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Tworzenie efektywnego i łatwego w obsłudze
archiwum na trwałych nośnikach CD-R, co
zapewnia absolutne bezpieczeństwo danych.

j

Wysoka efektywność wyszukiwania dokumentów
w obrębie dużego archiwum, składającego się
z kilkuset płytek.

j

Możliwość elastycznego opisu archiwizowanych
dokum entów.

j

Możliwość różnorodnego przeszukiwania (czas
wyszukiwania dowolnego dokumentu nie
przekracza 3 sekund.

j

Możliwość odczytu dowolnego nośnika
wchodzącego w skład archiwum na dowolnym
komputerze z systemem Windows.

ij

Aplikacja przeszukująca i odtwarzająca zawiera
wbudowane przeglądarki dla wielu formatów.

j

Systemy stworzone w oparciu o oprogramowanie
firmy IMR stosowane są przez ponad 300.000
klientów na całym świecie (np. Boeing, US Navy,
Black&Decker).

Systemy ł d i M l u i i
znajdują zastosowanie m.in. w:
- zakładach energetycznych
- biurach projektowych
- pracowniach DTP i wydawnictwach.
Wykorzystywane są również
do archiwizacji danych
finansowo-księgowych (zapis
na nośnikach CDR jest zgodny
z Ustawą o Rachunkowści z 1994 r.)
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Czas podsumować
podsum ow ujących
N a przełomie roku świat opanowuje ma
nia podsumowywania. Jej objawem są liczne
rankingi, konkursy, nagrody i zestawienia.
Produkty i firmy komputerowe nie są oczy
wiście wolne od tej przypadłości.

marketingowi lub gdy firma stara się o kredyt
w banku, okazuje się, że jest bogata, w do
skonałej kondycji i ma świetlaną przyszłość.
Dla urzędów skarbowych - odwrotnie -najle
piej gdy zysk jest ujemny.

Zapożyczając ideą sportowej rywaliza
cji do działalności komercyjnej, zapomniano,
pewnie nie przypadkowo, o rzeczy najważ
niejszej - wyniki sportowe są rezultatem walki
przeprowadzanej według reguł gry znanych
zawodnikom, sędziom i kibicom. W rankin
gach firm i produktów odpowiednikiem ta
kich reguł powinny być metody uzyskiwania
i analizy danych. Jeżeli nie ma o nich mowy,
to można śmiało takie dzieło włożyć między
bajki. Jest ono bowiem tyle warte, ile rezultat
meczu przeprowadzonego bez reguł gry i sę
dziów. Krótko mówiąc: nieznane metodyki
nie istnieją.

Naukowcy są przyzwyczajeni do rze
telności danych, jakimi operują, także ci, któ
rzy przeszli w ostatnich latach do biznesu.
Mają oni szacunek dla liczb, jak też nawyk
dokładnego przyglądania się im. Doc. dr hab.
Tomasz Chlebowski, prezes TCH, astrofi
zyk, po ukazaniu się różnych rankingów śle
sprostowania do ich wydawców, prosząc
o dopisanie w preambule do nich, że wyniki
uzyskano na podstawie danych tych firm,
które zechciały odesłać ankiety, a nie wszyst
kich uczestników rynku komputerowego.

Pierwszym problemem rankingów jest
trudność zdefiniowania używanych w nich
pojęć. Pamiętamy nierozstrzygniętą dysku
sję na liście dyskusyjnej PTI pt.: Co to jest
integracja? Gdy używa się pojęć zdefiniowa
nych „u cioci na imieninach”, to powstają na
przykład takie lapsusy. W raporcie Top 200
z ub.r. w rankingu największych firm kom
puterowych mamy Softbank S.A., który za
robił w 1996 roku 93,3 min przy zatrudnieniu
180 osób oraz Microsoft Polska Sp. z o.o.
z przychodami 105 min PLN przy 28 pra
cownikach. Ktoś mógłby pomyśleć, że pra
cownicy Softbanku są 7 razy mniej wydajni
niż polskiego Microsoftu. Nie każdy prze
cież musi znać powiedzenie, że gram handlu
jest lepszy od kilograma produkcji.
Gdy już w końcu zgodzimy się co do
terminologii, to pozostaje problem rzetelno
ści danych. W raportach są trzy typy da
nych: z dokumentów urzędowych (czyt.
najczęściej prawdziwe), nie potwierdzone
przez takie dokumenty (czyt. wymyślone
przez dostarczającego dane) i szacunkowe
(czyt. wymyślone przez opracowujących
raport). Problemy terminologii i danych pod
sumował współautor wielu raportów opisu
jących rynek komputerowy, stwierdzając, że:
„w każdym raporcie zełgane są wszystkie
liczby, tylko każda na inny sposób”.
Podobnie jak rzecznicy prasowi prezen
tują firmę w jak najlepszym świetle, tak dane
udostępniane na zewnątrz preparują doświad
czeni „statystycy”. Gdy są one potrzebne
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Powoływanie się w ważnych sprawach
na popularny raport Top 200 świadczy o nie
znajomości zagadnienia rankingów komercyj
nych. Doszło nawet do tego, że rzecznik
prasowy ZUS - urzędnik państwowy - od
mawia prawa do wyceny projektu informa
tycznego tylko dlatego, że nie znalazła się
w rankingu integratorów. Będąc konsekwent
ną musiałaby odmówić tego prawa firmom:
Siemens Nixdorf, ICL Poland, 2SI, Małkom,
które także nie znalazły się na tej liście.
Nikt nie bierze pod uwagę stwierdzenia
Mariana Łakomego, redaktora naczelnego ra
portu Top 200: „Możemy więc uważać, że
stanowi on (raport) reprezentatywną prób
kę wszystkich firm działających w branży
informatycznej”. Reprezentatywna próbka,
to nie cała populacja. Nie każda przecież fir
ma chce, aby jej newralgiczne dane były zna
ne konkurencji. Dlatego traktowanie jak
wyroczni komercyjnych raportów czy po
woływanie się na nie w prospekcie emisyj
nym, jak to zrobił Price Waterhouse, jest
po prostu formą reklamy dochodowego pry
watnego przedsięwzięcia. Inna sprawa, że nie
ma jeszcze konkurencyjnych rankingów,
a zwłaszcza brakuje oficjalnych danych Głów
nego Urzędu Statystycznego, który przestał
liczyć komputery już w 1990 r., choć m.in.
marchewkę sumuje nadal.
Inny były naukowiec doc. dr hab. To
masz Szwed, fizyk, prezes ATM ocenia tę
sprawę inaczej. Twierdzi, że radzi sobie
z meandrami rankingów firm komputero
wych, bo wie, jak powstają liczby w nich
prezentowane. Zakłada optymistycznie, że

w trybie iteracyjnym, o cyklu rocznym, doj
dzie kiedyś do tego, że raporty będą opisy
wały rzeczywistość.

A oto kilka przykładów „sufitowych”
obliczeń i wnioskowania życzeniowego:
Ranking polskich firm internetowych
z tabelą, w której przy tej samej ocenie słow
nej danej cechy, jedna firma dostała za nią
maksymalne 5 pkt., a druga 0. Używanie
przez zwycięzcę wyników takiego „rankin
gu” do swojej kampanii reklamowej jest nad
użyciem zaufania klienta. Ale kto się tym
przejmuje?
Xerox powiadomił polską prasę, żejego
drukarka zwyciężyła w testach miesięcznika
Byte. Gdy sięgniemy do tego numeru Byte’a,
okaże się, że drukarka Xeroxa kosztuje 4335
USD, a czwarta w klasyfikacji, drukarka HP,
tylko 3549 USD (różnica 18%), natomiast
różnica zdobytych punktów wynosi 3,5%.
Zachodnie, renomowane wydawnictwa
też potrafią wprowadzić zamęt. Na przy
kład amerykański Business Week w wersji
polskiej, wśród 220 najdroższych na świecie
firm nie wymienia japońskiego Fujitsu. Gdy
ktoś się nie domyśli, że na tej liście są tylko
spółki giełdowe, będzie bardzo zdziwiony.
Innym typem żonglerki danymi jest po
równywanie kosztów zastosowania różnych
technik. Na przykład według Aberdeen Gro
up, koszt jednego stanowiska dla platformy
Windows NT jest o 2700 USD wyższy niż
dla AS/400. Natomiast wg Deloitte and Touche - odwrotnie - przeciętny koszt stanowi
ska jest dla Winfdows NT o 39% niższy.
Nasi producenci raportów są unikalni i nie
dadzą się porównywać.
P ół biedy kiedy rankingi i konkursy
traktujemy jak nieszkodliwą zabawę. Jeżeli
jednak stają się ważną wskazówką przy po
dejmowaniu decyzji lub są podstawą do
wyrażania opinii, to zwycięstwo marketin
gu staje się przegraną rozumu.
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Podsumowanie roku na
łam ach „Finance IT Update"
W e n d y Haylock

W naszej publikacji jako jedni z pierw
szych zwróciliśmy uwagę na potencjal
ne efekty Europejskiej Unii Monetarnej
i wydaje nam się, że mieliśmy istotny
wkład, razem z Bank o f England i rzą
dem, w nagłośnieniu sprawy skutków
IT płynących z używania Jednej Walu
ty. Ustalenie wymagań i rozpoczęcie
programu szkolenia dla biznesu na te
mat skutków IT je st obecnie sprawą
o wysokim priorytecie.
Rok temu zwróciliśmy uwagę, że kom
putery PC nie będą odporne na proble
my związane z końcem tysiąclecia. W
ciągu ostatnich kilku tygodni, niektóre z
przodujących magazynów IT pisały o tym
na pierwszych stronach, wskazując na
powiązanie problemu z chipami w kom
puterach, oraz stwierdzając, że nie ma
gwarancji, iż część komputerów obecnie
sprzedawanych uwzględnia problemu
roku 2000.
W ubiegłym roku Dennis Keeling za
uważył renesans mainframe’ow. Jego
opinia została przyjęta z pewnym scep
tycyzmem, jako że architektura średnie
go zasięgu klient/serwer coraz bardziej
zyskiwała na popularności. W 1997 roku
kilku z liczących się dostawców opro
gramowania dla mainframe’ow zanoto
wało duży wzrost sprzedaży, również
sporo dużych przedsiębiorstw zrezygno
wało z zamiaru odejścia od mainframe’ow
w kierunku minikomputerów pracujących
w środowisku sieciowym z aplikacjami
typu klient/serwer. Ostatnie dane Contextu wskazują na znaczne zwolnienie
tempa wzrostu sprzedaży PC, jednocze
śnie IBM odnotował w Europie 50%
wzrost sprzedaży S/390. Wśród dostaw
ców, którzy przenieśli się na S/390 są:
PeopleSoft, Baan, Oracle, Geac i J. D.
Edwards.
W 1996 roku prawie każdy dostaw
ca ogłosił, że przystosował swoje opro
gramowanie do sieci i że biznes zostanie
natychmiast zrewolucjonizowany przez
Internet i W W W . Przestrzegaliśmy że,
pomimo wielkiego potencjału techno
logii sieciowej, nic nie wskazuje na to
by przedsiębiorstwa używały jej do po
ważnych aplikacji biznesowych. Patrz
cie i podziw iajcie! O stanie badania
wykazały że, podczas gdy Internet i Sieć
cieszą się dużym zainteresowaniem, to
Inform atyka
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jednak wciąż są uważane za zbyt wolne
i słabo zabezpieczone by zastosować
je w biznesie na dużą skalę, oraz że mniej
niż 10% przedsiębiorstw używa ich w
celach komercyjnych.
Ukazawszy, że kiysztalowa kula Finance IT Update pracuje w najlepszym po
rządku, zobaczm y ja k ie są nasze
przewidywania na następny rok.
Pomimo oszałamiającego sukcesu in
terfejsu Windows, daje się zauważyć na
rastającą falę sprzeciwu wobec niego ze
strony przedsiębiorstw, w których duża
liczba pracowników ma do czynienia
głównie z operacjami dostępu do da
nych. Jest to związane z renesansem
mainframe’ow, o którym wspominałem
wcześniej. Duża liczba dostawców z sek
tora średniego zasięgu przestała już zmu
szać swoich użytkowników do przejścia
na system klient/serwer, oparty na Win
dows. Wiele wskazuje na to, że tworzą
, oni rozszerzone wersje bazujące na ekra
nach tekstowych. Całkiem możliwe jest
zaprojektowanie przyjaznego dla użyt
kownika, nie interfejsu typu Win z wie
loma zaletami, które uczyniły Windows
tak popularnym i przewidujemy, że tak
właśnie się stanie.
W tym samym duchu możemy przy
puszczać, że obok przywróconego do
życia,pielonego ekranu” będzie stał Kom
puter Sieciowy. Dla tych organizacji, gdzie
Windows na biurku jest raczej koszma
rem utrzymywania niż problemem wydaj
ności, przypuszczam y że Komputer
Sieciowy, połączony intranetem, utrzy
mywany przez wewnętrzny serwis, będzie
stanowił krok naprzód. Coraz więcej do
stawców, wytwarza wersje swojego opro
gramowania z „cienkim klientem”, co
pozwoli na efektywne wykorzystanie ich
w tej technologii.
Podsumowując, uważamy że apetyt
Microsoft’u na światową dominację na
biurkach zacznie napotykać na pewien
opór, oraz że przesłanie,jeśli to nie jest
Windows, to nie może to być nic dobre
go” przestanie być jedynym jakie można
usłyszeć. Co więcej, wyraża się wątpli
wości co do skalowalności NT, a Office
97 jest niejednokrotnie krytykowany za
ilość błędów.
Być może, jak szczęście dopisze, bę
dziemy niedługo traktować wypuszcze
nie nowego produktu przez Microsoft,
jak zwykłe wydarzenie, zamiast jako zrzą
dzenie Boże.
(,skróty redakcji)

Java w Berlinie
W listopadzie odbyła się międzynaro
dowa konferencja „The road to Java”.
N iem ieccy gospodarze potraktow ali
konferencję bardzo poważnie. O znacze
niu jej dla rządu RFN świadczy wysłanie
przez kanclerza Helmuta Kohla listu do
jej uczestników. Bardzo interesujące,
choć niezbyt ściśle związane z tematem
konferencji, było wystąpienie pani Elke
Wulfing sekretarza stanu w Federalnym
Ministerstwie Edukacji, Nauki, Badań
i Technologii RFN. Powiedziała ona, że
w przyszłym roku jej ministerstwo prze-

Scott Mc Nelly i Ed Zander
znaczy miliard DM na wspomaganie roz
wój u technologii teleinformatycznych
i multimediów, zaś Deutche Telekom
i niemiecki rząd wyposażą 10 tys. szkół
w komputery PC z modemami i z dostę
pem do sieci. Wystąpienie pani Mini
ster dla słuchacza z Polski mogło być
przygnębiające, bo wynikało z niego, że
ogromny dystans jaki dzieli nasze kraje
w dziedzinie teleinformatyki będzie się
nadal powiększał.
Przy okazji konferencji poświęconej
głównie Javie, warto zwrócić uwagę na
kilka bardzo ważnych zagadnień związa
nych z tą technologią a wykraczających
daleko poza problemy programowania.
Jednym z aspektów nowej technologii jest
oczywiście walka o prymat wśród firm
3

komputerowych. Niektórym wydaje się,
że stronami są Microsoft z Intelem oraz
Sun z Oracle i kilkoma innymi firmami
inwestującymi w oprogramowanie w ję 
zyku Java. N a konferencji prasowej
w Berlinie Ed Zander wiceprezes Sun Mi
crosystems próbował wyjaśnić stano
w isko sw ojej firm y w tej spraw ie
twierdząc, że nie chodzi o to „kto kogo”
ale o to aby rozwiązania komputerowe
były tańsze i bardziej efektywne. We
dług wielu specjalistów pojawienie się
Javy i idei komputera sieciowego nie roz
wiąże wszystkich problemów każdego
użytkownika. Jest jednak w niektórych
zastosowaniach znakomitą alternatywą
rozwiązania rozumianego jako zestaw:
PC, sieci LAN i Windows NT. Zwykli
użytkownicy PC nie zdają sobie sprawy
o co idzie gra. Jakie znaczenie dla przy
szłości informatyki może mieć komputer
sieciowy, wiedzą dobrze administratorzy
dużych systemów. Oni łatwo m ogą so
bie uświadomić jakie koszty dla ich fir
my, np. z kilkoma tysiącami PC-tów, wiążą
się z konfiguracjączy modemizacjąkażdego z nich z osobna. Komputer siecio
wy, to sposób na rozwiązanie takich
problemów, gdyż wszystkie prace ada
ptacyjne i modernizacyjne wykonywa
ne są w centrali, a użytkownik nie wnika
w te zagadnienia, tylko domaga się aby
wszystko działało.
Trzeba przyznać, że Ed Zander gosz
czący ostatnio w Polsce jest emisariuszem
nowej technologii Suna, w przeciwieństwie
do szefa Scotta Mc Nelly, który znacznie
lepiej sprawdza się w roli showmana.
Ocena kosztów rozwiązań central
nych i lokalnych nie doczekała się jesz
cze w pełni dopracowanej metodologii.
Nasząpropozycjąjest m.in. cykl artyku
łów Piotra Kowalskiego, omawiający tę
problematykę. Upłynie trochę czasu za
nim specjaliści będą mogli skalkulować
koszty tych różnych wariantów kompu
teryzacji, biorąc zwłaszcza pod uwagę
koszty eksploatacji systemów, które ku
zaskoczeniu niektórych, mogą stanowić
rocznie nawet 40% wartości zakupu całe
go systemu.
Szczególnie dużo mówiono na kon
ferencji o wpływie Javy na przemysł kom
puterowy i na szeroko rozumiany biznes,
który tylko wykorzystuje technologie in
formatyczne, i jak twierdził Ed Zander, ma
już serdecznie dosyć kolejnych wersji
podstawowego oprogramowania z nowy
mi funkcjami i błędami.
4

Wiele przedsiębiorstw ma swoje sieci
komputerowe, serwery, klientów (w sen
sie sieci) i oprogramowanie. Ostatnio na
całym świecie i w każdym sektorze go
spodarki można zaobserwować trend łą
czenia się firm M ają one często różne
systemy informatyczne, a ich ujednolice
nie jest bardzo kosztowne. W przypadku
upowszechnienia się standardu Java róż
nice te nie będą miały dużego znaczenia,
a więc może stać się on ważnym czynni
kiem chroniącym środki już zainwestowa
ne w systemy komputerowe.
Powstaje pytanie skąd tak wielkie za
interesowanie technologią Java. Duże
znaczenie ma spory wysiłek marketingo
wy Suna, ale nie tylko. Wiele firm i pro
gramistów sądzi, że włączenie się w tę
technikę teraz da im w przyszłości finan
sowe profity. Dzięki temu, że oprogramo
wanie pisane w Javie działa na każdej
platformie systemowej, może zostać po
wstrzymany spadek zainteresowania two
rzeniem aplikacji na platformy mniej
popularne niż Windows. Ważny jest też
czynnik psychologiczny. Wszyscy sąjuż
bowiem trochę znudzeni technologią PC
i typowądla niej relacją:
szybsze procesory i pamięci + nowe
wersje oprogramowania = nowe wydatki
i ta sama lub gorsza wydajność

Oczekują więc, że upowszechnienie
Javy skieruje rozwój technologii informa
tycznych na inny tor, który prowadzi do
rozwiązania choć niektórych problemów
producentów i klientów. Nie ulega wąt
pliwości, że upowszechnienie się Javy
wymusi na wielu firmach zmianę strate
gii, a niektórzy specjaliści staną przed al
ternatywą przekwalifikowania się lub
utraty pracy.
Zebrani w Berlinie uczestnicy konfe
rencji „The road to Java” byli, poza nie
licznymi wyjątkami, entuzjastami Suna
i jego technologii. Ponieważ jest ona ze
swej istoty zamiennikiem technologii
Wintel (Byte nr 1/97, temat numeru - Can
Java repalce Windows?), byli to w większości m niej lub bardziej zagorzali
wrogowie firmy Microsoft,jej sposobu dzia
łania i propozycji technologicznych. Ja
osobiście odniosłem wrażenie, że w Su
nie i wśród jej zwolenników panuje zapo
mniana już trochę atmosfera entuzjazmu
specjalistów, w przeciwieństwie do in
nych firm, gdzie ton nadają pracownicy
marketingu i prawnicy.
Lesław Wawrzonek

KBN ¡nformcrtyzuie naukę
Od początku swojego istnienia, tj. od
1991 roku Komitet Badań Naukowych
wspierał tworzenie infrastruktury infor
matycznej dla środowiska naukowego.
W listopadzie 1993 r. KBN przyjął doku
ment pt.: „Strategia rozwoju infrastruktu
ry informatycznej dla polskich środowisk
naukowych.”, a w marcu 1995r. dokument
pt.: „Program rozwoju infrastruktury in
formatycznej dla polskich środowisk na
ukowych.” Komitet określił kierunki
rozwoju i preferencje w zakresie infrastruk
tury informatycznej dla nauki. W wyniku
wcześniejszych decyzji oraz realizacji
postanowień ww. dokumentów Komitet
w latach 1991 -1997 przeznaczył znaczne
środki finansowe na dofinansowanie na
stępujących zadań:
■ inwestycje- wyposażenie centrów
komputerowych dużej mocy oblicze
niowej (Centrów KDM), rozwój infra
struktury sieciowej ogólnokrajowej
sieci szkieletowej, tworzenie i rozbu
dowa miejskich sieci komputerowych
MAN, rozwój i rozbudowa lokalnych
sieci komputerowych LAN (dofinan
sowanie 196 min zł).
■ SPUB-y informatyczne - utrzymanie
i eksploatacja kom puterów dużej
mocy obliczeniowej KDM (dofinan
sowanie 84 min zł.).
■ działalność ogólnotechniczna i wspo
magająca badania w tym dofinanso
wanie zakupów oprogramowania oraz
rozbudowy i udostępniania w sie
ciach komputerowych baz danych
o charakterze regionalnym (dofinan
sowanie 29 min zł).
Łącznie w latach 1991 -1997 na infra
strukturę informatyczną wydatkowano
z budżetu KBN ok. 309 min zł.
Uzyskano następujące rezultaty:
■ powstała ogólnokrajowa sieć kompu
terowa dla środowiska naukowego,
■ zbudowano w największych ośrod
kach naukowych sieci komputerowe
(sąjuż 22 ośrodki M A N ),
■ stworzono i wyposażono w unikalny
sprzęt komputerowy 5 Centrów KDM
( Warszawa -ICM przy Uniwersytecie
Warszawskim, Kraków - Akademickie
Centrum Komputerowe Cyfronet,
Wrocław - WCSS przy Politechnice
Wrocławskiej, Gdańsk - Politechnika
Gdańska, Poznań - PCSS przy Insty
tucie Chemii Biooiganicznej PAN) oraz
Inform atyka
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ośrodki MAN w nowoczesne serwe
ry sieciowe.
■ wyposażono środowiska naukowych
w nowoczesne oprogramowanie (tak
że w fonnie licencji krajowych),
■ stworzono i udostępniono użytkow
nikom ze sfery nauki wiele baz danych
o charakterze naukowym.
W 1997r. wprowadzono zmiany sys
temu finansowania użytkownika sieci
NASK przez jednostki naukowe i badaw
czo-rozwojowe. Polegają on na przeka
zan iu d o fin a n so w a n ia p o śre d n io
poprzez M ANy końcowym użytkowni
kom sieci. Dotychczas dofinansowywa
ne były koszty operatora świadczącego
usługi telekomunikacyjne. W ten spo
sób umożliwiono przełamanie monopo
lu NASK w zakresie świadczenia usług
teleinformatycznych na rzecz odbiorców
ze środowisk naukowych oraz stworzo
no warunki do lepszego gospodarowa
nia finansami. W wyniku wprowadzenia
zmiany systemu finansowania sieci po
wstało porozumienie dla nauki - POL-34,
a w rezultacie powstanie sieć zapewnia
jąca szybkie połączenie (34 MB/s) z cen
trami KDM. (Iw na podst. inf. KBN)

Jak co roku w końcu stycznia w dniach
20-23.01.1998 r. odbędzie się największa
impreza informatyczna w kraju. W impre
zie odbywającej się pod honorowym pa
tronatem Polskiej Izby Inform atyki
i Telekomunikacji udział zapowiedziało już
ponad 200 wystawców, reprezentują
cych prawie 800 firm z 11 krajów. Będą
obecni m.in.: Hewlett Packard, IBM, Mi
crosoft, Novell, Canon, California Com
puter Company, JTT, Optimus, TCH,
Telekomunikacja Polska S. A.
W tym roku będą Dni Problemowe,
poświęcone m.in. usługom informatycz
nym, bezpieczeństwu systemów oraz
SOHO.
Po raz drugi w historii targów „Kom
puter Expo” wręczone zostaną nagrody
Grand Prix w następujących kategoriach:
kom putery, urządzenia peryferyjne,
osprzęt komputerowy, oprogramowanie
systemowe, narzędziowe, użytkowe, edu
kacyjne i rozrywkowe oraz systemy kom
puterowe i rozwiązania informatyczne
Pierwszego dnia targów zostanie roz
strzygnięty kolejny konkurs InfoStar ‘97,

organizowany przez Centrum Promocji
Informatyki i Biuro Reklamy S.A. Do
roczne nagrody przyznawane są w ka
tegoriach: rozwiązania informatyczne,
osiągnięcia biznesowe oraz populary
zacji informatyki.
Taigom będzie towarzyszyć cykl po
nad 20 seminariów oraz blisko 100 prezentacji i pokazów w łasnych firm ,
briefingów, wykładów i innych imprez.
Targi będą czynne codziennie od
10.00 do 15.00 dla specjalistów, a dla pu
bliczności w od 15.00 do 18.00. Między
Pałacem Kultury i Nauki oraz Centum Tar
gowym na Mokotowie co kilka minut
będą kursowały specjalne autobusy, bez
płatne dla gości targowych.

Informacja o raporcie NIK
W pierwszych dniach grudnia sensa
cją w prasie i TV były informacje o ra
porcie udostępnione m ediom przez
Naczelną Izbę Kontroli. Raport dotyczył,
zleconej przez byłego premiera W. Ci
moszewicza kontroli w PKO BP nt. przy
czyn trudności z obsługą klientów na

rozwiązania działąją,
ponieważ słuchamy
naszych Klientów.
Intranet
■

Internet dla
Firm
Internet

■
■

■
■
■

■

Konta e-mail
Dostęp dial-up
International
R O AM

b

Konta grupowe
Dedykowane łącza
Bezpieczne sieci
korporacyjne
System y bezpieczeń
stwa i kontroli dostępu

U sługi WWW
dla Firm
■
■
■
■
*

Serwery W W W
Projekty prezentacji
Bieżąca opieka
Dynamiczne katalogi,
ankiety, sklepy
Specjalizowane
aplikacje dła rozwiązań
‘ business to business*

■
■
■
■
■
■

Pełna integracja
obiegu informacji
w firmie z Internetem
System y ’ Groupware"
S ystem y ’ Workflow“
System y śledzenia
zadań i projektów
Składnice danych
Dedykow ane systemy
baz danych
Aplikacje Lotus Notes
(Dom ino), Oracie,
Progress, Informix,
Microsoft BackOffice
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początku roku. Choć raport został zakoń
czony w czerwcu br., to wyciąg z niego
ukazał się w grudniu. Z treści opracowa
nia wynika, że nie ma podstaw do wsz
częcia postępowania prokuratorskiego,
a jedynie zwrócono uwagę PKO BP na
kilka niedociągnięć. Jednym z nich jest
brak w kontrakcie przerzucenia całej od
powiedzialności za wdrożenie systemu
informatycznego na dostawcę, firmę So
ftbank S.A. Innym niedociągnięciem
było udostępnienie kont bankowych
pracownikom firmy komputerowej, któ
rzy podpisali zobowiązanie dotrzymania
tajemnicy, bankowej, służbowej i państwo
wej, a więc tak jak pracownicy banku.
Kom.: Czekamy na raport NIK o sys
temach informatycznych, w których uto
piono miliony budżetowych dolarów, a nie
tylko o tych, które nie działają przez trzy
dni. (Iw)

Nagrody Stowarzyszenia
PRO
Na przełomie 1996 i 1997 roku Stowarzy
szenie Polski Rynek oprogramowania
PRO przeprowadziło pierwsza edycjęakcji wyłonienia „ Lidera Eksportu Opro
gramowania”. Uchwałą Zarządu PRO
tytuł ten (za rok 1996) przyznano firmie
Young Digital Poland z Gdańska za „sku
teczne wprowadzenie na konkurencyjne
rynki zachodnie polskiego oprogramowa
nia edukacyjnego”.
PRO zaprasza do udziału w konkursie
„Lider Programowania 1997. Informacje
o sposobie zgłaszania kandydatur firm do
tego tytułu i zasadach wyłaniania „lide
ra” w PRO, ul. Żurawia4a, 00-503 War
szawa, tel. 815 34 84.

Komputery w KG Straży
Pożame|
Secom Sp. z o.o. z Warszawy, autoryzo
wany partner Acer Computer Polska,
dostarczył 34 stacje robocze oraz note
booki firmy Acer do Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej.
Komputery stacjonarne AcerEntra
(procesory Pentium 166, dyski twarde 1,62,5 GB, RAM od 16 GB), zostanąpodpięte do sieci Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej, natomiast notebooki
AcerNote Light 370 px (procesory Pen
tium 133, dyski twarde 1,3 GB, RAM 16
6

MB) wykorzystywane będą przez kadrę
kierownicząKomendy Głównej Straży Po
żarnej, a AcerNote hight 350 używany
będzie do programowania centrali telefo
nicznej.

ATM łączy się z satelitą
ATM S.A. i Global One Communications
zawarły porozumienie, na mocy którego
ATM S.A. zyska bezpośrednie połącze
nie satelitarne z największym międzyoperatorskim węzłem internetowym w USA.
Dzięki nowemu łączu o przepustowości
pochodzącej do 2 Mbps, realizowanemu
za pośrednictwem satelity Orion Atlantic,
zwiększy się komfort pracy abonentów
sieci Internet Komercyjny w Polsce ko
rzystających z serwerów zagranicznych.
Jednocześnie obie firmy zadeklarowały
współpracę w zakresie dostarczania mię
dzynarodowych usług telekomunikacyj
nych klientom korporacyjnym, działającym
w Polsce.

Seagate zamyka fabrykę
w Irlandii
Największy na świecie producent dysków
twardych, Seagate Technology, zdecydo
wał o zamknięciu fabryki twardych dys
ków w C olonm el w Irlandii. Firma
oświadczyła, że przyczynami były: nad
produkcja tych urządzeń, nacisk na obni
żenie cen i niskie zyski. W rezultacie pracę
straci 1100 stałych pracowników i 300 na
kontraktach czasowych.

Seminarium Hewlett
Packard i SAP Polska

Hewlett Packard RAPID/3 i AccełeratedSAP firmy SAP. M etody te umożliwiająskrócenie czasu między instalacją
systemu a dniem startu produkcyjne
go, dzięki maksymalnemu wykorzysta
niu zasobów firmy instalującej pakiet
oraz firm - dostawców, włączeniu w pro
ces wdrożenia pracowników i wykorzy
staniu n ajlep szy ch p rak ty k w tym
zakresie. Interesująca prezentacja była
pośw ięcona 7 zasadom skutecznego
wdrażania SAP R/3 opracowanym na
podstawie wielu polskich i zagranicz
nych wdrożeń, (mt)

Księgowanie tablic
reklamowych
Warszawska firma Hogart wdroży sys
tem finansowo-księgowego SunSystems
w poznańskiej firmie Art Marketing Syndicate (AMS), posiadającej największą
sieć tablic reklamowych, tzw. billboar
dów w Polsce.
Program SunSystems angielskiej firmy
Systems Union oferowany przez Hogart
oprócz standardowych modułów do ob
sługi gospodarki magazynowej i środków
trwałych oraz automatycznych rozksięgowań, ma moduł zakupów zorientowany na
obsługę czynszów, czyli kontrolowanie na
leżności za podnajem gruntów lub nieru
chomości, na których znajdująsię tablice
reklamowe firmy AMS.

Serwery IBM Netfinity
IBM oferuje now ą rodzinę serw erów
N etfin ity , sp ełn iają cy c h standardy
przem ysłowe. M ają stanowić pom oc
dla m ałych i średnich przedsiębiorstw

Na wspólnym seminarium Hewlett Pac
kard i SAP Polska - Finanse-KontrolingInformatyka specjaliści obu firm oraz z
Info Vide zaprezentowali istotę kontro
lingu i metod rachunku kosztów dzia
łań (ang. activity based costing - ABC)
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zapre
zentowano rozwiązania informatyczne
systemu R/3, wspomagające rachunko
wość menedżerską i pozwalające w prak
tyce stosować kontroling oraz rachunek
kosztów działań. Współpracujące firmy
podzieliły się z wdrożeń zintegrowa
nych pakietów. Przedstawiono metody
szybkiego wdrażania sytemu SAP R/3 Inform atyka
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w integracji prowadzonej przez nie dzia
łalności z w ykorzystaniem Intem etu.Serw ery z rodziny IBM N etfinity
powstały z m yślą o środowiskach apli
kacji intensywnego przetwarzania da
nych.

na terenie Stanów Zjednoczonych i Eu
ropy oprogramowania Novell NetWare,
drukowanie opakowań, etykiet, usuwa
nie słowa „upgrade” lub zaklejanie go in
nymi oznaczeniam i. Sprawa została
wniesiona do federalnego Sądu Okręgo
wego w lutym 1996 r.

Nowy monitor Nokii
Najnowszy monitor Nokii, model 447Za,
w yposażony jest w 17-calowy ekran
z kineskopem typu „M inineck”. M oni
tor wyposażony je st w energooszczęd
ną funkcję, pozwalającą na zmniejszenie
zużycia energii w trybie rezerwowym.
Ma rozdzielczość 1024x768 dpi przy 8590 Hz. Dzięki takiej rozdzielczości może

Współpraca Philipsa
i Seagate
Seagate Software oraz Philips Electronics
podpisały porozumienie, na mocy które
go pierwsze w Europie napędy CD-RW
(wielokrotnego zapisu) Philipsa CDD3610
i CDD3600 będą sprzedawane z oprogra
mowaniem Seagate służączego do two
rzenia kopii zapasow ych (backup).
16-bitowy Seagate Backup Exec dla Win
dows 3.x, 32-bitowy Seagate Exec dla
Windows 95 i 32-bitowy Backup Exec dla
Windows NT będą sprzedawanie z napę
dami CD-RW Philipsa. Nowe oprogramo
wanie umożliwi backup do 1,3 GB danych
na jednym nośniku CD-RW. Może on być
kasowany i ponownie zapisywany wię
cej niż 1000 razy.

Skrzynka narzędziowa
Quarterdecka

wyświetlać o 64 procent więcej infor
macji niż ekran 15-calowy o rozdzielczo
ści 800x600.
W modelu 447Za zastosowano tech
nologię dynamicznej ogniskowej, zwięk
szającą ostrość obrazu na całym ekranie.
Monitor jest wyposażony w dwa wbu
dowane 5 W głośniki i mikrofon kierun
kowy. Model 447Za posiada certyfikat
TCO-95.

Fałszerze ukarani
Sąd Południowej Kalifornii przyznał Novellowi odszkodowanie w wysokości 12,7
min USD plus koszty postępowania są
dowego w procesie fałszerzy oprogramo
w ania. O skarżone były m .in. firm y
Softcom Computers, Software Distibution Center, Allnet Computers, Advan
ced Digital Corporation, Digital Soft
Technologies, Inc., Grand Software Corp.
oraz osoby prywatne. Fałszerstwa obej
mowały podrabianie i rozpowszechnianie
Inform atyka
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W ostatnim kwartale roku 1997 dostaw
ca oprogramowania narzędziowego Quarterdeck wprowadził na rynek cztery
produkty będące nowymi wersjami lub
modyfikacjami pakietów tej firmy.
O CleanSweep 3.0 DeLuxe - odinstalowuje aplikacje pod Windows 3.1 /95/
NT, usuwa niepotrzebne pliki i zbęd
ne informacje konfiguracyjne, moni
toruje instalacje nowych programów,
zabezpiecza przed wirusami;
O QEMM 97 - zarządza pamięcią dla
DOS, Windows 3.1/95,
O Procomm Plus 32 - zintegrowana ob
sługa Internetu, faksowania, transfe
ru plików, emulacji terminali i zdalnego
dostępu; język skryptów ASPECT;
O Happy PC PAQ - zestaw trzech zna
nych już wcześniej produktów, a mia
nowicie: CleanSweep 3.0 (standard),
MagnaRAM97 (32-bitowy optymali
zator pamięci) oraz Fix-lt (automatycz
nie w ykryw a i usuw a konflikty
oprogramowania oraz błędy konfigu
racji sprzętu).

Informatyczne narzędzia
policji
Amerykański operator telekomunikacyj
ny GTE tworzy w technologii Informixa
system ,3astille” umożliwiający stróżom
prawa natychmiastową i wszechstronną
analizę informacj i.
GTE zaoferował swoim klientom pa
kiet usług: telefonię lokalną połączenia
międzymiastowe i pełny dostęp do Inter
netu. Firma oferuje również szereg usług
informacyjnych w oparciu o swoją infra
strukturę telekomunikacyjną.
Usługi systemu Bastille kierowane
są do instytucji, których działalność
związana jest ze zwalczaniem przestęp
czości. Innowacyjność rozwiązania po
lega na m ożliwości „inteligentnego”
zestawiania informacji o różnym charak
terze. W ykorzystanie dorobku badań
nad sztuczną inteligencjąpozwoliło na
użycie schematów do automatycznego
kojarzenia powiązanych zdarzeń. Zare
jestrowane w systemie informacje o prze
stępstwach, przestępcach, gangach itp.
pozwolą na przykład na stwierdzenie, że
dane przestępstwo jest dziełem gangu
„na gościnnych występach” w innym
stanie.
W systemie wprowadzono też moż
liwość odnajdywania relacji przestrzen
nych (w sensie geograficznym) między
zdarzeniami. Można błyskawicznie od
naleźć żądany adres na mapie, określić
współrzędne geograficzne.

SAP przystosowany do
wprowadzenia EURO
W grudniu 1997 roku na konferencji SAP
AG European Monetary Union Conference zaprezentowano przygotowanie
oprogramowania SAP do wprowadzenia
z dniem 1 stycznia 1999 wspólnej euro
pejskiej waluty euro. W konferencji wzię
ło udział około 2000 osób.
System R/3 wersja 3.0 i wyższe ob
sługują nową walutę euro i są przysto
sowane do przepisów Unii Europejskiej.
Wraz z wersją R/3 4.0 SAP dostarczy
klientom narzędzia potrzebne do konwer
sji lokalnej waluty na euro. Narzędzia
będą dostępne począwszy od 2 kwarta
łu 1998 i zostaną uzupełnione przez usłu
gi zaoferowane klientom i partnerom.
SAP zamierza również opublikować
podręcznik wyjaśniający w jaki sposób
7
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przejście na euro wpłynie na różne ob
szary działalności przedsiębiorstwa.

Nowa metodologia
wdrożenia SAP R/3
Według SAP w ciągu ostatniego roku
ASAP/Accelerated SAP - najnowsza
metodologia wdrożenia R/3 znacznie ob
niżyła koszty i czas wdrożenia systemu
R/3 w ponad 100 przedsiębiorstwach.
Dzięki metodologii ASAP koszty oraz
czas wdrożenia został obniżony o 30%
do 50%. Obecnie ponad 2800 konsultan
tów odbywa szkolenia z metody przyspie
szonego wdrożenia SAP R/3.
W Polsce trwają przygotowania do
wykorzystania AS AP w trakcie wdrożeń.
Na początek planowane jest wykorzysta
nie akceleratorów w już realizowanych
projektach i możliwe szybkie zebranie do
świadczeń, tak by nowe projekty były
realizowane w tej metodologii.

SCO Tarantella
IFS Poland w hutach
Firma SCO wprowadziła na rynek pierwszy
serwer aplikacji do przetwarzania sieciowe
go o nazwie Tarantella. Tarantella pozwala
użytkownikom na wykorzystywanie istniejących i nowych aplikacj i za pośrednictwem
dowolnych klientów obsługujących język
Java. Obejmuje to aplikacje dla systemów
Windows, Unix oraz dla systemów klasy
mainframe (3270 i 5250).
Klienci to komputery z systemem
Windows, sieciowe oraz unixowe stacje
robocze, a także nowe generacje kompu
terów przenośnych. Tarantella zapewnia
dostęp do aplikacji bez konieczności in
stalowania dodatkowego oprogramowa
nia na kliencie.
Tarantella będzie początkowo dostęp
na dla systemów SCO UnixWare i Sun
SPARC Solaris, następnie pojawią się
wersje dla systemów IBM AIX, HP UX
oraz SNI SINK, a jeszcze później dla SCO
OpenSerwer i Windows NT.

IFS Poland podpisał z Zakładem Prze
tw órstw a H utniczego „Stalprodukt”
S.A. umowę na wdrożenie trzech sys
temów informatycznych wspierających
zarządzanie przedsiębiorstwem: dys
trybucja, produkcja oraz finanse. Stalpro
dukt, jeden z najważniejszych polskich
producentów blach transform atoro
wych, prądnicowych, barier drogowych
i kształtowników zimnogiętych.
IFS Poland uruchomi swoje moduły
u 64 użytkowników Stalproduktu. Kon
trakt będzie wkrótce rozszerzony o sys
tem IFS Remonty i IFS Dokumentacja. Już
rozpoczęte prace wdrożeniowe trwać
będą ok. półtora roku. N a wybór IFS po
ważny wpływ miała udana wizyta refe
rencyjna w jednym z zakładów koncernu
Avesta w Szwecji.

Pierwszy na świecie
wideo telefon internetowy
Kineskop z płaskim ekranem
Sony wprowadza na polski rynek telewi
zory z całkowicie płaskim ekranem kine
skopu.
W monitorze typu FD (Fiat Display płaski ekran) Trinitron wykorzystano
technologię Trinitron firmy Sony. FD
Trinitron umożliwia precyzyjne przedsta
wienie informacji graficznych w zasto
sow aniach kom puterow ych, a także

zapewnia w domowych odbiornikach te
lewizyjnych wysokiej klasy obraz pozba
wiony zniekształceń.
Problem zniekształceń struktural
nych, występujących w płaskich kine
skopach, rozwiązano, wykorzystując
oprogramowanie do symulacji kompu
terowych, za pomocą którego określo
no odpowiednią grubość szkła.

Podczas targów COMDEX, które odbyły
się w Las Vegas firma Samsung Electro
nics zaprezentowała model pierwszego na
świecie wideotelefonu współpracujące
go z Internetem.
Web Video Phone może współpraco
wać z szeregiem urządzeń multimedialnych
oraz oprogramowaniem różnych producen
tów. Umożliwia dostęp do poczty elektro
nicznej, a także systemu wideokonferencji.
Web Video Phone wyposażony jest w kla
wiaturę, 5,6-calowy ciekłokrystaliczny wy
świetlacz typu „screen touch”. Rozwiązanie
to pozwala na korzystanie z Internetu oraz
telefoniczne dokonywanie transakcji ban
kowych lub zakupów. Znajdzie się w sprze
daży w trzecim kwartale 1998 roku

Nowy format dysku
DVD+RW
Hewlett Packard, Philips, Sony, Mitsubi
shi, Ricoh i Yamaha uzgodniły nowy for
mat wielozapisywalnego nośnika DVD
opartego na technologii zmiany fazy. Po
jemność nośnika wynosi 3 GB (jedno
stronnie). W trybie CAV (C onstant
Angular Velocity - stałej prędkości kąto
wej), krótki czas dostępu i przesyłania
danych osiągnięto dzięki zastosowaniu
podobnych metod jak w napędach dys
8
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ków twardych. Nowy format umożliwia
rozwój produktów, które będą czytać
DWD-ROMy oraz czytać i zapisywać
dyski ReWritable. Propozycja spełnia naj
ważniejsze wymagania dotyczące pojem
ności, k osztów 1MB, w ykonania i
zgodności z dzisiejszym formatem CDRW (ISO).

Java w systemie IBM S/390
IBM podaje, że język Java jest obsługi
wany przez serwer internetowy pracują
cy w środowisku S/390. Już niedługo IBM
zamierza zwiększyć możliwości dostępu
języka Java do dodatkowych aplikacji
i danych tego systemu. Użytkownicy OS/
390 mogąuzyskać kod wersji beta na stro
nie ttp://www.s390.ibm.com/java/

System klastrowy SUNa
Firma Sun Microsystems wprowadza na
rynek nowy system klastrowy Enterpri
se Cluster. Kompleksowy pakiet rozwią
zań obejmuje sprzęt, oprogramowanie
oraz usługi i zaprojektowany jest dla sys
temów wspomagania decyzji, zastosowań
OLTP oraz obsługi równoległych baz da
nych. Poczwórny klaster móże pomieścić
do 256 procesorów, 256GB pamięci, osią
gając stałą przepustowość kanału I/O na
poziomie 12,8GB/s. System może obsłu
gi wać j edną dużą lub szereg mniej szych
aplikacji.

Handel elektroniczny na IBM
S/390
IBM wprowadził nowe programy siecio
we dla platformy S/390, umożliwiające
klientom prowadzenie bezpiecznego han
dlu elektronicznego. Programy te to: OS/
390 2.4, Net.Commerce wersja 3, Domino
Go Webserver wersja 4.6 oraz obsługa
języka Java.
W celu szybkiego połączenia z Inter
netem IBM i Ascend Communications
Corp. udostępniły wspólnie opracowa-

Sieciowe drukarki laserowe Xeroxa
Xerox wprowadził na rynek dwie siecio
we drukarki laserowe: DocuPrint N32,
drukującą z prędkością 32 strony na mi
nutę i DocuPrint N24, drukującą z pręd
k o śc ią 24 stro n y na m inutę. O bie
drukarki dostarczane sąz oprogramowa
niem Adobe PostScript, wbudowaną
kartą sieciową Ethernet i oprogramowa
niem Xerox PrinterMap do zarządzania
drukowaniem w sieci.
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Nowe drukarki drukuj ąjedno- i dwu
stronne; wyposażone są w „ruchomy”
zszywacz kopii dokumentów. M aksy
malna liczba zszywanych stron wynosi
50. Oba modele sortują i przechowują
wydruki w sposób zbliżony do nowo
czesnych kopiarek - na specjalnych sor
terach, użytkow nicy nie tracą więc
czasu na poszukiwanie dokumentów
w całej stercie wydruków.

ny mikrokod, który umożliwi klientom
ominięcie pośrednich bram sprzętowych
i kierowanie danych S/390 bezpośrednio
do dostawców usług sieciowych. Połą
czenie to jest alternatywą dla drogich li
nii dzierżawionych.
IBM zintegrował Serwer WWW Do
mino Go (wersja 4.6) z systemem OS/390
2.4 Net.Commerce 3.0, któiy będzie do
stępny w pierwszej połowie 1998 roku.
N et Commerce ma m.in. obsługiwać trans
akcje płatnicze pizy pomocy Bezpieczne
go Protokołu Transakcji SET (Secure
Electronic Transaction) opracowanego
przez operatorów kart kredytowych Ma
sterCard i Visa.

Konferencja IPJ
W dniach 2-3 listopada 1998 r. odbędzie
się w Warszawie w budynku NOT ul.
Czackiego 3/5 konferencja „SOFTWARE
STANDARDS FOR CONTROL APPLI
CATIONS” organizowana przez ESONE,
Polski Komitet CAMAC i Instytut Pro
blemów Jądrowych. Zainteresowanych
wzięciem udziału w konferencji lub też
zgłoszeniem referatów prosimy o kontakt
z mgr inż. Jackiem Charubą.
Instytut Problemów Jądrowych
05-400 Świerk
teł. (0-22) 77 99 831, fax. (0-22) 7793481
E-mail: p03jch@sunp3.cyf.gov.pl

Pomnik AK
Od wielu lat Światowe Stowarzyszenie
Żołnierzy Armii Krajowej podejmuje wy
siłki zmierzające do upamiętnienia hero
icznego wysiłku żołnierzy Polskiego
Podziemia w okresie okupacji i wczesnych
lat powojennych. Konkurs na pomnik AK
został rozstrzygnięty, udało się uzyskać
wspaniałąjego lokalizację na tle gmachu
Sejmu R. P. i obecnie trwa rozbiórka pie
niędzy na jego realizację.
Kosztem wielu wyrzeczeń żołnierze
AK mieszkający w Polsce i za granicą ze
brali sumę około 500 tysięcy złotych, cho
ciaż nie należą oni, w przeważającej części,
do zamożnych warstw społecznych.
Uważamy, iż naszym obowiązkiemjest
pomoc w doprowadzeniu tego dzieła do
końca. Nasza firma podjęła się stworze
nia oraz bieżącego prowadzenia witryny
elektronicznej budowy pomnika AK, in
formującej o stanie jego budowy oraz
9
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zebranych na ten cel środkach. Adres stro
ny WWW jest następujący:
www. rodan.pl ./pomni k_ak
Naszym celem jest zaktywizowanie
polskiego środowiska informatycznego
i doprowadzenie do końca zbiorki środ
ków finansowych przeznaczonych na bu
dową pomnika.
Bardzo proszę o odwiedzenie strony
W W W pomnika i możliwie najszersze
poinformowanie naszego środowiska za
wodowego ojej istnieniu.
Witold Staniszkis

II Międzynarodowa
Konferencja BIS '98
II Konferencja Business Information Sys
tems (BIS) odbędzie się w Poznaniu pod
czas M iędzynarodow ych Targów
INFOSYSTEM’98 w dniach22 -24kwietnia
1998 r. Jej przewodniczącym jest prof. Wi
told Abramowicz. Patronat prasowy nad
konferencjąsprawuje min. „Informatyka”.
Celem BIS jest stworzenie warunków do
dyskusji na temat budowy, wdrażania,

stosowania i doskonalenia systemów in
formatycznych dla procesów gospodar
czych. Tematyka konferencji obejmuje
m.in.: dziedzinowe systemy informacyj
ne, integrację systemów informacyjnych
oraz transakcje elektroniczne. Termin
przesłania artykułów do Komitetu Pro
gramowego mija 10 listopada 1997 r.
Informacje na temat konferencji BIS
udostępniają:
Komitet Organizacyjny przy Akade
mii Ekonomicznej w Poznaniu, tel. (061)
869 92 61, fax (061) 866 89 24, e-mail
bis@ sylaba.poznan.pl, URL: http://
www.bis.pozn.com.
Komitet Organizacyjny przy MPT:
Biuro Informacji Technicznej - MPT, ul.
Głogowska 14,60-734 Poznań, tel. (061)
869 22 06, fax (061) 866 66 50.

Pięć lat Polskiej Izby
Informatyki i Telekomunikacji
Izba istnieje już 5 lat. Powstała, jak na or
ganizację, niedawno w celu stworzenia lob
by środowiska firm informatycznych

i telekomunikacyjnych. PIIiT w obecnej for
mie mogła powstać tylko w wyniku zmian
ustrojowych w Polsce. Od 8 lat społeczeń
stwo nie tylko może ale i powinno wpły
wać na system gospodarczy i społeczny,
domagać się uwzględnienia opinii podmio
tów gospodarczych przy podejmowaniu
decyzji przez polityków i ustawodawców.
Większość z 200 największych firm te
leinformatycznych należy do PIIiT. Można
twierdzić, że reprezentuje środowisko firm
teleinformatycznych, które tworząprawie
80% obrotu rynku teleinformatycznego.
Izbajest postrzegana przez administra
cję jako organizacja potrafiąca wywierać
nacisk przekonywać do swoich racj i i wpły
wać na decyzje administracyjne. Wiele uda
ło się dokonać w tym zakresie. Chyba
najważniejszym osiągnięciem Izby ijej pre
zesa dr Wacława Iszkowskiego była orga
nizacja I Kongresu Infonnatyki Polskiej oraz
opracowanie raportu pokongresowego.
Choć Izba wielejuż zrobiła, to majeszcze dużo problemów do rozwiązania. Z okazji pięciolecia istnienia Informatyka składa
Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacj i
życzenia sukcesów. (L e s ła w W a w rzo n ek)

WERSJA POLSKA

S T A T IS T IC A PL (dla W indows 95, N T i 3.1) ■ Kompletny, nowoczesny
pakiet do analizy danych i ich graficznej prezentacji ■ Uniwersalny, o bardzo
szerokim zakresie zastosowań np. w naukach m edycznych i biologicznych,
przem yśle i naukach technicznych, m arketingu, badaniach rynku, ekonom ii i w
wielu innych dziedzinach •
S T A T IS T IC A In d u s t r ia l S y s te m PL (SIS)*(wym aga STATISTICA
PL lub Q uick STATISTICA PL) ■ Pakiet przeznaczony głów nie do sterowania
i optym alizacji jakości oraz wdrażania metod statystycznych w system ach jakości
(w tym ISO 9000) » N ajwiększy W 'y b ó r statystyk przem ysłowych w jednym
pakiecie ■ Karty kontrolne jakości ■ Analiza procesów • Powtarzalność
i odtw arzalność [R&R] • Plany badań wyrywkowych oraz niezwykle szeroki
w ybór metod planow ania dośw iadczeń (DOE) ■ Elastyczne narzędzia do
modyfikacji oraz autom atyzacji w szystkich analiz i raportów •
Q u ic k S T A T IS T IC A ' PL Podzbiór pakietu STATISTICA « Bogaty zestaw
statystyk podstaw ow ych oraz pełne możliwości graficzne pakietu STATISTICA *
S Z K O L E N IA i K U R S Y obsługi program ów ST A T IST IC A ’ i SIS oraz
zastosowań statystyki i analizy danych w różnych dziedzinach •

O d ukazania się w ersji dla W indow s, S TA TISTIC A
w ygryw a we W S ZYS TK IC H p orów naniach i testach
program ów sta tystyc zn ych p rzeprow adzan ych p rze z
n ie za le żn e instytucje i czasopism a.

ZADZWOŃ - PRZEŚLEMY WIĘCEJ INFORMACJI

StatSoft*
S ta tS o ft P o ls k a , ul. K ra s z e w s k ie g o 36, 30-110 K ra k ó w
Tel.(0601) 414151, T el./Faks (012) 4225100 w.227
sta ts o ft@ b c i.k ra k o w .p l, h ttp://w w w .statsoft.com
S ta tS o ft Inc. 2300 E a s t 14th S treet, T u lsa , O K 74104 U S A
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Niema z n a c z e n i a

dllZy r.7y ma?y.
Ważne j e s t , j ak s i ę rozwi jasz.

System R/3
optymalizaeja
procesów •
gospodarczych

a zd a firm a

i duża czy m ata chce osiągnąć sukces. Sukces i ciągły w zrost to n ie tylko
w łaściw y sposób m yślenia i planow ania w przedsiębiorstw ie, zarządzania lu d źm i i śro d k am i m a terial
n y m i, lecz ró w n ież u m iejętn o ść przystosow yw ania się do zachodzących w o toczeniu zm ian.

S ukces to także gw arancja szybkiej w ym iany inform acji m iędzy w szystkim i pracow nikam i
b io rący m i u d ział w ró żn y ch etapach procesu technologicznego.
W jego o siąganiu pom agają narzędzia, takie jak system SAP R/3.
System R/3 jest zbiorem aplikacji integrujących procesy gospodarcze w całym p rzed się
b iorstw ie, począw szy o d zarządzania finansam i, poprzez rozliczanie kosztów, planow anie i organizację
p ro d u k cji, sprzedaży, go spodarkę m ateriałow ą, rem onty, planow anie inw estycji do zarządzania
p ro je k ta m i i k ad ram i firmy. System R/3 pozw ala działać szybko i efektyw nie. Jest d o stępny w polskiej
w ersji językow ej i jest d ostosow any do polskich regulacji praw nych. W drażają go w Polsce w ykw alifi
k ow ani k o n su ltan c i.
R/3 jest system em stan d ard o w y m , w ykorzystującym najnow ocześniejsze technologie
in fo rm aty czn e, niezależnym od p latfo rm y sprzętow ej i system ow ej oraz m ającym sta b iln ą, m odułow ą
k o n stru k cję. D aje to gw arancję niezaw odności i bezpieczeństw a inw estycyjnego, a jednocześnie
sp raw ia, że o k res w d ro żenia jest relatyw nie krótki.
Z drugiej strony, dzięki szerokim m ożliw ościom param etryzacji i adaptacji, m ożna
dostosow ać go do indyw idualnej stru k tu ry organizacyjnej każdego przedsiębiorstw a i instytucji.
SA P R/3 p om aga praw idłow o zarządzać przedsiębiorstw em . Teraz i w przyszłości.
Z n ajd u je to p o tw ierd zen ie już w pon ad 11000 instalacji system u R/3 na całym św iecie, niezależnie
o d w ielkości i c h a ra k te ru działalności firmy.
Jeżeli m acie P aństw o p y tan ia dotyczące system u R/3, c h ę tn ie odpow iem y n a nie
i p rześlem y m ateriały inform acyjne.

Nasz adres:
SAP Polska Sp. z o.o. Mokotów Business Park
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
tel. {+48 22) 606 06 06; fax (+48 22) 606 06 07
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A Better Return
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Doradzamy
kiedy nas pytają

R o z m o w a z p r o f. Z d z i s ł a w e m S z y j e w s k i m ,
prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Lesław Wawrzonek: Jakie są cele Polskiego Towarzystwa In
formatycznego, wjaki sposób dąży się do ich osiągnięcia?
Zdzisław Szyjewski: Cel działalności PTI definiuje statut, ale
przypomną, że jest nim przede wszystkim integracja środowiska
informatyków i działanie dla dobra informatyki jako dziedziny.
Członek PTI powinien być aktywnym twórcą informatyki, a nie
tylko jej użytkownikiem.
Metody realizacji tych celów zależą od okresu, w jakim działa
my, a więc od sytuacji polityczno-gospodarczej i aktualnych tech
nologii. Ponieważ Towarzystwo istnieje już 16 lat, daje się taką
zależność zauważyć. Początkowo działalność ograniczała się do
organizacji spotkań i odczytów. Obecnie mamy inne spotkania, jak
choćby to w Mrągowie, konferencje, konkursy i inne przedsięwzię
cia ogólnokrajowe.
L\V: Co wiadomo o składzie członkowskim PTI?
Z.SZ: Trzy lata temu zrobiono analizę statystyczną, na pod
stawie ankiet rozesłanych do członków PTI, chociaż jak zwykle
wielu z nich nie zwrócono. Widzimy, że podnosi się średni wiek
członków Towarzystwa, bo młodzież angażuje się w pracę zawo
dową i nie ma czasu udzielać się społecznie. Większość członków
ma wyższe wykształcenie. Kiedyś więc Towarzystwo było po
strzegane jako uniwersyteckie, a dziś jest tylko nieco ponad 50%
pracowników uczelni i instytucji naukowych. Pozostali członko
wie są związani z działalnością gospodarczą. Jest to dość istotna
zmiana w porównaniu z okresem, w którym Towarzystwo po
wstawało.
LW: Jest jednak znacznie więcej informatyków niż członków
PTI. Czy może Pan podać argumenty, które zachęciłyby do wstąpie
nia do PTI, czyli odpowiedzieć na pytanie: coja będę z tego miał?
Z.SZ: Jest to pytanie najczęściej stawiane. Członkostwo
w PTI jest, jak to się mówi w matematyce - bo ja jestem matema
tykiem - warunkiem koniecznym do podjęcia pewnych działań,
12

które stwarzają szanse i możliwości. Co z tego wyniknie zależy
już wyłącznie od nas samych. Pewne komercyjne korzyści daje
możliwość egzaminowania na europejskie komputerowe prawo
jazdy czy bycia naszym rzeczoznawcą. Generalnie, członko
stwo daje możliwość wyżycia intelektualnego w działalności
informatycznej.
Nie chcemy pełnić roli związku zawodowego, który zwykle
coś daje swoim członkom. Nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby
do towarzystwa wstępowano,oczekując korzyści materialnych.
Bardziej nas interesują osoby aktywne społecznie.
LW: Pojawia się czasem zarzut, że Towarzystwojest zbyt mało
aktywne. Nie dotyczy to tylko Pana kadencji, ale każdej poprzedniej.
Czy Pan się z tym zgadza?
Z.SZ: Zarzut ten pojawiał się zawsze i odpowiedź zawsze
była jednakowa. Otóż aktywność Towarzystwa zależy wyłącz
nie od jego członków. Jeżeli oni stawiają taki zarzut, to znaczy, że
kierują go do samych siebie. Jeżeli zaś ktoś spoza Towarzystwa,
to my odpowiadamy, że dajemy ramy organizacyjne, aby do nas
wstąpić i wykazać się aktywnością i możliwościami.
Najprościej wyraził to prof. Andrzej Blikle, który powiedział:
,jeżeli chcecie, żeby coś zrobić, to róbcie”. Towarzystwo nie przyj
muje zleceń do realizacji.
LW: Wolałbymjednak, aby PTI byłojak Brytyjskie Towarzystwo
Informatyczne', aktywne, silne i bogate. Czy nie uważa Pan, że brytyj
ski model - BTIjest w końcu z nami zaprzyjaźnione - można prze
nieść na polski grunt?
Z.SZ: Nie wiem, czy cele towarzystwa brytyjskiego są zbież
ne z naszymi. Żadnych wzorców nie da się w pełni naśladować.
Dodajmy, że towarzystwo to jest zakorzenione w najlepszej na
świecie angielskiej tradycji stowarzyszeń i klubów. U nas taki
sposób organizacji życia społecznego zaczął się niedawno. Wła
śnie PTI było jednym z pierwszych stowarzyszeń, które odwoła
ło się do krótkiej polskiej tradycji tej formy organizacji społecznej.
In fo rm a ty ka
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LW: Czy nie byłoby dobrze powołać w Polsce towarzystwa
o takiej sile?

LW: Czy ijak PTIpróbuje wpływać na sposób kształcenia infor
matyków i nauczania informatyki?

Z.SZ: To nie kwestia dobrych chęci. Jeżeli informatycy nie
odczuwają potrzeby stworzenia silnego stowarzyszenia, to nie uda
się tego zrobić. PTI dawało kiedyś rzadką możliwość działalności
gospodarczej i dlatego w latach osiemdziesiątych było bardzo ak
tywne w tym zakresie. Teraz jest inaczej, bo aktywność gospodar
cza przyjęła normalne formy komercyjne. Wielu informatyków działa
w nowych strukturach, co nie znaczy, że Towarzystwo nie prowa
dzi działalności gospodarczej, ale ma już ona inny wymiar.

Z.SZ: PTI zawsze delegowało swojego przedstawiciela do ko
misji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, jeśli nas zapraszano.
Sam udział w komisjach to jeszcze nie decyzje urzędów administra
cji państwowej. Chcemy i możemy powołać zespół do autoryzacji
programów nauczania, jak to jest w krajach zachodnich.

LW: Jakie są sekcje zainteresowań w PTI?
Z.SZ: Kiedyś tych sekcji było bardzo dużo. Na tej konferencji
w Mrągowie zainicjowałem reaktywowanie sekcji informatyki sto
sowanej w zarządzaniu. Taka sekcja funkcjonowała kiedyś w Szcze
cinie, bo tam jest najliczniejsze środowisko zajmujące się tymi
zagadnieniami. Są inne sekcje, jak kluby systemów baz danych,
Progressa czy ostatnio - bardzo aktywna -sekcja inżynierii opro
gramowania.
LW: Czy PTI ma w planach organizację komercyjnego do

radztwa?
Z.SZ: Ostatnio narodziła się taka wspólna inicjatywa PTI oraz
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Doszliśmy mianowi
cie do wniosku, że należy powołać zespół rzeczoznawców z zakre
su informatyki, którzy mogliby wykonywać ekspertyzy i doradzać
oraz pełnić funkcje biegłych sądowych.
LW: Jak to odnosi się do kierowanego przez dra Witolda Sta

niszkisa oddziału ISA CA?
Z.SZ: Dr Staniszkis chce stworzyć w Polsce oddział organiza
cji audytu systemów informatycznych mającej zasięg światowy.
Taki audytor może dokonywać ekspertyzy w Londynie, Paryżu
czy w Warszawie. Nasze przedsięwzięcie ma natomiast zasięg
krajowy. Podejmiemy oczywiście współpracę.
LW: Są liczne przypadki marnowania pieniędzy podatników na
przedsięwzięcia informatyczne. Czy PTI chce temu zapobiegać?
Chyba każdy urządpowinien zapytać PTI o zdanie, zanim zajmie się
informatyzacją.
Z.SZ: Jeżeli zapyta, to my odpowiemy uczciwie, ale nie mamy
wpływu na to, aby zasięgnął naszej opinii. W historii PTI przedsta
wialiśmy swoje stanowisko w takich wypadkach . Nie zawsze jed
nak pytający oczekuje uczciwych i fachowych odpowiedzi, jakich
udziela PTI i wówczas albo nasza opinia nie jest brana pod uwagę,
albo nie ma następnych pytań. Poza tym, z racji przyzwyczajeń
administracji, pytania do nas są kierowane incydentalnie.

LW: Dr Wacław Iszkowski poruszył kwestię prób zawężenia
pojęcia inżynier do określeń: inżynier Microsoftu, inżynier Novella
i wyraził obawę, że zastąpią one normalnego inżyniera politechni
ki. Czy Pan się z tym zgadza?
Z.SZ: Nowe certyfikowane umiejętności to efekt działań mar
ketingowych firm zachodnich. Oczywiście można mieć całą ścianę
wytapetowaną takimi dyplomami. Każdy certyfikat jest dobry,
jeśli wiąże się z nim znana procedura jego uzyskiwania. W tym
kontekście, realizując nasze działania statutowe, włączyliśmy się
do inicjatywy europejskiego komputerowego prawa jazdy. Jest to
certyfikat nie dla informatyka - co stanowczo podkreślam, bo
mało kto o tym pamięta - a dla użytkownika komputera. Jego
popularyzacja jest obecnie podstawowym zadaniem Towarzy
stwa. Nie prowadzimy szkoleń, a wyłącznie egzaminujemy. Łą
czenie tych dwóch rzeczy w tej samej organizacji, co się często
zdarza, nie jest etyczne.
LW: Niektórzy twierdzą że ten certyfikatjest mało ważny albo
wręcz niepotrzebny.
Z.SZ: Czy to samo mówi się o certyfikatach potwierdzających
znajomość języka obcego? Gdy ktoś np. poszukuje kadry, to nie
musi sprawdzać umiejętności obsługi komputera u posiadających
certyfikat. Bywa jednak, że trzeba sprawdzić taką wiedzę u kilku
dziesięciu kandydatów. Jest to więc chyba najważniejszy argument
przemawiający za wartością certyfikatu.
LW: Odnoszę wrażenie, że to objaw rezygnacji z ciągnącej się od
wielu lat sprawy stopni zawodowych informatyków.
Z.SZ: Jest to jedna z naszych porażek. Zrobiliśmy w tej spra
wie wszystko, co było w naszej mocy. Niestety tego typu certyfi
katy, zwłaszcza jeżeli m ają charakter europejski, są bardzo
kosztowne. PTI nie dostało obiecanych na ten cel środków od rzą
du. Jeżeli za taką sprawą nie stoi administracja państwowa i jej moc
urzędowa, to nic się nie da zrobić.
LW: W 1986 roku w Teksasie dwóch pacjentów onkologicznych
otrzymało śmiertelne dawkipromieniowania z powodu błędów opro
gramowania sterującego wiązką. Czypotwierdza Pan tezę, żejeżeli
jest inżynier budowlany, który odbiera budynek, czy elektryk z pra
wami do różnych poziomów napięć, to w informatyce też powinny
być określone uprawnienia?

LW: Bywa, że ktoś c h c e się podeprzećjakimś zewnętrznym auto

rytetem.
Z.SZ: Zdarza się, ale my nie będziemy listkiem figowym dla
nieznanych nam działań.
LVV: Jeśli więc organizatorzy przedsięwzięcia niepowołują się
na PTI, to znaczy, że albo PTI miało opinię negatywną albo się nie
pytano?
Z.SZ: Można tak powiedzieć.
In fo rm a tyka
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Z.SZ: To oczywiste. Samouków informatyków czy domowych
ekspertów jest dużo i są wręcz groźni. Szkody, jakie może wyrzą
dzić informatyk-amator, mogą być znacznie większe niż te, które
spowoduje niewykwalifikowany elektryk. Przykładów z życia chy
ba nie brakuje.
LW: Czy będzie w Polsce taki certyfikat?

Z.SZ: Nie umiem teraz odpowiedzieć. Może trzeba poczekać
na poważną katastrofę informatyczną, aby pojawiła się sprzyjająca
13
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atmosfera, żeby do sprawy wrócić. Po powodzi też nagle przypo
mniano sobie, że istnieją wały przeciwpowodziowe i że trzeba mo
nitorować poziom wody.
L. W: Ale niejest to sprawa odłożona ad acta?
Z.SZ: Przez nasjest odłożona, ale w sprzyjających okoliczno
ściach chętnie do sprawy powrócimy.
LVV: Wydaje mi się, że brakuje w PTI kogoś w rodzaju rzeczni
ka prasowego.
Z.SZ: Mamy świadomość, że nie jesteśmy zbyt widoczni na
zewnątrz. Działamy społecznie, a na to nie wszyscy mają dość
czasu. Mamy swoją stronę WWW i jeśli ktoś chce się o nas czegoś
dowiedzieć, to na pewno nas znajdzie .
LW: Jaka jest opinia Pana o Biuletynie, drukowanym od roku
w ,, Informatyce ’’?
Z.SZ: Bardzo pozytywna. Biuletyn pełnił kiedyś bardzo waż
ną rolę, później przestał być wydawany, bo nie było komu się tym
zająć. Komunikacja przez Biuletyn jest zupełnie inna niż przez
telefon czy bezpośrednie spotkanie. Chcielibyśmy, żeby byl on
jeszcze lepszy i to już zależy od nas, natomiast umiejscowienie go
w „Informatyce” z jej całym dorobkiem jest jego dodatkowym
walorem.
LW: Bardzo mi zależy, aby „Informatyka ” była obecna, bo nie
ma u nas pisma, które by było przeznaczone dla tego środowiska.
Z.SZ: Pamiętam, był taki okres kiedy „Informatyka” stała na
skraju bankructwa i wówczas środowisko informatyków podjęło
akcję, żeby do tego nie dopuścić. Słyszę wiele opinii, że pismo jest
obecnie na krzywej wznoszącej się.
LW: Dziękuję bardzo. Przejdźmy do innejformy komunikacji.
Na internetowej liście dyskusyjnej PTIjest chyba zbyt wąski krąg
dyskutantów i nie podejmuje się na niej poważnych tematów.
Z.SZ: Każdy może napisać coś mądrego, tylko dlaczego lu
dzie robią to tak rzadko. Otóż sądzę, że lista PTI jest traktowana
przez informatyków jako swobodne spotkanie towarzyskie i jak
ktoś poruszy poważny problem, to już w pierwszej odpowiedzi
jest on sprowadzany do żartu. Nie ma obowiązku czytania tych
wypowiedzi. Zresztą, jak Pan zauważył, bardzo często po wy
mianie dowcipnych listów ktoś wypisuje się z listy.
LW: Poważne problemy muszą być gdzieś dyskutowane.
Z.SZ; Oczywiście, np. łamy Pana pisma służą do tego lub
spotkania, takie jak w Mrągowie.
LW: Jeżelijest ważny problem, wobec którego PTI zajmie sta
nowisko, to zawsze może znaleźć się ono w wysokonakladowych
pismach, które są głodne konkretów?

Z.SZ: Zgadzam się z tym, my jednak jesteśmy ostrożni w for
mułowaniu stanowisk, ponieważ w Towarzystwie są osoby o róż
nych poglądach. Opinia Towarzystwa musi być uzgadniana na
posiedzeniach zarządu. Dlatego zajmujemy stanowisko w sytu
acjach bardzo ważnych. Dzieje się tyle różnych rzeczy, że trzeba
by co chwilę uzgadniać stanowisko i nic innego nie robilibyśmy,
tylko konsultowali się i zajmowali stanowiska.
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LW: Z drugiej strony Prezes ma chyba prawo wypowiedzieć się
w imieniu członków Towarzystwa?
Z.SZ: Powiedzieć ma prawo każdy, ale w swoim imieniu i nie
łączymy tego z funkcją w Towarzystwie. Gdy występujemy ze
stanowiskiem PTI, jest ono uzgodnione.
LW: Byłyjednak sytuacje, np. sprawa PKO BP, w której wobec
braku wypowiedzifachowców obowiązywała opinia ignorantów.
Z.SZ: Kiedy już wyrażamy swoje stanowisko, to jest ono trak
towane poważnie. Gdybyśmy robili to w każdej sprawie, to nasza
opinia mogłaby się zdewaluować, być zbyt emocjonalna albo oparta
na zbyt niewielu informacjach.
LW: Jakie Pana zdaniem są najważniejsze sprawy do załatwie
nia przez Towarzystwo w obecnej sytuacji w naszym kraju?
Z.SZ: Możemy mówić wyłącznie o sprawach, które dotyczą
Towarzystwa. Nie jesteśmy rządem i nie będziemy mówić, co on
ma zrobić. Po to są odpowiedzialni urzędnicy, a my możemy im
doradzać, jeśli się do nas zwrócą.
Czy wobec wejścia Polski do UE Towarzystwo znajduje dla
siebie jakąś rolę do odegrania w tym procesie?
Z.SZ: Informatyka bardzo na to czeka, choć nie przewiduję tu
udziału PTI. Najlepiej byłoby, gdybyśmy juź byli w Unii, bo wtedy
informatyka rozwijałaby się na zdrowych zasadach.
LW: Zbliżają się obchody 50-lecia informatyki w Polsce. Od
czego się zaczęło?
Z.SZ: W 1948 podjęto decyzję o powołaniu zespołu ds. ma
szyn matematycznych w Instytucie Podstaw Informatyki. Jest to
raczej data symboliczna, ponieważ chcemy przy tej okazji zwrócić
uwagę na informatykę, a nie celebrować rocznice. W 1998 r. podsu
mujemy ubiegłe 50-lecie, zaprezentujemy wizję przyszłości, okre
ślimy plany i zamierzenia naszego środowiska.
Komitet Informatyki PAN utworzył komitet organizacyjny jej
obchodów. Na jego czele stanął prof. Dembiński. Ja mam w nim
reprezentować środowiska stowarzyszeń informatycznych.
LW: Jakie są relacje PTI z innymi stowarzyszeniami związany
mi z tym środowiskiem?
Z.SZ: PTI powstało w 1981 r ., jest chyba najstarsze i najwięk
sze. W tym czasie powstały inne stowarzyszenia. Dobrze układa
się współpraca z PIIiT, która zrzesza firmy informatyczne, pod
czas gdy my- ludzi informatyki. Na przykład Kongres Informatyki
Polskiej był wynikiem współpracy czterech stowarzyszeń. Mimo
iż jesteśmy najstarsi, nie sprawujemy roli pouczającego, starszego
brata, chociaż niektórzy próbują nam to wmówić.
LW: Czy potwierdza Pan moje obserwacje, że PTI jest coraz
bardziej widoczne i skuteczne?
Z.SZ: Staramy się. Jeżeli ktoś działa dłużej, to z reguły coraz
sprawniej i skuteczniej. Nie umiem jednak powiedzieć, czy jeste
śmy lepsi niż byliśmy kilka lat temu. Robimy wszystko, żeby być
jak najlepsi, a czy nam się to udaje....

Dziękuję za rozmowę.

in fo rm a ty ka

1/98

UNOWOCZEŚNIAMY

TWÓJ BANK

SmFTBA N K
BANKOW OŚĆ
SOFTBANK S.A.

I

SYSTEMY

s.a .

BANKOW E

ul.17-Stycznia 72A, 02-146 Warszawa, tel. 846 54 71, fax 846 14 57

SY STEM Y INFORMATYCZNE

Przetwarzanie centralne
czy rozproszone?
Część I: Charakterystyka technologii
Piotr Kowalski

Wybór sposobu organizacji środowiska przetwarzania danych jest nadal nierozwiązanym jednoznacznie
dylematem projektantów systemów informatycznych. Rozpoczynający się cykl artykułów jest próbą
syntetycznego spojrzenia na różne aspekty technologii przetwarzania centralnego i rozproszonego
i oceny ich walorów.

■ rzetwarzanie centralne, charakterystyczne dla dużych in
stalacji, jest kontynuacjąpewnego rodzaju technologicznie uwa
runkowanego sposobu przetwarzania danych. Wzięło swój
początek w latach 70. od tradycyjnego przetwarzania wsado
wego i rozwijało się w kierunku przetwarzania transakcyjnego
z zastosowaniem sieci termin ali znakowych. Linię zastosowań
w Polsce wyznaczały komputery IBM serii 360/370, na których
wzorowane były RIADy -nie cieszące się dobrą sławą - oraz
technologie finny ICL z komputerami serii 1900, na których pod
stawie konstruowane były z kolei ODRY. Wprowadzenie tech
nologii mikroprocesorowej i komputerów osobistych nieco
zmieniło charakterystykę używanych narzędzi infonnatycznych.
Wraz ze zmianami stylu zarządzania, zaczęto wprowadzać de
centralizację przetwarzania informacji. Powstały więc liczne lo
kalne sieci komputerowe, gdzie serwer i grupa stacji roboczych
rozwiązywały bieżące problemy większości firm. W tym czasie
nabrały znaczenia rozwiązania oparte na UNIX-ie, zastępujące
skutecznie, tracące zwolenników, mainframe’y. Rozpowszech
nienie się środowiska graficznego i rozległych sieci kompute
rowych w raz z pojawiającym i się problemami integracji
niezależnych dotąd fragmentów systemów informatycznych,
dało do zrozumienia, że wymagane jest zastosowanie nowego
modelu unifikacji systemów komputerowych, łączących w so
bie cechy dużej niezależności i mocy obliczeniowej, a jednocze
śnie nie ograniczające samodzielności użytkowników. Spór
o wyższość modelu centralnego nad rozproszonym trwa po
dziś i nie został jednoznacznie rozstrzygnięty.

Charakterystyka przetwarzania centralnego
Technologia przetwarzania centralnego wykorzystywana jest
obecnie bardzo często, chociaż w wielu przypadkach bywa
wypierana przez przetwarzanie rozproszone. Płaszczyzna ser
werów aplikacji to głównie komputery klasy mid-range operu
jące w różnych odmianach systemu operacyjnego UNIX,
chociaż duże przedsiębiorstwa wykorzystują często także ma
szyny klasy mainframe.
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Przetwarzanie centralne to tradycyjny układ jednej maszy
ny z wieloma podłączonymi do niej prostymi terminalami.
W przetwarzaniu z komputerem centralnym rolę końcówki użyt
kownika spełniajądedykowane terminale znakowe lub droższe
terminale graficzne. Z powodzeniem rolę tę mogą spełniać także
wielofunkcyjne komputeiy klasy PC z oprogramowaniem emu
lującym działanie terminala. W takich systemach wszyscy użyt
kownicy mają dostęp do wspólnych baz danych przez centralne
aplikacje. Układ ten przejęty został z historycznych zastoso
wań, kiedy nie znano jeszcze technologii łączenia wielu serwe
rów i przetwarzania rozproszonego. Zdaje on egzamin po dzień
dzisiejszy, pod warunkiem:
■ posiadania serwera o dostatecznej mocy obliczeniowej;
■ dysponowania odpowiednim oprogramowaniem.
Skala zastosowań przetwarzania centralnego to przede
wszystkim przetwarzanie transakcyjne - OLTP (OnLine Trans
action Processing) - z dedykowanym oprogramowaniem i ter
minalami oraz przetwarzaniem wsadowym. Zapewnienie
maszyny centralnej o odpowiednich parametrach bywa nieraz
dosyć trudne. Wymagania zależą od rodzaju przetwarzania
i ilości jednocześnie pracujących użytkowników.
Według danych przedstawionych przez Wojciecha Gryciuka z ,,Computerworld Polska’’w 1996 roku było w Polsce zainsta
lowanych 113 komputerów klasy mainframe. Udział producentów
w dużych instalacjach komputerów jest następujący: IBM - 90,
ICL -11, Siemens-Nixdorf- 6, Unisys - 4, Buli -2. Niewielki procent
stanowią tutaj technologie najnowsze, wprowadzone po roku
1994, gdzie systemy IBM S/390 (modele serii ES-9000) zostały
zakupione przez takie przedsiębiorstwa, jak: Fiat AutoPoland,
Bank Śląski, Huta Stalowa Wola, Bumar Łabędy, Stocznia Szcze
cińska Z kolei firma UNISYS swoje najnowsze rozwiązania zaim
plementowała w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, Banku PKO SA.
i PKP. Komputery mainframe produkcj i ICL dominująw przedsię
biorstwach związanych z górnictwem, chociaż także znalazły za
stosowanie w Zakładach Azotowych Kędzierzyn, TP S.A. i Elanie
Toruń. Siemens-Nixdorf opanował głównie przemysł hutniczy,
a najnowsze rozwiązanie - komputer C80 z systemem operacyj
nym BS2000 - zastosowano w Hucie Florian.
inform atyka
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Gdzie kończy się centralizm?
Określenie, gdzie kończy się pojęcie przetwarzania centralne
go, bywa nieraz dosyć trudne. Spróbujmy więc dokładniej przyj
rzeć się stronie technicznej zagadnienia. Zwyczajowo przyjęło
się, że komputer centralny kontroluje w pełni procesy związane
z obsługą każdego terminala. Jest tak w rzeczywistości, albo
wiem w systemach pracujących on-line, aplikacja uruchomio
na na serwerze w sposób centralny zarządza wszelkimi akcjami
użytkowników, włącznie z pobieraniem znaku z klawiatury i wy
syłaniem informacji na ekran terminala. Tym samym umożliwia
się stosowanie „głupich” urządzeń wejścia - wyjścia (stąd na
zwa „dumb term inal”). Sytuacja
zmienia się w architekturze klientP ołączenie dw óch
serwer, gdzie stacja robocza wraz
z oprogramowaniem klienckim wy
konują większość standardowych
S/390
operacji związanych z interfejsem
użytkownika. Serwer bazy danych,
zainstalowany jako centralna apli
kacja, realizuje tylko operacje zwią
zane z bazą danych, wtedy, gdy
wymaga tego klient. Tak więc ma
szyna centralna nie jest obciążona
wieloma standardowymi operacjami,
które może wykonać mniej wydajna
stacja robocza, przejmująca na sie
bie część przetwarzania. Występuje
tu zjawisko rozproszenia przetwarza
nia, podzielone pomiędzy serwer
aplikacji a stacje robocze. Dalej jed
nak działania zachodzą w układzie
centralizmu, bowiem jeden serwer
obsługuje wszystkich użytkowni
ków, chociaż przetwarzanie odbywa
się już w innej architekturze. Wpro
wadzając architektury wieloprocesorowe, zwiększające wy
dajność serwera, w dalszym ciągu mamy do czynienia z prze
twarzaniem centralnym, chociaż technicznie rzecz biorąc odby
wa się ono na różnych procesorach, ale w tej samej fizycznej
maszynie. Tak więc wieloprocesorowe masowe przetwarzanie
równoległe MPP (Massively Parallel Processing) lub symetrycz
ne wieloprocesorowe SMP (Symmetric Multiprocessing) pocią
ga za sobą jedynie polepszenie parametrów wydajnościowych
sprzętu, w żaden natomiast sposób nie zmienia (nie decentralizu
je) zasad.
Z rozpraszaniem przetwarzania nie zawsze idzie w parze de
centralizacja danych. W prostym rozwiązaniu architektury klientserwermoże istniećjedna centralna baza danych i mimo że funkcje
obliczeniowe są podzielone pomiędzy różne komputery, to w dal
szym ciągu podstawę stanowią wspólne zasoby bazy danych.
Ciekawym przykładem przetwarzania z wykorzystaniem
wspólnych zasobów danych jest klastrowe rozwiązanie systemowo-sprzętowe S/390 Parallel Sysplex firmy IBM. System ten,
nie decentralizując modelu przetwarzania, opierając się na cen
tralnej składnicy danych, umożliwia rozbudowywanie instalacji o dodatkow e serwery, z których każdy jest m aszyną
wieloprocesorową (SMP). Znaczne w tym wypadku są możli
wości rozbudowy instalacji przy zachowaniu wysokiego wskaź
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nika bezawaryjności - każdy komputer może automatycznie prze
jąć funkcję innego, nie naruszając zasad przetwarzania. Co istot
niejsze, rozbudowa systemu nie jest związana ze zm ianą
oprogramowania aplikacyjnego.
Utożsamianie komputerów mainframe jedynie z przetwarza
niem wsadowym i transakcyjnym w tradycyjnej architekturze
host-terminal wydaje się dzisiaj zawężaniem ich możliwości. Przy
obecnych możliwościach równie dobrze obsługują one funk
cje analityczne, oferujądostęp ze środowiska klienta graficzne
go oraz przez Internet. Łącząc dużą moc z wydaj nym i otwartym
oprogramowaniem, którego przykładem jest wersja 5.0 syste
mu zarządzania bazami danych DB2 Universal Database firmy

system ów IBM ze w spólnym i zasobam i dyskow ym i

S/390

IBM, stają się ponownie atrakcyjnym środowiskiem przetwa
rzania dla dużych przedsięwzięć.

Przetwarzanie ro zp ro szo n y
Systemami rozproszonymi interesująsię organizacje stosujące
filozofię obniżania progu odpowiedzialności w strukturach za-

Rozpraszanie środowiska przetwarzania możemy
rozpatrywać w dwóch kategoriach:
■ rozdziału mocy obliczeniowej
■ rozdziału zasobów danych
rządzania. Zazwyczaj powiązane jest to z takimi zjawiskami, jak
dysponowanie samodzielnym budżetem i odpowiednim pozio
mem raportowania. Systemy rozproszone można więc spotkać
zarówno w dużych organizacjach, rozproszonych geograficz
nie na terenie całego świata jak i w małych oraz średnich przed
siębiorstwach - bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.
Rozproszenie przetwarzania zaczęło się w latach 80., co spowo
dowane było wieloma zmianami w stylu zarządzania wymuszo
nym przez następujące czynniki:
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■ pole działania biznesu stało się bardziej rozproszone geo
graficznie;
■ wzrosła konkurencja na poziomie światowym;
■ zmieniły się wymagania klientów, co w rezultacie wymagało
wprowadzenia stylu zarządzania zdecentralizowanego;
i umożliwionym przez:
■ postęp w dziedzinie technologii komputerowych;
■ skalowalność sprzętu i oprogramowania;
■ dużą liczbę aplikacj i pracujących w systemach baz danych.

2.
3.

4.
5.

W kontekście powyższych zmian konieczne i możliwe stało
się spełnienie takich wymagań, jak:
■ szybki dostęp do danych i budowanie zapytań ad hoc;
■ decentralizacja struktur zarządzania oparta na decentraliza
cji jednostek (oddziałów) organizacji posiadających dostęp
do lokalnych baz danych.

6.

7.

Konieczność rozpraszania przetwarzania
wymusiły wymagania biznesu, a wprowadzenie
ich umożliwiła odpowiednia technologia.
Dla uzupełnienia przypomnijmy sobie cechy charaktery
styczne przetwarzania rozproszonego, którego model w wa
runkach realnych ciągle odbiega od założeń teoretycznych.
Generalnym założeniem dla rozproszonej bazy danychjest „prze
zroczystość” dla użytkownika. Oznacza to, że ma on dostęp do
wszelkich danych zgodnie ze swoimi uprawnieniami, takjakby
były one umieszczone tylko na komputerze lokalnym. Oprócz
tego założenia funkcjonalnego w literaturze [5] wymienia się 12
zasad, które powinna spełniać rozproszona baza danych. Są to:
1. lokalna autonomia - każdy lokalny wycinek rozproszonej
struktury może iunkcjono wać jako niezależny, autonomicz
ny, centralny system zarządzania bazą danych i jest odpo
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8.

9.
10.
11.
12.

wiedzialny za bezpieczeństwo danych, kontrolę wielodostępu, archiwację i odtwarzanie danych;
brak centralizacji - wszystkie miejsca struktury posiadająte
same możliwości i nie ma wyróżnionej siedziby centralnej;
niewrażliwość na awarie - system jest nieczuły na awarie
węzłów sieci, zapewniając w takich przypadkach ciągłość
pracy;
przezroczystość lokalizacji - użytkownik nie musi znać fi
zycznego położenia danych, aby z nich korzystać;
przezroczystość fragmentacji danych - użytkownik postrze
ga całą strukturę jako jedną logiczną bazę danych i nie musi
znać nazw fragmentarycznych baz danych;
przezroczystość replikacji danych - użytkownik postrzega
całą strukturę jako jedną logiczną bazę danych i system
zarządzania bazą danych replikuje automatycznie wymaga
ne informacje;
rozproszone przetwarzanie zapytań - zapytanie może być
przetwarzane w różnych miejscach, o czym decydują me
chanizmy optymalizujące systemu zarządzania bazą danych;
rozproszona obsługa transakcj i - transakcje mogą być wy
konywane i mogą aktualizować dane w różnych miejscach
struktury rozproszonej bazy danych;
niezależność sprzętowa - system musi działać na jakiejkol
wiek platformie sprzętowej;
niezależność systemowa - oprogramowanie musi działać
w jakimkolwiek systemie operacyjnym;
niezależność od rodzaju sieci - system musi współdziałać
z każdym rodzajem sieci;
niezależność od systemów zarządzania bazami danych system musi współdziałać z każdym rodzajem oprogramo
wania zarządzania bazą danych.

Realne warunki dotrzymania tych wszystkich wymagań dla
rozproszonej struktury zarządzania bazą danych są niezwykle
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trudne. Próbuje sięje usankcjonować przez ujednolicenie i za
stosowanie standardu OSI (Open Systems Interconnection) międzynarodowego standardu komunikacji między systemami
otwartymi.
Przetwarzanie rozproszone realizowane jest najczęściej w ar
chitekturze klient-serwer. Klient-serwer to stosunkowo nowa tech
nologia przetwarzania, zazwyczaj dająca użytkownikowi do
dyspozycji interfejs graficzny i chociaż jest to regułą, nie jest
koniecznym wymogiem. Architektura klient-serwer rozdziela
funkcje pomiędzy dwa typy niezależnych i autonomicznych
procesów - serwera i klienta. Klientem jest jakikolwiek proces
wymagający obsługi ze strony procesu serwera. Serwerem jest
proces obsługujący żądania klientów. Zarówno klient jak i ser
wer mogą rezydować na tym samym komputerze lub na różnych
komputerach połączonych w sieć.
W architekturze tej występują dwa modele: dwuwarstwo
wy (two-tiered) i trójwarstwowy (three-tiered). W modelu dwu
warstwowym rozróżnia się dwa niezależne procesy:
■ proces klienta (transaction process - TP) odbywający się
na stacji roboczej użytkownika;
■ proces bazy danych (data process - DP) odbywający się na
serwerze bazy danych.
W modelu trój warstwowym dane wyizolowane są od reguł
nimi zarządzających i od procesu klienta. Tak więc dane do
stępne są dla klienta w takiej postaci, w jakiej udostępniają je
reguły zarządzania (business rules). Model ten umożliwia opty
malne zaprojektowanie dostępu do danych oraz większy sto
pień ich bezpieczeństwa.
Architektura klient-serwer jest przeznaczona do pracy nie
zależnej od platformy sprzętowej, systemowej i lokalizacji.
Klient-serwer wymaga, aby stacja robocza dysponowała wła
snym środowiskiem systemowym oraz oprogramowaniem apli
kacyjnym (klientem), umożliwiającym dostęp do serwera bazy
danych. Serwer natomiast musi być wyposażony w oprogra
mowanie zarządzające bazą danych, czyli realizujące wszelkie
operacje na tym zbiorze. Powoduje to rozłożenie obciążenia
z przechwyceniem czasochłonnej obsługi użytkownika na jego
lokalną stację roboczą przez co serwer bazy danych może
wykonywać funkcje nieodłącznie związane z tą bazą.

Replikacja danych

^

Cechą charakterystyczną rozproszonych baz danych jest moż
liwość replikacji danych, a więc składowania ich części lub ca
łości na innym serwerze, serwerach lub stacjach roboczych.
Typowy przykład redundancji danych, których nadmiarowość
jest celowo pomyślana dla polepszenia warunków pracy po
szczególnych użytkowników i systemu jako całości. Organiza
cja procedury replikacji zależy od możliwości i organizacji
systemu zarządzania bazą danych oraz jego zastosowań. Naj
prostszym przykładem replikacj ij est j ednokierunkowy przesył
danych w celu ich dystrybucji do oddziałów firmy lub tworze
nie kopii archiwacyjnej na sąsiednim serwerze. System wyko
rzystujący ten mechanizm musi mieć określone parametry
dotyczące częstotliwości wykonywania replikacji lub też mieć
zdefiniowane zasady wyzwalające replikację. Replikacja może
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przebiegać na drodze serwer - serwer lub serwer-stacja robo
cza, ewentualnie stacja robocza - serwer. Te dwie ostatnie for
my wykorzystywane są zwłaszcza w trybie pracy izolowanym
przez mobilnych pracowników łączących się sporadycznie
z centralnym serwerem. Strumień replikowanych danych może
być skierowany w jedną stronę lub być dwukierunkowy.
O wyborze strategii decyduje zastosowanie systemu informa
tycznego i dostępność mechanizmów oprogramowania narzę
dziowego. Typowym przykładem przesyłu jednokierunkowego
jest tworzenie kopii danych tylko do odczytu dla potrzeb archi
walnych lub w celu przekazania ich do innego komputera dla
przetwarzania analitycznego. Przesył dwukierunkowy musi być
wykonywany w warunkach zapewnienia spójności informa
cyjnej, czyli we wszystkich systemach transakcyjnych. Me
chanizmy replikacji selektywnej dopuszczają kopiowanie
fragmentaryczne baz - określonych rekordów lub pól - rozdzie
lając dane tematycznie lub geograficznie.
Z punktu widzenia zależności czasowych mamy do czynie
nia z dwoma rodzaj ami replikacj i: synchroniczną i asynchronicz
ną. W trybie synchronicznym w ślad za każdą transakcją
następuje uaktualnienie wszystkich kopii danych w tym samym
czasie. Ten tryb używany jest przede wszystkim w systemach
pracujących w czasie rzeczywistym, takich jak rezerwacja miejsc
lotniczych, rozliczeń kart kredytowych, bieżących transakcji ban
kowych itd. Replikacja synchroniczna może być realizowana przy
zastosowaniu dwufazowego protokołu potwierdzeń (two-phase
commit):
faza 1 - serwer inicjujący musi przed wykonaniem replikacji
otrzymać sygnał gotowości ze wszystkich serwerów partycy
pujących w wymianie danych i zablokować dostęp do danych,
przygotowując je na przyjęcie zmian;
faza 2 - do serwerów rozsyłane są instrukcje zmian; po ich doko
naniu wysyłane jest potwierdzenie do serwera inicjującego.
Po prawidłowym wykonaniu modyfikacji odblokowany zo
staje dostęp do danych. W przypadku jakichkolwiek proble
mów ze strony któregokolwiek z serwerów wszystkie transakcj e
zostająwycofane (roll-back). Przyczyną niezainicjowania pro
cedury wymiany może być uszkodzenie łącza lub brak odpo
wiedzi któregoś z serwerów, zajętych wykonywaniem innego
zadania. Problemem replikacji synchronicznej jest zajmowanie
czasu procesorów oraz sieci na czynności związane z jej obsłu
g ą co w sumie obniża wydajność całego systemu.
Replikacja asynchroniczna nie musi spełniać ostrego ry
goru czasowego, sprowadzając kopiowanie danych do funk
cji realizowanej od czasu do czasu, gdzie częstotliwość może
wahać się od sekund do tygodni. Przykładem może być do
starczanie zagregowanych danych dla potrzeb wspomagania
decyzji lub też aktualizacja danych mobilnego personelu.
Mechanizmy replikacji asynchronicznej odciążają serwery,
przeprowadzając wymianę danych tylko w momencie dogod
nym dla systemu, o czym decydują parametry oprogramowa
nia. Brak konieczności pracy on-line z serwerem wybitnie
natomiast sprzyja użytkownikom, którzy ze względu na wy
konywany rodzaj pracy muszą znajdować się poza stałym miej
scem zatrudnienia, posługując się przenośnymi komputerami.
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Ukierunkowanie wyboru rodzaju replikacji

System y
w spom agania
decyzji

asynchroniczna
tylko odczyt
j ednokierunkowa

Pełna wymiana informacji między danymi lokalnymi a bazą
danych następuje w momencie uzyskania połączenia z serwe
rem. Nie należy jednak replikacji asynchronicznej utożsamiać
jedynie z przekazaniem danych do odczytu, bowiem technika
ta może równie dobrze służyć do dwukierunkowej wymiany
informacji. Zaletąjej jest większa skalowałność czasowa, wadą
natomiast możliwość konfliktu danych przy jednoczesnej ich
aktualizacji z wielu miejsc, bowiem obowiązuje tu zasada pierw
szeństwa zgłoszenia.
Mechanizmy replikacj i stosowane są przez większość zna
nych producentów systemów zarządzania bazami danych, mię
dzy innymi: Lotusa, IBM, Informix, Oracle, Sybase, Microsoft,
Computer Associates. Omawianie konkretnych rozwiązań, róż
nych dla poszczególnych producentów i odmiennie imple
mentowanych w poszczególnych produktach, przerasta ramy
niniejszego artykułu. Wybierając rozwiązanie systemowe, na
leży upewnić się czy mechanizmy replikacji oferują:
■ tryb synchroniczny lub asynchroniczny, ewentualnie oby
dwa;
■ replikację tylko do jednego punktu czy do wielu;
■ powielanie danych tylko do odczytu czy także do modyfi
kacji;
■ przesył danych tylko w jedną stronę lub dwukierunkowo.
Dobrze też sprawdzić:
■ stopień heterogeniczności, czyli możliwości transferu repli
kowanych informacji pomiędzy systemami zarządzania ba
zami danych innych producentów;
■ czy mechanizmy replikacji są zaimplementowane w jądrze
systemu obsługi baz danych, czy też wymaga to dodatko
wego oprogramowania i opłat;
■ czy istnieje możliwość granulacji (selekcji) danych i do ja 
kiego poziomu.
Wymienione kwestie są tylko zarysem wielkich problemów
towarzyszących przetwarzaniu rozproszonemu. Organizacja
modelu takiego przetwarzaniajest trudnym przedsięwzięciem pro
jektowym, uzależnionym od stopnia złożoności komputeryzo
wanego obiektu. Im firma lub organizacja posiada większą
złożoność strukturalną, połączonąz decentralizmem decyzyjnym,
tym sprawa staje się bardziej skomplikowana. W połączeniu
z bogatą w produkty ofertą rynkową, nie preferuj ącąjednak kla
rownych rozwiązań dla konkretnych klas problemów, wybór na
rzędzia informatycznego jest zadaniem niezwykle ryzykownym.
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Opowiadaj ąc się przy pewnych rozwiązaniach, załatwia się pozy
tywniej ednągrupę spraw, komplikując przy okazji rozwiązywa
nie innych. Jednoznaczne wskazanie na wyższość przetwarzania
centralnego lub rozproszonego jest ciągle niemożliwe, tym bar
dziej, że w każdej z tych metod wprowadzane są innowacje umoż
liwiające osiągnięcie zadowalających rezultatów w masowym
przetwarzaniu informacji.
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'gotow e systemy i rozwiązania, optymalnie odpoTec hn ika w B a n k o w o ś c i i Tec hnika O b r o tu P ie n ię żn e g o
/ wiadające bieżącym i przyszłym potrzebom Waszej
/ f ir m y . Wizytę na CeBIT 98 Hannover, wpiszcie
Tec hn ika Z a b e z p i e c z e ń / K a r t y P ó łp r z e w o d n i k o w e
/ Państwo do Waszego term inarza na m arzec 1998,
' jako bezwzględne obligo, już dziś!
B a d a n ia i T ra n s fe r Technolog ii
In fo r m a ty k a
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Obiektowość w bazach danych
- koncepcje, nadzieje i fakty (2)
Silva rerum obiektowych baz danych
Kazimierz Subieta

Obiektowe bazy danych pojawiły się w wyniku połączenia pojęć obiektowych języków programowania
z koncepcjami, które zostały ustalone w dziedzinie baz danych. Ta kombinacja wniosła nowe spojrzenie
zarówno do dziedziny języków programowania jak i baz danych, owocując w jakości i koncepcje,
które wcześniej były nieznane w obydwu dziedzinach.
N a jb a rd z ie j doniosłym wyróżnikiem obiektowości w bazach
danych są złożone, hierarchicznie zbudowane obiekty, które
mogą być powiązane w sieć dzięki związkom o charakterze
wskaźników prowadzących od obiektów do obiektów. Wielu
specjalistów kojarzy te własności z koncepcjami komitetu CODASYL z lat70., żarliwie zwalczanymi przez ówczesnych zwo
lenników modelu relacyjnego. Historia powtarza się: dzisiaj
obiektowość usunęła model relacyjny z pozycji ideologiczne
go lidera. Jakkolwiek systemy relacyjne nadal dominująna iynku, przyjmują one pozycję obronną, starając się dostosować
do tendencji wymuszanych przez obiektowość. Systemy obiek
towo-relacyjne mają wyraźny posmak dekadencji, eklektyzmu
i kryzysu koncepcji - cech swoistych dla granicy epok.
Jako początek obiektowych baz danych można uznać rok
1987, kiedy pojawiły się systemy Gbase, GemStone i Vbase
(obecnie ONTOS). Dokumentem, który sprecyzował podsta
wowe założenia obiektowych baz danych, był manifest [2] au
torstwa kilku czołowych postaci ze środowiska akademickiego.
Jak wskazuje jego nazwa, był to dokument ideologiczny, nie
pozbawiony przerostów (cech, które są w stosunku do obiek
towości neutralne) i eksponowania cech drugorzędnych na
niekorzyść pierwszorzędnych. Niemniej jednak odegrał on istotnąrolę w rozwoju dziedziny dzięki ustaleniu terminologii i zwró
ceniu uwagi na niektóre tematy. Manifest formułuje podstawowe
założenia obiektowych baz danych w postaci charakterystyk,
które są podzielone na trzy grupy:
♦

♦
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Obowiązkowe, czyli takie, które musi posiadać każdy sys
tem zarządzania bazą danych, określany mianem „obiek
tow y” . Do nich należą: złożone obiekty, tożsam ość
obiektów, hermetyzacja, typy lub klasy, dziedziczenie,
przesłanianie wraz z późnym wiązaniem, rozszerzalność,
kompletność obliczeniowa, trwałość, zarządzanie pamię
cią pomocniczą, współbieżność, odtwarzanie oraz zapy
tania ad hoc\
O pcyjne, czyli takie, które nie są obowiązkowe, ale które
mogą podnieść jakość systemu. Do nich zaliczono wielo
krotne dziedziczenie, kontrolę typu i wnioskowanie o ty

pie, rozproszenie bazy danych, transakcje projektowe
(długie lub zagnieżdżone) oraz wersje;
♦ Otwarte, czyli takie, w których projektanci systemów mają
pew ną dowolność wyboru. Do nich należą: paradygmat
programowania (programowanie imperatywne a la C++,
programowanie funkcjonalne a la Galileo, programowa
nie w logice a la Datalog lub inne), system typów, sys
tem reprezentacji danych oraz zuniformizowanie pojęć
obiektowości (np. traktowanie klasy jako obiektu).

Obiektowe bazy danych i standard ODMG
Negatywną cechą spontanicznego rozwoju obiektowych baz
danych jest to, że projektowane systemy są ze sobą związane
wyłącznie hasłowo. Natomiast zasadniczo różnią się w swoich
założeniach, architekturze i językach. Potencjalny użytkownik,
który wybrałby jeden z dostępnych obiektowych systemów
zarządzania bazami danych (SZBD), byłby praktycznie skaza
ny na ten produkt, uzależniłby się od kaprysów jednego do
stawcy i byłby narażony na poważne trudności, o ile ten
dostawca zostałby wyeliminowany z rynku.
Przełamanie podobnych sytuacji, które wcześniej zdarzały
się w informatyce, odbywało się zwykle na dwa sposoby. Pierw
szy z nich sprowadzał się do tego, że duża firma lansowała
produkt, język lub model, który, bazując na autorytecie firmy,
zyskiwał sobie rynek, tworząc de facto standard. Reszta firm
musiała się do tego standardu dostosować. Drugi sposób po
lega na odgórnym wypracowaniu standardu, który następnie
jest rozpowszechniony i podtrzymywany przez wielu dostaw
ców; przykładem mogą być relacyjne bazy danych i SQL. Taką
inicjatywą standaryzacyjną^jest standard ODMG (ObjectDatabaseManagement Group) [3], W skład grupy ODMG wcho
dzą przedstawiciele kilkunastu (małych i średnich) firm

11 O D M G nie je s t zw iąza n a z o ficjaln ą in sty tu c ją sta n d ard y za cy jn ą
tak ą ja k np. A N S I lub ISO . O D M G pow stała pod auspicjam i OM G
(O b ject M an a g em en t G roup), k o nsorcjum opraco w u jąceg o stand ard
CORBA, ale obecnie jest od niego niezależna.
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komputerowych, wśród nich 0 2 Technology, ObjectDesign,
POET Software, GemStone Systems, Versant Object Technolo
gy, Objectivity i inne. Poprzednie dwie wersje standardu były
określane jako ODMG-93. Obecna (z czerwca 1997) jest okre
ślana jako ODMG 2.0. Standard jest jeszcze niedoskonały i sta
nowi to przedmiot debaty mającej na celu usunięcie jego licznych
wad; niemniej jednak jako ambitny cel stawia sobie przenaszalność (portability) aplikacji pomiędzy niezależnie zbudowany
mi systemami.

Standard ODMG leży na przecięciu trzech
dziedzin: baz danych (SQL), technologii
obiektowych (OMG CORBA) oraz obiektowych
języków programowania (C++, Smalltalk, Java).
Standard ODMG obejmuje następujące elementy:
♦

Model obiektowy, który precyzu

je znaczenie podstawowych po
jęć obiektowości, takich jak:
obiekty, klasy, metody, dziedzi
czenie, hermetyzacja. Ustala on
również podstawowe założenia
dotyczące struktur danych prze
chowywanych przez system. Ta
kimi strukturami są obiekty,
atrybuty i związki (relation
ships). Klasy obiektów podlegają
dziedziczeniu i hermetyzacji.
ODMG wprowadza także poję
cie literala, czyli takiego obiektu,
którego nie można modyfikować.
Istotnym założeniem modelu
obiektowego ODMG jest moc
na kontrola typów oraz pełna do
wolność w zakresie kombinacji
konstruktorów typów, w tym
konstruktorów typów maso
wych (kolekcji), takichjak zbiór,
wielozbiór, sekwencja i tablica
dynamiczna. Umożliwia to two
rzenie obiektów o dowolnej licz
bie poziomów hierarchii oraz
o dowolnej złożoności. Model
obiektowy ODMG jest rozsze
rzeniem modelu OMG CORBA; dotyczy to m.in. związków
pomiędzy obiektami;
♦ Język opisu danych O DL {ObjectDefinition Language),
który jest wzorowany na języku IDL wg OMG CORBA.
Projektant bazy danych lub programista opisuje w ODL
jej strukturę. Jest to niezbędne zarówno do rozumienia
znaczenia danych, jak i sposobu, w jaki są one odwzoro
wane w zapamiętane struktuiy. Schemat w ODL specyfikuj e przechowywane dane na pewnym poziomie abstrakcji
przez podanie ich typów, klas, powiązań klas w hierarchie
dziedziczenia, związków między klasami, metod działają
cych na obiektach i innych elementów. Specyfikacja klasy
(zwana interfejsem) jest oddzielona od jej implementacji
(zwanej klasą);
♦ Format wymiany obiektów, który ustala reprezentację obiek
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tów przy ich wymianie pomiędzy różnymi systemami zarzą
dzania bazą danych;
Język zapytań OQ L (Object Query Language), który jest
przeznaczony do wyszukiwania danych w celu ich dalsze
go przetwarzania lub wyprowadzenia na zewnątrz. W od
różnieniu od SQL, OQL nie zajm uje się operacjami
aktualizacyjnymi, oddelegowując je do języków programo
wania. OQL jest zgodny z modelem obiektowym oraz języ
kiem ODL. Posiada takie cechy, jak: wysoki poziom
abstrakcji, deklaracyjność (formułowanie celu wyszuki
wania a nie akcji prowadzących do tego celu), makroskopowość (równoległe działanie na wielu obiektach)
oraz naturalność dla użytkowników. Chociaż wykazuje
jeszcze sporo niekonsekwencji i wad, jest językiem znacz
nie bardziej uniwersalnym, regularnym i ortogonalnym
w porównaniu do SQL. Konstrukcję języka OQL oparto
na języku zapytań zrealizowa
nym w systemie 0 2 ;
♦ W iązanie do języka C++, któ
re specyfikuje zasady połącze
nia ODL i OQL z językiem C++
oraz specyfikuje zestaw klas (in
terfejsów) umożliwiających ta
kie połączenie. C++jest językiem
bardzo popularnym, będąc jed
nocześnie mocno krytykowa
nym za cechy niskiego poziomu
(np. arytmetyka wskaźników).
Pozwala to przypuszczać, że
w przyszłości wiązanie do C++
straci na znaczeniu, na korzyść
rozbudowy języka OQL oraz
wiązań do języków, takich jak
Smalltalk i Java;
♦ Wiązania do języków Smalltalk
i Java, które majązałożenia po

dobne do w iązania do C++.
W odróżnieniu od C++ występu
ją tu ograniczenia w zakresie mo
delu danych (np. S m alltalk
i Java nie mają wielodziedziczeRys. Andrzej Jacyszyn
nia; Smalltalk ma silną hermetyzację utrudniającą wiązanie do
OQL) oraz w zakresie możliwo
ści konstruowania typów (np. Smalltalk nie ma mocnej kon
troli typów. Java natomiast z powodu braku wskaźników
utrudnia implementację związków).
Mimo pewnych słabości standard ODMG uzyskał duży
autorytet w środowisku, będąc coraz częściej bazą dla dydak
tyki i porównań oraz stanowiąc podstawę różnorodnych pro
jektów, zarówno w środowiskuprzemysłowymjak i akademickim
Standard ODMG w założeniu prezentuje podejście rewolucyj
ne, zrywając prawie całkowicie z założeniami modelu relacyjne
go. Rynek tej linii obiektowych baz danych nie jest na razie
duży, szacuje się go na 3-5% rynku systemów relacyjnych, ale
wzrost tego rynku już na 50% rocznie. O ile ta tendencja się
utrzyma, to obiektowe bazy danych po 5-7 latach opanują co
najmniej połowę rynku. Bardzo wiele firm deklaruje szybkie
dostosowanie swoich produktów do standardu ODMG, ale jak
23

P U B LIKA C JE

dotąd tylko 0 2 i POET uważane są za całkowicie zgodne z tym
standardem.
Obecnie rynek oferuje wiele obiektowych systemów baz
danych o znaczeniu komercyjnym: ArtBASE, EasyDB, GemStone, IDB Object Database, Iris, ITASCA, Matisse, NeoAccess, O BST+, 0 2 , O bjectivity/D B , O bjectStore, Ontos
(wcześniej Vbase), Odapter, OOFILE, Phyla, POET, Statice,
UniSQL, Unisys Universal Repository, Versant, VisualWorks
i inne. Niektóre z nich deklarują przyszłą zgodność z ODMG,
pozostałe stanowią rozbudową systemów relacyjnych lub re
alizują inne pomysły, w tym oparte na łączeniu koncepcji rela
cyjnych z obiektowymi. Powstało także wiele systemów
eksperymentalnych i prototypów, np. Chimera, Encore, Exo
dus, Ode, Orion, Postgres, Starburst i inne (wśród nich sys
tem LOQIS zbudowany przez autora).

Systemy obiektowo-relacyjne
Producenci relacyjnych SZBD, takichjak: DB2, Oracle, Informix,
Ingres i Sybase, znaleźli się pod naciskiem. Z jednej strony, rynek
domagał się cech pozwalających zniwelować niedostatki relacyj
nej technologii, szczególnie w zakresie danych multimedialnych,
związania z danymi infonnacji behawioralnej (reguł, metod), mo
delowania pojęciowego i środków programowania aplikacji. Od
powiedzią były m.in. takie cechy, jak: BLOB-y, procedury bazy
danych, aktywne reguły (wyzwalacze), języki czwartej generacji
(4GL) lub PL/SQL systemu Oracle, będące hybrydami technik
programowania wizyjnego, języka zapytań i uniwersalnego języ
ka programowania. Z drugiej strony, sukces obiektowości w za
kresie ideologii i koncepcji spowodował pokusę wprowadzenia
wielu cech obiektowości, takich jak: klasy, metody, dziedziczenie,
abstrakcyjne typy danych, pozwalających na twierdzenia o „czę
ściowej obiektowości” systemów relacyjnych. „Częściowa obiektowość” jest wprowadzona do większości systemów relacyjnych
znajdujących się na rynku. Jest ona satysfakcjonująca dla wielu
klientów relacyjnych baz danych, szczególnie tych, którzy po
siadają ukształtowany pogląd na temat zalet systemów relacyj
nych, dysponują kompetencją i kulturą techniczną i są nieufni
w stosunku do rewolucyjnych zmian.
Takie podejściejest określane jako „hybrydowe” lub „obiek
towo-relacyjne”. Ostatnio karierę robi także termin „uniwersal
ny serwer” (universal server), hasło marketingowe eksponujące
możliwość zastosowania systemu do przechowywania i prze
twarzania obiektów, relacji, danych multimedialnych itd. Pod
stawą ideologiczną systemów obiektowo-relacyjnych jest
manifest baz danych „trzeciej generacji” [7], którego głównym
przesłaniem jest zachowanie sprawdzonych technologii rela
cyjnych (np. SQL) i wprowadzanie na ich wierzchołku innych
własności, w tym obiektowych.

Systemy obiektowo-relacyjne powstające
w wyniku ostrożnej ewolucji systemów
relacyjnych w kierunku obiektowości liczą na
pozycję systemów relacyjnych na rynku
i odwołują się do ich wiernej klienteli
Kluczowymi produktami tej technologii są systemy: In
formix Universal Server (połączenie systemu Illustra, następ
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cy systemu Postgres, i Informix OnLine), DB2 Universal Da
tabase (finny IBM, połączenie Starburst i DB2), Oracle8, UniSQL/X, OSMOS (firmy Unisys), Openlngres (firmy Computer
Associates), Sybase Adaptive Server, Montage, Omniscien
ce, Raima Database Manager, Total ORDB i inne. Systemy
obiektowo-relacyjne są wyposażone w atrakcyjne cechy umoż
liwiające efektywną produkcję aplikacji. Wśród nich można
wymienić przystosowanie do multimediów (duże obiekty
BLOB, CLOB i pliki binarne) dane przestrzenne (spatial), abs
trakcyjne typy danych (AD T), metody (funkcje i procedury)
definiowane przez użytkownika w różnych językach (C, C++,
VisualBasic, Java), kolekcje (zbiory, wielozbiory, sekwencje,
zagnieżdżone tablice, tablice o zmiennej długości), typy refe
rencyjne, przeciążanie funkcji, późne wiązanie i inne. Systemy
te zachowująjednocześnie wiele technologii, które sprawdzi
ły się w systemach relacyjnych (takie jak: architektura klient/
serwer, mechanizmy buforowania i indeksowania, przetwarza
nie transakcji, optymalizacja zapytań).
Systemy obiektowo-relacyjne są tworzone przez prakty
ków i marketing z myślą o szybkim i pewnym zysku. Komer
cyjny sukces nie jest jednak sprawą pewną: np. Informix
osiągnął w 1997 r. wynik finansowy o 100 mln.$ niższy niż
zakładał plan (co jest uważane za katastrofę), natomiast bar
dzo dobre wyniki osiąga OracleS, prawdopodobnie wskutek
zintegrowania produktu z ogromnym pakietem usług i udo
godnień. Niezależnie od powodzenia lub niepowodzenia na
rynku ideologiczne zalety obiektowo-relacyjnych baz danych
są nieprzekonujące, ponieważ z koncepcyjnego punktu wi
dzenia obiektowe bazy danych włączają struktury relacyjne
jako przypadek szczególny. Podstawowy argument na rzecz
takich systemów dotyczy zachowania SQL jako „języka intergalaktycznego”. Nie jestjednak jasne, o jaki SQL chodzi, po
nieważ systemy te odbiegająod standardu SQL-92 (ze względu
na rozbudowę struktur danych) lub powołują się na niedo
kończony i nie obowiązujący standard SQL3. Brak bazy inte
lektualnej dla tego rodzaju eklektyzmu budzi częste wątpliwości
wśród ludzi wrażliwych na estetykę produktów informatycz
nych i zasadę niemnożenia bytów ponad konieczność.

SQL3
Hybrydowe podejście do obiektowości prezentuje SQL3
[1,4], nowy standard w zakresie języka SQL, opracowywany
przez ANSI (American National Standard Institute) oraz
ISO, następca i rozszerzenie SQL-92. W założeniu ma to być
uniwersalny język program owania dla relacyjnych baz da
nych z elementami obiektowości. Specyfikacja SQL3 przewi
duje wspomaganie dla zdefiniowanych przez użytkownika
abstrakcyjnych typów danych (ADT), włączając w to meto
dy, identyfikatory obiektów, podtypy i dziedziczenie, poli
m orfizm i integrację z językam i zew nętrznym i. Pewne
usprawnienia zostały także dodane do konstrukcji definiu
jących tablice (relacje), w szczególności typy wierszy, iden
tyfikatory wierszy oraz mechanizm dziedziczenia. Dodatkowe
udogodnienia w łączają struktury sterujące i typy param e
tryczne. Czyni to z SQL3 uniwersalny język programowania
do tworzenia, utrzymywania i wyszukiwania trwałych obiek
tów. Jednocześnie deklarowana jest kompatybilność „w dół”
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ze standardem SQL-92. Każda tablica w SQL3 ma predefiniowa
ną kolumną (nazwanąZD£M777), która zawiera identyfikatory
jej wierszy. Daje to możliwość używania tych identyfikatorów w
innych tablicach, czyli defacto tworzenia powiązań wskaźniko
wych. Abstrakcyjne typy danych oznaczają, że wartości prze
chowywane w ramach tablic użytkownik może skojarzyć
z metodami; w takim wypadku, wartości te nie są dostępne bez
pośrednio, lecz wyłącznie dzięki tym metodom, co stanowi istotę
hermetyzacji. Metody mogą być pisane w SQL3 lub w innych
językach. Możliwe jest deklarowanie atrybutów obliczanych (lub
inaczej metod funkcyjnych). Dla dowolnej zadeklarowanej tabli
cy można zadeklarować podtablicę, która zawiera wszystkie ko
lumny macierzystej tablicy plus niektóre nowe kolumny. Jak
dotąd, rozszerzenia te są redundantne i niezbyt spójne. Stan
dard znajduje się w fazie opracowywania i będzie gotowy przy
puszczalnie w latach 1999-2002.
Kontrowersje wzbudza ogromna objętość tego standardu,
powodowana przez nagromadzenie różnych pomysłów bez kla
rownie wyartykułowanego modelu danych i podstawy ideologiczno-teoretycznej. (Przypomnieć tu należy C.A.R. Hoare, który
uważał, że język programowania jest zbyt skomplikowany, jeżeli
jego definicja w czytelnej formie przekracza 50 stron; standard
SQL3 przekracza ten wskaźnik ok. 30-krotnie!). Równie kontro
wersyjne jest podjęcie prac badawczo-rozwojowych w zakre
sie konstrukcji języka programowania baz danych przez ciało
standaryzacyjne, statutowo powołane do innych celów i po
siadające inne kompetencje. Istnieje koncepcja integracji języ
ków SQL3 i OQL wg standardu ODMG, chociaż wobec zupełnie
innych założeń w zakresie struktur danych (płaska, tablicowa

dla SQL i hierarchiczna, obiektowa, powiązana dla OQL) hasło
integracji może być silnie zredukowane przez obiektywne oko
liczności techniczne.

Bazy danych w standardzie OMG CORBA
Podstawowym, dość ambitnym celem standardu CORBA (Com
mon Object Request Broker Architecture) [5] opracowanego
przez OMG (Object Management Group) jest współdziałanie
systemów obiektowych i nieobiektowych (heterogenicznych),
pracujących na różnych platformach sprzętowych i programo
wych, rozproszonych geograficznie. Osiągnięcie tego celu
wymaga podniesieni poziomu abstrakcji w taki sposób, aby
(zazwyczaj zasadnicze) różnice implementacyjne nie miały zna
czenia. Ten poziom osiąga się dzięki opisowi obiektów w uni
wersalnym języku IDL (Interface Definition Language), który
oprócz struktury obiektów ustala także specyfikacje metod dzia
łających na obiektach oraz zależności dziedziczenia. Do współ
działania konieczne jest określenie odwzorowania implementacji
obiektów na abstrakcyjną postać implikowaną przez IDL. Temu
służą generowane z wyrażeń IDL pniaki (stubs) znajdujące się
po stronie klienta, szkielety (skeletons) znajdujące się po stro
nie serwera obiektów oraz adaptery obiektów (object adapters).
OMG CORBA włącza dużą kolekcję usług i udogodnień, za
równo poziomych (niezależnych od dziedziny aplikacyjnej) jak
i pionowych (specyficznych dla danej dziedziny aplikacyjnej,
np. telekomunikacji, medycyny, finansów, wytwarzania). Stan
dard CORBA zakłada współdziałanie systemów w sieci Inter-
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net przez protokół HOP (Internet Inter-ORB Protocol), zbudo
wany na wierzchołku protokołu TCP/IP.
Jakkolwiek standard CORB A niej est przeznaczony wyłącz
nie do łączenia baz danych, należy przyjąć, że znakomita więk
szość zastosowań tego standardu będzie do tego służyć.
Obecnie wiele relacyjnych systemów zarządzania bazami da
nych wyposaża się w możliwość dostępu przez obiektowe
interfejsy zgodne ze standardem CORBA. Niezależnie, temat
obiektowych baz danych pojawia się w standardzie CORBA
jako zestaw usług poziomych w zakresie trwałych obiektów
(Persistent Object Service), związków (Relationship Service),
przetwarzania transakcji (Transaction Service), zapytań (Qu
a y Sendee) i innych. W szczególności, usługa w zakresie związ
ków (w odróżnieniu od ODL, nie są one własnością IDL)
przewiduje zestaw metod umożliwiających dynamiczne tworze
nie, modyfikowanie i usuwanie związków (binarnych, temarnych itd.) pomiędzy obiektami. Usługa w zakresie zapytań
przewiduje metody, których parametrami mogą być zapytania
(komunikowane jako ciągi znaków) w językach SQL-92, OQL
wg ODMG oraz w pewnym uproszczonym OQL-93 Basic.

Microsoft Repository
W połowie roku Microsoft wypuścił na rynek nowy produkt
nazwany Microsoft Repository (MS Repository), który stano
wi realizację obiektowego systemu zarządzania bazą danych.
MS Repository jest dostarczany jako komponent pakietu VisualBasic (wersja 5.0) i włącza interfejsy wg standardu ActiveX,
które projektant może wykorzystać do zdefiniowania modelu
informacji oraz do manipulacji danymi. MS Repositoryjest zbu
dowany na wierzchołku pakietu Microsoft SQL Server lub Mi
crosoft Jet i jest kompatybilny z technologią COM/ActiveX/
VisualBasic (Automation). Jakkolwiek zaimplementowany na
bazie relacyjnej, MS Repository jest systemem obiektowym
wprowadzającym pojęcia klasy (z wieloma interfejsami do jed
nej klasy), metod przypisanych do klas, unikalnego identyfika
tora obiektu, dziedziczenia, polimorfizmu i innych. MS Repository
jest godny uwagi głównie z tego powodu, że wtapia się bardzo
łatwo w rynek produktów Microsoftu, szczególnie rynek VisualBasic i technologii COM/ActiveX. Entuzjastyczne anonsy firmy
donoszą, że w pierwszych tygodniach po wypuszczeniu na ry
nek sprzedano 600 000 kopii produktu.

Możliwość budowania wielu interfejsów do tego
samego obiektu jest własnością kapitalną, która
ntoże stanowić wyzwanie dla standardów OMG
CORBA, ODMG i SQL3.
Jak dotąd, model COM nie zakładał dziedziczenia, ale firma
zapowiada, że będzie ono obecne w kolejnej wersji standardu.
Pewną wadą modelu COM i MS Repository jest plątanina poję
ciowa, w której wydawałoby się proste pojęcia (takie jak klasa,
hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm, zapytanie) nabierają
nieoczekiwanego, egzotycznego i dość mętnego znaczenia tak,
że nawet osoba wytrwała nie może w krótkim czasie orzec, czy
ma do czynienia z tymi samymi pojęciami ijakie one będą miały
konsekwencje w praktyce. Jest to prawdopodobnie konsekwen
cją oddolnego rozwoju technologii OLE-OLE2-COM-DCOM26

OLEAutomation-OLEControls-ActiveX i doraźnym przystoso
waniem pojęć powstałych w tej technologii do modnych „brzęczyków” (buzzwords) obiektowości.

Języki zapytań
Jednym z najbardziej gorących tematów w dziedzinie baz da
nych są języki zapytań (query languages). Sukces SQL jako
powszechnego języka dostępu do relacyjnych baz danych
wyzwolił potrzebę zdefiniowania języka o podobnych własno
ściach dla obiektowych baz danych. Sytuację w tym zakresie
można scharakteryzować jako próby dopasowania się do kon
wencji i konstrukcji językowych wypracowanych przez SQL,
z jednoczesnym włożeniem do języka istotnych cech obiekto
wości, takich jak złożone obiekty, związki, klasy, typy, metody,
dziedziczenie i polimorfizm. Istotnym postępem jest język OQL
wg ODMG, który, zachowując do pewnego stopnia składnio
w ą zgodność z SQL, wprowadza wiele nowości. Przede wszyst
kim operuje on na strukturze obiektowej, która jest znacznie
bogatsza od struktury relacyjnej (w szczególności, dopuszcza
dowolnie złożone obiekty i bezpośrednie powiązania wskaźni
kowe pomiędzy obiektami), zakłada mocną kontrolę typu i wpro
wadza nowe operatory (często pod starąnazwą), takie jak zależne
złączenie (dependent join), kwantyfikatoiy, konstruktory zło
żonych struktur i inne. OQL posiada sporo wad, z których naj
poważniejszymi jest zbyt luźne zintegrowanie z konstrukcjami
programistycznymi (prowadzące do niesławnego efektu nie
zgodności impedancji), brak abstrakcji, takich jak perspektywy
(views), reguły czy też zapamiętane procedury (databasepro
cedures) oraz niedostatecznie precyzyjna semantyka.
Teorie związane z obiektowymi językami zapytań (np. alge
bry zagnieżdżonych relacji, algebry i logiki obiektowe) sąjeszcze niedojrzałe, niekonsekwentne i niepełne. W ynika to
częściowo z braku zgody co do założeń formalnych obiektowe
go modelu danych. Wydaje się ponadto, że dziedzina jest zbyt
obciążona myśleniem o tej klasie języków wypracowanym dla
modelu relacyjnego. Próbą systematycznego podejścia do teo
rii języków zapytań dla obiektowych baz danych sąprace [8,9];
jak dotąd, mająone nikły wpływ na poglądy w tej dziedzinie.

Rozproszone obiektowe bazy danych^ , .
Bazy danych coraz częściej zmieniają swój scentralizowany lub
monolityczny charakter na rozproszony. Temat rozproszonych baz
danych jest tradycyjnym tematem w tej dziedzinie i ma dwa aspek
ty. Pierwszy z nich dotyczy konstrukcj i systemów zarządzania ba
zami danych, które podtrzymują rozproszenie danych przez
odpowiednie środki dostępu do odległych zasobów danych, utrzy
manie spójności, bezpieczeństwa i niezawodności, zapewnienie
„przezroczystości” (transparency) rozproszenia, optymalizacji
kosztów transmisji itd Drugi aspekt określa sięjako „współdziała
nie” (interoperability) niezależnie zbudowanych systemów'. Roz
proszone systemy obiektowe sąprzedmiotem szeregu standardów
i produktów określanych jako oprogramowanie pośredniczące
(middleware) lub komponentowe; przykładem są pakiety ORB
zbudowane wg standardu OMG CORBA; również OpenDoc, JavaBeans, OSF lub technologia OLE2/DCOM/ActiveX firmy Mi
Intorm atyka
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crosoft. W relacyjnych bazach danych tematy rozproszenia
i współdziałania zaowocowały w różnorodne rozwiązania, m.in.
pomosty (gateways) do obcych systemów, własne protokoły/pa
kiety dostępu do odległych baz danych (zwykle oparte o RPC),
replikacj e, przetwarzanie zapytań w rozproszonych bazach danych,
protokoły przetwarzania transakcji w systemach rozproszonych,
takiejak 2PC, architektura klient/serwer i inne.
Należy zwrócić uwagę, że temat rozproszenia powiązany
z tematem współdziałania był podjęty przez wiele środowisk aka
demickich i przemysłowych, ale (pomimo setek publikacji) nie
zaowocował istotnymi rezultatami (poza dość ogólnymi hasłami
takimi jak „federacyjna baza danych” , „globalny schemat”, „in
tegracja schematów” itp.). Rynek zdominowały różnorodne roz
wiązania ad hoc, niekompatybilne, często obarczone istotnymi
wadami. Przyczynąjest prawdopodobnie to, że problemjest trudny,
nie poddający się generalizacjom, spekulacjom czy teoriom. Te
mat rozproszonych obiektowych baz danych jest podejmowany
przez wiele grup akademickich i przemysłowych [6], ale, jak do
tąd, dość trudno stwierdzić, czy prace te zaowocowały konkret
nymi systemami lub rozwiązaniami na rynku. Pakiety lub standardy,
takie jak CORBA, OpenDoc lub ActiveX są ulokowane (z kon
cepcyjnego punktu widzenia) dość blisko poziomu systemu
operacyjnego. Mogą więc stanowić bazę techniczną dla rozpro
szonych baz danych, ale nie są w stanie rozwiązać podstawo
wych problemów koncepcyjnych, takich jak np. federacyjność
i autonomia, „niewidoczność” (transparency) rozproszenia
z punktu widzenia programisty i użytkownika, przetwarzanie roz
proszonych transakcji, optymalizacja rozproszonych zapytań czy
też technologia replikacji. Wydaje się, że obiektowe bazy danych
będąjeszcze dojrzewać do powyższych tematów.
Ogromny sukces Internetu i jego serwisu WWW ma rów
nież wpływ na dziedzinę obiektowych baz danych. W istocie,
WWW może być rozpatrywana jako ogromna rozproszona baza
danych, która ma dwie niekorzystne cechy: informacja jest zwy
kle słabo sformatowana (tekst) oraz może podlegać w dowolnym
czasie dowolnym zmianom. Wiele projektów jest poświęconych
integracji baz danych z sieciami Internet oraz Intranet. Inicjatywy
w tym zakresie podjęły w zasadzie wszystkie liczące się firmy
komputerowe, w szczególności IBM, Oracle, Microsoft, Compu
ter Associates i inne. Oprócz cech właściwych dla poszczegól
nych produktów (np. Jasmine, 0 2 ) intensywne prace są związane
ze standardem CORBA, w szczególności, z protokołem HOP. Ist
nieje kilka komercyjnych implementacji pakietów integrujących
CORBA i WWW, np. BlackWidow firmy PostModem Compu
ting, Orbix firmy IONA, JOE firmy SunSoft i inne. Również pakiet
JavaBeans firmy Sun umożliwia dostęp do komponentów
danych i oprogramowania rozmieszczonych w sieci WWW
z zastosowaniem pojęć obiektowości. Bardzo modne hasło
„oprogramowanie komponentowe” pojawia się również w związ
ku z konkurencyjną w stosunku do JavaBeans technologią
DCOM/ActiveX.

w analizowanej rzeczywistości można rozpoznać już w diagra
mach Bachmana (1969), pierwszym formalnym językiem graficz
nym służącym do projektow ania baz danych. Diagramy
Bachmana były prawzorem dla modelu encja-związek (entity-relationship) wprowadzonego przez P.Chena (1975). Model encjazwiązek wprowadza hierarchię klas i dziedziczenie (strukturalne),
chociaż nie wprowadza jeszcze pojęcia metod. Od połowy lat 80.
można zauważyć eksplozję metodyk obiektowych, a także narzę
dzi CASE wspomagających analizę i projektowanie obiektowe,
w tym obiektowych baz danych. Zwykle metodyka jest powiąza
na z odpowiedniąnotacją(diagramami) służącą do zapisu wyni
ku poszczególnych faz projektujako środek wspomagający ludzką
pamięć i wyobraźnię oraz jako środek komunikacji w zespołach
lub pomiędzy projektantami i klientem.

Podstawowym składnikiem metodyk obiektowych
jest diagram klas obiektów, będący zazwyczaj
wariantem notacyjnym i pewnym rozszerzeniem
diagramów encja-związek.
Diagram klas obiektów zawiera takie elementy, jak: klasy,
w ramachklas specyfikacje atrybutów i metod, strukturę dziedzi
czenia pomiędzy klasami, związki asocjacji i agregacji, liczności
tych związków, różnorodne ograniczenia oraz inne oznaczenia.
Uzupełnieniem tego diagramu są inne, np. diagramy dynamiczne
uwzględniające stany poszczególnych procesów przetwarzania
i przejścia pomiędzy tymi stanami, diagramy zależności pomię
dzy wywołaniami metod (np. diagram tropów komunikatów), dia-
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gramy funkcjonalne (będące zwykle pewną mutacją diagramów
przepływu danych). Ostatnio popularność zdobyła koncepcja
przypadków użycia (use cases), której podstawowym celem
i walorem j est odwzorowanie struktury systemu z punktu widze
nia jego użytkownika. Istnieje bardzo wiele metodyk lub notacji
obiektowych, w szczególności: BON, Catalysis, EROOS, Express,
Fusion, Goldberg/Rubin, MainstreamObjects, Martin/Odel,
MOSES (ostatnio określana jako OPEN), Objectory(Jacobson),
OMT(Rumbaugh), OOA/OOD(Coad/Yourdon), OOD(Booch),
OSA, Sintropy, Shlaer/Mellor, UML, Wirfs/Brock i inne. Ostat
nio na czoło wybija się notacja UML (UnifiedModeling Langu
age) autorstwa znanych metodologów Boocha, Jacobsona
i Rumbaugha. UML w krótkim czasie (został opublikowany
w styczniu 1997) zyskał sobie rynek i autorytet; jest on również
proponowany jako standard ANSI oraz ISO.

Języki programowania baz danych
z polimorfizmem i trwałości^^^^^^.
Dość istotnym (chociaż może mniej widocznym w literaturze ko
mercyjnej) nurtem zbliżonym do obiektowych baz danych jest
wprowadzanie trwałych zmiennych lub obiektów (persistent va
riables, persistent objects) do języków programowania. Trwałą
zmienną nazywa się taką zmienną która ma wszystkie własności
zmiennej języka programowania, ale zachowuje swoją wartość
pomiędzy kolejnymi uruchomieniami programu. Dzięki tej wła
sności dowolne bazy danych można traktować jako zestaw trwa
łych zmiennych lub obiektów. Istnieje sporo projektów o statucie
eksperymentalnym zwanych językami programowania baz da
nych (Data Base Programming Languages, DBPL). Wymieni
my tu Galileo, Fibonacci, PS-Algol, DBPL, Napier88, Tycoon,
Machiavelli i ostatnio PJama (wcześniej Persistent Java lub PJava). Mimo intelektualnego zaawansowania i wielu perspekty
wicznych koncepcji, które są w nich wprowadzone (takich jak
polimorficzny system mocnej kontroli typów, ortogonalna trwa
łość (orthogonal persistence), ortogonalność konstruktorów
typów masowych: zbiorów, wielozbiorów, sekwencji i tablic itp.)
z wielkim trudem torują sobie one drogę w świecie komercyjnym
zdominowanym przez SQL, C++ i inne koncepcje znacznie niż
szych lotów. Niektóre idee, takie jak mocna kontrola typów, zy
skały sobie autorytet również w świecie komercyjnym, chociaż
najczęściej w uproszczonej i nie zawsze spójnej formie.

integracja obiektowych języków zapytań z językami programo
wania, teorie dotyczące tej klasyjęzyków, optymalizacja zapytań,
obiektowe perspektywy, aktywne reguły (reguły ECA) w obiek
towych bazach danych, przetwarzanie zapytań w obiektowych
rozproszonych bazach danych, obiektowe bazy danych w ar
chitekturze klient-serwer, fizyczna organizacja składów trwa
łych obiektów, zarządzanie buforami obiektów, zarządzanie
transakcjami, zarządzanie wersjami, przetwarzanie transakcji,
zarządzanie współbieżnym dostępem, przestrzenne (spatial)
i temporalne (temporal) bazy danych, bazy danych o nieregu
larnym formacie (semi-structured), magazyny danych (data
warehouses), kwestie zapewnienia spójności, bezpieczeństwa
baz danych, kwestie autoryzacji dostępu, problemy organizacji
fizycznej i zapewnienia sprawnego dostępu, bazy danych multi
medialne i hipertekstowe, zastosowania w systemach geogra
ficznych, zastosowania w systemach przepływu prac i systemach
pracy grupowej i inne. Omówienie tych tematów wykracza poza
ramy tego artykułu.
W ostatniej części, która ukaże się w następnym numerze, zaprezen
towane zostanie porównanie obiektowości w bazach danych
Z technologią i modelem relacyjnym.
L ite r a tu r a
[ 1] American National Standards Institute (ANSI) Database Com
mittee (X3H2), Database Language SQL3..Í.Melton, Editor,
August 1994.
[2 ] M . A

Niestety, koncepcja ta napotyka opór ze strony środowisk
przemysłowych, głównie z tego powodu, że obecne popularne
systemy i języki, takie jak Smalltalk, C++ i SQL nie są do niej
przygotowane i wymagają radykalnych modyfikacji.

inne tematy związane z obiektowymi bazami danych
Istnieje wiele klasycznych tematów, które mająswojąinkamację
w obiektowych bazach danych. Można wymienić następujące:
28

S. Z

F. B

a n c il h o n ,

D. D

e W it t ,

K. D

it t r ic h ,

D. M

a-

d o n ik .

Cartel, Ed., Morgan Kaufman 1997.
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M. B r o d ie , P. B e r n s t e i n , D. B e e c h . The Committeefo r Advan
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ie r ,

ced DBMS Function. Third-Generation Data Base System
Manifesto, ACM SIGMOD Record 19(3), 1990, pp.31-44.
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INFORMACJA
W łaściwa inform acja
to d ziś najbardziej pożądany towar:
Każda branża potrzebuje innych danych
opracow anych i dostępnych w różnych form ach.
M ając szybki dostęp do potrzebnych inform acji
w potrzebnej C i form ie i czasie, d ziałasz spraw niej
M asz przew agę nad konkurencją.

,

,

PROKOM
jest największym w P o lsce dostawcą
kom pleksowych rozwiązań inform atycznych
Rozwiązań, dzięki którym inform acje
pracują na Twoją korzyść .

PU B LIK A C JE

Atrybuty wiarygodności systemów
informatycznych wspierających
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ignacy Dziedziczak

rowadzenie ksiąg rachunkowych jest zdefiniowane przepi
sami ustawy o rachunkowości' oraz uszczegółowione, w od
niesieniu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
Rozporządzeniem Ministra Finansów2. Obejmuje ono w szcze
gólności:
1) kwalifikowanie (dekretowanie) dowodów do ujęcia w księ
gach rachunkowych;
2) zapis i przechowywanie operacji gospodarczych w księ
gach rachunkowych3;
3) sporządzanie sprawozdań, deklaracji podatkowych i rapor
tów4.
Merytoryczną podstawę zapisów w księgach rachunko
wych stanowią dowody źródłowe i zakładowy plan kont5jed
nostki gospodarczej.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest węzłową częścią
systemu rachunkowości każdej jednostki gospodarczej.
Zauważmy, że poczynione w tekście tego opracowania od
wołania do ustawy o rachunkowości jako podstawowego źró
dła wymagań, które składająsię na specyfikację - jak się wydaje
- większości atrybutów wiarygodności, zaznaczone są Hali
kiem. Przy tym, ważniejsze kwestie w danym temacie zostały
podkreślone.

wszystkim barierę informowania z rachunkowości. Ważne jest
też, aby sprzyjał działaniom rewizyjnym, w gruncie rzeczy skie
rowanym na podnoszenie jakości informacji z rachunkowości.

Pojęcie wiarygodności systemu informatycznego
w rachunkowości
_ _ _ _ _ —mmmm-'
Wiarygodność systemu informatycznego w wykonywaniu łunkcji rachunkowości mieści w sobie określenie zgodności oma
wianego rodzaju system u przede w szystkim z ustaw ą o
rachunkowości. Wiarygodność jest wyrazem zaufania do dzia
łania systemu, że dostarczy onoczekiwanych usług. Uznanie
wiarygodności systemu FK łączymy z osiągnięciem przez ten
system cech jako dopełniających się atrybutów wiarygodno
ści. Jeżeli system FK posiada takie cechy, to możemy go uznać
za system wiarygodny. Czy system wiarygodny jest dobry ?
Pozostawiam to do poważnej oceny specjalistom, nawiązując
do październikowej dyskusji w tej sprawie na liście PTI6.

Wykaz atrybutów wiarygodności7systemu FK
Do atrybutów wiarygodności systemu FK zaliczamy:
3

D yspozycyjność (availability) jako gotowość do funkcjo

nowania;

1 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. N r 121,

Księgi rachunkowe niemal powszechnie są prowadzone za pomocą komputera. Zastosowanie to przyjmuje na ogół formę
tzw. systemów FK.
Im nowsza jest technologia informatyczna, tym bardziej uni
wersalny jest system informatyczny, który trudno nazwać wte
dy system em FK. Spełnia on bowiem nie tylko funkcje
rachunkowości. Współcześnie możemy mówić o systemie ra
chunkowości w środowisku informatycznym, technologii in
formatycznej rachunkow ości, system ie inform atycznym
wspomagającym rachunkowość, co w sumie umownie nazywa
się system FK. System FK nie zastępuje systemu rachunkowo
ści, ale go wspiera i rozwija technologicznie. System FK jest
praktycznym narzędziem rachunkowości, narzędziem, które
pozwala pokonywać tak barierę pracochłonności, jak przede
30

2

poz. 591)
R ozporządzenie M inistra F inansów z dnia 28 grudnia 1994 roku w
spraw ie kwalifikacji i innych wym agań, których spełnienie uprawnia
do usługowego prowadzenia ksiąg (Dz.U. N r 140, poz. 790) i nowelizu
jące je Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 roku
(Dz.U. N r 71, poz. 356).

3 Z godnie z rozdziałem 1, 2 i 4 U staw y o rachunkow ości z dnia 29
w rześnia 1994 roku (Dz.U. N r 121, poz. 591).
4 Wynika to pośrednio z art. 24 ust. 4 pkt. 2) cytowanej wyżej Ustawy
o rachunkow ości.
5 W ymagany art. 10 Ustawy o rachunkowości.
6 pti_l@ pleam ..edu.pl
7 Pierwszy raz przedstaw ione na konferencji PTI pod hasłem „U staw o
we w ym agania w obec system ów rachunkow ości wspom aganej infor
m atycznie” , w W arszaw ie, w kw ietniu 1997 roku.t. 10 U staw y o
rachunkowości.
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O N iezaw odność (reliability ) w sensie ciągłości funkcjono

wania;
O Bezpieczność (safety), gdy chodzi o uniknięcie katastrofal

nych skutków;
O O chronę (security) przez reglamentację dostępu i inne za

bezpieczenia, co oznacza bezpieczeństwo;

O N apraw ialność (maintainability), to jest łatwość przywró
cenia do stanu używania;
O Skuteczność (effectively) jako zdolność osiągnięcia celu

(dostarczenia usługi w postaci informacji);

O Sprawność (efficiency) przez wykonywanie funkcji dla osią
gnięcia celu;
O Zgodność (conformability) z warunkami wykonywania funk
cji, cechami jakościowymi zapisów księgowych;
O Prawdziwość (reality) oznaczającą warunki udowodnienia
zapisów w księgach rachunkowych;
O Legalność (legality) osiąganą przez spełnienie warunków
udowodnienia systemu FK.

ważne w wypadku konieczności współdziałania z innymi sys
temami , w tym także zdalnymi). Postawione są także wymaga
nia odnośnie do bezpieczeństwa danych. Reasumując, można
stwierdzić, że o ile użytkownik może w dużym stopniu ufać
systemom zarządzania bazą danych zgodnym z SQL A N S III,
to w przypadku systemu zgodnego jedynie z SQL ANSI z 1989
należy zdawać sobie sprawę, że są bezpieczniejsze i lepsze sys
temy. A zalecana jest pewna nieufność w stosunku do syste
mów nie posiadających nawet certyfikatów zgodności z normą
z 1989 roku. Gdy mówimy o bezpieczeństwie dowolnego syste
mu informatycznego, musimy brać pod uwagę trzy obszary
zagadnień:
■ odporność systemu, a zwłaszcza zasobów danych, na wszel
kie awarie i zdarzenia losowe;
■ zdolność systemu do zachowania integralnej spójności lo
gicznej danych;
■ zabezpieczenie systemu przed nieumyślnym lub niepowo
łanym dostępem do danych.8

Komentarz do atrybutów wiarygodność^^
D y s p o z y c y jn o ś ć s y s te m u F K jest
pierwszym i oczywistym warunkiem warto- A
ści tego systemu dla użytkownika, który
interesuje się tylko systemem p r a k - ___
tycznie funkcjonującym.

O ch ron a zasobów danych księgowych odnosi się przede
wszystkim do reglamentacji dostępu do nich i zabiegach pro
tfT~v,

Sj

N iezaw o dn o ść jest oznaką braku defektów
przede wszystkim w oprogramowaniu systemu FK. Poleganie na
dostarczanych przez system usługach mieści w sobie ryzyko
trudnego do oszacowania błędu. Trudność ta ma swoje źródło
w złożoności współczesnego systemu informatycznego i prak
tycznie trudnych do wyeliminowania błędach aplikacyjnych. Zło
żoność postawionego problemu nakazuje podejście możliwie
całościowe, uwzględniające różnorodne czynniki. Tęwłaściwość
trudno jest w praktyce udowodnić. Dopiero dłuższe funkcjono
wanie takiego systemu może dowodzić bezbłędności oprogra
mowania, zapewniającego niezawodność systemu FK. Stąd
cenne są rekom endacje dotychczasowych użytkowników wy
bieranego systemu FK. Istotne jest, czy system informatyczny
posiada mechanizmy zapobiegania uszkodzeniom ? Czy proce
sy przebiegająpłynnie ? Czy nie ma kłopotów z częstym odtwa
rzaniem zbiorów danych księgowych ?

B e zp ie czn o ść oznacza opcje programowe i organizacyj
ne ścieżki postępowania w przypadku awarii, uszkodzeń i zda
rzeń losowych. Po pierwsze, czy na przykład oprogramowanie
systemu FK zawiera opcje na okoliczność wystąpienia zdarzeń
niszczących zasoby danych księgowych ? Czy przewidziano
awaryjne przetwarzanie w innym ośrodku obliczeniowym, na
innych komputerach ? Przy ocenie bezpieczeństwa zastosowa
nego systemu zarządzania bazą danych pomocną może być
tzw. norma A N S I, a dokładniej rzecz biorąc, dwie normy SQL
ANSI z 1989 roku i SQL ANSI II z 1992 roku. W normach tych
oprócz wymagań na język SQ L, które są ważne prawie tylko dla
specjalistów ( dla przeciętnych użytkowników mogą one być
inform atyka
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gramowych i organizacyjnych dla przeciwdziałania nielegal
nemu używaniu, błędom i uszkodzeniom zapisów operacji
gospodarczych na nośnikach maszynowych. Programy kom

puterowe, składające się na oprogramowanie systemu FK, są
chronione, należy więc zastosować środki przeciwdziałające
nielegalnemu użyciu. Trzeba przy tym zauważyć, że chroniona
jest tylko forma (postać) wyrażania programu, natomiast idee
i zasady wyłączone są spod ochrony. Nasuwa się tu wiele py
tań, czy i jakie środki ochrony przewidziano ? Czy zapis zbio
rów danych jest niepodglądalny? Czy każda aktualizacja, każda
modyfikacja, a nawet każdy dostęp, są identyfikowane w sys
temie infonnatycznym i ujawniane przez ten system ? Przy pro
wadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy
stosować właściwe procedury i środki chroniące przed znisz
czeniem lub modyfikacją zapisu. Zapewne chodzi tu o nie
u p raw n io n ą m o d yfikację. P rzy p ro w a d ze n iu ksią g
rachunkowych przy użyciu komputera ochrona danych po
winna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia no
śników danych, na doborze stosowanych środków ochrony
zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych ko
pii zbiorów danych zapisanych na nośnikach magnetycznych
oraz na zapewnieniu ochrony przed nieupoważnionym do
stępem do programów komputerowych.

N a p ra w ia ln o ść jako zdolność do szybkiej lokalizacji
i usunięcia uszkodzenia jest cenna właśnie w systemach tak
złożonych i wymagających ciągłego funkcjonowania jak sys
temy FK. Ogólnie rzecz biorąc, system wspomagania informa
tycznego musi gwarantować możliwość odtworzenia danych
po dowolnej awarii wynikłej z zdarzeń losowych czy bezmyśl
ności ludzi. Zabezpieczenie takie może być dokonane wieloma
sposobami adekwatnymi do typu przetwarzania, akceptowal8 Por. referat Eugeniusza Własiuka, w zakresie bezpieczeństwa danych,
na konferencji PTI z 21 kw ietnia 1997 roku.
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nego przestoju spowodowanego awarią i obciążeniami organi
zacyjnym, jakie jesteśmy w stanie akceptować. Czy system FK
ma odpowiednio rozwiniętą diagnostykę ? Czyj est otwarty na
akceptację niespodziewanych zmian ? Mamy tu na uwadze roz
wiązywanie problemów patologii uszkodzeń, mechanizmów
powstawania i ujawniania się uszkodzeń, błędów i defektów.
Chodzi tu w szczególności o mechanizmy tolerowania (w do
puszczalnych granicach), usuwania i przewidywania uszko
dzeń. W rezultacie naprawialność jest postrzegana jako
łatwość przeprowadzania czynności naprawczych. Jak
to oznaczać i jak praktycznie sprawdzać ?

S k u te c z n o ść . Technologicznym celem systemu ra
chunkowości jest dostarczanie usługi w postaci infor
macji sprawozdawczej o cechach określonych przez
M iędzynarodowe Standardy Rachunkowości (Ramowa Kon
cepcja MSR). Jest tu miejsce na określenie wymagań informa
cyjnych dla firmy, która poszukuje odpowiedniego systemu
FK. Wymienia się tu następujące cechy jakościowe: zrozumia
łość, trafność, istotność, wiarygodność, dokładność, przewa
ga treści nad formą, neutralność, ostrożność, kompletność,
porównywalność, aktualność, równoważenie korzyści i kosz
tów, równoważenie cech jakościowych oraz prawdziwy i uczci
wy obraz lub uczciwa prezentacja. Przyjmujemy je jako kryteria
kontrolne dla cech danych księgowych, ujmowanych w księ
gach rachunkowych. Właśnie od atrybutu skuteczności za
czyna się specyfikacja właściwości systemu rachunkowości,
które m ają być wspomagane technologią informatyczną. Spe
cyfikację tę rozumiemy jako oczekiwania wobec systemu infor
matycznego dla wspomagania systemu rachunkowości.

Spraw no ść. W zakresie technologii informatycznej rachun
kowości odnosi się głównie do fu n k c ji rzetelnego prowadze
nia ksiąg rachunkowych. Chodzi tu szczególnie
o wykonywanie następujących fu n kcji.
■ rej estracj ę operacj i gospodarczych;
■ księgowanie operacji gospodarczych;
■ weryfikację zapisów operacji gospodar
czych;
■ pozyskiwanie informacji.
A. Rejestracja operacji gospodarczych przyj
muje formę dziennika. Dziennik służy do zapi
sywania >v porządku chronologicznym, dzień d o dniu.
danych o operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku
podlegają wielu wymaganiom. Do dziennika należy wpro
wadzać zapisy sprawdzone, co implikuje potrzebę organi
zowania w systemie FK przynajmniej dwu faz rejestracji
operacji gospodarczych. Najpierw - do celów kontrolnych,
potem - księgowania. System FK musi mieć opcję umożli
wiającą koiygowanie zauważonych (przez system lub ope
ratora) błędów, żeby następnie wprowadzić zapisy chrono
logicznie do dziennika. Chronologia zapisów w dzienniku
powinna być kontrolowana ciągłą numeracją pozycji zapi
sów operacji gospodarczych w dzienniku. Ciągłość nume
racji jest zapewniona również przy stosowaniu porządku
32

kodowania seryjnego, wieloczłonowego. Kolejność nume
racji i ciągłość narastających obrotów dziennika powinna
być automatycznie, programowo kontrolowana przez sys
tem FK. Obligatoryjny, comiesięczny wydruk dziennika po
winien być numerowany, a obroty na każdej stronie tabu
logramu sumowane.
Jest kwestią sporną czy zapisy w dzienniku powinny być
zadekretowane. Nie wynika to z przepisów ustawy o ra
chunkowości i daje możliwość różnych
inwencji technologicznych, jak automa
tyczna dekretacja przez tablicę operacji
gospodarczych, automatyczna dekreta
cja przez algorytmiczną analizę zapisu czy
też dekretacja wirtualna, potencjalna, w razie
j j
potrzeby ! Jest to jeden z problemów. Inne, to
numeracja pozycji dziennika, chronologia zapisu w
dzienniku, kontrola ciągłości zapisów w dzienniku, podgląd
zawartości dziennika.
B. Księgowanie następuje w formie struktur księgi głównej
i ksiąg pomocniczych. Konta księgi głównej służą do uję
cia zapisów w porządku systematycznym, na kontach prze
widzianych w zakładowym planie kont. Decyduje się tu
moc informacyjna rachunkowości, którą można mierzyć
przez porównywanie przekrojów zakładowego planu kont
z nomenklaturą sprawozdań finansowych, deklaracji po
datkowych, wymagań sytuacji decyzyjnych i innych żądań
informacyjnych.
C. W eryfikacja danych ma formę procedur kontrolnych.
Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w spo
sób trwały i...)Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzal
ne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokona
nych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stoso
wanych procedur obliczeniowych (...) Wymagane są róż
norodne układy i środki kontroli w szczególności - progra
mowej. Kluczowym problemem sprostania tym wymaga
niom jest budowa w systemie FK śladów i ścieżek rewizyj
nych.
D. Pozyskiwanie informacji ma formę procedur wydawni
czych, w szczególności przyjmuje obligatoryjną formę ze
stawień obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg
pomocniczych.
Wydruki komputerowe powinny składać sie z automatycz
nie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostat
niej. oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób
ciazły w roku obrotowym i oznaczone nazwa programu
przetwarzania... Istnieją określone warunki i terminy tych
wydruków.

Z g o d n o ść - podstawowymi warunkami wykonywania ww.
funkcji są istotne cechy jakościow e zapisów operacji gospo
darczych w księgach rachunkow ych . Każdy warunek należy
zdefiniować i odnieść do odpowiedniego przepisu, przede
wszystkim ustawy o rachunkowości. Podstawowymi warun
kam i (atrybut zgodności z tymi warunkami) właściwego wyko
nywania funkcji rachunkowości w środowisku informatycznym
Inform atyka
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są cechy jakościowe zapisów operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, a mianowicie:
■
■
■
■
■
■
■

Udowodnienie zapisów operacji gospodarczych;
Ciągłość (stałość) zasad rachunkowości;
Chronologia zapisów operacji gospodarczych;
Kompletność zapisów w księgach rachunkowych;
Systematyka zapisów w księdze głównej;
Sprawdzalność danych księgowych.
Trwałość zapisów.

Udowodnienie
Kolejne podtytuły nakazują udowodnienie zapisów w księgach
rachunkowych.
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody
księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.
W komputerowo prowadzonych księgach rachunkowych mu
szą istnieć oznaczenia wiążące zapisy księgowe z dokumentacjąźródłową, która musi mieć „trwale czytelną postać”.
Ciągłość (stałość) zasad
Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób
ciągły. dokonując w kolejnych latach obrotowych jednako
wego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wy
cen y aktyw ów , w tym ta k że d o ko n yw a n ia o d p isó w
amortyzacyjnych (umorzeniowych), pasywów, ustalania wy
niku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych;
wykazane w bilansie zamknięcia stany aktywów i pasywów
należy ująć w tej samej wysokości w bilansie otwarcia na
stępnego roku obrotowego. Z jednej strony oprogramowa
nie powinno być zabezpieczone przed nieuprawnioną zmianą,
z drugiej strony powinno ono być na tyle elastyczne, sparametiyzowane, żeby umożliwić ewentualną zmianę zasad na
przykład naliczania amortyzacji.

tecznego wpływu dokumentu księgowego do komórki rachunkowości.
Kompletność
W księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki
należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na je j rzecz
przychody i obciążająceją koszty związane z tymi przychoda
mi dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od termi
nu ich zapłaty. Do ksiąg rachunkowych miesiąca należy
wprowadzić, w postaci zapisu, każda operacie gospodarcza.
która nastąpiła w tym miesiącu. W razie prowadzenia ksiąg
rachunkowych przy użyciu komputera zapisy mogą być prze
noszone między zbiorami danych składającymi się na księgi
rachunkowe prowadzone na komputerowych nośnikach da
nych, po d warunkiem, że możliwe je s t stwierdzenie źródła
pochodzenia zapisów w zbiorach, w których ich dokonano
pierwotnie, a odpowiedni program zapewnia sprawdzenie
poprawności przetworzenia danych i kompletności zapisów.
Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie,
je ż e li w prow adzono do nich kom p letn ie i p o p ra w n ie
w szystkie zakw alifikow ane do zaksięgow ania dow ody
księgowe dotyczące operacji gospodarczych dokonanych
w miesiącu.

Potrzebne są różne układy sprawdzania kompletności. Słu
żą temu tak sumy kontrolne jak bilansowanie, kontrola zerowa
itp. Nigdy dość układów automatycznej kontroli kompletności
zapisów w księgach rachunkowych.

Systematyka
D okonując w yboru rozw iązań dopuszczonych ustaw ą
i dostosowując je do potrzeb jednostki, należy zapewnić wy
odrębnienie w rachunkowości wszystkich operacji gospodar
czych istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej,
wyniku finansow ego oraz rentowności jednostki przy za
chowaniu zasady ostrożnej wyceny. Konta księgi głównej
Chronologia
Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli:
służą do ujęcia zapisów w porządku systematycznym, na
kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Na
konta księgi głów nej wprowadza się p o d datą otwarcia
1)
pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie
w terminie obowiązującychjednostkę sprawozdańfinansowych ksiąg rachunkowych salda początkow e aktywów i p a sy
wów, a następnie dokonuje za kolejne miesiące zapisów,
i innych, deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń
finansowych, 2) zestawienia obrotów i sald kont księgi głów zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienni
nej są sporządzane nie później niż do 15 dnia następnego mie ku. Konta ksiąg pomocniczych, służące uszczegółowieniu
i uzupełnieniu zapisów kont księgi głównej, prow adzi się
siąca, a za ostatni miesiąc roku obrotowego - nie później niż do
85 dnia po dniu bilansowym, 3) zapisy w księgach rachunko w porządku systematycznym. Zapisy uporządkowane są
wych dotyczące operacji gotówką, czekami i wekslami obcymi chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasy
oraz obrotu detalicznego i gastronomii dokonywane są w tym fikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących
jed n o stkę sprawozdań finansow ych i innych, deklaracji
samvm dniu, w którym zostały dokonane.
podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.
Systematyka jest osiągana głównie przez odpowiednią kon
Właściwie wymienione przepisy ustawy określają wyma
gania chronologii, ale często trudno je w praktyce urzeczywist strukcję planu kont. Chodzi też o to, czy system FK akceptuje
różne rozwiązania w planie kont, tak, jeżeli chodzi o wielość
nić. Nie ma bowiem wyraźnej daty, według której ma być
przekrojów ewidencyjnych, jak i łatwość modyfikacji.
egzekwowana chronologia. Czy ma to być data wystawienia
dokum entu, tak istotna na przykład przy fakturze VAT dla po
Sprawdzalność
wstania obowiązku podatkowego, czy data otrzymania doku
4. Księgi rachunkowe uznaje sie za sprawdzalne, jeżeli umoż
mentu istotna w rozliczeniach finansowych z kontrahentami?
liwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapi
Różne daty są istotne dla różnych celów. Nieodzownym jest,
aby system FK kontrolował kolejność numeracji zapisów i na sów. stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur
obliczeniowych, a w szczególności:
stępstwo czasowe księgowań, na przykład podług daty ostaInlorm atyka
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1) udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikacją do
wodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunko
wych na wszystkich etapach przetwarzania danych;
2) zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycz
nie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających
sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań f i 
nansowych i innych, deklaracji podatkowych oraz doko
nanie rozliczeń finansowych;
3) zapewniona jest, vt' razie prowadzenia ksiąg rachunko
wych przy użyciu komputera za pomocą odpowiednich
wydruków, kontrola kompletności i aktualności danych
określających parametry przetwarzania danych;
4) zapewniony je s t dostęp do zbiorów danych pozwalają
cych, bez względu na stosowaną technikę, na uzyskanie
w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres jasnych
i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych
w księgach rachunkowych.
Kluczowym problemem zapewnienia sprawdzalności zapi
sów jest budowanie odpowiednich śladów i ścieżek kontrol
nych. Podstawowy ślad kontrolny znajdujemy w dzienniku.
Trwałość
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu kompu
tera należy zapewnić wydruk dziennika kolejno numerowa
nych stron nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca; za
równoznaczne z ttydrukiem uznaie sie przeniesienie danych
na inny trwały nośnik danych przystosowany do wiarygod
nego przenoszenia danych z komputera. W razie prowadze
nia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, zestawienia
należy wydrukować na papierze albo przenieść na inny trwa
ły nośnik danych. Zapisów w księgach rachunkowych doko
nuje się w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, bez
pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski
lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy uży
ciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki
chroniące przed zniszczeniem lub mody fikacja zapisu. Księgi
rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera mogą mieć
postać zapisów lub zbiorów utrwalonych na nośnikach ma
gnetycznych tylko w okresie poprzedzającym przeniesienie
zapisów na nośnik trwały. Zapisy księgowe utrwalone na
magnetycznych nośnikach danych powinny bvć wydrukowa
ne lub przeniesione na inny trwały nośnik danych.
Problem sprowadza się do uznawania nośników maszyno
wych. Tymczasem dominuje nośnik papierowy. Pod określo
nymi jednak warunkami, ustawa dopuszcza zwłaszcza nośnik
optyczny.

P ra w d ziw o ść odnosi się do cech zapisu operacji gospo
darczych w źródłowych dowodach księgowych. Należy wy
mienić cechy i odnieść każdą do przepisu prawnego. Cechy
dokumentów źródłowych mają znaczenie dla udowodnienia za
pisów w księgach rachunkowych. Chodzi tu nie tylko o cechy
zapisu operacji gospodarczej, ale warunki uznania zapisu za
legalny, zgodny z przepisami oraz stanowiący dowód w spo
rach. Atrybut „prawdziwość” odnosi się do udokumentowania
zapisów w księgach rachunkowych, zapewniając przede wszyst
kim ich rzetelność. Do ksiąg rachunkowych miesiąca należy
wprowadzić, w postaci zapisu, każda operacie gospodarcza.
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która nastąpiła w tym miesiącu. Podstawą zapisów w księ
gach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające do
konanie operacji gospodarczej. W razie prowadzenia ksiąg
rachunkowych przy użyciu komputera:
D zapisy w nich moga nastąpić również za pośrednictwem
urządzeń łączności lub magnetycznych nośników danych.
p o d warunkiem że podczas rejestracji operacji gospodarczej
uzyskują one trwale czytelną postać odpowiadającą treści
dowodu księgowego i m ożliw e je s t stw ierdzenie źródła
pochodzenia każdego zapisu.
ATażda operacja gospodarcza, powodująca zmianę aktywów
i pasywów, przychodów i kosztów związanych z ich osiągnię
ciem oraz zmianę wyniku finansowego zgodnie z zasadą udo
kumentowania zapisów księgowych, powinna być potwierdzona
dowodem „stwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej”.
Obowiązuje więc tu podstawowa zasada udokumentowania
każdego zapisu prawidłowym dowodem księgowym.

L e g a ln o ś ć sprowadza się do specyfikacji dokumentacji
systemu rachunkowości funkcjonującej w środowisku infor
matycznym, specyfikacji dokumentacji opisującej przyjęteprzez
jednostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i specyfi
kacji dokumentacji systemu informatycznego działającego we
wspomaganiu rachunkowości. W rezultacie chodzi tu o zawar
tość i postać dokumentacji rachunkowości w środowisku in
formatycznym.
Jednostka powinna posiadać dokumentacje opisująca przy
jęte przez nia zasady rachunkowości, a w szczególności: 1)
zakładowy plan kont, obejmujący wykaz kont księgi głównej
(ewidencji syntetycznej), przyjęte zasady księgowania na nich
operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów,
a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewi
dencji analitycznej) i ich powiązania z kontami księgi głównej,
2) wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych, a w razie ich pro
wadzenia przy użyciu komputera - wykaz zbiorów stanowią
cych księgi rachunkow e na nośnikach czytelnych dla
komputera, 3) dokumentację systemu przetwarzania danych
przy użyciu komputera i je j zmiany, obejmującą poza opisem
zbiorów, o których mowa w pkt. 2, co najmniej: a) wykaz pro
gramów wraz z pisemnym stwierdzeniem dopuszczenia przez
jednostkę każdego nowego lub zmienionego programu do sto
sowania, b) opis przeznaczenia każdego programu, sposobu
jego działania (reguły obliczeń, ewidencji, kontroli i wydruku
danych) oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych,
c) zasady ochrony danych, d) sposoby zapewnienia właściwe
go stosowania programów, e) zasady ewidencji przebiegu prze
twarzania danych. Każdajednostka stosująca system FK powinna
posiadać, aktualizować i chronić taką dokumentację. Ważnajest
w szczególności j ej część definiuj ąca procedury księgowe (regu
ły obliczeń). Nie zawsze jednak będzie łatwo sprostać wymaga
niom typu „spis zbiorów” czy „spis programów”,jeśli odnieść to
do zastosowań w środowisku wysoko zorganizowanych baz
danych.
Ig n a c y D z ie d z ic z a k
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edną z podstawowych słabości inżynierii programowania
jest brak naukowych fundamentów [4], Nie istnieją bowiem
żadne zasady rządzące dekompozycją struktury programu na
zbiór komponentów lub wyborem zbioru komponentów w celu
implementacji danego projektu. Symptomy tego problemu nękająrozwój tradycyjnego oprogramowania, a uwidaczniają się
ze zwielokrotnioną siłą w systemach równoległych i rozproszo
nych. Problem ten stanowi podstawowy powód kiyzysu opro
gramowania. Stosując różne paradygmaty programowania, takie
jak programowania zorientowane obiektowo i programowanie
funkcjonalne, próbowano rozwiązać ten problem i choć uczy
niono znaczny postęp, to nie można jeszcze mówić o ich peł
nym sukcesie w tej dziedzinie. Nowąpropozycjązmierzającądo
rozwiązania, a przynajmniej złagodzenia problemu kryzysu opro
gramowania, jest programowanie komponentowe.
W dalszej części artykułu scharakteryzowano nowe trendy
w programowaniu, zmierzające do przezwyciężenia kryzysu
oprogramowania; przedstawiono historię obiektów funkcyj
nych w literaturze; zaprezentowano tematykę obiektów funk
cyjnych w STL, zwrócono uwagę na problemy związane
z używaniem obiektów funkcyjnych i przedstawiono ideę ba
dań prowadzących do ich rozwiązania.

Programowanie komponentowe
Ostatecznym celem prac dotyczących programowania kompo
nentowego jest rozwinięcie naukowych podstaw projektowania
oprogramowania na podstawie komponentów oprogramowania
oraz odlaycie i rozwinięcie tych komponentów. W pracach ko
rzysta się z najnowszych osiągnięć z takich dziedzin, jak: języki
programowania, metody formalne, algorytmy i struktury danych
oraz inżynieria oprogramowania. Najważniejsze i podstawowe
idee programowania komponentowego są następujące:
1. Komponenty powinny tworzyć systematyczną taksonomię,
aby prowadzić analityka podczas projektowania aplikacji,
jak również umożliwić wyszukiwanie i selekcję komponen
tów;
2 Komponenty powinny być tak ogólne, jak to możliwe, aby
mieć różnorodne zastosowanie;
3. Komponenty powinny być jak najbardziej efektywne, aby
ich użycie było możliwe w praktyce.
Nowe metody dekompozycji programów

Wciąż najczęściej stosowanym paradygmatem programowa
nia jest programowanie strukturalne. Najważniejszą różnicę mię
dzy programowaniem strukturalnym a niestrukturalnym stanowi
36

to, że programy strukturalne są projektowane w modularny
sposób [3]. Rozpowszechnienie się projektowania modularne
go znacznie poprawiło produktywność twórców oprogramo
wania, gdyż, po pierwsze, małe moduły mogą być kodowane
szybko i łatwo, po drugie, moduły ogólnego przeznaczenia mogą
być ponownie używane, prowadząc do szybszego tworzenia
następnych programów. Po trzecie, moduły programu m ogą
być testowane niezależnie, co pomaga zredukować czas spę
dzony na usuwaniu błędów. Ale nowe zasada określania zasię
gu (ang. scope) i mechanizmy niezależnej kompilacji modułów
nie wystarczą, gdyż modularyzacja to coś więcej niż tylko mo
duły. Sposób, w jaki można podzielić program, zależy bezpo
średnio od dostępnych sposobów łączenia modułów. Dlatego,
aby zwiększyć możliwości modularyzacji programów, należy
dostarczyć w językach programowania nowych, lepszych ro
dzajów „kleju”(czego dostarczająparadygmaty programowa
nia funkcjonalnego i obiektowego).
W paradygmacie programowania funkcjonalnego za najważ
niejszy budulec programów uważa się funkcje. Języki funkcjonal
ne pozwalająwyrazić funkcje( niepodzielne wkonwencjonalnych
językach) jako kombinacje części - ogólnych funkcji wyższego
rzędu i pewnych, szczególnych funkcj i specj alizowanych. Raz zde
finiowane takie funkcje wyższego rzędu pozwalająłatwo zaprogra
mować wiele operacji. Postuluje się, aby dla każdego nowego typu
danych definiować funkcje wyższego izędu, które umożliwiąprzetwarzanie wartości tego typu. Mechanizm funkcji wyższego rzędu
jest podstawowym mechanizmem łączenia fragmentów programu
w większe części.
W paradygmacie programowania obiektowego postuluje
sięużycie abstrakcyjnych typów danych jako najlepszego spo
sobu modularyzacji programów. Abstrakcyjny typ danych jest
zwykłym typem wraz ze zbiorem operacji na danych tego typu;
struktura typu jest ukryta i dostarczone operacje sąjedynym i
uprawnionymi do manipulowania obiektami tego typu. Abs
trakcyjne typy danych są typami definiowanymi przez użyt
kownika, lecz zachowują się one w (prawie) taki sam sposób,
jak typy wbudowane. Abstrakcyjne typy danych najczęściej
są definiowane jako klasy. Nowe mechanizmy służące łatwiej
szemu wykorzystaniu modułów-klas, to dziedziczenie umożli
wiające budowanie nowych klas z klas już istniejących oraz
polimorfizm umożliwiający modyfikowanie sposobu działania
klas istniejących.
Dekompozycja programów wokół szkieletu dostarczanego
przez bibliotekę STL

STL (Standard Template Library) [8] jest biblioteką wzorców
włączoną (z nielicznymi modyfikacjami) do standardowej biInform atyka
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do nowoczesnych systemów otwartych, znosząc wszelkie bariery pracy w sieci. Dlatego właśnie
przedsiębiorstwa wybierają rozwiązania Suna - najlepsze pod słońcem!
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blioteki języka C++. Biblioteka ta spełnia kryteria programo
wania komponentowego. U jej postaw leżą idee nazwane przez
jej twórcę, Alexandra Stepanowa, programowaniem ogólnym
(ang. generic programming). Programowanie ogólne polega
na definiowaniu algorytmów i struktur danych na abstrakcyj
nym (ogólnym) poziomie. Centralnym pojęciem jest algorytm
ogólny, który jest sparametryzowanym schematem procedu
ry i który wywodzi się od konkretnego, efektywnego algoryt
mu. Schemat ten jest całkowicie niezależny od wewnętrznej
reprezentacji danych, na których operuje. Pojęciem uzupeł
niającym jest abstrakcja danych, czyli typ danych i zbiór ope
racji na nim zdefiniowanych; abstrakcja danych jest abstrakcją
gdyż może być wyspecyfikowana i zrozumiana niezależnie od
jej aktualnej implementacji.
Biblioteka STL dostarcza szkielet (ang. framework), wokół
którego mogą być budowane różne projekty programistycz
ne. Szkielet definiowany przez STL jest prosty: dwa jego naj
ważniejsze wymiary to algorytmy i struktury danych (klasy
zbiorcze). Przyczyną dla której struktury danych i algorytmy
zawarte w bibliotece lub stworzone na jej podstawie dobrze ze
sobą w spółdziałają jest, paradoksalnie, fakt, że nie są od sie
bie bezpośrednio zależne. Algorytmy są napisane w katego
riach grup iteratorów: abstrakcyjnych metod dostępu do
danych. Aby umożliwić różnym algorytmom pracę w katego
riach tych grup iteratorów, grup pojęciowych, STL ustanawia
sztywne reguły, które rządzą zachowaniem iteratorów. Na przy
kład, jeśli dwa iteratory są równe, to wynik ich dereferencji też
musi być równy. Jeśli wykonamy operację inkrementacji iteratora, to będzie on wskazywał na następny element. Algoryt
my czynią założenia co do możliwości iteratorów (na przykład,
czy iterator może przemieszczać się w przód i do tyłu przez
obiekt klasy zbiorczej); nie czynią natomiast żadnych założeń
co do organizacji pamięci klas zbiorczych, dla których iteratory stanowią interfejs dostępu. Właśnie dzięki temu, że w STL
wszystkie takie reguły sąjawnie i wyraźnie ustalone, możliwe
jest pisanie programu, który w żaden sposób nie jest zależny
od szczegółów implementacji struktur danych.

Obiektem fiinkcyjnymjest obiekt zawierający jedną funkcję skła
dową o umownej nazwie, znanej wszystkim korzystającym
z tego obiektu. Obiekt funkcyjny może pełnić rolę funkcji, ale
jednocześnie może on być tworzony, przekazywany jako para
metr i przetwarzany jak każdy inny obiekt. Zaletą obiektu funk
cyjnego, w porównaniu do zwykłej funkcji, jest możliwość
zawarcia w obiekcie stanu i użycia go, np. do przechowania
zmiennych z zakresu lokalnego z zakresu wywołania obiektu
funkcyjnego (zawartej w nim funkcji). Klasy obiektów funkcyj
nych, jak wszystkie inne klasy, pomijając klasy zagnieżdżone,
muszą być deklarowane i definiowane w zasięgu globalnym
programu.
Idiom obiektu funkcyjnego, jako obiektu otaczającego
i zawierającego w sobie funkcję po raz pierwszy, został opisa
ny przez Coplien w [2], Coplien nazywa te obiekty funktorami,
Kiihne- obiektami wyższego rzędu (ang. higher-order objects)
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lub agentami-obiektami w [5], obiektami funkcyjnymi w [6],
Läufera używa terminu funktoid [7].
Coplien proponuje używanie obiektów, zawierających jed
ną funkcję składową, o ustalonej nazwie zamiast wskaźników
do funkcji globalnych lub funkcji składowych. Obiekty te dzie
dziczą po jednej wspólnej abstrakcyjnej klasie bazowej i pokrywają odziedziczoną składową funkcję abstrakcyjną, dzięki
czemu mająjednakowy interfejs zewnętrzny. Moduły progra
mowe, w których część algorytmu jest zmienna i jest dostar
czana przez parametry, m ogą być parametryzowane przez
przekazywanie im odpowiedniego obiektu funkcyjnego za
miast wskaźnika do funkcji lub wskaźnika do funkcji składo
wej. Obiekty funkcyjne tworząhierarchię klas, dzięki czemu
wspólna klasa bazowa może zawierać wspólny kod dla wy
wiedzionych z niej klas obiektów funkcyjnych. Użycie funkcji
wirtualnych i dziedziczenia daje taki sam rodzaj elastyczności,
jaki można osiągnąć, używając wskaźników do funkcji.
Kühne w [5] pokazuje możliwości przenoszenia funkcji
wyższego rzędu i wyrażeń wykorzystujących techniki progra
mowania funkcjonalnego do języków zorientowanych obiek
towo. Proponuje on użycie w operacjach na elementach klas
zbiorczych iteratorów zawierających w sobie metody, będące
odpowiednikami często spotykanych w językach funkcyjnych
funkcji wyższego rzędu, takichjak: foldl, map i filter. Metodom
tym przekazywane sąjako parametry obiekty funkcyjne. Pre
definiowane są standardowe obiekty funkcyjne, takie jak plus
czy lower (<). Możliwe jest wywoływanie standardowych
obiektów funkcyjnych z niepełną listą argumentów (ang. currying). W pracy [6] rozszerzono tematykę, przedstawioną
w poprzedniej publikacji, o problem projektowania aplikacji.
Porównano w niej parametryzowanie z dziedziczeniem, silnie
uwypuklając użyteczność parametryzowania iteratorów klas
kontenerowych za pomocą obiektów funkcyjnych w obiekto
wo zorientowanym projektowaniu i programowaniu.
Läufer [7] przedstawia bibliotekę klas systematyzującą two
rzenie obiektów funkcyjnych w języku C++. Biblioteka zawie
ra klasy bazowe dla klas obiektów funkcyjnych definiowanych
przez programistę oraz klasy pomocnicze umożliwiające takie
operacje, jak: kompozycja obiektów funkcyjnych, wywoły
wanie obiektów funkcyjnych z niepełną liczbą argumentów
(częściowe wywołanie) i konwersja funkcji globalnej do obiek
tu funkcyjnego. Przedstawia również rozwiązane problemu po
równywania obrzeża drzew w języku funkcjonalnym ML
i konwersję tego rozwiązana do języka C++ z wykorzystaniem
biblioteki obiektów funkcyjnych.

Obiekty funkcyjne w bibliotece STL ^
Wiele algorytmów zawartych w bibliotece STL wym agajako
argum entu funkcji. Prostym przykładem je s t algorytm
for_each, który wywołuje funkcję, przekazaną jako argument
dla każdej wartości przechowywanej w kontenerze [1 ]. W na
stępującym przykładzie, w celu wydrukowania opisu każdego
elementu w liście (lista zawiera wartości typu int), wywołuje
się funkcję printElementQ:
Inform atyka
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void printElement (int value)
{

Następujące obiekty funkcyjne są dostarczane w ramach
biblioteki standardowej:

eout« „Lista zawiera „ « value « endl;
}
voidmainO
{

list<int> lista;
for_each (lista.beginO, 1ista.endO, printElement);
_ J _______________________________________________
W bibliotece STL obiekty funkcyjne są mechanizmem opakowywania funkcji tak, że mogą być one używane przez inne
komponenty. Obiekt funkcyjny jest obiektem klasy, w której
zdefiniowano jako funkcję składową operator nawiasowania
operatorO- Dzięki tej konwencji użycie obiektu funkcyjnego
(wywołanie zawartej w nim funkcji) zapisuje się tak samo, jak
wywołanie zwykłej funkcji. Możliwe jest użycie obiektu funk
cyjnego jako parametru wywołania funkcji ogólnej (algoiytmu)
zamiennie ze wskaźnikiem do funkcji.
Na przykład klasa:

fu n k ele arytm etyczn e

plus
minus
multiplies
divides
modulus
negate

dodawanie +
odejmowanie mnożenie *
dzielenie /
reszta z dzielenia %
negacja -

funkcje p orów n u jące

equal to
not equal to
greater
less
greater equal
less equal

test na równość =
test na nierówność !=
porównanie większy niż >
porównanie mniejszy niż <
porównanie większy lub równy niż >=
porównanie mniejszy lub równy niż <=

funkcje logiczn e

logical and
logical or
logical not

logiczna koniunkcja &&
logiczna alternatywa ||
logiczna negacja !

Przykładem użycia standardowego obiektu funkcyjnego ne
gatorjest zanegowanie wszystkich wartości w wektorze zawie
rającym wartości logiczne:

class wiekszeNiz
transform (vec.beginO, vec.end(), vec.beginO, logical_not());

{

public:
wiekszeNiz (int x ): prog (x) {}
const int prog;
bool operator 0 (int wartość)
{ return wartość > p ro g ;}
};

jest ogólną „większe niż X” funkcją, gdzie wartość X jest okre
ślana w chwili tworzenia obiektu tej klasy. Obiekt tej klasy może
być argumentem dowolnego algorytmu wymagającego jako
parametru obiektu funkcyjnego, zwracającego wartość typu
logicznego. Na przykład, aby znaleźć w liście pierwszą wartość
większą niż 12, można to zrobić w następujący sposób:

Drugim powodem, dla którego używa się obiektów funkcyj
nych zamiast funkcji, jest szybszy program wynikowy. W wielu
wypadkach wywołanie obiektu funkcyjnego, takjak w przykładzie
powyżej, może być rozwinięte w miejscu wywołania, eliminując
w ten sposób narzut czasowy związany z wywołaniem funkcji.
Trzecim powodem użycia obiektów funkcyjnych zamiast funk
cji jest występowanie przypadków, kiedy funkcja musi zapamię
tać pewien stan powstały w wynikujej wcześniej szego wywołania
Przykładem jest prosty generator sekwencyjny użyty razem ze
standardowym algorytmem generateO- Generator sekwencyjny
zwraca kolejne, rosnące wartości, poczynając od wartości po
czątkowej, podanej jako parametr przy jego tworzeniu.
struct iota

list<int>::iterator pierwszyDuzy =
f i n d j f (lista.beginO, lista.endO, wiekszeNiz( 12));
Operacje te będą efektywne czasowo, gdyż funkcje realizu
jące dodawanie i negację będą rozwinięte w miejscu wywołania
(są funkcjami typu in-line).

Zalety obiektów funkcyjnych

Trzy powody, dla których lepiej jest użyć obiekt funkcyjny
zamiast zwykłej funkcji, to:
1. M ożliwość użycia istniejącego obiektu dostarczonego
wraz z biblioteką standardową zamiast definiowania no
wej funkcji;
2. Poprawienie efektywności wykonania programu przez roz
wijanie funkcji w miejscu wywołania zamiast samego wy
wołania funkcji;
3. Konieczność użycia lub zmiany informacji o stanie prze
chowywanej przez sam obiekt funkcyjny.
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{

iota (int start = 0): x(start) {}
int operator 0 0 {return x+ + ;}
private:
intx;
};

Używając obiektu klasy iota, następujące wywołanie wy
pełni wektor wartościami od 1 do 20:
vector<int> vec (20);
generate (vec.beginO, vec.endO, iota(l));
Adaptory funkcyjne

Adaptoty funkcyjne są klasami zawartymi w STL, które pozwala
ją budować nowe obiekty funkcyjne z już istniejących. Użycie
adaptorów jest często łatwiejsze niż bezpośrednie konstruowa
nie nowych obiektów funkcyjnych przez zdefiniowanie nowej
klasy czy struktury. Adaptory funkcyjne dzielą się na negatory
i adaptory wiążące.
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Negatory notl 0 i not2() pobierają, odpowiednio-jedno lub
dwuargumentowy predykat (obiekt funkcyjny zwracający war
tość typu bool)- i tworzą nowy obiekt funkcyjny, który będzie
zwracał wartość przeciwną (dopełnienie) oryginału. Na przy
kład obiekt not l(greater) jest tożsamy z obiektem lessOAdaptor wiążący pobiera funkcję dwuargumentową i pew
ną wartość oraz wiąże albo pierwszy, albo drugi argument iunkcji z tą w artością, tworząc w ten sposób now ą funkcję
jednoargumentową. Adaptor wiążący bindlstO wiąże pierw
szy argument, a bind2nd() drugi.
Na przykład, używając adaptora wiążącego i negatora, moż
na stworzyć funkcję, która zwraca wartość true, jeśli argument
jest podzielny przez 3 i wartość false w przeciwnym razie. Poniż
sze wyrażenie usuwa wszystkie podzielniki liczby 3 z listy:
remove_if (lista.beginO, lista.endO,
notl (bind2nd (m odulus<int>0,3)));

Wydaje się jednak, że istnieje możliwość rozwiązania tych
problemów przez dodanie do biblioteki standardowej możliwo
ści generowania obiektów funkcyjnych bezpośrednio z wyra
żeń zamiast konieczności każdorazowego deklarowania obiektu
funkcyjnego:
list<int> lista;
Identity<int> id;
for_each (lista.beginO, lista.endO,cout <<: id « tekst);
Wyrażenie cout« id « tekst jest bezpośrednio przekształ
cane w jednoparametrowy obiekt funkcyjny. Wszędzie, gdzie
użyto zmiennej id w chwili wykonania programu, będzie pod
stawiany kolejny element listy. W miejscach, gdzie użyto zmien
nej z zasięgu lokalnego, takiej jak tekst, jej aktualna wartość
zostanie użyta w chwili wywołania obiektu funkcyjnego.
Inny przykład:

Ograniczenia obiektów funkcyjnych
vector<int> vi;
Oprócz zalet obiektów funkcyjnych przedstawionych w po
przednim punkcie istnieją też pewne problemy związane z ich
użyciem. Choć biblioteka standardowa zawiera wiele podsta
wowych obiektów funkcyjnych oraz kilka adaptorów umożli
wiających ich łatwe łączenie, to jednak można znaleźć przykłady,
kiedy te techniki są niewystarczające lub ich użycie staje się
bardzo zagmatwane.
Możliwość przechowywania stanu obiektu jest częściowo
odpowiednikiem zamknięcia funkcji (ang. closure), jednak za
mknięcie funkcji jest znacznie bardziej elastyczne. Zamknięcie
funkcji, czyli para kod funkcji i wartość jej wolnych zmiennych,
jest tworzone automatycznie. W chwili przekazywania funkcji
do klienta powstaje struktura danych zawierająca kod funkcji
i wartość zmiennych( widocznych w miejscu utworzenia za
mknięcia, związanych z wolnymi zmiennymi funkcji). W wy
padku obiektu funkcyjnego operacja tworzenia zamknięcia
składa się z trzech części i jest wykonywana przez programistę:
najpierw jest tworzony obiekt funkcyjny, następnie jest on ini
cjalizowany wartościami zmiennych z otoczenia miejsca utwo
rzenia wskazanymi przez programistę i następnie obiekt jest
przekazywany do odbiorcy. Cześć pierwsza i druga w języku
C++jest wykonywana przy użyciu konstruktora klasy obiektu
funkcyjnego.
Również możliwość tworzenia funkcji anonimowych jest
dużą zaletąjęzyków funkcyjnych. Wyrażenie fil x => E tworzy
nową wartość - funkcję o parametrze x i ciele E. Dopiero zwią
zanie tej wartości z nazwą nadaje funkcji nazwę, którą można
posługiwać się w dalszych obliczeniach. Często funkcja ano
nimowa zawiera wolne zmienne i jest przekształcana w za
mknięcie funkcji. Funkcja anonimowa jest bezpośrednio pisana
w miejscu jej użycia w każdym miejscu, w którym jest potrzeb
na. Wydawałoby się, że zamiast tego lepiej byłoby stworzyć
obiekt funkcyjny i użyć go wielokrotnie, jednak funkcje ano
nimowe najczęściej są bardzo małe i podanie ich treści w miej
scu u ż y c ia w y d aje się b y ć b a rd z ie j ek o n o m ic z n y m
rozwiązaniem, a ponadto zysk na czytelności programu jest
bardzo duży. Niestety funkcje anonimowe nie są wspierane
przez język C++.
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Identity<int> i;
transform (vi.beginO, vi.endQ, vi.beginO, i* i-4 * i + 1);
Tu w obiekt funkcyjnyjest przekształcany wyrażenie i*i -4 * i +1.
Technika generowania obiektów funkcyjnych z wyrażenia
przenosi takie cechy programowania funkcjonalnego jak funkcje
anonimowe i zamknięcia funkcji do języka C++. Jednocześnie
wzbogaca ona możliwości programowania komponentowego,
opierając się na bibliotece STL, ułatwiając korzystanie z algoryt
mów i usuwając niektóre wady zwykłych obiektów funkcyjnych.
Prace związane ze stworzeniem biblioteki, umożliwiającej ko
rzystanie techniki generowania obiektów funkcyjnych z wyra
żeń, są wspierane finansowo przez KBN w ramach projektu
badawczego Nr 8 T 1101113. Ich zakończenie przewidywanej est
na kwiecień 1998 r.
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HRT-HOOD: metoda projektowania
systemów uwarunkowanych czasowo
Wojciech Complak, Adam Czajka, Jerzy R. Nawrocki

U r T-HOOD (Hard Real-Time Hierarchical Object Oriented
Design) jest metodą projektowania systemów silnie uwarun
kowanych czasowo. Metoda ta została opracowana w latach
90. w ramach projektu Europejskiej Agencji ds. Przestrzeni (ESA)
jako rozwinięcie metody HOOD [3]. W stosunku do swojego
pierwowzoru HRT-HOOD jest rozszerzona o możliwość bezpo
średniego ujęcia w projekcie cech charakterystycznych dla
systemów silnie uwarunkowanych czasowo (takich jak linie
krytyczne czy maksymalny czas wykonania) oraz wsparcie dla
programowania zorientowanego obiektowo (mechanizm defi
niowania klas obiektów). Najważniejszą cechą metody jest jed
nak możliwość sprawdzenia już na etapie projektowania, czy
dla danego projektu systemu istnieje uszeregowanie dopusz
czalne - to znaczy, czy wszystkie operacje zawsze zakończą się
przed swoimi liniami krytycznymi. Pozwala to na wczesne roz
poznanie błędów projektowych i modyfikację architektury sys
temu przy stosunkowo niewielkim nakładzie wysiłku i kosztów.
Ta cecha metody obok mechanizmów bezpośredniego opisy
wania cyklicznych i sporadycznych zdarzeń zachodzących
w większości systemów czasu rzeczywistego decyduje o prze
wadze metody HRT-HOOD nad innymi metodami (MASCOT,
JSD, MOON itd.) również pretendującymi do miana metod pro
jektowania systemów uwarunkowanych czasowo.
Celem artykułu jest przedstawienie elementów metody HRTHOOD. Dokładniejszy opis znajduje się w pracach [ 1], [2] oraz
w informacjach udostępnianych w Internecie przez Real-Time
Research Gmup działającą na The University o f York (spis grup
naukowych tego uniwersytetu znajduje się pod adresem http://
www.cs.york.ac.uk/research/gtvups.html, a strona macierzysta
grupy - http://dcpul.cs.york.ac.uk:6666/real-time/).

Obiekty i operacje
W metodzie HRT-HOOD nie narzuca się formalnego sposobu
specyfikacji systemu docelowego. Zakłada się jednak, że sys
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tem jest pisany w konwencji obiektowej - metoda powstała z
m yśląo języku Ada. Graficzna reprezentacja obiektów w me
todzie HRT-HOOD - przedstawiona na rys. 1 - jest praktycznie
identyczna jak w metodzie HOOD (wyjątkiem jest jawne ozna
czanie typu obiektów pasywnych).

Do obiektów pasywnych i aktywnych znanych z meto
dy HOOD dodano nowe typy obiektów: chronione, cyklicz
ne i sporadyczne. Obiekty pasywne nie m ają wpływu na to,
kiedy udostępniane przez nie operacje są wykorzystywane.
Po wywołaniu operacji sterowanie natychmiast jest przeka
zywane do obiektu. Każda operacja zawiera tylko sekwen
cyjne fragmenty kodu nie synchronizujące się z żadnym
innym obiektem. N a rys. 2 przedstawiono obiekt pasywny
Kolejka jjr io r y te t udostępniający dwie operacje: WstawElem wstawiającą element do kolejki oraz PobierzM in pobie
rającą najmniejszy element z kolejki.
Obiekty aktywne (zdefiniowane identycznie ja k w meto
dzie HOOD) udostępniają operacje z ograniczeniami (uwaInform atyka
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PUBLIKACJE

^Pa
WstawElem
PobierzMin
^

ObsługaHotelowa

Kolejka_priorytet '
ASER
J

Rys. 2. Obiektpasywny Kolejka_priorytet

runkowane) i operacje bez ograniczeń (nieuwarunkowane).
Operacje nieuwarunkowane wykonywane są natychmiast po
ich wywołaniu, podobnie jak dzieje się to w obiektach pasyw
nych. Z operacjami uwarunkowanymi związane są dwie klasy
ograniczeń:
■ funkcjonalne ograniczenia aktywacji - niektóre operacje
m ogą być niedostępne w danym stanie obiektu (na przy
kład operacja włożenia obiektu do skończonego bufora
jest niedostępna, gdy jest on pełen) oraz
■ ograniczenia związane z typem schematu współpracy obiek
tów określające sposób przepływu sterowania między usłu
gobiorcą a usługodawcą. Wyróżnia się trzy schematy
współpracy:
♦ ASER (Asynchronous Execution Request) - tryb asyn
chroniczny, w którym wołający nie jest w żaden spo
sób blokowany po wywołaniu usługi;
♦ LSER (Loosely Synchronous Execution Request) - tryb
słabo zsynchronizowany, w którym wołający czeka, aż
wołany obiekt będzie gotow y do obsługi żądania, po
czym natychmiast kontynuuje swoje obliczenia;
♦ HSER (Highly Synchronous Execution Request) - tryb
silnie zsynchronizowany, w którym wołający czeka, aż
wołany obiekt zakończy obsługę żądania.

ZostawienieKlucza

h serZ

)

'PobranieKlucza

LSER ~ Z l

ZgłoszenieUsterki

HSER

ZapłatalPokwitowanie

Rys. 3. Obiekt aktywny ObsługaHotelowa
Podobnie jak w metodzie HOOD operacje typu LSER i HSER
mogą mieć przypisane ograniczenie czasowe maksymalnego
czasu obsługi nazywane odpowiednio TOER_LSER (Timed
Operation Execution Request LSER) i T O E R H SE R . Obiekt
OkienkoPocztowe przedstawiony na rysunku 4 udostępnia
między innymi usługęRozmowaTelefoniczna z nałożonym ogra
niczeniem maksymalnego czasu oczekiwania na połączenie.

i A
LSER
TOER_HSER

*

OkienkoPocztowe

WyslarlieListu
Rozmo waTelefoniczna
J

Rys.4. Obiekt aktywny ograniczeniami czasowymi

Obiekty chronione
Na rys. 3 przedstawiono obiekt aktywny ObsługaHotelo
wa, udostępniający cztery operacje uwarunkowane:
■ operację ZostawienieKlucza typu ASER - klucz można od
dać w dowolnej chwili, pozostawiając go na ladzie lub w
przegródce niezależnie od tego, czy recepcjonista jest zaję
ty, czy nie;
■ operację PobranieKlucza typu HSER - występuje tu jed
nocześnie uwarunkowanie stanem (jeżeli klucza nie ma, to
nie można go wydać) jak i schematem współpracy (recep
cjonista musi być gotowy do współpracy i musi zakoń
czyć wydawanie klucza, aby można było kontynuować
swoje działanie);
■ operację ZgłoszenieUsterki typu LSER - wystarczy, że ob
sługa hotelowa przyjmie informacje o usterce, a samo usu
nięcie usterki może zostać wykonane później ju ż bez
naszego oczekiwania;
■ operację ZapłatalPokwitowanie typu HSER - aby można
było zapłacić, obsługa hotelowa musi być gotowa do
współpracy, a usługobiorca musi poczekać na wydanie
pokwitowania.
Jak widać każda operacja, która ma parametry wyjścio
we, musi być operacją HSER (tak było w przypadku pobiera
nia klucza i wydawania pokwitowania zapłaty).
inform atyka
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Obiekty chronione (które w metodzie HRT-HOOD są odpo
wiednikami monitorów [4], choć różnią się od nich znacznie)
używane są do kontroli dostępu do zasobów wykorzystywa
nych w obiektach systemu silnie uwarunkowanego czasowo.
Umożłiwiająwprowadzenie na etapie projektowania ograniczeń
maksymalnego czasu blokowania przy dostępie do współdzie
lonych zasobów. Mogą one udostępniać tylko dwa typy ope
racji uwarunkowanych:
=> PAER -(Protected Asynchronous Execution Request) - od
powiada asynchronicznemu schematowi współpracy, czyli
przesłaniu przez usługobiorcę komunikatu do usługodawcy
- wynika z tego, że operacja tego typu może zawierać tylko
parametry wejściowe;
=> PSER -(Protected Synchronous Execution Request) - od
powiada synchronicznemu schematowi współpracy i taka
operacja może również (oprócz parametrów wejściowych)
posiadać parametry wyjściowe.
Tylko operacje PSER mogą zawierać funkcjonalne ograni
czenia aktywacji. Obiekty chronione mogą także zawierać opera
cje bez ograniczeń, które są wykorzystywane tak, jak wpizypadku
obiektów pasywnych. Na rys. 5 przedstawiono monitor MagazynNieskończony udostępniający dwie operacje:
43
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WstawElement typu PER - wysyłamy żądanie wstawienia
elementu do magazynu i nie czekamy na wyniki, ponieważ
magazyn ma nieskończoną pojemność i żądanie nie może
zakończyć się niepowodzeniem;
Pobierz element typu PSER - ta operacja ma obok ograni
czenia funkcjonalnego (z pustego magazynu nie da się po
brać elementu) ograniczenie schematu współpracy - musimy
poczekać na wydanie elementu (czyli zakończenie obsługi
żądania).

i

Pr

MagazynNieskończony

PAER

W stawElement

PSER Z i

*PobierzElement

ę-------Rys. 5. Obiekt chroniony MagazynNieskończony

Obiekty cykliczne i sporadyczne
Obiekty cykliczne reprezentującyklicznie uruchamiane (aktywo
wane) procesy. Ich wykonywanie jest niezależne od reszty sys
temu. Z pozostałączęścią systemu komunikująsię i synchronizują
przez wykonywanie operacji w obiektach chronionych. Na rys. 6
przedstawiono obiekt cykliczny CzujnikMetanu nie udostęp
niający żadnej operacji - obiekty cykliczne mogą udostępniać
operacje, ale jest to raczej rzadkością.

' C

CzujnikM etanu'''

V

J

Rys. 6. Obiekt cykliczny CzujnikMetanu

logicznego nagle schodzi się bardzo nisko na poziom sprzęto
wy i decyduje o tym, w jaki sposób dana operacja będzie akty
wowana). Na rys. 7 przedstawiono typowy obiekt sporadyczny
opisujący zdarzenie związane z naciśnięciem klawisza.

Komunikacja między obiektami
Reguły wykorzystywania operacji przez obiekty różnych ty
pów są rozwinięciem zasad zdefiniowanych w metodzie HOOD
i są następujące:
■ obiekty aktywne m ogą wywoływać operacje dowolnych
obiektów;
■ obiekty pasywne mogą wywoływać tylko operacje obiek
tów pasywnych;
■ obiekty chronione m ogą tylko wywoływać operacje obiek
tów chronionych i pasywnych, chyba że są to operacje
asynchroniczne;
■ obiekty cykliczne i sporadyczne nie mogą wywoływać je 
dynie operacji obiektów aktywnych, chyba że są to opera
cje asynchroniczne;
■ nie może zaistnieć cykliczna zależność wywołań operacji
pomiędzy obiektami pasywnymi lub chronionymi - to zna
czy, że jeżeli A i B są obiektami pasywnymi (lub chroniony
mi) i A wywołuje operację B, to B nie może wywoływać
operacji A.
Na rys. 8 przedstawiono przepływ sterowania oraz wymia
nę danych między obiektami aktywnymi Producent i Konsu
ment. Magazyn jest obiektem chronionym (Pr) o skończonej
pojemności, stąd obie operacje mają nałożone funkcjonalne
ograniczenia aktywacji i są typu PSER. Producent przesyła do
magazynu za pomocą operacji WstawElement daną InElem,
natomiast konsument pobiera z magazynu za pomocą operacj i
Pobierz element daną OutElem.
Niestety, w metodzie (HRT-)HOOD nie przewidziano me
chanizmu klarownej reprezentacji graficznej przepływu stero
wania między obiektami. Z rysunku wiadomo jedynie, że
i Producent i Konsument korzystają z Magazynu, ale nie wia
domo, którą operację wykorzystuj e Producent, a którą Konsu
ment

Obiekty sporadyczne reprezentują procesy uruchamiane
asynchroniczne i obsługujące zdarzenia pojawiające się w sys
temie. Udostępniają zwykle pojedynczą operację z ogranicze
niami (zazwyczaj o nazwie START). Operacja ta zazwyczaj jest
typu ASER i może być skojarzona z przerwaniem (w takim wy
padku jest etykietowana jako ASER_BY_IT - dziwne jednak
wydaje się, że w metodzie HRT-HOOD na etapie projektowania
S
ASER

NaciśnięcieKlawisza

^

START

Rys. 7. Obiekt sporadyczny NaciśnięcieKlawisza
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Sytuacje wyjątkowe
Z wykorzystywaniem operacji związana jest możliwość wystą
pienia sytuacji wyjątkowej (zazwyczaj oznacza to wystąpienie
błędu takiego, jak na przykład próba dzielenia przez zero). Sygnał
0 powstaniu wyjątku jest przejmowany i obsługiwany lokalnie
lub propagowany dalej. Na rys. 9 przedstawiono operację BrakMiejsca oznaczoną przekreśloną strzałką, która występuje przy
próbie wstawienia elementu do pełnej kolejki prioiytetowej.
Podobnie jak w przypadku opisu przepływu sterowania także
1 tutaj metoda HRT-HOOD nie pozwala określić na rysunku,
jaka operacja może spowodować wystąpienie wyjątku i jakie
operacje przekazują dane.
'P a

Sortownica

>

Sortuj
y
EIWe

s

Pa

ElWy

^ BrakMiejsca
\ /
KolejkaPriorytet

W stawElem
PobierzElem

Rys. 9. Wystąpienie sytuacji wyjątkowej

Atrybuty dotyczące czasu
Ważną zaletą metody HRT-HOOD jest możliwość bezpośred
niego opisywania atrybutów charakterystycznych dla syste
mów silnie uwarunkowanych czasowo. W metodzie przewidziano
między innymi następujące atrybuty obiektów cyklicznych:
■ deadline - wszystkie obiekty cykliczne, a także sporadycz
ne, mają określone linie krytyczne, przed którymi muszą za
kończyć się ich obliczenia;
■ opération_wcet - każda operacja udostępniana przez obiekt
musi mieć określony maksymalny czas wykonania - oczy
wiście na etapie projektu są to wartości szacunkowe, które
weryfikuje się po zakończeniu implementacji;
■ opération budget - każda operacja udostępniana przez
obiekt musi mieć zdefiniowany budżet czasu wykonania
oraz zastępczą, wewnętrzną operację, która będzie wywoła
na przez system wykonawczy przy przekroczeniu budżetu;
maksymalny czas wykonywania operacji jest więc równy
sumie budżetu operacji i budżetu wewnętrznej procedury
obsługi błędów;
■ period - okres powtarzania;
■ priority - priorytet wynikający z przyjętej metody szerego
wania (szeregowanie według wielkości okresu lub według
linii krytycznych);
■ importance - każdy obiekt cykliczny i sporadyczny muszą
mieć zdefiniowany poziom ważności określający, czyjest to
inform atyka
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wątek silnie uwarunkowany czasowo, czy też nie (w tym
drugim przypadku nie podlega on analizie szeregowalności
i jest wykonywany w tle).
Obiekty sporadyczne mają podobny zestaw atrybutów,
z tym, że zamiast atrybutu period, określa się maksymalną czę
stotliwość napływania zdarzeń.

Proces dekompozycji
Dekompozycja jest to stopniowe uszczegółowianie kolejnych
składowych projektowanego systemu. Na początku cały sys
tem jest reprezentowany jako pojedynczy obiekt aktywny przodek dla wszystkich obiektów występujących w projek
cie. W kolejnych krokach procesu dekompozycji obiekt ten
jest zatem przedstawiany w coraz bardziej szczegółowy spo
sób. Sama dekompozycja polega na przedstawieniu obiektu
dekomponowanego jako zestawu obiektów (tzw. obiektów po
tomnych) i ukazaniu, w jaki sposób operacje obiektu dekom
ponowanego mają być realizowane przez obiekty stanowiące
jego dekompozycję. W metodzie HRT-HOOD dekompozycja
przeprowadzana jest na dwóch płaszczyznach: jako dekom
pozycja obiektów i dekompozycja operacji.
Ogólne zasady dekompozycji obiektów można przedstawić
następująco:
■ Obiekt aktywny może zawierać każdy inny obiekt;
■ Obiekt pasywny może zawierać tylko obiekty pasywne (tu
widać wyraźną różnicę w porównaniu z metodą HOOD,
gdzie obiekty pasywne mogły zawierać w swoim wnętrzu
także obiekty aktywne);
■ Obiekt chroniony może zawierać inne obiekty pasywne oraz
jeden obiekt chroniony. Obiekt chroniony z definicji musi
zapewnić wzajemne wykluczanie dla swoich operacji przy
dostępie do wewnętrznych danych chronionych. Nie może
więc on posiadać oddzielnych, niezależnych wątków stero
wania. Dekompozycja takiego obiektu musi być tak prze
prowadzona, aby nie naruszać jego chronionego charakteru;
■ Obiekt sporadyczny może zawierać przynajmniej jeden
obiekt sporadyczny oraz jeden lub więcej obiektów cyklicz
nych, pasywnych i chronionych.
Obiekt sporadyczny może zostać zdekomponowany do
grupy obiektów sporadycznych komunikujących się przez
obiekty chronione i będących ze sobą w relacji poprze
dzania (jeden obiekt sporadyczny powoduje wywołanie
określonej operacji w kolejnym obiekcie sporadycznym
i tak dalej). Dekompozycja taka jest oczywiście możliwa
tylko w przypadku, o ile nie narusza ona sporadycznego
charakteru obiektu-przodka;
■ Obiekt cykliczny może zawierać przynajmniej jeden obiekt
cykliczny oraz jeden lub więcej obiektów pasywnych, chro
nionych i sporadycznych. Obiekt cykliczny może więc zo
stać zdekomponowany do grupy obiektów cyklicznych,
pasywnych, chronionych oraz sporadycznych, pozostają
cych względem siebie w relacji poprzedzania. Podobnie jak
w poprzednim przypadku dekompozycja taka jest możliwa
tylko wtedy, o ile nie narusza ona cyklicznego charakteru
obiektu-przodka.
Na diagramach obiekty potomne są zawsze przedstawiane
wewnątrz swojego obiektu przodka. Z kolei operacje obiektów
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nego, natomiast obiekt SamaKlawiatura je st obiektem sporadycznym.
Obiekt SamaKlawiatura wywołuje procedury DodajZnak,
CofnijZnak oraz KoniecLinii obiektu EkranZBuforem. Wywoływanie to następuje w sposób sporadyczny, w miarę jak
użytkownik wprowadza kolejne znaki z klawiatuiy. Wówczas to
następuje przekazanie kolejnego wprowadzonego znaku (strzałka na rysunku) do obiektu EkranZBuforem. Obiekt SamaKlawiatura posiada ponadto bezparametrową procedurę START
służącą do jego inicjalizacji w momencie startu całego systemu.
Obiekt EkranZBuforem modeluje z kolei sam ekran, na
którym są wypisywane całe linie tekstu oraz bufor na znaki
wprowadzane przez użytkownika z klawiatury. Procedury
tego obiektu są wywoływane przez dwa obiekty: ZarządcaKonsoli i SamaKlawiatura, dlatego też obiekt EkranZBufo rem m usi być typu chronionego. W idać tutaj kolejną
niedoskonałość metody HRT-HOOD. Zauważmy, iż z rys. 13
wcale nie wynika, które operacje obiektu EkranZBuforem
są wywoływane przez obiekt SamaKlawiatura, a które przez
ZarządcęKonsoli. K onieczny jest zatem dodatkowy opis
słowny do takiego rysunku.
Obiekt ZarządcaKonsoli korzysta z dwóch procedur: PobierzLinię oraz WyświetlLinię obiektu EkranZBuforem. N a
stępuje wówczas pomiędzy tymi obiektami transmisja całej
linii albo wprowadzonej przez użytkownika (gdy wywołuje
Konsola
^
my procedurę PobierzLinię), albo też linii do wyświetlenia
na ekranie (procedura WyświetlLinię). Obiekt chroniony Za
ASER
WyświetlLinię
rządcaKonsoli implementuje natomiast dwie procedury udo
CzytajLinię
HSER
stępniane w interfejsie obiektu przodka (obiekt Konsola).
Procedura WyświetlLinię obiektu Konsola jest im plemento
wana przez procedurę WyświetlLin obiektu ZarządcaKon
Rys 10. Pojedynczy obiekt aktywny przed dekompozycją
soli, zaś procedura CzytajLinię przez procedurę CzytajLin
tegoż obiektu. Fakt ten jest zaznaczony na rysunku za poW następnej fazie projektowania Konsola zostaje zde- m ocą strzałek z linią przerywaną,
komponowana na trzy obiekty potom ne (patrz rys. 11): ZaPowyższa dekompozycja obiektu-przodka Konsola jest
rządcaKonsoli, SamaKlawiatura i EkranZBuforem. Obiekty w pełni zakończona, gdyż w procesie dekompozycji udało się
ZarządcaK onsoli oraz EkranZBuforem są typu chronio- nam wyeliminować z systemu wszystkie obiekty aktywne (za
miast pojedynczego obiektu ak
tyw nego K onsola w ystępują
Konsola
trzy obiekty potomne: dwa chro
nione i jeden sporadyczny).
p P T ZarządcaKonsoli >
potomnych, realizujące dane operacje interfejsu obiektu przódka, są na schematach graficznych połączone z tymi operacjami
za pomocą linii przerywanych (patrz rys. 13). Ponadto operacja
obiektu-przodka podlegająca ograniczeniom funkcjonalnym
powinna być implementowana jako operacja obiektu potomka,
która także podlega podobnym ograniczeniom funkcjonalnym,
Dla przykładu, dopuszczalnymi dekompozycjami operacji, są:
ASER
ASER
ASER
PAER
LSER
PSER
Dekompozycję tak projektowanego systemu można uważać za zakończoną tylko wtedy, jeżeli w jej efekcie zostaną wyeliminowane z projektu wszystkie obiekty aktywne.
Przykład dekompozycji pokazany jest na lysunku 10 i 11.
Rozpatrzmy pewien obiekt aktywny Konsola reprezentujący
konsolę systemową. Jest to obiekt, który udostępnia dwie operacje: WyświetlLinię oraz CzytajLinię. Pierwsza z nich jest operacją asynchroniczną (ASER), druga natomiast jest operacją
silnie synchronizowaną (HSER) - podczas wywołania tej procedury musimy bowiem czekać tak długo, aż na konsoli nie
zostanie wprowadzona cała linia tekstu. Obiekt taki można więc
przedstawić graficznie, tak jak na rys. 10.

f A

________________ I_____________

HSER 7 ^

WyświetlLinię

WyświeLin

CzytajLinię

Czyta Lin

Obiekty środowiska

i

l

£
t Pr

EkranZBuforem

DodajZnak

CofnijZnak
KoniecLinii
'PobierzLinię
WyświetlLinię

TI
Rys. 11. Dekompozycja obiektu aktywnego
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Specjalnągrupę obiektów w me
todzie HRT-HOOD stanowią
obiekty-środowiska. Za środowi
sko dla danego obiektu uznaje
się te wszystkie obiekty, do któ
rych dany obiekt się odwołuje
i które znajdują się na zewnątrz
rozpatrywanego obiektu (a więc
nie są to obiekty potomne da
nego obiektu). Pozwala to pro
jektantowi skoncentrować się
tylko na pewnym, wybranym
fragmencie systemu, traktując
pozostałe jego części jako śroInform atyka
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dowisko, w którym pracuje dany fragment. Jest to szczególnie
przydatne przy bardzo dużych i skomplikowanych projektach.
Obiekty środowiska oznaczane są na schematach literą E.
Przykładowe użycie obiektów środowiska podczas projek
towania systemu nadzoru w kopalni zawiera rys. 12. W przykła
dzie tym obiekt M onitorŚrodowiska składa się z dwóch
obiektów: miernik H ,0 i detektor CH4 .Środowiskiem pracy dla
tych obiektów są obiekty: konsola operatora, sterownik pom
py oraz rejestr stanów środowiska. Obiekty miernik H ,0 i de
tektor CH4 komunikująsię z obiektami środowiska, przekazując
im dane: on, off lub Alarm. Zauważmy tutaj jednak pewną nie
doskonałość metody HRT-HOOD. Przy takim zobrazowaniu
obiektów środowiska nie wiadomo dokładnie, które z operacji
udostępnianych przez te obiekty są wywoływane (wiemy tyl
ko, jakie dane są do tych obiektów przekazywane).

Klasy

^

Jakkolwiek metoda HRT-HOOD jest, jak sama nazwa wskazuje,
metodą obiektową to nie występuje w niej pojęcie mechanizmu
dziedziczenia. Metoda ta jest bowiem raczej zorientowana na
wielokrotne użycie danej klasy w różnych fragmentach tego
samego czy też różnych projektów. Zatem klasę w metodzie
HRT-HOOD można by raczej porównać do wzorca (template)
występującego między innymi w języku C++. Definicja obiektu
klasy polega na wyspecyfikowaniu: typu obiektu (aktywny,
pasywny, cykliczny, chroniony czy też sporadyczny), jego na
zwy, interfejsu obiektu (operacji udostępnianych przez dany
obiekt) oraz parametrów formalnych.

wymianę informacji (danych) pomiędzy obiektami jak i na wy
woływanie operacji innych obiektów, być może zlokalizowa
nych na odległych węzłach. W im plementacji obiektów
rozproszonych dla metody HRT-HOOD przyjmuje się model
współpracy na zasadach klient-serwer. Oznacza to, iż węzeł,
gdzie znajduje się dany obiekt jest serwerem, a więc udostęp
nia on operacje z interfejsu tego obiektu (na zasadzie zdalnego
wywołania procedury) obiektom-klientom znajdującym się na
innych węzłach. W metodzie HRT-HOOD fakt rozproszeniajest
sygnalizowany przez określenie podziału wśród zdekomponowanych obiektów (linia przerywana) na grupy obiektów przy
dzielonych do różnych węzłów w sieci.
Odwzorowanie zdekomponowanych obiektów terminalo
wych na poszczególne węzły w systemie rozproszonym nie
jest w ogólności zadaniem łatwym. Takie rozmieszczenie musi
bowiem uwzględniać wszelkie linie krytyczne (deadlines). Jed
nym z podejść przy przydzielaniu obiektów do węzłów tak, aby
zachować wszelkie nałożone na system ograniczenia czasowe
jest stosowanie metaheurystyk.

Metoda HRT-HOOD to metoda przeznaczona do projektowa
nia systemów silnie uwarunkowanych czasowo. Zgodnie z kla
syfikacją McDermida jest to metoda półformalna {structured).
Zastosowane w niej podejście pozwala zobrazować przepływ
sterowania, jaki zdarza się podczas pracy całego systemu.
Z kolei wprowadzenie do obiektów atrybutów związanych
bezpośrednio z systemami silnie uwarunkowanymi czasowo
umożliwia - już na etapie projektowania - oszacowanie czasu
wykonania poszczególnych operacji, a co za tym idzie, spraw
dzanie czy projektowany system spełnia narzucone mu ograni
czenia czasowe. Jak można zauważyć, metoda HRT-HOOD jest
w pełni ukierunkowana na język programowania ADA95. Wi
dać to szczególnie przy konstrukcji pewnych specyficznych
typów obiektów, które są bezpośrednio odwzorowywane
w struktury języka ADA95. Pomimo istniejących niedoskona
łości samej metody, można stwierdzić, iż spełnia ona podstawo
we wymagania stawiane metodom projektowania systemów
uwarunkowanych czasowo. Może więc ona w dość istotny
sposób wspomóc pracę projektanta podczas projektowania
tychże systemów.
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Systemy rozproszone
Praca wykonana w ramach KBN 43-564
Przez system rozproszony rozumiemy sieć węzłów przetwarza
jących (procesorów) powiązanych ze sobą za pomocą medium
komunikacyjnego. Bardzo ważne jest, iż węzły te nie współdzie
lą ze sobą pamięci operacyjnej. W związku z tym musi istnieć
szereg mechanizmów w systemie pozwalających zarówno na
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Zastosowanie metod komputerowych
w diagnostyce i ocenie wyników leczenia
schorzeń gastroenterologicznych
Michał Smoczyński, Andrzej Jędruch

\A /sp ó łczesn e systemy diagnostyki medycznej dostarczają telewizyjnym, dociera do monitora TV, a także do rejestratora
coraz bardziej szczegółowych wyników badań, w których obok obrazów zainstalowanego w komputerze (w postaci specjalizo
tradycyjnych danych liczbowych i tekstowych występują tak wanej karty rozszerzeniowej). Rejestrator ten pozwala na zapi
że obrazy graficzne statyczne i ruchome. Obrazy te powstają sywanie wybranych obrazów dostarczanych przez kamerę (patrz
w wyniku stosowania nowoczesnych, intensywnie rozwijanych przykładowe zdjęcie). Po wykonaniu badania lekarskiego do
metod diagnostycznych, określanych jako metody obrazujące. komputera wprowadza się opis badania, korzystając także
Wybór właściwej terapii i obiektywna ocena efektów leczni z danych diagnostycznych zgromadzonych w trakcie poprzed
czych wymaga porównywania wyników badań pacjenta uzy nich badań.
skiwanych w pewnych odstępach czasu. Celowe jest więc
komputerowe wspomaganie diagnostyki i leczenia, dzięki skon
struowaniu systemu rejestrującego i udostępniającego pełną
Baza informacji o przebiegu leczenia
dokumentację lekarską pacjenta, obejmującą zarówno wyniki
badań, jak też opisy tekstowe przebiegu leczenia.
Główną część prezentowanego systemu stanowi oprogramo
Omawiane systemy gromadzenia i udostępniania danych wanie umożliwiające rejestrację i gromadzenie lekarskich opi
pozwalają również na wieloletnią naturalną obserwację prze sów diagnostycznych. Ze względu na organizację badań celowe
biegu schorzeń. Tego rodzaju systemy, o ile udałoby się ustalić było wydzielenie w całej bazie danych odrębnych modułów,
pewne standardy reprezentacji danych, mogłyby także służyć właściwych dla różnych rodzajów przeprowadzanych badań
do wymiany informacji międ2y naukowymi ośrodkami medycz (gastroduodenoskopia, endoskopowa cholangiopankreatogranymi, pozwalając na porównywanie rezultatów różnych metod fia wstępująca, kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia).
leczenia. Zgromadzone dane mogą być także selektywnie pre
Każdy pacjent rozpoczynający leczenie otrzymuje swój
zentowane na zajęciach dydaktycznych dla studentów, umożli unikatowy symbol, który identyfikuje wszelkie dotyczące go
wiając dokładne prześledzenie
procesu leczenia.
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dane obejmujące zarówno opisy tekstowe, jak i zdjęcia endo zdjęć), istotne znaczenie ma wybór najodpowiedniejszego spo
skopowe rejestrowane podczas badań. Praktycznie przed każ sobu zapisywania tych zdjęć.
dym badaniem endoskopowym lekarz ma możliwość zapoznania
Dotychczas eksploatowane urządzenia do endoskopii nie
się z dotychczas zgromadzoną dokumentacją (o ile nie jest to są w zasadzie przystosowane do współpracy z komputerem
pierwsze badanie), oglądając na ekranie komputera zarówno
i dostarczają przede wszystkim sygnał wizyjny, przewidziany
opisy, jak i uprzednio wykonane zdjęcia diagnostyczne. Na do wyświetlania na zwykłym monitorze telewizyjnym. Obraz
stępnie przeprowadzane jest właściwe badanie endoskopowe, wyświetlany na takim monitorze zawiera nieco mniejszą liczbę
w trakcie którego obraz badanego narządu
wyświetlany jest na monitorze ekranowym.
Niektóre ujęcia przedstawiające istotne ele
menty procesu chorobowego mogą być,z a 
mrażane” i rejestrowane w postaci plików
graficznych. Zazwyczaj w trakcie pojedyn
czego badania rejestruje się kilka takich ob
razów.
Bezpośrednio po wykonaniu badania le
karz wprowadza jego opis do bazy danych.
W celu przyspieszenia wprowadzania opi
sów pewne standardowe zwroty diagno
styczne są dostępne w kilku słownikach,
właściwych dla ww. rodzajów badań. Poni
żej przedstawiono jedno z okien dialogowych
używanych w trakcie wprowadzania danych.
Omawiany system zawiera rozbudowane
mechanizmy pozwalające na tworzenie róż
nych typów statystyk na podstawie doku
mentacji zawartej w bazie danych. Istnieje
możliwość określenia częstości występowa
nia analizowanych chorób w zależności od
wieku pacjentów, płci, współistnienia innych Żołądek w trakcie leczenia choroby wrzodowej
schorzeń i wielu innych elementów. Tego ro
dzaju statystyki odgrywają kluczową rolę w identyfikacji przy pikseli aniżeli obraz na ekranie monitora komputerowego o roz
dzielczości 640 x 480. Obrazy uzyskiwane w trakcie endoskopii
czyn zmian chorobowych i ocenie wyników leczenia.
mają na ogół kształt koła— po niewielkim obcięciu uzyskuje się
Dane tekstowe przechowywane w omawianej bazie danych,
po kompresji, zajmujązaledwie kilka megabajtów, co umożliwia kwadrat, w którym pola w pobliżu wierzchołków są ciemne.
Można więc przyjąć, że pojedyncze zdjęcie w kształcie kwadra
tworzenie kopii bezpieczeństwa na zwykłych dyskietkach. Pliki
graficzne uzyskane w trakcie badania mają wielokrotnie więk tu wypełnia ekran monitora o standardowej rozdzielczości 640 x
szą objętość niż opisy słowne, co powoduje, iż konieczne jest 480 (25% powierzchni ekranu pozostanie niewykorzystane).
W trakcie przekształcania analogowego sygnału wizyjne
wyprowadzenie odrębnego sposobu przechowywania danych
go na postać cyfrową rejestruje się kolor każdego piksela
graficznych.
w postaci kodu binarnego. Długość tego kodu determinuje licz
bę możliwych kolorów. W opisywanym urządzeniu stosuje się
kodowanie 12-bitowe, przy czym, podobnie jak w telewizji po
Problemy rejestracji zdjęć uzyskiwanych
wszechnego użytku, pole bitowe określające luminancję jest
w trakcie badań d iag n o sjy czn y ch ^ ^ ^ ^ .
dłuższe od pola chrominancji. Tego rodzaju kodowanie jest
Rozwój techniki pamięci masowych, powszechne wprowadze obecnie coraz częściej zastępowane przez znacznie lepsze ko
nie do komputerów napędów dysków CD-ROM, a także urzą dowanie 24-bitowe, znane jako „true color”, w którym składo
we kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego zajmująpo 8
dzeń do ich zapisu, stwarza możliwość komputerowej rejestracji
bitów. Znane są też systemy, w których kolor pojedynczego
i archiwizacji znacznej liczby zdjęć. Współczesne urządzenia
odczytujące obrazy umożliwiąjąuzyskiwanie precyzyjnych zdjęć piksela zapisany jest na 32 czy 36 bitach. Z drugiej strony wiele
o doskonałej jakości, które jednak mogą zajmować nawet kilka obserwacji wskazuje, że nawet kodowanie 8-bitowe pozwala
uzyskać obrazy o dość dobrej jakości.
megabajtów pamięci. Przy znacznej liczbie takich zdjęć trzeba
Przyjmijmy, że kolor każdego piksela obrazu endoskopowe
brać pod uwagę koszty ich przechowywania, a więc także moż
go opisany jest przez wartość 12-bitową— wówczas pojedyn
liwości redukcji obszaru zajmowanego w pamięci komputera.
Rozpatrzmy bliżej ten problem w odniesieniu do zdjęć uzyski cze zdjęcie zajmować będzie w pamięci około 0,35 MB. Jeśli
wanych w trakcie badań gastroenterologicznych, na przykła przyjąć, że w trakcie badania rejestrowane są3 zdjęcia, to zdję
dzie bazy danych tworzonej w ww. klinice. Biorąc pod uwagę cia zgromadzone w ciągu roku zajmować będą 6,3 GB. W rze
liczbę badanych tam pacjentów, która dochodzi do 6000 rocz- czywistości wartość ta będzie przypuszczalnie mniejsza od 5
GB, ponieważ w trakcie około 25% badań nie wykrywa się żad
nie( przy czym w trakcie badania rejestruje się zazwyczaj kilka
inform atyka
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nego schorzenia (łac. status nonnalis) i nie ma potrzeby reje
stracji zdjęć.
Mimo znacznego postępu w zakresie konstrukcji pamięci
masowych, gromadzenie i przechowywanie tak znacznej licz
by danych przez okres wielu lat wymaga stosowania niestandandardowych, a więc kosztownych pamięci dyskowych, co
w wielu wypadkach może być przyczyną rezygnacji z przed
sięwzięcia. Zmniejszenie przechowywanych danych do roz
miarów realistycznych wiąże się z pewną utratą dokładności
czy jakości zdjęć, chociaż może to być nieuchwytne dla ob
serwatora. W tym zakresie rysująsię następujące możliwości:
1. zmniejszenie rozdzielczości obrazu;
2. zmniejszenie liczby bitów opisujących kolor piksela;
3. kompresjaplikówzawierającychobrazy.
Praktyka wskazuje, że zmniejszenie rozmiarów obrazu do
kwadratu o wymiarach 200 x 200 pikseli (co pozwala na umiesz
czenie na ekranie 6 zdjęć) wystarcza do celów przeglądowych
i w znacznym stopniu dla celów diagnostycznych. Jednak
zmniejszenie rozdzielczości może spowodować bezpowrotną
utratę pewnych szczegółów, które mogą okazać się istotne
w trakcie dalszego leczenia. Co więcej wydaje się, że rejestracja
sygnału wizyjnego uzyskiwanego z fiberoskopu powinna być
prowadzona z maksymalną możliwą rozdzielczością.
Kodowanie koloru piksela jako wartości 24-bitowej pozwa
la określić kolor spośród 16 min możliwych. Z drugiej strony
wiadomo, że jakość zdjęć, dla których zdefiniowano 256 kolo
rów (pojedynczy piksel zajmuje 1 bajt), odpowiadająca w przy
bliżeniu jakości kolorów w telewizji powszechnego użytku, jest
w wielu wypadkach wystarczająca w odniesieniu do zdjęć me
dycznych [1], Co więcej, w trakcie kompresji z 16 min do 256
kolorów można ustalić najodpowiedniejszy zestaw kolorów dla
konkretnego zdjęcia (tzw. paleta adaptacyjna) - proces ten jest
szczególnie efektywny dla zdjęć gastroenterologicznych, w któ
rych dominują odcienie czerwieni i purpury. Sytuacja ta może
nie być tak korzystna w innych działach medycyny, np. w der
matologii, gdzie kluczowe znaczenie ma odcień koloru skó
ry. Obecnie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ograniczenie
liczby kolorów do 256 ma istotny wpływ na gastroenterologiczną diagnostykę lekarską. W opisywanym systemie przyję
to wartość kompromisową: 12 bitów.
Najbardziej obiecujące możliwości zmniejszenia rozmiarów
bazy danych zawierających zdjęcia diagnostyczne wiążą się
z metodami kompresji obrazów. Istniejące algorytmy kompresji
dzieli się zazwyczaj na takie, które powodują utratę części da
nych w trakcie kompresji i bezstratne. O ile w pierwszym przy
padku stopień kompresji waha się w granicach 10:1 do 50:1,to
w drugim przypadku wynosi zwykle 2:1. Podobnie jak w wy
padku zmniejszenia liczby kolorów, tak i tutaj utrata pewnej
części danych w trakcie kompresj i na ogół nie wywiera istotne
go wpływu na jakość obrazu. Znowu jednak nie ma pewności,
czy jest to istotne w diagnostyce lekarskiej. Lekarze różnych
specjalności, a zwłaszcza radiolodzy, nie są skłonni zaakcepto
wać pewnej utraty danych w trakcie kompresji, mimo że często
trudno odróżnić obraz oryginalny od obrazu poddanego kom
presji i dekompresji.
Z podanych powodów prowadzone są intensywne badania
nad nowymi algorytmami kompresji, w których nie występuje
utrata danych. Ostatnio podano informację o takim algorytmie
50

[2], specjalnie zaprojektowanym dla zdjęć medycznych, pozwa
lającym na uzyskanie kompresji 2.2:1. Większego postępu można
zapewne oczekiwać w odniesieniu do algorytmów, w których
dopuszcza się pewną utratę danych. Autor pracy [3] proponuje
kompresję stratną zdjęć uzyskanych w trakcie tomografii kompu
terowej w stosunku 10:1 bez widocznych zmian w stosunku do
oryginału.
Przedstawione tu rozważania wskazują, że możliwości
zmniejszenia rozmiarów bazy danych zawierającej zdjęcia dia
gnostyczne są dość ograniczone, jeśli nie jesteśm y skłonni
zdecydować się na zmniejszenie liczby kolorów czy też rady
kalną kompresję. Wydaje się, że ze względu na szybki postęp
techniki w zakresie pamięci masowych w niedalekiej przyszło
ści dostępne będą tanie pamięci masowe, choć może o sto
sunkowo długim czasie dostępu. Z tego względu nadmierne
zmniejszanie zdjęć czy też przesadna kompresja mogłaby po
wodować utratę cennego materiału archiwalnego.
Biorąc pod uwagę przedstawioną sytuację, wydaje się ce
lowe przechowywanie każdego zdjęcia w dwóch wersjach:
w postaci pełnej, wykorzystującej 24-bitowy opis piksela, i kom
presję bez utraty danych oraz w postaci „uproszczonej”, w któ
rej kolor piksela kodowany jest na 8 lub 12 bitach, przy czym
stosowana jest silna kompresja, związana nawet z pewną utratą
danych. Rozmiar zdjęcia zostaje ograniczony do kwadratu 200
x 200 pikseli, co pozwala na jednoczesne wyświetlanie 6 zdjęć.
Takie skompresowane zdjęcie diagnostyczne zajmuje nie wię
cej niż 15 kB, co umożliwia, przy podanych wyżej założeniach,
przechowywanie na dysku o pojemności 2 GB wszystkich zdjęć
zarejestrowanych w ciągu ostatnich 3 lat.
Z drugiej strony zdjęcie w postaci pełnej, po skompresowa
niu (bez utraty danych) zajmuje plik o pojemności 180 kB. Prze
widuje się rejestrowanie zdjęć w tym formacie początkowo na
dysku twardym i regularnie co kwartał przegrywanie plików na
dyski optyczne.
W trakcie analizy dokumentacji pacjenta lekarz posługiwał
się będzie głównie zdjęciami skompresowanymi, przechowy
wanymi na dysku twardym, które są dostępne w trybie natych
miastowym. Jeśli jednak powstanąjakiekolwiek wątpliwości
diagnostyczne, to można przywołać pełny obraz, co będzie
wymagać założenia wskazanego dysku CD-ROM — może to
być związane z kilkuminutowym czasem oczekiwania.
Aktualnie zainstalowana wersja systemu stosuje kodowa
nie 12-bitowe, zmniejszanie rozmiarów obrazu do kwadratu
o boku 200 pikseli lub mniej i kompresję bezstratną, co pozwala
uzyskać pliki około 30 kB. Istotną zaletą takiego formatu jest
możliwość oglądaniajednocześnie 6 kolejnych zdjęć, przy czym
istnieje możliwość przewijania wyświetlanego zestawu w stro
nę zdjęć starszych lub nowszych. Po zainstalowaniu urządze
nia do zapisu optycznego i lepszego przetwornika sygnału
wizyjnego prowadzona będzie także rejestracja pełnych obra
zów z kodowaniem 24-bitowym i kompresjąbezstratną.
Literatura
[1] P r a d h a n N ., Digital Images, Adelaide University Faculte of
Medicine CAL newsletter, June 1995.
[2] Medical Image Compression Project Underway [dostępne przez
http://wvvw.largnet.uwo.ca/news/ORJul95/conipress.html]
[3] L e e H ., K j m Y., i inni, Lossy Compression o f Medical Images
using Prediction and Classijication, April 1995 [dostępne przez
http://icsl.ee.washington.edu/~woobin/papers/SPIE93/main.html]
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ROK XVII

Od Prezesa
Tradycją wprowadzoną przez pierwszego Prezesa prof. W. M.
Turskiego, zwykle na przełomie roku kalendarzowego Prezes
Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w Biuletynie nr 1 dla
danego roku, zwracał się do członków Towarzystwa z orędziem
sumującym dokonania mijającego roku i wskazywał najważ
niejsze kierunki działalności Towarzystwa na najbliższąprzyszłość. Chciałbym kontynuować tę dobrą tradycję. Od roku
Biuletyn gości na przyjaznych nam łamach Informatyki, co
powoduje, że informacje z życia naszego Towarzystwa docierająrów nież do czytelników pisma nie będących naszymi człon
kami. Stanowi to dodatkowe wyzwanie dla nas.
Koleżanki i K oledzy!

Mija połowa kadencji władz wybranych na ostatnim Zjeździe. Po dość znaczących zmianach, które nastąpiły bezpo
średnio po Zjeździe, Towarzystwo zaczyna prowadzić normalną
działalność, która ja k zawsze jest wypadkową aktywności
członków. Z istotniejszych faktów warto przypomnieć cho
ciaż niektóre:
O Funkcjonuje w nowej obsadzie osobowej Biuro ZG, gdzie
można dzwonić, pisać i uzyskać zawsze aktualne informa
cje. Sekretarz Generalny Leszek Bogusławski dba o wysokąjakość działalności Biura.
O Koleżanka Ewa Łukasik redaguje Biuletyn PTI, który jest
nie tylko kroniką działalności Towarzystwa, ale stanowi
naszą wizytówkę w kolorowym wydaniu Informatyki. Pla
nujemy od nowego roku zaprenumerować Informatykę
wszystkim członkom Towarzystwa, co pozwoli nam dotrzeć
poprzez Biuletyn do każdego.
O Dużą popularnością w środowisku cieszy się lista dysku
syjna PTI-L, gdzie nie tylko wymienia się poglądy i opinie,
ale również dzięki funkcjonowaniu listy udało się latem zor
ganizować bardzo ciekawe spotkanie towarzyskie. Na innej
liście w stałym kontakcie są członkowie ZG, co w istotny
sposób zmieniło komunikację w PTI. Mimo pewnych trud
ności technicznych, z coraz liczniejszymi powiązaniami, funk
cjonuje nasza strona WWW, w której można znaleźć
informacje o strukturach regionalnych i obszarach aktyw
ności PTI. Internet stanowi bardzo przydatne narzędzie w
działalności Towarzystwa.
O Na początku roku 1997 powstał Wielkopolski Oddział PTI,
który może pochwalić się kilkoma ciekawymi inicjatywami.
In fo rm a ty k a
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na czele z organizacją szkolenia na temat języka Java.
O Koledzy z Wrocławia w dalszym ciągu prowadzą konkurs
na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki. 14.
edycja tego konkursu jest w fazie końcowej. Dzięki uporo
wi i dużemu wysiłkowi organizacyjnemu kolegi Zygmunta
Mazura konkurs jest kontynuowany i wzrasta liczba nad
syłanych prac. Nie udało się jeszcze reaktywować działal
ności zawieszonego, bardzo zasłużonego dla PTI, Oddziału
Dolnośląskiego.
O Oddział Mazowiecki wybrał nowe władze z kolegą Andrzejem
Królem jako prezesem na kolejnąkadencję. W Oddziale Gór
nośląskim podziękowano koledze Wojtkowi Głazkowi i wy
brano kolegę Jurka Nowaka na nowego prezesa Oddziału.
O Intensywnie pracuje wspólny zespół PTI-SK, mający za
zadanie opracowanie normy zawodowej dla systemów FK.
W kwietniu odbyła się konferencja, na której prezentowa
no pierwsze wyniki prac tego zespołu. Wspólnie z władza
mi Stowarzyszenia Księgowych przyjęto bardzo napięty
harmonogram dalszych prac. Prace te wzbudzają duże zain
teresowanie środowiska.
O W spoinie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacj i po
dejmujemy inicjatywę powołania zespołu rzeczoznawców
z dziedziny informatyki. Kolega Jerzy Nowak przygoto
wał założenia organizacyjne, które są obecnie w końcowej
fazie uzgodnień.
O Podpisaliśmy z firmą IBM Polska ramową Umowę o współ
pracy, co przynosi pierwsze efekty obu stronom. Bardzo
aktywny jest Klub Użytkowników Progresa, który organi
zuje spotkania w Kazimierzu nad Wisłą.
O Tradycyjnie już odbyły się Szkoły w Świnoujściu i Ustro
niu, a w ostatnim tygodniu listopada kolejne spotkanie
w Mrągowie.
O Dzięki zaangażowaniu kolegi Marka Miłosza zorganizowa
ne zostały struktury egzaminowania i obsługi Komputero
wego Prawa Jazdy. Inicjatywa ta nabiera kształtu i stanowi
główny obszar aktywności lokalnej i międzynarodowej. Dzia
łalność ta stanowi poważny wysiłek finansowy Towarzy
stwa z racji obciążeń opłatami licencyjnymi.
O Towarzystwo zamierza aktywnie włączyć się w program
obchodów rocznicy 50-lecia informatyki w Polsce w 1998
roku.
Planujemy kontynuować podjęte działania, które uzyskały
akceptację członków, jednocześnie doskonaląc naszą pracę.
Znamy nasze słabości, ale chętnie wsłuchujemy się w każdą
opinię, aby jeszcze lepiej zaspokajać oczekiwania członków
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Towarzystwa. Dziękując wszystkim aktywnie działającym Ko
leżankom i Kolegom, zapraszam innych do wspólnych działań,
które zawsze stanowiły podstawę funkcjonowania Towarzy
stwa, przynosząc zadowolenie i rozwój.
Serdecznie zapraszamy do współpracy

Z okazji Nowego Roku 1998 życzę wszystkim członkom
P T I oraz naszym sympatykom, wszystkiego najlepszego w ży
ciu osobistym i zawodowym oraz pogody ducha i sukcesów
na polu działalności informatycznej.
Prezes PTI
Zdzisław Szyjewski
Redakcja Biuletynu dołącza się do noworocznych życzeń
Prezesa Szczególnie życzymy wszystkim realizacj i wielu nowych
pomysłów, a także... natchnienia do ich opisania. A jest gdzie to
uczynić. Wszak Biuletyn z raczkującego niemowlaka przemienia
się w stojące na własnych nogach dziecko, które, miejmy na
dzieję, będzie mówić coraz bardziej giętkim językiem. Dlatego
w 1998 roku chcielibyśmy nieco ożywić dotychczasową formułę
naszego periodyku. Miałby on nie tylko informować Czytelni
ków o nadchodzących i przeszłych imprezach organizowanych
przez PTI, lecz także prezentować poglądy Koleżanek i Kolegów
na sprawy nurtujące środowisko informatyczne. Dotychczaso
we sprawdzone forum - elektroniczna lista dyskusyjna PTI-L jest miejscem tyleż świetnym, co ulotnym, więc może warto by
było choć część swych myśli przelać na papier. Zarząd Główny
na ostatnim w tym roku posiedzeniu postanowił, że do wszystkch
członków Towarzystwa przez trzy miesiące będzie rozsyłana pi
lotażowo „Informatyka”, a co za tym idzie, również Biuletyn.
Opinie Autorów wyrażone na naszych łamach docierać więc
będą rzeczywiście do wszystkich Koleżanek i Kolegów. Tema
tów w jubileuszowym dla polskiej infonnatyki roku z pewnością
nie zabraknie.
Życzę wszystkim Owocnego Roku!
Ewa £ukasik

W SPO M NIENIA NA DWA GŁOSY
Trzynaste Jesienne Spotkania PTI w M rągowie
Alicja Myszor

Koleżanki i Koledzy!
Trzynaste Jesienne Spotkanie PTI - Mrągowo ’97, „In
formatyka w organizacjach - stan dzisiejszy i rzut oka
w przyszłość” JUŻ POZA NAMI.
Myślę, że warto choć na chwilę wrócić do tego niezwy
kłego spotkania, chociażby po to, aby PODZIĘKOWAĆ or
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ganizatorom za bardzo dobre przygotowanie konferencji i,
jak zwykle, sympatyczną atmosferę. Było nas, uczestników,
wielu, co oznacza, że zainteresowanie tego typu spotkaniami
wzrasta.
Każdy dzień konferencji podzielony był na cztery pasma:
prezentacje (1. i 2.), wykłady i panele.
W czasie wykładów dowiedzieliśmy się o kierunkach i sta
nie podstawowych badań prowadzonych w polskich uczel
niach. W ykłady stanow iły głów ną linię m erytoryczną
konferencji. Do treści wykładów nawiazywały prezentacje,
podczas których wystąpili producenci środków informatyki:
sprzętu i oprogramowania.
W czasie wieczornych dyskusji panelowych wracaliśmy
do głównych tematów dnia oraz dyskutowaliśmy o obecnych
i zamierzonych kierunkach działania PTI.
Hotel Mrągovia udostępnił nam nową, nowocześnie urzą
dzoną salę wykładową z klimatyzacją która nas niestety tro
chę „przeziębiła.”

Oko obiektyw u uchw yciło w M rągow ie kilku lum inarzy Towarzystwa
p r z y ju b ile u szo w y m to a śc ie z o ka zji 10000, ro c zn icy istn ien ia PTI.
O d lewej stoją: Zdzisław Szyjewski, M arek M iłosz, L eszek Bogusławski
i Andrzej M aciej Wierzba.

Późne wieczory były również interesujące. Oprócz dwóch
sponsorowanych bankietów odbył się koncert zespołu Wolna
Grupa Bukowina, który... „Zatrzymał nas na chwilę...” w na
szym codziennym zmaganiu z czasem, który nam coraz szyb
ciej umyka....
W ypowiedź Jarosława Dem ineta jest dostępna na liście
dyskusyjnej PTI.
Z ostatniej chwili

Dnia 13 grudnia 1997 roku odbyło się w Warszawie, w siedzibie
Info Vide, ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego
PTI. Sprawozdanie zamieścimy w kolejnym numerze Biuletynu.

Redaktor: EWA ŁUKASIK
c-mail: lukasik@put.poznan.pl, tcL (0-61) 878 23 73
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zarząd Główny
tel. (22) 624 60 61 w.328, tel/fax (22) 652 32 59
URL: http://wwv.pol.pl/pti
ul. Żelazna 87,00-879 Warszawa
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Jak przetrwać
w dzisiejszych
zmiennych
warunkach biznesu

Pom yśl o m o v - e x ®
To zintegrow any system
inform atyczny klasy M RP II
do wspom agania zarządzania
przedsiębiorstw am i produkcyjnymi
i dystrybucyjnym i. Zaliczany jest
do pierwszej dziesiątki tego typu
produktów na św iecie.
To rozwiązanie kom pletne, łatwe
w im plem entacji i użyciu.

m o v e x oferowany jest w wersji
standardowej, a także w rozszerzeniach
branżowych. Znalazł zastosowanie
w przedsiębiorstwach przemysłu m.in.
meblarskiego, spożyw czego,
odzieżow ego, chem icznego,
papierniczego, m etalurgicznego
i motoryzacyjnego oraz dystrybucji.

Z NAM I SKOMPLIKOWANE STAJE SIĘ PROSTE

IMPLEX —sprawdzona m etoda
wdrażania, oparta na analizie
i usprawnianiu procesów'
gospodarczych przedsiębiorstwa.
Zapewnia szybie, sk uteczne
i efek tyw n e uruchom ienie
system u w ramach określonego
czasu i budżetu.

O mov-ex
M O V E X to zn ak za strzeżo n y firm y
I n tc n tia In te rn a tio n a l AB.
A u to ry zo w an y M o v cx B u sin ess P a rtn e r
firm y I n tc n tia na te re n ie P olski:
I n te n tia - V im e X Sp. z o.o.
ul. C ze rn iak o w sk a 81/83. 00-718 W arszawa
tel./fax: (0*22) 41 24 5 4 ,4 1 55 61
e-m ail: v im cx @ p ery tn et.p l

XIII Międzynarodowe Targi

KOMPUTER EXPO - 98
20 - 23 stycznia 1998, w godz. od 10.00 do 18.00
dla specjalistów: od 10.00 do 15.00, dla publiczności: od 15.00 do 18.00

Warszawa
Centrum Targowe
"M OKOTÓW "
ul. Bokserska 71*
Pałac Kultury i Nauki
Targom
i r
towarzyszą seminaria.
-yn
Dni problemowe:
^
20 .0 1 .-NC/PC
5
21.01. • Usługi informatyczne
22.01. - Bezpieczeństwo systemów
2 3 .0 1 .-S0H0 i edukacja
* Dojazd autobusami lini:
136, 141, 174, 192,524
oraz linią specjalną
PKiN - C.T. "MOKOTÓW" - PKiN.
Przystanki usytuowane sq przed
głównym wejściem do PKiN
(od ul. Marszałkowskiej)
oraz C.T. "MOKOTÓW"
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Zarząd Targów Warszawskich
00-586 Warszawa, ul. Flory 9
tcl: 49 60 06, 49 6081, 49 60 44;
fax: 49 3$ 84
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