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CEL WYKŁADU

• Lepsza komunikacja z usługodawcami IT

+

• Praktyczne wykorzystanie języka UML

+

• Sposoby zapewnienia jakości oprogramowania

+

• <?x>

---------------------------------------------------------------------

• Większe umiejętności zarządzania usługami IT



ORGANIZACJA

• 7 części: 2 dzisiaj + 5 jutro

• 10h brutto 



CZĘŚĆ 1:
JAKOŚĆ OPROGRAMOWANIA



WPROWADZENIE

flickr.com/people/intersectionconsulting/

Użycie IT w zarządzaniu

• Podejmowanie decyzji

• Skomplikowane przesłanki

• Ułatwienie / umożliwienie pracy



MOTYWACJA – JAKOŚĆ OPROGAMOWANIA

In November, reports emerged that the U.S. Air 

Force had decided to scrap a major ERP 

(enterprise resource planning) software project 

called the Expeditionary Combat Support System 

after it racked up $1 billion in expenses but failed 

to create "any significant military capability."

ECSS was supposed to replace more than 200 

legacy systems. The project dated to 2005 and 

used Oracle software, but its ballooning costs 

clearly suggest that Air Force officials and 

systems contractor CSC conducted an 

overwhelming amount of additional custom 

coding and integration work.

An Air Force spokesman said the project would 

require another $1.1 billion just to complete one-

fourth of the original scope, and that wouldn't be 

complete until 2020.

Computerworld.com, 2012

Potrzebny kolejny 

miliard, by zapewnić 

¼ funkcjonalności

Poważny klient

Miliard dolarów 

wydanych

Żadnego efektu

Wielka, doświadczona 

firma

http://www.cio.com/article/721628/Air_Force_scraps_massive_ERP_project_after_racking_up_1_billion_in_costs
http://www.computerworld.com/s/article/9139702/Oracle_Update


INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

68% projektów informatycznych kończy się porażką 
(IAG Consulting, 2008)

• Brak efektu

• Powyżej budżetu

• Dłużej niż plan

• Rozwoju,

• eksploatacji,

• utrzymania, 

oprogramowania.

podejścia do

Zastosowanie: 

• systematycznego,

• zdyscyplinowanego,

• ilościowego

IEEE, 1968



PRAWDA O POTRZEBACH KLIENTA

• Gdzie leży problem?

Tak klient 

to opisał

Tak analityk

zaprojektował

Tak wdrożeniowcy
zainstalowali

Tego klient

potrzebował



OD POTRZEB DO WYMAGAŃ

1. Oprogramowanie: Dedykowane czy z półki?

2. Kto to opracowuje?

3. Współpraca

• Uwaga na:
 Bałagan

 Złą wolę

• Koszty ukryte

• win-win

4. Koszty braku porozumienia



SPECYFIKACJA WYMAGAŃ W IT

• „System powinien”

• Przypadki użycia

• Diagramy przypadków użycia

• Historyjki użytkownika

• Testy – bardzo sformalizowane wymagania



PRZYPADKI UŻYCIA

Przypadek użycia

• system jest używany w celu spełniania jednego lub 
większej liczby wymagań

• Wychwytuje fragment funkcji udostępnianych przez 
system.

• Określają wymagania funkcjonalne systemu.

Przypadki użycia

• Są rozłączne

• Nie określają wymagań niefunkcjonalnych



AKTOR(Z)Y

• Ludzie wchodzący w interakcję,

• Systemy zewnętrzne

• Części systemu, które mają wpływ na 
funkcjonowanie systemu, ale same przez ten system 
nie mogą być zmieniane (jak np. zegar systemowy). 



ROZPOZNAWANIE AKTORÓW

• Kto będzie używał podstawowych funkcji?

• Kto wymaga wspomagania w swej pracy i przy 
których codziennych zadaniach?

• Kto ma administrować systemem, konserwować i 
utrzymywać w działaniu?

• Jakimi urządzeniami zawiaduje system?

• Z którymi systemami system ma współpracować (np. 
wymieniać dane)?

• Kto jest zainteresowany rezultatami działania 
systemu?



PERSONY



WYCHWYTYWANIE PRZYPADKÓW
UŻYCIA(1/2)

• Analiza opisu systemu z punktu widzenia przyszłego 
użytkownika.
• Wymagania konieczne

• Wymagania opcjonalne

• Których funkcji aktor oczekuje od systemu?

• Czy aktor musi czytać, modyfikować, tworzyć lub 
likwidować pewne informacje w systemie?

• Czy aktor powinien być powiadomiony o zdarzeniach 
w systemie lub sam informować system? Co te 
zdarzenia reprezentują w kategoriach funkcji?



WYCHWYTYWANIE PRZYPADKÓW
UŻYCIA(2/2)

• Czy codzienna praca aktora może być uproszczona 
lub bardziej efektywna?

• Jakich danych we/wy wymaga system? Skąd 
pochodzą i dokąd są kierowane?

• Jakie są wąskie gardła obecnego działania?



HISTORYJKI UŻYTKOWNIKA

• Jako <konkretny_użytkownik, persona, 
rola_w_systemie>

• Chcę<potrzeba>

• [aby|żeby]<problem_do_rozwiązania, cel>

• Warunki satysfakcji

Ew. 

identyfikator

Trudność 

(wykonawca)

Ew. wartość 

biznesowa



HISTORYJKA UŻYTKOWNIKA -
PRZYKŁAD

kaczor.info



USER STORY: SYSTEM MIDAS

Awers: [M-37_search] 12 000 zł

Wyszukiwanie aktualnych przestrzeni górniczych

Jako referent w urzędzie gminy:
chcę mieć możliwość wyszukania aktualnie 
eksploatowanych złóż na terenie mojej gminy
aby poprawnie naliczyć podatek od nieruchomości

Rewers: Warunki akceptacji:

• Mogę znaleźć swoją gminę po skorzystaniu z listy 
wybieralnej

• Mogę zobaczyć listę aktualnych przestrzeni górniczych 
po naciśnięciu „Pokaż listę wyników”



ĆWICZENIE

Definiowanie wymagań dla systemów

Czas: 20 minut

• Określ aktorów / persony

• Zdefiniuj 2 przypadki użycia

• Napisz 2 historyjki użytkownika dla zadanego 
systemu.



CZĘŚĆ 2:
ROZWÓJ UML, 
DIAGRAMY PRZYPADKÓW 
UŻYCIA



CO TO JEST UML?

Unified Modeling Language
(zunifikowany język modelowania)

• Język modelowania - sposób opisu systemów

• Język formalny

• Język obiektowy

• Rozwijany przez OMG (Object Management Group)

• Najnowsza wersja: 2.4.1 (kwiecień 2012)



UML

http://wazniak.mimuw.edu.pl/



UML - ELEMENTY

• Notacja

• Elementy graficzne

• Składnia języka 
modelowania

• Istotna przy zapisie modeli

• Metamodel

• Definicje pojęć języka i 
powiązań między nimi

• Istotny przy 
programowaniu 
graficznym



EWOLUCJA UML

Wikimedia.org



DIAGRAMY UML

o Diagramy struktur

• Klas

• Obiektów

• Komponentów

• Wdrożenia

• Struktur złożonych (UML 2.0)

• Pakietów (UML 2.0)

• Profili (UML 2.2)

o Diagramy zachowań

• Aktywności / Czynności

• Przypadków użycia

• Maszyny stanów (dla UML 1.x 
Stanów)

• Interakcji (diagram 
abstrakcyjny) 

• Komunikacji (dla UML 1.x 
Współdziałania)

• Sekwencji

• Czasowe (UML 2.0)

• Przeglądu interakcji (UML 
2.0)



DIAGRAMY PRZYPADKÓW UŻYCIA

Przypadek użycia: Powinien mieć unikalną nazwę, 
opisującą przypadek użycia z punktu widzenia jego 
zasadniczych celów. Czy lepiej jest stosować nazwę 
opisującą czynność ("wypłata pieniędzy") czy 
polecenie ("wypłać pieniądze") - zdania są 
podzielone. 

Aktor: Powinien mieć unikalną nazwę.

Interakcja: Pokazuje interakcję pomiędzy 
przypadkiem użycia a aktorem.

Blok ponownego użycia: Pokazuje fragment systemu, 
który jest używany przez kilka przypadków użycia; 
może być oznaczony jako samodzielny przypadek 
użycia.

Relacja typu << include >> lub << extend >>:
Pokazuje związek zachodzący między dwoma 
przypadkami użycia lub przypadkiem użycia a 
blokiem ponownego użycia.

Nazwa systemu wraz z otoczeniem systemu:
Pokazuje granicę pomiędzy systemem a jego 
otoczeniem.

http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek



ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PRZYPADKAMI
UŻYCIA

• p1 - przypadek bazowy i zawsze występuje jako 
pierwszy w kolejności działania.

• Przebieg podstawowy (sekwencyjny): p1 zawsze 
włącza (używa) p2.



STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI
DIAGRAMÓW

• Model zbyt szczegółowy - utrudnia analizę,

• Model zbyt ogólny - nie pozwala na wykrycie bloków 
ponownego użycia.



CZAS NA ĆWICZENIA



CREATELY.COM



ĆWICZENIE

• Narysuj diagram przypadków użycia dla 
swojego systemu



CZĘŚĆ 3:
KLASY I KOMPONENTY



ZŁOŻONE SYSTEMY INFORMATYCZNE

• Projektowanie obiektowe wymaga enkapsulacji



KOMPONENT

• Fragment systemu

Wymienialny, 

Możliwy do ponownego 
użycia,

 Skompilowany / niepodzielny

• Oferuje interfejsy

• Czasami potrzebuje innych interfejsów

• Ukrywa szczegóły implementacji



KOMPONENT W UML

• Uwaga!!! – interfejsy muszą być ściśle określone

komponent

oferowany interfejs

wymagane interfejsy



DIAGRAM KOMPONENTÓW
WIDOK CZARNEJ SKRZYNKI



DIAGRAM KOMPONENTÓW
WIDOK BIAŁEJ SKRZYNKI



PORTY

• Łączą interfejsy z realizującymi je elementami 
wewnętrznymi



DIAGRAM KLAS

• Notacja dopuszcza różny poziom szczegółowości



KLASA W UML - PRZYKŁAD

• + publiczna
- prywatna
# chroniona
~ zakres pakietu

• Pola / atrybuty:

[widoczność] nazwa [liczebność] 
[:typ] [=wartość początkowa]] 
[właściwość]

• Metody / operacje:

[widoczność] nazwa 
[(lista_parametrów)] [: 
typ_wyniku] [właściwość]



DIAGRAM KLAS – ZWIĄZKI 
MIĘDZY KLASAMI



DIAGRAM KLAS – EWIDENCJA DZIAŁEK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 



ĆWICZENIE – DIAGRAM KLAS

• Narysuj diagram klas dla wylosowanego 
obszaru tematycznego!



CZĘŚĆ 4:
DIAGRAMY AKTYWNOŚCI
DIAGRAMY SEKWENCJI



DIAGRAM AKTYWNOŚCI

• Aktywność składa 
się z przynajmniej 
jednej akcji.

• Akcja - pojedyncza 
operacja,

• nie można rozbić 
na mniejsze



DIAGRAMY AKTYWNOŚCI

• Z zasady nie pokazują wszystkich szczegółów 
przetwarzania.

• Pokazują aktywności bez pokazywania bytów, 
realizujących daną aktywność i dlatego z reguły 
używane są jako punkt startowy dla procesu 
modelowania zachowań

• Każda aktywność powinna być rozpisana na szereg 
operacji (akcji)

• każdą trzeba będzie na późniejszym etapie 
przydzielić do odpowiedniej klasy.



DIAGRAM AKTYWNOŚCI –
OPERACJE RÓWNOLEGŁE



DIAGRAM SEKWENCJI 



DIAGRAM SEKWENCJI - KOMUNIKATY

Wywołanie procedury

Powrót z wywołania

Wywołanie asynchroniczne

Tworzenie uczestnika

Usuwanie uczestnika



DIAGRAM SEKWENCJI: OPERATORY INTERAKCJI 1

alt (od alternative ) instrukcja if-else ; warunek 

wewnątrz bloku w nawiasach 

kwadratowych

opt (od optional ) Instrukcja if (bez else )

par (od parallel ) wykonać operacje równolegle

critical blok atomowy - obszar krytyczny

loop pętla typu for (o określonej z góry 

liczbie iteracji) lub while

(wykonywanej dopóki pewien 

warunek jest prawdziwy)



DIAGRAM SEKWENCJI: OPERATORY INTERAKCJI 2

break wykonanie fragmentu i 

zakończenie interakcji

seq słaba sekwencja dotyczy zdarzeń z 

kilku linii

Ignore ignore(komunikat1, komunikat2, ...) 

- na diagramie nie pokazano 

wymienionych komunikatów, choć 

mogą wystąpić.

consider odwrotnie



ĆWICZENIE – SYSTEM ZARZĄDZAJĄCY 
OPŁATAMI ZA WYWÓZ ŚMIECI 

Narysuj diagram sekwencji obrazujący proces 
rejestracji i wnoszenia opłat za odpady 
komunalne

Przykładowe elementy:

• Mieszkaniec

• Urzędnik

• Baza danych

• Deklaracja „śmieciowa”



CZĘŚĆ 5:
DIAGRAMY WDROŻENIA



WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA
(DEPLOYMENT)

• Instalacja

• Dostosowanie oprogramowania do wymagań 
użytkownika

• Migracja danych 

• Testowanie

• Uruchomienie systemu w wersji produkcyjnej



WDROŻENIE - ELEMENTY



KATEGORIE ELEMENTÓW

•Artefakt

•Węzeł

• Ścieżka komunikowania



WĘZŁY (NODES)

• urządzenia (devices) – komputery, czujniki, sprzęt 
sieciowy itp.

• środowiska realizacji (execution environments) –
systemy operacyjne, serwery aplikacji itp.



STEREOTYPY I WŁASNE IKONY

• Predefiniowane typy węzłów

• Własne ikony w diagramach wdrożenia



ARTEFAKTY (ARTIFACTS)

Każdy wytworzony lub użyty produkt informatyczny 
użyty w systemie

Przykłady:

• pliki wykonywalne

• pliki konfiguracyjne

• pliki z danymi itp.



APLIKACJA NA SYSTEM ANDROID
DIAGRAM WDROŻENIA



ĆWICZENIE – DIAGRAM WDROŻENIA

Serwis internetowy, wykorzystującego zewnętrzny 
serwer z usługą WMS

Potrzebne:

• Fizyczne urządzenia

• Oprogramowanie – jakie komponenty?

• Połączenia – co z czym i w jaki sposób?



CZĘŚĆ 6:
ROZSZERZENIA UML, 

ZASTOSOWANIE W INSPIRE



STEREOTYPY

• reprezentują rodzaj klasyfikacji elementów 
modelu 

• część jest zdefiniowana przez standard

• lista stereotypów może być rozszerzana przez 
projektanta w zależności od potrzeb

• różne rodzaje stereotypów dla różnych 
elementów modelu.

• oznaczenie w diagramie: <<nazwa_stereotypu>>



ĆWICZENIE – WŁASNY STEREOTYP

<<obszar_chroniony>>

• Co jest wspólne dla wszystkich rodzajów obszarow
chronionych?

• Co jest potrzebne do zarządzania nimi?

• Jak użyć stereotypu?



CZĘŚĆ 7:
PODSUMOWANIE



UML

• Wspiera cały cykl projektowy

• Umożliwia lepszą jakość systemów

• Programów komputerowych

• Innych



NARZĘDZIA

• Enterprise Architect

• MS Visio

• Rational Rose 2000e

• https://creately.com

• http://www.gliffy.com/uses/uml-software/

• http://yuml.me/

• http://plantuml.sourceforge.net



ĆWICZENIE

• Diagramy UML dla wybranego systemu

• Od przypadków użycia do wdrożenia

• Dyskusja





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


