
Analiza i projektowanie systemów 

1 WPROWADZENIE DO ANALIZY I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW 

Systemy informacyjne oparte na technologii informatycznej (IT) są niezbędne dla wszystkich 

typów organizacji, a aby te systemy były korzystne, muszą być oparte na dobrze 

zdefiniowanych wymagania, zaprojektowane i zbudowane przy użyciu procesów analizy i 

projektowania systemów (SAD). 

1.1 CO TO JEST SYSTEM INFORMACYJNY? 

System informacyjny może być zdefiniowany jako zestaw powiązanych ze sobą komponentów, 

które działają w celu dostarczenia wymaganych informacji do określonego celu. System 

odbiera dane wejściowe, które są przetwarzane, co skutkuje znaczącą informacją. (W 

niektórych przypadkach dane wyjściowe mogą być danymi używanymi jako dane wejściowe 

do innego systemu). System informacyjny, pokazany poniżej, będzie miał mechanizm kontroli, 

który reguluje wejścia i procesy w oparciu o sprzężenie zwrotne z wyjść. Dobrym przykładem 

jest termostat regulujący układ ogrzewania. Systemy działają w granicach i działają w 

środowisku. Duże systemy mogą zawierać wiele podsystemów, które współpracują ze sobą, 

aby wspierać ogólną funkcję głównego systemu. 

 

Poniższy schemat ilustruje podstawowe elementy systemu płac. W tym przykładzie typowe 

dane wejściowe obejmowałyby przepracowane godziny pracownika i ich kod podatkowy. Te 

dane, wraz z wcześniej przechowywanymi danymi, takimi jak stawki wynagrodzenia i dane 

pracowników, będą wykorzystywane w procesach systemowych, takich jak "Oblicz podatek" i 

"Obliczanie płatności" w celu obliczenia wynagrodzenia pracowników. Niektóre z tych 

wyliczonych szczegółów płac będą również wykorzystane jako informacje zwrotne, które 

zostaną wykorzystane w celu wpłynięcia na przyszłe obliczenia podatkowe itp. Tutaj granica 

systemu odnosi się do firmy i jej pracowników korzystających z systemu. Jednak środowisko, 

w którym działa, obejmuje zewnętrzne agencje, takie jak agencja podatkowa. 



 

Główne elementy systemu informacyjnego to: 

Dane wejściowe - dane pochodzące ze środowiska, w którym system będzie działać. 

Proces - działa na wejściach i przekształca je w wyjścia, np. wniosek o prawo jazdy skutkuje 

wydaniem prawa jazdy po przetworzeniu. 

Przechowywanie - dla danych / informacji. 

Wynik - wyniki procesu. 

Sprzężenie zwrotne - wyjście, które jest przekazywane z powrotem do systemu w celu zmiany 

kontroli procesów. 

Sterowanie - reguluje system za pomocą "sprzężenia zwrotnego", aby zapewnić działanie 

systemu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Granica - ograniczenie lub zakres systemu. 

Środowisko - obszar, w którym działa system. Może to obejmować inne systemy lub inne 

organizacje. 

Sprzęt - komputery i inne urządzenia wejścia i wyjścia danych. 

Oprogramowanie - programy, systemy operacyjne. 

Dane - wartości wejściowe i dane wyjściowe. 

Komunikacja - infrastruktura sieciowa, Internet. 

Ludzie - analitycy systemu, programiści oprogramowania, użytkownicy systemu. 

W proces rozwoju systemu zaangażowanych jest szereg interesariuszy, w tym: 

Wnioskodawca System - zwykle klient lub starszy menedżer 

Użytkownik systemu - osoba, która będzie korzystać z systemu 

Analityk systemowy - osoba, która analizuje i projektuje systemy informacyjne 

Programista systemu - osoba, która projektuje, produkuje i testuje oprogramowanie. 

 

1.2 CYKL ŻYCIA ROZWOJU SYSTEMU 



Tradycyjne podejście do pozyskiwania systemu informacyjnego polega na wykorzystaniu 

strukturalnych procesów analizy w ramach cyklu rozwoju systemu (SDLC). Analiza strukturalna 

opiera się na modelu procesów, które pokazują, w jaki sposób dane wpływają do systemu i są 

przetwarzane przez stosowanie reguł biznesowych, co z kolei prowadzi do danych 

wyjściowych jako wymaganych informacji. Analityk systemów (SA) odgrywa wiodącą rolę w 

całym procesie opracowywania systemu. Analityk systemów potrzebuje dobrych umiejętności 

analitycznych, aby zidentyfikować problemy i rozważyć skuteczne rozwiązania, a także 

powinien mieć dobrą komunikację i umiejętności interpersonalne, aby skutecznie 

komunikować się z szerokim gronem interesariuszy, począwszy od starszych menedżerów do 

pracowników operacyjnych (użytkownicy systemu). W ostatnim czasie nowsze podejścia do 

rozwoju stały się bardziej oparte na zespołach, wykorzystując zarówno personel IT, jak i 

użytkowników systemu, aby przyspieszyć proces i zmniejszyć koszty. Wspólny projekt aplikacji 

(JAD) obejmuje grupę użytkowników, którzy intensywnie korzystają z analityków systemów, 

aby pomóc w zbieraniu informacji i procesie definiowania wymagań systemowych. Podobnie 

szybkie opracowywanie aplikacji (RAD) ma na celu przyspieszenie SDLC, dzięki czemu 

użytkownicy są zaangażowani w zadania związane z projektowaniem i rozwojem w bardziej 

interaktywny, iteracyjny sposób, co oznacza, że użytkownicy mogą szybciej przekazać 

informacje zwrotne na temat opracowanego systemu niż w tradycyjny SDLC. Nowszą 

alternatywą dla analizy ustrukturyzowanej jest obiektowa analiza i projektowanie (OOAD), 

która koncentruje się na identyfikacji rzeczywistych obiektów używanych w systemie; obiekty 

te łączą procesy biznesowe z danymi, z których korzystają. Podejście OO jest zwykle 

stosowane, gdy system ma zostać opracowany przy użyciu języków programowania O-O. 

Tradycyjny cykl rozwoju systemów to przede wszystkim sekwencyjny proces, który często 

określany jest jako model kaskadowy (Royce, 1970), ponieważ opiera się na planie 

utworzonym na początku projektu, przy czym każdej fazie SDLC przypisuje się okres czasu do 

zakończenia, a następnie wyjścia są przekazywane do następnej fazy, aż system zostanie 

ukończony. SDLC ma pięć głównych faz, jak pokazano 

1. Inicjacja systemów → 2. Analiza systemów → 3. Projektowanie systemów → 4. 

Implementacja systemów → 5. Konserwacja systemów. → 1. Inicjacja systemów → …. 

Uwaga. Istnieje wiele odmian SDLC, z których niektóre pokazują więcej faz, a niektóre 

zawierają iterację fazy z poprzednią, jednak te same czynności są zawarte we wszystkich. 

Niedawno podejście Agile do rozwoju systemów stało się elastyczną alternatywą dla 

tradycyjnego SDLC. Podążają za inkrementacyjnym / iteracyjnym podejściem konstrukcyjnym 

polegającym na tym, że małe prototypy oprogramowania są ulepszane wiele razy po 

regularnych spotkaniach przeglądowych z interesariuszami (zwanych "scrumami", nazwanych 

po grze w rugby), aż staną się akceptowalnym produktem. Iteracyjna faza budowy obejmuje 

projektowanie, kodowanie i czynności testowe i zwykle ma krótki okres od jednego do 

czterech tygodni, zwany "sprintem". Podejście Agile ma na celu stworzenie działającego 

oprogramowania tak szybko, jak to możliwe, jednocześnie umożliwiając bardziej adaptacyjną 

formę planowania, która uwzględnia zmiany w wymaganiach systemowych. zapewnia bardziej 

szczegółowe wyjaśnienie Agile Life Cycles. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie faz 

tradycyjnej SDLC: 



Inicjacja systemów 

Faza inicjacji systemu jest punktem wyjścia dla nowego systemu i jest wywoływana po 

wystąpieniu żądania systemu, wspieranym przez uzasadnienie biznesowe uzasadniające 

wniosek; zwykle pochodzi od starszego menedżera lub klienta. Żądanie systemowe jest 

formalnym dokumentem określającym główne wymagania nowego systemu lub zmiany w 

istniejącym. Żądanie systemowe często wynika z zapotrzebowania na systemy informatyczne, 

które pomagają organizacji osiągnąć cele strategiczne. Zasadniczo odnoszą się one do chęci 

poprawy skuteczności istniejących systemów biznesowych poprzez oferowanie lepszej obsługi 

lub wydajności lub konieczności spełnienia nowych wymagań zewnętrznych, np. 

ustawodawstwo rządowe. Żądanie systemowe jest często tworzone przez dział IT organizacji 

lub zewnętrzne doradztwo po konsultacji z wyższymi menedżerami, klientami i innymi 

kluczowymi interesariuszami. Po otrzymaniu zgłoszenia systemowego od działu IT (lub w 

zależności od organizacji i jej zasobów, ewentualnie zewnętrznego doradztwa w zakresie 

oprogramowania), przeprowadza się wstępne badanie w celu sprawdzenia, czy wymagania 

mogą zostać spełnione przez rozwiązanie informatyczne. Zwykle jest to przeprowadzane przez 

analityka systemów i polega na przeprowadzeniu studium wykonalności, aby sprawdzić, czy 

projekt jest rzeczywiście wykonalny, ponieważ istnieje szereg czynników, które należy 

rozpatrzyć przed zatwierdzeniem. Obejmują one to, czy wymagania mogą być spełnione 

ekonomicznie, np. w ramach proponowanych budżetów (rozwój i działanie). Zwykle 

przeprowadza się analizę kosztów i korzyści, aby zapewnić, że proponowany system będzie 

opłacalny, chociaż w niektórych przypadkach korzyści płynące z nowego systemu mogą 

wynikać z niematerialnych korzyści, których nie można łatwo obliczyć. Należy ocenić 

ograniczenia techniczne i organizacyjne, w tym sprawdzenie, czy proponowany system może 

obsłużyć spodziewane ilości danych i liczby użytkowników, przy zachowaniu akceptowalnych 

poziomów wydajności. Potrzebna jest również odpowiednia dostępność zasobów ludzkich, 

takich jak personel rozwojowy i zasoby techniczne. Pod uwagę brana jest również uwaga, aby 

system był akceptowalny pod względem prawnym, handlowym i społecznym. Po wstępnym 

dochodzeniu analityk może zdecydować, że wymagania systemowe mogą zostać spełnione 

poprzez lepsze wykorzystanie istniejących systemów IT lub zmianę istniejących procedur 

biznesowych, co neguje potrzebę nowego systemu. Jeżeli jednak nowy system zostanie 

uznany za konieczny i wykonalny, wówczas kierownictwo wyższego szczebla wyda zgodę na 

opracowanie systemu proces kontynuować. Bardziej szczegółowa analiza wymagań zostanie 

podjęta podczas fazy 2 SDLC - Analiza systemów. 

Uwaga. Studium wykonalności może wymagać rozważenia szeregu alternatywnych podejść 

do spełnienia wymagań. Każde wykonalne podejście zostanie uwzględnione w raporcie 

wykonalności. Analityk wskaże zalety i wady każdego podejścia i wyda zalecenie, choć 

ostatecznie decyzja co do wyboru podejścia zostanie podjęta przez kierownictwo wyższego 

szczebla lub klienta. 

Analiza systemów 

Faza analizy systemów jest przeprowadzana przez jednego lub więcej analityków systemów i 

służy do identyfikacji szczegółowych wymagań systemowych w celu stworzenia specyfikacji 

wymagań. Określa, co należy uwzględnić w nowym systemie, aby spełnić wymagania 



użytkowników systemu. W celu opracowania specyfikacji wymagań podjęto działania w 

zakresie wychwytywania i modelowania wymagań. Obejmują one określenie, jakie dane są 

potrzebne systemowi (dane wejściowe / wyjściowe) oraz procesy (reguły biznesowe), które są 

potrzebne do przetwarzania danych Dane i generują wymagane dane wyjściowe. Dodatkowo 

zostaną określone wszelkie wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa. 

Uwaga. We wczesnych latach rozwoju systemów IT analityk określił system w postaci długich 

opisów tekstowych. Często były źle interpretowane przez programistów i użytkowników, 

często powodując wytwarzanie systemów, które nie spełniają wymagań użytkowników. 

Ponieważ użytkownicy często nie widzieli systemu do momentu jego ukończenia, wszelkie 

błędne interpretacje wymagań użytkowników okazały się kosztowne, aby je naprawić. Obecne 

metody modelowania systemu zawierają diagramy, które pomagają zredukować ilość tekstu i 

potencjalną niewłaściwą interpretację - przypadek, w którym obraz jest wart tysiąca słów. 

Informacje te pochodzą z następujących działań analitycznych podjętych przez analityka, w 

tym spotkań z odpowiednimi zainteresowanymi stronami nowego systemu w celu ustalenia, 

czego potrzebują. Inne techniki ustalania faktów obejmują ankiety, obserwację istniejących 

procesów biznesowych i przeglądanie istniejącej dokumentacji systemu, w tym gromadzenie 

przykładowych dokumentów systemowych. Spotkania mogą odbywać się indywidualnie lub 

podczas sesji JAD z udziałem wielu osób. Gdy nowy system zastępuje istniejący system, 

analityk najpierw będzie obserwował i modelował istniejący system, aby lepiej zrozumieć 

potrzeby użytkowników i wszelkie istniejące problemy. Analityk zarejestruje wszystkie istotne 

informacje, ponieważ będzie się do nich odwoływać przez cały SDLC. Informacje te są zwykle 

przechowywane w narzędziu inżynierii oprogramowania wspomaganym komputerowo 

(CASE), ponieważ umożliwiają one analitykom i innym interesariuszom szybki i łatwy dostęp 

do ważnych wymagań systemowych i projektowania informacji. Niektóre narzędzia CASE 

mogą również wykorzystywać informacje o tym modelu do automatycznego tworzenia 

elementów oprogramowania niezbędnych dla nowego systemu. Specyfikacja wymagań służy 

do zbudowania modelu logicznego, który będzie reprezentował to, co musi zostać 

wyprodukowane (ale nie w jaki sposób). W przypadku analizy strukturalnej będzie to 

obejmować modelowanie procesów i danych, które obejmuje diagramy przepływu danych 

(DFD) wraz z opisami procesów biznesowych. 

Uwaga. Alternatywnym zestawem narzędzi do modelowania jest ujednolicony język 

modelowania (UML) OMG, który jest elastycznym językiem modelowania, który stał się normą 

dla O-O 

projekty rozwojowe. Ma 13 typów diagramów, chociaż zwykle tylko kilka zostanie 

wytworzonych dla danego systemu. Wiele organizacji nie egzekwuje sztywno metodologii 

modelowania, więc analitycy / programiści często mają swobodę wyboru odpowiednich 

modeli / diagramów dla danego zadania. Celem powinno być zagwarantowanie, że niezależnie 

od metod modelowania, będą one zrozumiałe dla tych, którzy będą z nich korzystać. 

Projektowanie systemów 

Faza projektowania systemu służy do szczegółowego określenia systemu, który ma zostać 

zbudowany, w oparciu o specyfikację wymagań zidentyfikowaną na etapie analizy systemów, 



aby programiści systemu jasno wiedzieli, co powinni wyprodukować. Ta faza obejmuje 

tworzenie fizycznych diagramów procesów (DFD), które pokazują, jak dane będą przetwarzane 

w nowym systemie. Zostaną również określone reguły biznesowe dla procesów, które mogą 

zawierać tekst opisowy, pseudo-kod (napisany przy użyciu ustrukturyzowanego języka 

angielskiego), drzewa decyzyjne i tabele decyzyjne. Ponadto uwzględnione zostaną układy 

ekranu i raportu, aby pokazać, w jaki sposób wymagane informacje będą wprowadzane i 

wysyłane przez system. W większości systemów będzie również potrzeba przechowywania 

danych w bazie danych, więc na tym etapie zostanie utworzony model relacji jednostki (ERM), 

który będzie używany do identyfikacji tabel bazy danych i ich elementów danych. Ta 

informacja tworzy słownik danych, który jest zwykle przechowywany w narzędziu CASE. 

Chociaż większość tych prac zostanie podjęta przez analityka systemów, niektóre będą 

konsultować się z zainteresowanymi stronami systemu, aby zapewnić, że proponowany 

projekt spełni ich wymagania. Po ukończeniu projektu programiści będą pracować według 

specyfikacji projektu i rozpoczną prace programistyczne, kodując i testując oprogramowanie. 

Wybór języka programowania, np. Java, C ++ itp. Użyte do opracowania kodu będą zależeć od 

rodzaju tworzonej aplikacji i innych czynników, takich jak dostępna wiedza i zgodność ze 

standardami środowiska projektowania organizacji. Po opracowaniu oprogramowania należy 

go dokładnie przetestować, aby upewnić się, że działa on zgodnie z oczekiwaniami i spełnia 

określone wymagania. Testy wstępne będą dotyczyć konkretnych modułów lub programów; 

gdy zostaną one pomyślnie zakończone, można przeprowadzić testowanie integracyjne, co 

obejmuje testowanie wszystkich modułów i programów współpracujących, tak jak zrobią to 

po wdrożeniu całego systemu. W tej fazie, jeśli do obsługi systemu wymagany jest nowy sprzęt 

lub sieć, zostanie to przejęte i przetestowane, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 

systemu podczas użytkowania. Na koniec przeprowadzone zostaną testy akceptacyjne. 

Obejmuje to zwracanie się do docelowych użytkowników o wypróbowanie systemu w celu 

upewnienia się, że są oni usatysfakcjonowani przed dopuszczeniem do użytku. Może być 

konieczne wprowadzenie drobnych poprawek na tym etapie, ale jeśli wcześniejsze fazy analizy 

i projektowania zostały przeprowadzone prawidłowo, nie powinno być żadnych większych 

zmian. 

Uwaga. W niektórych przypadkach nowy system może zostać zaimplementowany przy użyciu 

istniejącego produktu lub pakietu zakupionego lub nabytego z zewnętrznego źródła lub 

dostawcy. Może to wymagać pewnych dostosowań, dlatego też należy poddać je testom, aby 

upewnić się, że działają zgodnie z wymaganiami. 

Implementacja systemów 

Po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych system zostanie wdrożony (przekazany do 

użytku) w zamierzonym środowisku. W celu przygotowania użytkowników może zajść 

konieczność przeprowadzenia szkoleń w nowym systemie. Zostanie określona strategia 

wdrożenia, która wskaże, czy nowy system będzie działał równolegle z istniejącym systemem 

przez pewien czas w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów z nowym 

systemem, chociaż w przypadku zupełnie nowego systemu nie jest to możliwe . W niektórych 

sytuacjach niemożliwe jest uruchamianie zduplikowanych systemów, dlatego w miarę 

możliwości nowy system jest wdrażany etapami, aby zminimalizować ryzyko. 



Konserwacja systemów 

Po wdrożeniu nowego systemu i jego normalnym użytkowaniu jest on monitorowany, a 

wszelkie drobne problemy lub błędy (błędy) są rozwiązywane tak szybko, jak to możliwe. 

Recenzje zostaną zaplanowane w celu zapewnienia, że system działa zgodnie z oczekiwaniami. 

Jeśli wymagane są jakieś inne niż istotne wymagania lub zmiany, zostaną one rozważone i 

zaplanowane na wdrożenie po ich zatwierdzeniu. W odpowiednim czasie, gdy system osiągnie 

punkt, w którym ponownie nie spełnia już potrzeb organizacji, może zostać odrzucony, a jeśli 

potrzebny jest nowy system, aby go zastąpić, SDLC zostanie zrestartowany. 

Uwaga. Niektóre organizacje mają systemy, które są używane od wielu lat i może pojawić się 

niechęć do całkowitego zastąpienia tych systemów nowymi. Są one często nazywane 

systemami "starszymi". Często starsze systemy mają słabo zorganizowane oprogramowanie i 

ograniczoną dokumentację. Aby nadal korzystać z tych systemów, czasami można je odwrócić 

za pomocą narzędzi programowych, które analizują i restrukturyzują kod. Takie podejście ma 

na celu lepsze zrozumienie oprogramowania i ułatwia integrację z nowszymi systemami. 

 

Zalety i wady podejść / metod 

Analiza strukturalna 

Zalety: 

Długo ustanawiane 

Łatwiejsze planowanie i monitorowanie projektu 

Wymagania zdefiniowane i uzgodnione na wczesnym etapie SDLC 

Oprogramowanie zaprojektowane w oparciu o pełne zrozumienie wszystkich wymagań. 

Wady: 

Wymagania dotyczące projektowania możliwości, a nie oczekiwania klienta 

Jeśli wystąpią problemy z systemem, koszt korekty może być wysoki, ponieważ klient może 

zobaczyć system tylko wtedy, gdy jest kompletny 

Analiza zorientowana na obiekt 

Zalety: 

Bliższa reprezentacja obiektów świata rzeczywistego 

Rozwijanie pomocy przy użyciu języków oprogramowania O-O 

Oprogramowanie O-O jest łatwiejsze w utrzymaniu i ma większy potencjał ponownego 

wykorzystania. 

Wady: 

Może być trudno zidentyfikować wszystkie klasy i obiekty 



Nie nadaje się idealnie do relacyjnych projektów baz danych 

Modele nie są tak łatwe do zrozumienia dla żadnego użytkownika technicznego. 

Agile 

Zalety: 

Regularne opinie użytkowników systemu 

Łatwiejsze dostosowanie się do zmieniających się sytuacji 

Szybszy rozwój. 

Wady: 

Ograniczone planowanie 

Potencjał do pełzania zakresu - dodawania funkcji i przechodzenia w czasie i planów kosztów. 

Brak nacisku na projektowanie i dokumentację. 

1.3 PODSUMOWANIE 

Systemy informacyjne odgrywają ważną rolę we wspieraniu celów organizacji. Aby były 

skuteczne, muszą opierać się na szczegółowym zestawie wymagań, które zostały 

zidentyfikowane przy użyciu odpowiednich technik analizy i modelowania. 

Ćwiczenie 1 

Które z poniższych to systemy informacyjne? 

a) Katalog biblioteki 

b) Pojazd silnikowy 

c) Imię ucznia 

d) Ebay.co.uk 

Czy możesz wymyślić jakieś inne systemy informacyjne? 

Ćwiczenie 1 feedback 

a) Tak 

b) Nie - ale może być częścią systemu informacyjnego 

c) Nie - jest to wartość danych 

d) Tak 

Inne systemy informacyjne: konta biznesowe, kontrola zapasów, Amazon.com. 

Ćwiczenie 2 

Wymień kilka możliwych podsystemów dla uniwersyteckiego systemu informacyjnego. 



Ćwiczenie 2 feedback 

a) Przyjęcia studentów 

b) Dane studenta (osobiste i akademickie) 

c) Szczegóły kursu 

d) Kredyty biblioteczne 

Ćwiczenie 3 

Który z poniższych jest prawidłowym cyklem rozwoju systemu? 

a) Inicjacja, projektowanie, analiza, testowanie, wdrożenie 

b) Projektowanie, analiza, wdrażanie, konserwacja 

c) Inicjacja, analiza, projektowanie, wdrażanie, utrzymanie 

Ćwiczenie 3 feedback 

c) 

 

2 ANALIZA SYSTEMÓW 

2.1 WYMAGANIA MODELUJĄCE 

Po wstępnym badaniu i przyjęciu studium wykonalności rozpocznie się faza analizy systemów 

SDLC. Obejmuje to modelowanie wymagań, które obejmuje tworzenie specyfikacji wymagań 

opisującej system, który ma zostać opracowany. Specyfikacja określa wymagania funkcjonalne 

i niefunkcjonalne i może zawierać wiele modeli i schematów opisujących sposób działania 

systemu. Specyfikacja jest formalnym dokumentem, który stanowi porozumienie pomiędzy 

twórcami a użytkownikami. Aby pomóc w zrozumieniu systemu, którego dotyczy 

dochodzenie, i wymaganego systemu, modele są produkowane. Te modele zawierają różne 

diagramy, np. DFD lub diagramy UML, które służą do komunikacji z odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami, tj. Użytkownikami i programistami, w celu zapewnienia, że 

dokładnie odzwierciedlają rozważany system. Diagramy mogą być zmieniane kilka razy po 

uzyskaniu opinii od zainteresowanych stron, dopóki wszyscy nie zgodzą się, że dokładnie 

reprezentują system. Diagramy są zwykle tworzone przy użyciu odpowiedniego narzędzia 

CASE, chociaż początkowe szkice mogą być rysowane ręcznie. Aby stworzyć modele, analityk 

musi dobrze rozumieć rozważany obszar biznesowy, a jego osiągnięcie będzie wymagało wielu 

spotkań i obserwacji oraz ewentualnie innych działań mających na celu ustalenie faktów, w 

tym przeglądów dokumentów biznesowych i ankiet użytkowników. Tam, gdzie nowy system 

ma być oparty na istniejącym systemie, zwykle najpierw produkuje się model fizyczny, który 

reprezentuje fizyczny widok obecnej implementacji, w celu uzyskania zrozumienia, jak działa 

system. Model ten można następnie analizować i konwertować, tworząc model logiczny, który 

umożliwia analitykowi przeglądanie rzeczywistych informacji wymaganych do spełnienia 

wymagań dla nowego systemu. Później w fazie projektowania systemu można wykorzystać 



model logiczny, aby pomóc w stworzeniu fizycznego modelu proponowanego systemu, który 

pokaże, w jaki sposób zostanie wdrożony nowy system. Aby zrozumieć różnicę między 

widokiem fizycznym a widokiem logicznym, rozważmy system biznesowy, który wysyła faktury 

do swoich klientów. Widok fizyczny przedstawia rzeczywistą implementację fizyczną: - system 

tworzy wydrukowaną fakturę, która jest następnie przesyłana pocztą do klienta. Jednak z 

logicznego punktu widzenia system po prostu przekazuje klientowi szczegóły faktury. 

Koncentrując się na logicznym podejściu, można ustalić zasadnicze wymagania informacyjne. 

Na późniejszym etapie projektowania zostanie podjęta decyzja, w jaki sposób najlepiej 

wdrożyć powyższy wymóg. Może to spowodować przesłanie faktury pocztą elektroniczną do 

klienta lub udostępnienie jej przez Internet, aby mogli zobaczyć szczegóły faktury w dowolnym 

momencie lub w obu przypadkach. 

2.2 DEKOMPOZYCJA FUNKCJONALNA 

Główną rolą analityka systemów jest wyszukiwanie faktów, które obejmuje zrozumienie 

struktury organizacji. Obejmuje to badanie obszaru badań i rozbijanie go w celu 

zidentyfikowania procesów biznesowych, określanych jako "dekompozycja odgórna". Procesy 

te można przedstawić za pomocą funkcjonalnego diagramu dekompozycji. Pomaga to w 

zrozumieniu i zapewnia środki komunikacji z innymi, pomagając w ustaleniu wymagań 

dotyczących informacji. 

2.3 FUNKCJE I PROCESY IDENTYFIKACYJNE 

Pierwszym krokiem jest rozbicie firmy na jej główne obszary działalności lub funkcje. 

Thesemay zajmuje się zarządzaniem zasobami biznesowymi, takimi jak finanse, zasoby lub 

ludzie. Alternatywnie mogą one być oparte na cyklu życia produktu lub usługi, np. Marketing, 

produkcja, dystrybucja. Główne obszary funkcjonalne lub działania będą zależeć od natury 

organizacji objętej dochodzeniem. Procesy biznesowe zazwyczaj odnoszą się do określonego 

podmiotu gospodarczego, który jest wykorzystywany w ramach funkcji biznesowej. Oto kilka 

przykładów procesów biznesowych: - 

- Sprawdź kredyt 

- Podnieś fakturę 

-- Otrzymać zapłatę 

Zwróć uwagę na strukturę procesów biznesowych; powinny składać się z czasownika i 

pojedynczego przedmiotu, np. Zapłać pracownika. Aby zidentyfikować procesy biznesowe, 

rozważ cykl życia podmiotów gospodarczych, np. w przypadku hotelu możesz zidentyfikować: 

- Odbierz rezerwację 

- Zameldowanie w Guest 

- Przydziel pokój 

- Sprawdź Gość 



Funkcjonalne procesy dekompozycji będą wykorzystywane w diagramach przepływu danych 

(DFD). 

Ćwiczenie 1 

Co sugerowałbyś, to główne działania: - 

a) Biblioteka 

b) Uniwersytet 

c) Szpital 

Ćwiczenie 1 feedback 

a) Nabycie książek, pożyczki i zwroty, rezerwacje, zarządzanie zapasami 

b) Marketing, rekrutacja, rekrutacja, nauczanie, egzaminy, zasoby 

c) Rekrutacja, personel, opieka nad pacjentem, utrzymanie 

Ćwiczenie 2 

Zaproponuj dodanie do nich niektórych procesów biznesowych dla producenta rowerów 

określone poniżej: 

- 

- Zaprojektuj rower 

- 

- Wyprodukuj rower 

- 

- 

- Sprzedaj rower 

- 

Ćwiczenie 2 feedback 

- Rynek badawczy 

- Zaprojektuj rower 

- Zbuduj prototyp 

- Wyprodukuj rower 

- Reklama rowerów 

- Dystrybuuj rower 

- Sprzedaj rower 



- Obsługa popytów rowerów 

 

Ćwiczenie 3 

W przypadku procesu biznesowego zatrudnij pracownika, aby dokonał dekompozycji procesu, 

wypełniając formularz następujący: 

a) Reklamować _________? 

b) __________? Kandydat 

c) Powołanie ___________? 

Ćwiczenie 3 feedback 

a) Zareklamuj wakat 

b) Kandydat na rozmówcę 

c) Mianować kandydata 

 

2.4 INFORMACJE DIAGRAMOWE DATAFLOW 

Jak wspomniano wcześniej, w celu ustalenia wymagań dla nowego systemu ważne jest, aby 

móc zrozumieć, jak działa obecny system. W tym celu można stworzyć model fizyczny za 

pomocą technik diagramów przepływu danych (DFD). DFD umożliwia pokazywanie procesów 

biznesowych i sposobu przepływu danych między nimi. Istnieje wiele notacji DFD będących w 

użyciu, np. Gane i Sarson, Yourdon De Marco i SSADM. Mimo że każda notacja używa nieco 

innych symboli, diagramy są komponowane i interpretowane w podobny sposób, więc 

powinieneś być w stanie zinterpretować diagram na podstawie dowolnej notacji bez trudności 

po wykonaniu tego tekstu. Ten tekst wykorzystuje notację SSADM i diagramy prezentowane 

zostały wyprodukowane przy użyciu narzędzia Case QSEE Superlite w wersji 1.1.2, które można 

pobrać ze strony http://www.leedsbeckett.ac.uk/qsee/ 

SSADM - Structured Systems Analysis and Design Method to metodologia opracowana w celu 

wykorzystania w analizie i projektowaniu systemów informatycznych i była szeroko stosowana 

w brytyjskich projektach rządowych począwszy od lat 80. XX w. Zależnie od wielkości i 

złożoności systemu modelowanego powiązane DFD o różnych poziomach szczegółowości 

zostaną wytworzone w celu pokazania wszystkich informacji w możliwej do opanowania 

formie. Obejmuje to stosowanie podejścia dekompozycji odgórnej, które identyfikuje procesy 

biznesowe wyższego poziomu i rozszerzanie każdego z nich w celu pokazania procesów 

niższego poziomu na oddzielnych DFD, kontynuując dopóki nie masz zestawu prymitywnych 

procesów, których nie można dalej rozbić. DFD używa symboli, aby pokazać cztery kluczowe 

elementy procesów biznesowych: procesy, przepływy danych, magazyny danych i podmioty 

zewnętrzne. Proces jest działaniem będącym przedmiotem zainteresowania w systemie, który 

polega na przekształcaniu danych i generowaniu danych wyjściowych. Jest zdefiniowany za 

pomocą czasownika i obiektu, np. Utwórz zamówienie. W efekcie proces reprezentuje reguły 



biznesowe stosowane do przetwarzania danych w celu uzyskania wymaganej wydajności. 

Symbol procesu będzie jednym z następujących, w zależności od wybranej notacji: 

 

Każdemu procesowi nadano nazwę procesu - np. Create Order - i identyfikator, np. 1, 2, 3 itd. 

W SSADM proces ma również lokalizację, która wskazuje jednostkę lub osobę odpowiedzialną 

za przeprowadzenie procesu, np. Dział kont. Przepływ danych to pojedyncza pozycja danych 

lub logiczna grupa elementów danych, które są przesyłane w trakcie procesu. Jest to pokazane 

jako linia ze strzałkami (we wszystkich trzech zapisach) pokazująca kierunek, w którym 

przemieszczają się dane, z odpowiednią etykietą opisującą elementy danych. . Podwójne 

strzałki są dozwolone, ale tylko na wyższych poziomach DFD, aby pokazać, że elementy danych 

mogą być przesyłane w obu kierunkach pomiędzy procesami. 

 

Magazyn danych to zestaw elementów danych przechowywanych w celu wykorzystania przez 

co najmniej jeden proces w czasie. 

 

Uwaga. W aktualnym fizycznym systemie DFD magazyny danych są oznaczone "M", "D" lub 

"T". "M" służy do reprezentowania nieskomputeryzowanego sklepu, np. plik papierowy. "T" 

oznacza magazyn przejściowy, tj. Taki, w którym dane znajdują się tymczasowo tylko do 

wykorzystania między dwoma procesami. "D" reprezentuje magazyn danych, który jest 

skomputeryzowany. Każda etykieta magazynu danych zawiera unikalny numer 

identyfikacyjny, np. M1, D1, T1. 

Zewnętrzną jednostką jest organizacja, osoba lub system, który jest poza rozpatrywanym 

systemem, ale który współdziała z nim, np. klient z innej organizacji, który składa zamówienie, 

które jest przetwarzane przez rozważany system 



 

Uwaga. Identyfikatory zewnętrzne SSADM używają małej litery, np. a, b, c. 

Aby ułatwić odczytanie diagramu, dozwolone jest używanie zduplikowanych magazynów 

danych i jednostek zewnętrznych, te duplikaty symboli są pokazane w następujący sposób: 

 

 

Przypomnienia o etykietowaniu diagramów: 

• Pamiętaj o użyciu czasownika i pojedynczego obiektu dla procesów 

• Używaj jasnych, wymownych nazw 

Uwaga: W notacjach Gane'a i Sarsona oraz Yourdona używane są duże litery, choć nierzadko 

zdarza się, że na wykresach pojawiają się mniejsze i mieszane etykiety. Powinieneś jednak 

zachować spójność z etykietowaniem, tzn. Używać zarówno dużych, jak i mieszanych 

przypadków, ale nie obu. 

2.5 RYSOWANIE FIZYCZNEGO DFD 

DFD najwyższego poziomu nazywa się diagram kontekstowy lub diagram poziomu 0. Pokazuje 

to obszar badanej działalności i wykorzystuje tylko jeden symbol procesu, który reprezentuje 

obszar (system) i wszystkie zewnętrzne podmioty, które z nim współdziałają. Następny poziom 

w dół nazywany jest poziomem 1. Pokazuje główne procesy i ich magazyny danych. Jeśli 

którykolwiek z tych procesów ulegnie dalszemu rozkładowi, ich podprocesy pojawią się na 

diagramie poziomu 2 i tak dalej. Analitycy często zaczynają od DFD poziomu 1, ponieważ 

zazwyczaj nie jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich zewnętrznych jednostek i ich 

przepływów danych, które są potrzebne dla diagramu kontekstu, dopóki system nie zostanie 

poddany szczegółowej analizie. Schemat kontekstu i proces niwelacji są objaśnione bardziej 

szczegółowo później. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób można wykorzystać te symbole do 

utworzenia fizycznych DFD poziomu 1, aby przedstawić następujący proces biznesowy: 

"Sprzęt uniwersyteckich pożyczek (np. Kamery wideo) dla studentów, po przesłaniu 

formularza rezerwacji zawierającego szczegółowe informacje o tym, co jest wymagane. 



Technik uniwersytecki sprawdza dostępność przedmiotu przed listą inwentarza, zanim 

wystawi przedmiot, wraz z paragonem, studentowi. " 

Jest to modelowane w następujący sposób: 

 

Ta DFD interpretowana jest jako formularz rezerwacji studenta wprowadzany do systemu jako 

dane wejściowe do procesu "Issue Equipment", który jest przeprowadzany przez technika. 

Proces ten polega na odczytaniu danych formularza rezerwacji (dla wymaganego elementu), 

a następnie sprawdzeniu listy zasobów uzyskanej ze składnicy danych (dane wejściowe do 

procesu) w celu sprawdzenia dostępności żądanego elementu. Zakładając, że przedmiot jest 

dostępny do wypożyczenia, przedmiot i pokwitowanie pożyczki są wydawane studentowi 

(dane wyjściowe). Rzeczywista wypożyczona pozycja nie jest pokazywana uczniowi w obiegu 

danych, ponieważ DFD dotyczy jedynie przedstawienia danych, tj. Potwierdzenia otrzymania 

pożyczki, ponieważ wskazuje, że przedmiot został wydany 

Uwaga. Pole zawierające proces i magazyn danych pokazuje granicę modelowanego procesu 

(lub systemu) wyższego poziomu, chociaż jednostka zewnętrzna "student" wykracza poza 

granice, z którą bezpośrednio współdziała z procesem. Spójrzmy teraz na inny fizyczny 

scenariusz DFD poziomu 1, który pokazuje, w jaki sposób procesy są powiązane. Firma 

wynajmująca samochody wynajmuje pojazdy silnikowe klientom. Firma otrzymuje od klientów 

prośby telefoniczne o wynajęcie określonego typu samochodu na pewien czas. Po otrzymaniu 

wniosku przez zarząd, Kierownik Wynajmu sprawdza, czy odpowiedni pojazd będzie dostępny 

przed wydaniem potwierdzenia wynajmu; polega to na sprawdzeniu pliku pojazdu. Jeśli pojazd 

jest dostępny, formularz do wypożyczenia jest wypełniany i zapisywany w pliku warunków 

najmu. Menedżer garażu korzysta z kopii formularza wypożyczenia, aby przygotować pojazd 

dla klienta, którego kopia jest następnie przekazywana klientowi, gdy odbiera samochód. Po 

zwrocie pojazdu menadżer garażu sprawdza pojazd i podpisuje formularz wypożyczenia kopii, 

przed zmianą pliku pojazdu, aby pokazać zwrot pojazdu. Jest to modelowane w następujący 

sposób: 



 

Uwaga Fizyczny DFD jest tak zwany, ponieważ pokazuje fizyczną naturę obiektów danych, np. 

Formularz zamówienia, folder sprzedaży itp. 

2.6 BŁĘDY DFD 

Podczas rysowania DFD należy upewnić się, że wszystkie zewnętrzne encje, procesy, magazyny 

danych i przepływy danych są wyraźnie oznaczone, a linie przepływu danych nie nakładają się 

- w razie potrzeby należy użyć duplikatów symboli, aby tego uniknąć. Zachowaj ostrożność, 

aby uniknąć nieprawidłowych przepływów danych podczas tworzenia DFD, jak pokazano w 

poniższych przykładach. 

1. 

 

Bezpośrednia interakcja między podmiotami zewnętrznymi jest niedozwolona. W razie 

potrzeby musi to być proces. 

2. 

 

Dane z obiektu zewnętrznego nie mogą być umieszczone bezpośrednio w składnicy danych - 

muszą być przesyłane za pośrednictwem procesu. 

3. 



 

Dane nie mogą być przesyłane bezpośrednio z jednego magazynu danych bezpośrednio do 

drugiego - muszą być przesyłane za pośrednictwem procesu  

4. 

 

Czarna dziura - dane muszą być transformowane przez proces, musi istnieć wyjście do 

magazynu danych, innego procesu lub do jednostki zewnętrznej. 

5. 

 

Boska interwencja - aby dane mogły być wyprowadzane z procesu, należy wprowadzić dane. 

6. Szary otwór to taki, w którym wejście nie będzie w stanie wytworzyć wymaganej 

wydajności, np. aby obliczyć wynagrodzenie pracownika, wpisanie numeru rejestracyjnego 

samochodu nie miałoby znaczenia. 

7. Prostym procesem jest proces, w którym nie odbywa się transformacja danych w procesie: 

 

Każdy proces musi mieć co najmniej jeden odpowiedni przepływ danych wejściowych i jeden 

przepływ danych wyjściowych w celu "przekształcenia" danych. 

Ćwiczenie 4 

Wypełnij poniższy przykład Physical DFD, który reprezentuje część procesu rejestracji klubu 

rowerowego. "Sekretarz w klubie kolarskim rejestruje kandydatów jako członków, gdy tylko 

otrzyma podpisany formularz zgłoszeniowy. Aktualizuje plik członków swoim formularzem, a 

następnie wydaje kartę członkowską. To kończy proces członkostwa. " 



 

Ćwiczenie 4 feedback 

 

Uwaga Jednostka zewnętrzna mogłaby alternatywnie zostać oznaczona jako 

"Wnioskodawca". Chociaż na początku procesu podmiot zewnętrzny jest wnioskodawcą, po 

zaakceptowaniu staną się jego członkami, a wszelkie dalsze interakcje z systemem będą 

odbywać się jako członkowie. Przepływ danych "formularza wniosku" do pliku członków może 

alternatywnie być oznaczony jako "szczegóły członkostwa", jeśli są one przechowywane 

zamiast rzeczywistego formularza wniosku. 

2.7 RYSOWANIE LOGICZNEGO DFD 

Pokazane wcześniej DFD zostały skompilowane w celu uzyskania strukturalnego widoku 

obszaru aktywności z fizycznej perspektywy, np. Formularz rezerwacyjny i potwierdzenie 

pożyczki. Jako analityk musisz oddzielić fizyczne aspekty istniejącego systemu, aby uzyskać 

logiczny obraz systemu, który ma zostać opracowany. Istotne jest, aby móc zidentyfikować 

logiczne wymagania dla nowego systemu i nie być ograniczane przez implementację 

istniejącego systemu. Przyjrzyjmy się teraz, jak można "logicznie" fizyczny DFD stworzyć 

logiczny DFD. Wykonaj następujące kroki: 



1. Przepływy danych - sprawdź i zastąp wszelkie wzmianki o fizycznej reprezentacji, np. 

dokumenty, takie jak formularze, z ich elementami danych. 

2. Przechowywanie danych - zmieniaj nazwy odnoszące się do fizycznych dokumentów lub 

zapisów. 

Rozważ użycie nazw encji danych biznesowych dla sklepów, np. "Klienci" zamiast "plik klienta". 

Upewnij się również, że każda logiczna składnica danych jest jednoznacznie identyfikowana z 

literą "D", np. D1, D2 itp. 

3. Procesy - sprawdź każdy proces i usuń wszelkie odniesienia do osób lub miejsc (lokalizacja) 

i pamiętaj, że procesy nie powinny być trywialne - muszą reprezentować transformację 

danych. 

Oto prosty przykład na początek - rejestracja klubu rowerowego, z wykorzystaniem fizycznego 

modelu pokazanego w ćwiczeniu 4 powyżej: 

 

 

Po wykonaniu trzech kroków: 

1. Pierwsze spojrzenie na przepływy danych: 

Formularz wniosku - jest to fizyczna nazwa dokumentu. Dane potrzebne w procesie to w 

rzeczywistości informacje od członków wnioskującego, np. nazwisko, adres itp. Można to 

określić jako "dane członka". Karta członkowska - jest to również przedmiot fizyczny. Możesz 

zmienić nazwę jako "potwierdzenie członkostwa". W nowym systemie może to przybrać inną 

formę, taką jak identyfikacja elektroniczna, która może być używana w telefonie komórkowym 

lub innym urządzeniu. 

2. Przechowywanie danych: 



Akta członków: Podmiot biznesowy to "Członek", ale jeśli chcesz przechowywać wszystkie 

wymagane informacje o wszystkich członkach klubu, nazwa "Członkowie" jest odpowiednia. 

Ponieważ wszystkie logiczne magazyny danych są identyfikowane za pomocą "D", jego 

identyfikatorem będzie "D1". 

3. Procesy: 

Zapisać członka: Jest to dopuszczalne (czasownik i obiekt), jednak nie należy określać żadnej 

lokalizacji, aby "sekretarz" został usunięty. Powodem tego jest to, że w nowym systemie 

proces może być przeprowadzany automatycznie przez system. Nowy logiczny DFD jest 

następujący 

 

 

Należy zauważyć, że przepływ danych z procesu do magazynu danych został zmieniony na 

"Szczegóły członu", a nie "Dane wnioskodawcy", ponieważ jest to bardziej odpowiedni opis 

danych w tym momencie procesu. 

Model "logiczny" opisuje procesy i informacje, które są istotne dla przedsiębiorstwa, a 

dokładniej, co jest potrzebne, a nie jego forma. Stanowi podstawę dalszych analiz i działań 

projektowych. 

Ćwiczenie 5 

Konwersja fizycznego poziomu 1 DFD dla firmy wynajmującej pojazdy pokazanej na rysunku 

2.8 do logicznego poziomu 1 DFD. 

Ćwiczenie 5 feedback 

Logiczny poziom 1 DFD 



 

2.8 ZNAKOMITE SCHEMATY PRZEPŁYWU DANYCH 

Jak już wspomniano, zastosowanie techniki diagramowania strukturalnego DFD pozwala na 

podejście od góry do modelu, dzięki czemu DFD może zostać rozłożony (rozszerzony) na niższe 

poziomy, z których każdy pokazuje więcej szczegółów dla każdego procesu, oddzielając je do 

ich podprocesów. Diagram kontekstu najwyższego poziomu - poziom 0 - nazywany jest 

również diagramem kontekstowym, ponieważ pokazuje granicę dla całego systemu jako jeden 

proces, otoczony przez zewnętrzne jednostki (kontekst) i ich przepływy danych reprezentujące 

interakcję z systemem. DFD poziomu 1 pokazuje główne procesy i magazyny danych dla 

obszaru objętego dochodzeniem. DFD poziomu 2 jest zwykle produkowany dla każdego 

procesu pokazanego na poziomie 1, chociaż nie zawsze jest konieczne przerwanie każdego 

procesu na następny poziom. Kompozycja zatrzymuje się, gdy procesy na schemacie są 

traktowane jako prymitywne lub elementarne, tzn. Można je określić po prostu za pomocą 

innej metody, takiej jak "Structured English" .Procesy są ponumerowane na niższych 

poziomach zgodnie z następującą konwencją. Jeżeli DFD poziomu 1 miał numer 1, który składał 

się z 3 podprocesów, te podprocesy byłyby pokazane na DFD poziomu 2 o numerach 1.1, 1.2, 

1.3. Jeśli drugi proces poziomu 1 z identyfikatorem 2 miał 2 podprocesy będą one oznaczone 

jako 2.1 i 2.2 na innym DFD poziomu 2. Proces na danym poziomie wyznacza granicę dla DFD 

na następnym niższym poziomie. Ważne jest, aby przepływy danych pokazane na niższym 

poziomie DFD odpowiadały przepływom pokazanym na wyższy poziom. Jest to określane jako 

"równoważenie" modelu. Narzędzia CASE pomagają sprawdzić, czy to "balansowanie" miało 

miejsce, ponieważ zwykle przenoszą przepływy danych (i magazyny danych) automatycznie 

do następnego poziomu, gdy tworzony jest diagram podrzędny. Jeśli składnica danych jest 

używana tylko przez jeden proces (tj. Jest "prywatny" dla tego procesu), pojawiłaby się tylko 

na niższym poziomie. Zewnętrzne jednostki są pokazywane na niższych poziomach, jeśli 

przepływy danych są bezpośrednio połączone z procesami na niższym poziomie. Rozważmy 

wynajem DFD na poziomie 1, który ma trzy procesy. Proces "Check rental" w rzeczywistości 

obejmuje trzy procesy podrzędne: sprawdź dostępność pojazdu, stwórz rezerwację wynajmu 

i poinformuj klienta. Te procesy podrzędne można pokazać na diagramie poziomu 2 w 

następujący sposób 



 

Pole wokół trzech procesów wskazuje granicę procesu poziomu 1, który jest reprezentowany 

przez diagram poziomu 2. Zwróć uwagę na zgodność między diagramami poziomu 1 i poziomu 

2 dla procesu "Sprawdź wypożyczenie". 

1. Przepływy danych wejściowych i wyjściowych są identyczne na diagramie poziomu 2 z 

procesem 1 diagramu poziomu 1. 

2. Dwa magazyny danych zaangażowane w proces Level 1 "Check rental" mecz na poziomie 2, 

jak pokazano poza granicą poziomu 2 (duże pole) 

3. Zewnętrzna jednostka "Klient" pojawia się na poziomie 2, ponieważ jest bezpośrednio 

powiązana z procesem pierwszego poziomu "Sprawdź wypożyczenie" na diagramie poziomu 

1. 

Na diagramie poziomu 2 pojawiają się nowe przepływy danych, które łączą procesy. 

Uwaga. Jeśli proces "Poinformuj klienta" obejmował również przechowywanie kopii 

potwierdzenia wysłanego do klienta, byłby reprezentowany jako "prywatny" magazyn danych 

o nazwie "Potwierdzenia" i powiązany z przepływem danych wyjściowych z tego procesu do 

jednostki Klienta. Jest określany jako "prywatny", ponieważ byłby widoczny tylko na tym 

poziomie, gdyby nie był używany przez inne procesy na wyższym poziomie. 

2.9 SCHEMAT KONTEKSTU (POZIOM 0) 

Pierwszym diagramem w hierarchii jest diagram Kontekst, który jest również określany jako 

DFD poziomu 0. Diagram ten pokazuje cały obszar rozważanej działalności (system) i jest 

często określany jako zakres analizy lub badania. Logicznie, diagram kontekstu jest 

narysowany jako pierwszy, dzięki czemu można zidentyfikować zakres obszaru badań oraz 



pokazać zewnętrzne jednostki i przepływy danych. Jednak w praktyce zwykle łatwiej jest 

zacząć od diagramu poziomu 1, a następnie przesyłać strumienie danych z tego i łączyć je w 

jedno pole procesu na diagramie kontekstowym. Korzystanie z logicznego DFD poziomu 1 dla 

firmy wynajmującej pojazdy umożliwiłoby stworzenie następującego diagramu 

kontekstowego: 

 

Uwaga 

• Na schemacie kontekstowym oznaczonym nazwą systemu pojawia się tylko jeden symbol 

procesu 

• Proces ma numer identyfikacyjny "zero" 

• Żadne magazyny danych nie są wyświetlane na diagramie kontekstowym 

• Istnieją cztery przepływy danych, które odpowiadają tym w DFD poziomu 1 w celu 

zapewnienia zgodności 

Ponieważ niektóre diagramy kontekstowe mają wiele strumieni danych, dopuszcza się 

łączenie w celu zwiększenia czytelności, np. dwa przepływy danych "Szczegóły najmu" mogą 

być pokazane poniżej jako jedne, ale z końcówkami strzałek na obu końcach przepływu (uwaga 

ta jest dozwolona tylko na diagramie kontekstowym). 

 

Ważne 

Zawsze zapewniaj zgodność ze schematem przepływu danych na wyższym poziomie 

• Pokaż granicę reprezentującą proces wyższego poziomu 

• Sprawdź, czy na każdym poziomie istnieje ta sama liczba przepływów danych 

• Sprawdź, czy te same nazwy są używane do przesyłania danych 

• Sprawdź, czy obiekty zewnętrzne są kompatybilne 

Uwaga: Jeśli używasz narzędzia CASE QSEE, najpierw musisz wprowadzić diagram kontekstu, 

chociaż nie zawsze jest możliwe zidentyfikowanie wszystkich zewnętrznych jednostek lub 

przepływów danych na tym etapie. To nie stanowi problemu, ponieważ narzędzie CASE 



zapewnia, że wszelkie elementy zewnętrzne lub przepływy danych są dodawane do 

diagramów niższego poziomu, np. DFD poziomu 1 są automatycznie dodawane do pliku 

diagram (y) wyższego poziomu, aby diagramy pozostały "zrównoważone". 

Ćwiczenie 6 

Sporządź diagram kontekstowego dla klubu rowerowego, 

Ćwiczenie 6 feedback 

 

 

2.10 SŁOWNIK DANYCH 

Ponieważ analityk tworzy model logiczny, dodatkowe informacje muszą zostać przechwycone 

i zapisane w celu późniejszego wykorzystania. Ten zbiór informacji jest określany jako słownik 

danych lub repozytorium danych i zwykle jest przechowywany w narzędziu CASE, ponieważ 

pozwala to na łatwe raportowanie i sprawdzanie krzyżowe, aby zobaczyć, gdzie używane są 

elementy danych. Zebrane informacje obejmują wartości danych ze strumieni danych, 

składnic danych i procesów. Te wartości danych obejmują rekordy danych lub struktury 

danych, z których każda zawiera pojedyncze elementy danych lub elementy. Przykładowy 

zestaw danych (rekord) dla klienta w systemie wynajmu pojazdu obejmuje elementy danych 

• nazwa klienta 

• adres klienta 

• numer telefonu domowego / biurowego klienta 

• numer telefonu komórkowego klienta 

• identyfikator prawa jazdy klienta. 

Elementy danych są ponadto zdefiniowane tak, aby zawierały typ danych, np. Numeryczny lub 

tekstowy, oraz rozmiar, na przykład maksymalna liczba znaków. Dodatkowe powiązane 

informacje, które są często przechowywane obejmuje oczekiwane wielkości danych, tj. liczbę 

rekordów klienta, które należy przechowywać, lub liczbę transakcji, które będą przetwarzane 

w danym okresie, np. ile zamówień będzie przetwarzane dziennie. Dla każdego elementu 

danych zostaną odnotowane akceptowalne wartości lub zakresy wraz z szczegółami 

zabezpieczeń odnoszącymi się do praw dostępu użytkownika. Wszystkie te informacje są 

nazywane meta-danymi i są niezbędne do stosowania w późniejszych etapach SDLC 



2.11 SPECYFIKACJA PROCESU 

Każdy elementarny proces z najniższego poziomu DFD musi zostać określony w odpowiedniej 

formie, która jasno opisuje przetwarzanie niezbędne do osiągnięcia jego celu. Informacje te 

stanowią podstawę specyfikacji oprogramowania, które są wykorzystywane w fazie 

projektowania systemu. Dostępne są trzy główne techniki modelowania dla określenia tej 

logiki procesu: Drzewa decyzyjne, Tabele decyzyjne i Strukturalny angielski. 

2.12 DRZEWA DECYZJI 

Drzewo decyzyjne służy do przedstawienia graficznej reprezentacji wszystkich możliwych 

warunków i ich działań, jak w poniższym opisie procesu, który został zidentyfikowany przez 

systemy analityk podczas rozmowy z kierownikiem wynajmu firmy wynajmującej pojazdy: 

"Istnieją dwa rodzaje klientów, którzy wynajmują pojazdy, klientów biznesowych i klientów 

prywatnych. Klienci prywatni muszą płacić za wynajem pojazdu w momencie rezerwacji, 

jednak klienci biznesowi mają warunki kredytowania. Jeśli są klientami przez trzy lub więcej 

lat, mogą otrzymać kredyt do 10 000 GBP; ci, którzy byli klientami za mniej niż ten, otrzymują 

kredyt w wysokości 5000 GBP. " 

Ten tekst pokazuje, że podejmowanych jest wiele decyzji, a podejmowane działania są 

podejmowane w zależności od wyniku. Każda sytuacja biznesowa jest identyfikowana, w tym 

przypadku, czy najemca jest klientem biznesowym czy prywatnym. Każdy z nich może mieć 

dalsze gałęzie, które reprezentują dalsze punkty podziału. Na końcach końcowych gałęzi 

określone jest działanie, które należy podjąć jak pokazano tutaj: 

 

2.13 TABELE DECYZJI 

Tabela decyzyjna wykorzystuje podejście tabelaryczne, aby pokazać każdy warunek i jego 

wynik. Można je łatwo skonfigurować za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Są one często 

używane przez analityków, aby dowiedzieć się, jak przetworzyć wiele skomplikowanych 

warunków w formie, która jest łatwa do zrozumienia dla innych. W szczególności programiści 

mogą wykorzystać je do opracowania kodu podczas fazy projektowania systemu SDLC. Tabela 

składa się z czterech segmentów, jak pokazano poniżej: 



 

Segment warunku zawiera warunki lub "pytania". Wyniki stanu są "Prawda" lub "Fałsz" i są 

reprezentowane przez "Y" lub "N"; myślnik "-" jest używany, gdy wynik jest nieistotny. Każda 

pozycja warunku jest określana jako reguła i są one zwykle ponumerowane. Segment wpisu 

warunku służy do rejestrowania odpowiedzi na pytania warunkowe jako Y "," N "lub" - ". Wpis 

akcji "X" jest wprowadzany wraz z akcją, która ma zostać wykonana pod warunkiem  jak wynik 

określony powyżej. Wpis akcji pozostaje pusty, jeśli nie można podjąć żadnych działań. Aby 

utworzyć tabelę decyzji, należy wyświetlić wszystkie warunki i zwrócić uwagę na alternatywne 

odpowiedzi. Następnie obliczyć całkowitą liczbę alternatyw dla warunków, np. dla trzech 

warunków, każdy ma dwa wyniki ("Y" lub "N"), więc daje to 2 × 2 × 2 = 8. Wymień akcje w 

segmencie akcji i umieść "X" w polach akcji, odnoszących się do odpowiedniego zasady. 

Pozwól nam rozważyć przykładowy proces: Decyzja banku, czy wydać pieniądze klientowi z 

bankomatu, polega na sprawdzeniu, czy kwota do wypłaty nie przekracza salda konta klienta. 

 

Czasami można skonsolidować reguły, gdy akcje określone dla dwóch zestawów reguł są 

identyczne, a wpisy warunku różnią się tylko dla jednego warunku. W tym przykładzie dwie 

reguły można połączyć w jedną. Osiąga się to przez zastąpienie "Y" warunku przez "-" i 

usunięcie reguły, która ma "N". Ponowne zapoznanie się z poprzednim przykładem banku 

pozwala na uproszczenie w następujący sposób: 

 

Jeśli saldo nie jest kredytowane, warunek "kwota wypłaty <saldo" jest nieistotny, ponieważ 

działanie będzie takie samo dla obu warunków, tym samym zmniejszając liczbę wpisów 

warunkowych w tabeli. 



Ćwiczenie 7 

Konwertuj drzewo decyzyjne firmy wynajmującej pojazdy na tabelę decyzyjną. 

Ćwiczenie 7 feedback 

 

Powyższa tabela decyzji pokazuje wszystkie 16 możliwych kombinacji reguł, ale kiedy reguły 

są skonsolidowane, wynik pokazuje, że potrzeba tylko 5 zasad 

 

Pamiętajcie, że kreska "-" oznacza, że wartość wpisu warunku nie jest istotna 

2.14 STRUKTURALNY JĘZYK ANGIELSKI 

Ostatnią techniką, która może zostać wykorzystana do opisania podstawowego procesu, jest 

strukturalny język angielski. Podczas gdy drzewa decyzyjne i tabele decyzyjne pokazują różną 

logikę gałęzi, angielski strukturalny może być używany do opisania wszystkich etapów 

przetwarzania. Przyjmuje podejście modułowe i choć wygląda podobnie do pseudokodowego, 

który jest używany przez programistów do pomocy w określaniu kodu programu, nie jest to to 

samo, ponieważ jest używane do identyfikacji głównej logiki procesu, a nie konkretnego kodu. 

Strukturalny angielski wykorzystuje trzy logiczne struktury kontrolne: sekwencję, wybór i 

iterację. Struktury te są łączone w celu zdefiniowania logiki przetwarzania. Strukturalny 

angielski ma na celu zapewnienie jasnego wyjaśnienia przetwarzania zaangażowane, co 

pomaga twórcy oprogramowania podczas projektowania kodu podczas fazy rozwoju systemu 

SDLC. Strukturalny angielski wykorzystuje trzy logiczne struktury kontrolne: sekwencja 

selekcja i iteracja, w której wiele instrukcji jest wykonywanych jeden po drugim. Struktury te 

są łączone w celu zdefiniowania logiki przetwarzania. Strukturalny angielski ma na celu 

przedstawienie jasnego wyjaśnienia związanego z nim przetwarzania, które pomaga twórcy 

oprogramowania podczas projektowania kodu podczas fazy rozwoju systemu SDLC. 

Strukturalny angielski wykorzystuje trzy logiczne struktury kontrolne:  



Sekwencja jest sekwencją, w której liczba instrukcji jest wykonywana jedna po drugiej. Można 

to przedstawić schematycznie w następujący sposób: 

 

 

Uwaga. Każdy etap sekwencji może składać się z innych podprocesów, które zawierają 

logiczne struktury 

Selekcja. Kontrola wyboru warunku i, w zależności od wyniku, wykonuje jeden z dwóch 

kroków w następujący sposób 

 



Iteracja (pętla) Krok lub kroki procesu powtarzane aż do spełnienia warunku: 

 

 

Poniżej znajduje się przykład Strukturalny angielski. Zwróć uwagę, że liczba słów kluczowych 

jest używana wraz z odniesieniami do elementów danych (są one zdefiniowane w słowniku 

danych), które są przetwarzane. Typowe słowa kluczowe, które są używane, to: READ, CREATE, 

UPDATE, WRITE, DELETE, OUTPUT, IF, ELSE, ENDIF, REPEAT, UNTIL, WHILE, THEN, DO WHILE, 

END WHILE, EQUAL, LT (LESS THAN), LE (LESS THAN OR EQUAL TO), GT (GREATER THAN), GE 

(GREATER THAN OR EQUAL TO), AND, OR, NOT, OPEN, CLOSE, FILE, EXIT 

CREATE INVOICE 

* Ten proces powoduje wystawienie faktury za każde zrealizowane zamówienie; 

niekompletne zamówienia są zgłaszaneREPEAT UNTIL (end of file) 

READ order file 

IF (order complete) 

OUTPUT invoice 

ELSE 

Dodaj nr zamówienia do niekompletnego raportu o zamówieniu  

ENDIF 

ENDREPEAT 

EXIT CREATE INVOICE 



Uwaga: W przypadku korzystania ze zorganizowanego angielskiego należy używać tylko trzech 

konstrukcji. Wcięcia w celu zwiększenia jasności. Umieść jedną instrukcję sekwencji w linii. 

Zawsze używaj przypadku GŁÓWNEGO dla słów kluczowych. Podkreśl lub zaznacz słowa 

odnoszące się do wpisów słownika danych. Linie komentarza zaczynają się od *. Użyj (), aby 

zamknąć warunki. 

2.15 KATALOG WYMOGÓW 

Po zidentyfikowaniu wymagań systemowych zostaną one udokumentowane jako zestaw 

wpisów w katalogu wymagań przy użyciu szablonu podobnego do poniższego. Będą one 

używane w połączeniu z diagramami modelowymi i zorientowanymi obiektowo, które zostały 

utworzone i są zwykle przechowywane w repozytorium narzędzi CASE dla łatwego odniesienia 

Wpis do katalogu wymagań 

System : 

Autor : 

Numer zapotrzebowania : 

Numer wersji : 

Wymagania Nazwa : 

Opis : 

Priorytet : 

Źródło : 

Właściciel : 

Problemy i wybitne : 

Pytania : 

Komentarze / Sugerowane : 

Rozwiązania :  

Korzyści : 

Powiązane dokumenty : 

Powiązane wymagania : 

Rozkład : 

Pola szablonu są wypełniane w następujący sposób: 

• System - proponowana nazwa systemu 

• Autor - osoba, która udokumentowała wymóg, zwykle analityk 

• Numer zapotrzebowania - numer lub identyfikator jednoznacznie identyfikujący wymóg 



• Numer wersji - służy do wskazania wersji tego wymagania, ponieważ mogą one zostać 

zmienione 

• Nazwa wymagania - krótka nazwa 

• Opis - opis wymagań funkcjonalnych (niezbędnych) w słowach użytkownika 

• Mogą być zawarte wymagania niefunkcjonalne, np. czasy odpowiedzi transakcji, które mogą 

zawierać akceptowalne zakresy 

• Priorytet - np. Niski średni wysoki. Nie wszystkie wymagania zostały wdrożone, więc 

konieczne będzie uzgodnienie niezbędnych 

• Źródło - osoba lub dokument identyfikujący wymóg 

• Właściciel - osoba, która bierze odpowiedzialność za wymagania 

• Zagadnienia i niezrozumiałe pytania - kwestie, które należy rozważyć 

• Komentarze / Sugerowane rozwiązania - pomysły do rozważenia 

• Korzyści - muszą odnosić się do priorytetów biznesowych i wyżej wymienionego Priorytetu 

• Powiązane dokumenty - odnoszą się do innych opracowanych dokumentów analitycznych i 

projektowych, np. modele / diagramy 

• Powiązane wymagania - odnosi się do innych wymagań, które odnoszą się do tego samego 

obszaru funkcjonalnego systemu 

• Rozdzielczość - wskazuje wynik wymogu, tj. Skończony, po odrzuceniu, powód stanu. 

Na koniec tworzony jest dokument specyfikacji oprogramowania (SRS), który zawiera 

powyższe diagramy i dokumentację. Na przykład szablon SRS patrz. SRS jest niezbędnym 

dokumentem, który jest używany w następnej fazie SDLC - Projektowanie systemów 

2.16 PODSUMOWANIE 

Identyfikacja wymagań systemowych nie jest prostym procesem i wymaga obserwacji i 

kwestionowania szeregu interesariuszy, aby ustalić ich wymagania, z których niektóre mogą 

być sprzeczne lub różnić się priorytetem. Analitycy często tworzą fizyczny model istniejącego 

systemu, aby zrozumieć jego funkcję, a następnie stworzyć model logiczny. Po tym często 

następuje logiczny model proponowanego systemu, który z kolei może prowadzić do 

opracowania fizycznego modelu reprezentującego proponowany nowy system. Modelowanie 

procesów obejmuje tworzenie szeregu zestawów diagramów. Diagramy te obejmują DFD, 

które umożliwiają analitykowi zrozumienie systemu z fizycznej i logicznej perspektywy. 

Złożone systemy wymagają hierarchii DFD; im niższy poziom, tym więcej szczegółów jest 

pokazanych. Na najniższym poziomie elementarne procesy są opisane przy użyciu drzew 

decyzyjnych, tablic decyzyjnych i angielskiego strukturalnego. Podczas tworzenia DFD ustalane 

są również wymagania dotyczące danych, które są przechowywane w słowniku danych w 

celach informacyjnych na późniejszych etapach cyklu życia systemu. Po zakończeniu fazy 



analizy zidentyfikowano i udokumentowano nowe wymagania systemowe. Są one następnie 

przywoływane podczas następnej fazy projektowania systemów SDLC. 

 

3 ANALIZA ZORIENTOWANA NA OBIEKTY 

Modelowanie oparte na obiektach stanowi alternatywę dla modelowania strukturalnej 

analizy. Widzi system jako zestaw obiektów i ich interakcje. Analiza zorientowana na obiekt i 

Projekt (OOAD) stał się bardziej rozpowszechniony dzięki zwiększonemu wykorzystaniu 

obiektowych języków programowania, takich jak Java i Python. Unified Modeling Language 

(UML) zawiera wiele diagramów (UML2 ma 13) do opisu systemu z perspektywy obiektu i jest 

szeroko stosowany do modelowania obiektów, więc pomaga usprawnić komunikację między 

analitykami i użytkownikami. Ten rozdział ma na celu zapoznanie Cię z najpopularniejszymi 

diagramami UML w ich podstawowej formie. Pełny opis UML wykracza poza zakres tej książki, 

jednak podano dalsze odniesienia do niej. Aby stworzyć model obiektowy, musisz zrozumieć 

następujące warunki O-O. 

3.1 OBIEKTY I KLASY 

Obiekt reprezentuje rzeczywisty element świata, taki jak rower lub osobę, i zawiera zarówno 

dane, jak i metody (operacje) przetwarzania danych obiektu. Dane obiektu są przechowywane 

jako zestaw atrybutów, a wartości danych są ukryte, aby uniemożliwić bezpośredni dostęp z 

zewnątrz; nazywa się to enkapsulacją. Obiekty mają różne stany podczas ich życia i te stany są 

zmieniane przez wydarzenia. Obiekty należą do klasy, która jest grupą podobnych obiektów. 

Klasa składa się z nazwy, zestawu atrybutów i zestawu metod i jest przedstawiona w sposób 

przedstawiony poniżej. Na przykład cykl wyścigowy należy do klasy o nazwie rower. Klasa jest 

szablonem specyfikacji dla zestawu obiektów i ma atrybuty i metody. Każdy obiekt (instancja) 

klasy będzie miał określony zestaw wartości atrybutów, a każde wystąpienie klasy będzie w 

stanie przeprowadzić metody klasy w odpowiedzi na odpowiedni komunikat. 

 

Przykładowe obiekty (wystąpienia) klasy PERSON: 



 

Ćwiczenie 1 

Zidentyfikuj trzy klasy biznesowe dla systemu uniwersyteckiego. Dla każdej klasy identyfikuj 

trzy atrybuty i dwie metody (operacje). 

Ćwiczenie 1 feedback 



 

 

Klasy obiektów mogą być ułożone w hierarchię, w której "pod-klasa" dziedziczy cechy "super-

klasy". Podklasa posiada wszystkie atrybuty i metody, które ma super-klasa. Nazywa się to 

dziedziczeniem. Podklasa może mieć dodatkowe atrybuty i metody, które można następnie 

podzielić na bardziej szczegółowe podklasy. Aby zmienić dane w obiekcie, do obiektu należy 

wysłać wiadomość z prośbą o wykonanie odpowiedniej metody. Komunikat "dodaj osobę" 

spowodowałby, że klasa PERSON dodała nową instancję PERSON z wartościami dla jej 

atrybutów (pod warunkiem, że klasa PERSON ma metodę dodawania nowej osoby). Podobnie, 

wiadomość "Enroll" wysłana z LECTURER do STUDENT zapisałaby studenta na kurs. 

 

 

W powyższym przykładzie klasy STUDENT i LECTURER są podklasami superklasy PERSON i 

dziedziczą atrybuty i metody super-klasy. Konkretną wiadomość można wysłać do różnych 



obiektów i podjąć różne działania. Na przykład poniższy model pokazuje klasę SYMBOL, która 

ma podklasy SQUARE i CIRCLE. Jeśli komunikat "Rysuj" jest wysyłany do obiektu SQUARE, to 

kształt kwadratu zostanie narysowany; jeśli jednak ta sama wiadomość zostanie wysłana do 

obiektu CIRCLE, zostanie narysowane koło. Ta umiejętność interpretowania wiadomości w 

różny sposób w zależności od obiektu nazywa się polimorfizmem 

 

Ćwiczenie 2 

Zidentyfikuj dwie podklasy dla pokazanej powyżej klasy STUDENT. Dla każdej z podklas należy 

zidentyfikować dwa atrybuty i dwie metody, które nie byłyby w super-klasie. 

Ćwiczenie 2 feedback 

 

Diagramy zależności obiektów zapewniają przegląd obiektów systemowych i ich interakcji oraz 

mogą zapewnić użyteczny przegląd systemu. 



 

3.2 WYKORZYSTAJ MODELOWANIE PRZYPADKU 

UML obejmuje Use Case Modeling, który jest powszechnie używany do pokazywania 

funkcjonalności systemu z perspektywy użytkownika i zapewnia użyteczny sposób 

identyfikowania i dokumentowania wymagań dla systemu. Diagram przypadków użycia 

zawiera wiele scenariuszy. Scenariusz opisuje, w jaki sposób użytkownik współdziała z 

systemem w określonych sytuacjach. Zewnętrzna jednostka nazywana aktorem (osoba lub 

inny system) współdziała lub komunikuje się z przypadkiem użycia, który wykonuje proces lub 

funkcję. Aby zilustrować, jak powstaje diagram przypadków użycia, oto przykład z punktu 

widzenia recepcjonisty hotelowej. Scenariusz rezerwacji pokoju hotelowego dla gościa byłby 

następujący: 

"Zapytaj gościa, jakiego rodzaju pokój by chciał i jak długo będą chcieli zostać. Sprawdź system 

rezerwacji, aby zobaczyć, jakie pokoje są dostępne. Potwierdź pokój i daty z gościem. 

Wprowadź szczegóły rezerwacji w systemie. " 

Zauważ, jak to jest napisane z punktu widzenia użytkownika systemu (recepcjonistki). 

Zastanów się jednak, co się stanie, jeśli recepcjonista nie będzie w stanie zaoferować pokoju 

o żądanym typie. Można określić inny scenariusz, aby poradzić sobie z tą sytuacją, na przykład 

gościowi można zaoferować inną klasę pokoju. Przykład użycia "Pokoju Pokładowego" 

składałby się z głównego scenariusza sukcesu (który prawdopodobnie zajmie się większością 

przypadków) i scenariusza rozszerzenia, który poradziłby sobie z tym wyjątkiem. (Uwaga W 

zależności od sytuacji może istnieć wiele scenariuszy rozszerzeń. 

 

Biblioteczka 

Główny scenariusz sukcesu 

1. Zapytaj gościa, jakiego rodzaju pokoju potrzebują 

2. Sprawdź system rezerwacji dla dostępności pokoju 

3. Potwierdź rezerwację pokoju u gościa 

4. Zaktualizuj system rezerwacji. 

Rozszerzenia (dodatkowe scenariusze lub wyjątki) 

1a. Rodzaj pokoju nie jest dostępny 

1a1. Zidentyfikuj alternatywny dostępny typ pokoju 

1a2. Wróć do kroku 3 w głównym scenariuszu sukcesu. 



Chociaż prosty opis podobny do powyższego może być odpowiedni dla prostego zastosowania 

lub dla małego systemu, dla bardziej złożonych systemów analitycy często tworzą bardziej 

wyczerpujący opis zawierający dodatkowe informacje. Poniższy szablon ilustruje to dla 

powyższego scenariusza: 

 

Użyj nazwy przypadku : Book room. 

Scenariusz : Zarezerwuj pokój hotelowy dla gości. 

Bodziec : Gość prosi o pokój. 

Opis : Kiedy gość poprosi o typ pokoju, recepcjonista sprawdza system rezerwacji, aby 

zobaczyć, jakie pokoje są dostępne. Jeśli żądany pokój jest dostępny, rezerwacja jest 

potwierdzona. 

Aktorzy : Recepcjonista hotelu  

Powiązane przypadki użycia : Sprawdź dostępność pokoju. 

Interesariusze : Zarządzanie hotelem. 

Warunki wstępne : Gość wymagający pokoju. 

Warunki po :  Rezerwacja pokoju potwierdzona. 

Główny scenariusz : 

1. Zapytaj gościa, jakiego rodzaju pokoju potrzebujw 

2. Sprawdź system rezerwacji dla dostępności pokoju 

3. Potwierdź rezerwację pokoju u gościa 

4. Zaktualizuj system rezerwacji. 

Rozszerzenia  

1a. Rodzaj pokoju nie jest dostępny 

1a1. Zidentyfikuj alternatywny dostępny typ pokoju 

1a2. Wróć do kroku 3 w głównym scenariuszu sukcesu 

Uwaga. Istnieje wiele używanych szablonów opisu przypadków użycia. Jednak wszystkie one 

zawierają główne wymagania informacyjne. 

Prosty diagram przypadków użycia oparty na powyższym scenariuszu przedstawiono poniżej. 

 

 



 

 

Przypadki użycia mogą również wchodzić w interakcje z innymi przypadkami użycia. Jest tak w 

przypadku, gdy jeden przypadek użycia obejmuje funkcjonalność innego przypadku użycia. 

Jest to pokazane za pomocą relacji << include >>. Poniższy przykład pokazuje, że przypadek 

użycia w celu sprawdzenia dostępności pokoju zostanie włączony do przypadku użycia przy 

rezerwacji pokoju. 

 

Uwaga. Symbole przypadków użycia są pokazane w ramce, aby wskazać granicę systemu, a 

linie łączące aktorów z przypadkami użycia są nazywane "powiązaniami komunikacyjnymi". 

Należy zauważyć, że niektóre diagramy mogą zawierać wskazówki strzałek wskazujące 

kierunek komunikacji. Relację << extend >> można również wykorzystać do pokazania 

opcjonalnego użycia przypadku użycia, na przykład przypadek użycia "Dokonaj płatności" 

może zostać rozszerzony o przypadek użycia dla "Płatności kartą kredytową" i alternatywny 

przypadek użycia dla "Zapłata gotówką". Przypadki użycia powinny obejmować wszystkie 

powiązane transakcje, więc w przypadku rezerwacji gościa w hotelu powiązane transakcje 

obejmują rezerwację pokoju, wystawienie rachunku i opłacenie rachunku. Ta sytuacja jest 

pokazana na poniższym diagramie przypadków użycia. 



 

 

Ćwiczenie 3 

Przygotuj opis przypadku użycia dla następującego scenariusza: 

"Kierownik hotelu dogląda akta zapasów kosmetyków raz w tygodniu, aby zapewnić 

wystarczającą ilość mydeł, szamponów itp. Tam, gdzie to konieczne, zlecenie jest wysyłane do 

dostawcy. Zamówienia są przechowywane i wykorzystywane do sprawdzania dowodów 

dostaw i faktur po ich otrzymaniu. Czasami dostawcy 

nie są w stanie wysłać wymaganych kosmetyków i zaproponuje alternatywę. Po dostarczeniu 

przyborów toaletowych plik zapasowy jest aktualizowany. " 

Ćwiczenie 3 feedback 

Główny scenariusz sukcesu 

1. Sprawdź plik magazynowy co tydzień 

2. Jeśli ilość zapasów <poziom ponownego zamówienia, podnieś zamówienie dostawcy 

3. Kopiowanie plików 

4. Sprawdź zamówienie na dowód dostawy / fakturę 

5. Zaktualizuj plik magazynowy materiałami eksploatacyjnymi. 



Rozszerzenia 

2a Dostawca nie może dostarczyć przyborów toaletowych 

2a1 Wybierz alternatywne kosmetyki 

2a2 Powróć do kroku 3 w głównym scenariuszu sukcesu 

3.3 DIAGRAM KLASY 

Kiedy analityk zidentyfikował klasy obiektów z diagramów użycia przypadków, tworzony jest 

model logiczny w postaci diagramu klas, aby pokazać powiązania między nimi. Powiązanie 

klasy służy do reprezentowania relacji między dwiema klasami. Ma opisową etykietę i 

pokazuje wielokrotność. Wielokrotność opisuje, ile instancji jednej klasy w relacji odnosi się 

do wystąpień innej klasy. Jest to czasami określane mianem kardynalności. Wielość relacji 

wskazuje minimalną i maksymalną liczbę wystąpień i jest pokazywana za pomocą 

następujących symboli: 

0..1 odczytuje się jako zero lub jeden 

1..1 jest czytany jako jeden i tylko jeden 

0 .. * jest odczytywane jako zero jeden lub wiele 

1 .. * jest odczytywany jako jeden lub wiele 

Na poniższym diagramie klasowym binarna relacja pomiędzy MODUŁEM a LEKTURĄ byłaby 

odczytywana od prawej do lewej, ponieważ jeden LECTURER dostarcza jeden lub wiele 

MODUŁÓW (1 .. *) i czyta od lewej do prawej, jeden moduł jest dostarczany przez zero lub 

jednego wykładowcę (0 ..1). Implikacją może być tutaj to, że moduł nie może jeszcze mieć 

wyznaczonego wykładowcę, który mógłby go dostarczyć, lub że jest modułem do samodzielnej 

nauki. Rozważmy teraz relację wiele do wielu pomiędzy STUDENTEM a MODUŁEM. Jako 

student może studiować jeden lub wiele modułów (1 .. *) i moduł może być studiowany przez 

zero, jeden lub wielu studentów (0 .. *) będzie potrzeba przechowywania dodatkowych 

danych generowanych przez ten związek - ocena i ocena dla każdego ucznia biorącego moduł. 

Chociaż można rozważyć przechowywanie tych informacji w jednej z klas, nie byłoby to 

praktyczne rozwiązanie ze względu na potencjalnie dużą liczbę elementów danych, więc dane 

przechowywane są w nowej klasie stowarzyszeń o nazwie STUDIA, która jest pokazana jako 

powiązana z początkowa relacja z linią przerywaną. To podejście rozwiązuje relację wiele do 

wielu w efektywnej implementacji, która może poradzić sobie z dowolną liczbą studentów 

pobierających dowolną liczbę modułów. 



 

 

Uwaga. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę każdą relację z obu kierunków, aby upewnić się, że 

określasz poprawną wielokrotność podczas rysowania diagramu klas. 

3.4 SCHEMATY SEKWENCJI 

Diagram sekwencji służy do pokazania interakcji między obiektami w kolejności, w jakiej 

występują. Mogą okazać się użyteczne w pokazaniu dynamiki działania przykładu użycia i 

mogą być wykorzystane do udokumentowania wymagań dla nowego systemu. Są one 

tworzone przy użyciu informacji uzyskanych z diagramów przypadków użycia i opisów 

scenariuszy. Diagramy sekwencji można narysować w różnych stopniach szczegółowości w 

zależności od miejsca, w którym są używane w SDLC. Podstawowe elementy pokazano na 

poniższym schemacie. Poniżej przedstawiono schemat sekwencji dla kontroli zapasów  

 



Diagram sekwencji składa się z czterech głównych komponentów: - klas, linii życia, 

komunikatów i pól aktywacyjnych.Klasy HOUSEKEEPING MANAGER, POZYCJA, ZLECEŃ 

DOSTAWCY i DOSTAWCY są reprezentowane przez prostokąty. Klasy mają linie życia, które są 

reprezentowane przez pionowe przerywane linie. Linia życia wskazuje okres czasu, w którym 

obiekt klasy komunikuje się z innymi obiektami. Komunikaty są wyświetlane jako poziome 

strzałki wskazujące kierunek, w którym porusza się wiadomość, i zawierają etykietę 

wskazującą nazwę wiadomości. Pierwsza wiadomość to zazwyczaj wyświetlane u góry, a 

kolejne wiadomości są ułożone jedna na drugiej. Gdy wiadomości są wysyłane do obiektu, 

powoduje to wywołanie metody (operacji) w obrębie tego obiektu. Numery poziomów można 

dodać do komunikatów, chociaż zazwyczaj nie jest to konieczne, ponieważ kolejność pionowa 

wiadomości wskazuje sekwencję. Pola aktywacyjne są pokazane jako pionowy pasek (na 

niebiesko) nad linią życia, co oznacza okres, w którym obiekt wykonuje operację często 

nazywaną ogniskiem kontroli. Duży X jest czasami pokazywany na dole pola aktywacyjnego, 

aby wskazać zniszczenie obiektu na końcu jego linii życia. 

Uwaga. Złożone interakcje mogą wymagać więcej niż jednego diagramu sekwencji, aby w pełni 

przedstawić główne i alternatywne scenariusze. Diagramy sekwencji są przydatne, gdy masz 

do wykonania złożony scenariusz. 

3.5 SCHEMATY MECHANICZNE 

Jak już pokazano, obiekty mają zachowania i stany. Aby zrozumieć różne stany obiektu podczas 

jego istnienia, można narysować diagram stanu maszyny, czasami nazywany diagramem 

stanu. Ten diagram pokazuje przejścia między stanami, w których może przebywać obiekt, 

spowodowane przez zdarzenia wewnętrzne lub zewnętrzne. Diagramy maszyn stanów są 

zwykle tworzone podczas badania klasy o złożonym cyklu życia. Poniższy diagram stanu 

maszyny reprezentuje studenta uniwersytetu oraz różne etapy lub stany, które przechodzą. 

Okrągłe prostokąty reprezentują stany: - początkowo uczeń zostanie uznany za kandydata, a 

następnie zostanie zapisany, po przybyciu zostaną oni zarejestrowani i zwykle ukończą kurs. 

Podczas pobytu na uniwersytecie mogą one zostać wycofane czasowo lub na stałe. Małe 

okrągłe kółko jest stanem początkowym, tj. Gdy obiekt rozpoczyna interakcję z systemem. 

Strzałki wskazują zdarzenie, które wyzwala przejście z jednego stanu do drugiego. Stałe kółko 

z ramką reprezentuje stan końcowy obiektu. 

 

3.6 DIAGRAMY AKTYWNOŚCI 

Diagram aktywności służy do pokazywania działań i zdarzeń w kolejności, w jakiej się 

odbywają, wraz z ich wynikami. Poniższy diagram aktywności oparty jest na scenariuszu 

opisanym w części 3 powyżej. Stałe kółko reprezentuje stan początkowy diagramu. 



Zaokrąglony prostokąt reprezentuje działanie (ręczne lub automatyczne), strzałka 

reprezentuje zdarzenie (coś, co dzieje się w danym czasie i miejscu), a diament reprezentuje 

decyzję lub gałąź, wartość warunku może być pokazana i jest określana jako warunek strażnika 

. Dodatkowymi symbolami, które można zastosować, są płaski prostokąt, który reprezentuje 

synchronizację, widelec umożliwiający równoległe wykonywanie czynności oraz łączenie, 

które łączy zdarzenia. Stan końcowy (koniec diagramu) jest pokazany za pomocą pełnego 

okręgu z obramowaniem. 

 

Diagramy aktywności można podzielić za pomocą par linii określanych jako "swimlanes", aby 

pokazać działania, które są wykonywane przez różne role uczestniczące w procesie. Rola może 

być typem użytkownika - np. menedżer - lub platforma - np. serwer internetowy. W 

powyższym scenariuszu wszystkie czynności są wykonywane przez kierownika hotelu  

Aby utworzyć diagram aktywności, należy wziąć pod uwagę kolejność, w której odbywają się 

działania, i rozważyć wszelkie możliwe warunki, aby uwzględnić wszystkie scenariusze użycia. 

Jeśli stworzyłeś fizyczny DFD, może to pomóc w ustaleniu kolejności działań 

3.7 MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH 

Ostatnią techniką graficznego modelowania, którą można wykorzystać do przedstawienia 

sposobu działania systemów, pokazując procesy biznesowe, zdarzenia i zaangażowane osoby, 

jest standardowy model i zapis procesu biznesowego (BPMN). BPMN może być używany do 

modelowania wymagań i może być również wykorzystany na późniejszych etapach cyklu 

rozwoju. Jego celem jest dostarczenie standardowej notacji zrozumiałej dla analityków, 

programistów i innych interesariuszy biznesowych. Diagram składa się z zdarzeń, czynności 

(zadań), przepływów sekwencji i bramek, które kontrolują kierunek przepływu. Poniższy 

prosty schemat procesu biznesowego przedstawia procesy rezerwacji pokoju hotelowego 

wymienione w sekcji 3.2 powyżej. 



 

"Miejsce zgłoszenia" jest wydarzeniem początkowym. Pierwsze zadanie czynności "Sprawdź 

typ dostępnego pomieszczenia" jest przeprowadzane, a następnie wyłączna brama (diament), 

która reprezentuje kontrolę "typu pokoju", aby sprawdzić, czy jest dostępna; jeśli nie, 

podejmowane jest inne zadanie "Znajdź alternatywny pokój". Po nim następuje brama 

integrująca (diament z okręgiem), która kieruje przepływ sekwencji do zadania "Book room". 

Schemat procesu biznesowego może być podzielony na partycje, aby pokazać, jakie zadania 

są podejmowane przez różnych uczestników, chociaż w tym przypadku wszystkie zadania są 

podejmowane przez recepcjonistę hotelu. Diagram zazwyczaj składa się z basenu (takiego jak 

basen, pokazanego jako duży prostokąt ustawiony poziomo lub pionowo) podzielonego na 

kilka pasów ruchu. Na każdym pasie widoczna jest podsekcja procesu przeprowadzonego 

przez uczestnika. Powyższy przykład wykorzystuje tylko jeden pas, ponieważ cały proces jest 

przeprowadzany tylko przez jednego uczestnika - recepcjonistę hotelowego. Jeśli 

zaangażowani są inni uczestnicy, pojawią się na różnych pasach pływackich, a przepływy i 

symbole zostaną umieszczone na odpowiednim torze pływackim, a przepływy łączą się w razie 

potrzeby z pasami pływackimi. Szczegółowe schematy można rysować wykorzystując pełny 

zestaw symboli, które zawierają komunikaty, zegary, sygnały i inne typy bram. 

3.8 PODSUMOWANIE 

Analityk może użyć UML do analizy wymagań systemowych z perspektywy obiektowej. 

Wymaga to stworzenia zestawu diagramów odzwierciedlających potrzeby użytkownika i 

określających wymagania systemu. Obejmują one diagramy przypadków użycia, diagramy 

klas, diagramy sekwencji, diagramy stanu maszyny i diagramy aktywności. Powinny one zostać 

zweryfikowane przez użytkowników biznesowych, dopóki wszyscy nie będą przekonani, że 

dokładnie odzwierciedlają wymagania. Modele UML będą w efekcie dostarczać szczegółowy 

zestaw specyfikacji, które będą używane później w fazie projektowania systemu SDLC. 

Podejście O-O do modelowania ma na celu wykorzystanie możliwości wielokrotnego użycia 

obiektów, a także ułatwia konserwację systemów 



4 PROJEKTY SYSTEMU 

Po zakończeniu fazy analizy systemów tradycyjnego SDLC można rozpocząć fazę rozwoju 

systemu. Jednak w tym momencie można podjąć decyzję o rozważeniu dostępnych opcji 

nabycia systemu. Typowe opcje obejmują outsourcing, w którym zewnętrzna organizacja 

(usługodawca) zapewnia system (jako aplikację) i w niektórych przypadkach działa i utrzymuje 

(jako dostawca usług aplikacji). Jeśli rozważasz outsourcing, organizacja musi wziąć pod uwagę 

takie kwestie, jak bezpieczeństwo, poziomy ryzyka i koszty - nie tylko początkowe koszty 

rozwoju, ale także całkowity koszt posiadania (TCO), który obejmuje koszty cyklu użytkowania 

systemu. Outsourcing może być używany tylko dla systemu rozwoju, ponieważ może to 

zaoszczędzić organizacji kosztów pozyskania dodatkowych pracowników, którzy mogą nie być 

potrzebni po zakończeniu prac rozwojowych. Czasami może być konieczne podjęcie decyzji o 

zakupie pakietu komercyjnego, jeśli taki istnieje, który spełnia lub może być dostosowany do 

wymagań systemowych, lub czy rozwijać system w organizacji, chociaż takie podejście może 

nadal obejmować outsourcing niektórych prac rozwojowych . Typowe przyczyny rozwoju 

wewnętrznego polegają na tym, że wyprodukowany system w pełni spełniałby wymagania i 

pozwalał na kontrolę wszelkich technicznych lub istniejących ograniczeń systemowych. 

Rozwój wewnętrzny może również zapewnić większe bezpieczeństwo, unikając ryzyka, że 

dostawca przestanie oferować wsparcie w przyszłości. Powody dla zakup istniejącego 

produktu zazwyczaj wiąże się z niższymi kosztami (głównie rozwojem), chociaż całkowity koszt 

posiadania może okazać się wyższy. Wybór istniejącego produktu z aktualizacjami dostawców 

o sprawdzonej historii może zapewnić bardziej niezawodne i szybsze wdrożenie. Analityk 

będzie zaangażowany w rozważenie tych opcji przejęcia i musi być w stanie ocenić zalety i 

wady, aby wydać zalecenie dla kierownictwa w celu poinformowania o ostatecznej decyzji. W 

tradycyjnych środowiskach programistycznych specyfikacja wymagań jest przekazywana 

programistom, którzy przekształcą modele logiczne w fizyczny projekt. Projekt fizyczny 

obejmuje tworzenie specyfikacji opisujących struktury danych i zasady sprawdzania 

poprawności danych, procesy biznesowe oraz formaty wejściowe i wyjściowe dla interfejsu 

systemu (tj. Formularze i raporty). Po zakończeniu projektowania i rozwoju system jest 

przekazywany użytkownikom. Takie ustrukturyzowane podejście stwarza ryzyko, że 

dostarczony system może nie zadowolić użytkowników, mimo że spełnia uzgodnione 

wymagania funkcjonalne. Alternatywne podejście do rozwoju Agile obejmuje użytkowników 

w fazie rozwoju poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej na temat projektowania i 

opracowywania pakietów dla małych regularne odstępy. Takie podejście ma na celu bliższe 

zaspokojenie potrzeb użytkowników i zminimalizowanie wszelkich kosztownych zmian w 

zakresie przebudowy. 

4.1 DESIGN DANYCH 

Podczas fazy analizy zidentyfikowano wymagania dotyczące danych, wymagania te muszą być 

ustrukturyzowane w efektywnej formie, tak aby zapewnić integralność danych i łatwą 

konserwację. Tradycyjne dotychczasowe systemy opierały się na osobnych plikach danych, 

często powodując duplikowanie danych, które powodowały problemy z aktualizacją, gdy 

wystąpienie wartości danych zostało zmienione w jednej lokalizacji pliku, ale nie w innych. 

Większość obecnych systemów informacyjnych wykorzystuje bazę danych do 



przechowywania danych, ponieważ umożliwia to dodawanie lub zmienianie struktur danych 

bez konieczności modyfikacji systemów przy użyciu danych. Systemy zarządzania relacyjnymi 

bazami danych (RDBMS) umożliwiają organizacji utrzymywanie wszystkich danych w całym 

przedsiębiorstwie w efektywnej formie, która zapewnia elastyczny i bezpieczny dostęp do 

danych. Należy pamiętać, że niektóre mniejsze systemy mogą po prostu korzystać z lokalnego 

systemu baz danych, ale są one zaprojektowane w ten sam sposób. Dostęp do baz danych 

można uzyskać zdalnie przez Internet lub wewnętrznie za pośrednictwem sieci lokalnej (LAN). 

Dane w bazie danych są dostępne i obsługiwane przy użyciu języka manipulacji danymi (DML). 

Przykładem tego jest powszechnie używany język zapytań strukturalnych (SQL). Przykładowe 

graficzne narzędzia front end, które umożliwiają użytkownikom łatwiejszy dostęp do żądanych 

danych, są również dostępne w niektórych bazach danych. Dane w bazie danych są 

przechowywane w tabelach, które składają się z wierszy reprezentujących rekordy danych, np. 

rekord ucznia. Każdy wiersz zawiera określoną liczbę kolumn (często nazywanych polami) do 

przechowywania indywidualnych wartości danych, np. nazwisko ucznia, adres, numer 

telefonu itp. Każda kolumna ma zdefiniowany typ danych. Każdy wiersz jest identyfikowany 

przez klucz podstawowy (PK); dzięki temu możliwe jest pobranie pojedynczego wiersza 

(rekordu) z tabeli. Klucz podstawowy to unikalna wartość, która jest zawarta w jednej 

kolumnie, chociaż w niektórych przypadkach klucz złożony może zostać utworzony przy użyciu 

więcej niż jednej kolumny. Tabele są skonstruowane w prostej formie, aby wyeliminować 

duplikację danych, co powoduje przechowywanie danych w wielu tabelach w bazie danych. W 

celu wyodrębnienia wymaganych powiązanych danych w celu spełnienia wymogu 

informacyjnego należy połączyć tabele. Osiąga się to przez włączenie kolumny obcego klucza 

(FK) w tabeli, która zawiera wartość zgodną z wartością kolumny klucza podstawowego w 

odpowiedniej tabeli. Aby to zilustrować, rozważ scenariusz uniwersytecki, na którym znajdują 

się tabele bazy danych STUDENT, COURSE i TUTOR. Aby zidentyfikować kurs, który uczeń 

studiuje, dwie tablice: STUDENT i COURSE muszą być połączone. Osiąga się to przez włączenie 

kolumny obcego klucza o nazwie Course_Id w tabeli STUDENT. Podobnie, w celu 

zidentyfikowania osobistego opiekuna ucznia, identyfikator osobistego opiekuna jest 

przechowywany jako klucz obcy w tabeli STUDENT, który zapewnia link do kolumny klucza 

głównego tabeli TUTOR Tutor_Id, jak pokazano poniżej 



 

System bazy danych automatycznie utrzymuje integralność referencyjną; oznacza to, że 

zapewnia to, że wartości klucza obcego są zgodne z istniejącą wartością klucza podstawowego 

w przywoływanej tabeli. Podobnie zapobiega się powielaniu wartości klucza podstawowego 

w tabeli. 

4.2 MODELOWANIE JEDNOSTKI 

Aby zaprojektować fizyczne struktury tabel bazy danych potrzebne dla systemu, należy 

przeprowadzić dalszą analizę wymagań dotyczących danych, zidentyfikowanych na etapie 

analizy systemów. Osiąga się to za pomocą modelowania encji, które jest podejściem 

odgórnym, które obejmuje tworzenie diagramu zależności encji (ERD), pokazującego dane 

"podmioty" i ich "relacje". Jednostka danych formalnie nazywana jest "typem jednostki", która 

reprezentuje obiekt danych odpowiedni dla systemu i można ją zdefiniować w następujący 

sposób: 

"Grupa obiektów o tych samych właściwościach, które są identyfikowane przez 

przedsiębiorstwo jako mające niezależne istnienie" 

ERD używa następującego symbolu do reprezentowania jednostki. Każdej jednostce nadano 

nazwę, która jest zawsze wyświetlana w tekście w liczbie pojedynczej i dużej, np. 

 



Typy jednostek są połączone za pomocą "relacji". Relacje są wyświetlane jako linie z etykietami 

opisowymi, łączącymi typy jednostek na ERD. Linie relacji zawierają dodatkowe symbole, które 

reprezentują "liczność". Liczność określa liczbę wystąpień typu jednostki, ponieważ odnosi się 

do jednego wystąpienia innego typu jednostki w relacji. Użyte symbole kardynalności 

powodują pojawienie się nazwy "stopa kruka", ponieważ symbol "wielu" wygląda jak stopa 

kruka. Istnieją trzy główne typy relacji:  

Relacja jeden do jednego (skrócona jako 1: 1) 

 

W relacji jeden do jednego jedno wystąpienie typu jednostki odnosi się tylko do jednego 

wystąpienia innego typu jednostki. Powyższy przykład przedstawia sytuację, w której 

wykładowca pełni funkcję lidera jednego kursu, a kurs ma tylko jednego prowadzącego 

(wykładowca). Można to odczytać jako "wykładowca prowadzi jeden i tylko jeden kurs, a kurs 

jest prowadzony przez jednego i tylko jednego wykładowcę". 

Jeden do wielu relacji (skrócona jako 1: M) 

 

Relacja jeden do wielu polega na tym, że jedno wystąpienie typu podmiotu odnosi się do co 

najmniej jednego i prawdopodobnie wielu wystąpień innego typu jednostki, jak w powyższym 

przykładzie, w którym jeden opiekun może nadzorować jednego lub więcej uczniów. Dwie 

pionowe linie w stosunku do typu jednostki TUTOR wskazują, że wystąpienie typu jednostki 

TUTOR jest obowiązkowe, tj. Musi być obecne w relacji. Linia pionowa i symbol kuszy łapki 

przeciwko typowi jednostki STUDENT wskazuje, że może występować co najmniej jedno, ale 

możliwe, że wiele wystąpień typu jednostki STUDENT. Powyższy związek będzie czytany jako 

"opiekun nadzoruje jednego lub wielu studentów, a uczeń jest nadzorowany przez jednego i 

tylko jednego nauczyciela". 

 

W relacjach wielu do wielu wystąpienie jednego typu jednostki będzie dotyczyć jednego lub 

wielu wystąpień innego typu jednostki i odwrotnie. Powyższy przykład będzie czytany jako 

"student studiuje jeden lub wiele modułów, a moduł jest badany przez jednego lub wielu 



studentów". Zauważ, że skrót M: N jest często używany, ponieważ wskazuje, że liczba 

wystąpień na jednym końcu zależności może różnić się od liczby wystąpień na drugim końcu 

relacji. W niektórych relacjach wystąpienie typu jednostki może nie zawsze bądź obecny. W 

tej sytuacji mówi się, że związek jest "opcjonalny" Aby to zilustrować, weź pod uwagę relację 

pokazaną powyżej, co pokazuje, że opiekun nadzoruje co najmniej jednego ucznia, ale co jeśli 

niektórzy nauczyciele nie nadzorują uczniów? na relację, oznaczoną przez małe kółko na linii 

relacji względem opcjonalnie występującego typu jednostki: 

 

Związek obecnie brzmi: "opiekun nadzoruje zero, jeden lub wielu studentów, a uczeń jest 

nadzorowany przez jednego i tylko jednego nauczyciela". Zero oznacza opcjonalność. 

Opcjonalność może być obecna na obu końcach relacji. Na przykład, jeśli uczeń może istnieje, 

kto nie studiował żadnych modułów, koło może być umieszczone na module typu jednostki, a 

jeśli moduł nie może być badany przez żadnego ucznia, tj. jest to nowy moduł, który nie jest 

jeszcze nauczany, może to być reprezentowane w następujący sposób: 

 

Jeśli chcesz pokazać, że nie wszyscy wykładowcy prowadzą kursy Opcjonalność zostanie 

pokazana w odniesieniu do typu jednostki kursu, jak pokazano poniżej. Zostałoby to odczytane 

jako "wykładowca prowadzi zero lub jeden kurs, a kurs jest prowadzony przez jednego i tylko 

jednego wykładowcę": 

 

Uwaga. Ważne jest, aby przeczytać relację w obu kierunkach, aby upewnić się, że została 

określona prawidłowa liczność i opcjonalność, ponieważ błędy wpłyną na kolejną 

implementację tabeli. Możesz myśleć o wewnętrznym symbolu związku (| lub O) jako 

minimalnej liczbie (jeden lub zero) wystąpień, a zewnętrzny symbol (| lub <) jako maksymalnej 

liczbie wystąpień (jeden lub wiele). 

Typy wielu do wielu różnią się od innych typów tym, że sama relacja zawiera dane, które nie 

mogą być skutecznie przechowywane w żadnym z typów jednostek uczestniczących. 

Rozważmy związek M: N pokazany powyżej. Student może studiować wiele modułów, a moduł 

może być studiowany przez wielu studentów. Oznacza to, że trzeba umieć określić, które 



moduły są studiowane przez konkretnego ucznia, a także, które uczniowie studiują dany 

moduł. Nie byłoby praktyczne przechowywanie każdego modułu studiowanego przez ucznia 

w jednostce studenckiej; podobnie nie byłoby praktyczne przechowywanie każdego ucznia 

studiującego moduł w jednostce modułu. Sytuację tę rozwiązuje się, zastępując relację M: N 

nowym typem jednostki nazywanym "jednostką asocjacyjną" (często nazywaną jednostką 

powiązania), która jest powiązana z relacjami 1: M z pozostałymi dwoma typami encji. 

Wystąpienie modułu asocjacyjnego typu STUDY MODUŁ zawierałoby dwie kolumny, jedną do 

przechowywania podstawowej wartości klucza studenta (Student_Id), a drugą do 

przechowywania wartości klucza podstawowego modułu (Module_Id). Zauważ, że te dwie 

wartości działają jako klucze obce w typie skojarzonej jednostki i gdy są używane razem tworzą 

złożoną podstawowy klucz. Takie podejście pozwala łatwo zarejestrować dowolną liczbę 

studentów studiujących dowolną liczbę modułów. Ta zmieniona relacja jest przedstawiona w 

następujący sposób: 

 

Powyższe relacje encji można teraz łączyć, tworząc kompletny diagram zależności encji: 

 

Bardziej złożone relacje można modelować przy użyciu rozszerzonych technik modelowania. 

Nie są one uwzględnione w tym tekście; czytelnicy są zachęcani do odnoszenia się do książki 

autora Projektowanie i wdrażanie bazy danych, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie 

modelowania i projektowania baz danych. Zestaw "relacji" można uzyskać z ERD w odniesieniu 



do danych systemowych zidentyfikowanych podczas fazy analizy. Relacja, której nie należy 

mylić z relacją, jest logiczną reprezentacją typu jednostki i składa się z jej "atrybutów". Relacje 

są podobne do tabel danych fizycznych, a atrybuty są podobne do wartości w kolumnie tabeli. 

Relację można przedstawić w następujący sposób: 

Nazwa relacji (atrybut1, atrybut 2 itp.) 

na przykład STUDENT (Student_id, student_name, student_DOB, Tutor_id) 

Uwaga. Identyfikator Studenta jest wytłuszczony i podkreślony w celu oznaczenia, że jest to 

unikalny identyfikator (klucz podstawowy), a atrybuty klucza obcego, o ile są obecne, 

zaznaczono kursywą. 

Początkowo, podczas wyprowadzania relacji nie wszystkie atrybuty mogą być znane, więc 

tworzone są "relacje szkieletowe", które zawierają tylko atrybuty klucza głównego i obcego. 

4.3 NORMALIZACJA 

Tworzenie relacji obejmuje identyfikację wszystkich atrybutów danych, które odnoszą się do 

określonego typu jednostki, w tym wszelkich wartości klucza obcego, które można 

zidentyfikować poprzez uwzględnienie związków encji. Po nawiązaniu relacji każdy z nich 

stosuje zestaw reguł, aby zapewnić, że są one w formie, która pozwala uniknąć redundancji 

danych i skutkuje wydajnymi strukturami tabel. Proces ten nazywa się "normalizacją" i często 

określa się go podejściem oddolnym, ponieważ koncentruje się na grupowaniu atrybutów 

danych w celu utworzenia właściwych relacji. Dokumenty źródłowe (formularze / raporty) 

mogą być również znormalizowane bezpośrednio w celu identyfikacji ich relacji, z których 

niektóre mogą nie być obecne w ERD, ale muszą zostać uwzględnione. Po tym procesie projekt 

tabeli może zostać sfinalizowany. Na etapie projektowania logicznego relacje mogą znajdować 

się w jednym z następujących stanów: 

- Un-normalized (UNF), 

- pierwsza normalna forma (1NF), 

- Druga postać normalna (2NF), 

- trzecia normalna forma (3NF). 

Stosując reguły, relacja jest przekształcana, aż znajdzie się w trzeciej normalnej formie, która 

jest zwykle określana jako "znormalizowana". Relacja nie-znormalizowana zawiera 

powtarzającą się grupę atrybutów. Każda powtarzająca się grupa musi być oddzielona od 

pierwotnej relacji i umieszczona w nowej relacji z własnym kluczem podstawowym. Atrybut 

identyfikujący dla nowej relacji pozostaje w pierwotnej relacji do działania jako klucz obcy, aby 

zapewnić łącze do nowej relacji. Proces ten można zilustrować w następujący sposób: 

Poniższy przykład pokazuje un-znormalizowaną tabelę o nazwie STUDENT: 



 

Atrybuty Module Id, Module name i Grade są powtarzane dla każdego ucznia, więc aby 

przekształcić tabelę STUDENT na 1NF, te powtarzające się atrybuty są usuwane i umieszczane 

w nowej tabeli o nazwie MODULE GRADE. Klucz podstawowy dla nowej tabeli będzie złożonym 

kluczem składającym się z identyfikatora modułu i identyfikatora ucznia (również klucza 

obcego). W wyniku tego powstają następujące tabele 1NF: 

 

 



Aby przekształcić tabele 1NF na 2NF, należy sprawdzić zależności między kluczami 

częściowymi i usunąć je w celu utworzenia nowej tabeli. Aby wyjaśnić, czym jest zależność od 

klucza częściowego, spójrzmy na tabelę 1NF MODULE GRADE na rysunku powyżej. Ta tabela 

zawiera wieloczęściowy klucz składający się z identyfikatora ucznia i identyfikatora modułu. 

Sprawdza się, czy inne kolumny są zależne od tylko jednej części klucza (tj. Określona przez 

część klucza). Podczas kontroli staje się oczywiste, że moduł Name  może być określona przez 

ID modułu, więc istnieje zależność od klucza części. Powoduje to, że identyfikator modułu i 

nazwa modułu są używane do utworzenia nowej tabeli 2NF o nazwie MODUŁA. Porównaj to z 

kolumną klasy modułu; może to zostać określone tylko poprzez posiadanie zarówno 

identyfikatora ucznia, jak i identyfikatora modułu, dlatego zależy ono od pełnego klucza i 

pozostaje w tabeli MODULE GRADE. Ponieważ tabela MODULE ma tylko klucz z jedną kolumną 

- Identyfikator modułu - tabela domyślnie znajduje się już w 2NF. Tabele 2NF są następujące: 

 

Ostatnim krokiem jest zapewnienie, że tabele są w 3NF. Ma to na celu zapewnienie, że 

wszystkie nie-kluczowe atrybuty są zależne od klucza i tylko klucza. Aby to zilustrować, 

spójrzmy na tabelę 2NF STUDENT z rysunku powyżej. Nazwa ucznia i identyfikator kursu są 

określane przez klucz Identyfikator ucznia, jednak nazwę kursu można określić za pomocą nie-

klucza atrybutu Id kursu, więc nazwa kursu może być umieszczona w osobnej tabeli o nazwie 

KURS, wraz z ID kursu, który będzie kluczem podstawowym tabeli. Pozostałe tabele 2NF są już 



w 3NF, więc pozostają niezmienione. Powoduje to następujący znormalizowany zestaw tabel:

 

Uwaga. W niektórych sytuacjach można podjąć decyzję o denormalizacji tabel ze względu na 

wydajność, ale należy tego unikać, jeśli w ogóle jest to możliwe. 

Pamiętaj, że atrybuty w relacji powinny zależeć od: 

1NF - klucz 

2NF - cały klucz 

3NF - nic oprócz klucza 

Zestaw tabel z rysunku powyżej może być reprezentowany przez następujące ERD: 



 

4.4 IDENTYFIKACJA RELACJI 

Zasady ustalania relacji i ich kluczy z ERD są podsumowane w następujący sposób: 

W przypadku relacji 1: M klucz podstawowy z "jednego" końca relacji jest zawarty na "wielu" 

końcach związku jako klucz obcy, np. klucz podstawowy Course_id z COURSE jest 

przechowywany w STUDENT jako klucz obcy. Opcjonalność na "wielu" końcu nie wpływa na tę 

zasadę, ale opcjonalność na "jednym" końcu robi. Jeśli istnieje opcjonalność na "jednym" 

końcu relacji 1: M, potrzebna jest nowa relacja, ponieważ pozwala to uniknąć wartości NULL 

(pustego) klucza obcego przechowywanych na "wielu" końcach relacji. Uwaga. Klucze NULL 

należy unikać, ponieważ nie identyfikują żadnego wiersza w tabeli bazy danych Nowa relacja 

będzie utrzymywać klucz podstawowy z "wielu" końców relacji jako klucza obcego i 

podstawowego w nowej relacji, która będzie również zawierać klucz podstawowy z "jednego" 

końca relacji jako klucz obcy. Jest to pokazane w następujący sposób: 

 

W przypadku relacji 1: 1 klucz podstawowy z jednego z końców relacji może zostać 

zdeponowany jako klucz obcy na przeciwległym końcu relacji. Uwaga. Często relacja 1: 1 bez 

opcjonalności powoduje powstanie jednej tabeli zawierającej wszystkie atrybuty z każdej 

jednostki, przy czym klucz jest używany jako klucz podstawowy. Jeśli relacja 1: 1 zawiera 

opcjonalność na jednym końcu relacji, klucz podstawowy z nie-opcjonalnego końca jest 

wstawiany jako klucz obcy na opcjonalnym końcu związku. Jeśli relacja 1: 1 obejmuje 

opcjonalność na obu końcach, potrzebna jest nowa relacja, aby uniknąć NULL kluczy obcych. 

Nowa relacja zawiera oba klucze podstawowe jako klucze obce, a jeden z kluczy obcych może 

być użyty jako klucz podstawowy w nowej relacji. Dla relacji M: N tworzona jest nowa relacja, 

która zawiera klucze podstawowe z każdej pierwotnej relacji jako klucze obce; oba razem są 

używane do utworzenia złożonego klucza podstawowego. 



4.5 STRUKTURA TABELI DANYCH 

Po uzyskaniu zestawu zależności ostatni etap projektowania danych obejmuje określenie 

fizycznych struktur tabeli. Obejmuje to definiowanie kolumn i ich typów danych i rozmiarów. 

W tym momencie analityk może użyć kodów do identyfikacji niektórych wartości danych, np. 

student_id - S123456, kod_kolekcji - CMP itd. Stosowanie kodów - które zwykle składają się z 

liter i / lub cyfr - odpowiednio pozwala zminimalizować czas wprowadzania danych, zmniejszyć 

błędy przy wprowadzaniu danych i zaoszczędzić miejsce w pamięci. Tam, gdzie kody tylko 

numeryczne są używane do jednoznacznego identyfikowania rekordów danych, są one zwykle 

automatycznie generowane przez system, aby uniknąć duplikowania błędów. Typowe 

dostępne typy danych obejmują:  

Liczba - służy do przechowywania wartości używanych w obliczeniach, np. stawka godzinowa 

jest zwykle definiowana jako liczba całkowita, jeśli muszą być przechowywane tylko liczby 

całkowite, np. 121 lub liczby rzeczywiste, jeśli potrzebne są miejsca dziesiętne, np. 5.25. 

Znak - służy do przechowywania ciągów znaków o stałej długości, które mogą składać się z 

liter, cyfr lub innych symboli powszechnie występujących na klawiaturze komputera. Uwaga. 

Kolumny, które nie zawierają maksymalnej liczby określonych znaków, będą zwykle 

wypełniane spacjami. Naprawione kody rozmiarów, takie jak identyfikator ucznia lub 

elementy, takie jak numery telefonów, są zwykle definiowane jako typy danych znakowych. 

Znak o zmiennej długości - używany do przechowywania łańcuchów znaków o zmiennej 

długości, które pozwalają na przechowywanie większych łańcuchów, ale jeśli wprowadzony 

jest łańcuch o długości mniejszej niż maksymalna określona długość, wartość danych nie jest 

uzupełniana spacjami, a system zmniejsza kolumnę aby zaoszczędzić miejsce do 

przechowywania. 

Dane - typ danych jest używany, gdy trzeba zapisać rzeczywiste dane. Są one zakodowane tak, 

aby mogły być używane w arytmetyce sprawdzania daty, a daty przechowywane w obrębie 

znaku. Pole może wyglądać jak daty po wyświetleniu, ale nie są przechowywane jako 

prawdziwe daty, dlatego nie mogą być rozpoznawane jako takie w sprawdzaniu poprawności 

lub obliczeniach. 

Uwaga. Dostępne typy danych i ich formaty przechowywania będą zależeć od systemu 

zarządzania bazą danych określonego do wdrożenia. 

Należy zachować ostrożność podczas określania typów i rozmiarów danych, aby zapewnić, że 

będą one zawierać maksymalne wymagane wartości liczbowe, długości znaków lub formaty 

daty. Podobne zasady dotyczące danych dotyczą również konwencjonalnych plików danych, 

które mogą być używane w niektórych systemach. 

Poniżej przedstawiono definicje struktury tabeli ORACLE Structured Query Language (SQL) dla 

przykładu ERD studenta pokazanego w powyższym przykładzie: 

CREATE TABLE course ( 

Course_Id char(3) Primary key, 



Course_name varchar(30)); 

CREATE TABLE student ( 

Student_Id char(3) Primary Key, 

Student_name varchar2(30), 

Course_Id char(3) references Course (Course_Id)); 

CREATE TABLE module ( 

Module_Id char(2) Primary Key, 

Module_name varchar2(30)); 

CREATE TABLE module_grade ( 

Student_Id char(3), 

Module_Id char(2) references module (Module_Id), 

Module_Grade Integer, 

Primary key (Student_Id, Module_Id)); 

Typ danych "char" definiuje łańcuch znaków o stałej długości, a wartość w () oznacza 

maksymalną liczbę znaków, które można zapisać. Typ danych Varchar definiuje łańcuch 

znaków o zmiennej długości, a wartość w () oznacza maksymalną liczbę znaków, które można 

zapisać. Typ danych całkowitych definiuje kolumnę, która może zawierać wartość w zakresie -

2147483648 do 2147483647. SQL może być używany do wyodrębniania i manipulowania 

danymi z tabel bazy danych. Poniżej znajduje się przykład zapytania "uczniowie studiujący 

moduł bazy danych": 

SELECT Student_name 

FROM student, module_grade, module 

WHERE student.Student_Id = module_grade.Student_Id 

AND module_grade.Module_Id = module.Module_Id 

AND module.module_name = ‘Databases’; 

Zwróć uwagę, że typy danych i rozmiary nie są określone w instrukcji SQL SELECT, aby 

wyodrębnić dane, ponieważ baza danych zachowuje zapisane definicje tabel. Wreszcie, należy 

uwzględnić dostęp do danych i bezpieczeństwo, aby zapewnić, że użytkownicy systemu mają 

dostęp tylko do danych, z których mogą korzystać. Zwykle jest to możliwe za pomocą 

identyfikatora dostępu i hasła użytkownika systemu. Często przechowywane dane są 

szyfrowane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, a dzienniki audytu mogą być 

przechowywane, aby rejestrować informacje o dostępie użytkownika do danych. 

Administrator bazy danych będzie odpowiedzialny za ustawianie praw dostępu i zapewnianie 



regularnej kopii zapasowej bazy danych, aby zapewnić, że w przypadku poważnego problemu, 

dane z wcześniej utworzonych kopii zapasowych można odzyskać i przywrócić. 

4.6 INTERAKCJA CZŁOWIEK - KOMPUTER 

Po zidentyfikowaniu wymagań dotyczących danych dla systemu, można zwrócić uwagę na 

zaprojektowanie interfejsu użytkownika, który zostanie przekazany później programistom 

systemu. Interfejs użytkownika zapewnia środki komunikacji między systemem a 

użytkownikiem i jest to nazywane interakcją człowiek-komputer (HCI). Niezwykle ważne jest 

zapewnienie użyteczności -zaprojektowanie efektywnego interfejsu użytkownika (UI), który 

pozwala użytkownikom czuć się komfortowo i zapewnić im maksymalną wydajność podczas 

korzystania z systemu. Przeprowadzono znaczną liczbę badań w celu zidentyfikowania 

dobrych zasad projektowania interfejsu użytkownika. Jednym z takich przykładów jest „Osiem 

Złote zasady Interface Design.” Większość systemów interakcji z użytkownikami za pomocą 

ekranu komputera, klawiatury i myszy z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika 

(GUI), ale niektóre pozwalają na głos lub dotknąć wejście i wyjście mowy. Do szybszego 

wprowadzania danych można używać innych wyspecjalizowanych urządzeń, takich jak czytniki 

kodów kreskowych lub czytniki etykiet identyfikacyjnych RFID (RFID). Ważne jest, aby uzyskać 

wczesne informacje zwrotne na temat interfejsu użytkownika od użytkowników i aby ułatwić 

tworzenie tych scenorysów; są to szkice pokazujące podstawowe układy ekranu. Mogą być 

również konstruowane prototypy oprogramowania, które symulują rzeczywiste ekrany. 

Interfejs użytkownika może zostać poddany wielu zmianom po uzyskaniu prototypowej 

informacji zwrotnej, a kolejne zmiany mogą zostać wprowadzone po uruchomieniu systemu, 

ponieważ w niektórych przypadkach interfejs można ocenić pod względem wydajności, 

monitorując faktyczne wykorzystanie użytkowników i zbierając metryki użyteczności. 

Ostatecznie to użytkownicy systemu decydują, czy interfejs spełnia ich potrzeby. Celem 

powinno być stworzenie intuicyjnego interfejsu, który jest szybki i łatwy w użyciu, ponieważ 

większość użytkowników nie lubi czytać instrukcji obsługi lub podręczników. Podczas 

projektowania interfejsu należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

- Wszystkie ekrany powinny być łatwo dostępne, zwykle za pomocą menu głównego systemu 

składającego się z przycisków sterujących, zakładek paska menu lub list drzew nawigacyjnych, 

które po wybraniu przeniosą użytkownika do podmenu lub bezpośrednio do określonego 

ekranu funkcji . Poniższy przykład scenorysów pokazuje prosty ekran menu głównego dla 

systemu informacji dla studentów. Jeśli użytkownik kliknie przycisk kontrolny oznaczony jako 

Uczniowie, Kursy lub Rozkłady, zostaną przekierowani do ekranu podmenu, który umożliwi im 

dalsze wybieranie kategorii tematycznych. Przycisk Pomoc dostarcza ogólnych informacji o 

systemie, a przycisk Wyjdź pozwala użytkownikowi na wylogowanie się z systemu. 

 

 



 

- Dokumenty źródłowe zawierające dane do wprowadzenia mogą wpływać na projektowanie 

ekranów wejściowych. 

- Powinno być możliwe powrót do głównego menu lub podmenu z dowolnego ekranu. 

- Układ ekranu powinien być spójny. Oznacza to, że ich wygląd i działania powinny być takie 

same w całym systemie. Na przykład przyciski akcji lub karty menu, takie jak Zapisz, Usuń, 

Wyjdź, powinny pojawić się w tej samej lokalizacji na wszystkich ekranach, które ich używają. 

- Nie należy przeciążać ekranów zbyt dużą ilością przedmiotów (pola wprowadzania danych, 

listy, przyciski itp.). 

- Każdy ekran powinien mieć znaczący tytuł wskazujący jego główną funkcję. 

- Aby zapewnić czytelność, należy wybrać schematy kolorów (tło i tekst), kroje pisma i rozmiary 

czcionek. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę każdego użytkownika, który jest ślepy na kolory lub 

ma słabą widoczność. Odpowiednie wykorzystanie kolorów lub dźwięków może podkreślić 

ważne informacje, ale uważaj, aby nie przeciążać użytkowników zbyt dużą ich liczbą. 

- Wszystkie przyciski sterowania / poleceń, pola danych i ikony powinny być wyraźnie 

oznaczone. Symbole lub obrazy używane do przycisków powinny być oczywiste. 

- Jeśli polecenia lub opcje nie są dostępne dla użytkownika, powinny być ukryte lub 

wyszarzone. 



- Aby zapewnić, że jakość danych, sprawdzanie poprawności i sprawdzanie błędów są 

uwzględniane tam, gdzie to możliwe, aby zapobiec wprowadzeniu nieprawidłowych danych. 

Wspólna fraza informacyjna "śmieci, wyrzucanie śmieci" (GIGO) opisuje prawdopodobny 

wynik, jeśli tego nie ma. 

Poniższy ekran wprowadzania danych i pobierania danych ORACLE APEX przedstawia typowy 

układ oparty na wzorach relacji wzorca dla wyświetlania firm muzycznych (rekord główny) i 

ich płyty CD (powiązane rekordy szczegółów), które zawierają niektóre typowe opcje GUI - 

przyciski opcji, listy rozwijane i pola wyboru. Pomagają one przyspieszyć wprowadzanie i 

pobieranie danych. Indywidualny elementy pola danych mogą być również oznaczone 

kolorami w celu wyróżnienia różnych typów danych, np. szary dla nie edytowalnych lub 

czerwony dla niepoprawnej wartości pozycji. Typowe kontrole, które można wprowadzić w 

celu zapewnienia poprawności danych, obejmują: 

- Kontrola typów danych, tj. upewnienie się, że wprowadzono tylko cyfry, w których 

wymagana jest wartość liczbowa. 

- Maski wejściowe, które zapewniają akceptację tylko danych wprowadzonych w określonym 

formacie, np. data w formacie DD / MM / RR. 

- Można sprawdzić kontrole, aby sprawdzić, czy istnieje wartość, np. że kod produktu istnieje 

w pliku produktu. 

- Można sprawdzić zakresy, aby upewnić się, że wprowadzona wartość mieści się w 

dopuszczalnym zakresie, np. między minimalną i maksymalną godzinową stawką 

wynagrodzenia. 

- Można przeprowadzić sprawdzanie krzyżowe, aby upewnić się, że wartość w jednym polu 

jest zgodna z wartością w innym polu. Na przykład, jeśli nowy uczeń musi mieć ukończone 18 

lat, aby uczyć się konkretnego kursu, data urodzenia i kod kursu będą musiały zostać 

sprawdzone pod kątem zgodności. 

- Kontrole wsadowe mogą być stosowane, gdy partie danych są wprowadzane razem. Można 

sprawdzić, czy wszystkie pozycje w partii dokumentów źródłowych zostały wprowadzone, 

sumując określony zestaw wartości w partii, a następnie sprawdzając, czy suma systemu jest 

taka sama po wprowadzeniu tych samych wartości. Typowym tego przykładem byłoby 

sumowanie wielkości zamówienia na partii zamówień. W przypadku wykrycia błędów przy 

wprowadzaniu danych, użytkownik powinien otrzymać komunikat informujący o problemie i 

sposobie usunięcia sytuacji, najlepiej unikając wprowadzania wszystkich, ale nieprawidłowych 

wartości. Ważne jest, aby móc wprowadzić i szybko i łatwo pobierać dokładne informacje oraz 

niepotrzebnie wprowadzać dane, w miarę możliwości należy stosować następujące wytyczne: 

- Użyj wartości domyślnych, np. data systemowa dla pól daty lub wyboru daty, listy rozwijane 

elementów lub automatyczne wyszukiwanie na podstawie tekstu wprowadzanego w celu 

wybrania wartości. Przyspiesza to wprowadzanie danych i pomaga uniknąć błędów pisowni. 

- Grupuj powiązane elementy wprowadzania danych razem i upewnij się, że kursor przechodzi 

przez nie w kolejności potrzebnej do wprowadzenia. 



- Jeśli to możliwe, włączaj skróty, aby przyspieszyć dostęp do menu lub wprowadzania danych, 

np. naciskając klawisze Ctrl i C, aby skopiować tekst, a Ctrl i V, aby wkleić go do pola 

wprowadzania danych. Informacje zwrotne i pomoc są ważne dla użytkowników. Informacja 

zwrotna zapewnia, że użytkownik jest informowany o swoich postępach, tj. Czy zapis danych 

został pomyślnie zapisany lub usunięty. Pomoc powinna być w celu pomocy w ogólnym 

zrozumieniu i szczegółowych wytycznych dotyczących konkretnego działania lub wniosku. 

- Komunikaty zwrotne powinny być wyraźne i pozostać widoczne na tyle długo, aby mogły być 

odczytane przez użytkownika. 

- Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie, że przeczytał wiadomość przed jej 

usunięciem, często klikając przycisk "OK". 

- Wiadomości powinny być wyświetlane w spójnej lokalizacji na ekranach, aby użytkownicy 

wiedzieli, gdzie szukać. 

- Pomoc powinna być dostępna w formie, która jest istotna w momencie, w którym jest 

wymagana. 

- Ogólna pomoc może pozwolić użytkownikowi na uzyskanie informacji o danym ekranie lub 

funkcji. Pomoc kontekstową można wywoływać, gdy użytkownik musi wiedzieć, co należy 

zrobić w określonym momencie, np. co należy wprowadzić w polu wprowadzania danych, w 

którym aktualnie znajduje się kursor. Większość systemów zawiera niektóre raporty, które 

zawierają listę lub podsumowanie danych, w niektórych przypadkach w postaci wykresów lub 

wykresów. Tradycyjnie raporty były drukowane, a niektóre nadal są, tendencja jest w kierunku 

raportowania opartego na ekranie, chociaż obie formy mają wiele względów projektowych. 

Wiele systemów oferuje użytkownikom możliwość określania lub dostosowywania własnych 

raportów do pokazania tylko wymagane dane oraz w formacie wymaganym do określonego 

celu. Aby to osiągnąć, mogą użyć generatora raportów lub kreatora lub alternatywnie 

zapytania według przykładu (QBE). QBE pozwoli użytkownikowi wybrać tylko te wartości 

danych, które chcą i następnie automatycznie wygeneruj instrukcję SQL SELECT lub inny kod 

programu do pobrania wymagane dane z bazy danych systemu. Podobnie jak w przypadku 

projektowania ekranu, użytkownicy powinni być zaangażowani w proces projektowania, aby 

zapewnić, że raporty spełniają ich wymagania. Powinien zawierać szablony raportów lub 

makiety w celu uzyskania opinii. Istnieją trzy główne typy raportów:  

Raporty szczegółowe - te wiersze listy wyników dla każdego rekordu i często mogą 

powodować wydłużenie raportu wyświetlając się na wielu stronach, np. listy wszystkich 

klientów lub towarów. Rozważmy uważnie czy te raporty są konieczne, zwłaszcza jeśli są 

drukowane, ponieważ może to okazać się kosztowne jeśli muszą być regularnie 

przedrukowywane z powodu częstych zmian danych. 

Raporty podsumowujące - są one zazwyczaj używane przez menedżerów i podsumowują 

dane, które mogą pojawić się w raportach szczegółowych, na przykład raport podsumowujący 

może zawierać tylko kategorie pozycji magazynowych i całkowitą liczbę pozycji w kategorii, a 

nie każdą pozycję zapasów. Innym przykładem może być uniwersytet, który chce wiedzieć, ilu 



uczniów ma na każdym kursie. W tym przypadku konieczne jest tylko podanie numerów 

telefonów. 

Raporty wyjątków - są tworzone, które pokazują tylko szczegóły, które pasują do określonego 

kryterium, na przykład wszystkich uczniów, którzy byli nieobecni w ostatnim tygodniu. 

Układy raportów powinny zawierać: 

Nagłówki i stopki. Nagłówki pojawiają się na początku raportu i powinny zawierać tytuł 

sprawozdania oraz wszelkie odpowiednie daty, np. Na tydzień 1 01/01 / 2016-07 / 01/2016. 

Nagłówek lub stopka powinna również zawierać datę i godzinę utworzenia raportu, aby 

umożliwić użytkownikom sprawdzenie, czy patrzą na poprawną wersję. Stopki raportu 

zawierają ogólny raport lub sumy całkowite. Ponieważ raporty mogą wyświetlać się na wielu 

stronach, każdy raport powinien mieć także nagłówek i stopkę strony na każdej stronie. 

Nagłówki stron zawierają nagłówki kolumn, które powinny zawierać zwięzłe opisy danych, 

które będą wyświetlane pod nimi. Stopka strony zwykle zawiera numer strony i datę 

uruchomienia raportu. Gdy raporty obejmują grupowanie danych, używana jest przerwa 

kontrolna, aby wyświetlić sumy dla każdej grupy w stopce grupy. Poniższy przykładowy raport 

ucznia zawiera przerwy kontrolne dla każdego poziomu ucznia. Jeśli tworzysz różne raporty, 

spróbuj zapewnić spójność między nimi, tzn. Upewnij się, że daty i dane liczbowe są 

wyświetlane w tych samych formatach, a nagłówki raportów i stopki stron znajdują się w tej 

samej pozycji strony. Ponieważ coraz więcej systemów uzyskuje dostęp do Internetu, 

korzystając z sieci, poczty e-mail, urządzeń mobilnych i platform sieci społecznościowych, 

wymagania interfejsu użytkownika muszą być uwzględnione wraz z odpowiednimi 

standardami projektowania, np. (Rząd Stanów Zjednoczonych, n.d.). Pojawiają się nowe 

technologie, takie jak rzeczywistość wirtualna, które w przyszłości mogą być wykorzystywane 

do umożliwienia użytkownikom interakcji z systemami w bardziej wciągający sposób. Podczas 

projektowania interfejsu użytkownika należy wziąć pod uwagę poufność. Ważne jest, aby 

użytkownicy mieli dostęp tylko do danych, z którymi mogą pracować. Podobnie należy zadbać 

o to, aby wszelkie drukowane raporty zawierające poufne lub wrażliwe informacje były 

odpowiednio kontrolowane i zarządzane. 

Ćwiczenie 2 

a) Stwórz planszę story odpowiednią do wprowadzania istotnych danych z dokumentu Faktura 

pokazanego w części 1 powyżej. Pamiętaj o włączeniu odpowiednich przycisków sterujących. 

b) Dlaczego poniższy kod nie byłby odpowiedni do dokładnej identyfikacji studenta? 

1234CMPY1. Składa się z 4 unikalnych cyfr, po których następuje 3-znakowy kod kursu i Y1, Y2 

lub Y3 wskazujące rok studiów. 

c) Jaki rodzaj raportu byłby odpowiedni dla użytkownika, który chce zidentyfikować 

najlepszego ucznia na kursie? 

Ćwiczenie 2 feedback 

 

 



a) 

 

b) Podczas gdy kod wydaje się mieć charakter informacyjny, wskazując kurs i rok, ponieważ 

uczeń przechodzi przez lata kod wprowadzałby w błąd i gdyby został zmieniony, przestałby 

działać jako stały niepowtarzalny identyfikator. Podobny problem powstałby, gdyby uczeń 

zmienił kursy. 

c) Raport wyjątku - raport będzie zawierał tylko szczegóły dotyczące pojedynczego ucznia 

4.7 ARCHITEKTURA SYSTEMU 

Po zaprojektowaniu systemu z perspektywy wymagań programowych należy określić 

architekturę systemu. Jest to infrastruktura techniczna potrzebna do wsparcia systemu. Jest 

to szczególnie istotne, jeśli system ma być wdrożony i utrzymywany przez organizację 

korzystającą z systemu. Jeśli system ma być outsourcowany, np. oparte na chmurze lub 

wspierane przez dostawcę oprogramowania, infrastruktura będzie w większości przypadków 

wstępnie zdefiniowana przez dostawców. Przetwarzanie w chmurze polega na korzystaniu ze 

współdzielonych zdalnych serwerów hostowanych w Internecie, co zapewnia większą 

elastyczność, skalowalność i inne podejście do finansowania bez potrzeby wdrażania i 

utrzymywania infrastruktury bazowej. Wiele czynników może mieć wpływ na architekturę 

wybraną dla systemu, w tym istniejącą infrastrukturę korporacyjną, skalowalność 

umożliwiającą wzrost ilości danych i liczbę użytkowników, wszelkie istniejące (stare) 

wymagania systemowe i wszelkie potrzeby związane z integracją internetową. Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa systemu mogą również mieć wpływ na projekt infrastruktury. 

Koszty początkowe i całkowity koszt posiadania będą również musiały zostać wzięte pod 

uwagę w stosunku do potrzeb technicznych. Tradycyjnie wczesne komercyjne systemy 

obliczeniowe (1960-70) były obsługiwane przez komputery typu mainframe (lub mini), zwykle 

oparte i zarządzane przez centralny dział IT / informatyczny organizacji. Komputery te 



hostowały wszystkie systemy i dane organizacji, a użytkownicy wchodzili z nimi w interakcje 

za pośrednictwem terminali niemych (bez rzeczywistych możliwości przetwarzania), które były 

podłączone bezpośrednio do komputera mainframe. Systemy mainframe są nadal używane 

przez niektóre organizacje, które muszą przetwarzać duże ilości danych w jednym miejscu, np. 

banki. Systemy mainframe były początkowo używane z systemami przetwarzania wsadowego, 

które obejmowały wprowadzanie dużych ilości danych, a następnie przetwarzanie partii 

danych, często z dnia na dzień, w celu aktualizacji głównych plików systemowych. Podczas gdy 

to podejście do przetwarzania danych jest odpowiednie dla aplikacji o mniejszym znaczeniu 

czasowym, zostało ono w wielu przypadkach zastąpione przez systemy przetwarzania 

transakcji online, które natychmiast przetwarzają wprowadzone dane, aby zapewnić, że 

wszystkie pliki danych są aktualne. Pojawienie się biznesowych komputerów osobistych (PC) 

w latach 80-tych umożliwiło użytkownikom hostowanie i uruchamianie własnego 

oprogramowania i przechowywanie własnych danych, np. edytory tekstu i arkusz kalkulacyjny  

W końcu te samodzielne komputery zostały podłączone do sieci, które umożliwiły wymianę 

danych. Chociaż samodzielne komputery miały pewne zalety, stworzyły problemy związane z 

bezpieczeństwem i spójnością danych, ponieważ różni użytkownicy mogli używać różnych 

wersji tej samej bazy danych. W rzeczywistości pojawiły się sieci lokalne (LAN). Umożliwiają 

one podłączenie samodzielnych komputerów PC (zwanych klientami) do komputerów 

działających jako serwery przechowujące programy i dane. Te sieci LAN umożliwiają także 

podłączenie drukarek, skanerów dokumentów i innych specjalistycznych urządzeń. Istnieją 

również sieci rozległe (WAN), które umożliwiają połączenie klientów lub sieci LAN na bardzo 

duże odległości, np. w różnych krajach. Systemy korzystające z sieci są często określane jako 

systemy rozproszone iw większości przypadków, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do danych 

za pośrednictwem połączenia sieciowego, nie są oni świadomi jego podstawowej architektury. 

Istnieje wiele konfiguracji sieciowych, chociaż wszystkie są uważane za projekty typu klient-

serwer, a architekci sieci ekspertów są często wykorzystywani do określania i utrzymywania 

złożonych sieci. W konfiguracji klient-serwer, klient wysyła żądanie do danych w sieci do 

serwera. Następnie serwer przetwarza żądanie i wyodrębnia wymagane dane, które następnie 

są przesyłane przez sieć do klienta. Klienci są często nazywani grubymi lub cienkimi. Gruby (lub 

gruby) klient to taki, który obsługuje większość przetwarzania aplikacji i często jest to 

komputer PC lub laptop. Cienki klient wykonuje bardzo mało przetwarzania, a zamiast tego 

polega na serwerze przeprowadzającym przetwarzanie, co zwykle skutkuje lepszą wydajnością 

i niższym kosztem sprzętu. Cienki klient może być prostym, niemym terminalem składającym 

się z ekranu, klawiatury i myszy, bez możliwości ograniczania możliwości przetwarzania. 

Projekty typu klient-serwer są zazwyczaj traktowane jako dwuwarstwowe lub trójwarstwowe. 

Klienci w obu projektach obsługują interfejs użytkownika. W projekcie dwupoziomowym 

przetwarzanie aplikacji jest współużytkowane przez serwer i klienta, przy czym wszystkie dane 

są przechowywane na serwerze. W konfiguracji trójwarstwowej serwer aplikacji znajduje się 

między klientem a serwerem danych. Ten serwer aplikacji warstwy pośredniej obsługuje 

żądania klientów i dzieli je na polecenia dostępu do danych, które są obsługiwane przez serwer 

danych. Niektóre bardziej skomplikowane projekty mają wiele warstw; są one określane jako 

n-tier. W sieciach wielowarstwowych specjalistyczne oprogramowanie warstwy pośredniej 

umożliwia przesyłanie danych między różnymi poziomami, w tym aplikacjami korporacyjnymi 

i usługami sieciowymi. Wybór konfiguracji sieci, tj. miejsce przechowywania danych i miejsce, 



w którym odbywa się przetwarzanie, może mieć znaczący wpływ na wydajność systemu i 

często stanowi równowagę między centralizacją a decentralizacją. 

4.8 TOPOLOGIA SIECI 

Topologia sieci definiuje konfigurację sieci, w szczególności logiczną - sposób, w jaki 

komponenty sieciowe współdziałają, a fizyczną - rzeczywiste komponenty i połączenia. Model 

OSI (Open Systems Interconnection) definiuje siedem warstw, które wykonują funkcje w sieci 

oraz sposób, w jaki komunikują się ze sobą, aby umożliwić przesyłanie danych z jednego 

urządzenia w sieci do drugiego. Siedem warstw (od najniższej do najwyższej) to fizyczne, dane, 

sieć i transport, które tworzą zestaw transportowy, a zestaw aplikacji składa się z sesji, 

prezentacji i aplikacji. Istnieją trzy główne konfiguracje sieci - Bus, Ring i Star. 

Topologia magistrali [bus] 

W starszej, prostszej sieci magistrali topologicznej wszystkie urządzenia (klienci i serwery) są 

podłączone do centralnej magistrali (kabla), która przenosi wszystkie dane między 

urządzeniami. Zaletą tej topologii jest to, że wymaga ona mniejszego okablowania niż inne 

topologie i pozwala na dodawanie lub usuwanie urządzeń z sieci w dowolnym momencie bez 

powodowania zakłóceń w innych urządzeniach. Awaria urządzenia w sieci nie wpłynie 

bezpośrednio na inne urządzenia. Jednak główną wadą jest to, że jeśli magistrala centralna 

ulegnie awarii, cała sieć przestanie działać, a także, gdy do magistrali zostanie dodanych więcej 

użytkowników, wydajność spadnie. 

 

Topologia pierścienia [ring] 

Sieci pierścieniowe, choć nieco przestarzałe, nadal są używane w  niektórych instalacjach, 

głównie środowiska mainframe. Każdy węzeł (urządzenie) w sieci łączy się z dwoma innymi 

urządzeniami i tworzy ciągłą pętlę, która umożliwia transfer danych dookoła sieci. Wadą 

pierścienia jednokierunkowego jest to, że jeśli węzeł ulegnie awarii, może to uniemożliwić 

działanie innych węzłów w sieci. Można skonfigurować podwójne sieci (obracające się), aby 

uniknąć tego problemu. Sieć pierścieniowa może działać lepiej niż sieć magistrali pod dużym 

obciążeniem 



 

Topologia gwiazdy [star] 

Sieci gwiazdy są najczęściej używaną topologią. Prosta sieć gwiazd zawiera przełącznik. To 

urządzenie węzła centralnego łączy się ze wszystkimi innymi węzłami (urządzeniami) w sieci i 

pozwala na przekierowanie danych sieciowych przez niego. Każdy węzeł jest podłączony 

bezpośrednio do przełącznika, który wysyła dane tylko do wymaganych urządzeń. Zaletą sieci 

gwiazd jest to, że jeśli jedno urządzenie węzłowe ulegnie awarii, nie ma wpływu na inne węzły; 

Jeśli jednak przełączenie się nie powiedzie, żadne komputery nie będą mogły korzystać z sieci, 

ale można tego uniknąć, korzystając z przełącznika zapasowego.  



 

Sieci są zwykle połączone z innymi sieciami lub Internetem za pomocą połączenia zwanego 

bramą (serwer proxy) za pomocą urządzenia zwanego routerem. Router wybiera najlepiej 

ścieżka do wysyłania pakietów danych. Protokoły takie jak Protokół ICMP (Internet Control 

Message Protocol) służy do nawiązywania komunikacji z innymi urządzeniami i wybierania 

trasy między hostami. Wraz z rozwojem technologii sieci bezprzewodowych wiele organizacji 

korzysta również z bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN), ponieważ pozwala to 

zaoszczędzić na kosztach okablowania i zapewnia elastyczność w zakresie podłączonych 

numerów urządzeń i lokalizacji. Mogą jednak wystąpić problemy związane z bezpieczeństwem 

i zakłóceniami elektrycznymi. Istnieje wiele standardów sieci bezprzewodowych, np. Instytut 

Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) 802.11n, który nieustannie ewoluuje, aby 

wspierać nowsze technologie. 

Ćwiczenie 3 

a) Jakie są zalety bezprzewodowej sieci LAN? 

b) Która jest obecnie najczęściej stosowaną topologią sieci? 

c) Jakie urządzenie jest używane do zapewnienia bramy sieciowej do Internetu? 

Ćwiczenie 3 feedback 

a) Stosunkowo tanie w instalacji i zapewnia większą elastyczność w zakresie dodawania 

dodatkowych użytkowników i ich lokalizacji roboczej, tj. biura. 

b) Topologia gwiazdy. 

c) Router. 



4.9 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Korzystanie z ustrukturyzowanego podejścia do projektowania po zakończeniu projektowania 

oprogramowania i sprzętu spowoduje wygenerowanie dokumentu projektu systemu, który 

określa szczegółowy projekt. Format takiego dokumentu jest różny w różnych organizacjach, 

ale powinien obejmować wprowadzenie do zarządzania, architekturę systemu (sprzęt i 

oprogramowanie), schematy projektowe, w tym projekt bazy danych, interfejs człowiek-

komputer (np. Układ ekranu), dane wejściowe (np. Ekrany wprowadzania danych) i wyniki (np. 

raporty, wyjścia ekranowe). 

Chociaż większość treści, takich jak układ ekranu, zostanie przejrzana i zatwierdzona przez 

użytkowników systemu podczas procesu projektowania, inne zainteresowane strony, takie jak 

pracownicy IT, mogą potrzebować wzięcia pod uwagę projektu i zatwierdzenia go. Podobnie, 

zarządzanie będzie musiało być zaspokojone z ogólnymi konsekwencjami w zakresie 

projektowania i wdrażania odnoszącymi się do kosztów i personelu. Analityk zwykle 

rozpowszechnia dokument wśród interesariuszy, a następnie prezentację, aby wyjaśnić 

wszystko, co nie jest jasne i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Rezultatem będzie jedna z 

następujących czynności: zatwierdzenie kierownictwa, prośba o podjęcie dodatkowych prac 

projektowych lub, w niektórych przypadkach, zaprzestanie prac nad projektem. W przypadku 

zatwierdzenia faza rozwoju systemu może się rozpocząć. 

4.10 PODSUMOWANIE 

Należy podjąć decyzje dotyczące sposobu wdrożenia proponowanego systemu. Może to 

obejmować outsourcing rozwoju lub pozyskanie istniejącego rozwiązania programowego. Jeśli 

system ma zostać opracowany, należy wymodelować wymagania dotyczące danych i 

zaprojektować interfejs użytkownika. Większość systemów informatycznych wykorzystuje 

bazę danych do przechowywania danych, więc modelowanie jednostek, które jest podejściem 

odgórnym, może zostać wykorzystane do stworzenia logicznego modelu danych. Następnie 

wyprowadzany jest model fizyczny, który służy do tworzenia zestawu projektów tabel. Są one 

sprawdzane za pomocą oddolnego podejścia do normalizacji, co zapewnia, że tworzony jest 

zestaw prawidłowo ustrukturyzowanych projektów tabel. Projektowanie interfejsu 

użytkownika ma kluczowe znaczenie dla powodzenia systemu i należy zadbać o to, aby 

użytkownicy byli konsultowani w celu uniknięcia kosztownych zmian na późniejszych etapach 

SDLC. Architektura systemu musi być zaprojektowana tak, aby uwzględniać wymagania 

systemowe i wszelkie techniczne ograniczenia organizacyjne. Prace tej fazy są zapisywane w 

dokumencie projektu systemu i są zatwierdzane przez wszystkie odpowiednie zainteresowane 

strony przed rozpoczęciem fazy opracowywania systemu. 

 

5. IMPLEMENTACJA SYSTEMU 

Faza wdrażania systemu SDLC obejmuje opracowanie systemu ze specyfikacji systemu i 

przetestowanie go przed wdrożeniem dla użytkowników systemu. Ponieważ opracowywanie 

oprogramowania (tworzenie aplikacji) jest kosztownym procesem, ważne jest, aby stosować 

metody kontroli jakości w celu zapewnienia, że wyprodukowany system spełnia wymagania 



użytkowników. Aby to osiągnąć, stosowane są podejścia inżynierii oprogramowania. Inżynieria 

oprogramowania koncentruje się na opracowywaniu oprogramowania z wykorzystaniem 

dobrze zdefiniowanych procesów projektowania, dokumentacji i schematów testowania. 

Instytut inżynierii oprogramowania (SEI) (Software Engineering Institute) opracował zestaw 

standardów jakości zwany Modelem Dojrzałości Pojemności (CMM), którego celem jest 

usprawnienie procesów tworzenia oprogramowania, a tym samym jakości oprogramowania. 

Te standardy klasyfikują procesy rozwoju organizacji za pomocą 5 poziomów dojrzałości i 

zostały zastosowane w wielu organizacjach w celu poprawy. Nowszy raport techniczny SEI - 

CMMI (Integracja modelu dojrzałości zdolności) dla rozwoju (CMMI Institute, 2010) 

przedstawia zbiory najlepszych praktyk, które pomagają organizacjom usprawnić swoje 

procesy. Pięć poziomów zapadalności przedstawiono w porządku rosnącej dojrzałości w 

następujący sposób: 

Poziom 1 - Początkowy - najmniej dojrzały, dla procesów słabo zdefiniowanych lub ad-hoc. 

Poziom 2 - Zarządzany - procesy są planowane i wykonywane. 

Poziom 3 - Zdefiniowany - procesy są dobrze zdefiniowane i zrozumiane. 

Poziom 4 - Zarządzany ilościowo - organizacja mierzy i kontroluje procesy. 

Poziom 5 - Optymalizacja - Ciągłe doskonalenie procesów. 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała również zestaw standardów 

dla oprogramowania i inżynierii systemów, aby pomóc organizacjom w potwierdzeniu jakości 

systemów oprogramowania (International Standards Organisation). 

5.1 PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA 

W tradycyjnym ustrukturyzowanym (lub O-O) podejściu do rozwoju systemu następnym 

krokiem będzie przekształcenie projektu w zestaw modułów / programów oprogramowania. 

Moduły te zostaną zakodowane i przetestowane, aby upewnić się, że spełniają specyfikację, a 

na późniejszym etapie zostaną połączone z innymi przetestowanymi modułami, tworząc 

kompletny system, który z kolei muszi być przetestowany, aby upewnić się, że wszystkie 

moduły współdziałają poprawnie. Chociaż większość prac nad tworzeniem aplikacji jest 

wykonywana przez programistów, analityk może odgrywać pewną rolę w projektowaniu 

oprogramowania i będzie również zaangażowany w niektóre aspekty testowania. Informacje 

potrzebne do pomocy w projektowaniu oprogramowania zostaną zebrane i udokumentowane 

na wcześniejszych etapach SDLC, a większość z nich będzie przechowywana w repozytorium 

narzędzi CASE. Zwinne metody tworzenia oprogramowania nie polegają na próbie 

zaprojektowania całego oprogramowania od samego początku, ponieważ nacisk kładziony jest 

na iteracyjny rozwój, który polega na opracowaniu kodu dla określonej funkcji, przetestowaniu 

tego, a następnie uzyskaniu natychmiastowej odpowiedzi od użytkowników. Proces ten 

powtarza się, aż oprogramowanie zostanie uznane za dopuszczalne. Tam, gdzie stosuje się 

ustrukturyzowane podejście do rozwoju oprogramowania, przyjmuje się odgórny proces 

dekomponowania funkcjonalności oprogramowania na moduły, podobny do tego w DFD. To 

modularne podejście polega na stworzeniu zestawu wykresów struktury, które pokazują 

moduły oprogramowania i ich wzajemne powiązania. Poniższe schematy struktur ilustrują 



moduły i ich wzajemne oddziaływanie. Każdy moduł jest pokazany jako prostokąt. Każdy 

prostokąt ma numer identyfikacyjny. Moduły wyższego poziomu są określane jako moduły 

sterujące, ponieważ kontrolują (wykorzystują) powiązane z nimi moduły podrzędne. W 

poniższym przykładzie moduł sterujący ma etykietę 1. Steruje on podrzędnymi modułami 1.2 

i 1.3. Wykorzystuje również moduł biblioteczny, zilustrowany dwoma pionowymi prętami. 

Moduł biblioteczny zawiera wielokrotnego użytku kod, który można wykorzystać z dowolnej 

części wykresu. Strzałki emanują z modułu sterującego do modułów podrzędnych. Tam, gdzie 

dane przepływają między modułami, określa się je jako parę danych i pokazano za pomocą 

małej strzałki z otwartym kołem wskazującym kierunek, w którym przemieszczają się dane. W 

niektórych sytuacjach dane, w postaci flagi wskazującej konkretny status, są wysyłane z 

jednego modułu do drugiego, np. "Student zapisał się". Jest to określane jako para kontrolna 

i jest reprezentowane przez małą strzałkę z pełnym okręgiem. 

 

W niektórych przypadkach moduł sterujący określa, który moduł podrzędny jest wywoływany, 

w oparciu o konkretny warunek. Ten stan jest pokazany jako diament na końcu linii strzałki. 

Na przykład moduł kontrolny w systemie rekrutacji uniwersyteckiej może sprawdzać status 

studenta, a następnie zdecydować się na połączenie z modułem studiów licencjackich lub 

modułem podyplomowym. 

 

W niektórych sytuacjach moduł lub zestaw modułów może być powtarzany. Pokazano to za 

pomocą pętli wokół strzałek łączących się z powtarzanymi modułami podrzędnymi, np. moduł 

tworzenia faktury doda element, a następnie obliczy sumę dla przedmiotu; zostanie to 

powtórzone dla każdej pozycji faktury i ostatecznie zostanie obliczona łączna suma faktury. 



 

Podczas projektowania modułów należy rozważyć stworzenie modułów wielokrotnego użytku 

(biblioteki), aby zmniejszyć całkowitą ilość kodu. Przykładem tego podejścia jest 

projektowanie ogólnego modułu walidacji, który może być wykorzystywany przez różne części 

systemu do sprawdzania, czy dane wejściowe, takie jak numery telefonów lub daty urodzenia, 

są poprawnie sformatowane. Podczas projektowania schematu struktury pożądane jest 

wypróbowanie produkcji modułów, które są wysoce spójne, ale luźno sprzężone. Spójność 

odnosi się do ilości przetwarzania modułu podejmuje się; moduł wysoce spójny spełnia jedną 

funkcję. Zaletą tego jest to, że będzie to prostszy moduł do kodowania i testowania, a także 

jest bardziej prawdopodobny do wielokrotnego użytku, np. za moduł, który sprawdza tylko 

identyfikator studenta, a nie ten, który sprawdza wszystkie dane ucznia. Większe moduły z 

większą funkcjonalnością powinny być rozważane przy rozpadzie na mniejsze, bardziej spójne. 

Sprzężenie odnosi się do poziomów współzależności między modułami. Luźno połączone 

moduły są niezależne, co ułatwia ich modyfikację. W ściśle sprzężonych modułach istnieje 

większa zależność od wspólnych zmiennych danych lub informacji sterujących. Utworzone 

wcześniej logiczne DFD stanowią punkt wyjścia dla hierarchii schematów struktury, przy czym 

procesy wyższego poziomu są zwykle przekładane na moduły sterujące, które kontrolują 

moduły niższego poziomu pochodzące z procesów niższego poziomu. Procesy są rozkładane 

do czasu, aż prymitywne procesy zostaną zdefiniowane jako moduły. Uwaga. Podobnie jak 

DFD mają wiele poziomów diagramów, wykres struktury może również pokazywać moduły na 

wielu poziomach podrzędnych. Na przykład na powyższym rysunku 5.3 moduł Łączna pozycja 

może być połączona z modułem niższego poziomu, który oblicza podatek, który ma zostać 

zapłacony za przedmiot. Elementy danych przekazywane pomiędzy modułami można 

identyfikować na podstawie przepływów danych DFD i pokazywać jako pary danych. Wszelkie 

pętle i warunki powinny zostać dodane wraz z wymaganymi parami kontrolnymi. Wykresy 

mogą wymagać ponownego rysowania wiele razy po wprowadzeniu danych od twórców 

oprogramowania itp. 

Spróbuj uporządkować wykres struktury, aby uzyskać wysoką spójność i luźne sprzężenie. 

W przypadku rozwoju obiektowego wykorzystywany jest model obiektowy, składający się z 

diagramów klas i diagramów zależności obiektowych, ponieważ diagramy klas pokazują dane 

(atrybuty) i wymagane przetwarzanie (metody). Metody obiektowe są konwertowane na 

moduły, a komunikaty są wybierane w celu ich uruchomienia. Analityk lub programista 

rozważy sekwencję i diagramy stanu, aby pomóc zidentyfikować komunikaty używane do 

wyzwalania modułów. Oprogramowanie O-O jest często określane jako zdarzenie sterowane 



zdarzeniami, ponieważ każdy komunikat powoduje wykonanie procesu działania. Podobnie 

jak w przypadku rozwoju strukturalnego, należy rozważyć spójność i powiązanie; klasy 

powinny być niezależne od innych klas (luźno powiązane). Podobnie, metody obiektu powinny 

być luźno powiązane z innymi metodami, ale być spójne, tj. Ściśle związane działania. 

Kluczowym celem jest stworzenie kodu, który jest łatwy do zrozumienia i utrzymania. Zwinne 

metody mają na celu przyspieszenie rozwoju poprzez wykorzystanie alternatyw dla 

tradycyjnego projektu zarządzania, np. rozwój scrum, który polega na użyciu 

samoorganizujących się zespołów funkcjonalnych, pracujących często na małym podzestawie 

wymagań systemowych zidentyfikowanych przez użytkownika systemu określane jako klient 

lub właściciel produktu. Każde z tych zwięzłych wymagań jest określane jako historia 

użytkownika, np. "Wykładowca chce być w stanie zidentyfikować ucznia, którego obecność 

spada poniżej oczekiwanej normy". Każde wymaganie jest opracowywane wspólnie za 

pomocą serii szybkich iteracji zwanych sprintami (zazwyczaj o długości dwóch tygodni). 

Skutecznie włączają one wszystkie fazy tradycyjnego SDLC, aby stworzyć użyteczne 

oprogramowanie, uzyskując informację zwrotną od użytkownika po każdej iteracji, aby można 

było wprowadzić ulepszenia. Historie użytkowników są zwykle traktowane priorytetowo 

według ważności, a programiści przypisują wynik, który reprezentuje poziom złożoności 

zadania, który służy do planowania i alokacji zasobów programistycznych. Opracowywany jest 

plan publikacji historii, a spotkania planistyczne przydzielają zadania z historii użytkownika 

członkom zespołu. Plan jest modyfikowany w miarę pojawiania się nowych wymagań. Po 

każdej iteracji prototyp jest sprawdzany przez użytkownika i cykl jest powtarzany, aż wszystkie 

historie użytkowników zostaną wypełnione i zaakceptowane.  

Środowisko programistyczne Agile często wykorzystują techniki programowania par, zwane 

Extreme Programming (XP). To podejście "sprawdź i zmień" ma na celu poprawę jakości 

oprogramowania. Obejmuje dwóch programistów pracujących wspólnie nad tym samym 

zadaniem. Jeden zrobi kodowanie (programowanie), a drugi będzie obserwował i sprawdzał 

kod. Ta metoda obejmuje regularne przeglądy kodu i dyskusje, aby upewnić się, że dane 

wyjściowe są akceptowalne. Testowanie polega na sporządzeniu planu testów przed 

opracowaniem kodu, a często stosuje się testowanie automatyczne w celu próby złamania 

kodu. Z klientem odbywają się regularne spotkania, podczas których uzyskiwane są informacje 

zwrotne, a wszelkie nowe wymagania mogą być identyfikowane i włączane. Chociaż rozwój 

Agile zyskuje na popularności, istnieją pewne potencjalne wady, głównie w tym, że podejście 

adaptacyjne może pozwolić na pełzanie wymagań, a harmonogramy stają się trudniejsze do 

przewidzenia po dodaniu nowych wymagań. Wybór podejścia do rozwoju będzie zależeć od 

szeregu czynników, w tym rodzaju systemu, dostępnego czasu i wiedzy metodologicznej itp. 

5.2 ROZWÓJ I TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA 

Etap kodowania obejmuje wzięcie udziału w projektowaniu i produkcji kodu w dowolnym 

języku programowania, przy użyciu odpowiedniego zintegrowanego środowiska 

programistycznego (IDE) i wszelkich innych wymaganych narzędzi programowych, takich jak 

generatory raportów. Wybór języka i środowiska programistycznego może być określony przez 

standardy organizacji rozwoju i to, czy system ma być oparty na sieci. Uwaga. Niektóre kody 

programu mogą być generowane automatycznie przy użyciu narzędzi CASE, np. tabele bazy 



danych. Oprogramowanie musi zostać przetestowane, aby upewnić się, że spełnia wymagania 

specyfikacji systemu i jest niezawodne. Plany testów są zwykle sporządzane, co wskazuje na 

charakter i częstotliwość badań, które należy przeprowadzić. Obejmują one testowanie 

jednostek, testowanie integracyjne, testowanie systemu i testowanie akceptacji przez 

użytkownika. W niektórych przypadkach analityk może brać udział w ustawianiu scenariuszy 

testowych i sprawdzaniu wyników. Zazwyczaj programista testuje poszczególne moduły, które 

napisał (testowanie jednostkowe). Będą początkowo szukać, aby usunąć błędy składniowe 

spowodowane tym, że kod nie został napisany zgodnie ze specyfikacją i strukturą języka, np. 

błędy pisowni poleceń. Należy również wyeliminować błędy logiczne. Są one spowodowane 

podczas wykonywania kodu, ale pożądane wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami. W przypadku 

zwinnego rozwoju inni programiści są zaangażowani w przeglądy kodu zwane strukturalnymi 

przewodnikami, aby spróbować wykryć błędy. Dane testowe są przygotowane do testowania 

wszystkich możliwych sytuacji, w tym wykorzystania nieprawidłowych wartości danych. Aby 

przetestować moduł, który będzie współdziałać z innymi, które nie zostały jeszcze zakończone, 

można ustawić test wstępny, w którym używana jest symulowana wartość reprezentująca 

dane wyjściowe innego modułu. Po pomyślnym przeprowadzeniu testów jednostkowych 

można przeprowadzić test integracyjny, w którym dwa lub więcej powiązanych modułów lub 

programów jest testowanych razem w celu zapewnienia ich prawidłowej interakcji, tj. Obsługi 

danych przesyłanych między nimi. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów testów, należy 

użyć zestawu zestawów danych, zarówno normalnych, jak i nieważnych, aby dokładnie 

przetestować oprogramowanie. Po zakończeniu testów integracyjnych można przeprowadzić 

testowanie systemu. Wówczas testowany jest cały system obejmujący wszystkie moduły / 

programy. Ten rodzaj testowania zapewnia, że system spełnia specyfikację systemu i 

oczekiwania dotyczące wydajności, tj. Może obsłużyć przewidywane objętości danych bez 

niedopuszczalnych problemów z obniżeniem wydajności. Kiedy programiści i analitycy są 

zadowoleni z testu systemu, użytkownicy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w testach 

akceptacji użytkowników, aby upewnić się, że oni również są przekonani, że system spełnia ich 

wymagania. W celu przeprowadzenia tych testów może być konieczne przeprowadzenie 

szkoleń użytkowników dla użytkowników, ich menedżerów i personelu wsparcia IT. Uwaga. 

Ten typ testu będzie musiał zostać przeprowadzony dla systemów opracowanych 

wewnętrznie i tych, które zostały zlecone na zewnątrz. Chociaż żaden system nie może być w 

pełni przetestowany, im dokładniejsze są testy, tym mniejsze jest ryzyko poważnych 

problemów, gdy system jest udostępniany do użytku na żywo. Często musi być równowaga 

pomiędzy czasem poświęconym na testowanie a kompletnością systemu, a w niektórych 

sytuacjach może zostać wydany system z pewną funkcjonalnością, która zostanie dodana w 

późniejszym terminie. 

5.3 DOKUMENTACJA I SZKOLENIE 

Zanim system zostanie przekazany do użytku, należy przygotować odpowiednią 

dokumentację. Obejmuje to zapewnienie, że twórcy opracowali dokumentację programu. Ta 

dokumentacja jest ważna, ponieważ pomoże deweloperom w przyszłości, jeśli zostaną 

wykryte błędy (wady oprogramowania) lub zmiany w funkcjonalności. Oprócz dokumentacji 

programu wymagana jest dokumentacja systemu. Opisuje to, jak działa system i będzie 

zawierał materiały, które pomogą analitykom i programistom, którzy potrzebują obsługi lub 



ulepszenia systemu. Znaczna część tej dokumentacji zostanie utworzona w fazach analizy i 

projektowania SDLC i obejmuje takie elementy, jak układ ekranu, definicje plików danych, 

modele itp. Jeśli zmiany są wymagane i wprowadzone do systemu, powinny zostać włączone 

do dokumentacji. W zależności od charakteru systemu może być potrzebna dokumentacja 

operacyjna. Jest to zwykle konieczne, gdy pracownicy działu IT, którzy obsługują system, 

muszą wiedzieć, kiedy należy uruchomić różne raporty wsadowe lub wykonać kopie zapasowe 

wraz z odpowiednimi kontrolami bezpieczeństwa. Na koniec dostarczono dokumentację 

użytkownika, aby upewnić się, że użytkownicy systemu mają dostateczną jasność informacje 

umożliwiające im korzystanie z systemu. Często obejmuje to podręcznik użytkownika, który 

jest raczej dostępny on-line z poziomu systemu niż drukowany. Dodatkowo do podręcznika 

użytkownika może zostać udostępniona pomoc kontekstowa  z poziomu systemu, opisując 

dostępne opcje użytkownikowi próbującemu użyć określonego ekranu lub funkcji. Materiały 

te są zwykle produkowane przez analityka, chociaż w niektórych organizacjach mogą to robić 

członkowie zespołu pomocy technicznej. Należy zapewnić odpowiedni czas na przygotowanie 

i sprawdzenie dokumentacji przed udostępnieniem systemu do użytku. Chociaż w idealnej 

sytuacji dokumentacja systemu powinna być wystarczająca, aby umożliwić użytkownikowi 

korzystanie z systemu, większość systemów informatycznych również wymaga szkolenia 

użytkowników. Zanim system zostanie zwolniony, analitycy opracują plan szkoleń, aby 

zapewnić, że pracownicy przechodzą szkolenie w zakresie tych aspektów systemu, z których 

będą korzystać. Ilość i głębokość szkolenia będą się różnić w zależności od poziomu 

wykorzystania systemu, który ma zostać wykonany. Szkolenie może być prowadzone przez 

analityków, członków zespołu programistów lub pracowników działu IT. Jednak w 

przypadkach, w których system został zakupiony jako pakiet lub wykorzystano specjalistyczny 

sprzęt, szkolenie dostawcy może być niezbędne. Istnieje wiele sposobów szkolenia, a niektóre 

lub wszystkie mogą być wykorzystane w zależności od potrzeb organizacji. Oprócz 

bezpośrednich szkoleń dla osób lub grup, cyfrowe zasoby szkoleniowe mogą zostać 

udostępnione za pomocą technologii internetowych lub multimedialnych do produkcji filmów 

wideo lub internetowych symulatorów szkoleniowych. W niektórych sytuacjach, gdy grupy 

użytkowników zostały przeszkolone, mogą kontynuować szkolenie innych użytkowników. 

5.4 PRZESUNIĘCIE SYSTEMU 

Kiedy system zastępuje istniejący system, należy podjąć decyzję, w jaki sposób nastąpi zmiana. 

Jest to ważne, ponieważ zwykle w nowym systemie będą potrzebne dane z istniejącego 

systemu. W niektórych przypadkach stosunkowo łatwo jest eksportować dane z istniejących 

baz danych i importować je do bazy danych nowego systemu przy użyciu standardowych 

formatów konwersji. Jednak w bardziej złożonych przypadkach opracowywane są specjalne 

programy konwersji w celu przekształcenia danych w prawidłowy format w celu przeniesienia 

ich do nowego systemu. Istnieją cztery główne podejścia do konwersji ze starego systemu na 

nowy 

• bezpośrednia zamiana 

• praca równoległa 

• stopniowe przełączanie 



• przełączanie rozproszone 

Bezpośrednia zamiana polega na tym, że stary system przestaje być używany zaraz po 

wdrożeniu nowego systemu. Jest to zwykle podejście najmniej kosztowne, ale najbardziej 

ryzykowne, ponieważ w przypadku napotkania poważnych problemów po uruchomieniu 

systemu nie będzie można powrócić do korzystania ze starego systemu z powodu 

niezgodności danych. Bezpośrednia zmiana nie pozwala na sprawdzenie wyjść ze starym 

systemem, aby zapewnić ich poprawność.  

Równoległe działanie utrzymuje istniejący system równolegle z używaniem nowego systemu. 

Pozwala to na łatwiejszy powrót, jeśli nowy system napotka poważne problemy, ale powoduje 

potencjalnie kosztowny narzut związany z koniecznością wprowadzania danych do dwóch 

systemów. Takie podejście pozwala na sprawdzenie wyjść, aby zapewnić ich zgodność ze 

starym systemem, ale nie jest odpowiednie, jeśli oba systemy nie są kompatybilne. 

Przełączanie fazowe pozwala na wdrażanie systemu etapami. Oznacza to, że ryzyko jest 

zmniejszone, ponieważ tylko jedna część systemu zostanie dotknięta, jeśli wystąpią poważne 

problemy. Takie podejście jest mniej kosztowne niż działanie równoległe i może zostać 

przyjęte, jeżeli nowy system może być modułowy w taki sposób, aby działał z istniejącym 

systemem. 

Przełączanie rozproszone to takie, w którym cały system jest pilotowany przez część 

organizacji, np. przez oddział firmy. Stary system będzie nadal używany przez organizację, więc 

jeśli wystąpią problemy, tylko niewielka liczba użytkowników zostanie dotknięta, a powrót 

będzie nadal możliwy. 

Każda z tych metod wiąże się z ryzykiem i kosztami, a do analityka, w porozumieniu z innymi 

zainteresowanymi stronami, należy decyzja o najlepszym podejściu. Ważne jest, aby 

implementacja systemu obejmowała fizyczne, logiczne i behawioralne środki bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo fizyczne odnosi się do sprzętu i oprogramowania i obejmuje zapewnienie, że 

jest ono przechowywane w bezpiecznym środowisku z odpowiednimi mechanizmami kontroli 

dostępu, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. Tam, gdzie są wykorzystywane 

sieci, muszą być zainstalowane odpowiednie zapory, aby zapobiec niechcianemu dostępowi. 

Konieczne może być wprowadzenie dalszych środków bezpieczeństwa, w szczególności w 

przypadku, gdy systemy wykorzystują Internet i mogą łączyć się z innymi systemami stron 

trzecich, takimi jak internetowe usługi płatnicze. 

Bezpieczeństwo logiczne odnosi się do elementów sterujących oprogramowaniem w 

systemie, które uniemożliwiają nieuprawnionym użytkownikom dostęp do funkcji / danych, 

do których nie powinni mieć dostępu. Wymaga to użycia haseł i zapewnienia stosowania 

technik szyfrowania. 

Bezpieczeństwo behawioralne obraca się wokół użytkowników systemu, którzy są świadomi 

bezpiecznych procedur operacyjnych i bezpieczeństwa, aby zapobiec bezpieczeństwu i 

poufności systemu. Obejmuje to zapewnienie wdrożenia zasad dotyczących bezpiecznego 

korzystania z haseł i zapewnienie, że poufne informacje systemowe, takie jak drukowane 

raporty, są przechowywane bezpiecznie i zniszczone, gdy nie są już potrzebne. 



 

Końcowym etapem etapu wdrożenia jest przeprowadzenie przeglądu systemu i sporządzenie 

raportu z oceny zarządzania. Odbywa się to po wdrożeniu systemu i służy do oceny jego 

powodzenia pod względem spełnienia specyfikacji i oczekiwań użytkownika oraz tego, czy 

oczekiwane korzyści zostały osiągnięte. Kolejnym celem jest zastanowienie się nad systemem 

i zasugerowanie ewentualnych przyszłych ulepszeń systemu. W raporcie podkreślono również 

wszelkie cenne wnioski, jakie można wyciągnąć na temat projektu, w tym wszelkie problemy 

techniczne, przewidywane i faktyczne koszty oraz planowany i rzeczywisty czas trwania 

projektu, ponieważ mogą one przynieść korzyści innym członkom zespołu ds. Rozwoju 

technologii informatycznych. w planowaniu przyszłych projektów rozwoju systemu. 

5.5 PODSUMOWANIE 

Faza wdrożenia systemu obejmuje rozwój aplikacji lub zakup systemu, testowanie, 

dokumentowanie, szkolenie, wdrażanie i ocenę. Rozwój oprogramowania polega na 

przekształceniu projektu systemu w zestaw odpowiednio skonstruowanych modułów i 

programów. Testowanie odgrywa ważną rolę w zapewnieniu, że system spełnia specyfikację i 

że spełnia on dopuszczalny standard, tak aby zapewnić wdrożenie jakościowego rozwiązania. 

Wymagana jest również dokumentacja i szkolenie, aby użytkownicy mogli z nich efektywnie 

korzystać  z systemu. Aby wdrożyć nowy system, należy przyjąć odpowiednią strategię 

wymiany, aby zminimalizować ryzyko w okresie przejściowym. Wreszcie po wdrożeniu należy 

przeprowadzić przegląd oceny, w wyniku którego zostanie sporządzone sprawozdanie 

wskazujące wszelkie przyszłe ulepszenia systemu i uwypuklające wszelkie kwestie techniczne 

lub związane z kosztami, które mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu przyszłych 

projektów. 

6 KONSERWACJA SYSTEMÓW 

Konserwacja systemów jest ostatnią fazą SDLC i obejmuje wsparcie systemu, aby działał 

niezawodnie i w bezpiecznym środowisku. Po udostępnieniu systemu jest zwykle obsługiwany 

przez zespół wsparcia IT, chociaż w przypadku systemu, który został zlecony na zewnątrz, 

wsparcie to można uzyskać bezpośrednio od dostawcy. Zespół wsparcia IT może obejmować 

administratorów, techników, programistów konserwacji (programistów, którzy mają 

tendencję do istniejących systemów) i analityków systemów, z których niektórzy będą mieli 

dogłębną wiedzę na temat systemu, a więc będą mogli szybko identyfikować i rozwiązywać 

problemy. 

6.1 WSPARCIE UŻYTKOWNIKA I SZKOLENIE 

Pierwszym punktem kontaktowym użytkownika jest zwykle stanowisko pomocy technicznej 

(lub usługi). Dział pomocy technicznej będzie miał personel wystarczająco przeszkolony do 

pomocy przy większości pytań technicznych lub operacyjnych. Jeśli zapytanie nie może zostać 

rozwiązane przez personel pierwszej linii, problem może zostać przekazany do bardziej 

wyspecjalizowanego personelu lub członków zespołu programistycznego, takiego jak analityk 

systemów. Wnioski i problemy są zwykle rejestrowane przez dział pomocy technicznej i są 

okresowo sprawdzane, aby sprawdzić, czy nie ma powtarzających się problemów, które 



wymagają rozwiązania, być może poprzez szkolenia lub ulepszenia systemu. Dział pomocy 

technicznej zwykle odpowiada również za szkolenie systemu, ponieważ jest to konieczne dla 

nowych członków personelu i dla obecnych pracowników, gdy wprowadzane są zmiany lub 

ulepszenia systemu. Oprócz zajmowania się zapytaniami związanymi z oprogramowaniem, 

zespół wsparcia IT będzie również odpowiedzialny za pomoc przy problemach sprzętowych 

lub technicznych, tj. Za wymianę uszkodzonego komputera lub zainstalowanie nowej wersji 

oprogramowania systemowego. 

6.2 KONSERWACJA OPROGRAMOWANIA 

Przez cały okres użytkowania systemu konieczne będą różne rodzaje konserwacji, aby system 

nadal spełniał potrzeby użytkowników. Istnieją cztery główne typy konserwacji: 

Naprawa naprawcza dotyczy postępowania w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania. 

Błędy oprogramowania są często określane jako "błędy"; powodują nieoczekiwane lub 

nieprawidłowe wyniki i poważne przypadki powodują, że system przestaje działać. Błędy te 

często będą wymagały debugowania oprogramowania (kontrola i poprawienie błędnego 

kodu). Mogą również pojawić się problemy sprzętowe, takie jak wadliwe komputery lub 

składniki sieciowe, i będą musiały zostać rozwiązane. Zespół IT będzie musiał ocenić powagę 

awarii, aby zdecydować, jakie działania należy podjąć i kiedy. 

Konserwacja adaptacyjna dotyczy zmian, które należy wprowadzić w systemie, aby sprostać 

nowym wymaganiom. Mogą to być zmiany narzucone w celu spełnienia wymagań agencji 

zewnętrznej, takich jak rząd wprowadzający zmiany w systemie podatkowym, które wymagają 

zmiany obliczeń podatkowych. Perfektywna konserwacja dotyczy zmian wprowadzanych w 

systemie w celu poprawy jego funkcjonalności lub wydajności, na przykład dodania nowego 

raportu lub modernizacji sprzętu systemowego w celu wydłużenia czasu reakcji. 

Konserwacja zapobiegawcza jest przeprowadzana w celu zapobiegania przyszłym problemom. 

Może to wymagać wprowadzenia zmian, aby poradzić sobie z rosnącą ilością danych lub 

poziomów transakcji, co może skutkować problemami z obniżeniem wydajności, jeśli nie 

zostaną rozwiązane. 

Koszty wsparcia systemu przez cały okres jego istnienia mogą być znaczące, dlatego należy 

starannie zarządzać wsparciem, w tym monitorować i ustalać priorytety zadań związanych z 

konserwacją. Istotne zadania to te, które są niezbędne do utrzymania funkcjonowania 

systemu, podczas gdy pożądane mogą obejmować dodawanie nowych funkcji.  

Zwykle jest kilka wydań konserwacyjnych systemu zawierających zmiany. Należy zachować 

ostrożność, aby zapewnić odpowiednią kontrolę wersji wydań. Obejmuje to utrzymywanie 

dokładnej dokumentacji dotyczącej zmian i zapewnienie, że kopie zapasowe różnych wersji 

oprogramowania są zachowane na wypadek, gdyby okazało się konieczne przywrócenie 

wcześniejszej wersji po nieoczekiwanym problemy z nową wersją. Pakiety oprogramowania, 

takie jak git https://git-scm.com/ są dostępne do tego celu. Uwaga. Koszty wsparcia zwykle są 

wysokie w okresie następującym po wdrożeniu systemu, dopóki system nie zostanie 

osadzony, a następnie podnoszą się ponownie pod koniec jego życia, ponieważ potrzeba 

więcej wysiłku, aby skutecznie funkcjonować. 



6.3 WYDAJNOŚĆ SYSTEMU 

Podczas korzystania z systemu jego wydajność i niezawodność są monitorowane i zarządzane 

przez administratora systemu, aby zapewnić odpowiednią kontrolę nad wymaganiami. 

Procedury zarządzania awarią są również potrzebne do zarządzania problemami, takimi jak 

awarie systemu, problemy spowodowane przez użytkownika. , problemy środowiskowe, takie 

jak awarie zasilania, a nawet klęski żywiołowe, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi. Czasy 

reakcji muszą być utrzymane na uzgodnionych poziomach, inaczej użytkownicy będą 

sfrustrowani, a kluczowe terminy biznesowe mogą zostać pominięte. Aby uniknąć problemów 

z wydajnością, należy zaplanować wydajność. Obejmuje to monitorowanie i prognozowanie 

poziomów przepustowości, np. liczba i czas potrzebny do przeprowadzenia transakcji, takich 

jak dokonywanie rezerwacji pokoju hotelowego. Jest to konieczne, aby umożliwić zmiany 

wydajności, takie jak zwiększenie poziomów obciążenia lub dodanie większej liczby 

użytkowników. Zmiany wprowadzone w celu rozwiązania tych problemów mogą obejmować 

zmianę schematów korzystania z systemu, uruchamianie niektórych programów w godzinach 

szczytu, aktualizowanie sprzętu lub połączeń komunikacyjnych lub modyfikowanie 

oprogramowania. Specjalistyczne narzędzia mogą być wykorzystywane do monitorowania 

aspektów wydajności systemu, takich jak pakiety diagnostyki sieci. 

6.4 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU 

Ponieważ systemy informacyjne są niezbędne dla organizacji, ważne jest, aby były one 

dostępne, gdy są wymagane, i aby działały prawidłowo nawet wtedy, gdy zdarzają się takie 

zdarzenia, jak umyślne zagrożenia, wypadki lub katastrofy. Ustanowienie bezpiecznego 

systemu jest złożoną działalnością i obejmuje nie tylko sprzęt i oprogramowanie, ale także 

sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcję z systemem. Triada CIA jest modelem, który 

pokazuje trzy główne cele bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

Poufność to ochrona informacji przed nieuprawnionym dostępem. Jest to szczególnie ważne 

w przypadku zarządzania osobistymi lub poufnymi informacjami. Można go bezpiecznie 

utrzymywać, jeśli zastosuje się odpowiednie mechanizmy kontroli dostępu, aby zapewnić 

użytkownikom dostęp do dozwolonych informacji. 

 

Integralność to przechowywanie dokładnych informacji. Ważne jest, aby zapewnić, że 

informacje nie mogą zostać zmienione lub utracone z powodu błędów lub niewłaściwego 

dostępu. Aby tego uniknąć, można wprowadzić kontrolę dostępu. 

 

Dostępność polega na udostępnianiu informacji w dowolnym czasie i miejscu. Oznacza to 

zapewnienie, że system może nadal funkcjonować, aby zapewnić wymagane informacje. 

Mechanizmy bezpieczeństwa mechanizmy muszą istnieć, aby zapewnić, że elementy systemu 

są bezpieczne i że system może nadal działać w różnych warunkach. 

 

Powyższe cele należy uznać za część systemu: 



 Polityka bezpieczeństwa. W celu opracowania polityki konieczne będzie przeprowadzenie 

oceny ryzyka w celu zidentyfikowania prawdopodobnych zagrożeń i wrażliwości systemu na 

nie. Typowe zagrożenia mogą obejmować awarie sprzętu lub oprogramowania, błędy ludzkie, 

awarie zasilania, fizyczne uszkodzenia lub kradzieże i ataki oprogramowania, takie jak wirusy 

lub oprogramowanie ransomware. Po zidentyfikowaniu ryzyka można podjąć działania 

zapobiegawcze w celu zaradzenia im. 

Ataki fizyczne można rozwiązać, zapewniając odpowiedni fizyczny dostęp i bezpieczeństwo 

wokół lokalizacji sprzętu, takich jak serwerownie. Tam gdzie używane są centra komputerowe, 

zwykle będą one miały kontrolę dostępu użytkownika, aby uniemożliwić nieuprawnionym 

osobom uzyskanie dostępu do centrum, zwykle z wykorzystaniem systemów elektronicznego 

dostępu do drzwi. Gdzie komputery osobiste, laptopy a mniejsze urządzenia IT znajdują się w 

bardziej otwartych środowiskach, takich jak biura, można je zabezpieczyć za pomocą 

fizycznych mechanizmów blokujących. Aby zapewnić, że sprzęt systemu może działać bez 

zakłóceń przez przerwy w zasilaniu, można wykorzystać generatory zapasowe lub 

nieprzerwane źródła zasilania. W przypadku bardzo krytycznych systemów opracowany 

zostanie plan przywracania po awarii, aby umożliwić organizacji kontynuowanie działalności 

w przypadku poważnych zakłóceń, które mogą obejmować utrzymywanie duplikatów systemu 

w innym miejscu geograficznym, które można szybko wdrożyć. Należy również zabezpieczyć 

sieci, co wymaga zapewnienia szyfrowania ruchu danych oraz, w przypadku sieci 

bezprzewodowych, zapewnienia wdrożenia protokołów bezpieczeństwa, takich jak Wi-Fi 

Protected Access 2 (WPA2). Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do sieci przez 

Internet, musi być zainstalowana zapora sieciowa. Oprócz zapór ogniowych, systemy 

wykrywania włamań i sieci (HIDS / NIDS) mogą służyć do identyfikacji potencjalnych zagrożeń 

hakerów i crackerów. 

Typowe elementy sterowania oprogramowaniem obejmują uprawnienia aplikacji, które 

ograniczają dostęp użytkownika do określonych części systemu, zwykle kontrolowanych za 

pomocą haseł przypisanych przez administratora systemu. Dzienniki dostępu są również 

używane w niektórych sytuacjach, które rejestrują dostęp użytkowników do systemu i mogą 

być używane do zaznaczania niewłaściwego użycia. Integralność danych systemowych jest 

niezbędna i jest wspomagana przez techniki walidacji w oprogramowaniu w celu zapewnienia, 

że wprowadzane są tylko prawidłowe dane. Pliki lub tabele bazy danych mogą mieć 

uprawnienia, które ograniczają prawa dostępu użytkownika. Odczytaj pozwala na odczytanie 

pliku, Zapis pozwala na zapis pliku, Wykonanie pozwala na uruchomienie pliku programu. 

Prawa te można przypisać do grup użytkowników lub do poszczególnych użytkowników. 

Bezpieczeństwo operacyjne opiera się na wprowadzeniu procedur obowiązujących wszystkich 

pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Obejmuje to przechowywanie haseł i 

wyniki systemowe, takie jak raporty lub kopie plików. Wreszcie, należy ustanowić procedury 

tworzenia kopii zapasowych, aby zapewnić, że dane i oprogramowanie są bezpiecznie 

przechowywane, aby umożliwić odzyskanie w przypadku zakłócenia usługi. Odzyskiwanie 

będzie wymagać ponownego załadowania programu lub plików danych, które mogły zostać 

utracone lub uszkodzone. Istnieją cztery główne podejścia do tworzenia kopii zapasowych: 



Pełne kopie zapasowe, w których kopiowane są wszystkie pliki systemowe. Ta metoda trwa 

najdłużej i wykorzystuje najwięcej pamięci, ale pozwala na prostsze i szybsze odtwarzanie. 

 

Przyrostowe kopie zapasowe tworzą kopie zapasowe plików, które uległy zmianie lub są nowe 

od czasu utworzenia ostatniej kopii zapasowej. Ten rodzaj kopii zapasowej jest szybszy niż 

pełna kopia zapasowa i zajmuje mniej miejsca, ale jej przywrócenie trwa dłużej, ponieważ 

może być konieczne przywrócenie więcej niż jednej kopii zapasowej. 

 

Różnicowe kopie zapasowe są podobne do kopii przyrostowych, ponieważ tworzą kopie 

zapasowe plików, które są nowe lub zostały zmienione od czasu ostatniej pełnej kopii 

zapasowej. Jest to szybsze niż pełna kopia zapasowa i zajmuje mniej miejsca. Przywracanie 

można wykonać przy użyciu ostatniej pełnej kopii zapasowej i ostatniej różnicowej kopii 

zapasowej. Powyższe metody tworzenia kopii zapasowych są zwykle wykonywane co miesiąc, 

co tydzień lub codziennie, zgodnie z wymaganiami. Pliki kopii zapasowych powinny być 

przechowywane w bezpiecznym miejscu, z dala od wersji w użyciu, tak aby zminimalizować 

ryzyko ich zagubienia w razie katastrofy. 

 

Tworzenie kopii zapasowych ciągłych lub kopii lustrzanych polega na ciągłym tworzeniu kopii 

lustrzanych lub kopiowaniu plików systemowych. Jest to najbardziej kosztowne podejście, 

ponieważ infrastruktura sprzętowa i sieciowa musi je obsługiwać, jednak zapewnia szybkie 

przywracanie do punktu przed wykryciem problemu. 

6.5 WYPOWIEDZENIE SYSTEMU 

W pewnym momencie system osiągnie koniec swojego użytecznego życia i przestanie być 

przydatny dla organizacji. Może to wynikać z tego, że nie spełnia już warunków 

funkcjonowania organizacji wymagania, ponieważ stały się zbyt kosztowne w utrzymaniu, lub 

ponieważ nowe technologie mogą oferować lepsze rozwiązanie. Z czasem zostanie podjęta 

decyzja o fazie systemu i zastąpieniu go. Jeśli wymagana jest nowa, to SDLC rozpocznie się od 

nowa. Analizy systemów, użytkownicy i inne zainteresowane strony będą konsultowane w 

celu podjęcia decyzji. 

6.6 PODSUMOWANIE 

Faza konserwacji systemu rozpoczyna się, gdy system jest udostępniony do użytku i trwa do 

momentu, gdy system nie będzie już używany. W tej fazie przeszkoleni zostają nowi 

użytkownicy,  system jest utrzymywany w celu rozwiązania wszelkich błędów lub problemów 

z wydajnością, a także w celu dodania nowych wymagań. Wydajność systemu jest 

monitorowana, a zmiany wprowadzane w celu rozwiązania wszelkich problemów. Kluczowe 

znaczenie ma bezpieczeństwo systemu, a procedury są wprowadzane w celu zapewnienia 

niezawodnego działania systemu w bezpiecznym środowisku. Obejmuje to zapewnienie 

odpowiednich procedur tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia możliwości 

przywrócenia systemu w przypadku poważnych zakłóceń. Ostatecznie system przestanie być 



odpowiedni i można podjąć decyzję o jego zastąpieniu, co spowoduje ponowne uruchomienie 

SDLC. 


