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Praca została zrealizowana w ramach projektu POIG.01.03.01-00-145/08 pt. „Modelowanie repozytorium  
i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia” finansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.  1

 
 

Koncepcja implementacji warunków interoperacyjności systemu ścieżek 
klinicznych i elektronicznego rekordu pacjenta 

 
G. BLIŹNIUK 

e-mail: grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl 
 

Instytut Systemów Informatycznych 
Wydział Cybernetyki WAT 

ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
 
W opracowaniu przedstawiono opis wymagań na sposób implementacji niewizualnego interfejsu do systemów
typu EHR (elektroniczny rekord pacjenta), realizowanego w ramach projektu POIG.01.03.01-00-
-145/08. Zgodnie z zakresem tego projektu jednym z jego rezultatów miało być zaproponowanie takiego 
interfejsu do przykładowego, niekomercyjnego systemu EHR. Równocześnie zakres projektu nie obejmował
realizacji produkcyjnych systemów EHR. Podczas prac projektowych została podjęta próba uruchomienia tzw.
badawczego systemu EHR, którego skuteczna implementacja przyczyniła się do wzbogacenia możliwości
badawczych wypracowanego środowiska realizacyjnego symulowanych przebiegów ścieżek klinicznych.
Przedstawiono również opis wymagań dla interfejsu do systemu EHR zarówno dla systemu repozytorium 
ścieżek klinicznych, jak i dla narzędzia badań efektywnościowych. Została także zaprezentowana koncepcja
implementacji tych interfejsów z wykorzystaniem XPDL. W sposób syntetyczny omówiono zjawiska
kooperacyjności, interoperacyjności jednokierunkowej i interoperacyjności dwukierunkowej. 
 
Słowa kluczowe: interoperacyjność, ścieżki kliniczne, EHR 
 
1. Wprowadzenie 
 
W opracowaniach [1] i [2] interoperacyjność jest 
określana jako niefunkcjonalna właściwość 
kooperujących systemów informacyjnych i ko-
operujących systemów informatycznych. Dla 
dowolnego zestawu systemów interoperacyjnych 
o liczności co najmniej 2 zakłada się, że są  
one rozłączne, a ich współpraca jest nie- 
zbędna do spełnienia stawianych przed nimi 
oczekiwań. Dla systemów informacyjnych istotą 
interoperacyjności jest wymiana informacji  
i jej właściwe wykorzystanie. W przypadku 
systemów informatycznych jest to wymiana  
i właściwe wykorzystanie danych, będących 
nośnikiem informacji. Takie podejście wynika  
z założenia, że nie integrujemy fizycznie kilku 
systemów w jeden nowy system. Systemy są 
tutaj widziane jako czarne skrzynki  
z odpowiednio udostępnionymi interfejsami 
zapewniającymi ich interoperacyjność. 

Podążając za tymi rozważaniami, na 
rysunkach 1 i 2 z opracowania [3] przedstawiono 
sposób widzenia systemu EHR, jako systemu 
zewnętrznego w stosunku do systemu 
repozytorium ścieżek klinicznych i współ-
pracującego z tym repozytorium za pomocą 
interfejsu zapewniającego ich interoperacyjność.  

 

Istotą zapewnienia interoperacyjności obu 
systemów jest takie zaprojektowanie zbiorów 
informacji nazwanych w pracach [1] i [2] od-
powiednio: KI  i LI , aby można było 
zdefiniować zbiór EI  z opracowań [1] i [2].  
Dla komputerowej implementacji systemów 
ścieżek klinicznych i rekordu pacjenta konieczne 
jest odpowiednie zaprojektowanie zbiorów PD , 

QD  oraz ED  z opracowań [1] i [2]. 
 

2. Opis problemu 
 
Zgodnie z założeniami, na realizację projektu, 
którego wybrane wyniki są w tym miejscu 
przedstawiane (patrz: komentarz u dołu strony), 
struktura logiczna kluczowych jego kom-
ponentów wygląda tak, jak to zostało 
zilustrowane na rysunku 1.  
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Rys. 1. Logiczny schemat komponentów 
 

Zgodnie z tym rysunkiem zostały zrealizowane 
trzy zasadnicze komponenty stanowiące tzw. 
oprogramowanie eksperymentalne modelu 
repozytorium: 
• repozytorium wzorców ścieżek klinicznych 

na poziomie krajowym 
• projektowa baza danych 
• narzędzie badań efektywnościowych. 

Dla sposobu wypracowania medycznych 
opisów ścieżek klinicznych i przeniesienia ich 
do modeli procesów workflow istotne było 
przyjęcie obowiązującego w projekcie założenia 
o konieczności osiągnięcia zdolności ich 
przygotowania na poziomie krajowym. Poziom 
krajowy jest to taki sposób opisu, w którym  
nie bierzemy pod uwagę kompetencji kon-
kretnej placówki służby zdrowia ani koniecz-
ności gromadzenia historii leczenia pacjenta  
w stosunku do przebiegu leczenia poszczegól-
nych osób. Na poziomie krajowym należy się 
skoncentrować na istocie analizowanej jednostki 
chorobowej wraz z podziałem jej przebiegu na 
okres diagnozy, terapii i − jeżeli jest to nie- 
zbędne − rehabilitacji lub opieki paliatywnej.  
W sensie praktycznym takie wzorce leczenia 
powinny zostać w konsekwencji dostosowane  
do kompetencji poszczególnych placówek służ-
by zdrowia, o czym mowa w opracowaniu [5],  
a także do konieczności grupowania in-
dywidualnej historii leczenia poszczególnych 
pacjentów. Z uwagi jednak na to, że ten 
praktyczny aspekt wykorzystania ścieżek 
klinicznych w połączeniu z historią leczenia 
pacjenta wykraczał poza zakres projektu, nie jest 
on traktowany jako główny obiekt zainteresowań 
w niniejszym opracowaniu.  

Komponent utrzymujący wzorce ścieżek 
klinicznych na poziomie krajowym posiada 
zdolność wspomagania definiowania kom-
puterowo interpretowalnych opisów ścieżek 

klinicznych, na podstawie ich nieformalnych 
opisów medycznych. Wykorzystuje on pod-
stawową grupę standardów opisu ścieżek 
klinicznych według tabeli 1 z opracowania [3]. 
Założono, że system repozytorium będzie 
pracował w standardzie GLIF 3.5  
i wykorzystywał język zapytań GELLO, a stan-
dard zapisu danych o pacjencie będzie 
realizowany na bazie ASNSI/HL7 RIM 1.0.  
Z tego powodu dla potrzeb określenia wymagań 
na interfejsy systemu wzięto pod uwagę 
wyszczególnioną tutaj grupę standardów. Dodat-
kowym uwarunkowaniem, istotnym dla systemu 
ścieżek na poziomie krajowym, jest brak jego 
bezpośredniej współpracy z systemem EHR. 
Taka współpraca jest realizowana wyłącznie  
w celach badawczych w narzędziu badań 
efektywnościowych. Kolejnym wymaganiem, 
bardzo istotnym dla systemu ścieżek krajowych, 
była konieczność uzyskania zdolności 
wersjonowania zapisów ścieżek w stosunku do 
kolejnych ich wersji medycznych, wynikających 
z rozwoju nauk medycznych, jak również z roz-
woju standardów opisu komputerowo inter-
pretowalnych ścieżek klinicznych. Wymagania 
te muszą być również obsługiwane przez 
komponent projektowej bazy danych, która 
składuje i umożliwia manipulację danymi  
o wzorcach z poziomu systemu repozytorium 
ścieżek krajowych, jak również pozostałymi 
danymi wykorzystywanych przez narzędzie 
badań efektywnościowych, o których będzie 
mowa w dalszej części opracowania. 

Jednym z kluczowych zadań w czasie 
realizacji projektu POIG.01.03.01-00-145/08 
było opracowanie metody analizy efektyw- 
ności informacyjnej repozytorium wytycznych  
i ścieżek klinicznych, a także przygotowanie 
odpowiednich narzędzi wspierających tę analizę. 
Całość prac w tym zakresie należało zilustrować 
odpowiednimi wynikami badań i omówieniem 
tych wyników. W opracowaniach [9], [11],  
[12] i [13] przedstawiono założenia metody 
badań efektywnościowych, a także istotne 
wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 
narzędzi programowych wykorzystywanych do 
przeprowadzania tych badań. Zasadnicze 
założenia dla środowiska badań efektyw-
nościowych zostały w odpowiedni sposób 
zilustrowane w postaci logicznego schematu 
komponentów środowiska eksperymentalnego 
repozytorium ścieżek klinicznych, przed-
stawionego na rysunku 1. Badawczy silnik 
workflow posiada zdolność pobierania defini- 
cji procesów opisujących ścieżki kliniczne  
z systemu wzorców krajowych i na podstawie 
danych parametryzacyjnych, otrzymywanych  



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 6 1-10 (2010) 

 3 

z narzędzia badań symulacyjnych, uruchamiania 
konkretnych procesów ścieżek klinicznych na 
symulowanym poziomie hipotetycznego 
pacjenta. Zgodnie z opracowaniem [14] system 
ten posiada właściwości tzw. podsystemu 
wykonawczego procesów umożliwiającego 
zbadanie i zweryfikowanie poprawności 
zdefiniowanych opisów ścieżek klinicznych 
zgodnie ze standardami systemów klasy 
„workflow”. Zawiera on (patrz: rysunek 1) 
między innymi podsystem symulacji procesów, 
który umożliwia symulację realizacji 
komputerowej ścieżki klinicznej, jako planu 
leczenia z możliwością dostępu do danych 
pacjenta zgromadzonych w zasobach systemu 
klasy EHR. Należy również nadmienić, że 
narzędzie badań efektywnościowych posiada 
także zdolność składowania zagregowanych 
wyników badań do projektowej bazy danych, 
dzięki czemu możliwe jest przeglądanie  
i analizowanie wyników tych badań. Ponad- 
to w projektowej bazie danych zapisywane  
są plany poszczególnych eksperymentów, 
wykonywanych w ramach badań efektyw-
nościowych. 

Badawczy system EHR jest jedyną instan-
cją tej klasy systemów, wykorzystywaną  
w ramach realizacji projektu. Nie był to 
wprawdzie komponent wymagany w zakresie 
projektu, ale w wyniku jego realizacji uznano,  
że uruchomienie takiego systemu EHR będzie 
ubogacać możliwości badawcze, w ramach 
prowadzonych w projekcie badań efektyw-
nościowych. Przyjęto założenie, że celem 
projektu nie jest opracowanie kompletnego, 
produkcyjnego systemu typu EHR, a jedynie 
implementacja jego wybranych elementów 
wyłącznie w celach badawczych. Przyjęto 
zatem, że badawczy system EHR będzie 
posiadał zdolność składowania danych  
o historiach leczenia hipotetycznych pacjen- 
tów, a także przekazywania danych historii 
leczenia tych pacjentów do narzędzia badań 
symulacyjnych w celu kompletowania po-
szczególnych planów eksperymentów i od-
powiedniej parametryzacji badawczego silnika 
workflow. 

Z dotychczasowych rozważań wynika,  
że do określenia wymagań na interfejs systemu 
ścieżek klinicznych do systemu EHR konieczne 
było przeanalizowanie następujących kom-
ponentów: 
• interfejsu z systemem wzorców krajowych 
• interfejsu pomiędzy badawczym systemem 

EHR (oznaczonym dalej symbolem EHR2) 
i badawczym silnikiem workflow. 

 

 
3. Interfejs komponentu wzorców 

krajowych 
 
Jak wcześniej wspomniano, komponent 
wzorców krajowych w zakresie wiedzy o pa-
cjencie bazuje na modelu generycznym 
zaczerpniętym z ANSI/HL7 RIM 1.0 [3].  
W związku z tym zakłada się, że zakres 
informacyjny rekordu pacjenta dla systemu 
poziomu krajowego jest już określony w tym 
właśnie standardzie. Do określenia formalnych 
uwarunkowań interoperacyjności pomiędzy 
systemem wzorców krajowych i hipotetycznym 
systemem EHR, posługując się koncepcją 
matematyczną z opracowań [1] i [2], dla dalszej 
analizy uwarunkowań przyjęto następujące 
oznaczenia: 
• 1CPSI  – system informacyjny wzorców na 

poziomie krajowym (CP – od anglo-
języcznego „Clinical Pathways”) 

• 1EHRSI  – system informacyjny EHR,  
z którym współpracuje system 1CPSI . 

Idąc za warunkami interoperacyjności, przed-
stawionymi w pracach [1] i [2], systemy 1CPSI  i 

1EHRSI  będą miały zdolność interoperacyjności 
tylko wtedy, gdy 1FI∃  takie, że 

( ) ∅≠⊆ ∩ 1111 FEHRCPF IIII    ,  (1) 
gdzie: 

1CPI  – oznacza zbiór informacji niezbędny dla 
prawidłowego działania 1CPSI  

1EHRI  – oznacza zbiór informacji niezbędny dla 
prawidłowego działania 1EHRSI  

1FI  jest zbiorem informacji wspólnych dla 

1CPSI  i 1EHRSI , niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania obu tych systemów oraz 1EI∃  
takie, że 

∅≠⊆ 111 EFE III    ,   (2) 
gdzie: 

1EI  jest zbiorem informacji wymienianych 
przez 1CPSI  i 1EHRSI , niezbędnych do 
właściwego funkcjonowania obu tych systemów 
oraz 

( ) ( )bEHRaCPEbEHRaCP iMIiMIIii ,1,11,1,1 :, ≡∈∀
(3) 

gdzie: 
aCPi ,1  jest informacją o numerze a 

( )1,...,1 EIa = , udostępnianą przez 1CPSI   
i odbieraną przez 1EHRSI  jako bEHRi ,1  dla 

komunikacji w kierunku od 1CPSI  do 1EHRSI  
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albo bEHRi ,1  jest informacją o numerze 

b ( )1,...,1 EIb = , udostępnianą przez 1EHRSI   
i odbieraną przez 1CPSI  jako aCPi ,1  dla 
komunikacji w kierunku od 1EHRSI  do 1CPSI   

1: 1 SemIMI E → jest odwzorowaniem zbioru 
informacji 1EI  na zbiór ich semantyk Sem1, 
wspólnych dla obu systemów informacyjnych 

1CPSI 1  i 1EHRSI . 
Należy w tym miejscu zauważyć, że w związku 
z przyjęciem założenia projektowego o im-
plementacji standardu RIM 1.0 jako podstawy 
zakresu informacyjnego hipotetycznego systemu 
EHR i badawczego rekordu pacjenta można 
przyjąć, że istnieje spójne określenie zbioru 

1Sem  semantyk obu interoperacyjnych 
systemów. 

Przechodząc do komputerowej realizacji 
obu tych systemów informacyjnych, czyli do 
odpowiednich systemów informatycznych, 
należy zwrócić uwagę na to, że nie znaj- 
duje praktycznego uzasadnienia implementacja 
systemu EHR na poziomie wzorców krajowych. 

Z analizy autora wynika bowiem, że 
budowanie systemu danych na podstawie wzorca 
generycznego RIM 1.0 nie będzie wystarczające 
do jego wykorzystania w zasymulowaniu 
rzeczywistego procesu leczenia. Tenże wzorzec 
generyczny trzeba rozszerzyć o możliwość 
opisywania dodatkowych, szczegółowych infor-
macji, niezbędnych dla przeprowadzenia badań 
efektywnościowych, o czym będzie mowa  
w dalszej części opracowania. 

Wobec powyższego, na etapie implemen-
tacji interfejsu systemu wzorców na poziomie 
krajowym do hipotetycznego systemu EHR 
wystarczyło zdefiniować w technologiach tzw. 
usług sieciowych (ang. web services) interfejs 
wystawiający zawartość modelu danych 
ANSI/HL7 RIM 1.0. Można było tutaj 
skorzystać również z możliwości wystawiania 
danych w odpowiednich zakresach częściowych 
RIM, niezbędnych dla prowadzenia badań 
efektywnościowych. Dlatego też do sfor-
mułowania opisu formalnego wymagań na 
interoperacyjność obu systemów przyjęto 
oznaczenia: 
• 1CPSIT  – system informatyczny wzorców 

na poziomie krajowym 
• 1EHRSIT  – system informatyczny EHR 

(hipotetyczny EHR), z którym współpracuje 
system 1CPSIT . 

Podążając za pracami [1] i [2], warunki 
interoperacyjności dla obu systemów 
informatycznych można opisać następująco:  

1FD∃  takie, że 
( ) ∅≠∩⊆ 1111 , FEHRCPF DDDD    (4) 

gdzie: 

1CPD  – oznacza zbiór danych niezbędny dla 
prawidłowego działania 1CPSIT  

1EHRD  – oznacza zbiór danych niezbędny dla 
prawidłowego działania 1EHRSIT  

1FD  jest zbiorem danych wspólnych dla 1CPSIT  
i 1EHRSIT , niezbędnych do właściwego funk-
cjonowania obu tych systemów oraz  

1ED∃  takie, że 
∅≠⊆ 111 EFE DDD   ,     (5) 

gdzie: 

1ED  jest zbiorem danych wymienianych przez 

1CPSIT  i 1EHRSIT , niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania obu tych systemów oraz 

( )
( )jEHR

hCPEjEHRhCP

dMIT

dMITDdd

,1

,11,1,1 :,

≡

≡∈∀
(6) 

gdzie: 
hCPd ,1  jest daną o numerze h ( )1,...,1 EDh =  

udostępnianą przez 1CPSIT  i odbieraną przez 

1EHRSIT  jako . jEHRd ,1  

1: 1 SemDMIT E →  jest odwzorowaniem zbioru 
danych 1ED  na zbiór ich semantyk 1Sem , 
wspólnych dla obu systemów informatycznych 

1CPSIT  i 1EHRSIT . 
Analiza warunków interoperacyjności 

systemów informatycznych 1CPSIT  i 1EHRSIT  
stanowiących odpowiednio formalne oznaczenia 
komponentu wzorców krajowych z rysunku 1 
i  hipotetycznego systemu EHR doprowadziła  
do istotnego spostrzeżenia o jednokierunkowości 
projektowanych interfejsów wymiany danych, 
co zostało jednoznacznie zapisane w opisie 
symbolu hCPd ,1 . Wyniknęło to z faktu, że na 
poziomie wzorców krajowych sensowne jest 
jedynie składowanie danych do EHR wyłącznie  
w celach badawczych, ewentualnie w celach 
statystycznych. Nie ma tutaj potrzeby 
rozważania wariantu składowania danych  
z procesu leczenia konkretnych pacjentów, 
ponieważ nie jest to celem wyróżniania poziomu 
krajowego wzorców ścieżek klinicznych. 
W rozumieniu autora opracowania, w przypad-
ku jednokierunkowej wymiany informacji 
bazującej na wspólnym zbiorze EI  albo 
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danych, bazującej na wspólnym zbiorze ED , 
mówimy jedynie o kooperacyjności systemów,  
a nie o ich interoperacyjności. Dla inter-
operacyjności istnieje wymóg zapewnienia 
możliwości komunikacji dwukierunkowej.  
W omawianym przypadku spostrzeżenie to jest 
kluczowe dla implementacji komunikatów 
interfejsowych. Dzięki temu dalszej analizie 
będzie podlegał wyłącznie zakres zbioru danych 

1ED  determinowany zakresem zbioru danych 
. 1CPD  

 
4. Interfejs badawczego silnika 

workflow 
 
Według założeń badawczy silnik workflow  
i badawczy system EHR mają zdolność w pełni 
interoperacyjnej współpracy. Ustalono również, 
że badawczy system EHR powinien posiadać 
zdolność współpracy z narzędziem badań 
symulacyjnych. Założono także, że technologia 
realizacji interfejsów będzie bazowała na wy-
korzystywaniu usług sieciowych. W odniesieniu 
do zakresu informacji o pacjencie przyjęto jako 
bazowy standard ANSI/HL7 RIM 1.0.  

Z uwagi na to, że badawczy system EHR,  
w odróżnieniu od systemu hipotetycznego EHR, 
o którym była mowa wcześniej, umożliwia 
składowanie i udostępnianie danych o przebiegu 
leczenia teoretycznych pacjentów, zakres danych 
w nim przechowywanych zawiera w sobie  
dane przechowywane w komponencie wzorców 
krajowych. Dodatkowym elementem zbioru 
danych badawczego systemu EHR są dane  
o historiach leczenia teoretycznych pacjentów. 
Formalnie możemy zapisać to następująco: 

( )PEHREHR DDD ∪⊆ 12   (7) 
gdzie: 

2EHRD  – oznacza zbiór danych, zgodny z HL7 
RIM 1.0, niezbędny dla prawidłowego 
działania badawczego systemu EHR 

2EHRSIT , 

PD  – oznacza zbiór danych o historii leczenia 
pacjenta przekazywany z badawczego 
silnika workflow 2CPSIT  do 2EHRSIT  
oraz z 2EHRSIT  do narzędzia badań 
symulacyjnych SIMSIT . 

Zbiór danych 2CPD  badawczego silnika 
workflow (patrz: rys. 1) zawiera w sobie dane 
przechowywane w zbiorze danych 1CPD , czyli: 

• zbiór CIGD  danych o wzorcach procesów, 
stanowiących postać zapisu komputerowo 
interpretowalnych ścieżek klinicznych 
(wspólny dla systemów 1CPSIT  i 2CPSIT ) 

• zbiór 1EHRD  danych generycznych HL7 
RIM 1.0 systemu EHR1  

• zbiór HISD  danych z historii wykonania 
poszczególnych procesów, z których 
ekstrahowane są dwa rozłączne zbiory 
danych: 
o PD  − dane historii leczenia hipote- 

tycznych pacjentów 

o RESD  − dane pozostałych wyników  
symulowanych procesów leczenia, 
wykraczających poza zbiór PD   

• zbiór PARD  danych parametryzacyjnych 
wysyłanych z systemu SIMSIT  w celu 
odpowiedniego przeprowadzania 
symulowanych procesów leczenia 
hipotetycznych pacjentów. Składa się on  
z dwóch rozłącznych zbiorów danych, tj.: 
o 'PD  − dane przetworzonej dla potrzeb 

badań symulacyjnych historii 
leczenia hipotetycznych pacjentów, 

o SIMD  − dane pozostałych parametrów 
badań symulacyjnych, wykraczających 
poza zbiór 'PD . 

Formalnie, skład zbioru danych 2CPD  można 
zatem zapisać tak, jak w formule (8): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∪∪∪∪

∪∪
⊆

SIMPRESP

EHRCIG
CP DDDD

DD
D

'

1
2   (8) 

Porównując skład zbioru 2EHRD  z formuły (7)  
i zbioru z formuły (8), można ustalić skład  
zbioru danych 2ED  wymienianych przez 
badawczy silnik workflow 2CPSIT  i badawczy 
system EHR 2EHRSIT , niezbędnych do 
właściwego funkcjonowania obu tych systemów 
i zapewniających ich interoperacyjność (zgodnie  
z opisem w pracach [1] i [2]). Jest to suma 
zbiorów 1EHRD  i PD , czyli zbiór 2EHRD   
z formuły (7). Warunek ten został formalnie 
zapisany  
w formule (9): 

 22 EHRE DD ⊆   (9) 
 
Zbiór 2Sem  semantyk dla systemów 2CPSIT   
i 2EHRSIT  jest wspólny dla obu tych systemów  
i jest nadzbiorem zbioru semantyk 1Sem . Oba 
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zbiory mają część wspólną w zakresie semantyk 
dla danych ze zbioru 1EHRD . Ze względu na to, 
że dla obu analizowanych systemów 2CPSIT   
i 2EHRSIT  zakłada się bazowanie na tych 
samych semantykach określonych dla 
składowych zbioru 2ED , zachodzi następujący 
warunek: 

( )
( )mEHR

lCPEmEHRlCP

dMIT
dMITDdd

,2

,22,2,2 :,
≡

≡∈∀
    (10) 

gdzie: 
lCPd ,2  jest daną o numerze ( )2,...,1 EDll =   

udostępnianą przez 2CPSIT  i odbieraną przez 

2EHRSIT  jako . mEHRd ,2  

2: 2 SemDMIT E →  jest odwzorowaniem 
zbioru danych 2ED  na zbiór ich semantyk 
Sem2, wspólnych dla obu systemów 
informatycznych 2CPSIT  i 2EHRSIT . 
 
Na podstawie założeń o sposobie komunikacji 
pomiędzy systemami 2CPSIT  i 2EHRSIT  widać, 
że również tutaj mamy do czynienia  
z jednokierunkowością komunikacji tych 
systemów. Jak już wcześniej podkreślono, 
w rozumieniu autora niniejszego opracowania 
oznacza to ich kooperacyjność. Warto jednak 
zauważyć, że w przypadku, kiedy zbiory PD  
i  DP’ z formuły (8) byłyby identyczne, oba 
komponenty, tj. badawczy silnik workflow 
i  badawczy system EHR z rysunku 1, będą 
interoperacyjne. Będzie to jednak sytuacja, 
w  której zapewni się możliwość zaistnienia 
interoperacyjności pośredniej, rozumianej  
jako możliwość spełnienia warunków 
interoperacyjności dla dwóch rozłącznych 
systemów, za pośrednictwem co najmniej 
jednego, trzeciego systemu, który współpracuje 
z oboma pozostałymi, przekazując pomiędzy 
nimi komunikaty z zachowaniem warunków ich 
interoperacyjności. Warto również nadmienić, 
że  w przypadku, kiedy dwa rozłączne systemy 
komunikują się ze sobą bezpośrednio i spełniają 
zdefiniowane dla tej komunikacji warunki 
interoperacyjności, mówimy o zjawisku 
interoperacyjności bezpośredniej 1. 
Zgodnie z założeniami projektowymi 
implementacja interfejsu wymiany danych 

                                                 
1 W omawianym przypadku interoperacyjność badawczego 
silnika worfklow i badawczego systemu EHR (patrz: rys. 1) 
mogłaby być zapewniona za pośrednictwem narzędzia 
badań symulacyjnych. 
 

pomiędzy systemami 2CPSIT  i 2EHRSIT , 
podobnie jak w przypadku systemów 1CPSIT   
i 1EHRSIT , bazowała na technologii usług 
sieciowych. Ponadto, konieczne było prze-
strzeganie zasady konieczności dochowania tych 
samych reguł syntaktycznych dla wymienianych 
danych. Dzięki temu uniknięto konieczności 
definiowania i implementacji reguł konwersji 
danych, o których mowa w opracowaniach [1]  
i [2]. Zapewniło to niższy koszt zapewnienia 
interoperacyjności obu systemów niż wtedy, 
gdyby takie reguły konwersji trzeba było 
definiować i implementować. 
 
5. Implementacja wybranych 

mechanizmów interfejsowych 
 
W projektowych pracach implementacyjnych 
określono szczegółowo zakresy danych 
przekazywanych pomiędzy repozytorium 
ścieżek klinicznych i EHR, co znalazło swój 
wynik w szczegółowo określonych zakresach 
danych dla poszczególnych składowych  
zbiorów 1ED  i 2ED . Dzięki temu umoż- 
liwiono skuteczne uruchomienie mechanizmów 
interoperacyjności pomiędzy systemem ścieżek 
klinicznych i przykładowym systemem EHR,  
z zachowaniem warunków przedstawionych  
w niniejszym opracowaniu. Nie bez znaczenia 
na tym etapie była analiza doświadczeń autorów 
standardu interoperacyjności SAGE [4]. 

W zakresie standardów implementacyjnych 
przyjęto, że źródłowy opis ścieżki klinicznej jest 
zapisywany w repozytorium w postaci bazy 
danych zgodnej ze standardem GLIF 3.5. 
Zapytania do bazy danych są wykonywane  
w języku GELLO2 i w składni tego języka 
zapisywane są wyrażenia na węzłach 
decyzyjnych ścieżki zapisywanej w bazie GLIF. 
Wypracowane narzędzie wprowadzania do 
repozytorium opisów ścieżek umożliwia 
generowanie ich opisów w postaci skryptu  
w formacie RDF (ang. Resource Description 
Framework), który jest specyfikacją konsorcjum 
W3C umożliwiającą zapis metadanych  
w plikach tekstowych zorganizowanych  
w postaci znacznikowej, zgodnej z koncepcją 
znaczników XML. Pliki RDF są następnie 
konwertowane przez zrealizowany podczas 
projektu dedykowany konwerter plików RDF do 
formatu XPDL, który jest wykorzystywany 

                                                 
2 HL7 Version 3 Standard:GELLO; A Common Expression 
Language, Release 2 (revision of ANSI/HL7 V3 GELLO, 
R1-2005) został zaakceptowany przez ANSI w dniu 
28.04.2010 r., data publikacji standardu: 05.07.2010 r. 
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przez badawczy silnik workflow. W czasie pracy 
tego konwertera była również realizowana 
cząstkowa konwersja zapytań GELLO na 
wyrażenia logiczne akceptowalne przez 
badawczy silnik workfow, pracujący na pod-
stawie skryptów XPDL, zapewniających 
interoperacyjność badawczego silnika work- 
flow i narzędzia badań symulacyjnych  
z badawczym systemem EHR. Należy nad-
mienić, że zaimplementowane mechanizmy 
interoperacyjności stanowią jedynie od-
wzorowanie przypadków szczególnych dla 
wybranych jednostek chorobowych, przyjętych 
dla etapu badań końcowych opracowanego 
oprogramowania repozytorium. Ich do-
stosowanie do pełnej pracy produkcyjnej w kon-
kretnym środowisku szpitalnym wymagałoby 
dodatkowych prac o charakterze badań 
przemysłowych. 

Przykładowe implementacje mechanizmów 
interfejsowych pomiędzy eksperymentalnym 
systemem ścieżek repozytorium klinicznych 
i badawczym systemem EHR zostały dokładniej 
omówione w pracach [6] i [7]. Jednym z celów 
realizacji tych prac było sprawdzenie 
mechanizmów interoperacyjności na bazie 
fragmentów wyselekcjonowanych opisów 
ścieżek klinicznych dla cukrzycy i sprawdzenie 
mechanizmów interoperacyjności z wybraną, 
przykładową implementacją systemu EHR.  
W tym przypadku, do testów sprawdzających, 
wybrano dostępną w Internecie wersję systemu 
OpenMRS3. 

Medyczny opis ścieżki klinicznej dla 
cukrzycy został zaproponowany w pracy [8]. Na 
tej podstawie w pracy [10] zaproponowano 
model UML i BPMN dla tej ścieżki, który został 
rozwinięty dla potrzeb projektu POIG.01.03.01-
00-145/08 w pracy [9]. To z kolei stanowiło 
podstawę do opracowania interfejsów pomiędzy 
systemem ścieżek klinicznych i systemem 
OpenMRS, przedstawionych w pracach [6] i [7]. 
Zgodnie z uzyskanymi w tym zakresie 
wynikami, dopracowano się odpowiednich 
skryptów XPDL, umożliwiających realizację 
niezbędnych mechanizmów interoperacyjności 
pomiędzy repozytorium ścieżek klinicznych  
i systemem EHR, zgodnie z logiką współpracy 
komponentów systemu przedstawioną na 
rysunku 1. W modelu BPMN węzły decyzyjne  
z procesu leczenia pacjenta są odzwierciedlane 
przez tzw. bramki logiczne, dla których 
konieczne jest dostarczanie konkretnych 
wartości – w szczególności wyników badań 

                                                 
3 http://openmrs.org/wiki/OpenMRS 
 

pacjenta. Na tej podstawie możliwe jest 
podejmowanie właściwej decyzji o przebiegu 
procesu leczenia, co w notacji BPMN przekłada 
się na ustalenie ścieżki, według której przebiega 
proces workflow. Na rysunku niżej 
przedstawiony jest przykład modelu bramki 
logicznej dla węzła decyzyjnego w ścieżce 
klinicznej.  

 
Rys. 2. Przykład bramki logicznej, źródło: [6], [7] 

 
Dla przedstawionej bramki logicznej za-
proponowano skrypt XPDL z odpowiednimi 
zapisami, dzięki czemu maszyna workflow 
realizująca instancję procesu na podstawie tego 
skryptu potrafi wspierać działanie bramki 
logicznej, zgodnie z jej strukturą przedstawioną 
na rysunku 2 (patrz: listing 1). 
 
<Activity Id="d3e80159-34e6-44b5-aafe-d6a1787253fc" Name="Wartosc 
peptydu C"> 
          <Description /> 
          <Route GatewayType="Complex" /> 
          <Documentation /> 
          <ExtendedAttributes/> 
        <NodeGraphicsInfos> 
            <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="40" 
Width="40" BorderColor="-5855715" FillColor="-52"> 
              <Coordinates XCoordinate="282" YCoordinate="86" /> 
            </NodeGraphicsInfo> 
          </NodeGraphicsInfos> 
          <IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified> 
        </Activity> 

 
Listing 1. Fragment źródłowego skryptu XPDL, 

źródło: [6], [7] 
 

W celu umożliwienia współpracy ścieżki 
klinicznej z systemem EHR powyższy skrypt 
został rozszerzony o element ExtendedAttributes 
z odpowiednią wartością.  
 
<Activity Id="d3e80159-34e6-44b5-aafe-d6a1787253fc" Name="Wartosc 
peptydu C"> 
          <Description /> 
          <Route GatewayType="Complex" /> 
          <Documentation /> 
          <ExtendedAttributes> 
           <ExtendedAttribute Name="EHR" Value="1.0"/> 
          </ExtendedAttributes> 
          <NodeGraphicsInfos> 
            <NodeGraphicsInfo ToolId="BizAgi_Process_Modeler" Height="40" 
Width="40" BorderColor="-5855715" FillColor="-52"> 
              <Coordinates XCoordinate="282" YCoordinate="86" /> 
            </NodeGraphicsInfo> 
          </NodeGraphicsInfos> 
          <IsForCompensationSpecified>false</IsForCompensationSpecified> 
        </Activity> 

 
Listing 2. Fragment skryptu XPDL rozszerzonego  
w elemencie ExtendedAttribute, źródło: [6], [7]4 

                                                 
4 W tym przypadku przyjęto przedział wartości peptydu C 

według skali 0,7-2,0 mcg/l. 
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Dzięki temu rozszerzeniu w bramce logicznej, 
zapisanej w skrypcie XPDL, uzyskuje się 
możliwość współpracy z zewnętrznym 
systemem EHR (patrz: listing 2). W przyjętej 
koncepcji skryptów XPDL wartości badań 
umieszczane są w elemencie ExtendedAttributes. 
Atrybut Name ustawiany jest na wartość "EHR" 
oznaczającą źródło pochodzenia wyniku 
badania, natomiast atrybut Value przechowuje 
rzeczywisty wynik badania. Warto nadmienić, że 
ze względu na przyjętą logikę mapowania 
elementów ścieżki klinicznej w systemie EHR, 
w odpowiednich skryptach XPDL nie należy 
zmieniać nazw bramek logicznych, czyli 
elementu Activity i atrybutu Name. Dodatkowym 
uwarunkowaniem przyjętych rozwiązań jest  
brak pełnej implementacji standardu grupowania 
wyników badań szpitalnych i laboratoryjnych 
LOINC (patrz: [4]), co wynikało ograniczeń 
zakresu projektu POIG.01.03.01-00-145/08. 
Kolejnym zagadnieniem istotnym dla 
przedstawionych w tym miejscu rozważań było 
uzupełnienie zapisów w skrypcie XPDL 
o wartości umożliwiające identyfikację według 
kodów międzynarodowej klasyfikacji procedur 
medycznych ICD-9 oraz  międzynarodowych 
kodów klasyfikacji chorób i innych problemów 
zdrowotnych ICD-10 [4]. Było to ważne ze 
względu na konieczność standaryzacji zapisu 
tych danych w systemie EHR, a także dla 
skutecznego rozliczania świadczeń medycznych, 
zapisanych w systemie EHR na podstawie 
opisów ścieżek klinicznych, przechowywanych 
w ich elektronicznym repozytorium, o czym 
mowa w dalszej części opracowania.  
 

 
Rys. 3. Schemat przepływów danych  

dla ich konwersji, źródło: [7] 
 

Na schemacie przedstawionym na  
rysunku 3 przedstawiono dodatkowe przepływy 
danych z systemu EHR do systemu rozliczeń 
realizowanych zgodnie z wytycznymi NFZ, 
dotyczących klasyfikacji wykonanych usług 
medycznych zgodnie z regułami tzw. 

jednorodnych grup pacjentów (JGP). W celu 
umożliwienia realizacji mechanizmów tych 
rozliczeń w pracy [6] zaproponowano 
odpowiednią modyfikację skryptów XPDL  
i odpowiednie odniesienia do standardów 
słowników ICD-9 i ICD-10. Przykład dla 
aktywności z listą ICD-9 został przedstawiony 
poniżej. 

 
<Activity Id="newpkg1_wp1_act3" Name="Podanie leku trombolitycznego 
trzeciej generacji"> 
            <Implementation> 
            <No/> 
                      </Implementation> 
                      <ExtendedAttributes> 
                                     <ExtendedAttribute Name="ICD9" Value="99.103"/> 
                       </ExtendedAttributes> 
</Activity> 

 
Listing 3. Fragment skryptu XPDL uwzględniającego 

kod ICD-9, źródło: [6] 
 
W aktywności przedstawionej na listingu 3 jej 
nazwa jednoznacznie odzwierciedla wykonaną 
procedurę medyczną. Należy pamiętać, że po jej 
zmianie, przypisanie jej do odpowiedniego kodu 
ICD-9 mogłoby okazać się niemożliwe. Z tego 
powodu w docelowych implementacjach należy 
zapewnić odpowiednie powiązania nazw  
i kodów poszczególnych pozycji słownika  
ICD-9. 

Poniżej przedstawiono przykład dla 
aktywności z wykorzystaniem przykładowej 
wartości ze słownika ICD-10. 
 
<Activity Id="newpkg1_wp1_act14" Name="Szczegółowe badania"> 
             <Implementation> 
                          <No/> 
             </Implementation> 
             <ExtendedAttributes> 
                          <ExtendedAttribute Name="ICD10 " Value=" E10.5"/> 
             </ExtendedAttributes> 
</Activity> 

 
Listing 4. Fragment skryptu XPDL uwzględniającego 

kod ICD-10, źródło: [6] 
 
W tym przypadku również należy pamiętać  
o konieczności odpowiedniego wiązania nazw  
i kodów poszczególnych pozycji słownika  
ICD-10. Pozycje skryptu XPDL, dla których nie 
przypisano żadnego kodu, nie mają znaczenia 
dla zapisu historii leczenia pacjenta i rozliczeń 
usług medycznych. Pełnią one wtedy wyłącznie 
funkcję informacyjną. 
 
6. Podsumowanie 
 
Podstawowym założeniem dla implementacji 
komponentu wzorców krajowych, badawczego 
silnika workflow i dla badawczego systemu 
EHR było ustalenie, że wszystkie te kom-
ponenty zachowują wystarczającą zgodność  
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ze standardami wymienionymi w opracowaniach 
[3] i [4] oraz warunkami interoperacyjności 
opisanymi w niniejszym opracowaniu. Kolejnym 
wymogiem była implementacja interfejsów  
w technologii usług sieciowych.  

W opracowaniu opisano przyjęte tech-
nologie implementacyjne i wykazano, że na 
poziomie przyjętych standardów możliwe jest 
efektywne zapewnienie interoperacyjności 
wskazanych komponentów z badawczym 
systemem EHR w zakresie wynikającym  
z potrzeb i zakresu zrealizowanego projektu.  
Przygotowana realizacja interfejsów do systemu 
EHR miała charakter badawczy. Oznacza to, że 
ewentualne zastosowanie przyjętych rozwiązań 
w systemach stosowanych w codziennej 
praktyce medycznej wymagałoby podjęcia 
dodatkowych prac, które wykraczały poza 
zakres projektu POIG.01.03.01-00-145/08. 
Dotyczy to między innymi pełnej translacji 
zapytań języka GELLO, dzięki czemu możliwe 
będzie odpowiednie skomunikowanie węzłów 
decyzyjnych wzorców ścieżek klinicznych, 
zapisanych w bazie danych zgodnie z logiką 
modelu GLIF, z odpowiednimi danymi w bazie 
EHR odczytywanymi na podstawie postaci 
wykonawczej ścieżki zapisywanej w plikach 
XPDL, utrzymujących logikę opisu procesów 
workflow zgodną z BPMN przy zachowaniu 
warunków interoperacyjności interfejsu kom-
ponentu wzorców krajowych i interfejsu 
badawczego silnika workflow z systemem EHR, 
przedstawionych w niniejszym opracowaniu. 
Warto również pamiętać o potrzebie pełnej 
implementacji co najmniej słowników ICD-9, 
ICD-10 i LOINC, dzięki czemu będzie można 
dążyć do zapewnienia zgodności syn- 
taktycznej i semantycznej (tj. informacyjnej) 
przekazywanych komunikatów w systemie 
produkcyjnym. 
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W artykule przedstawiono zastosowanie podejścia ukierunkowanego na architekturę systemu informatycznego 
w procesie projektowania oprogramowania eksperymentalnego do budowy modeli ścieżek klinicznych. 
Artykuł przedstawia także wyniki analizy zasadności zastosowania standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, 
XML oraz HL7 w kontekście ich przydatności do modelowania architektury systemu informatycznego. Wybrany 
zestaw standardów oceniany jest pod kątem uzyskania pożądanych efektów budowy architektury systemu 
informatycznego oraz tworzenia modeli ścieżek klinicznych w oprogramowaniu eksperymentalnym. 
 
Słowa kluczowe: architektura systemu informatycznego, zarządzanie wymaganiami 
 
1. Zakładane efekty projektu 
 
W założeniach projektu POIG.01.03.01-00- 
-145/08 [5] przyjęto, że zostaną wykonane 
analiza i opracowanie zestawów standardów 
niezbędnych do budowy repozytorium wytycz-
nych i ścieżek klinicznych. Ponadto,  
w wyniku projektu miał być utworzony model 
repozytorium wytycznych i ścieżek klinicznych 
umożliwiający:  
• zdalne tworzenie, edycję i zarządzanie 

poszczególnymi wytycznymi przez wiele 
rozproszonych terytorialnie zespołów 
naukowców i praktyków 

• tworzenie i publikowanie wytycznych  
w języku polskim. 
Zasadniczym tematem projektu było 

badanie możliwości i sposobów automatyzacji 
tworzenia oraz dystrybucji krajowych 
wytycznych, a także opracowanie projektu 
standardów ich elektronicznej postaci. 

W związku z tym istotne było odpowiednie 
skonfigurowanie procesu projektowania systemu 
informatycznego, który w swym charakterze  
jest oprogramowaniem eksperymentalnym. 
Ponadto, należało dobrać odpowiedni zestaw 
standardów modelowania architektury systemu 
informatycznego oraz zestaw standardów 
modelowania ścieżek klinicznych. 
 
 
 
 

2. Konfiguracja procesu 
projektowania 

 
W realizacji projektu POIG.01.03.01-00-145/08 
zastosowano wybrany podzbiór dyscyplin 
metodyki firmy IBM Rational Unified Process 
(RUP). U podstaw RUP leży sześć kluczowych 
reguł projektowania systemów informatycznych 
ukierunkowanego na zastosowanie biznesowe:  
• dostosowanie procesu 
• bilansowanie przeciwstawnych priorytetów 

udziałowców 
• współpraca między zespołami 
• demonstrowanie wartości w sposób 

iteracyjny 
• dostosowanie poziomu abstrakcji 
• ciągłe skupienie na jakości. 
Za regułami tymi kryją się podstawowe dla 
inżynierii oprogramowania praktyki:  
• wytwarzaj iteracyjnie 
• zarządzaj wymaganiami  
• używaj architektury komponentowej 
• modeluj wizualnie (UML2.0)  
• stale weryfikuj jakość  
• zarządzaj zmianami. 
Na podkreślenie zasługują praktyki związane  
z zarządzaniem wymaganiami, modelowaniem 
wizualnym z UML 2.0 oraz używaniem 
architektury komponentowej. Głównie tymi 
praktykami kierowano się przy projektowaniu 
oprogramowania eksperymentalnego. 
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W ramach RUP występuje dziewięć 
dyscyplin, począwszy od modelowania 
biznesowego, a skończywszy na utrzymaniu 
środowiska produkcyjnego. W każdej  
z dyscyplin określone są czynności i role 
odpowiedzialne za wykonanie tych czynności, 
produkty potrzebne do realizacji czynności  
a także produkty będące wynikiem realizacji 
czynności.  

W projekcie skoncentrowano uwagę na 
działaniach w następujących dyscyplinach [6]: 
• zarządzanie wymaganiami 
• analiza i projektowanie 
• implementacja 
• testy 
• wdrożenie. 
W ramach prac zespołu projektowego WAT, 
współpracującego z wykonawcą zewnętrznym 
najistotniejsze dyscypliny, których działania 
musiały zostać wykonane, to: 
• zarządzanie wymaganiami 
• analiza i projektowanie 
• testy. 

Model architektoniczny „4+1” [6] obejmuje 
następujące widoki architektoniczne systemu 
informatycznego: 
• przypadków użycia 
• logiczny 
• wdrożeniowy 
• procesów 
• implementacyjny. 
W związku z tym, że w ramach prac WAT 
skupiono się na trzech ww. dyscyplinach, 
architekturę projektowanego systemu infor-
matycznego przedstawiono z punktu widzenia 
następujących widoków architektonicznych 
modelu „4+1” [6]: 
• przypadków użycia 
• wdrożeniowy. 
W niewielkim stopniu opisywano system infor-
matyczny w widoku Logicznym, pozostawiając 
decyzje projektowe zespołowi zewnętrznemu. 
Prace zarówno zespołu WAT, jak i ze- 
społu zewnętrznego zostały zorganizowane  
i podzielone na iteracje, dostarczające wcześniej 
określone przyrosty oprogramowania eks-
perymentalnego. 
 
3. Wybrany zestaw standardów 
 
Oprócz konfiguracji procesu projektowania 
systemu informatycznego, należało dokonać 
analizy zasadności zastosowania w tym 
projekcie zestawu standardów modelowania 
architektury oprogramowania oraz modelowania 
ścieżek klinicznych. Analizie poddano 
następujący zestaw standardów [1]: 

• BPMN – Business Process Modelling 
Notation 

• GELLO – Object-Oriented Query and 
Expression Language for Clinical Decision 
Support 

• UML – Unified Modelling Language 
• OCL – Object Constraint Language 
• XML – Extensible Markup Language 
• HL7 – Health Level Seven. 
W wyniku prac analitycznych i budowy 
prototypu wybrano następujący zestaw 
standardów opisu architektury systemu 
informatycznego: 
• UML 
• GELLO – rozszerzenie OCL 
• XML. 
Zestaw ten umożliwia modelowanie architektury 
systemu informatycznego, specyfikację 
komunikatów wymienianych między kom-
ponentami oprogramowania oraz formalną 
specyfikację ograniczeń w modelach ar-
chitektonicznych. 

W zakresie modelowania ścieżek klinicz-
nych zdecydowano, że głównym standardem 
modelowania i zapisu ścieżki klinicznej będzie 
standard GLIF (Guideline Interchange Format). 
Standard ten został dodany do wstępnego 
zestawu. Podyktowane było to tym, że jest  
to standard dedykowany do modelowania  
i wymiany ścieżek klinicznych między 
systemami informatycznymi. Podstawową jego 
cechą jest ustandaryzowany sposób opisu ścieżki 
klinicznej. Ponadto GLIF jest modelowany  
w UML i wraz z tym standardem uzyskuje się 
opracowany model danych do przechowywania 
informacji o ścieżkach klinicznych w sposób 
trwały w systemie informatycznym. Był to jeden  
z elementów, który miał być zapewniony przez 
budowane repozytorium. Kolejną pożądaną 
cechą tego standardu było obsługiwanie 
tworzenia ścieżki klinicznej za pomocą  
formatek z wypełnianymi zestawami danych  
o czynności w ramach ścieżki klinicznej. Ten 
sposób był zakładany z punktu widzenia 
łatwości użycia budowanego systemu przez 
użytkowników końcowych. Utrzymano także 
zastosowanie standardu BPMN ze względu na 
łatwość prezentacji przepływu ścieżki klinicz-
nej wyrażonej w tym standardzie. Pełne 
uzasadnienie wyboru takiego zestawu 
standardów zostało przedstawione w pracy [1]. 
 
4. Specyfikacja wymagań 
 
Pierwszy z widoków architektonicznych stanowi 
widok Przypadków użycia. W ramach tego 
widoku opracowano Model przypadków użycia. 
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Model ten, stanowiący specyfikację wymagań na 
budowany system, został opracowany w języku 
UML i uzupełniony opisem tekstowym. 
Zastosowano diagramy przypadków użycia  
oraz diagramy aktywności języka UML.  

W ramach projektu zidentyfikowano 
następujących aktorów systemu: 
• projektant ścieżek klinicznych 
• przeglądający 
• administrator 
• analityk. 
Rysunek 1 przedstawia diagram przypadków 
użycia z aktorami systemu. 

 
 

Rys. 1. Aktorzy systemu 
 
Zaproponowany początkowy zakres funk-
cjonalny projektowanego systemu zawierał 
następującą listę przypadków użycia: 
• PU.1 – utwórz ścieżkę kliniczną 
• PU.2 – zarządzaj ścieżką kliniczną 
• PU.3 – utwórz czynność 
• PU.4 – zarządzaj czynnością 
• PU.5 – przeglądaj ścieżki kliniczne 
• PU.6 – importuj/eksportuj ścieżki kliniczne 
• PU.7 – importuj/eksportuj wytyczne 
• PU.8 – loguj 
• PU.9 – pobierz ścieżkę kliniczną do badań 
• PU.10 – przygotuj scenariusz badań 
• PU.11 – przebadaj własności dynamiczne 

ścieżki klinicznej 
• PU.12 – przebadaj własności statyczne 

ścieżki klinicznej 
• PU.13 – oblicz wartości miar efektywności 

ścieżki klinicznej. 
Na rysunku 2 przedstawiono diagram przypad-
ków użycia systemu dla modułu definicji ścieżek 
klinicznych. 

 
 

Rys. 2. Diagram przypadków użycia systemu  
dla modułu definicji ścieżek klinicznych 

Na rysunku 3 przedstawiono diagram przypad-
ków użycia systemu dla modułu symulatora 
ścieżek klinicznych 

 
Rys. 3. Diagram przypadków użycia systemu  
dla modułu symulatora ścieżek klinicznych 

 
Zdefiniowano przypadki użycia, określając 
przepływy zdarzeń oraz przedstawiono 
zdefiniowane przepływy na diagramach 
aktywności języka UML. 

Poniżej przedstawiono zdefiniowany 
przepływ zdarzeń dla przypadku użycia PU.6 
„Importuj/eksportuj ścieżki kliniczne”: 
WP – użytkownik został poprawnie zalogowany 
do systemu oraz wybrał opcję 
„Importuj/eksportuj ścieżki kliniczne”. 
PG.1 – system wyświetla formatkę do 
importu/eksportu danych.  
Zakres wyświetlanych danych: wybór opcji 
import/eksport: 
• import: nazwa pliku, system wyświetla listę 

uprzednio wykonanych importów 
• eksport: nazwa ścieżki klinicznej, system 

wyświetla listę uprzednio wykonanych 
eksportów. 

PG.2 – użytkownik wybiera opcję „import”  
i podaje nazwę pliku XML (podpowiedź  
w formie standardowej formatki systemowej do 
lokalizacji plików w systemie operacyjnym) oraz 
zatwierdza wybór pliku. 
PG.3 – system weryfikuje plik XML w zakresie 
składni XML i formatu pliku wymiany oraz 
wyświetla podgląd wczytanego pliku. Na dole 
formatki wyświetla komunikat o poprawności 
wczytanego pliku. System uaktywnia przycisk 
„import”. 
PG.4 − użytkownik naciska przycisk „import”. 
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PG.5 – system importuje poprawne ścieżki 
kliniczne, a błędne wstawia do tabel 
buforowych. 
PG.6 – użytkownik wybiera ostatnio wykonany 
import. 
PG.7 – system wyświetla błędne ścieżki 
kliniczne. 
PG.8 – użytkownik dokonuje dostępnych 
operacji na błędnych ścieżkach klinicznych oraz 
zatwierdza wprowadzone operacje. 
PG.9 – system zapisuje zmiany w bazie danych. 
PG.10 – użytkownik wychodzi z formatki do 
importu/eksportu danych. 
WK – system zaimportował poprawne ścieżki 
kliniczne z pliku XML oraz wprowadził 
dodatkowo do bazy danych te ścieżki kliniczne, 
dla których użytkownik dokonał korekty 
operacji. 

Zamieszczony powyżej przepływ zdarzeń 
przypadku użycia PU.6 „Importuj/eksportuj 
ścieżki kliniczne” przedstawiono na diagramie 
aktywności języka UML (rys. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Rys. 4. Diagram aktywności z przepływem głównym przypadków użycia PU.6 

 
Przyjęte zostały następujące założenia na moduł 
zasilania repozytorium danymi (repozytorium 
projektu): 
• moduł w postaci niezależnej aplikacji typu 

Enterprise na serwerze aplikacyjnym, np. 
strona JSP jako View, serwlet jako 

Controller, EJB (np. Hibernate) jako 
synchronizacja modelu z bazą danych. 
Innym rozwiązaniem może być technologia 
.NET Microsoft 

• moduł posiadający następujące interfejsy: 
Import – operacja – importuj SK (nazwa-
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pliku : String) : true; Eksport – operacja 
 – eksportuj SK (sciezki : Collection) : true 

• źródło danych dla modułu: sformatowany 
plik XML (zbiór wytycznych SFC  
– projekt duński) 

• dostępne operacje wymiany: Import  
z pliku do systemu, Eksport podzbioru 
danych do pliku XML 

• lista możliwych akcji w imporcie: Wstaw 
nową ścieżkę, Wstaw nową wersję ścieżki, 
Modyfikuj istniejącą wersję ścieżki, Anuluj 
istniejącą wersję ścieżki 

• możliwe sytuacje błędne podczas importu: 
WS – próba wstawienia nowej ścieżki, 
która już istnieje; WW – próba wstawienia 
nowej wersji ścieżki, która już istnieje; MS 
– próba modyfikacji ścieżki, której nie ma; 
AS – próba anulowania ścieżki, której nie 
ma; AA – próba anulowania ścieżki, która 
jest w statusie „Anulowana” 

• możliwe akcje w sytuacjach błędów  
w imporcie: WS – Modyfikuj dane 
istniejącej ścieżki; WW – Modyfikuj dane 
istniejącej wersji ścieżki; MS – Wstaw 
nową ścieżkę; AS – Wstaw nową ścieżkę ze 
statusem „Anulowana”; AA – Brak 
dostępnych akcji. 

Koncepcja architektury oprogramowania 
określona została w pracy [2]. 
 
5. Projekt systemu 
 
Projekt systemu wykonawca zewnętrzny 
konsultował z zespołem projektowym z WAT. 
W ramach projektu systemu wykonawca 
przedstawił widok Logiczny architektury 
oprogramowania, a w nim Model projektowy. 

W trakcie projektowania systemu zestaw 
przypadków użycia modułu definicji ścieżek 
klinicznych został rozszerzony o przypadki 
pomocnicze (umożliwiające zarządzanie 
systemem). 

Końcowa lista przypadków użycia modułu 
definicji ścieżek klinicznych obejmuje: 
• KPU.1 − utwórz ścieżkę kliniczną 
• KPU.2 − zarządzaj ścieżką kliniczną 
• KPU.3 − utwórz czynność 
• KPU.4 − zarządzaj czynnością 
• KPU.5 − przeglądaj ścieżki kliniczne 
• KPU.8 − loguj 
• KPU.6 − importuj wytyczne 
• KPU.7 − importuj ścieżki kliniczne 
• KPU.9 − zarządzaj źródłami wiedzy 
• KPU.10 − przeglądaj historię importów 
• KPU.11 − eksportuj ścieżki kliniczne 
• KPU.12 − zarządzaj kontami użytkow-

ników. 

Architektura końcowa systemu została 
zaproponowana przez wykonawcę ze-
wnętrznego i po weryfikacji zastosowanych 
wzorców architektonicznych i podziału na 
warstwy oprogramowania dokonanego przez 
WAT zaakceptowana, jako obowiązująca  
dla rozpatrywanego projektu. Rysunek przed-
stawiający diagram wdrożeniowy języka UML  
z widokiem Wdrożeniowym architektury 
systemu zamieszczono w pracy [4]. 
 
6. Testy systemu 
 
Po wykonaniu systemu dokonano testów 
funkcjonalnych. Testy przeprowadzono na 
podstawie przepływów zdarzeń określonych  
w przypadkach użycia projektowanego systemu. 

Oprogramowanie eksperymentalne przeszło 
pozytywnie serię testów funkcjonalnych. Wyniki 
testów modułu definicji ścieżek klinicznych 
zawarto w pracy [3]. Dodatkowo sposób 
korzystania z opracowanej aplikacji został 
przedstawiony w opracowaniu [4]. 

Poniżej przedstawiono funkcjonowanie 
aplikacji odpowiedzialnej za wykonanie 
przypadków użycia: 
• KPU.7 − Importuj ścieżki kliniczne  
• KPU.10 − Przeglądaj historię importów 
• KPU.11 − Eksportuj ścieżki kliniczne. 
W celu zaimportowania ścieżki klinicznej 
zgodnej z GLIF 3.5 z zewnętrznych baz 
informacji medycznej należy w oknie 
„Import/Eksport ścieżek klinicznych” (rys. 5) 
nacisnąć przycisk „Importuj ścieżkę kliniczną” 
(„Import Guideline”). Następnie należy wskazać 
plik w formacie RDF zawierający ścieżki 
kliniczne podlegające importowi oraz wybrać 
źródło wiedzy, z którego pochodzą importowane 
ścieżki kliniczne. 
 

 
 

Rys. 5. Okno import/eksport ścieżek klinicznych 
 
Okno zawierające historię wykonanych 
importów przedstawione zostało na rysunku 6. 
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Zawiera ono wykaz wszystkich wykonanych 
importów.  
 

 
 

Rys. 6. Lista importów 
 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji należy nacisnąć przycisk oznaczony 
literą „P” obok daty importu. Wyświetlone 
zostanie okno (rys. 7) zawierające szczegółowe 
informacje o przeprowadzonym imporcie. Okno 
„Historia przeprowadzonego importu” (rys. 7) 
zawiera szczegółowe informacje o wybranym 
imporcie, takie jak: data importu, nazwa 
importowanego pliku, źródło wiedzy medycznej, 
a także informacje o każdej ścieżce klinicznej 
znajdującej się w pliku i poprawności importu 
określonej ścieżki do repozytorium. 
 

 
 

Rys. 7. Okno z historią przeprowadzonego importu 
 
Z repozytorium ścieżek klinicznych z poziomu 
interfejsu wizualnego można eksportować 
ścieżki kliniczne będące w statusie „Aktywna”. 
W tym celu w oknie „Import/Eksport ścieżek 
klinicznych” (rys. 5) należy zaznaczyć ścieżkę 
kliniczną, a następnie nacisnąć przycisk 
„Eksportuj ścieżkę” (Export Guideline). Po 
poprawnym wygenerowaniu pliku ze ścieżką 
wyświetlone zostanie okno (rys. 8). W oknie tym 

należy nacisnąć przycisk „Zapisz ścieżkę”  
i wskazać lokalizację dla wygenerowanego 
pliku. Ścieżki kliniczne eksportowane są  
w standardzie GLIF 3.5 w postaci pliku RDF.  
 

 
 

Rys. 8. Eksport ścieżki zakończony powodzeniem 
 

Na uwagę zasługuje fakt uzyskania praktycznie 
pełnej zakładanej funkcjonalności przy 
zachowaniu łatwości definiowania poszczegól-
nych elementów ścieżki klinicznej. Wydaje się, 
że przyjęty sposób definiowania ścieżki przy 
zastosowaniu podejścia GLIF będzie łatwy  
i preferowany przez użytkownika końcowego. 

Istotne jest, że udało się uzyskać całościową 
współpracę systemu (testy konsolidacyjne). 
Połączono elementy systemu wykorzystujące 
standard GLIF i BPMN dzięki zastosowaniu 
pliku wymiany RDF, który jest rozszerzeniem 
XML. 
 
7. Podsumowanie 
 
Efektem końcowym projektu jest funkcjonująca, 
stabilna aplikacja do projektowania i zarządzania 
wytycznymi i ścieżkami klinicznymi. Zasadne 
było zastosowanie zestawu standardów 
wywodzących się z małego zbioru pod-
stawowego: UML, XML, GELLO (OCL).  
Takie podejście ułatwiało budowę systemu  
i wymianę informacji między jego elemen- 
tami. Ponadto, zastosowanie GLIF ze 
zweryfikowanym modelem danych oraz 
sposobem edycji ścieżek pozwoliło uzyskać 
łatwość używania aplikacji końcowej oraz 
możliwość ustandaryzowanej wymiany danych 
między modułami projektowanego systemu oraz 
między projektowanym systemem a systemami 
zewnętrznymi.  

Bardzo pozytywny wpływ na sukces 
projektu, czyli uzyskanie w pełni funk-
cjonalnego oprogramowania eksperymental-
nego, które zbudowano w harmonogramie  
i w budżecie, było zastosowanie dostosowanej 
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do potrzeb projektu metodyki Rational Unified 
Process. Sprawdziło się w tym projekcie 
podejście ukierunkowane na architekturę z jasno 
zdefiniowanymi widokami architektonicznymi  
i jednolitym językiem modelowania (Unified 
Modelling Language) architektury systemu 
informatycznego. Język UML jest standardem 
modelowania systemów informatycznych  
w środowisku akademickim oraz w firmach 
komercyjnych. Na sukces projektu miało także 
wpływ zastosowanie podejścia z jasno 
zdefiniowanym zestawem wymagań na system 
informatyczny. W trakcie trwania projektu 
wymagania były dopracowywane w pracach 
zespołu projektowego WAT oraz wykonawcy 
zewnętrznego, przez co uzyskane było ciągłe 
porozumienie nad zebranym zestawem 
wymagań. Testy i odbiór oprogramowania 
eksperymentalnego realizowane były na 
podstawie tego zestawu. 
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W artykule przedstawiono założenia metodyki projektowania systemów informatycznych łączącej cechy 
Rational Unified Process oraz metodyk zwinnych, takich jak SCRUM i OpenUP. Scharakteryzowane zostały
metodyki Rational Unified Process, SCRUM i OpenUP z uwypukleniem ich cech wspólnych. Artykuł zawiera 
także analizę wyników zastosowania proponowanej metodyki w projekcie informatycznym w kon-
tekście podnoszenia efektywności zespołu projektowego pracującego zgodnie z tą metodyką.  
 
Słowa kluczowe: efektywność procesu projektowania, architektura systemu informatycznego 
 
1. Podejścia projektowe 
 
Zwinne podejście do projektowania systemów 
informatycznych określa, że istotne elementy  
w projektowaniu tego typu systemów to [9]: 
• procesy i narzędzia 
• szczegółowa dokumentacja 
• negocjacje kontraktowe 
• przestrzeganie planu. 
Natomiast, zgodnie z założeniami podejścia 
zwinnego, jeszcze bardziej istotnymi elementami 
są: 
• osoby i interakcje 
• funkcjonujące oprogramowanie 
• współpraca z klientem 
• dostosowywanie się do zmian. 

Widać z tego, że podejście zwinne przenosi 
punkt skupienia z procesu z przypisanymi 
rolami, sztywnego trzymania się szczegółowego 
planu i nadmiernego dokumentowania decyzji 
projektowych na jak najszybsze uzyskiwanie 
funkcjonującego oprogramowania spełniającego 
zmieniające się potrzeby klienta. 

W ocenie autora nie oznacza to jednak 
odrzucenia procesu projektowania i określonych 
ról, gdyż role są zdefiniowane w metodykach 
zwinnych, lecz koncentrację na uzyskaniu efektu 
końcowego, jakim jest funkcjonujące zgodnie  
z potrzebami klienta oprogramowanie. 

Praktyka projektowa pokazuje, że klienci 
podpisując kontrakt, mają jasno zdefiniowane 
cele tworzenia systemu. Oprogramowanie to ma 
określony zakres funkcjonalności, którą należy 
zbudować w określonym czasie i budżecie. Dwa 
ostatnie elementy w trakcie trwania projektu nie 
ulegają wydłużeniu ani zwiększeniu.  

Klient podpisując kontrakt, oczekuje 
określonych korzyści biznesowych, jakie 
przyniesie mu wdrożenie oprogramowania, które 
zamawia. Musi ono spełniać określone 
wymagania funkcjonalne oraz, co bardzo istotne, 
pozafunkcjonalne. W szczególności wymagania 
związane z wydajnością i bezpieczeństwem.  

Zdaniem autora, najlepszy efekt uzyskuje 
się, łącząc najlepsze cechy metodyk tradycyj-
nych, takich jak IBM Rational Unified Process 
oraz metodyk zwinnych, takich jak OpenUP  
czy SCRUM. W ten sposób można uzyskać 
proces projektowania systemu informatycznego, 
który zapewni odpowiedni poziom dyscypliny  
w prowadzeniu projektu z określonymi ter-
minami budżetem oraz adaptowalność zespołu 
projektowego do zmieniających się w trakcie 
projektu wymagań. Przy bliższym spojrzeniu na 
te metodyki okazuje się, że nie są one od siebie 
tak odległe jak mogłoby się wydawać. 
 
2. Rational Unified Process 
 
Rational Unified Process (RUP) jest iteracyjną 
metodą wytwarzania oprogramowania. 
Metodyka RUP ma opinię ciężkiej metodyki. 
Argumentuje się to olbrzymim nakładem prac  
na wytwarzanie dokumentacji projektu. Według 
niektórych [11] prace nad dokumentacją zajmują 
do 50% wszystkich prac projektowych. Tego 
typu wyliczenia wskazują na stosowanie 
metodyki RUP w pełnej postaci, co jest 
pomysłem, delikatnie mówiąc, nierozsądnym.  

U podstaw RUP leży sześć kluczowych 
reguł projektowania systemów informatycznych 
ukierunkowanego na zastosowanie biznesowe:  
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• dostosowanie procesu 
• bilansowanie przeciwstawnych priorytetów 

udziałowców 
• współpraca między zespołami 
• demonstrowanie wartości w sposób 

iteracyjny 
• dostosowanie poziomu abstrakcji 
• ciągłe skupienie na jakości. 
Za regułami tymi kryją się podstawowe dla in-
żynierii oprogramowania praktyki:  
• wytwarzaj iteracyjnie 
• zarządzaj wymaganiami  
• używaj architektury komponentowej 
• modeluj wizualnie (UML2.0) 
• stale weryfikuj jakość  
• zarządzaj zmianami. 
Na podkreślenie zasługują praktyki związane  
z zarządzaniem wymaganiami, modelowaniem 
wizualnym z UML oraz używaniem architektury 
komponentowej.  

Struktura procesu RUP jest dwu-
wymiarowa, co przedstawia rysunek 1. Wymiar 
poziomy pokazuje ułożenie projektu w czasie  
z podziałem na etapy i iteracje. Wymiar 
pionowy ukazuje dyscypliny procesu RUP.  
W ramach RUP występuje dziewięć dyscyplin − 
począwszy od modelowania biznesowego,  
a skończywszy na utrzymaniu środowiska 
produkcyjnego. W każdej z dyscyplin określone 
są czynności i role odpowiedzialne za 
wykonanie tych czynności, produkty potrzebne 
do realizacji czynności, a także produkty będące 
wynikiem realizacji czynności [6]. 

 

 
Rys. 1. Struktura RUP 

 
Z punktu widzenia planowania projektu 

istotne są dwa plany: plan przedsięwzięcia i plan 
iteracji, za które odpowiada kierownik projektu. 
Plan przedsięwzięcia zawiera takie informacje, 
jak terminy głównych kamieni milowych faz, 
profil zespołu przedsięwzięcia, terminy pomniej-
szonych kamieni milowych. Plan iteracji jest 
planem szczegółowym dotyczącym aktualnej 
iteracji. Plan iteracji zawiera terminy iteracji, jej 
zakres oraz kryteria odbioru. Podczas każdej 
iteracji realizowane są czynności związane  

z dyscyplinami potrzebnymi do jej realizacji. 
Udział czynności z poszczególnych dyscyplin 
zmienia się wraz z postępem procesu.  

Czas trwania iteracji nie jest ściśle 
określony. RUP rekomenduje, że iteracja powin-
na trwać od dwóch do sześciu tygodni [8]. 
Planowanie iteracji zgodnie z metodyką RUP 
powinno składać się z czterech kroków: 
• określenie zakresu iteracji 
• określenie kryteriów oceny iteracji 
• określenie czynności wykonanych podczas 

iteracji 
• przypisanie odpowiedzialności do po-

szczególnych czynności. 
Cele iteracji zależą od etapu, w którym 
rozpatrywana iteracja jest przeprowadzana. 
Pierwszym etapem w metodyce RUP jest etap 
rozpoczęcia. Głównymi celami etapu roz-
poczęcia są określenie zakresu sytemu, przed-
stawienie architektury kandydującej systemu, 
określenie listy ryzyk. 

W etapie opracowania na definiowanie 
głównymi celami są zweryfikowanie ar-
chitektury systemu oraz rozwiązanie głównych 
ryzyk. Szczegółowemu opisowi i implementacji 
w etapie opracowania powinny podlegać te 
przypadki użycia, które są krytyczne z punktu 
widzenia architektury oraz te, które realizują 
funkcjonalność najistotniejszą dla udziałowców. 

Celem etapu budowy jest wytworzenie 
stabilnej wersji systemu z pełną wymaganą 
funkcjonalnością. Etap budowy jest najbardziej 
pracochłonnym z etapów i zajmuje przeciętnie 
50% czasu trwania całego projektu.  

Celem etapu przekazania jest dostarczenie 
końcowej wersji produktu użytkownikowi.  

Metodyka Rational Unified Process 
uważana jest za metodykę ciężką ze względu na 
tworzoną dużą liczbę dokumentów. Dotyczy to 
jednak pełnej metodyki RUP, która nie powinna 
być w takiej postaci stosowana w projektach. 
Należy pamiętać o pierwszej zasadzie RUP,  
tj. o dostosowaniu procesu i doborze poziomu 
dokumentowania procesu do wielkości  
i złożoności projektu. 
 
3. SCRUM 
 
Scrum to, zgodnie z Agile Manifesto, zwinna 
metodyka prowadzenia projektów. Najczęściej 
jest ona wykorzystywana w projektach infor-
matycznych. SCRUM używany jest w projek-
tach charakteryzujących się wysokim poziomem 
zmienności wymagań lub w przypadku przed-
sięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności. 
Metodyka skupia się na: 
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• dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej 
dopracowanych wyników projektu 

• włączaniu się przyszłych użytkowników  
w proces wytwórczy 

• samoorganizacji zespołu projektowego. 
Zazwyczaj zespół SCRUM składa się z 5-9 
osób. Dobrze, gdy ma on charakter inter-
dyscyplinarny i składa się z osób re-
prezentujących różne umiejętności. Osoby 
uczestniczące w zespole nie mogą uczestniczyć 
w innych zespołach. Główne role w projekcie to: 
mistrz młyna (ang. Scrum Master), właściciel 
produktu (ang. Product Owner) i członkowie 
zespołu (ang. The Team). 

Zespół projektowy pracuje w określonym 
przedziale czasowym zwanym przebiegiem (ang. 
sprint). Efektem przebiegu za każdym razem 
powinno być dostarczenie użytkownikom 
kolejnego działającego produktu. Zasadą jest to, 
że prace wykonywane w ramach przebiegu 
muszą skutkować dostarczeniem nowej funk-
cjonalności. Przebieg może trwać od 2 do 6 
tygodni. Zaleca się stosowanie przebiegów  
o stałych długościach. 

W pierwszym etapie tworzona jest lista 
wymagań użytkownika. Właściciel projektu jest 
też zobowiązany do przedstawienia priorytetów 
wymagań oraz głównego celu przebiegu. Po tym 
formułowany jest rejestr wymagań (ang. Product 
Backlog). Następnie wybierane są zadania  
o najwyższym priorytecie, a jednocześnie 
przyczyniające się do realizacji celu projektu. 
Szacuje się czas realizacji każdego zadania. 
Lista zadań wraz z oszacowaną czaso-
chłonnością nosi nazwę rejestru zadań przebiegu 
(ang. Sprint Backlog). W trakcie realizacji 
przebiegu Właściciel Produktu nie może 
ingerować w prace zespołu. Nie powinno się 
także zmieniać zakresu przebiegu. Przebieg prac 
zgodnie ze SCRUM został przedstawiony na 
rysunku 2. 

 
 

Rys. 2. Przebieg prac zgodnie ze SCRUM [13] 

Zespół z założenia jest samoorganizujący się  
i nie ma odgórnego przypisywania zadań do 
poszczególnych członków zespołu. Samodziel-
nie dokonują oni wyboru realizowanych zadań, 
według wspólnych ustaleń i umiejętności. 

Naczelną zasadą metodyki jest prze-
prowadzanie codziennych (około piętnasto-
minutowych) spotkań (ang. scrum meeting), na 
których omawiane są zadania zrealizowane 
poprzedniego dnia i problemy występujące  
przy ich realizacji oraz zadania do wykonania  
w dniu spotkania. 

Przebieg kończy się przeglądem przebiegu 
(ang. sprint review), na którym prezentowany 
jest wynik pracy zespołu przez prezentowanie 
produktu wykonanego podczas przebiegu. 
Powinni w nim uczestniczyć wszyscy zain-
teresowani projektem. Po omówieniu produktu 
ustalany jest termin spotkania planistycznego  
do następnego przebiegu. 
 
4. OpenUP 
 
Metodyka Open Unified Process, w skrócie 
OpenUP, jest częścią projektu Eclipse Process 
Framework (EPF). OpenUP dostarcza zbiór 
dobrych praktyk iteracyjnego wytwarzania 
oprogramowania. OpenUP proponuje podzielić 
cały proces wytwarzania oprogramowania na 
trzy następujące obszary: 
• cykl życia projektu (ang. Project Lifecycle) 
• cykl życia iteracji (ang. Iteration Lifecycle) 
• mikroprzyrosty (ang. Micro-Increments). 
Podział ten oraz jego najważniejsze aspekty 
przedstawia rysunek 3. 
 

 
Rys. 3. Obszary OpenUP [2] 

 
Każdy z obszarów posiada artefakt, który 

opisuje jego zakres oraz prace do wykonania. 
Najbardziej ogólnym obszarem jest cykl życia 
projektu, dokumentem z nim związanym jest 
Plan projektu. Cykl życia projektu dostarcza 
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udziałowcom, członkom zespołu widocznych 
punktów synchronizacji oraz punktów decyzyj-
nych w całym projekcie. 

Proces wytwarzania oprogramowania, 
zgodnie z OpenUP, podobnie jak RUP, składa 
się z czterech etapów: 
• rozpoczęcia (ang. Inception) 
• opracowania (ang. Elaboration) 
• budowy (ang. Construction) 
• przekazania (ang. Transition). 
Etapy kończą się kamieniami milowymi. Każdy 
z etapów składa się z jednej lub wielu iteracji. 
Na podstawie dokumentu Plan projektu 
tworzony jest dokument Plan iteracji. Artefakt 
ten związany jest z obszarem OpenUP, jakim 
jest cyklu życia iteracji. Obszar cykl życia 
iteracji zapewnia zbiór praktyk opisujących 
sposób przeprowadzenia iteracji ukierunkowanej 
na zespół, dostarczającej przyrostowe wartości 
udziałowcom w przewidywalny sposób. Iteracja 
wymusza na zespole skoncentrowanie swoich 
prac na dostarczeniu, co kilka tygodni w pełni 
przetestowanej, kolejnej części produktu. 
Przebieg iteracji zgodny z OpenUP przed-
stawiony jest na rysunku 4. 
 

 
Rys. 4. Iteracja wg OpenUP 

 
Postęp iteracji widoczny jest przez 

zakończenie kolejnych mikroprzyrostów (ang. 
micro-increments). Na początku iteracji or-
ganizowane jest spotkanie dotyczące planu 
iteracji. Spotkanie takie trwa do kilku godzin. 
Inicjalizacja iteracji trwa od jednego do dwóch 
dni. Czas ten poświęcony jest na 
uszczegółowienie planu iteracji, dogłębne 
zrozumienie zależności logicznych wy-
twarzanych elementów oraz ich wpływu na 
architekturę. Większość czasu iteracji po-
święcona jest na wykonywanie mikro-
przyrostów, które dostarczają przetestowany kod 
oraz zatwierdzone artefakty. Dla uzyskania 
większej dyscypliny, pod koniec każdego 
tygodnia należy zapewnić stabilny kod. 
Umożliwia to wczesne wykrycie i rozwiązanie 
problemów. Ostatni tydzień lub kilka ostatnich 
dni iteracji zazwyczaj poświęconych jest  
w dużej mierze na poprawę wcześniej 

zidentyfikowanych błędów. Celem jest dostar-
czenie, na koniec iteracji, wysokiej jakości 
produktu zawierającego wymaganą funk-
cjonalność. Iteracje kończą się oceną produktu, 
który został podczas niej wytworzony. W ocenie 
biorą udział zainteresowane strony. Iteracje  
w różnych etapach różnią się od siebie 
wykonywanymi czynnościami oraz celami.  
Cele w poszczególnych fazach są podobne do 
celów RUP.  

Metodyka OpenUP jest lekką metodyką 
iteracyjnego wytwarzania oprogramowania. 
Przeznaczona jest dla zespołów składających się 
z 3-6 sześciu osób oraz projektów, które  
trwają około sześciu miesięcy. Szczegółowe 
porównanie RUP i OpenUP zawarto w pracy [5]. 
 
5. Zwinny RUP 
 
W projektowaniu systemów informatycznych 
istotne jest element spełniania wymagań 
postawionych przez udziałowców.  

Z praktyki projektowej wynikają niezbicie 
dwa fakty. Zbyt sztywne trzymanie się 
harmonogramu i skupienie na tworzeniu 
szerokiej listy dokumentów może prowadzić do 
olbrzymich kosztów i nikłych efektów w sensie 
wytworzonego produktu końcowego, jakim jest 
funkcjonujący system informatyczny. Z drugiej 
strony brak jakiejkolwiek dokumentacji i duża 
skłonność do wprowadzania zmian na życzenie 
udziałowców prowadzi do nadmiernego roz-
przestrzeniania się zakresu systemu, wielo-
krotnego przepisywania kodu i jego testowania  
i w wyniku także wysokich kosztów wy-
tworzenia systemu informatycznego. 

W związku z tym istotne jest odpowiednie 
skonfigurowanie procesu projektowania systemu 
informatycznego. Kluczowe, zdaniem autora, 
jest łączenie zalet podejścia zdyscyplinowanego 
z podejściem zwinnym. Podstawowe jest 
zastosowanie głównych założeń metodyk, takich 
jak RUP na poziomie wyższym projektu: etapy. 
Natomiast na niższym poziomie – iteracji, 
mikroprzyrostu – należy stosować założenia 
charakteryzujące metodyki zwinne, takie jak 
SCRUM i OpenUP.  

Do zasad RUP, które warto stosować  
w projektach informatycznych, należą: 
• iteracyjne wytwarzanie 
• modelowanie wizualne (UML) 
• modelowanie architektury (wybrane 

widoki) 
• zarządzanie wymaganiami w sposób ciągły. 
Do zalet RUP należą stosowanie podziału 
projektu na etapy i iteracje. Zastosowanie 
czterech etapów z jasno określonymi celami  
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i kryteriami przejścia do kolejnego etapu 
przyczynia się do wczesnego zdefiniowania 
zakresu, weryfikacji architektury, rozwiązania 
ryzyk projektowych, przewidywalnego dostar-
czania kolejnych przyrostów oraz 
przygotowanego przekazania systemu użyt-
kownikowi końcowemu.  

Elementem, jaki należy zrealizować przy 
zastosowaniu RUP w projektach, jest jasne 
zdefiniowanie zakresu czynności i produktów 
wchodzących w zakres metodyki stosowanej  
w określonym projekcie. Podstawowe w RUP 
jest ograniczenie zbioru wytwarzanych 
dokumentów oraz modeli do tych naprawdę 
istotnych w określonym projekcie. Zapewni  
to odciążenie zespołu projektowego od nad-
miernego dokumentowania i modelowania  
oraz pozwoli skupić się na wytwarzaniu 
oprogramowania.  

Przy projektowaniu systemów infor-
matycznych istotne są kluczowe role 
definiowane w RUP: 
• kierownik projektu 
• główny analityk 
• główny architekt 
• projektant bazy danych 
• kierownik testów. 
Role te koordynują główne prace w zespole 
projektowym i mają największy wpływ na 
kreowanie końcowego rozwiązania, jakim jest 
system informatyczny. Porównując z metodyką 
SCRUM, można zauważyć podobieństwo ról 
kierownika projektu i głównego analityka z RUP 
oraz mistrza młyna i właściciela produktu ze 
SCRUM. SCRUM czy OpenUP może wnieść do 
projektu, paradoksalnie, zdyscyplinowane wy-
twarzanie praktycznie codziennych mikro-
przyrostów oprogramowania. Efektem takiej 
organizacji pracy jest bardziej stabilne 
oprogramowanie na koniec iteracji. Należy 
jednak pamiętać, aby nie popaść w zbyt 
szczegółowe testowanie poszczególnych mikro-
przyrostów. Z drugiej strony testowanie 
oprogramowania tylko przez tworzących je 
programistów może prowadzić do pozostawienia 
w kodzie zbyt wielu ukrytych błędów. Wyjściem 
jest stosowanie testowania jednostkowego na 
poziomie przyrostu, a testowania wersji 
włącznie z testami regresyjnymi na poziomie 
iteracji. 

Kluczowa przy stosowaniu podejścia 
SCRUM jest znajomość jasno zdefiniowanych 
wymagań dla przebiegu. W roli właściciela 
produktu ze SCRUM może występować analityk 
z RUP zajmujący się określonym wymaganiem 
funkcjonalnym – przypadkiem użycia. Analityk 
ściśle współpracuje z członkami zespołu  

w celu doprecyzowania wymagań realizowanych  
w przebiegu. 

Zasada, aby nie przedłużać czasu trwania 
iteracji jest wspólna, zarówno dla metodyk RUP, 
jak i SCRUM. Zarówno RUP, jak i SCRUM 
podkreślają znaczenie oceny iteracji (przebiegu) 
dla lepszego dalszego planowania projektu. 

Drugim podstawowym elementem procesu 
wytwórczego jest architektura systemu infor-
matycznego. Jest to element szczególnie pod-
kreślany w metodyce RUP. Metodyka RUP  
w pełnej postaci zakłada modelowanie systemu 
informatycznego z punktu widzenia modelu 
architektonicznego „4+1” [7]. Model ten 
obejmuje następujące widoki architektoniczne 
systemu informatycznego: przypadków użycia, 
logiczny, wdrożeniowy, procesów, implemen-
tacyjny. 

W większości projektów informatycznych 
istotne jest modelowanie architektury systemu 
informatycznego z punktu widzenia na-
stępujących widoków architektonicznych 
modelu „4+1”: przypadków użycia, logicznego, 
wdrożeniowego. 

Pierwszy z widoków architektonicznych 
stanowi widok przypadków użycia. W ramach 
tego widoku wykonuje się model przypadków 
użycia. Model ten stanowi specyfikację 
wymagań na budowany system.  

W widoku logicznym przedstawiane są 
struktura oprogramowania oraz sposób jego 
działania. Budowany jest w nim model 
projektowy oraz model bazy danych. 

Istotny jest widok wdrożeniowy pokazujący 
system informatyczny na środowisku 
uruchomieniowym z fizycznymi serwerami oraz 
środowiskami uruchomieniowymi. Budowany 
jest w nim model wdrożeniowy. 

Wczesne zdefiniowanie i zweryfikowanie 
architektury systemu informatycznego zapewnia 
minimalizację ryzyk projektowych oraz mini-
malizację kosztów projektu. Zgodnie z RUP, 
pełen zespół projektowy powoływany jest 
dopiero w fazie budowy, po wcześniejszej 
weryfikacji architektury przez niewielki zespół 
doświadczonych specjalistów.  
 
6. Zwinny RUP w praktyce 
 
Przedstawione powyżej podejście zostało 
wstępnie zweryfikowane w projekcie 
uczelnianym systemu informatycznego dla 
kancelarii prawniczej. Następnie zostało 
zastosowane w projektach informatycznych 
istotnie różniących się od siebie: 
• projekt dla Służby Zdrowia RP 

„Modelowanie repozytorium i analiza 
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efektywności informacyjnej wytycznych  
i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia”,  
nr ref.: POIG.01.03.01-00-145/08, Program 
Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – 
zespół 30 osób 

• etap I wdrożenia Zintegrowanego Systemu 
Wspomagającego Zarządzanie Pojazdami 
Kolejowymi i Drużynami Trakcyjnymi  
w PKP CARGO S.A. – zespół 50 osób. 
Najistotniejszą cechą wspólną tych 

projektów informatycznych jest to, że zakoń-
czyły się w z góry określonym czasie, 
dostarczono wymaganą funkcjonalność oraz 
zrealizowano to w ramach ustalonego wcześniej 
budżetu. 

Dalej przedstawiono analizę wyników 
budowy fragmentu systemu informatycznego dla 
kancelarii prawniczej [10]. System ten tworzony 
był w architekturze Java EE, przy wykorzystaniu 
dostosowanej konfiguracji RUP. Cały proces 
składał się z trzech iteracji. W iteracjach zostały 
uzyskane wartości następujących wskaźników 
efektywności zespołu projektowego: 
• średni czas realizacji przypadku użycia 
• liczba zaimplementowanych przypadków 

użycia w iteracji 
• liczba klas wytworzonych w iteracji 
• liczba klas ponownie użytych w iteracji 
• liczba wszystkich klas użytych w iteracji  
• liczba tworzonych metod w iteracji dla 

realizacji przypadku użycia. 
Dzięki wykorzystaniu doświadczenia oraz już 
istniejących elementów systemu, czas potrzebny 
na implementacje przypadku użycia w kolejnych 
iteracjach uległ znacznemu skróceniu. Średni 
czas realizacji przypadku użycia w kolejnych 
iteracjach został przedstawiony na rysunku 5. 
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Rys. 5. Wykres średniego czasu realizacji przypadku 

użycia w iteracji 
 
Każda z iteracji trwała tydzień (pięć dni 
roboczych). W pierwszej iteracji został 
zrealizowany jeden przypadek użycia, w drugiej, 
w tym samym czasie, zaimplementowane 
zostały trzy przypadki użycia. W trzeciej iteracji 

liczba wykonanych przypadków użycia wzrosła 
do siedmiu. Oznacza to, że w tym samym 
okresie możliwe było dostarczenie większego 
zakresu funkcjonalności systemu, co przekłada 
się na wzrost postępu prac i tym samym 
podniesienie poziomu efektywności zespołu 
projektowego. Efekt ten wynika: 
• ze zwiększającego się wskaźnika wtórnego 

użycia kodu w kolejnych iteracjach 
• z nabywania doświadczenia, umiejętności  

i wiedzy dotyczącej stosowanej technologii  
• z wczesnej stabilizacji architektury 

systemu. 
Wraz z postępem prac wzrastała także liczba 
klas powtórnie użytych w iteracji. W drugiej 
iteracji liczba ta wyniosła 6, a w trzeciej 12. 
Rysunek 6 przedstawia wykres liczby klas 
ponownie użytych oraz wszystkich klas 
wykorzystanych podczas implementacji w po-
szczególnych iteracjach. 
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Rys. 6. Wykres liczby klas ponownie użytych oraz 

wszystkich klas wykorzystanych w iteracjach  
 
Liczbę klas wytworzonych i powtórnie użytych 
w iteracji odniesiono także do liczby wszystkich 
klas użytych w iteracji. Uzyskano procentowy 
udział obydwu tych liczb w liczbie wszystkich 
klas użytych w iteracji. Zostało to przedstawione 
na wykresie na rysunku 7. 
 

 
Rys. 7. Wykres przedstawiający udział procentowy 

klas wytworzonych oraz klas  ponownie użytych 
w iteracjach 
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Ciekawe wyniki uzyskano również, 
obserwując wskaźnik pokazujący nakład pracy, 
wyrażony za pomocą liczby tworzonych metod 
w iteracji dla realizacji przypadku użycia.  
W pierwszej iteracji należało utworzyć  
118 metod, aby zrealizować jeden przypadek 
użycia. W drugiej − 42 metody, aby zrealizować 
3 przypadki użycia, w trzeciej − 71 metod, aby 
zrealizować 7 przypadków użycia. Liczba 
tworzonych metod w iteracji dla realizacji 
przypadku użycia kształtowała się następująco  
w iteracjach: 
• I iteracja − 118 metod 
• II iteracja − 14 metod 
• III iteracja − 10 metod. 
Realizacja przypadku użycia w kolejnych 
iteracjach odbywała się mniejszym kosztem 
nakładu prac, m.in. dzięki ponownemu użyciu 
już istniejącego kodu. W pierwszej iteracji 
stworzona została podstawowa architektura 
systemu, co pociąga za sobą potrzebę 
implementacji klas i ich metod stanowiących 
rdzeń systemu.  

Istotnym aspektem jest fakt, że 
zastosowanie podejścia iteracyjnego umożliwia 
wczesne nabywanie doświadczenia i umiejęt-
ności, co przekłada się na podniesienie 
efektywności zespołu projektowego. Ponadto, 
wcześnie zdefiniowana i zweryfikowana ar-
chitektura systemu niweluje ryzyko jego 
technicznej realizacji.  

Otrzymane wyniki świadczą jednoznacznie  
o podnoszeniu w trakcie projektu efektywności 
zespołu projektowego. Postęp prac zwiększał się 
w każdej kolejnej iteracji przy jednoczesnym 
zmniejszaniu się nakładu prac.  
 
7. Podsumowanie 
 
W artykule została zaproponowana metoda 
iteracyjnej budowy systemów informatycznych 
łącząca Rational Unified Process i SCRUM.  
W metodzie tej zaproponowano podejście 
ukierunkowane na architekturę i łączenie 
wytwarzania iteracyjnego z zaletami przebiegów 
SCRUM. Metodyka ta została wykorzystana 
podczas budowy fragmentu systemu infor-
matycznego wspomagającego pracę kancelarii 
prawniczej, ale także podczas realizacji  
ww. projektów komercyjnych. Projekty 
realizowane zgodnie z przedstawioną metodyką 
charakteryzowały się następującymi cechami: 
• podniesienie przewidywalności projektu 
• wczesna stabilizacja architektury systemu 

informatycznego 
• sukcesywne i przewidywalne dostarczanie 

produktów projektu 

• podniesienie ponownego użycia klas  
w systemie informatycznym 

• obniżenie liczby ponownie przepisywanych 
klas 

• skrócony czas realizacji przypadku użycia 
• zmniejszenie liczby metod potrzebnych  

do realizacji przypadku użycia. 
Łączenie dwóch elementów: elastycznej 
organizacji zespołu projektowego oraz ścisłej 
kontroli architektury systemu informatycznego 
prowadzi do podnoszenia efektywności zespołu 
projektowego. Należy podkreślić, że pod-
stawowym widokiem architektonicznym jest 
widok przypadków użycia. Kluczowe jest 
utrzymywanie ciągłego porozumienia nad 
zebranym zestawem wymagań pomiędzy 
zespołem projektowym a zamawiającym i użyt-
kownikiem końcowym. 
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Agility and discipline in increasing the efficiency of project teams 

 
T. GÓRSKI 

 
The article presents assumptions of the software development methodology which links the features of Rational 
Unified Process and agile methodologies such as SCRUM and OpenUP. The article presents properties of 
following methodologies: Rational Unified Process, SCRUM and OpenUP with emphasis on their common 
features. The article also contains a results analysis of the methodology in a software project in the context of 
improving the efficiency of the design team working in accordance with this methodology. 
 
Keywords: effectiveness of the software development process, information system architecture 
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W eksploracji danych tekstowych z dużym powodzeniem stosuje się probabilistyczne modele dokumentów. 
W artykule przedstawiony został jeden z podstawowych, dla tej dziedziny informatyki, sposobów reprezentacji 
dokumentu za pomocą ukrytych modeli Markowa. Przedstawiono definicję ukrytego modelu Markowa oraz 
sposób wyznaczenia podstawowych wielkości związanych z wykorzystaniem tego modelu, takich jak 
prawdopodobieństwo wystąpienia obserwowanej sekwencji symboli (słów), wyszukanie najbardziej 
prawdopodobnej sekwencji stanów procesu, czy też formuły reestymacji parametrów modelu używane 
w procesie uczenia modelu.  
 
Słowa kluczowe: eksploracja danych tekstowych, ukryte modele Markowa, ekstrakcja informacji 
 
1. Wprowadzenie  

 
Nieustrukturalizowane bądź semistrukturalne 
dane tekstowe stanowią część dostępnych 
zasobów informacji. Dokumenty tekstowe są 
naturalnym, zrozumiałym dla każdego formatem 
zapisu komunikatów, stąd mimo istotnego 
wyzwania, jakie stanowi ich przetwarzanie przez 
systemy komputerowe, należy spodziewać się 
dalszego przyrostu danych zapisywanych  
w takiej postaci w tempie nie wolniejszym niż 
obserwuje się obecnie. 

Dokumenty te mogą stanowić istotne źródło 
informacji w systemach wspomagania decyzji. 
Przykładem wykorzystania danych tekstowych 
w zwiększaniu konkurencyjności organizacji 
może być identyfikacja tendencji i trendów w 
prasie. Analiza doniesień prasowych może być 
istotnym czynnikiem w oszacowaniu wpływu 
mediów na wiarygodność instytucji zaufania 
publicznego, w szczególności na runku 
kapitałowym. Podobnym zagadnieniem jest 
pozyskiwanie opinii o produkcie [2]. 

Niezbędnym warunkiem wykorzystania 
danych tekstowych jest ekstrakcja informacji 
zawartych w dokumentach. Jest ona zwykle 
poprzedzona konwersją dokumentu na model 
wektorowy, wyodrębnieniem rdzeni słów, 
usunięciem słów nieznaczących, czy też iden-
tyfikacją fraz. Ekstrakcja informacji polega na 
wypełnieniu pewnej zaprojektowanej struktury 
danych wartościami wyznaczonymi w oparciu  
o dokument tekstowy.  

Obok regułowych systemów ekstrakcji 
informacji, powszechnie stosowane są modele 

probabilistyczne dokumentu tekstowego, 
w których przyjmuje się, że obserwowany ciąg 
fraz jest realizacją zmiennych losowych.  

Artykuł przedstawia założenia jednego  
z podstawowych dla dziedziny eksploracji 
dokumentów tekstowych modeli dokumentu 
tekstowego – ukrytego modelu Markowa.  

 
2. Ukryte modele Markowa  

 
Ukryte modele Markowa różnią się od klasycz-
nych łańcuchów Markowa brakiem możliwości 
bezpośredniej obserwacji stanu, w jakim 
przebywa proces. Zamiast tego, obserwujemy 
realizację probabilistycznej funkcji określonej na 
zbiorze stanów procesu, której wartościami są 
symbole pewnego alfabetu. Poniżej przed-
stawiona została formalna definicja ukrytego 
modelu Markowa pierwszego rzędu [1]. 

Definicja  

Ukrytym modelem Markowa λ pierwszego rzędu 
nazywamy piątkę:  
 , , , ,Qλ = Σ Π Α Β  (1) 
gdzie: 

{ }1 2, , , NQ q q q= K  jest zbiorem stanów 
procesu,  
N   jest liczbą stanów procesu,  

{ }1 2, , , Mδ δ δΣ = K   jest zbiorem symboli 
(alfabet),  
M jest liczbą możliwych do zaobserwowania 
symboli,  
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: 0,1QΠ →   oznacza początkowy rozkład 
prawdopodobieństwa, spełniający warunek: 
 ( ) 1

q Q
qπ

∈

=∑  (2) 

: 0,1A Q Q× →   oznacza macierz 
prawdopodobieństw przejść pomiędzy stanami, 
której elementy ( , ')a q q  spełniają warunek:  
 ( )

'
, ' 1 dla

q Q
a q q q Q

∈

= ∈∑  (3) 

: 0,1B Q × Σ →  oznacza macierz 
prawdopodobieństw emisji następujących po 
sobie symboli, której elementy ( , )b q σ  
spełniają warunek:  
 ( ), 1 dlab q q Q

σ
σ

∈Σ

= ∈∑  (4) 

Przykład 

Przykład ukrytego modelu Markowa z trzema 
stanami, w którym emitowane są dwa symbole 
„a” oraz „b” przedstawiony został na rysunku 1.  

 

 
Rys. 1. Przykład ukrytego modelu Markowa 

z trzema stanami oraz alfabetem  
składającym się z dwóch symboli 

 
Ukryty model Markowa może zostać 

wykorzystany jako zarówno generator symboli, 
jak i narzędzie do odtworzenia sekwencji stanów 
na podstawie obserwowanych symboli.  

W eksploracji danych tekstowych 
obserwowanymi symbolami są słowa, frazy bądź 
całe sformułowania. W zależności od po-
stawionego problemu, stanami mogą być 
elementy struktury dokumentu, jeżeli zadanie 
polega na rozpoznaniu jego wewnętrznej 
struktury (rozpoznanie części opisującej dane 
teleadresowe, streszczenie, część zasadniczą 
dokumentu). Inny przykład zbioru stanów to 
zbiór części mowy odpowiadających po-
szczególnym słowom, jeżeli zadanie polega na 
rozbiorze gramatycznym zdania.  

Dla wykorzystania ukrytych modeli 
Markowa w analizie danych tekstowych 
kluczowe jest znalezienie wydajnych procedur 
obliczeniowych, pozwalających odpowiedzieć 

na sformułowane trzy podstawowe 
problemy [1]:  
• problem wyznaczenia prawdopodobieństwa 

zaobserwowania sekwencji symboli, przy 
założeniu, że znana jest definicja ukrytego 
modelu Markowa  

• problem wyznaczenia sekwencji stanów,  
w których przebywał proces dla ob-
serwowanej sekwencji symboli, przy 
założeniu, że znana jest definicja ukrytego 
modelu Markowa 

• problem wyznaczenia elementów definicji 
ukrytego modelu Markowa, przy założeniu, 
że dysponujemy sekwencją obserwowanych 
symboli. 
Problemy te mogą być efektywnie  

(w czasie wielomianowym) rozwiązywane  
przy zastosowaniu techniki dynamicznego 
programowania, w której zapamiętywane są 
pośrednie wyniki obliczeń. Dalej zaprezen-
towane zostały podstawowe założenia tych 
algorytmów.  

 
3. Prawdopodobieństwo wystąpienia 

obserwowanej sekwencji symboli  
 

Problem  
Dla zadanego ukrytego modelu Markowa  
λ wyznaczyć prawdopodobieństwo 
wygenerowania przez niego T-elementowej 
sekwencji symboli 1 2 TO o o o= K , gdzie io ∈Σ  

Zagadnienie to może zostać rozwiązane za 
pomocą jednego z dwóch, równoważnych 
modeli obliczeń rekurencyjnych (algorytm 
prefiksowo-sufiksowy).  

Oznaczenia  
Załóżmy, że sekwencja stanów procesu  
w kolejnych krokach miała postać 1 2 TS s s s= K , 
gdzie is Q∈ .  
Algorytm do przodu 
Niech ( )t qα oznacza prawdopodobieństwo 
wygenerowania sekwencji symboli 

1 2 tO o o o= K , przy założeniu, że w kroku t 
proces znajduje się w stanie q.  
 ( ) ( )1 2 , |t t tq P o o o s qα λ= =K  (5) 

Wartości ( )t qα  mogą zostać wyznaczone 

rekurencyjnie. Dla  pierwszego kroku 1t = :  
 ( ) ( )1 1( , )q q b q oα π= ⋅  (6) 

oraz dla kolejnych kroków 1, 1,t T q Q= − ∈ :  

( ) ( ) ( )1 1
'

' ', ( , )t t t
q Q

q q a q q b q oα α+ +
∈

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ (7) 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 6 27-31 (2010) 

 29

Rozwiązaniem problemu jest wartość: 
 ( ) ( )| T

q Q
P O qλ α

∈

=∑  (8) 

Algorytm wstecz 

Analogicznie do procedury wyliczania 
wartości ( )t qα  można zaproponować kolejną 
procedurę wyliczania wartości: 
 ( ) ( )1 , |t t t T tq P o o o s qβ λ+= =K  (9) 
czyli prawdopodobieństwa wygenerowania 
sekwencji symboli 1 2t t TO o o o+ += K , przy 
założeniu, że w kroku t proces przebywa  
w stanie q. Wartości ( )t qβ  mogą zostać 
wyliczone rekurencyjnie. Dla kroku T oraz 
q Q∈  mamy:  

 ( ) 1T qβ =  (10) 
Dla wcześniejszych kroków zachodzi:  

( ) ( ) ( )1
'

' ', ( ', )t t t
q Q

q q a q q b q oβ β−
∈

= ⋅ ⋅∑  (11) 

Do rozwiązania sformułowanego problemu 
wystarczy wykorzystanie jednej z tych procedur 
(procedury do przodu), jednak wyznaczone 
wartości ( )t qβ  będą wykorzystywane w roz-
wiązaniu kolejnych problemów.  

 
4. Wyznaczenie sekwencji stanów  

na podstawie obserwowanej 
sekwencji symboli  
 

Problem  

Dla zadanego ukrytego modelu Markowa 
wyznaczyć najbardziej prawdopodobną 
sekwencję stanów procesu * * * *

1 2 TS s s s= K , 
*
is Q∈ , przy założeniu, że obserwujemy 

wygenerowaną przez niego T-elementową 
sekwencję symboli 1 2 TO o o o= K , gdzie 

io ∈Σ . 
Oznaczenia 

Niech ( )t qδ  oznacza prawdopodobieństwo 
przejścia procesu przez najbardziej 
prawdopodobną sekwencję stanów w krokach od 
pierwszego do to t-1 oraz kończącą się w kroku t 
na stanie q: 
 ( ) ( )

1 2 1
1 2 1, ,

max , |
t

t t ts s s Q
q P s s s q Oδ λ

−
−∈

=
K

K (12) 

Jeżeli przez ( )t qγ  oznaczymy taką sekwencję:  

( ) * * *
1 2 1t tq s s s qγ −= K , is Q∈  

 

to: 
 ( ) ( )( ), |t t tq P q Oδ γ λ=  (13) 

W kolejnym kroku t+1 wartość ( )1t qδ +  może 
zostać wyliczona z zależności:  

 
( )

( ) ( )( )( ) ( )
1

1'
max ' ', ,

t

t tq Q

q

q a q q b q o

δ

δ

+

+∈

=

⋅ ⋅
 (14) 

Aby po zakończeniu procedury obliczeniowej 
odtworzyć sekwencję stanów, dla każdego  
stanu q w kroku t należy zapamiętać po- 
przedni stan, to znaczy ten, dla którego  
wartość wyrażenia ( ) ( )( )1 ' ',t q a q qδ − ⋅  była 
maksymalna:  
 ( ) ( ) ( )( )1

'
arg max ' ',t t

q Q
q q a q qψ δ −

∈
= ⋅  (15) 

Procedura obliczeniowa  

Algorytm ma postać następującej procedury 
obliczeniowej: 
Dla 1t =  oraz dla każdego q Q∈ : 

 ( )1 q qγ =  (16) 

 ( ) ( ) ( )1 1,q q b q oδ π= ⋅  (17) 

 ( )1 0qψ =  (18) 

Dla kolejnych kroków 2,t T=  oraz wszystkich 
q Q∈  mamy:  
 ( ) ( )1 't tq q qγ γ+ =  (19) 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 1'
max ' ', ,t t tq Q

q q a q q b q oδ δ+ +∈
= ⋅ ⋅ (20) 

 ( ) ( ) ( )( )1
'

arg max ' ',t t
q Q

q q a q qψ δ+
∈

= ⋅  (21) 

Warunkiem stopu algorytmu jest 
osiągnięcie kroku t = T, w którym możemy 
wyznaczyć prawdopodobieństwo najbardziej 
wiarygodnej sekwencji oraz ostatni element 
sekwencji, czyli stan, w jakim zakończył się 
proces:  
 ( )( )*( | , ) max Tq Q

P S O qλ δ
∈

=  (22) 

 ( )( )* arg maxt T
q Q

s qδ
∈

=  (23) 

Aby odtworzyć wcześniejsze stany procesu, 
po zakończeniu pełnej iteracji algorytmu dla 
stanu z kroku t+1 odczytujemy  zapamiętany 
poprzednik, z którego przejście było najbardziej 
prawdopodobne, czyli dla 1, 1t T= −  mamy:  

 ( )* *
1 1t t ts sψ + +=  (24) 

Przedstawiony algorytm wyszukuje 
sekwencję stanów, która jest najbardziej 
prawdopodobna. Wyznaczone w ten sposób 
stany dla kroku t procesu mogą się różnić od 
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takich, które zostały wyznaczone jako 
najbardziej prawdopodobne dla kroku t bez 
uwzględniania sekwencji, czyli:  
 ( )*ˆ arg max | ,t t

q Q
s P s q O λ

∈
= =  (25) 

W przypadku, gdy wyszukiwane są 
niezależnie dla każdego kroku procesu 
najbardziej prawdopodobne stany, uzyskane 
wartości nie muszą tworzyć  sekwencji 
najbardziej prawdopodobnej. W niektórych 
przypadkach, gdy macierz przejść A zawiera 
elementy zerowe, tak  uzyskana sekwencja może 
nie być nawet realizowalna [1].  
 
5. Reestymacja parametrów modelu  
 
Problem  

Dla zadanego ukrytego modelu Markowa 
, , , ,Qλ = Σ Π Α Β  oraz sekwencji symboli 

1 2 TO o o o= K , gdzie io ∈Σ , wyznaczyć 
parametry ukrytego modelu Markowa 

' , , ', ', 'Qλ = Σ Π Α Β  takiego, aby 

( ) ( )| ' |P O P Oλ λ≥ .  
Postawiony problem jest problemem uczenia 
ukrytego modelu Markowa w oparciu o dane  
z ciągu uczącego  Problem wyznaczenia parametrów modelu 
Markowa rozwiązywany jest za pomocą formuł 
reestymacji modelu Bauma−Welsha, których 
zastosowanie prowadzi do znalezienia 
maksimum lokalnego [1].  
Oznaczenia 

Niech  
 ( ) ( )| ,t tq P s q Oμ λ= =  (26) 
oznacza prawdopodobieństwo tego, że proces 
jest w stanie q w kroku t pod warunkiem, że 
zaobserwowano sekwencję symboli O. 
Uwzględniając zależności (5) oraz (9), można 
zapisać:  

 ( ) ( ) ( )
( )|

t t
t

q q
q

P O
α β

μ
λ

⋅
=  (27) 

Podstawiając za ( )λ\OP , otrzymuje się:  

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

t t
t

t t
r Q

q q
q

r r
α β

μ
α β

∈

⋅
=

⋅∑
 (28) 

Niech  
 ( ) ( )1', ', | ,t t tq q P s q s q Oφ λ+= = =  (29) 
oznacza prawdopodobieństwo przejścia ze stanu 
q’ do q w kroku t pod warunkiem 
zaobserwowania sekwencji O.  

 
( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
1 1

',

' ', ,
|

t

t t t

q q

q a q q b q o q
P O

φ
α β

λ
+ +

=

⋅ ⋅ ⋅  (30) 

Zachodzi:  
 ( ) ( )

'
, 't t

q Q
q q qμ φ

∈

= ∑  (31) 

Suma ( )
1

T

t
t

qμ
=
∑  jest oczekiwaną liczbą kroków 

procesu, w których przebywa on w stanie q.  

Podobnie suma ( )
1

1

',
T

t
t

q qμ
−

=
∑  jest oczekiwaną 

liczbą przejść ze stanu q’ do q.  

Procedura obliczeniowa  

Formuły aktualizacji parametrów modelu 
zaproponowane przez Bauma mają postać: 
1. Inicjalne prawdopodobieństwo dla każdego 

stanu może zostać oszacowane jako 
oczekiwana częstość przebywania procesu 
w stanie q w kroku 1=t .  

 ( ) ( )1:q qπ μ=  (32) 
2. Oszacowanie prawdopodobieństwa 

przejścia ze stanu q’ do q może zostać 
wyznaczone jako iloraz oczekiwanej liczby 
przejść procesu ze stanu q’ do q  
do oczekiwanej liczby wyjść procesu  
ze stanu q.  

 ( )
( )

( )

1

1
1

1

',
' ', :

'

T

t
t
T

t
t

q q
a q q

q

φ

μ

−

=
−

=

=
∑

∑
 (33) 

3. Prawdopodobieństwo wygenerowania 
symbolu w stanie q może zostać 
oszacowane jako iloraz oczekiwanej liczby 
kroków, w których proces przebywał  
w stanie q i wygenerował symbol do 
oczekiwanej liczby kroków, w jakich proces 
przebywał w tym stanie:  

 ( )
( )

( )

1

|

1

' , : t

T

t
t o

T

t
t

q
b q

q

σ
μ

σ
μ

−

=

=

=
∑

∑
 (34) 

 
6. Zastosowanie ukrytych modeli 

Markowa 
 

Zakres zastosowania ukrytych modeli Markowa 
jest bardzo szeroki. Pierwsze ich wykorzystanie 
w przetwarzaniu danych tekstowych związane 
było z rozpoznawaniem mowy [1].  
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Ukryte modele Markowa mogą być 
stosowane do rozpoznawania struktury 
dokumentu, rozpoznawania części mowy [5].  

Najczęściej przyjmuje się, że emitowanymi 
symbolami są słowa lub frazy (ciąg słów  
o znaczeniu wynikającym z wszystkich tych 
słów, np. Wojskowa Akademia Techniczna) [6]. 
Uczenie ukrytego modelu Markowa polega na 
wyznaczeniu takich parametrów rozkładów 
losowych poszczególnych słów w stanach, aby 
struktura nieznanego dokumentu tekstowego 
została właściwie odczytana w oparciu  
o sekwencję stanów. Jeżeli model zostanie 
zastosowany do rozpoznawania struktury 
dokumentu, stanom będą odpowiadały części 
składowe dokumentu (np. dane adresowe, 
streszczenie, treść itd.).  

Otwartym problemem pozostaje dobór 
topologii modelu – liczba stanów oraz 
możliwość przejść pomiędzy stanami [7].  

 
7. Podsumowanie  

 
Przedstawione ukryte modele Markowa są jedną 
z probabilistycznych metod eksploracji danych 
tekstowych. Innymi metodami są: naiwny 
klasyfikator bayerowski, stosowany jako metoda 
referencyjna, stochastyczne gramatyki bez- 
kontekstowe i inne.  

Ukryte modele Markowa zasługują wśród 
nich na uwagę ze względu na prosty 
algorytmicznie model obliczeń, a jednocześnie 
uniwersalny model, który może być stosowany 
do wielu zagadnień. Praktyczne wykorzystanie 
ukrytych modeli Markowa wymaga rozszerzenia 
funkcjonalności oferowanych przez narzędzia 
dedykowane do text – miningu (WEKA, SAS 
Text Miner) o procedury obliczeniowe związane 
z wyznaczaniem parametrów modelu.  
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Historia badań nad niezawodnością oprogramowania sięga lat 70. ubiegłego wieku. Od momentu pojawienia się 
pierwszych publikacji poświęconych tej tematyce nastąpił znaczący rozwój i postęp prac mających na celu 
między innymi budowę matematycznego modelu umożliwiającego badanie wzrostu niezawodności 
oprogramowania w procesie jego testowania. Analizując dostępną literaturę, można dojść do wniosku, że nie 
istnieje rozwiązanie uniwersalne, które dałoby się zastosować w każdym przypadku. Możliwa jest natomiast 
klasyfikacja dostępnych modeli ze względu na cechy charakterystyczne poszczególnych rozwiązań, takie jak 
dziedzina danych, sposób opisu błędów pojawiających się w procesie testowania, sposób opisu niezawodności 
czy też pozostałych założeń, w tym narzędzi matematycznych wykorzystywanych w procesie ewaluacji. 
W artykule przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań modelowania niezawodności oprogramowania, 
kładąc nacisk na różnorodność aspektów oraz metod wykorzystywanych w tym procesie.  
 
Słowa kluczowe: modelowanie, oprogramowanie, niezawodność oprogramowania 
 
1. Wprowadzenie  
 
Historia badań niezawodności w odniesieniu do 
oprogramowania sięga lat 70. ubiegłego wieku. 
Prekursorami nowej idei byli Jeliński i Moranda, 
Shooman oraz Coutinho, którzy w owym czasie 
opublikowali swoje prace poświęcone tej 
tematyce. W pracach tych podjęto się zadania 
budowy modelu matematycznego umoż-
liwiającego, na podstawie zgromadzonych 
danych testowych, prognozowanie niezawod-
ności badanego programu, który będzie 
eksploatowany w przyszłości. Niezawodność 
definiowana przez standard IEEE/ANSI  
982.2, jako prawdopodobieństwo bezbłędnego 
działania programu w określonym czasie  
i środowisku, należy do kluczowych cech, 
charakteryzujących oprogramowanie. W dzisiej-
szych czasach wyrasta wręcz na kluczową 
wartość obok pozostałych istotnych elementów 
wpływających na zadowolenie klienta, takich  
jak np. funkcjonalność lub wydajność.  

Od momentu pojawienia się pierw- 
szych publikacji przedstawiających modele 
umożliwiające badanie niezawodności 
oprogramowania, powstały dziesiątki nowych 
prac prezentujących zupełnie nowe podejścia  
do tej tematyki lub też modyfikujących już 
istniejące rozwiązania. Do tej pory nie istnieje 
jednak uniwersalny model, który dałoby się 
zastosować w każdym przypadku. Wynika to  
z założeń, jakie są czynione na gruncie 
budowania modelu, a które nie mają charakteru 

uniwersalności. Z tego względu należy, na 
podstawie specyfiki badanego oprogramowania 
oraz warunków jego eksploatacji, określić 
rozwiązanie najodpowiedniejsze. Nie jest to 
zadanie łatwe i wymaga często długotrwałych 
prób, które mają doprowadzić do wyboru 
odpowiedniego modelu, a następnie określenia 
wartości jego parametrów. 
 
2. Informacje podstawowe 
 
Modele niezawodności oprogramowania można 
podzielić generalnie na dwa typy. Pierwsza 
grupa wykorzystuje do szacowania poziomu 
niezawodności charakterystyki kodu (metryki), 
takie jak liczba linii kodu, poziom zagnieżdżenia 
pętli, zewnętrzne referencje, liczba wejść  
i wyjść itp. W drugiej grupie poszukuje się 
statystycznych korelacji danych o wykrywanych 
błędach ze znanymi funkcjami, np. funkcją 
wykładniczą. W momencie uzyskania takiej 
korelacji, właściwości funkcji są wyko-
rzystywane do przewidywania zachowania 
oprogramowania w przyszłości. Dlatego też tego 
rodzaju modele nazywane są modelami wzrostu 
niezawodności oprogramowania. To podejście 
jest dużo szerzej rozpatrywane przez badaczy. 

Modele wzrostu niezawodności 
oprogramowania można podzielić na dwie 
kategorie w zależności od dziedziny, w jakiej 
operują. Najszerszą i jednocześnie najbardziej 
popularną grupę stanowią modele z dziedziną 
czasu. W tych modelach niezawodność, 
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związana m.in. z intensywnością błędów, 
definiowana jest jako funkcja czasu. Drugą 
kategorię stanowią modele z dziedziną danych. 
W tych modelach z kolei niezawodność jest 
funkcją wykonania programu dla pewnych 
danych wejściowych i określa liczbę udanych 
uruchomień w stosunku do całkowitej ich liczby. 
Znacznie większą uwagę naukowcy przywiązują 
do modeli badających niezawodność na gruncie 
upływającego czasu. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że z punktu widzenia niezawod-
ności oprogramowania można wyróżnić trzy 
modele upływu czasu: 
• czas wykonania – czas, jaki jednostka 

centralna komputera poświęca na 
wykonanie programu 

• czas kalendarzowy – czas w powszechnie 
rozumianym i na co dzień używanym 
znaczeniu (godziny, dni, tygodnie, 
miesiące, lata) 

• czas zegarowy – czas, jaki upływa od 
momentu uruchomienia oprogramowania, 
odliczając momenty, gdy sprzęt, na którym 
działa program, jest np. wyłączony. 
Czas kalendarzowy był początkowo 

jedynym sposobem definiowana czasu  
w proponowanych modelach, czego celowość 
poddał w wątpliwość Musa. Okazało się, że 
przejście na czas wykonania spowodowało 
uproszczenie modeli i pozwalało uzyskać lepsze 
rezultaty. Wyższość jednego rozwiązania nad 
drugim udowadniali w swoich pracach 
Trachtenberg (1985), Musa i Okumoto (1984), 
Hecht (1981). Niemniej jednak są modele, które 
używają czasu kalendarzowego lub nie określają 
wprost tego, jaki rodzaj czasu powinien zostać 
zastosowany. W 1987 r. Musa podał sposób na 
zamianę rezultatów modelowania pomiędzy 
jednym a drugim sposobem definiowania czasu. 

Modele wzrostu niezawodności określają  
w sposób ogólny zależność pojawiania się 
błędów w oprogramowaniu od głównych 
czynników, które wpływają na ten proces, czyli 
wprowadzanie błędów, usuwanie błędów oraz 
środowisko działania. Główną ideą modelowania 
niezawodności oprogramowania jest to, aby  
w miarę wykrywania i usuwania błędów, liczba 
błędów pojawiających się w jednostce czasu 
malała lub też z drugiej strony czas pomiędzy 
kolejnymi wystąpieniami błędów wydłużał się. 
Jest to sytuacja, którą należy w modelach 
uwzględnić. Kiedy to się stanie, można 
wykorzystując mechanizmy statystyczne 
określić zachowanie się procesu w przyszłości. 
Taką wiedzę można wykorzystać na dwa 
sposoby. Po pierwsze do określenia 
dodatkowego czasu, jaki jest potrzebny do 

uzyskania pożądanego poziomu niezawodności, 
po drugie do określenia poziomu niezawodności 
na koniec okresu testowania, przy zachowaniu 
obecnego poziomu wykrywalności błędów. Na 
podstawie takich informacji możliwe jest 
zweryfikowanie planów testowych w celu 
osiągnięcia zamierzonego celu. Istnieje więc 
możliwość oszacowania bieżącej sytuacji  
i odpowiedniej na nią reakcji. 

Pomiary czynione w celu określania 
niezawodności oprogramowania związane są  
z dwoma pojęciami: estymacją (szacowaniem) 
miar niezawodności oraz przewidywaniem 
(prognozowaniem) charakterystyk niezawod-
ności. Pierwsze pojęcie określa niezawodność  
w aktualnym momencie poprzez zastosowanie 
metod statystycznych dla danych o błędach 
uzyskanych podczas fazy testowania lub dotych-
czasowej eksploatacji. Głównym powodem  
tych obliczeń jest uzyskanie obecnego stanu 
niezawodności i określenie, czy model wzrostu 
niezawodności dobrze oddaje zachowanie 
oprogramowania w przeszłości – czy został 
dobrze dobrany (skalibrowany). Funkcje 
charakteryzujące błędy pojawiające się w czasie 
eksploatacji oprogramowania można podzielić 
ze względu na sposób, w jaki reprezentują one te 
błędy:  
• funkcja wartości średniej – określa 

spodziewaną, całkowitą liczbę błędów  
w każdym momencie czasu 

• funkcja intensywności występowania 
błędów – określa tempo zmian funkcji 
wartości średniej 

• funkcja ryzyka występowania błędów – 
określa prawdopodobieństwo, że błąd  
w odniesieniu do pewnej jednostki czasu 
wystąpi w przedziale [t, t+Dt] pod 
warunkiem, że błąd nie wystąpił do chwili t 

• funkcja wartości średniej czasu do 
wystąpienia błędu (MTTF – ang. mean time 
to failure) – określa spodziewaną wartość 
czasu, w którym błąd wystąpi; MTTF jest 
także znana jako MTBF; czyli funkcja 
wartości średniej czasu pomiędzy kolejnymi 
wystąpieniami błędów (ang. mean time 
between failures). 
Modele z dziedziną czasu, ze względu na 

typ danych w nich stosowanych, można 
podzielić na dwie główne klasy: 
• modele używające pojęcia liczby błędów  

w pewnym okresie czasu 
• modele używające pojęcia czasu pomiędzy 

kolejnymi wystąpieniami błędów. 
Podejścia stosowane w obu modelach, 

chociaż inne, nie stanowią trwałego podziału, 
ponieważ istnieje możliwość zastosowania 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 6 33-45 (2010) 

 35

modeli przeznaczonych dla jednego rodzaju 
danych, podczas gdy dysponuje się tylko drugim 
rodzajem danych. Oczywiście, w tym przypadku 
konieczne jest wykonanie dodatkowych 
przekształceń. 

Funkcja odpowiadająca liczbie wykrytych 
błędów w czasie może być funkcją wklęsłą lub 
S-kształtną. W drugim przypadku zakłada się, że 
w początkowym okresie czasu ma się do 
czynienia z procesem uczenia się, gdy tempo 
wykrywania błędów jest dużo mniejsze niż  
w późniejszej fazie testowania. Pomijając ten 
przedział czasu, funkcje obu rodzajów  
wykazują jednakowe zachowanie, tzn. w miarę 
zwiększania się liczby wykrytych błędów spada 
tempo ich detekcji (oprogramowanie staje się 
mniej zawodne). Asymptotą wykresu takiej fun-
kcji może być prosta odpowiadająca całkowitej 
liczbie błędów w programie. 

Modelem niezawodności jest pewna 
funkcja, której parametry należy oszacować na 
podstawie danych z testów. Estymacja może 
odbywać się np. poprzez wstawienie danych do 
równań, w których umieszczone są parametry. 
Najczęstszą taką bezpośrednią metodą jest 
metoda maksymalnego prawdopodobieństwa. 
Metoda pośrednia zakłada dopasowanie danych 
do krzywej funkcji i estymację parametrów 
poprzez najlepsze dopasowania do krzywej. 
Metoda najmniejszych kwadratów jest tu 
dominującą metodą. Metoda maksymalnego 
prawdopodobieństwa może być bardzo złożona, 
ponieważ prowadzi do układu wielu równań, 
którego rozwiązanie jest skomplikowane. 

W roku 1983 Musa i Okumoto za-
proponowali sposób podziału modeli, bazując  
na ich różnych atrybutach: 
• sposób reprezentowania czasu – czas 

kalendarzowy lub czas wykonania 
• całkowita liczba błędów, jakie mogą 

pojawić się w nieskończonym przedziale 
czasu – skończona lub nieskończona 

• rozkład wystąpień błędów w określonym 
czasie – dwa najważniejsze to rozkład 
Poissona i rozkład dwumianowy 

• forma funkcji intensywności występowania 
błędów. 
Rozkład Poissona i rozkład dwumianowy 

odgrywają kluczową rolę w klasyfikacji modeli 
wzrostu niezawodności oprogramowania,  
a wykorzystanie niejednorodnego procesu 
Poissona wydaje się najbardziej praktycznym  
i użytecznym wyborem dla modelowania 
niezawodności oprogramowania. Fakt ten 
wynika z wielu doświadczeń. Modele oparte  
na rozkładzie dwumianowym są modelami  
ze skończoną liczbą błędów, tzn. zakładają,  

że skończona liczba błędów ujawni się  
w nieskończonym czasie. Natomiast modele 
oparte na rozkładzie Poissona mogą być 
modelami zarówno ze skończoną, jak  
i teoretycznie nieskończoną liczbą błędów,  
w zależności od tego, jak zostaną określone.  

Zdecydowana większość modeli bazuje na 
teorii procesów Markowa. W zakresie tych 
modeli można podać przykłady pogrupowane  
ze względu na rozkład wystąpień błędów: 
a) z rozkładem Poissona: 

• Crow (1974) 
• Musa (1975) 
• Moranda (1975, 1979) 
• Schneidewind (1975) 
• Goel i Okumoto (1979) 
• Brooks i Motley (1980) 
• Angus i współpracownicy (1980) 
• Yamada i współpracownicy (1983, 

1984) 
• Yamada i Osaki (1984) 
• Ohba (1984), 

b) z rozkładem dwumianowym: 
• Jelinski i Moranda (1972) 
• Shooman (1972) 
• Schick i Wolverton (1973, 1978) 
• Wagoner (1973) 
• Goel (1988) 
• Shanthikumar (1981) 
• Littlewood (1981), 

c) z rozkładem innego typu: 
• Shooman i Trivedi (1975) 
• Kim i współpracownicy (1982) 
• Kremer (1983) 
• Laprie (1984) 
• Shanthikumar i Sumita (1986). 
Najbardziej popularnymi w literaturze oraz 

odgrywającymi kluczową rolę w obszarze 
badania niezawodności oprogramowania są 
modele wykładnicze. Używając klasyfikacji 
Musa – Okumoto, ta grupa zawiera wszystkie 
modele o skończonej liczbie błędów, gdzie 
funkcja intensywności ich pojawiania się ma 
postać wykładniczą. Modele z rozkładem dwu-
mianowym zaliczające się do tej kategorii 
charakteryzują się tym, że funkcja ryzyka  
(zT(t) = F) jest stała w odniesieniu do in-
dywidualnego błędu i zależy od liczby błędów 
pozostałych w programie (N-(i-1)). Natomiast 
funkcja intensywności występowania błędów  
ma postać wykładniczą (l(t) = N fexp(–ft)). 
Modele z rozkładem Poissona zaliczające się do 
tej kategorii charakteryzują się również tym,  
że funkcja ryzyka (zT(t) = f) jest stała  
w odniesieniu do indywidualnego błędu oraz 
tym, że czas do wystąpienia awarii 
spowodowanej takim błędem ma postać 
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wykładniczą (fX(x) = N fexp(–fx)). Zarówno dla 
jednorodnych, jak i niejednorodnych procesów 
Poissona, liczba błędów, jakie wystąpią  
w dowolnym, określonym przedziale czasu, jest 
zmienną losową o rozkładzie Poissona.  
Dla modeli określających odstępy czasu 
pomiędzy kolejnymi wystąpieniami błędów 
wykorzystywany jest rozkład wykładniczy. 

W pierwszych modelach niezawodności 
oprogramowania opracowanych przez 
Jelinskiego i Morandę oraz Shoomana czas 
pomiędzy kolejnymi awariami jest opisywany 
rozkładem wykładniczym z parametrem propor-
cjonalnym do liczby błędów pozostałych  
w oprogramowaniu − np. czas średni pomiędzy 
błędami w momencie t jest równy  
1/f(N – (i – 1)), gdzie t oznacza dowolny 
moment czasu pomiędzy wystąpieniem  
i-pierwszego oraz i-tego błędu, f jest współ-
czynnikiem proporcjonalności, natomiast N jest 
całkowitą liczbą błędów w oprogramowaniu  
w momencie rozpoczęcia analizy. Gdy ma 
miejsce wystąpienie błędu, wówczas funkcja 
ryzyka zmniejsza się proporcjonalnie o stałą 
wartość współczynnika f. To pokazuje, że 
usunięcie każdego błędu ma taki sam wpływ na 
całkowitą niezawodność oprogramowania.  
W klasyfikacji Musa – Okumoto jest to model 
typu dwumianowego. W modelach tych przyjęto 
następujące założenia: 
• wszystkie błędy występujące w programie 

mają taki sam wpływ na całkowitą 
niezawodność. W dowolnym momencie 
czasu intensywność wystąpienia błędu 
zależy więc wprost proporcjonalnie od 
liczby błędów pozostałych w programie 

• częstotliwość ujawniania się błędów 
pozostaje stała w przedziałach pomiędzy 
kolejnymi ich wystąpieniami 

• wykrycie błędu jest równoznaczne z jego 
usunięciem i nie ma możliwości 
wprowadzenia przy tej okazji nowego błędu 

• program będzie użytkowany w podobnych 
warunkach jak te, w których ma miejsce 
określanie jego niezawodności 

• każdy błąd ma to samo prawdo-
podobieństwo ujawnienia się i ma taki sam 
negatywny wpływ na program, jak 
pozostałe błędy 

• ujawnianie się błędów odbywa się 
niezależnie. 
Ostatnie trzy założenia są wspólne również 

dla innych podstawowych modeli. Przykładami 
modeli, które − pomijając kwestię notacji − są 
bądź identyczne, bądź też są bardzo bliskimi 
przybliżeniami modelu wykładniczego, to 
modele, których autorami są Musa (1975), 

Schneidewind (1975) oraz Goel i Okumoto 
(1979). 

Innego rodzaju modelami, zasadniczo 
różniącymi się pod względem pewnych 
deterministycznych ustaleń mających miejsce  
w modelach z markowskim i wykładniczym 
podejściem, są modele wykorzystujące teorię 
Bayesa. Na przykład, w podejściu wy-
kładniczym w większości przypadków zakłada 
się, że każdy pojedynczy błąd ma jednakową 
wagę w odniesieniu do funkcji intensywności 
błędów w programie. Natomiast w podejściu 
bayesowskim kwestionuje się to założenie, za-
kładając, że waga pojedynczego błędu może być 
uwzględniona w modelu (Littlewood, 1981). 
Poprzednio omawiane modele zakładają także 
zmianę w niezawodności jedynie w momencie 
ujawnienia się błędu. W tym podejściu natomiast 
dopuszcza się subiektywny punkt widzenia,  
np. w przypadku, gdy przez pewien okres czasu, 
kiedy program jest poddawany badaniu, żaden 
błąd nie zostaje ujawniony. Pozwala to na 
przyjęcie założenia o wzroście niezawodności, 
odzwierciedlając w ten sposób rosnące 
przekonanie użytkownika o poprawności 
działania programu. Można zatem uznać, że 
niezawodność jest odzwierciedleniem zarówno 
liczby wykrytych błędów, jak i przedziałów 
czasu, gdy żaden błąd się nie ujawnia. 

Zgodnie z przekonaniem, że różne błędy 
mają inny wpływ na niezawodność programu, 
ogólna liczba błędów nie jest tak istotna, jak ich 
znaczenie. Takie podejście wydaje się bardziej 
adekwatne z punktu widzenia praktycznego. 
Jeżeli na przykład istnieje program, który ma 
kilka błędów w rzadko używanej części kodu, 
oraz program, który ma tylko jeden błąd,  
ale w często wykorzystywanej części kodu, to  
w modelu bayesowskim nie można powiedzieć, 
że program pierwszy jest mniej niezawodny  
od programu drugiego. Ważniejsze jest 
spojrzenie na działanie całego kodu, aniżeli 
szacowanie ogólnej liczby błędów w nim 
zawartych. Z tego powodu średnia wartość czasu 
do wystąpienia błędu (MTTF) naturalnie stała 
się bardzo istotną statystyką w tym podejściu. 
Charakterystyczną cechą tego podejścia jest 
także to, aby wykorzystywać dane historyczne, 
np. z wcześniejszych i podobnych projektów, do 
szacowania niezawodności obecnie badanego 
programu. Jest to jednocześnie duże wyzwanie, 
aby umiejętnie skorzystać z doświadczeń 
przeszłości. Model Littlewood–Verrall (1973, 
1974) jest prawdopodobnie najlepszym przy-
kładem modelu tej klasy. W modelu tym 
przyjęto założenie, że program może stać się 
mniej niezawodny w procesie ewaluacji,  
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niż był poprzednio. Z powodu dopuszczenia 
niepewności co do ulepszenia programu  
w momencie wykrycia i usunięcia błędu, nowa 
wersja może być zarówno lepsza, jak i gorsza od 
poprzedniej. Odzwierciedlone jest to w ten 
sposób, że parametry, które definiują rozkład 
występowania błędów w czasie, są ustalane 
losowo. Rozkład występowania błędów jest, tak 
jak we wcześniejszych modelach, wykładniczy  
z pewną ustaloną intensywnością występowania 
błędów, ale ta intensywność jest tutaj losowa,  
a nie stała, jak poprzednio. Rozkład tej inten-
sywności na podstawie np. danych historycz-
nych może być rozkładem gamma. Odmianami 
tego modelu są np. modele, których autorami są 
Mazzuchi i Soyer (1988), Musa (1984) oraz 
Keiller i współpracownicy (1983). 

Każdy z klasycznych modeli może stać się 
modelem wykorzystującym założenia Bayesa 
poprzez określenie odpowiedniego rozkładu dla 
przynajmniej jednego z parametrów modelu. 
Większość modeli wykorzystujących teorię 
Bayesa przyjmuje, jako punkt wyjścia, model 
wykładniczy np. Littlewood i Verrall (1974), 
Goel (1977), Littlewood (1980), Jewell (1985), 
Langberg i Singpurwalla (1985), Littlewood  
i Sofer (1987), Becker i Camarinopoulos (1990) 
oraz Csenki (1990). Występują jednakże modele 
całkiem nowe: Littlewood i Verrall (1973), 
Thompson i Chelson (1980), Kyparisi  
i Singpurwalla (1984) oraz Liu (1987). Pod-
stawowym problemem w tego typu modelach 
jest ich złożoność oraz problem z doborem 
odpowiedniego rozkładu dla parametrów. 
Ponadto, większość programistów nie posiada 
wystarczającej wiedzy z zakresu statystyki, aby 
móc w pełni zrozumieć i korzystać z tego typu 
modeli. Zdecydowanie częściej spotykamy w 
praktyce zastosowania modeli klasycznych, 
których jest również znacznie więcej. Tym, co 
łączy wiele modeli klasycznych z modelami 
bayesowskimi jest idea, że wczesne korekcje 
błędów mają większy wpływ na intensywność 
błędów programu niż te, które są robione w 
późniejszym etapie.  

Jak już wspomniano wcześniej, dobór 
odpowiedniego modelu dla posiadanego zbioru 
danych testowych nie jest oczywisty i łatwy. 
Różne modele mogą zwracać różne 
przewidywania dla tego samego zestawu danych 
o wystąpieniach błędów. Nie jest to zjawisko 
typowe tylko dla modeli wzrostu niezawodności 
oprogramowania, ale występuje także w innych 
modelach, które są wykorzystywane do 
ewaluacji pewnych wartości zmiennych  
w czasie. Co więcej, dany model może dać 
sensowne wyniki dla jednego zestawu danych  

o błędach i kontrowersyjne dla innego. 
Poszukiwania najlepszego modelu niezawod-
ności oprogramowania rozpoczęły się na dobre 
pod koniec lat 70. i na początku lat 80. ubieg- 
łego wieku. Początkowe wysiłki na gruncie 
porównawczym, Schick i Wolverton (1978) oraz 
Sukert (1979), nie dawały oczekiwanych 
rezultatów z powodu braku dobrej bazy  
w postaci informacji o błędach oraz braku zgody 
dotyczącej kryteriów, które powinny być 
wykorzystywane do takiej analizy porównaw-
czej. Pierwszy niedostatek był uzupełniany 
sukcesywnie, a duży wkład w to miał Lyu,  
który w 1996 r. opublikował pięćdziesiąt, dobrej 
jakości, zbiorów danych o błędach. Zbiory te 
były tworzone pod specjalnym nadzorem  
i reprezentowały dane związane z różnego 
rodzaju aplikacjami, takimi jak systemy 
dowodzenia i kontroli czasu rzeczywistego, 
systemy komercyjne, wojskowe i kosmiczne. 
Zadanie wypracowania pewnego konsensusu  
w doborze kryteriów analizy porównawczej 
modeli zrealizował Iannino wraz ze współ-
pracownikami. W 1984 r. zaproponowali oni 
następujące kryteria: 
• przydatność modelu do przewidywania 

przyszłych awarii na podstawie znanych lub 
przyjętych charakterystyk oprogramowania 
np. oszacowanie linii kodu, języka użytego 
do programowania oraz obecnych i prze-
szłych błędnych zachowań (awarii) 

• przydatność modelu do szacowania,  
z zadowalającą dokładnością, wielkości 
wykorzystywanych do planowania  
i zarządzania rozwojem oprogramowania  
w trakcie projektu lub podczas użytkowania 
systemu. Te wielkości to m.in. obecna 
intensywność błędów, data osiągnięcia 
pożądanej intensywności błędów, wielkość 
zasobów oraz koszty niezbędne do 
zrealizowania celu w postaci określonej 
intensywności błędów 

• jakość założeń modelu np. dostępność 
danych, klarowność i precyzyjność 

• stopień użyteczności modelu w zakresie 
oprogramowania różniącego się pod 
względem rozmiaru, struktury, funkcji, 
środowisk działania oraz przynależności  
do różnych faz w cyklu życia programu 

• stopień prostoty modelu np. prostota 
użytych pojęć lub prosty i niedrogi sposób 
zbierania danych, czy implementacji  
w postaci oprogramowania użytkowego. 

Zastosowanie podziału na podstawie 
zaproponowanych kryteriów może w pewien 
sposób zawęzić zakres poszukiwań od-
powiedniego modelu. Jednakże istnieje wiele 
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czynników, które mogą wpływać na właściwości 
procesu pojawiania się błędów, a które nie są 
uwzględniane przez żaden z modeli. Najlepszą 
zalecaną metodą doboru odpowiedniego modelu 
jest sprawdzenie różnych wariantów na tym 
samym, posiadanym zbiorze danych. Ze 
względu na to, że proces taki jest żmudny, ma on 
rację bytu głównie dzięki narzędziom 
wspomagającym modelowanie niezawodności 
oprogramowania, takim jak CASRE, SMERFS, 
SRMP czy SREPT. 
 
3. Ewolucja koncepcji modelowania 

niezawodności oprogramowania 
 
Teoria modelowania niezawodności 
oprogramowania podlegała ciągłemu rozwojowi. 
Pojawiały się różne propozycje, w jaki sposób 
przekształcając istniejące modele lub stosując 
zupełnie nowe rozwiązania, dochodzić do 
miarodajnych rezultatów.  

Podejście rekalibracji (Abdel − Ghaly i inni, 
1986), czyli przewidywania adaptacyjnego miało 
doprowadzić do poprawy jakości przewidywań 
w modelach. Jest to statystyczna procedura, 
która umożliwia zmianę parametrów modelu na 
podstawie wcześniejszych błędów i 
produkowanie ulepszonych przewidywań, 
redukując poziom „zafałszowania” w modelu. 
Innym pomysłem jest kombinacja liniowa 
modeli (Lyu i Nikora, 1991, 1992), która nawet 
w najprostszej postaci daje bardziej adekwatne 
przewidywania, niż sam pojedynczy model. 
Model wczesnej predykcji oparty na fazach 
(Gaffney i Davis (1988)) proponuje 
wykorzystanie statystyk błędów sporządzonych 
w czasie technicznego przeglądu specyfikacji 
wymagań projektu, projektowania oraz imple-
mentacji do przewidywania niezawodności  
w czasie testów oraz późniejszej eks- 
ploatacji. Jedną z pierwszych i najbardziej 
znanych prób „przewidywania niezawodności” 
oprogramowania we wczesnej fazie produkcji 
była metoda opracowana przez naukowców 
pracujących dla Rome Air Development Center 
(1987). W swoim modelu opracowali oni metodę 
przewidywania gęstości błędów, która mogła 
być później przekształcona w innego rodzaju 
pomiary niezawodności, na przykład analizując 
intensywność błędów. Z kolei model, który 
zaproponowali Kapur i Garg (1992) uwzględnia 
w procesie usuwania błędów istnienie błędów 
zależnych. 

Teoria wzrostu niezawodności 
wykorzystuje w procesie modelowania jedynie 
dane o błędach z badanego systemu, podczas 
gdy jego struktura jest ignorowana. Bliższe 

spojrzenie na architekturę systemu stało się 
interesujące w momencie rozpowszechnienia 
produkcji oprogramowania opartego na kom- 
ponentach. Sprzyjający rozwój technologii 
sieciowych umożliwiających budowanie 
systemów rozproszonych oraz wykorzystywanie  
do programowania języków obiektowych 
ułatwiających logiczny podział funkcjonalności 
na odrębne części spowodował, że filozofia 
modularności w inżynierii oprogramowania stała 
się dominującym podejściem. Istotne znaczenie 
ma fakt badania systemu, w którym tylko część 
komponentów uległa modyfikacji bądź została 
napisana od nowa, a pozostała część nie 
zmieniła się. Pierwszy model uwzględniający 
modularność został stworzony przez Littlewooda 
(1979). Oczywiście, z czasem temat ten był dalej 
podejmowany. Smidts i Sova (1999) rozważali 
modelowanie uwzględniające architekturę 
systemu na potrzeby szacowania niezawodności 
oprogramowania, bazując na dekompozycji 
wymagań na funkcje i atrybuty programu. 
Kuball i współpracownicy (1999) wprowadzili 
model hierarchiczny do szacowania prawdo-
podobieństwa awarii na potrzeby systemu 
opartego na komponentach, wykorzystując 
podejście Bayesa. Lyu i współpracownicy 
(2002) sformułowali wymagania dotyczące 
zasobów dla etapu testowania oprogramowania 
opartego na komponentach, jako kombinatorycz-
ną optymalizację problemu ze znanymi 
kosztami, niezawodnością, poniesionym 
wysiłkiem oraz innymi atrybutami kom-
ponentów. Inne prace na ten temat przedstawili 
m.in. Kubat (1989), Gokhale (1998), Ledoux 
(1999), Yamada (2000) oraz Okamura (2004). 
Ogólnie mówiąc, wprowadzenie parametrów 
strukturalnych do procesu inżynierii niezawod-
ności dało kolejne możliwości rozwoju tego 
zagadnienia. 

Parametryzacja modeli niezawodności 
oprogramowania może także bazować na 
alternatywnych źródłach informacji, takich jak 
metryki opracowane w modelach wczesnej 
predykcji. Innego rodzaju metryki mogą 
dotyczyć pokrycia testów oraz obciążenia 
systemu. Piwowarski i współpracownicy (1993) 
zaproponowali prosty model wzrostu niezawod-
ności oprogramowania oparty na pokryciu 
testami. Malaiya i współpracownicy (1994) 
zaprezentowali model logarytmiczny, który 
uwzględnia wysiłek zespołu testowego w od-
niesieniu do pokrycia specyfikacji testów, co 
może bezpośrednio wpływać na pokrycie 
defektów występujących w programie, a zatem 
na wzrost jego niezawodności. Chen i współ-
pracownicy (2001) włączyli do modelowania 
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pokrycie testów w postaci odniesienia się do 
czasu ich wykonania. Fujiwara i Yamada  
(2001) zaproponowali model uwzględniający 
charakterystykę przygotowanego zestawu testów 
systemu. W szczególności chodzi tutaj  
o umiejętności i wiedzę testerów projektujących 
scenariusze testowe. Większe doświadczenie 
wpływa na zwiększenie zakresu błędów, które 
potencjalnie mogą zostać wykryte przy 
wykorzystaniu wyselekcjonowanego zbioru 
testów. Warto w tym miejscu wspomnieć  
o tym, że zgodnie z założeniami inżynierii 
niezawodności oprogramowania testy powinny 
być pisane tak, aby odpowiadały profilowi 
operacyjnemu badanego systemu. Profil 
operacyjny jest zdefiniowany jako zbiór 
operacji, jakie oprogramowanie jest w stanie 
wykonać razem z prawdopodobieństwem,  
z jakim one wystąpią. Operacja jest grupą 
wywołań, która zazwyczaj pociąga za sobą 
podobne przetwarzanie. 

Mówiąc o pokryciu testami, można 
wspomnieć także o modelowaniu uwzględnia-
jącym pokrycie kodu przez testy. Pokrycie 
rozumiane jest jako wykonanie przynajmniej 
jednokrotnie wyodrębnionych instrukcji 
programu lub przejście określonych ścieżek 
funkcjonalnych. Tego typu dane łączy się  
z danymi o wykrytych błędach. Modele 
prezentujące to podejście zaprezentowali 
Fujiwara i Yamada (2002), Malaiya (2002), 
Pham i Zhang (2003) oraz Inoue i Yamada 
(2004). 

Innym podejściem jest modelowanie metryk 
jakości (zmiennych zależnych) na bazie ich 
powiązań z innymi zmiennymi niezależnymi, 
takimi jak rozmiar kodu, rozmiar danych, 
złożoność, operatory, operandy itp., do for-
mułowania przewidywań o niezawodności  
i jakości oprogramowania. Agresti i Evanco 
(1992) podjęli próbę stworzenia modelu do 
przewidywania gęstości błędów, bazując na 
charakterystykach procesu produkcji dla języka 
Ada. Gokhale i Lyu (1997) zastosowali technikę 
analizy drzewa regresji do ustanowienia 
zależności modelowania pomiędzy zmiennymi 
zależnymi i niezależnymi. Schneidewind (2000) 
opracował metodę badania oprogramowania 
pozwalającą, dla celów kontroli jakości 
programu i późniejszego jego utrzymania, na 
rozróżnienie pomiędzy modułami „skłonnymi”  
i „nieskłonnymi” do błędów. Innym przykładem 
jest wykorzystanie danych w postaci złożoności 
cyklomatycznej, czy liczby linii kodu,  
w połączeniu z informacjami o błędach w kodzie 
do badania niezawodności oprogramowania 
sterującego satelitami (NASA JM1) przez 

NASA. Model użyty w tych badaniach opisał 
Schneidewind (2008).  

Atrakcyjnym polem dla badań na- 
ukowych nad szacowaniem niezawodności 
oprogramowania są również techniki symulacji. 
Von Mayrhauser i współpracownicy (1993) 
wykonali eksperyment w celu sprawdzenia 
natury powiązań pomiędzy błędami programu  
a jego strukturą i zaproponowali technikę 
symulacji dla celów przewidywania niezawod-
ności. Tausworthe i Lyu (1996) wykazali, że do 
prognozowania niezawodności oprogramowania 
można wykorzystywać metodę Monte Carlo. 
Ustanowili oni technikę symulacji pozwalającą 
odwzorować kompletny cykl rozwoju programu, 
włączając w to cykl życia błędów oraz awarii. 
Gokhale i współpracownicy (1998) rozwinęli 
dalej tę technikę symulacji dla potrzeb analizy 
niezawodności systemów opartych na kom-
ponentach w różnych architekturach i kon-
figuracjach. 

Najprostszym założeniem badań nad 
procesem wykrywania i usuwania błędów  
jest to, że do wykrycia poszczególnych błędów 
wymagane są podobnej skali wysiłek oraz 
strategia testowania. W praktyce jednak  
może to nie być prawda. Aby odzwierciedlić  
to zróżnicowanie, błędy mogą zostać 
sklasyfikowane w różne kategorie, określające 
trudność ich wykrycia. W ten sposób tempo 
wykrywania i usuwania błędów różnej kategorii 
jest różne. W zmodyfikowanym modelu 
wykładniczym Yamada (1983) założył istnienie 
dwóch rodzajów błędów. Pham (1993) 
zaproponował model z wieloma typami błędów. 
Kapur (1995) także poczynił tego rodzaju 
założenia w swoim modelu, gdzie czas 
pomiędzy wystąpieniem błędów oraz czas 
potrzebny na ich usunięcie jest zależny od wagi 
błędu. Ten sam autor w innej pracy (2000) 
zaproponował kwalifikację błędów do różnych 
kategorii na podstawie czasu wykrycia po-
szczególnego błędu. Kolejną kwestią jest to, czy 
tempo wykrywania błędów powinno pozostać 
stałe przez cały proces testowania. Okazuje się, 
że wiele czynników, takich jak strategia 
testowania, zmiana środowiska testowego, skład 
zespołów testujących oraz motywacja testerów, 
przekładają się bezpośrednio na proces detekcji  
i usuwania błędów. Zmiana ta może być 
analizowana przy użyciu koncepcji podziału 
czasu testowania na przedziały, zakładając, że  
w poszczególnym przedziale strategia oraz 
środowisko testowania są mniej więcej takie 
same, przy tym różne od pozostałych 
przedziałów. Tempo detekcji błędów (alter-
natywnie tempo usuwania błędów) jest  
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w przedziale stałe lub jest funkcją czasu 
testowania i różni się od analogicznych 
wielkości w innych przedziałach. Koncepcja ta 
zapoczątkowana została przez Zhao (1993),  
a później rozwijana była przez różnych autorów: 
Chang (2001), Chen (2001), Shyur (2003), Zou 
(2003), Kapur (2006) i Gupta (2008). Inne 
modele, uwzględniające zmieniający się stopień 
wysiłku wkładanego w testowanie, to np. 
Yamada (1991, 1993), Bokhari (2006), Kapur 
(2004), Kuo (2001) oraz Huang (2007).  

Odejście od ogólnej liczby błędów, jako 
wyznacznika niezawodności oprogramowania, 
zaproponowali Sawada i Sandoh (1999). W ich 
propozycji oprogramowanie poddawane jest 
testowaniu w rozumieniu testów demon-
stracyjnych i na tym etapie zbierane są 
informacje dotyczące liczby ujawnionych 
błędów oraz ich negatywnych skutków dla 
działania programu na danym etapie produk- 
cji oprogramowania. Jest to swego rodzaju 
testowanie prototypów z sukcesywnie 
zwiększanym zakresem funkcjonalności. Przed 
każdą demonstracją zakłada się określony limit 
liczby błędów oraz ich skutków, który decyduje 
o akceptacji lub odrzuceniu produktu na tym 
etapie. Obliczanymi wielkościami pomoc-
niczymi, przy użyciu narzędzi statystycznych,  
są także stopień ryzyka producenta oraz klienta. 
Koncepcja zaproponowana przez japońskich 
badaczy wydaje się użyteczna z punktu  
widzenia nowoczesnych technik produkcji 
oprogramowania np. SCRUM, gdzie po-
szczególne etapy, zwane sprintami, mają na celu 
uzyskanie kompletnej, pod pewnymi względami, 
wersji programu, którą można przedstawić 
klientowi. 

Tradycyjne modele wzrostu niezawodności 
oprogramowania polegają w znacznej mierze na 
danych historycznych z wcześniejszych etapów 
testowania. Te informacje mogą nie być re-
prezentatywne ze względu na zmiany  
w środowisku testowym, zróżnicowanie strategii 
testowania itp. Xie, Hong i Wohlin (1997) podali 
metodę wykorzystania techniki „wygładzania 
wykładniczego” do prognozowania niezawod-
ności. W tym podejściu dużo większą wagę  
mają informacje bieżące, co pozwala m.in. 
wyeliminować negatywny wpływ początkowej 
fazy testowania, gdy system jeszcze nie jest 
stabilny. Dodatkowe zalety zaproponowanego 
modelu to intuicyjność jego parametrów oraz 
niewielkie wymagania odnośnie do praco-
chłonności obliczeń. 

Tradycyjne modele wzrostu niezawodności 
oprogramowania wykorzystywane są do 
modelowania jedynie procesu pojawiania się 

(wykrywania) błędów z założeniem, że 
usuwanie błędu odbywa się natychmiastowo  
i niezawodnie tzn. nie dopuszcza się błędnej 
naprawy oraz wprowadzenia przy tej okazji 
kolejnych błędów. Założenie takie odbiega 
dalece od rzeczywistości w projektach 
programistycznych. Z upływem czasu badacze 
zaczęli bliżej przyglądać się i tej aktywności, 
wprowadzając do modelowania element 
zawodności korekcji błędów. Pierwszymi, 
którzy wprowadzili niedoskonałe debugowanie, 
byli Goel (1985) oraz Kapur i Garg (1990). 
Pierwszymi, którzy wprowadzili generację 
błędów (poprawne usunięcie wykrytego błędu 
ale wprowadzenie przy tej okazji innych), byli 
Ohba i Chou (1989). Później rozwijali to 
podejście m.in. Yamada (1992), Kapur (1996), 
Pham (2000, 2006), Shneidewind (2001), Shyur 
(2003) oraz Chatterjee (2004). W praktyce 
istnieją dwa powody niedoskonałego 
debugowania. Pierwszy to niemożność skutecz-
nego usunięcia istniejącego błędu, ponieważ 
istnieje pewne prawdopodobieństwo, że właśnie 
tak będzie (Goel − Okumoto – 1979, Yamada – 
1993). Drugi to wprowadzanie nowych błędów, 
ponieważ istnieje pewne prawdopodobień- 
stwo, że właśnie tak będzie. Można także 
przyjąć założenie, że całkowita liczba błędów  
w programie jest rosnącą funkcją czasu (Ohba – 
Chou – 1989, Yamada – 1992, Pham – Zhang – 
1997). Powstały również prace łączące  
w swoich założeniach oba wspomniane powyżej 
powody (Zeephongsekul – 1994, Pham – 1995). 
Analiza czasu i efektów związanych z tzw. 
debugowaniem tworzy zupełnie osobny proces. 
W ten sposób model powinien uwzględniać dane 
dotyczące zarówno procesu detekcji, jak  
i korekcji błędów. Proces korekcji błędów 
można traktować jako opóźniony w czasie 
proces detekcji błędów, ponieważ błąd może 
zostać naprawiony jedynie po jego wykryciu, 
czyli  może to być np. niejednorodny proces 
Poissona. Opóźnienie odpowiada czasowi 
usuwania błędu i może być wartością stałą lub 
losową.  

Modele zakładające probabilistyczny 
charakter procesu detekcji błędów zostały 
skrytykowane przez Cai (1991). Uznał on, że 
unikatowość oprogramowania powinna deter-
minować fakt stosowania logiki rozmytej do 
modelowania niezawodności, jako że proces ten 
jest rozmyty z natury. Za teorią tą ma 
przemawiać przede wszystkim argument, że 
proces debugowania nie jest w żadnym wypadku 
powtarzalny w rozumieniu teorii prawdo-
podobieństwa i żaden ogromny zbiór próbek  
nie gwarantuje posiadania wystarczających 
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informacji do zaproponowania dobrej prognozy. 
Model realizujący to nowe podejście, model  
Cai – Wen – Zhang’a, został zaproponowany  
w 1993 r. Elementy teorii zbiorów rozmytych 
były wykorzystane także w późniejszym czasie, 
np. Utkin i Gurov (2002), gdzie dodatkowo 
uwzględniono niedoskonałe debugowanie oraz 
usuwanie za jednym razem więcej niż jednego 
błędu (błędy zależne). W innej swojej pracy 
(2006) Cai zakwestionował stosowanie 
niejednorodnego procesu Poissona (NHPP – 
ang. non-homogeneous Poisson process), jako 
sposobu opisu procesu detekcji błędów podczas 
testowania oprogramowania. W przypadku 
przyjęcia takiego założenia, wartość oczekiwana 
i wariancja liczby wystąpień błędów do czasu t 
są sobie równe, co wynika z własności roz- 
kładu Poissona. Cai zaprezentował rezultaty 
eksperymentu przeprowadzonego na 
oprogramowaniu ze znaną liczbą błędów. 
Okazało się, że oszacowania dla wartości 
oczekiwanej oraz wariancji zupełnie się nie 
pokrywały, co świadczyłoby o błędnym 
założeniu odnośnie do NHPP. W tej samej pracy 
również podejście markowskie, równie szeroko 
stosowane w modelowaniu niezawodności, 
zostało skrytykowane. Zgodnie z tym 
podejściem przejście pomiędzy kolejnymi 
stanami w czasie działania programu, gdzie  
w przypadku badania niezawodności przejście 
następuje w momencie ujawnienia się błędu,  
jest realizacją procesu Markowa. Na podstawie 
eksperymentu stwierdzono luki w tej hipotezie. 
Wykryte nieścisłości nie powodują jednak 
potrzeby odwrotu od stosowanych szeroko 
technik, a jedynie pokazują, że nie mają one 
charakteru uniwersalnego. 

W modelach z NHPP funkcja inten-
sywności jest ciągła w czasie. Główny argument 
przemawiający za używaniem NHPP to prostota. 
Podstawową informacją jest wartość oczekiwana 
liczby błędów. Założenie o ciągłości jest 
nierealistyczne, gdyż proces debugowania 
powinien wywoływać przerwy. Dodatkowo, 
oprogramowanie nie starzeje się, więc jeśli nie 
jest modyfikowane, to jego podatność na awarie 
nie zmienia się. Dlatego intensywność awarii 
pomiędzy debugowaniami powinna być stała. 
Niedoskonałość modeli skończonej liczby 
błędów z niejednorodnym procesem Poissona 
dla niektórych zbiorów danych, spowodowała 
poszukiwania modeli wykorzystujących in- 
nego rodzaju teorie. W ten sposób powstały 
m.in. modele wykorzystujące rozkład logistycz-
ny (Gokhale i Trivedi), czy też rozkład 
hipergeometryczny (Hou – 1995, Tohma – 
1989). 

Innym, pojawiającym się elementem  
w budowie modeli wzrostu niezawodności 
oprogramowania są sieci neuronowe. Jako 
pierwszy koncepcję taką zaprezentował 
Karunanithi (1991), a później swoje badania na 
tym polu prezentowali także m.in. Khoshgoftar 
(1992, 1993, 1996), Guo i Lyu (2000), Cai 
(2001), Tiang (2004), Su (2005, 2007) i Kapur 
(2008). Modele sieci neuronowych zostały 
wykorzystane do określania atrybutów jakości 
oprogramowania, takich jak niezawodność, lub 
też np. do detekcji kodu podatnego na błędy. 
Niektórzy autorzy wprowadzili do swoich 
rozważań rozróżnienie złożoności błędów  
i niedoskonałe debugowanie oraz proponowali 
różne postacie architektury samej sieci. Sieć 
neuronowa ma potencjał do uzyskiwania miaro-
dajnych danych na podstawie skomplikowanych 
i nieprecyzyjnych informacji wejściowych. 
Stanowi doskonałe narzędzie do analizy procesu 
pojawiania się błędów, którego charakter, 
zwłaszcza przy redukcji upraszczających 
założeń, nie jest w ogóle intuicyjny i prosty do 
odczytania przez człowieka. Doświadczenia 
pokazały, że jest to dobra alternatywa dla 
tradycyjnych modeli parametrycznych.  

Modele markowskie powstały na bazie 
założenia, że pojawienie się w procesie 
debugowania kolejnego błędu jest uwarun-
kowane stanem oprogramowania w danym 
momencie. Stany poprzednie, wynikające z faktu 
wykrywania poprzednich błędów, można w tym 
momencie pominąć. Jest to zatem proces bez 
pamięci. Różne założenia, do parametrów 
procesu, zaowocowały różnymi modelami: 
Jeliński − Moranda (1972), Moranda (1979), 
Littlewood − Verral (1973) oraz Gaudion (1994, 
1999). Dane dotyczące niezawodności dotyczą 
zazwyczaj kolejnych czasów pomiędzy wy-
stąpieniami błędów lub skumulowanej liczby 
błędów w danej chwili. Informacje o tym, czy 
naprawa miała miejsce po fakcie wystąpienia 
błędu, czy też zostało to odłożone na późniejszy 
czas, oraz czy naprawa jest „kosmetyczna”,  
czy poważna, nie są zazwyczaj zbierane, a mogą 
stanowić wartościowe dane w procesie 
modelowania niezawodności. Tym zagad-
nieniem zajmują się modele wykorzystujące 
teorię ukrytych łańcuchów Markowa, np. model 
zaproponowany przez Duranda i Gaudoina 
(2003, 2005). 

Relatywnie nowym podejściem jest też 
wykorzystanie do modelowania niezawod- 
ności oprogramowania mieszanego rozkładu  
Poissona. Ogólnie mówiąc, dobrze znane modele 
wykorzystujące NHPP (Goel − Okumoto, 
Yamada, Ohba − Osaki) bazują na stochastycz-
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nych procesach zliczających, opisujących liczbę 
defektów wykrytych w czasie testowania. 
Jednakże proces debugowania nie jest  
w rzeczywistości tak prosty, aby opisywać go  
w ten sposób. Spowodowane jest to zależ-
nościami i związkami pomiędzy błędami. W tym 
kontekście procesy markowskie mogą stanowić 
alternatywę, ale z punktu widzenia obliczeń 
statystycznych jest to znaczące utrudnienie. 
Zmodyfikowanie NHPP może dać lepsze 
rezultaty. 
 

4. Podsumowanie 
 
Modele wzrostu niezawodności oprogramowania 
służą generalnie do ustalania obecnej oraz 
przewidywania przyszłej niezawodności 
oprogramowania. Informacje uzyskiwane dzięki 
zastosowaniu modelowania niezawodności 
oprogramowania mogą mieć istotne znaczenie  
w wielu przypadkach podejmowania decyzji  
w procesie produkcji oprogramowania, takich 
jak analiza kosztów, alokacja zasobów do 
testów, czy data zakończenia testowania. 
Spośród technik mających największy wpływ na 
modelowanie niezawodności oprogramowania 
wyróżnić należy wykorzystanie niejednorodnego 
procesu Poissona. Dużą rolę w tym odgrywa 
jeden z pierwszych modeli – Goel i Okumoto 
(1979). Niektóre badania udowodniły, że modele 
proste w implementacji mogą być jednakowo 
skuteczne jak modele złożone, uwzględniające 
dużo więcej ważnych aspektów. 

W obecnym czasie pojawiają się głosy, że 
modele wzrostu niezawodności opracowywane, 
gdy w procesie produkcji oprogramowania 
dominował model kaskadowy, są mało użytecz-
ne dla nowoczesnych, lekkich (ang. agile) 
technik prowadzenia projektów. Spowodowane 
jest to pojawiającymi się trudnościami  
w procesie szacowania parametrów modeli,  
z powodu braku odpowiednich danych lub też 
odpowiedniej ich liczby. 

Naturalnym wnioskiem płynącym z ob-
serwacji procesu wzrostu niezawodności 
podczas testowania jest to, że im dłużej 
oprogramowanie poddawane jest testowaniu, 
tym lepszą jego jakość udaje się uzyskać. 
Nadgorliwe testowanie zwiększa jednak niepo-
trzebnie koszty projektu i opóźnia wprowadzenie 
produktu na rynek. Krótki czas udostępnienia 
oprogramowania klientowi (ang. time-to-market) 
jest dzisiaj czynnikiem bardzo pożądanym.  
Przy dynamicznie zmieniających się warunkach 
i potrzebach rynku produkcja oprogramowania, 
choćby najbardziej niezawodnego, ale niespeł-
niającego wymagań czasowych, jest nieo-

płacalna, bo może skutkować brakiem klientów. 
Jest to duże wyzwanie dla firm realizujących 
projekty, które niejednokrotnie muszą zmieniać 
nieadekwatną aktualnie metodykę prowadzenia 
projektów. Z drugiej strony udostępnienie 
oprogramowania zawierającego istotne błędy, 
które ujawnią się dopiero w środowisku klienta, 
jest porażką dla firmy. Takie błędy są dużo 
bardziej kosztowne, bo dodatkowo obniżają 
zaufanie do dostawcy i jego reputację. Jest to 
kolejne poważne wyzwanie, aby umiejętnie 
określić moment udostępnienia oprogramowania 
do powszechnego użytku. Badania nad optymal-
nym momentem zakończenia procesu testowania 
prowadzili m.in. Yamad (1985), Brown (1989), 
Ohter i Yamad (1990), Ehrlich (1993), Hou 
(1997), Pham (1999, 2004), Rinsak (2004) oraz 
Huang (2006).  

Inżynieria niezawodności oprogramowania 
daje również wskazówki dotyczące istotnych 
działań, jakie należy podejmować w każdej z faz 
cyklu życia oprogramowania, w celu zapew-
nienia wysokiej jakości produktu (Donelly, 
Everett, Musa, Wilson, 1996). Liczące się na 
świecie przedsiębiorstwa, takie jak np. AT&T, 
wdrożyły dla swoich potrzeb produkcyjnych 
sposób postępowania zgodny z określonymi 
wskazówkami, które można opisać następująco: 
a) faza definiowania wymagań i ich analizy: 

• określenie profilu funkcyjnego 
systemu 

• zdefiniowanie i sklasyfikowanie poten-
cjalnych awarii 

• określenie potrzeb niezawod-
nościowych z punktu widzenia klienta 

• przeprowadzenie badań rynku 
• ustalenie założeń odnośnie niezawod-

ności. 
b) faza projektowania i implementacji: 

• klasyfikacja komponentów pod 
względem wymagań niezawodności 

• implementacja pod kątem spełnienia 
założeń niezawodności 

• alokacja zasobów zgodnie z profilem 
funkcyjnym 

• zarządzanie procesem obsługi 
pojawiających się błędów 

• śledzenie wartości niezawodności 
uzyskanego oprogramowania. 

c) faza testowania: 
• określenie profilu operacyjnego 

systemu, 
• przeprowadzenie testu wzrostu 

niezawodności 
• śledzenie postępów testowania 
• weryfikacja spełnienia założeń 

niezawodności. 
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d) faza obsługi po dostarczeniu do klienta: 
• monitorowanie niezawodności 

względem założeń 
• śledzenie zadowolenia klienta  

z niezawodności oprogramowania 
• planowanie ulepszeń produktu oraz 

samego procesu. 
Na zakończenie warto przytoczyć słowa 

pewnego statystyka, który poczynił znaczący 
wkład m.in. w obszarze badania niezawodności. 
George E.P. Box powiedział: „Zasadniczo, 
wszystkie modele są złe, ale niektóre są 
użyteczne”. 
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Software reliability growth models 
R. PEŁKA 

 
History of research on reliability of software began on early seventies of the last century. A significant progress 
of the work aimed at construction of a mathematical model of software reliability growth has been performed 
since the first publication devoted to this subject was presented. Analysis of existing literature may lead to the 
conclusion that there is no universal solution which could be applied in every single case. However, it is 
possible to classify existing models, based on their characteristics such as data domain, way to describe faults 
discovered during testing process, way to express reliability, or other remaining assumptions, including 
mathematical concepts used in evaluation process. This article presents an overview of existing solutions 
related to software reliability modeling, focusing on variety of aspects and methods used within this process. 

 
Keywords: modeling, software, software reliability 
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opisującego działanie złożonego układu kwantowego 

 
J. WIŚNIEWSKA 

e-mail: Joanna.Wisniewska@wat.edu.pl 
 

Instytut Systemów Informatycznych 
Wydział Cybernetyki WAT 

ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
 
Artykuł zawiera opis metody pozwalającej na wyznaczenie postaci macierzowej operatora reprezentującego
działanie układu kwantowego, zbudowanego z bramek kwantowych o znanych reprezentacjach macierzowych. 
Wspomniana metoda określa, jakie operacje matematyczne trzeba wykonać na macierzach opisujących bramki, 
w zależności od sposobu ułożenia tychże bramek w układzie kwantowym, aby otrzymać macierz reprezentującą 
operator kwantowy, symbolizujący dany układ.  
 
Słowa kluczowe: układ kwantowy, unitarne bramki kwantowe, macierzowa reprezentacja operatora 
kwantowego 
 
1. Wprowadzenie  
 
W pracach [9] i [10] został opisany algorytm 
decyzyjny, zaprojektowany tak, aby można było 
za jego pomocą rozwiązać binarne zadanie 
decyzyjne [8], używając komputera kwantowego 
[1] i [3]. W algorytmie tym początkowy stan 
rejestru kwantowego przekształcany jest w stan 
końcowy (rozwiązanie zadania) za pomocą 
unitarnego operatora kwantowego. Operator taki 
może być przedstawiony za pomocą macierzy 
unitarnej U [6], czyli takiej, która spełnia 
zależność: 

IUUUU == **   (1) 
 

gdzie U* oznacza transponowaną macierz 
elementów sprzężonych macierzy U, a I jest 
macierzą jednostkową. 
Dodatkowo, we wspomnianym algorytmie 
decyzyjnym, macierze unitarne, odwzorowujące 
operator kwantowy, są macierzami zero-
jedynkowymi takimi, że w każdym wierszu 
i kolumnie występuje dokładnie jedna jedynka, 
a pozostałe elementy mają wartość zero. Wynika 
z tego jasno, że kolumny takiej macierzy są 
względem siebie ortogonalne, co jest zgodne 
z definicją macierzy unitarnych – dowód  
w pracy [7]. Macierz kwadratowa, reprezen-
tująca operator dla n-bitowego układu 
kwantowego, według interesującego nas 
algorytmu decyzyjnego, jest więc permutacją 2n 
kolumn: 
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Dla uproszczenia można przyjąć, że do roz-
wiązywania zadań o n zmiennych decyzyjnych, 
za pomocą wspomnianego algorytmu, po-
trzebne są wszystkie (2n)! macierze będące 
różnymi permutacjami kolumn z (2). W związku 
z tym dla układu jednobitowego mamy dwie 
takie macierze (macierz jednostkową i macierz 
negacji), dla układu dwubitowego tych macierzy 
jest 24, a dla trzybitowego: 40320 ((23)!). Jeżeli 
algorytm miałby być zaimplementowany na 
maszynie kwantowej, to już przy układzie 
trzybitowym widać, iż niemożliwe jest bezpo-
średnie dostarczanie każdej postaci macierzowej 
operatora kwantowego. Konieczne jest 
wyznaczenie, dla każdego kwantowego układu 
n-bitowego, podstawowego zbioru macierzy  
(o mniejszej liczbie elementów niż (2n)!),  
z których na drodze pewnych przekształceń 
matematycznych uzyskamy pełny zbiór 
wszystkich (2n)! interesujących nas unitarnych 
macierzy zero-jedynkowych. Zanim jednak 
będzie można to zrobić, trzeba poznać wspo-
mniane zależności matematyczne, zachodzące 
pomiędzy łączonymi elementami pod-
stawowymi, dzięki którym otrzymujemy inne, 
większe (przetwarzające większą liczbę kwan-
towych bitów) elementy. 
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2. Synteza układu kwantowego  
 
Zanim przejdziemy do metod wyznaczania 
reprezentacji macierzowej operatora sym-
bolizującego działanie konkretnego układu 
kwantowego, przypomnijmy pojęcia z zakresu 
informatyki kwantowej [2], [4], [5], które będą 
w tym artykule używane. 
 
Definicja 1: Bitem kwantowym (kubitem) 
nazywamy wektor jednostkowej długości 
w dwuwymiarowej przestrzeni Hilberta H2, 
a także układ kwantowy, którego stan opisany 
jest wektorem przestrzeni H2 (zgodnie z notacją 
„ket”, zaproponowaną przez Diraca, stan 
(wektor) x przestrzeni Hilberta oznaczany będzie 
jako |x>). 
 
Definicja 2: Rejestrem kwantowym o n bitach 
nazywamy wektor o jednostkowej długości 
w przestrzeni Hilberta nH

2
, która to została 

utworzona jako iloczyn tensorowy n przestrzeni 
(kubity rejestru) H2. 
 
Stan |k> każdego n-bitowego rejestru kwan-
towego można zapisać za pomocą superpozycji 
2n składowych: 
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przy zachowanym warunku normalizacyjnym: 
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Stan rejestru kwantowego może również być 
wyrażony jako kolumnowy wektor amplitud K: 
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Niech K reprezentuje początkowy stan rejestru 
obliczeniowego |k>, a K’ jego stan końcowy 
|k’>: 
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Macierz unitarna, reprezentująca operator, 
odpowiedzialny za przekształcenie: 

'KK U⎯→⎯    (7) 
 

ma postać daną równaniem (8). 
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Operacja działania operatora kwantowego na 
rejestr może być przedstawiona jako zwykłe 
mnożenie dwóch macierzy: reprezentującej 
przekształcenie U przez macierz K (wektor 
kolumnowy może być traktowany jako macierz 
o jednej kolumnie) opisującą stan początkowy 
rejestru |k>, co wyraża zależność (9). 

'KUK =      (9) 
 
Definicja 3: Unitarną bramką kwantową, 
działającą na układ składający się  
z n kubitów, nazywamy unitarny operator 
liniowy w przestrzeni nH

2
. Bramka ta jest 

reprezentowana przez macierz unitarną 
o wymiarze nn 22 × . 
 
Niech dany będzie n-bitowy układ kwantowy, 
złożony z równolegle ułożonych dowolnych 
m bramek kwantowych, którym działamy na  
stan początkowy n-bitowego rejestru kwan-
towego |k>, gdzie: 
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co można zobrazować za pomocą rysunku 1. 

 
 

Rys. 1. Układ złożony z bramek kwantowych 
ułożonych równolegle 

 
Spostrzeżenie 1: Jeżeli n-bitowy układ kwan-
towy składa się z m równolegle ułożonych 
bramek kwantowych, o dowolnych rozmiarach 
i znanych reprezentacjach macierzowych: U1, 
U2,…,Um; to macierz U reprezentującą cały 
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układ można wyznaczyć, mnożąc tensorowo 
przez siebie macierze Ui (gdzie )mi ,...,1= , 
rozpoczynając od macierzy, na której pierwsze 
wejście wchodzi kubit |k1>, poprzez kolejne 
macierze wyznaczane przez rosnący indeks j 
kubitów kj (gdzie j = 1,…,n), aż do macierzy, 
na której ostatnie wejście wchodzi kubit |kn>.  
 
Przykład 1: Niech dany będzie układ składający 
się z dwóch jednobitowych bramek kwan-
towych: I oraz NOT; ułożonych równolegle, 
gdzie reprezentacja macierzowa I oraz NOT  
jest następująca: 
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a układ jest przedstawiony na schematycznym 
rysunku 2. 

 
Rys. 2. Przykładowy układ 2-bitowy złożony 
z bramek kwantowych, ułożonych równolegle 

 
Według spostrzeżenia nr 1 reprezentacja 
macierzowa powyższego układu kwantowego 
ma postać: 
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Poprawność postaci macierzy U z (12) można 
sprawdzić za pomocą: tabeli prawdy 
(sporządzonej na podstawie rysunku 2) oraz 
równania (9). 
 
Tab. 1. Tabela prawdy dla funkcji realizowanej przez 
układ kwantowy z rysunku 2 
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W tabeli nr 1 widzimy, że wartość kubitu |k1> 
nie ulega zmianie – jest on przetwarzany przez 
operator identyczności, a wartość kubitu |k2> jest 
zaprzeczona. 

Niech stany początkowe rejestru obliczeniowego 
należą do bazy standardowej, czy takiej, w której 
kubity |0> i |1> mają następujące reprezentacje: 
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Z równania (9) oraz macierzy z (12), która 
została wyznaczona za pomocą metody opisanej 
spostrzeżeniem 1, wynika, że: 
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co jest zgodne z wynikami zawartymi 
w wyznaczonej wcześniej tabeli prawdy. 
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Spostrzeżenie 2: Jeżeli n-bitowy układ 
kwantowy składa się z m szeregowo 
połączonych bramek kwantowych takich, 
że każda bramka jest n-bitowa i znane są 
reprezentacje macierzowe tych bramek: U1, 
U2, …, Um; to macierz U reprezentującą cały 
układ można wyznaczyć, mnożąc przez siebie 
wszystkie macierze Ui (gdzie i = 1,…,m), 
rozpoczynając od macierzy reprezentującej 
bramkę leżącą najbliżej wyjścia całego układu, 
poprzez kolejne macierze reprezentujące bramki 
leżące coraz bliżej wejścia analizowanego 
układu. 
 
Przykład 2: Niech dany będzie układ składający 
się z dwóch dwubitowych bramek kwantowych: 
U1 oraz U2 , połączonych szeregowo, 
gdzie reprezentacja macierzowa U1 oraz U2 
jest następująca: 
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a układ ma postać jak na rysunku nr 3. 

 
Rys. 3. Przykładowy układ 2-bitowy złożony 
z bramek kwantowych położonych szeregowo 

 
Tab. 2. Tabela prawdy dla funkcji realizowanej 
przez układ kwantowy z rysunku 3 
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co dla stanów kwantowych z bazy standardowej 
możemy przedstawić w tabeli 2. Korzystając z 
danych z powyższej tabeli (z jej pierwszej 
i trzeciej kolumny) oraz zależności (9), można 
skonstruować układ 22n równań, który pozwoli 
na wyznaczenie wartości wszystkich elementów 
macierzy U, symbolizującej działanie roz-
ważanego w tym przykładzie układu kwan-
towego. Rozwiązanie tego układu równań daje 
następujący wynik: 
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Wyznaczenie postaci macierzy U, za pomocą 
metody opisanej spostrzeżeniem 2, daje taki sam 
wynik: 
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Określenie 1: Przez pojęcie warstwy układu 
kwantowego rozumiemy taką część układu,  
w której może występować dowolna liczba 
bramek równoległych, ale nie występują bramki 
połączone szeregowo. 
Oczywiście cały układ kwantowy może być 
układem jednowarstwowym – przykładem 
takiego układu jest układ z rysunku 2. 
 
Uwaga 1: Jeżeli układ kwantowy, złożony 
z więcej niż jednej bramki, jest n-bitowy 
i w dowolnej jego warstwie suma liczby wejść 
znajdujących się tam bramek jest mniejsza niż n, 
to wejścia będące różnicą n i sumy liczby wejść 
bramek tej warstwy traktujemy tak jakby były 
wejściami jednobitowych bramek wykonujących 
operację identyczności I. 
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Rys. 4. Przykład równorzędnych warstw układu 

kwantowego 
 
Sposób wyznaczania postaci macierzowej U 
operatora symbolizującego działanie układu 
kwantowego, złożonego z bramek o znanych 
reprezentacjach macierzowych, ułożonych 
zarówno szeregowo, jak i równolegle, opisują 
następujące kroki: 
1) podzielenie układu na warstwy, 
2) wyznaczenie postaci macierzowej operatora 

opisującego każdą warstwę, zgodnie 
ze spostrzeżeniem 1, 

3) wyznaczenie postaci macierzowej operatora 
opisującego cały układ poprzez obliczenie 
wyniku iloczynu macierzy uzyskanych  
w kroku drugim, zgodnie ze spo- 
strzeżeniem 2.  

 
Przykład 3: Niech dany będzie układ kwantowy, 
jak na rysunku 5 

 
Rys. 5. Przykładowy trzybitowy układ kwantowy 

 
którego elementy mają następujące reprezentacje 
macierzowe: 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

0001
1000
0100
0010

01
10

1000
0001
0100
0010

3

2

1

U

U

U

   (20) 

 
Obliczenie postaci macierzowej U operatora, 
który opisuje działanie powyższego układu: 
1) układ ten ma dwie warstwy (rysunek 6) 

 
Rys. 6. Warstwy trzybitowego układu kwantowego 

 
2) macierz W1 opisująca warstwę nr 1 ma 

postać: 
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macierz W2 opisująca warstwę nr 2 (zgodnie 
z uwagą 1): 
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3) macierz U opisująca działanie całego 

układu: 
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(23)     
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3. Podsumowanie  
 
Jak zostało to pokazane w przykładach 1 i 2, 
obliczenie macierzowej U postaci operatora 
symbolizującego działanie układu kwantowego, 
przy znanych reprezentacjach macierzowych 
bramek, użytych do konstrukcji tego układu, jest 
możliwe bez korzystania ze spostrzeżeń 1 i 2. 
Niemniej jednak, jak zostało to już podkreślone 
we wstępie artykułu, aby zaimplementować 
interesujący nas operator (jego reprezentacja 
macierzowa będzie permutacją 2n kolumn z (2)), 
potrzebujemy wyodrębnić pewien zbiór pod-
stawowych operatorów, za pomocą których 
można zbudować układ realizujący dowolne 
przekształcenie stanu rejestru kwantowego  
z bazy standardowej w inny stan z tej samej 
bazy. Zadanie wyznaczenia operatorów pod-
stawowych byłoby znaczenie trudniejsze do 
zrealizowania, gdyby nie spostrzeżenia 1 i 2, 
ponieważ wymagałoby obliczeń podzielonych 
na etapy, wyznaczane przez użyte z układzie 
elementy, co wiąże się z obliczaniem stanu 
rejestru kwantowego po każdym etapie oraz 
wyznaczaniem wartości 22n elementów  
macierzy U na podstawie 2n par macierzy K (5)  
i K’ (6), symbolizujących odpowiednio stan 
początkowy |k> i końcowy |k’> rejestru 
obliczeniowego. 
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Calculating matrix form of an operator describing  

complex quantum circuit 
 

J. WIŚNIEWSKA 
 
The article contains a method′s description, which allows to calculate matrix form of quantum operator 
representing quantum circuit, made of quantum gates (in case, when matrix representations of these gates are 
known). Mentioned method shows, what kind of mathematic operations we need to perform on matrices 
describing gates, included in circuit in various configurations, to gain matrix form of quantum operator, which 
represents given quantum circuit. 

 
Keywords: quantum circuit, unitary quantum gates, matrix representation of quantum operator 
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