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Indeks skrótów i symboli 

 Skrót/symbol Wyjaśnienie 

APW analiza przedwdrożeniowa, często używana w znaczeniu studium wykonalności 

lub/i analiza przedwdrożeniowa, 

BMSPW metoda badania zmian modeli zgodnych z metamodelem szacowanych 

parametrów wdrożenia,  

BPMN ang. Business Process Model Notation, notacja przeznaczona do zapisywania 

modeli procesów biznesowych, 

C składowa definicji metamodelu MSPW, zbiór wyodrębnionych pojęć 

odpowiadających obiektom występującym w SI wraz z atrybutami określonych 

typów, 

E ang. Effort, w definicji złożoności Halsteada – wysiłek potrzebny do 

zaimplementowania programu, proporcjonalny do trudności, w Analizie 

punktów funkcyjnych – czynnik dostosowujący pracochłonność, 

ERP ang. Enterprise Resource Planning, Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa, 

klasa oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, 

obejmuje wszystkie lub część szczebli zarządzania i umożliwia optymalizację 

wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów, 

F składowa leksykonu L metamodelu MSPW, zbiór definicji typów atrybutów 

pojęć i relacji, 

FP ang. Function Point, punkt funkcyjny, metryka złożoności oprogramowania, 

liczba bezwymiarowa określająca efektywną, względną miarę wartości funkcji 

oferowanej przez program użytkownikowi,  

H dziedziczenie – operacja w modelu ontologicznym, polegająca na 

przypisywaniu właściwości klas nadrzędnych do nowoutworzonych klas 

podrzędnych lub dołączonych modeli,  

HC składowa definicji metamodelu MSPW, hierarchia pojęć, zbiór 

taksonomicznych relacji pomiędzy pojęciami, 

IT ang. Information Technology, technologie informacyjne, inaczej informatyka, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_(zarz%C4%85dzanie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowy
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J łączenie – operacja w modelu ontologicznym zgodnym z MSPW, polegająca na 

połączeniu, scaleniu dwóch modeli ontologicznych w jeden model, 

Ks składowa pary uporządkowanej, która jest wynikiem różnicowania S(M1, M2), 

zbiór pojęć występujących w M1, ale nie występujących w M2, Ks ⸦ C, 

KSLOC ang. Kilo (1000) Source Lines of Code, jednostka miary programu, 1000 linii 

źródłowego kodu programu, 

M model parametrów wdrożenia zgodny z definicją MSPW, zmieniony 

względem referencyjnego na skutek jego rozwoju lub specyficznych wymagań 

klienta, 

Mref referencyjny model parametrów wdrożenia zgodny z definicją MSPW, na 

przykład model parametrów wdrożenia standardowego SI,  

MSPW metamodel szacowanych parametrów wdrożenia, 

Np nakład pracy, koszt prac związanych z szacowaniem, 

LC składowa leksykonu L, definicje zbioru pojęć C, 

LH składowa leksykonu L,  definicje zbioru relacji taksonomicznych H, 

LR składowa leksykonu L, definicje zbioru relacji nietaksonomicznych RC, 

O struktura metamodelu MSPW, 

OMKW ontologiczny model kosztów wdrożenia, 

P propagacja – operacja w modelach zgodnych z MSPW, generalizacja wartości 

atrybutów podrzędnych składowych w stronę nadrzędnych klas, 

RC składowa definicji metamodelu MSPW, zbiór nietaksonomicznych relacji 

występujących między pojęciami wraz z atrybutami określonych typów, 

ℝ zbiór liczb rzeczywistych, 

rbh roboczogodzina, jednostka czasochłonności prac wykonywanych przez 

pracowników,  

Rs składowa pary uporządkowanej, która jest wynikiem różnicowania S(M1, M2), 

zbiór relacji nietaksonomicznych występujących w M1, ale nie występujących 

w M2, Rs ⸦ RC. 
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S różnicowanie modeli – operacja w modelach zgodnych z MSPW, w której na 

podstawie dwóch modeli ontologicznych M1 i M2 wyznacza jest różnica między 

nimi w postaci (Ks, Rs), 

SF  ang. Scale Factor, współczynnik skali, wykorzystywany w Analizie punktów 

funkcyjnych, 

SI system informatyczny, pojęcie używane w odniesieniu do oprogramowania 

kompleksowo wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, 

SKW metoda szacowania kosztów wdrożenia 

UFP ang. Unadjustment Function Point – w Analizie punktów funkcyjnych 

nieskorygowany punkt funkcyjny, 

Vfuzzy wektor czteroelementowy charakteryzujący funkcje przynależności, 

wykorzystywany w metamodelu MSPW do opisu rozmytych wartości 

atrybutów składowych (ang. fuzzy properties), na przykład Vfuzzy = (a1, a2,, a3, 

a4,), gdzie: 0 ≤ a1 < a2 ≤ a3 < a4 є ℝ. 

We wskaźnik efektywności metody szacowania, 

⸦ zawieranie zbiorów, na przykład A ⸦ B – zbiór A jest podzbiorem zbioru B, 

∪ sumą zbiorów – zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do 

któregokolwiek z sumowanych zbiorów, na przykład  C = A ∪ B – zbiór C jest 

sumą zbioru A i B, 

∈ przynależność do zbioru, na przykład element a ∈ A – element a należy do 

zbioru A, 

˄  operator logiczny koniunkcji – dwuargumentowe działanie określone w zbiorze 

zdań, które zdaniom p, q przyporządkowuje zdanie p i q, koniunkcja dwóch 

zdań p i q jest zdaniem prawdziwym wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania p, q 

są zdaniami prawdziwymi, 

⍬ zbiór pusty. 
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Część I. Wprowadzenie  

1. Systemy informatyczne w średnich przedsiębiorstwach 

Pierwsze systemy informatyczne klasy ERP1 dostępne były jedynie dla bardzo dużych 

przedsiębiorstw. Barierą w ich upowszechnianiu stały się wysokie koszty wdrożenia2 

i utrzymania, ponieważ producenci oprogramowania pierwsze systemy tworzyli 

na zamówienie konkretnych klientów. Zbierając doświadczenie ze współpracy z wieloma 

klientami, producenci wyodrębnili podzbiór tych funkcjonalności, które powtarzały się 

najczęściej i utworzyli na ich podstawie wersję standardową swojego produktu. Obecnie każdy 

z liczących się na rynku producentów posiada w swoim portfelu standardowy produkt klasy 

ERP, np.: SAP – Business Suite [1], Microsoft – Dynamix AX [2], Oracle – JD Edwards 

EnterpriseOne [3], Comarch SA – XL [4], Macrologic SA – Xpertis [5]. Koszty wytworzenia, 

wdrożenia i utrzymania zostały zmniejszone do tego stopnia, że obecnie nawet średniej 

wielkości przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na systemy klasy ERP [6]. Standaryzacja 

wiąże się jednak z tym, że istnieją grupy procesów w przedsiębiorstwie, którym nie odpowiada 

żadna funkcjonalność w „gotowym” systemie ERP. W odpowiedzi na takie wymaganie 

dostawcy rozszerzyli swoje oferty o przystosowanie (ang. customization) rozwiązań do 

specyficznych potrzeb klientów [7]. W efekcie, dla systemów wielodziedzinowych takich jak 

ERP, trudno mówić o jednym „standardowym” rozwiązaniu. Mimo że wejściowy system 

informatyczny (skr. SI) jest standardowy (taki sam dla danego dostawcy), to po wdrożeniu, 

każde rozwiązanie końcowe jest inne, tak jak każde przedsiębiorstwo jest inne w zakresie 

organizacji procesów w nim zachodzących. Proces wdrożenia oprogramowania może być 

postrzegany z różnych perspektyw. Z perspektywy projektu istotne są jego parametry 

i czynności organizacyjne pozwalające na utrzymanie tych parametrów przez cały okres 

trwania projektu. Z perspektywy cyklu życia oprogramowania istotne są czynności 

doprowadzające do osiągnięcia celu programistycznego, tzn. do wdrożenia systemu 

informatycznego u klienta. Dualne postrzeganie projektu wdrożenia przedstawia rys.1.  

Należy zwrócić uwagę, że w dalszych częściach pracy używane jest pojęcie projekt 

w dwóch znaczeniach. Jedno znaczenie odnosi się do inżynierii oprogramowania i oznacza opis 

struktury oprogramowania, danych, interfejsów między komponentami systemu i algorytmów.  

                                                 

1 ERP – ang. Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa. 
2 Wdrożenie – właściwie wdrożenie systemu informatycznego – zespół prac mających na celu doprowadzenie 

do użytkowania przez klienta oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. 
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Rysunek 1. Różne perspektywy postrzegania projektu wdrożenia SI 

[źródło: opracowanie własne autora] 

W tym przypadku użyte są sformułowania: projekt oprogramowania, projekt zmian 

oprogramowania. Drugie znaczenie odnosi się do pojęcia przedsięwzięcie z obszaru 

zarządzania i oznacza zestaw czynności, w tym organizacyjnych, mających doprowadzić 

do określonego celu o wymiarze ekonomicznym, np. osiągnięcia określonego dochodu. W tym 

przypadku użyte są sformułowania: projekt wdrożenia, projekt informatyczny. 

W pracy przyjęto, że terminy używane jednokrotnie wyjaśnione są w przypisach na dole 

strony, natomiast skróty przy pierwszym ich wystąpieniu. Skróty i symbole często powtarzające 

się w pracy wyjaśniono dodatkowo w Indeksie skrótów i symboli na str. 5. Natomiast terminy 

mające znaczenie w zrozumieniu tez pracy wraz ze wskazaniem stron, na których zostały 

wyjaśnione zawarte są w Skorowidzu na końcu pracy. Rysunki, tabele oraz wzory numerowane 

są w całej pracy jednolicie od numeru 1. Rysunki 2, 10, 34, 36, 37 zawierają symbole zgodne 

z notacją BPMN 2.0 [8] oraz dodatkowe symbole graficzne, które pozwalają na lepsze, 

intuicyjne zrozumienie znaczenia rysunków. 

2. Szacowanie parametrów wdrożenia systemów klasy ERP 

Liczni autorzy opisują cykle życia oprogramowania, w odniesieniu do procesu produkcji 

oprogramowania lub tworzenia oprogramowania na zamówienie [9], [10]. Wśród 

prezentowanych tam modeli3, żaden nie odpowiada w pełni procesowi wdrażania 

oprogramowania w przedsiębiorstwie. W literaturze często pomijana jest faza strategiczna, 

która kończy się zawarciem przez dostawcę i klienta kontraktu. Autorzy rozpoczynają 

rozważania o wdrożeniach od etapu analizy wymagań, zwanej też analizą przedwdrożeniową, 

zakładając a priori, że kontrakt został zawarty. Jeśli już opisana jest faza strategiczna, 

to autorzy nie wspominają o „ruchomości” zakończenia tej fazy oraz możliwości wystąpienia 

dodatkowego etapu – studium wykonalności. Faza strategiczna jest pierwszą fazą cyklu życia 

(wdrożenia), która kończy się zawarciem przez strony (dostawcę i klienta) kontraktu. 

                                                 

3 Model – system założeń, pojęć i zależności między nimi pozwalający opisać (reprezentować) w przybliżony 

sposób jakiś aspekt rzeczywistości. 
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„Ruchomość” jej polega na tym, że dostawcy często nie potrafią oszacować kosztów i zwlekają 

z zawarciem kontraktu. Realizują dodatkowo studium wykonalności lub analizę 

przedwdrożeniową. Na tej podstawie szacują koszty i negocjują kontrakt. Bywają takie 

przypadki, że dopiero po wykonaniu projektu oprogramowania możliwe jest określenie 

kosztów i zawarcie kontraktu. Z tych powodów faza strategiczna może zakończyć się po etapie 

rozmów handlowych, ale również po analizie przedwdrożeniowej lub po wykonaniu projektu 

oprogramowania. W ostatnim przypadku, koszty dostawcy znacząco wzrastają w stosunku 

do całkowitych kosztów kontraktu. Etapy wdrożenia systemu informatycznego są następujące: 

1. rozmowy handlowe,  

2. analiza przedwdrożeniowa oraz ew. studium wykonalności, 

3. projekt zmian oprogramowania, 

4. realizacja zmian, testowanie, 

5. instalacja testowa i wstępny import danych z wcześniej używanych przez klienta SI, 

6. walidacja systemu, 

7. szkolenia, 

8. instalacja docelowa i import danych właściwych, 

9. asysta przy pracy użytkowników, 

10. zmiany systemu w czasie użytkowania i konserwacja. 

Grupowanie etapów w fazy cyklu życia oprogramowania przedstawia rys. 2. Podejście 

do realizacji projektów informatycznych prezentowane w pracy zbliżone jest bardziej 

do metodyk RUP4 [11] niż metodyk z rodziny Agile5 [12].  Realizacje studium wykonalności 

nie są częste w praktyce wdrożeń SI, dlatego w dalszej części pracy używa się sformułowania 

analiza przedwdrożeniowa (skr. APW) w znaczeniu studium wykonalności lub analizy 

przedwdrożeniowej. 

2.1. Charakterystyka projektów informatycznych 

W trakcie rozmów handlowych, kiedy dostawca oprogramowania spotyka się z potencjalnym 

klientem, mimo że jeszcze nie jest pewne czy dojdzie do zawarcia kontraktu i wdrożenia SI, 

                                                 

4 RUP, ang. Rational Unified Process – proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez 

firmę Rational Software Corporation. 
5 Agile, Agile Software Development – programowanie zwinne, grupa metodyk wytwarzania oprogramowania 

opartego na programowaniu iteracyjno-przyrostowym, powstałe jako alternatywa do tradycyjnych metod typu 

kaskadowego (ang. waterfall). 
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dostawca na własny użytek inicjuje projekt informatyczny [13] i wstępnie określa jego 

parametry:  

 założenia projektowe: cel, zakres, ograniczenia zakresu prac, 

 szacowane koszty (czasochłonność) przedsięwzięcia w podziale na składowe zakresu, 

 planowany harmonogram prac (terminy realizacji), 

 zidentyfikowane i oszacowane ryzyka. 

 

Rysunek 2. Fazy cyklu życia wdrażanego oprogramowania klasy ERP 

[źródło: opracowanie własne] 

W trakcie inicjowania projektu istotna jest kolejność wyznaczania parametrów. Najpierw 

dostawca określa założenia projektowe, w szczególności zakres prac, ponieważ dopiero na ich 

podstawie można oszacować czasochłonność, a co za tym idzie i koszty. Czasochłonność jest 
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również informacją wejściową do zaplanowania harmonogramu. Takie podejście jest zgodne 

z metodami zarządzania projektami określonymi przez standardy takie jak PMI6 [14] lub 

Prince2 [15]. Informacje źródłowe, potrzebne do powołania projektu, pozyskiwane są w trakcie 

rozmów handlowych i kolejnych etapów. Parametry projektu muszą być spójne z warunkami 

zawartego później kontraktu na wdrożenie oprogramowania. Dostawca negocjuje z klientem 

nie tylko zakres projektu, jego ograniczenia, harmonogram (termin realizacji), ale przede 

wszystkim wartość kontraktu, wynikającą z szacowanych kosztów przedsięwzięcia. Projekty 

informatyczne dotyczące wdrożeń systemów klasy ERP lub podobnych swoim zakresem 

obejmują najczęściej takie składowe jak: 

 dostawę sprzętu komputerowego (jednostek roboczych, serwerów), 

 budowę lub rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej lokalnej lub rozległej 

(składowe sieci LAN7, WAN8, WLAN9 itp.), 

 udzielenie licencji10 na oprogramowanie, 

 instalację i parametryzację oprogramowania na serwerze i na jednostkach roboczych, 

 import danych ze wcześniej używanego przez klienta SI, 

 szkolenia użytkowników, 

 dostosowanie funkcjonalności SI do specyficznych wymagań klienta. 

Z wyjątkiem ostatniej składowej zakresu projektu, która ma istotny wpływ na osiągnięcie zysku 

z kontraktu, dostawcy są w stanie sprawnie oszacować koszty z zadowalającą dokładnością. 

W trakcie trwania rozmów handlowych i kolejnych etapów następuje modyfikacja parametrów 

projektu z powodu zmieniających lub rozszerzających się wymagań klienta. Wówczas 

dostawca zauważa, że organizacja procesów w przedsiębiorstwie nie pokrywa się całkowicie 

z procesami realizowanymi przez oferowany przez niego system informatyczny. Stąd pojawia 

się potrzeba przystosowania standardowego SI do przedsiębiorstwa. Taka sytuacja znacząco 

wpływa na założenia projektowe i zmienia wartość późniejszego kontraktu. W niektórych 

przypadkach możliwe jest dostosowanie procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie do 

systemu informatycznego. Jednakże zmiany organizacji przedsiębiorstwa zwykle obarczone są 

ryzykiem dodatkowych kosztów lub zmniejszeniem przychodów klienta. Dopiero, gdy znany 

                                                 

6 PMI, ang. Process Management Institute – Instytut Zrządzania Procesami, stowarzyszenie zrzeszające 

profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. 
7 LAN, ang. Local Area Network – lokalna sieć komputerowa. 
8 WAN, ang. World Wide Area Networks – rozległa sieć komputerowa. 
9 WLAN, ang. Wireless Local Area Network – bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa. 
10 Licencja na oprogramowanie – umowa cywilna określająca prawa klienta do korzystania z programu na 

określonych polach eksploatacji, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 
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jest koszt wdrożenia, a w szczególności koszt przystosowania SI, klient skłonny jest do 

rozważenia zmian w swojej organizacji. Problemy dotyczące strategii negocjacji kontraktów 

wdrożeniowych, mimo że są istotne, to nie mieszczą się w zakresie niniejszych badań. Różne 

perspektywy postrzegania wdrożenia SI przez dostawcę i klienta oraz płaszczyznę współpracy 

zaprezentowano w załączniku A, w rozdziale 4. 

Jak wspomniano wcześniej, określenie kosztów dostosowania funkcjonalności SI 

do wymagań klienta sprawia dostawcom najwięcej trudności. Przyczyną jest szacowanie 

w warunkach niepewności, co oznacza brak kompletnych informacji wejściowych do procesu 

szacowania, szacowanie na podstawie informacji zbyt ogólnych oraz konieczność eliminacji  

wymagań sprzecznych. Jeśli z tego powodu na etapie rozmów handlowych, nie dojdzie do 

podpisania kontraktu, to dostawca może zdecydować się na uszczegółowienie wymagań klienta 

w trakcie analizy przedwdrożeniowej lub studium wykonalności. Co prawda, poniesie on 

dodatkowe koszty prac analitycznych, ale zwiększy jakość danych wejściowych do szacowania 

kosztów wdrożenia. Wymagania niekompletne i zbyt ogólne zostają skompletowane, 

uszczegółowione oraz wyeliminowane zostają wymagania sprzeczne. Rzadko zdarza się, 

że dostawca wykonuje dodatkowo projekt zmian systemu i dopiero na tej podstawie szacuje 

parametry projektu. Koszty pozyskania klienta ponownie rosną, a nie zwiększa to szansy na 

zawarcie kontraktu, chociaż rośnie dokładność określenia kosztów kontraktu. Z powodu 

incydentalnych przypadków szacowania kosztów wdrożenia na etapie projektu zmian 

oprogramowania wyłączono ten zakres z dalszych badań.   

W dalszej części pracy skupiono się na problemach związanych z określeniem 

czasochłonności zmian oprogramowania, których celem jest dostosowanie funkcjonalności 

oprogramowania do wymagań klienta. 

2.2. Planowanie projektów wdrożeń 

Jak istotny jest problem szacowania projektów wdrożeń pokazują badania Standish Group [16] 

z których wynika, że w 2012 roku tylko 39% projektów informatycznych zakończyło się 

powodzeniem. W pozostałych przypadkach, nie ukończono projektu, przekroczono termin, 

przekroczono budżet lub zrealizowany zakres projektu był niekompletny Udział projektów 

zakończonych sukcesem, niezrealizowanych i niezakończonych sukcesem przedstawia rys. 3.  

Porównanie wyników badań w latach 2004-2012 wskazuje stały, choć niewielki wzrost 

projektów zakończonych sukcesem, co jest zjawiskiem pozytywnym. Nie można, jednakże 

zauważyć podobnego, stałego zmniejszania odsetka procesów zakończonych niepowodzeniem 

(2008 – 44%, 2010 – 42%, 2012 – 43%). 
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Rysunek 3. Rezultaty projektów IT w 2012 roku [16] 

Oznacza to, że dostawcy w dalszym ciągu mają trudności z poprawnym definiowaniem lub 

zarządzaniem projektem wdrożeniowym. Szczegółowe dane zawiera tabela 1. 

Tabela 1. Zestawienie rezultatów projektów IT w latach 2004-20012 [16] 

 

Szukając przyczyny tego zjawiska, Standish Group analizuje wykształcenie kadry 

zarządzającej projektami informatycznymi. Udział dostawców, którzy wymagają posiadania 

certyfikatu jakości zarządzania PMI [14] lub ekwiwalentnego przedstawia rys. 4.  

 

Rysunek 4. Porównanie udziału dostawców posiadających certyfikaty jakości do 

projektów zakończonych sukcesem [źródło: opracowanie własne na 

podstawie [16]] 

Widać na nim, że przyczyn niepowodzeń projektów nie należy upatrywać w jakości 

zarządzania projektami IT. Tendencja udziału projektów zarządzanych zgodnie z certyfikatami 

jakości nie jest skorelowana z udziałem projektów zakończonych sukcesem. Potwierdza to tezę, 

 Projekty IT 2004 2006 2008 2010 2012

 zakończone sukcesem 29% 35% 32% 37% 39%

 niezrealizowane 18% 19% 24% 21% 18%

 pozostałe, zakończone porażką 53% 46% 44% 42% 43%
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że przyczyną dużego odsetka projektów zakończonych porażką lub niezrealizowanych jest 

nieprawidłowe określenie (oszacowanie) parametrów projektu w trakcie jego inicjacji, 

a nie błędy w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi.  

Podstawową miarą szacowania prac programistycznych w projektach informatycznych jest 

czasochłonność. Dostawcy szacujący czasochłonność zmian oprogramowania posługują się 

takimi jednostkami miary jak roboczogodzina (skr. rbh), roboczodzień, czy roboczomiesiąc. 

Znając szacunkową czasochłonność, można przeliczyć ją na wartość kosztu w walucie oraz na 

czas realizacji, a następnie oszacować harmonogram. Koszty, harmonogram i zakres 

funkcjonalny to najważniejsze elementy negocjowanego przez dostawcę i klienta kontraktu na 

wdrożenie oprogramowania. Problemy dotyczące określenia harmonogramu, ścieżek 

krytycznych i podobnych zagadnień związanych z czasem realizacji projektu, mogą być 

rozwiązane dopiero po określeniu czasochłonności prac. Z tego powodu, mimo że problemy te 

są istotne, to nie są one przedmiotem niniejszych badań, ale mogą być przedmiotem badań 

uzupełniających. 

2.3. Przedwdrożeniowe szacowanie oprogramowania 

Współczesny rynek IT charakteryzuje się znaczną przewagą podaży nad popytem, co zmusza 

dostawców do aktywnego poszukiwania klientów i „walki” o każdy możliwy kontrakt. Zwykle 

klient mający zamiar wdrożyć system ERP rozpoczyna rozmowy handlowe z więcej niż jednym 

dostawcą. W końcowej fazie rozmów musi wybrać ofertę, która jest dla niego najbardziej 

korzystna, tzn. zawiera największy zbiór oczekiwanej funkcjonalności, najniższą wartość 

kontraktu, a projekt zrealizowany jest w odpowiadającym mu terminie. Dla dostawców oznacza 

to pracę pod presją konkurencji oraz zmusza ich do zaproponowania warunków kontraktu nie 

gorszych niż konkurencja i jednocześnie zapewniających im założony zysk. Pamiętać należy, 

że kilku oferentów (dostawców) przygotowuje ofertę dla klienta ponosząc przy tym koszty, 

a tylko jeden zostanie wybrany i podpisze kontrakt. Najistotniejszą, ale i obarczoną 

największym ryzykiem błędu, składową oferty jest koszt dostosowania oprogramowania 

do wymagań klienta. 

Poszukiwanie rozwiązań pozwalających na dokładniejsze określenie parametrów 

projektów wdrożeniowych, a co za tym idzie i lepsze określanie warunków kontraktów (mniej 

różniące się od realizacji), ograniczone jest tylko do szacowania kosztów (czasochłonności)  

dostosowania funkcjonalności oprogramowania do wymagań klienta. Niedokładności 

szacowania wynikają z niskiej jakości pozyskanych danych wejściowych i stosowanych metod 

szacowania jakimi posługują się dostawcy. Metody te są znane i opisane w literaturze, np. przez  
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McConella [17]. Jednakże z powodu zmian technologii informatycznych, powszechność tych 

metod ciągle ulega zmianie. Praktyka dostawców systemów informatycznych pokazuje 

stosowanie przez dostawców przede wszystkim metod związanych z oceną eksperta jako 

szybszych i łatwiejszych do realizacji, ale ich wyniki obarczone są znacznymi błędami [18], 

co nie jest satysfakcjonujące dla dostawców [19]. Analizę znanych metod szacowania pod 

kątem wykorzystania ich na etapie rozmów handlowych i analizy przedwdrożeniowej 

zaprezentowano w załączniku B.  

Literatura zawiera wiele sugestii zastosowania metod szacowania oprogramowania, 

począwszy od stwierdzeń, że należy stosować dowolne kombinacje technik, poprzez zalecenia, 

kiedy i jakie metody należy stosować, skończywszy na przepisach „krok po kroku” [20]. Mimo 

tego, efekty projektów wdrożeniowych od wielu lat są niezadowalające, jak to pokazano 

w poprzednim rozdziale na przykładzie badań Standish Group. 

Dodatkową trudnością dla dostawcy w trakcie definiowania projektu i później, w trakcie 

negocjacji kontraktów, jest niepełna informacja o ryzyku przekroczenia szacowanych wartości. 

Wynik szacowania w postaci jednej wartości kosztów (czasochłonności) prac jest 

niewystarczający. Dostawca oczekuje szerszego opisu szacowanej wartości, na przykład 

wartości minimalnej kosztów, zakresu spodziewanych kosztów oraz wartości maksymalnej. 

Wówczas, na tej podstawie dostawca jest w stanie racjonalnie ocenić, czy pod presją klienta 

w trakcie negocjacji warunków kontraktu może zgodzić się na obniżenie wartości kontraktu, 

czy utrzymać wcześniej proponowaną kwotę.  

Na przykład dostawca otrzymuje wynik szacowania kosztów prac równy 110 tys. PLN, 

a budżet klienta na realizacje projektu wynosi 90 tys. PLN i klient proponuje realizację projektu 

w ustalonym zakresie za taką kwotę. Dostawca nie ma podstaw, aby zadecydować o akceptacji 

lub odrzuceniu propozycji klienta. Aby podjąć racjonalną decyzję, dostawca powinien 

otrzymać zamiast wartości kosztów, informację o przewidywanym zakresie kosztów. 

Proponuje się, żeby dostawca uzyskiwał wyniki szacowania w postaci rozszerzonej (rozmytej) 

pokazanej na rys. 5.  

W przykładzie na rys. 5 wynik szacowania zawiera informacje o tym, że najmniejszy 

koszt realizacji projektu to 80 tys. PLN, najbardziej prawdopodobny zakres kosztów wynosi 

100 tys. - 120 tys. PLN, ale istnieje ryzyko, że koszt prac sięgnie 140 tys. PLN. Dostawca ma 

wówczas podstawy do odrzucenia proponowanej przez klienta kwoty i zaproponowanie kwoty 

100 tys. PLN lub zaakceptowanie propozycji klienta ze świadomością, że istnieje ryzyko 

przekroczenia kosztów kontraktu. 



   17 

 

 

 

Rysunek 5. Przykład rozszerzonego (rozmytego) wyniku szacowania 

[źródło: opracowanie własne] 

Od jakości wymagań pozyskanych od klienta zależy dokładność szacowania. Na pierwszym 

etapie badań własnych przeanalizowano jakość danych możliwych do pozyskania w czasie 

rozmów handlowych, analizy przedwdrożeniowej i projektu zmian SI. Na początku dostawca 

dysponuje jedynie niekompletnym zbiorem wymagań. Zbiór ten zawiera wymagania ogólne, 

nieliczne szczegółowe oraz podzbiór wymagań nieujawnionych. Wraz z kolejnymi etapami 

cyklu życia oprogramowania rośnie wiedza dostawcy o różnicach między procesami 

realizowanymi w przedsiębiorstwie, a funkcjonalnością oprogramowania standardowego. 

W kolejnych etapach  dostawca uzupełnia i uszczegóławia wymagania, a później dysponuje już  

informacjami pochodzącymi z projektu zmian oprogramowania (struktury danych, procedury).  

Aby ocenić jakość informacji wejściowych (wymagań klienta) potrzebnych do 

szacowania, posłużono się trzema właściwościami: kompletność, poziom szczegółowości, 

sprzeczność wymagań.  

Kompletność rozumieć należy jako stosunek liczby wymagań pozyskanych na danym 

etapie wdrożenia do liczby wszystkich wymagań jakie zostały zidentyfikowane na zakończenie 

wdrożenia. Na przykład wartość kompletności 0,7 oznacza, że na danym etapie wdrożenia 

dostawca zidentyfikował 70% wszystkich wymagań. Wartość kompletności można określić po 

zakończeniu projektu wdrożenia. Nieujawnienie części wymagań spowodowane jest różnym 

rozumieniem przez dostawcę i klienta założeń i funkcjonalności SI, niekompetencją klienta, 

ograniczeniem kosztów (skróceniem czasu) prac analitycznych ze strony dostawcy. Zwykle po 

zakończeniu etapu rozmów handlowych kompletność ma wartość ok. 0,7, a po zakończeniu 

etapu APW zbliża się do 1.  

Poziom szczegółowości rozumieć należy jako stosunek liczby wymagań o odpowiednim 

poziomie szczegółowości na danym etapie wdrożenia do liczby wszystkich wymagań (w tym 
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zbyt ogólnych), jakie zostały zidentyfikowane na danym etapie. Odpowiedni poziom 

szczegółowości oznacza, że opis wymagania zawiera na tyle szczegółowe informacje, 

że pozwalają one na oszacowanie tego wymagania z zadowalającą dokładnością. Na przykład 

wartość poziomu szczegółowości 0,7 oznacza, że na danym etapie wdrożenia 70% wymagań 

ma odpowiedni poziom szczegółowości. Zwykle po zakończeniu etapu rozmów handlowych 

kompletność ma wartość średnią 0,7, a po zakończeniu etapu APW zbliża się do 1.   

Sprzeczność wymagań rozumieć należy jako stosunek liczby wymagań niesprzecznych 

na danym etapie wdrożenia do liczby wszystkich wymagań na tym etapie. Sprzeczne 

wymaganie to takie, którego realizacja nie jest możliwa z powodu realizacji innego wymagania 

lub innych wymagań. Na przykład wartość sprzeczność wymagań 0,7 oznacza, że na danym 

etapie wdrożenia dostawca zidentyfikował 70% prawidłowych, niesprzecznych wymagań. 

Sprzeczne wymagania są wynikiem prowadzenia rozmów handlowych i APW z różnymi 

przedstawicielami klienta, o różnych kompetencjach. Zwykle po zakończeniu etapu rozmów 

handlowych kompletność ma wartość ok. 0,9, a po zakończeniu etapu APW zbliża się do 1. 

Informacje wejściowe dla procesu szacowania na pierwszych etapach wdrożenia przedstawia 

rys. 6. Natomiast analiza rodzaju i jakości danych pozyskanych na poszczególnych etapach 

wdrożenia zawarta jest w załączniku B. 

 

Rysunek 6. Informacje wejściowe dla procesu szacowania [źródło: opracowanie własne] 

Z powyższych rozważań wynika, że na sukces realizacji projektu wdrożenia SI zgodnie 

z budżetem i harmonogramem składa się: 

- dokładność szacowania kosztów, gdzie istotną rolę odgrywa model danych i metoda 

szacowania, 
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- ustalenie takich wartości kontraktu w trakcie negocjacji między klientem a dostawcą, 

które pozwolą dostawcy zrealizować prace w zakładanym zakresie, budżecie i czasie. 

W trakcie ustalania wartości kontraktu ważnym jest, aby dostawca wiedział w jakim zakresie 

może obniżyć lub podwyższyć wartość nie zwiększając ryzyka porażki realizacji projektu. 

2.4. Metody wymiarowania oprogramowania 

Mając na uwadze informacje pozyskane od klienta na poszczególnych etapach oraz możliwości 

znanych metod szacowania należy zauważyć, że dana metoda nie może być stosowana 

na dowolnie wybranym etapie cyklu życia oprogramowania (wdrożenia), ponieważ możliwość 

użycia jej zależy od jakości danych wejściowych. Wyniki badań własnych, zawierających 

szczegółowy opis metod szacowania wykorzystywanych w trakcie wdrożenia, zawiera 

załącznik C, w rozdziale 2. I tak na etapie rozmów handlowych, kiedy dostawca dysponuje 

niekompletnym zbiorem wymagań klienta, w większości przypadków wykorzystuje metodę 

Indywidualnej oceny eksperta lub Oceny grupy ekspertów. Sporadycznie stosuje metodę 

Zliczania, obliczania, oceniania wykorzystującą wymagania szczegółowe. Eksperci, mając 

doświadczenie z wcześniejszych wdrożeń, mogą przewidzieć i oszacować te wymagania, 

które ujawnione zostałyby dopiero na kolejnym etapie prac, ponieważ wynikają one z już 

sprecyzowanych wymagań ogólnych. A zatem zbiór możliwych do wykorzystania przez 

dostawcę metod szacowania na tym etapie ograniczony jest do trzech wspomnianych wcześniej 

metod. Ich wyniki obarczone są jednak znacznie większym błędem niż wyniki pozostałych 

metody szacowania [21]. 

Po zrealizowaniu studium wykonalności lub analizy przedwdrożeniowej, 

a w szczególności analizy wymagań, dostawca ma już do dyspozycji kompletny zbiór 

szczegółowych wymagań. Dla metody Analizy punktów funkcyjnych i innych metod z tej 

rodziny (np.: COSMIC11, Use Case Points12) istnieją dane wejściowe wystarczającej jakości, 

aby dostawca przeprowadził proces szacowania. Wykorzystanie metody Zliczania, obliczania 

i oceniania oraz Szacownie przez zastępstwo powoduje znaczne błędy wyników z powodu 

wykorzystania wymagań klienta jako danych wejściowych. Indywidualna ocena eksperta 

i Ocena grupy ekspertów przy kompletnych wymaganiach daje dużo dokładniejsze wyniki niż 

na etapie wcześniejszym. Metody COCOMO nie można jeszcze zastosować z powodu braku 

                                                 

11 COSMIC – metoda szacowania opracowana opisana standardem ISO/IEC 19761:2011. 
12 Uses Case Points (skr. UCP) – technika szacowania wielkości oprogramowania dla projektów wykorzystujących 

do modelowania wymagań perspektywy przypadków użycia w UML. 
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możliwości oszacowania linii kodu KSLOC13 z wyjątkiem przypadku szacowania metodą 

COCOMO na podstawie FP14. 

Na kolejnym etapie wdrożenia wykonanie przez dostawcę projektu zmian systemu 

informatycznego dostarcza znacznie więcej informacji związanych z realizacją przyszłych prac 

– struktury danych, informacji o procedurach, obiektach itp. Te informacje są danymi 

wejściowymi dla kolejnych metod szacowania. Dopiero od tego momentu możliwe jest 

oszacowanie linii kodu KSLOC i wykorzystanie metody COCOMO. Dla metody Zliczania, 

obliczania i oceniania oraz Szacowania przez zastępstwo lepsza jakość danych wejściowych 

powoduje znaczną poprawę dokładności wyników. Na tym etapie może być również 

wykorzystana metoda Szacowania przez analogię. Dla pozostałych metod dodanie 

dodatkowych danych wejściowych poprawia nieznacznie dokładność wyników. Dla 

Indywidualnej oceny eksperta i Oceny grupy ekspertów dane wejściowe pobrane 

w dokumentacji projektowej nie są odpowiednie. Stosowanie tych metod „na siłę” powoduje 

znaczne błędy szacowań. Rys. 7 przedstawia „lokalizację” metod szacowania w zależności 

od etapów wdrożenia.  

 

Rysunek 7. Przypisanie metod szacowania do etapów wdrożenia [źródło: opracowanie 

własne] 

Ciemniejszy deseń oznacza etapy, w których metody dają dokładniejsze wyniki, a jaśniejszy 

deseń etapy, w których metody mogą być już stosowane, ale ich wyniki obarczone są większym 

błędem. Wnioskiem z tego etapu badań jest to, że znane metody szacowania powinny być 

                                                 

13 KSLOC, Kilo Source Line of Code – jednostka miary programu, 1000 linii źródłowego kodu programu. 
14 FP, Function Point – punkty funkcyjne, metryka oprogramowania będąca wynikiem szacowania metodą Analizy 

Punktów Funkcyjnych. 
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wybierane w zależności od etapu wdrożenia, ale przede wszystkim od jakości informacji 

(danych wejściowych), jakie jest w stanie pozyskać dostawca na danym etapie. 

2.5. Algorytm doboru metod szacowania 

W kolejnym etapie badań zaproponowano algorytm doboru metod w zależności od rodzaju 

i jakości pozyskanych od klienta informacji. Propozycję alternatywnego wykorzystania metod 

szacowania na etapie rozmów handlowych analizy przedwdrożeniowej prezentuje rys. 8.  

 

Rysunek 8. Algorytm doboru metod szacowania [źródło: opracowanie własne] 
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Ponieważ możliwość użycia metod zależy od danych wejściowych, przyjmuje się, że podstawą 

kryterium wyboru poszczególnych metod jest jakość i rodzaj wymagań lub składowych 

projektu. Ze względu na różnorodny charakter elementów, z których składa się SI 

(oprogramowanie reguł biznesowych, interfejsów wymiany danych, raportów itp.), szacowanie 

kosztów i czasu realizacji wdrożenia rozpoczyna się od dekompozycji prac wdrożeniowych na 

odpowiednie zadania i grupy zadań. Następnie, jeszcze w fazie rozmów handlowych, dostawca 

podejmuje próbę szacowania przez eksperta (grupę ekspertów), o ile pozyskane od klienta dane 

są odpowiedniej jakości, tzn. kompletne i szczegółowe. Jeśli ujawnione zostaną specyficzne 

wymagania szczegółowe, to dostawca dodatkowo wykorzystuje metodę Zliczania, obliczania, 

oceniania. Lepszej jakości dane do szacowania (kompletne i szczegółowe) pozyskiwane są 

dopiero w kolejnych etapach, czyli studium wykonalności lub analizy przedwdrożeniowej. 

Wówczas można zastosować Analizę punktów funkcyjnych, Szacowania przez zastępstwo 

lub COCOMO (szacowanie na podstawie FP). Na etapie projektowania zmian systemu ocena 

kosztów wdrożenia może opierać się na bardzo szczegółowych danych, w związku z czym jest 

obarczana najmniejszymi błędami. Wachlarz wykorzystywanych metod jest wówczas 

rozszerzony o metodę Szacowania przez analogię bądź COCOMO (szacowanie 

na podstawie KSLOC). 

Zaproponowany algorytm doboru metod szacowania pozwala na poprawne dobranie 

metody szacowania na podstawie jakości i rodzaju danych wejściowych. Skutkiem tego jest 

zmniejszenie tych błędów wyników szacowania, które wynikają z niepoprawnie dobranych 

danych wejściowych. Mankamentem tego rozwiązania jest preferowanie metod 

algorytmicznych (Analiza punktów funkcyjnych, COCOMO), które wymagają od dostawców 

specjalistycznej wiedzy (są droższe) i mogą być stosowane dopiero od etapu analizy 

wdrożeniowej. Szczegółowa prezentacja i weryfikacja algorytmu doboru metod szacowania 

zawarta jest w literaturze [22]. 

Do rozważań o przyczynach sukcesów i porażek projektów wdrożeniowych, 

przeprowadzonych w rozdziale 2.2, dołączyć należy rozważania o jakości danych wejściowych. 

Jeśli skutkiem jest projekt zakończony porażką, to bezpośrednią przyczyną jest nieprawidłowe 

określenie parametrów projektu, a co za tym idzie i kontraktu. W szczególności jest to błędne 

oszacowanie wartości prac i terminów realizacji. Te błędy są wynikiem nieodpowiednio 

zastosowanych metod szacowania. Na wynik szacowania bezpośrednio wpływ ma rodzaj 

i jakość danych wejściowych zawartych w modelu będącym podstawą szacowania. 
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Tę zależność przyczynowo-skutkową sukcesów i porażek projektów wdrożeniowych 

przedstawia rys. 9. 

 

Rysunek 9. Zależność przyczynowo-skutkowa sukcesów i porażek projektów 

wdrożeniowych SI [źródło: opracowanie własne] 

Model wdrożenia rozumiany jest jako model szacowanych parametrów wdrożenia, czyli 

parametrów oczekiwanych na zakończenie wdrożenia. Parametrami wdrożenia są na 

przykład koszty i/lub czasochłonność poszczególnych prac: zmian funkcjonalności 

oprogramowania, zmian struktur danych, parametryzacja, szkolenia użytkowników lub asysty. 

Z parametrów wdrożenia jednoznacznie wynikają parametry projektu.  

2.6. Szacowanie w oparciu o model procesów biznesowych 

Z powodu niewielkiej poprawy dokładności szacowania z wykorzystaniem algorytmu doboru, 

zrezygnowano z dalszych badań nad optymalizacją znanych metod szacowania i badania 

ukierunkowano na poszukiwanie nowej metody szacowania opartej na alternatywnych 

modelach danych. Zaproponowano wykorzystanie modelu procesów biznesowych15 jako 

podstawy zapisu informacji o systemie informatycznym i kosztach realizacji wymagań klienta. 

Rozważania dotyczące reprezentacji danych wymaganych do szacowania zawiera załącznik D, 

w rozdziale 1. 

Zakłada się, że dostawca dysponuje modelem procesów realizowanym przez 

standardowy SI oraz wiedzą dotyczącą kosztów wdrożenia poszczególnych składowych SI. 

Wykonanie modelu za pomocą notacji BPMN gwarantuje łatwość zrozumienia modelu przez 

klienta. Dostawca rozpoczyna szacowanie od weryfikacji poglądowego modelu procesu 

głównego i procesów pomocniczych z procesami zachodzącymi przedsiębiorstwie klienta. Jeśli 

dostawca zidentyfikuje różnice między modelem standardowego SI a procesami realizowanym 

w przedsiębiorstwie klienta, to zmienia on model zgodnie z wymaganiami klienta. Przykładowy 

fragment modelu procesów biznesowych przedstawia rys. 10.  

                                                 

15 Model procesów biznesowych – uporządkowany opis najczęściej graficzny odpowiadający przebiegowi 

i logice wykonywania poszczególnych kroków (czynności) w procesie wytwórczym, pomocniczym lub 

procesie zarządzania realizowanym w przedsiębiorstwie. 
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Rysunek 10. Przykładowy model procesów w notacji BPMN 2.0 [źródło: opracowanie 

własne] 

„Dopasowane” do klienta modele procesów są podstawą do określenia kosztów wdrożenia, 

takich jak, dodanie lub zmiana funkcjonalności (podprocesów), parametryzacja, szkolenia, 

asysty przy pracy użytkowników. Dostawca dokonuje szacowania poprzez porównanie modeli 

procesów standardowego SI i modeli „dopasowanych” do klienta. Analizuje różnice między 

odpowiadającymi sobie modelami procesów. Wykorzystując przypisane do elementów modelu 

(podprocesów, czynności, bramek decyzyjnych, artefaktów) atrybuty opisujące wartości 

czasochłonności prac związanych z realizacją tych elementów w SI określa koszty 

przystosowania systemu do wymagań klienta.  

Użycie do tego celu standardu BPMN pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie 

wymiarowania, jest łatwe w użyciu i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dodatkową zaletą 

jest możliwość automatyzacji szacowania poprzez wykorzystanie zapisu modelu procesów 

wraz z metrykami w języku BPML (ang. Business Process Modeling Language). 

Niedogodnością rozwiązania jest konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez 

dostawcę na udokumentowanie funkcjonalności standardowego SI za pomocą modelu 

procesów w notacji BPMN. Najistotniejszym mankamentem jest znikomy zakres reprezentacji 

informacji o strukturach danych (encjach) w notacji BPMN. Skutkiem tego jest 

niedoszacowanie wartości zmian oprogramowania w tym zakresie. Mimo tego szacowanie przy 

użyciu modelu procesów biznesowych wykazuje takie zalety jak: 
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 ponad dwukrotne zmniejszenie kosztów prac analitycznych po stronie dostawcy, 

 podniesienie jakości wymagań pozyskanych od klienta,  

 łatwiejsza i szybsza komunikacja z klientem za pomocą modeli w notacji BPMN, 

 łatwiejsza weryfikacja spójności i jednoznaczności wymagań klienta, 

 wykorzystanie efektów analizy do prac w kolejnych etapach wdrożenia, 

 łatwiejsza transformacja modeli BPMN na inne modele wykorzystywane 

w projektowaniu oprogramowania, np. perspektywy UML16.  

Analiza rozwiązania wykorzystującego model procesów oraz weryfikacja szacowania 

przeprowadzona na przykładzie rzeczywistego wdrożenia znajduje się w literaturze [23].  

3. Sformułowanie problemu, celu i zakresu pracy 

3.1. Uzasadnienie podjęcia badań 

Przewaga podaży nad popytem, o której wspomniano w rozdziale 2.3, a co za tym idzie, silna 

konkurencja na rynku dostawców oprogramowania klasy ERP, zmienia sposób podejmowania 

decyzji o wyborze SI przez klientów. To oni dyktują warunki kontraktów, co zmusza 

dostawców do negocjacji pod presją klienta i konkurencji. Klient rozpoczyna rozmowy 

handlowe z wieloma dostawcami, a wybiera jednego. Oznacza to, że pozostali dostawcy 

ponoszą jedynie koszty (rozmów handlowych, analizy, projektu zmian oprogramowania, 

procesów szacowania), a nie podpisują kontraktu. Stąd dostawcom zależy, aby jak najszybciej 

(już na etapie rozmów handlowych) otrzymać wynik szacowania i przystąpić do negocjacji 

z klientem lub zrezygnować z kontraktu, ponosząc jeszcze niewielkie koszty prac 

przygotowawczych. To, jak zmienia się procentowy udział błędu szacowania i kosztu 

wymiarowania przedsięwzięcia wdrożeniowego systemu klasy ERP przedstawia przykład 

na rys. 11. W badaniach ograniczono się do pierwszych trzech etapów cyklu życia 

oprogramowania, w których dochodzi do podpisania kontraktu. Kolejne etapy nie mają wpływu 

na wcześniej podpisany kontrakt lub nie są realizowane, gdyż do podpisania kontraktu nie 

doszło. W przykładzie z rys. 11 przyjmuje się, że dla wybranej klasy systemów ERP 

wdrażanych w średnich przedsiębiorstwach, błąd szacowania kosztów zmian oprogramowania 

na etapie rozmów handlowych wynosi 30%, na etapie analizy przedwdrożeniowej 15%, a na 

etapie projektu zmian oprogramowania 10% kosztów rzeczywistych. 

                                                 

16 UML, Unified Modeling Language – unifikowany język modelowania, język półformalny wykorzystywany 

do modelowania różnego rodzaju systemów informacyjnych. 
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Rysunek 11. Procentowy udział błędu i kosztu wymiarowania przedsięwzięcia 

wdrożeniowego systemu klasy ERP [źródło: opracowanie własne] 

Z kolei nakłady dostawcy rozumiane jako koszty wymiarowania zmian oprogramowania oraz 

pozostałe koszty (spotkania, wyjazdy) na odpowiednich etapach wynoszą odpowiednio 3%, 8% 

i 12% całkowitych, rzeczywistych kosztów wdrożenia. 

To, jakie procentowe udziały kosztów i błędów winny być brane pod uwagę przy 

wymiarowaniu zmian oprogramowania, zależy tak od samego przedsięwzięcia (specyfikacji 

jego wymagań), jak i od metod wykorzystywanych przy jego wymiarowaniu. Zmniejszenie 

błędów szacowania daną metodą, przy pozostawieniu kosztów na poprzednim poziomie, 

szczególnie na etapie rozmów handlowych pomoże dostawcom wcześniej podejmować decyzje 

o zawarciu kontraktu lub zerwaniu negocjacji.  

Mając na uwadze warunki, w jakich dochodzi do zawarcia kontraktów między 

dostawcami SI i klientami oraz efekty wdrożeń SI w postaci wielu projektów niezakończonych 

sukcesem, zwraca się uwagę na ograniczenia z jakimi spotykają się dostawcy: 

 rosnące koszty wraz z kolejnymi etapami wdrożenia w warunkach niepewności 

zawarcia kontraktu, 

 korzystanie ze znanych metod szacowania kosztów wdrożenia, których wyniki 

obaczone są znacznymi błędami,  

 wyniki znanych metod nie dostarczają informacji o zakresie kosztów, która to 

informacja pomocna jest w trakcie negocjacji wartości kontraktu, 

 optymalizacja znanych metod szacowania nie przynosi zadowalających efektów, 

 metoda szacowania kosztów wdrożenia wykorzystująca model procesów 

biznesowych w niewielkim stopniu poprawia jakość wyników. 
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Wymienione ograniczenia uzasadniają podjęcie badań nad konstrukcją alternatywnego modelu 

danych i metody szacowania kosztów wdrożenia wykorzystującej ten model. 

3.2. Założenia i ograniczenia  

Zakłada się, że dostawca dysponuje systemem informatycznym klasy ERP o określonym 

zbiorze funkcjonalności oraz doświadczeniem dotyczącym kosztów wcześniejszych wdrożeń 

tegoż systemu. Klasa systemów ERP zostaje zawężona do podklasy systemów informatycznych 

przeznaczonych dla średnich przedsiębiorstw. Nie oznacza to, że problem szacowania kosztów 

wdrożenia nie występuje w całej klasie systemów ERP. Jednakże w pozostałych obszarach inny 

jest kontekst badanego problemu. Przykłady systemów informatycznych dla przedsiębiorstw 

z podziałem na podklasy przedstawia rys. 12.  

 

Rysunek 12. Przykłady systemów informatycznych dla przedsiębiorstw [źródło: 

opracowanie własne] 

Systemy jednodziedzinowe, o ile są modyfikowane, to wyłącznie w ograniczonym zakresie. 

Brak powiązań z innymi obszarami upraszcza wycenę zmian. Zintegrowane systemy 

przeznaczone dla małych przedsiębiorstw są modyfikowane w niewielkim zakresie. Zwykle 

zmiany dotyczą jedynie sposobu prezentacji danych, np. raportów. Modyfikacje systemów ERP 

dla dużych przedsiębiorstw wykonywane podczas wdrożenia są na tyle rozległe, że wymagają 

innego podejścia niż prezentowane w pracy. Omówienie problemów wdrożeń w różnej 

wielkości przedsiębiorstwach i w różnych obszarach funkcjonalnych można znaleźć 

w literaturze przedmiotu [24]. Badania koncentrują się na systemach ERP dla średnich 
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przedsiębiorstw, przy czym termin ERP należy traktować jako wyznacznik złożoności systemu. 

Natomiast średniej wielkości przedsiębiorstwo, rozumiane zgodnie z definicją obowiązującą 

w Unii Europejskiej17 to takie, które zatrudnia 50 do 250 pracowników oraz jego roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 

Należy jednakże pamiętać, że z jednej strony mogą występować przedsiębiorstwa 

większe, co do liczby zatrudnionych i wysokości obrotów, ale posiadające proste procesy 

biznesowe, a z drugiej strony, na rynku istnieją przedsiębiorstwa o zatrudnieniu mniejszym niż 

50 pracowników, ale prowadzące działalność w wielu branżach i realizujące wiele powiązanych 

ze sobą procesów biznesowych. W obu przypadkach są to potencjalni klienci dostawców 

systemów ERP dla średnich przedsiębiorstw. 

Zakłada się również, że dostawca posiada doświadczenie z wcześniejszych wdrożeń 

w postaci dokumentacji kosztów realizacji. Dokumenty powinny zawierać informacje, 

na podstawie których można wyznaczyć koszty poszczególnych prac, na przykład 

czasochłonność zmiany (modyfikacji) X. Należy zauważyć, że zmiana X mogła występować 

w wielu wdrożeniach, a jej rzeczywista czasochłonność była różna, choć mieszcząca się 

w określonym zakresie. Oznacza to, że w szerszym ujęciu doświadczenie dostawcy dotyczące 

kosztów wdrożeń jest określone nieprecyzyjnie (rozmyte). 

Ponadto znane są wymagania średniej wielkości przedsiębiorstwa dotyczące 

funkcjonalności wdrażanego SI. Wymagania te ujawniane są sukcesywnie w czasie rozmów 

handlowych i analizy przedwdrożeniowej. Jeśli klienci, przed etapem poszukiwania dostawcy, 

przygotują samodzielnie specyfikację wymagań dotyczącą SI, to i tak, mając na uwadze 

potrzeby dostawcy, prezentowane tam wymagania nie odpowiadają potrzebom szacowania 

(wymagania są zwykle niekompletne, na różnym poziomie szczegółowości). Dopiero w trakcie 

kolejnych etapów wdrożenia, wymagania zawarte w specyfikacji klienta są uzupełnianie 

i uszczegóławiane przez dostawcę. 

Bardzo silnym ograniczeniem jest konieczność zakończenia szacowania przed 

podpisaniem kontraktu (umowy cywilnoprawnej) między dostawcą a klientem. Ograniczenia 

wynikające z formy prawnej umowy zawiera załącznik A, w rozdziale 4.3.  

Zgodnie z sugestią wynikającą z wyników badań Standish Group [16], z rozważań 

wyłącza się wpływ jakości zarządzania projektem na rzeczywiste wartości kosztów wdrożenia.  

                                                 

17 Art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
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3.3. Problem badawczy 

W rozdziale 2.2 przytoczono niezależne badania pokazujące znaczny odsetek projektów 

zakończonych porażką. Prześledzono proces wdrożenia i wskazano jako przyczynę porażek 

metody szacowania zmian oprogramowania oraz brak dodatkowej informacji o ryzyku 

przeszacowania lub niedoszacowania. Błędy metod biorą się z niedoskonałych danych 

pozyskiwanych od klienta. Inaczej mówiąc, jeśli dane, a właściwie modele danych, byłyby 

lepsze (kompletne, zawierające informacje historyczne), to szacowanie czasochłonności zmian 

oprogramowania byłoby dokładniejsze, a co za tym idzie i zapisy w kontrakcie na wdrożenie 

dokładniej odpowiadałyby rzeczywistym kosztom i terminom realizacji projektu. Skutkiem 

tego większa liczba projektów zakończyłaby się sukcesem, czyli zgodnie zakresem, 

szacowanymi kosztami i w ustalonym terminie. Precyzując problem badawczy:  

zakłada się, że dany jest systemem informatyczny klasy ERP o określonym zbiorze 

funkcjonalności. Znane są wymagania średniej wielkości przedsiębiorstwa dotyczące 

funkcjonalności wdrażanego systemu informatycznego. Wymagania te ujawniane są 

sukcesywnie w czasie rozmów handlowych i analizy przedwdrożeniowej. Wynik 

szacowania wraz z informacjami o możliwości zaniżenia lub zawyżenia uzyskanych 

wartości oczekiwany jest na etapie rozmów handlowych i analizy przedwdrożeniowej. 

Rozważany problem sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy istnieje metoda 

szacowania kosztów (czasochłonności) zmian oprogramowania, która pozwala uzyskiwać 

wyniki z lepszą dokładnością i nie większym kosztem niż jest to możliwe przy pomocy 

znanych metod. 

Problem rozpatrywany jest wyłącznie z perspektywy dostawcy systemów informatycznych. 

Alternatywą jest perspektywa klienta, z której, mimo że dane i ograniczenia są podobne, 

to stawiane pytanie, a co za tym idzie i cały problem są odmienne. Dyskusję nad różnymi 

aspektami postrzegania wdrożenia oprogramowania zawiera załącznik A, w rozdziale 4.1 

i 4.2. 

3.4. Cel badań i teza 

Celem badań jest opracowanie nowej metody wymiarowania (szacowania) zmian 

oprogramowania, gwarantującej dokładniejsze wyniki i nie kosztowniejszej w realizacji, 

niż znane metody. Koszt metody rozumieć należy jedynie jako koszt procesu szacowania. 

Pozostałe koszty dostawcy, takie jak: koszty pozyskania danych do szacowania, koszty sesji 
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analitycznych, wyjazdów, noclegów itp., są stałe dla każdej metody szacowania na danym 

etapie wdrożenia, przez co ich pominięcie nie wpływa na ocenę porównawczą metod. Badania 

pozwolą na zdobycie nowej wiedzy o zjawiskach towarzyszących rozwojowi oprogramowania. 

Prowadzone badania zorientowane są na zbudowanie nowego, oryginalnego modelu 

szacowanych parametrów wdrożenia dotyczącego wybranej klasy oprogramowania ERP. 

Zgodnie z wynikami wstępnych badań nad jakością danych wejściowych do procesu 

szacowania opisanych wcześniej, model wdrożenia powinien spełniać warunki:  

(i) kompletności względem obszaru, w którym dokonuje się szacowania,  

(ii) jednolitego poziomu szczegółowości dla wszystkich składowych modelu,  

(iii) niesprzeczności wymagań, 

w stopniu nie mniejszym niż znane modele, oraz warunki dodatkowe: 

(iv) możliwość zapisu w modelu struktur danych i procesów SI, 

(v) przypisanie wiedzy ekspertów (np. o kosztach) do składowych modelu 

reprezentujących struktury danych i procesy, 

(vi) przypisane wiedzy o wdrożeniu w różnych kategoriach, np. kosztów prac, 

(vii) łatwość odszukania odpowiedniego fragmentu wiedzy ekspertów, 

(viii) możliwość automatycznego przetwarzania modelu. 

Ponieważ poszukiwania rozwiązania wśród znanych metod szacowania oraz budowa nowej 

metody szacowania, wykorzystującej model procesów biznesowych, nie dają w pełni 

zadowalających wyników, badania kontynuowane są w kierunku ontologicznych modeli 

wdrożenia. Literatura [25], [26] oraz badania własne [27], w trakcie których analizowano 

istniejące modele parametrów wdrożenia i proponowano alternatywne, wskazują na 

ontologiczne modele jako kierunek poszukiwań lepszych rozwiązań niż dotychczas używane. 

Model ontologiczny posiada dwie „płaszczyzny” powiązań między składowymi. Jedna 

płaszczyzna to relacje taksonomiczne18, które charakteryzują się połączeniem typu jeden-do-

wielu. Pozwalają one na usystematyzowanie pojęć (składowych) występujących w modelu. 

Ta cecha ułatwia wyszukanie odpowiedniej składowej modelu w celu jej zmiany lub dodania 

nowej składowej w odszukanym „miejscu”. Druga „płaszczyzna” powiązań to relacje 

nietaksonomiczne typu jeden-do-jednego. Odzwierciedlają one procesy przetwarzania lub 

powiązania danych. Taki model zapewnia jednoczesną reprezentację danych i procesów 

                                                 

18 Taksonomia – poddyscyplina systematyki, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności 

o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii 

taksonomicznych; właściwie taksonomia filogenetyczna systematyka, która opiera się na relacjach pokrewieństwa  

klasyfikowanych obiektów; w pracy termin używany w znaczeniu struktury systematycznej danej grupy obiektów. 

http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Systematyka_organizm%C3%B3w
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Nauka
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Klasyfikacja_taksonomiczna
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Takson
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Kategoria_systematyczna
http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Kategoria_systematyczna
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przetwarzania tych danych oraz łatwość odszukania interesującego pod względem zmiany 

fragmentu modelu.  Natomiast, niepewność danych wejściowych i oczekiwanie dodatkowych 

informacji wynikowych (możliwość zaniżenia lub zawyżenia szacowanej wartości) wskazuje 

na zastosowanie rozmytych wartości właściwości  składowych tychże modeli. Stąd teza pracy 

sformułowana jest następująco:  

ontologiczny model parametrów wdrożenia z rozmytymi wartościami właściwości 

składowych, umożliwia budowę metody szacowania kosztów wdrożenia, która pozwala 

uzyskiwać wyniki z lepszą dokładnością i nie większym kosztem, niż jest to możliwe przy 

pomocy aktualnie dostępnych metod. 

Znalezienie odpowiedzi na pytania dodatkowe pomoże w dowiedzeniu słuszności tezy 

badawczej: 

 jakie dane i w jakiej formie zapisywać w modelu ontologicznym? 

 jaką metodą budować ontologiczny model parametrów wdrożenia?  

 jakie cechy modelu gwarantuje dokładniejsze wyniki szacowania? 

4. Zakres pracy 

Praca składa się z trzech części oraz czterech załączników. Części I przybliża podstawowe 

terminy, jakie są wykorzystane w dalszych częściach pracy. W szczególności precyzuje pojęcie 

projektu informatycznego, przedstawia zależność między etapami cyklu życia 

oprogramowania, a projektem informatycznym. Wskazuje również przyczynę niepowodzeń 

projektów informatycznych (niedoskonałe modele parametrów wdrożenia), która uzasadnia 

ważność problemu szacowania kosztów dla dostawców wdrażających oprogramowanie 

w przedsiębiorstwach w aspekcie zawieranych kontraktów z klientami.  

Część II zawiera prezentację przebiegu i wyników właściwych badań własnych. I tak, 

rozdział 1 zawiera definicję autorskiego metamodelu szacowanych parametrów wdrożenia  

(skr. MSPW – metamodel szacowanych parametrów wdrożenia) oraz zagadnień wiążących się 

z jego wykorzystaniem. Metamodel rozumieć należy jako zbiór „koncepcji" (obiektów, 

terminów itp.) w zakresie wybranej dziedziny modelowania. Gdy uznamy model za abstrakcję 

danego aspektu rzeczywistości (np. wdrożenia SI), to metamodel jest abstrakcją ukazującą 

właściwości tego lub podobnych modeli. Rozszerzenie badań o zdefiniowanie metamodelu nie 

wynika bezpośrednio z poszukiwania metody szacowania kosztów wdrożenia, ale umożliwia 

budowę modelu, który jest podstawą szukanej metody. Ponadto definicja metamodelu pozwala 
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na konstruowanie modeli parametrów wdrożenia w innych perspektywach niż koszty, 

co rozszerza obszar badań nad zjawiskami zachodzącymi podczas wdrożenia. Zaproponowane 

w tym rozdziale etapy budowy modeli na podstawie metamodelu MSPW porównane są 

ze znanymi metodami budowy modeli ontologicznych w IT. Metamodel MSPW jest podstawą 

do zdefiniowania metody badającej różnice między modelami zgodnymi z definicją 

metamodelu (skr. BMSPW - badanie modeli szacowanych parametrów wdrożenia). Kolejny 

rozdział zawiera implementację metamodelu MSPW w postaci modelu kosztów wdrożenia 

fuzzy OMKW, który cechuje się odpowiednimi właściwościami do procesu szacowania. 

Na podstawie tego modelu oraz wzorując się na metodzie BMSPW proponuje się metodę 

szacowania kosztów wdrożenia, skr. fuzzy SKW. Rozdział 3 dokumentuje weryfikację 

przydatności metody fuzzy SKW popartą eksperymentem poligonowym. Wnioski wynikające 

z badań i kierunki dalszych prac zawiera część III, zakończenie. 

Uzupełniające lub rozszerzające informacje dotyczące poruszanych w trakcie badań 

zagadnień zawarte są w załącznikach. I tak załącznik A przedstawia ekonomiczną stronę 

wdrożenia projektu informatycznego, a w szczególności definicję wskaźnika efektywności, 

na podstawie którego dostawca może podejmować decyzję o zakończeniu lub kontynuacji 

procesu szacowania przed zawarciem kontraktu. Ponadto, załącznik prezentuje różne 

perspektywy postrzegania wdrożenia SI, od strony dostawcy i od strony klienta oraz wspólną 

płaszczyznę działania.  Załącznik B zawiera analizę pierwszych etapów wdrożenia pod kątem 

danych jakie są pozyskiwane do procesu szacowania oraz wskazanie przyczyn niskiej jakości 

danych na etapie rozmów handlowych i analizy przedwdrożeniowej. Prezentacja metryk 

i metod używanych do szacowania kosztów wdrożenia oraz analiza metod szacowania, która 

wskazuje na ich zalety i wady na pierwszych etapach wdrożenia stanowią zawartość 

załącznika C. Dyskusję dotyczącą wybranych modeli wdrożenia i metod budowania modeli 

ontologicznych przedstawia załączniku D.  
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Część II. Badania własne 

Impulsem do rozpoczęcia badań nad metodami szacowania oprogramowania jest duża liczba 

projektów wdrożeniowych zakończonych porażkami, o której wspominano w części I, 

w rozdziale 2.2. Obszary, w których poszukuje się rozwiązania problemu szacowania zmian 

oprogramowania sformułowanego w części I, w rozdziale 3.3., przedstawia rys. 13.  

 

Rysunek 13. Obszary poszukiwania rozwiązania problemu niskiej jakości szacowań 

oprogramowania [źródło: opracowania własne] 

Poszukiwanie lepszej metody szacowania rozpoczyna się od analizy projektów wdrożeń, oceny 

błędów szacowania i analizy znanych metod szacowania (poz. 1 i 2  na rys. 13) [28], [29]. 

Optymalizacja znanych metod (poz. 3  na rys. 13) nie doprowadza do znacznie lepszych 

wyników szacowania. Istotnym wnioskiem z tej ścieżki badań jest określenie tych cech 

znanych modeli, które powodują błędy wyników szacowania (poz. 4 na rys. 13). Cechy te 

przytoczono w części I, w rozdziale 2.3. Z powodu niedoskonałości znanych modeli, 

w dalszych badaniach poszukuje się alternatywnych modeli danych. Badania nad modelem 

procesów biznesowych (poz. 5  na rys. 13) doprowadzają do wniosku, że jego istotną dla 

dalszych poszukiwań cechą jest rozszerzenie informacji zawartych w modelu o informacje 

o systemie informatycznym. W związku z tym badania kierują się w stronę ontologicznych 

modeli, ponieważ pozwalają one na bardzo szeroką reprezentację wiedzy z różnych dziedzin. 

Prototypowa metoda szacowania kosztów wdrożenia, skr. SKW [27] wykorzystująca 

ontologiczny model kosztów wdrożenia, skr. OMKW (poz. 6 na rys. 13) po pozytywnej 

weryfikacji [30] okazuje się podstawą do dalszych prac (poz. 7, 8 na rys. 13) [31]. 
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W konsekwencji badania doprowadzają do sformułowania problemu badawczego i tezy pracy 

(poz. 9 i 10 na rys. 13).  

W pracy zamiennie używane są sformułowania koszt prac i czasochłonność w zależności 

od kontekstu wypowiedzi, mimo że nie są one synonimami. Powodem jest to, że w badanym 

obszarze koszt prac jest iloczynem czasochłonności i stałej dla dostawcy stawki za prace. Na 

przykład, jeśli czasochłonność wynosi 50 rbh, a stawka za godzinę z narzutami 200 PLN/rbh, 

to koszt prac równy jest 10 000 PLN. Dlatego, podczas wymiarowania oprogramowania wyniki 

szacowania można zamiennie przedstawiać jako koszt prac lub jej czasochłonność. 

1. Założenia do konstruowania metamodelu szacowanych 

parametrów wdrożenia 

1.1. Struktura metamodelu szacowanych parametrów wdrożenia – 

MSPW 

Własne badania wstępne nad wykorzystaniem modelu procesów biznesowych w szacowaniu 

kosztów wdrożenia zaprezentowane w części I, w rozdziale 2.6., wskazały na to, że właściwym 

kierunkiem są badania innych, niż dotychczas używane, modeli wdrożenia i konstruowanie 

z ich wykorzystaniem metod szacowania. Funkcjonalność SI oraz wymagania klienta 

w stosunku do wdrażanego SI, rozumiane jako ograniczony zakres wiedzy o przedsiębiorstwie 

dają się formalizować na wiele sposobów. Jednym z nich jest ontologia, która jest uznanym 

i coraz częściej stosowanym sposobem zapisu wiedzy w IT. Pojęcie ontologii nie jest 

jednoznaczne [32]. Według T. Grubera [33]: ontologia to wyraźny, formalny opis 

konceptualizacji wybranej dziedziny, „tego co jest w rzeczywistości, w umysłach ludzi 

i zapisanego w postaci różnych symboli”. Z wielu definicji ontologii, które znajdują się 

w literaturze [34], [35], [36] wybrano sformułowanie A. Meadche, jako podstawę do określenia 

struktury wykorzystywanej w definiowanym metamodelu szacowanych parametrów 

wdrożenia, skr. MSPW. Przykład graficznej prezentacji instancja ontologii wykorzystywanej 

jako struktura metamodelu znajduje się na rys. 14. Struktura metamodelu MSPW zawiera 

pojęcia i występujące między nimi relacje. Definiuje się ją jako uporządkowaną trójkę 

składowych: 

O=(C, RC, HC)       (1) 

gdzie:  C – zbiór wyodrębnionych pojęć odpowiadających obiektom oprogramowania, 

występującym w rzeczywistości wraz z atrybutami określonych typów, 
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RC – zbiór nietaksonomicznych relacji występujących między pojęciami wraz 

z atrybutami określonych typów,  

HC  –  zbiór taksonomicznych relacji pomiędzy pojęciami, hierarchia pojęć 

 

Rysunek 14. Struktura ontologii wykorzystywana w badanym metamodelu MSPW 

[źródło: opracowanie własne] 

Interpretacje pojęć i relacji między pojęciami określa słownik L (leksykon), będący czwórką 

uporządkowaną: 

L= (LC, LR, LH, F)       (2) 

gdzie:  LC – definicja zbioru pojęć C, 

LR – definicja zbioru relacji nietaksonomicznych RC, 

LH – definicja zbioru relacji taksonomicznych HC, 

F – zbiór definicji typów atrybutów pojęć i relacji. 

Nazwy symboli zaczerpnięto z definicji ontologii zaproponowanej przez A. Meadche 

[36]. Struktura metamodelu MSPW odpowiada strukturze danego systemu informatycznego 

wyłącznie w zakresie tych jego elementów, które są znaczące w danym aspekcie badań. 

Na przykład obiekty danych SI (tabele bazy danych) zdefiniowane w LC tworzą zbiór pojęć C, 

a procedury realizujące określone funkcjonalności SI (przetwarzanie danych) zdefiniowane 

w LR tworzą zbiór relacji nietaksonomicznych RC. Przykład struktury O instancji modelu 

zgodnego z MSPW przedstawia rys. 15. 

Tak określony metamodel można wykorzystać nie tylko do badania kosztów, 

ale również innych parametrów wdrożenia. Przystosowanie modelu zbudowanego na 

podstawie MSPW osiąga się poprzez odpowiednie określenie zbioru F, w którym zdefiniowane 
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typy atrybutów charakteryzują w wybranym aspekcie wdrożenie. Zbiór F może zawierać 

na przykład typy odpowiadające za: 

 koszt prac związanych z rozbudową SI (nowe struktury danych, nowe funkcjonalności), 

 czasochłonność prac związanych z rozbudową SI, 

 czasochłonność testów SI, 

 poziom złożoności algorytmów odpowiedzialnych za realizację danych 

funkcjonalności SI. 

 

Rysunek 15. Przykład struktury O instancji modelu zgodnego z MSPW [źródło: 

opracowanie własne] 

Proponowany metamodel nie ogranicza definiowanych typów wartości atrybutów ze zbioru F, 

o ile możliwe jest opisanie ich wartości za pomocą funkcji przynależności (3). Dla innych 

typów atrybutów, na przykład tekstowych, nie będzie możliwe określenie operacji 

zdefiniowanych w dalszej części pracy. Z powodu niepewnej i nieprecyzyjnej wiedzy, jaką 

dostawcy posiadają o właściwościach wdrożenia, do dalszych rozważań przyjęto, że wartości 

atrybutów charakteryzujących w wybranym aspekcie wdrożenie SI są odpowiednimi funkcjami 

przynależności. Stopień przynależności wyrażony jest za pomocą liczby rzeczywistej 

z przedziału [0, 1]. Zbiór rozmyty B określony w przestrzeni [0, ∞] to funkcja µB: X → [0, 1] 

przynależności zbioru rozmytego B czyli: 

B = {(x, µB(x)) : x ∈ X}             (3) 

Wartość µB(x) jest liczbą z przedziału [0, 1] i nazywana jest stopniem przynależności elementu 

x do zbioru B. Element x należy do zbioru B, jeżeli μB(x) = 1, a nie należy, gdy μB(x) = 0. 

Między pełną przynależnością a brakiem przynależności występuje płynne przejście w postaci 

częściowej przynależności, której stopień określa liczba z zakresu [0, 1].  
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Na użytek badań rozważa się wyłącznie funkcje przynależności szczególnej postaci, 

tj. trapezoidalne, które mogą być określone przez wektor charakterystycznych wartości:  

Vfuzzy = (a1, a2, a3, a4),            (4) 

gdzie 0 ≤ a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ a4 є ℝ. Należy rozumieć wówczas, że:  

µ𝐵(𝑥) =

{
 
 

 
 
              0      𝑑𝑙𝑎 𝑥 ≤ 𝑎1 𝑙𝑢𝑏 𝑥 ≥ 𝑎4 

 
𝑥−𝑎1

𝑎2−𝑎1
   𝑑𝑙𝑎  𝑎1 <  𝑥 < 𝑎2  

    1     𝑑𝑙𝑎 𝑎2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎3
𝑥−𝑎3

𝑎4−𝑎13
 𝑑𝑙𝑎  𝑎3 < 𝑥 < 𝑎4 .

                                    (5)        

W szczególnych przypadkach zdarza się, że a2 = a3, co ma jedynie wpływ na kształt funkcji 

przynależności. Dwa przykłady funkcji przynależności pokazane są na rys. 16. Ograniczenie 

reprezentacji funkcji przynależności do wektora charakterystycznych wartości w niektórych 

przypadkach powoduje utratę części informacji. Utracone w ten sposób informację są nieistotne 

z perspektywy właściwości wdrożenia. Wskazanie innych możliwości zastosowania rozmyć 

w modelach ontologicznych zawiera załącznik D, w rozdziale 3. 

 

 

Rysunek 16. Funkcja przynależności w kształcie trójkąta i trapezu [źródło: opracowanie 

własne] 

Odpowiadając na pierwszą część pytania pomocniczego (część I, rozdział 3.4),  jakie dane (…) 

zapisywać w modelu ontologicznym, należy zauważyć, że wyłącznie informacje (dane o typie 

ze zbioru F) powiązane z wystąpieniami19, klasami20 (elementy zbioru C) lub relacjami 

(elementy zbioru RC) mogą być zapisywane w modelach zgodnych z definicją MSPW. 

Informacje te nie muszą mieć wyłącznie charakteru rozmytego, ponieważ wartości ostre mogą 

być traktowane jako szczególny przypadkiem wartości rozmytych, kiedy a1 = a2 = a3 = a4 .  

                                                 

19 Wystąpienie, inaczej indywiduum, ang. individual – jedna ze składowych ontologii oznaczająca instancję bytu 

o cechach wyznaczonych przez klasę, do której ten byt należy. 
20 Klasa – abstrakcyjny element składowy ontologii grupujący elementy podrzędne (klasy, wystąpienia) o pewnych 

wspólnych cechach. 
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1.2. Przetwarzanie właściwości w modelach zgodnych z MSPW 

Definicje struktury O metamodelu MSPW, uzupełniono o definicję operacji, jakie w modelach 

zgodnych z MSPW można przeprowadzić: 

                                           MSPW = (O, J, P, H, S) (6) 

gdzie:  O – struktura modelu ontologicznego zdefiniowana wzorem (1) i (2), 

J – operacja łączenia,  

P – operacja propagacji, 

H – operacja dziedziczenia, 

S – operacja różnicowania. 

Operacja łączenia J wykorzystywana jest w przypadkach dodania do modelu nowych 

składowych o znanych lub nie znanych wartościach właściwości. Operacje propagacji P 

i dziedziczenia H pozwalają na uzupełnianie wartości atrybutów składowych wprowadzonych 

do modelu po zmianie modelu na skutek dodania składowych lub łączenia z innymi modelami 

zgodnymi z MSPW. Operacja różnicowania S wykorzystana jest do określenia zmian miedzy 

dwoma instancjami modelu zgodnego z MSPW w perspektywie właściwości tych instancji. 

Łączenie 

Model zgodny z MSPW może być łączony ze składowymi w postaci: 

- wystąpień należących do zbioru C, 

- klas i wystąpień należących do zbioru C, 

- relacji nietaksonomiczne należących do Rc 

- ontologicznych modeli zgodnych z MSPW. 

Warunkiem operacji łączenia modelu zgodnego z MSPW z nowymi wystąpieniami czy klasami, 

lub łączenia dwóch modeli zgodnych z MSPW jest zdefiniowanie identycznych leksykonów L 

dla każdej łączonej składowej. Łączenie dwóch modeli sprowadza się do łączenia ich 

struktur O, ponieważ pozostałe elementy modelu są wspólne a priori. Jeśli model M1 określony 

jest przez strukturę O1 = (C1, R
C

1, H
C

1) i słownik L1, a model M2 określony jest przez strukturę 

O2 = (C2, R
C

2, H
C

2) i słownik L2, to wynikiem łączenia jest model: 

J(O1, O2) = (C1 ∪ C2, R
C

1 ∪ RC
2, H

C
1 ∪ HC

2
 ) dla L1 = L2.      (7) 

Operacją łączenia może być wykonana, nawet jeśli któraś ze składowych modelu M2, czyli C2 

lub RC
2 lub HC

2 jest pusta. Dołączanie do modelu nowych składowych w postaci „kompletnego” 

modelu (C2 ≠ ⍬ RC
2 ≠ ⍬  HC

2  ≠⍬) można traktować jak łączenie ontologii. Ponieważ obie 

łączone składowe są zgodne z tym samym metamodelem MSPW, nie występują konflikty 
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o jakich pisze Klein [37]. Operacja łączenia w tym przypadku polega znalezieniu podobieństwa 

między konceptami (klasami) modelu M2 należącymi do klasy Thing21 i konceptem 

modelu M1 [38], a następnie przekształceniu każdej relacji r ∈ RC
1 zgodnie ze wzorem:  

r (c ∈  C2, Thing)   r (c ∈  C2, cx ∈  C1),         (8) 

gdzie:  cx jest wybranym zgodnie z podobieństwem konceptem z modelu M1, 

  c jest konceptem w modelu M2. 

Inaczej mówiąc, z dołączanego modelu M2 klasa główna Thing zostaje zamieniona na klasę, 

poprzez którą łączone są modele. Z tego powodu operacja łączenia modeli nie jest przemienna, 

czyli: 

 J(O1, O2) ≠ J(O2, O1).          (9)  

Rys. 17 prezentuje połączenie dwóch modeli M1 i M2, gdzie klasa główna Thing dołączanego 

modelu M2 jest zamieniania na klasę o identyfikatorze klasa_1_2 w modelu M1. 

 

Rysunek 17. Łączenie dwóch modeli zgodnych z MSPW [źródło: opracowanie własne]  

We wszystkich przypadkach łączenia modeli, dołączone składowe mogą mieć określone lub 

nieokreślone wartości właściwości. Jeśli w dołączanych składowych przynajmniej jedna 

składowa nie ma określonego wartości właściwości, wszystkie dołączane składowe 

traktowane są, jakby nie posiadały określonych wartości atrybutów.  

Propagacja 

Zdefiniowana w metamodelu MSPW operacja propagacji P ma zastosowanie, kiedy do modelu 

dodawane są składowe lub modele o znanych wartościach atrybutów W wyniku propagacji 

uwzględniony zostaje wpływ tych nowych składowych na wartości atrybutów pozostałych 

                                                 

21 Thing – w ontologiach koncept główny, który zawiera wszystkie koncepty (klasy) występujące w danej 

ontologii. 
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składowych. W szczególności propagacja polega na „przekazywaniu” wartości atrybutów 

wystąpień do nadrzędnych konceptów (klas) składowej metamodelu O. Propagacja 

rozpoczyna się od klas zawierających wyłącznie wystąpienia (niezawierających podklas). W jej 

trakcie następuje wielokrotne wyliczanie wartości atrybutu nadrzędnego konceptu na 

podstawie wartości atrybutów konceptów podrzędnych lub wystąpień. Propagacja nie 

dotyczy relacji nietaksonomicznych, to znaczy elementów ze zbioru RC metamodelu MSPW. 

Dla danego elementu zbioru C metamodelu MSPW wartość n-tego atrybutu elementu wynosi: 

 µn(x) = P(µn,1(x)… µn,m (x)) = {

max {µn,1(x)…   µn,m (x)} 𝑑𝑙𝑎 𝑥 < 𝑚𝑖𝑛 {𝑎𝑛,2,1…  𝑎𝑛,2𝑚,𝑚}

1 𝑑𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛 {𝑎𝑛,2,1…𝑎𝑛,2,𝑚} ≤ 𝑥 ≤ 𝑚𝑎𝑥 {𝑎𝑛,3,1…𝑎𝑛,3,𝑚}

 max {µn,1 (x)…µn,m (x)} 𝑑𝑙𝑎 𝑥 > 𝑚𝑎𝑥 {𝑎𝑛,3,1…𝑎𝑛,3,𝑚}

 (10) 

gdzie: µn,i – funkcja przynależności n-tego atrybutu i-tej składowej, 

n – numer atrybutu w zestawie atrybutów i-tej składowej,  

(an,1,i, an,2,i, an,3,i, an,4,i) – wektor charakterystycznych wartości n-tego atrybutu i-tej 

składowej,  

m – liczba podrzędnych składowych. 

Definicja operacji propagacji wykorzystuje operację sumowania, którą zaproponował Zadeh 

[39]. Graficznie operację propagacji dla jednego atrybutu jednej składowej przedstawia rys. 18.  

 

Rysunek 18. Graficznie prezentacja operację propagacji dla jednego atrybutu jednej 

składowej [źródło: opracowanie własne] 

Dla założonej reprezentacji funkcji przynależności w postaci wektora charakterystycznych 

wartości Vfuzzy wynik operacji sumowania przyjmuje postać: 

Vfuzzy,n =(min{an,1,i … an,1,m}, min{an,2,i … an,2,m}, max{an,3,i … an,3,m}, max{an,3,i … an,3,m})  (11) 

gdzie: Vfuzzy,n – wektor charakterystycznych wartości n-tego atrybutu, 
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n – numer atrybutu w zestawie atrybutów i-tej składowej,  

(an,1,i, an,2,i, an,3,i, an,4,i) – wektor charakterystycznych wartości n-tego atrybutu i-tej 

składowej,  

m – liczba podrzędnych składowych. 

Konsekwencją takiego zapisu jest częściowa utrata informacji o wartościach funkcji 

przynależności µn(x) w zakresie argumentów < an,1,i, an,2,i> i < an,3,i, an,4,i >. Uproszenie jednak 

jest na tyle znikome, że nie wpływa na użyteczność modelu. Wykres wyniku propagacji dla 

trzech składowych A, B i C zgodnie ze wzorem (10) i (11) prezentuje rys. 19. 

 

Rysunek 19. Wykres wyniku propagacji dla trzech składowych A, B i C zgodnie ze 

wzorem (10) i (11)  [źródło: opracowanie własne] 

Na podstawie doświadczenia ze wstępnych badań określono warunek propagacji. Jeżeli 

w jednej klasie znajdą się obiekty, których wartości atrybutów (funkcja przynależności) 

odbiegają znacznie od pozostałych, proces propagacji nie odbywa się. Taka sytuacja jest 

równoznaczna z negatywną oceną jakości modelu. Przykład pary składowych A i B spełniającej 

(po lewej) i niespełniającej (po prawej) warunku propagacji przedstawia rys. 20.  

 

Rysunek 20. Przykład pary składowych A i B spełniającej (po lewej) i niespełniającej (po 

prawej) warunku koniecznego propagacji [źródło: opracowanie własne] 

Należy rozumieć, że możliwe jest przeprowadzenie operacji propagacji tylko wówczas, kiedy 

spełniony jest warunek odpowiedniej relacji między wartościami atrybutów składowych 

modelu powiązanych ze wspólną klasą nadrzędną. Mianowicie, dla każdej takiej pary 

składowych (klas lub wystąpień) A i B należącej do zbioru C spełniony jest warunek:  

(aA,4 > aB,1 ) ˄ (aA,1 < aB,4)        (12) 
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gdzie: (aA,1, aA,2, aA,3, aA,4) – wektor wartości charakterystycznych atrybutu składowej A,  

  (aB,1, aB,2, aB,3, aB,4) – wektor wartości charakterystycznych atrybutu składowej B. 

Na przykład w implementacji modelu, w którym istotne są koszty dodania poszczególnych 

składowych SI, w klasie Faktury sprzedaży, atrybut koszt dodania wystąpienia Faktura VAT 

opisany jest wartościami aA,1 = 5 rbh, aA,4 = 12 rbh. Oznacza to, że najmniejsza czasochłonność, 

jaką dostawca musi przeznaczyć na dodanie do SI nowej składowej Faktura VAT wynosi 5 rbh, 

a największa 12 rbh. Jeśli koszt dodania innego wystąpienia Faktura UE (dla kontrahentów 

z Unii Europejskiej) opisany jest wartościami aB,1 = 15 rbh, aB,2 = 22 rbh, to dwa wystąpienia 

nie spełniają warunku (12) i propagacji w tym modelu nie można zrealizować. Taka sytuacja 

jest równoznaczna z negatywną oceną modelu, gdyż model nie reprezentuje rzeczywistych 

właściwości wdrożenia SI22 na tyle szczegółowo, żeby można go używać do szacowania. Jeśli 

model nie spełnia warunku (12) oznacza to, że nieprawidłowo zbudowano strukturę modelu 

(taksonomię). Inaczej mówiąc, w tej samej klasie znalazły się składowe o znacznie różniących 

się właściwościach, co kwestionuje wiarygodność odwzorowania modelowanych zjawisk. 

Możliwość złagodzenia lub alternatywnego zdefiniowania warunku propagacji, a co za tym 

idzie ocena jakości modelu, powinna być kierunkiem kolejnych badań. 

Dziedziczenie 

Kolejną operacją zdefiniowaną w modelu MSPW jest dziedziczenie H. Realizowane jest ono 

w sytuacji, kiedy model rozszerzany jest o elementy o nieznanych wartościach atrybutów. 

W procesie dziedziczenia nowym składowym ze zbioru C zostaje przypisany zestaw atrybutów 

nadrzędnych obiektów (klas). Atrybut n-ty, elementu i-tego zbioru C w wyniku operacji 

dziedziczenia przyjmie wartość n-tego atrybutu (i-1)-tego elementu nadrzędnego:  

𝜇𝑛,𝑐𝑖(𝑥) = 𝐻(𝜇𝑛,𝑐𝑖−1(𝑥)) = 𝜇𝑛,𝑐𝑖−1(𝑥)                         (13) 

gdzie: µn,ci – funkcja przynależności wartości n-tego atrybutu i-tej składowej (ze zbioru C), 

n – numer atrybutu w zestawie atrybutów i-tej składowej,  

i – poziom składowej w taksonomii. 

Dziedziczenie atrybutów przez nowo dodaną klasę i wystąpienie dla przykładowej instancji 

modelu MSPW przedstawia rys. 21.  

                                                 

22 Właściwości wdrożenia SI rozumiane są jako charakterystyczne parametry wdrożenia SI, takie jak koszty, 

czasochłonność, terminy realizacji, liczby błędów (reklamacji) itp. 
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Dziedziczenie dla relacji nietaksonomicznych, czyli elementów ze zbioru RC, odbywa się na 

podstawie wszystkich relacji, które są powiązane z jednym (wspólnym) elementem (klasą) 

ze zbioru C. 

 

Rysunek 21. Graficznie prezentacja operację dziedziczenia przez dodaną klasę 

i wystąpienie wybranego atrybutu [źródło: opracowanie własne] 

Jeśli do modelu na skutek jego zmiany dodana jest relacja r(c1, c2) ∈ RC wiążąca klasy c1 i c2, 

to wartość n-tego atrybutu, relacji r dziedziczona jest ze wszystkich relacji r, które powiązane 

są z c1, zgodnie ze wzorem:  

𝜇𝑛,𝑟(𝑐1,𝑐2)(𝑥) = 𝐻 (𝜇𝑛,𝑟(𝑐1,𝑐3)(𝑥)…𝜇𝑛,𝑟(𝑐1,𝑐𝑚)(𝑥)) = 

= {

max {𝜇𝑛,𝑟(𝑐1,𝑐3)(𝑥)…𝜇𝑛,𝑟(𝑐1,𝑐𝑚)(𝑥)} 𝑑𝑙𝑎 𝑥 < 𝑚𝑖𝑛 { 𝑎𝑛,1,1…  𝑎𝑛,1,𝑚}

1     𝑑𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛 {𝑎𝑛,2,1…𝑎𝑛,2,𝑚} ≤ 𝑥 ≤  𝑚𝑎𝑥 {𝑎𝑛,3,1…𝑎𝑛,3,𝑚} 

 max {𝜇𝑛,𝑟(𝑐1,𝑐3)(𝑥)…𝜇𝑛,𝑟(𝑐1,𝑐𝑚)(𝑥)} 𝑑𝑙𝑎 𝑥 > 𝑚𝑎𝑥 {𝑎𝑛,4,1…𝑎𝑛,4,𝑚}

             (14) 

gdzie: µn,r(c1,c2) – funkcja przynależności n-tego atrybutu relacji między składowymi c1 i c2, 

n – numer atrybutu w zestawie atrybutów i-tej składowej,  

(an,1,i, an,2,i, an,3,i, an,4,i) – wektor charakterystycznych wartości n-tego atrybutu i-tej 

składowej,  

m – liczba relacji r powiązanych ze składową c1. 

Przykład dziedziczenia n-tego atrybutu przez dodaną relację dla przykładowej instancji modelu 

MSPW prezentuje rys. 22. 

Różnicowanie 

Operacja różnicowania wymaga dwóch instancji modelu zgodnego z MSPW jako danych 

wejściowych: modelu M1 i modelu M2. Wynikiem różnicowania jest zbiór obiektów, takich jak 

wystąpienia i relacje nietaksonomiczne wraz z atrybutami do nich przypisanymi. 
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Rysunek 22. Dziedziczenie n-tego atrybutu przez dodaną relację dla przykładowej 

implementacji modelu MSPW [źródło: opracowanie własne] 

Mając na uwadze definicję metamodelu MSPW  (1) i (2), wynik operacji różnicowania S 

modelu M1 względem modelu M2 jest zdefiniowany jako para uporządkowana: 

S(M1, M2) = (Ks, Rs),         (15) 

gdzie : M1, M2  – modele zgodne z definicją MSPW, 

Ks – zbiór pojęć występujących w M1, ale nie występujących w M2, K ⸦ C, 

Rs – zbiór relacji nietaksonomicznych występujących w M1, ale nie występujących 

w M2, Rs ⸦ RC. 

Należy zwrócić uwagę, że wynik różnicowania jest również modelem zgodnie z definicjami (1) 

i (2) w szczególnym przypadku, gdy zbiór relacji taksonomicznych jest pusty, HC = ⍬. 

W operacji różnicowania modeli istotnym jest rozpatrywanie klas i wystąpień w kontekście ich 

relacji taksonomicznych. To znaczy, że dopiero identyczność identyfikatorów nazw konceptów 

(pojęć) wraz z identycznymi powiązanymi relacjami taksonomicznymi gwarantuje tożsamość 

składowych. Na przykład koncept o identyfikatorze Deklaracja_jakości, który należy do C, 

występuje w modelu M1 i w modelu M2. W modelu M1  posiada powiązaną relację  

taksonomiczną:  

 jest_wystąpieniem (Deklaracja_jakości, Dokumenty_zakupu) ∈ HC
1, 

a w modelu M2 inną relację taksonomiczną: 

jest_ wystąpieniem (Deklaracja_jakości, Dokumenty_sprzedaży) ∈ HC
2, 

różniącą się wartością drugiego parametru. W procesie różnicowania koncepty 

Deklaracja_jakości  występujące w modelach M1 i M2  nie są tożsame i koncept z modelu M1 

zostanie przypisany do zbioru Ks. 
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Różnicowanie ma zastosowanie w dalej opisanych implementacjach, gdy wejściowe modele M1 

i M2  różnią się od siebie nieznacznie. Na przykład modele M1 i M2  są instancjami tego samego 

modelu, a różnice między nimi wynikają wyłącznie z tego powodu, że model M2  będący 

modelem standardowego SI, zostaje przekształcony do modelu M1 na skutek specyficznych 

(niestandardowych) wymagań klienta lub rozwoju (unowocześnienia) standardowego SI.  

Różnicowanie odmiennych modeli doprowadza do tego, że Ks=C1 i Rs=RC
1, dla M1=(C1, H

c
1, 

Rc
1) z definicji (1), co wyklucza oba modele z dalszych badań.  

Zbiory obiektów usuniętych i dodanych do przykładowej implementacji metamodelu 

MSPW zilustrowane za pomocą programu Protégé przedstawia rys. 23 i 24. 

 
Rysunek 23. Przykładowy zbiór obiektów usuniętych z modelu zmienionego na skutek 

wymagań klienta, zaprezentowany w Protégé [źródło: opracowanie właśnie] 

 

Rysunek 24. Przykładowy zbiór obiektów dodanych do modelu zmienionego na skutek 

wymagań klienta, zaprezentowany w Protégé [źródło: opracowanie właśnie] 
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1.3. Metoda budowy modeli zgodnych z MSPW 

Wykorzystując elementy znanych metod budowy modeli ontologicznych [40] oraz własne 

doświadczenia z budowy modeli ontologicznych, proponuje się autorską metodę budowy 

modeli powstających na podstawie metamodelu MSPW. Metoda składa się z czterech etapów. 

Pierwszy etap to identyfikacja, w trakcie której określa  się: 

1. cel budowy modelu, na przykład dla modelu kosztów wdrożenia celem jest alokacja 

kosztów w projekcie wdrożenia, 

2. elementy modelu: dane (tabele, pola), procesy, kategorie kosztów, np.:  koszty danych 

i koszty procesów, w tym koszty dodania, usunięcia składowej z SI, koszty szkolenia, 

W kolejnym etapie, konceptualizacji:  

3. tworzona jest definicja leksykonów L zgodnie z definicją (2), na przykład: 

LC = (nazwa_pojęcia, Atrybut), gdzie Atrybut jest uporządkowaną krotką elementów 

ze zbioru  F, 

LR = (nazwa_relacji, nazwa_pojęcia_1, nazwa_pojęcia_2, Atrybut), gdzie Atrybut jest 

uporządkowaną krotką elementów ze zbioru  F, nazwa_pojęcia_1, 

nazwa_pojęcia_2 ∈ C, 

LH ={(jest_podklasą, nazwa_pojęcia_1, nazwa_pojęcia_2), 

(jest_wystąpieniem, nazwa_pojęcia_1, nazwa_pojęcia_2), gdzie nazwa_poję-cia_1, 

nazwa_pojęcia_2 ∈ C, 

F = {koszt_dodania, koszt_usunięcia, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia}, 

Atrybut = (koszt_dodania, koszt_usunięcia), 

4. tworzona jest lista wystąpień na podstawie dokumentów (kompletnych obiektów danych) 

w SI, co oznacza, że  każdy dokument użytkowy23 i każdy słownik umieszczony zostaje na 

liście wystąpień, formę zapisu określa definicja wystąpienia ze zbioru LC określonego 

w definicji (2); przykładowa lista wystąpień: Faktura_VAT, Faktura_UE, Faktura_pro-

forma, Faktura_VAT_marża, Paragon, Paragon_z_NIP, WZ, WZ_z_ceną, PZ, 

Faktura_zakupu, Rachunek_zakupu, lista słowników: Kontrahent, Towar, Jm, 

Grupa_towarowa, 

5. generalizowane są wystąpienia do struktury klas, czyli tworzone są klasy dokumentów 

użytkowych i słowników, a następnie przypisywane do nich wcześniej zidentyfikowane 

                                                 

23 Dokument użytkowy – zestaw obiektów danych (powiązane tabele) reprezentowany w strukturze danych SI, 

mający określone przeznaczenie biznesowe, np. faktura VAT, dokument wydania zewnętrznego z magazynu 

(tzw. WZ), 
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wystąpienia, tworzona jest pierwsza część zbioru C określonego w definicji (1); 

przykładowa lista klas: Faktury_sprzedaży, Paragony, Dokumenty_wydania, 

Dokumenty_zakupu, Dokumenty_przyjęcia oraz lista przypisanych wystąpień do klas: 

Faktury_sprzedaży (Faktura_VAT, Faktura_UE, Faktura_pro-forma, Faktura_VAT 

_marża),  

Paragony (Paragon, Paragon_z_NIP),  

Dokumenty_wydania (WZ, WZ_z_ceną),  

Dokumenty_zakupu (Faktura_zakupu, Rachunek_zakupu),  

Dokumenty_przyjęcia (PZ),  

6. tworzone są klasy nadrzędne (proces generalizacji) dla wcześniej utworzonych klas, 

uzupełniony (skompletowany) jest zbiór C wraz z kompletem elementów ze zbioru HC, 

który określony jest w definicji (1); czynności mogą być realizowane parokrotnie, jeśli 

model ma więcej niż dwa poziomy hierarchii, przykładowa lista klas nadrzędnych: 

Dokumenty _sprzedaży, Dokumenty_zakupu, Dokumenty magazynowe wraz z listą 

przypisanych klas do utworzonych klas nadrzędnych: 

Dokumenty _sprzedaży (Faktury_sprzedaży, Paragony),  

Dokumenty_zakupu (Dokumenty_zakupu), 

Dokumenty magazynowe (Dokumenty_przyjęcia, Dokumenty_wydania), 

     oraz odpowiednie relacje taksonomiczne: 

 jest_podklasą (Thing, Dokumenty _sprzedaży), 

jest_podklasą (Thing, Dokumenty_zakupu), 

jest_podklasą (Thing, Dokumenty magazynowe), 

jest_podklasą (Dokumenty _sprzedaży, Faktury_sprzedaży), 

jest_podklasą (Dokumenty _sprzedaży, Paragony), 

jest_podklasą (Dokumenty_zakupu, Dokumenty_zakupu), 

jest_podklasą (Dokumenty magazynowe, Dokumenty_przyjęcia), 

jest_podklasą (Dokumenty magazynowe, Dokumenty_wydania), 

jest_wystąpieniem (Faktury_sprzedaży, Faktura_VAT),  

jest_wystąpieniem (Faktury_sprzedaży, Faktura_UE),  

jest_wystąpieniem (Faktury_sprzedaży, Faktura_pro-forma),  

jest_wystąpieniem (Faktury_sprzedaży, Faktura_VAT _marża),  

jest_wystąpieniem (Paragony, Paragon),  

jest_wystąpieniem (Paragony, Paragon_z_NIP),  
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jest_wystąpieniem (Dokumenty_wydania, WZ_z_ceną),  

jest_wystąpieniem (Dokumenty_wydania, WZ),  

jest_wystąpieniem (Dokumenty_zakupu, Faktura_zakupu),  

jest_wystąpieniem (Dokumenty_zakupu, Rachunek_zakupu),  

jest_wystąpieniem (Dokumenty_przyjęcia, PZ)),  

7. tworzona jest lista procesów w SI (zbiór LR określony w definicji (1)) przetwarzających 

dane użytkowe i na tej podstawie budowane są relacje między klasami dokumentów 

użytkowych, powstaje zbiór RC określony w definicji (1), przykładowa lista procesów: 

tworzy_fakturę_sprzedaży, tworzy_paragon, tworzy_dokument_wydania, tworzy 

_dokument_zakupu, tworzy_dokument_przyjęcia, oraz relacje nietaksonomiczne: 

tworzy_fakturę_sprzedaży (Faktury_sprzedaży, Dokumenty_wydania,⍬),  

tworzy_paragon (Paragony, Dokumenty_wydania,⍬), 

tworzy_dokument_wydania (Dokumenty_wydania, Faktury_sprzedaży,⍬),  

tworzy_dokument_zakupu (Dokumenty_zakupu, Dokumenty_przyjęcia,⍬),  

tworzy_dokument_przyjęcia (Dokumenty_przyjęcia, Dokumenty_zakupu,⍬); 

symbol zbioru pustego⍬ jako trzeci parametr relacji (właściwości relacji) oznacza, 

że  na tym etapie wartości właściwości nie zostały jeszcze wyznaczone. 

8. tworzenie nietaksonomicznej relacji zawierania między klasami dokumentów użytkowych, 

a klasami słowników, uzupełnienie zbioru RC, na przykład: 

zawiera (Faktury_sprzedaży, Kontrahent,⍬), 

zawiera (Faktury_sprzedaży, Towar,⍬), 

zawiera (Faktury_sprzedaży, Kontrahent,⍬), 

zawiera (Dokumenty_zakupu, Kontrahent,⍬), 

zawiera (Dokumenty_zakupu, Towar,⍬), 

zawiera (Dokumenty_wydania, Towar,⍬), 

9. weryfikowana jest zgodność modelu z systemem informatycznym. 

Następnie realizowany jest etap implementacji, w trakcie którego następuje: 

10. przypisanie wartości atrybutów wystąpień, na przykład dla czterech pierwszych wystąpień 

określonych w pkt 4: 

Faktura_VAT ((5 rbh, 8 rbh, 10 rbh, 12 rbh), (1 rbh, 3 rbh, 5 rbh, 6 rbh)),  

Faktura_UE ((6 rbh, 9 rbh, 12 rbh, 13 rbh), (2 rbh, 4 rbh, 5 rbh, 6 rbh)),  

Faktura_pro-forma ((4 rbh, 6 rbh, 9 rbh, 12 rbh), (1 rbh, 2 rbh, 4 rbh, 5 rbh)), 

Faktura_VAT_marża ((4 rbh, 7 rbh, 10 rbh, 13 rbh), (1 rbh, 2 rbh, 3 rbh, 5 rbh)), 
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11. przypisanie wartości atrybutów do relacji nietaksonomicznych, na przykład dla dwóch 

pierwszych relacji określonych w pkt 7 i dwóch pierwszych relacji określonych w pkt 8: 

tworzy_paragon (Paragony, Dokumenty_wydania, (4 rbh, 6 rbh, 7 rbh, 9 rbh), (1 rbh, 2 

rbh, 2 rbh, 3 rbh)),), 

tworzy_dokument_wydania (Dokumenty_wydania, Faktury_sprzedaży, ((4 rbh, 6 rbh, 9 

rbh, 12 rbh), (1 rbh, 2 rbh, 4 rbh, 5 rbh)),),  

zawiera (Faktury_sprzedaży, Kontrahent, ((1 rbh, 2 rbh, 3 rbh, 4 rbh), (1 rbh, 2 rbh, 2 

rbh, 3 rbh)),), 

zawiera (Faktury_sprzedaży, Towar, ((2 rbh, 2 rbh, 3 rbh, 4 rbh), (1 rbh, 2 rbh, 2 rbh, 3 

rbh)),), 

12. implementacja wystąpień i struktury klas w modelu ontologicznym, która uzupełnia zbiór 

pojęć C i zbiór relacji taksonomicznych HC,  

13. propagacja atrybutów od wystąpień w stronę nadrzędnych klas. 

Ostatni etap to formalizacja. Polega na wyborze formatu zapisu modelu oraz wyborze narzędzi 

prezentacyjnych. Do zapisu wiedzy używać można wielu narzędzi, które wykorzystują języki 

takie jak  XML24, RDF25, OWL26. Na użytek prac badawczych wybrano format OWL, 

gwarantujący zapis kompletnego modelu. Do prezentacji graficznej modelu wykorzystano 

oprogramowanie Protégé 5.0 utworzone w celach badawczych na Uniwersytecie Stanford, 

USA. Przykład prezentacji za pomocą Protégé 5.0 instancji modelu wykorzystanego 

w badaniach zawiera rys. 25, a jego zapis w OWL – rys. 26.  

Odpowiadając na drugą część pytania pomocniczego (…) w jakiej formie zapisywać 

(dane) w modelu ontologicznym?, należy zauważyć, że ogólna forma zapisu danych 

zdeterminowana jest przez wykorzystanie ontologii w budowie modelu, a w szczególności 

przez taksonomię i właściwości składowych modelu. Szczegółowy format zapisu może być 

wybrany z zestawu wcześniej wspomnianych języków. W trakcie badań zdecydowano się na 

OWL, ponieważ gwarantuje on automatyczne przetwarzanie modelu na dalszych etapach badań 

(nie objętych zakresem pracy). Tym samym, spełniony jest warunek dodatkowy (viii) – 

możliwość automatycznego przetwarzania modelu przedstawiony w części I, w rozdziale 3.4, 

na str. 30. 

                                                 

24XML (ang. Extensible Markup Language) – uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania 

różnych danych w strukturalnym formacie.  
25 RDF (ang. Resource Description Framework) – język pozwalający na opisywanie zasobów sieci Web, 

wykorzystując składnią opartą na XML. 
26 OWL (ang. Web Ontology Language) – język ze składnią opartą na XML i semantyką opartą na logice 

opisowej, służący do reprezentacji i przetwarzania danych w sieci WWW. 
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Rysunek 25. Przykład  modelu wykorzystanego w badaniach zaprezentowany za 

pomocą programu Protégé [źródło: opracowanie własne] 

 

 <?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE Ontology [ 

    <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 

.....  

]> 

<Ontology xmlns="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

     xml:base="http://www.semanticweb.org/przemysławp/ontologies/2016/0/12" 

.... 

    <Prefix name="owl" IRI="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/> 

.... 

    <Declaration> <Class IRI="#dokumenty_sprzedaży"/> </Declaration> 

    <Declaration> <Class IRI="#dokumenty_wydania"/> </Declaration> 

.... 

    <Declaration> <ObjectProperty IRI="#tworzy_dokument_wydania"/></Declaration>    

    <Declaration> <ObjectProperty IRI="#tworzy_fakture_sprzedazy"/></Declaration>  

.... 

    <Declaration> <NamedIndividual IRI="#WZ"/> </Declaration>  

    <Declaration> <NamedIndividual IRI="#WZ_z_ceną"/> </Declaration> 

.... 

    <Declaration> <AnnotationProperty IRI="#koszt_dodania"/> </Declaration> 

    <Declaration> <AnnotationProperty IRI="#koszt_parametryzacji"/> </Declaration> 

....  

    <SubClassOf>  <Class IRI="#faktury_pro-forma"/>  

        <Class IRI="#dokumenty_sprzedaży"/> </SubClassOf> 

    <SubClassOf> <Class IRI="#faktury_sprzedaży"/>  

        <Class IRI="#dokumenty_sprzedaży"/></SubClassOf> 

.... 

    <AnnotationAssertion>  <AnnotationProperty IRI="#koszt_dodania"/> 

        <IRI>#faktura_UE</IRI> <Literal datatypeIRI="&rdf;PlainLiteral">40 rbh</Literal> 

    </AnnotationAssertion> 

    <AnnotationAssertion><AnnotationProperty IRI="#koszt_parametryzacji"/> 

        <IRI>#faktura_UE</IRI> <Literal datatypeIRI="&rdf;PlainLiteral">5 rbh</Literal>    

    </AnnotationAssertion> 

    <AnnotationAssertion> <AnnotationProperty IRI="#koszt_szkolenia"/> 

        <IRI>#faktura_UE</IRI> <Literal datatypeIRI="&rdf;PlainLiteral">8 rbh</Literal>  

    </AnnotationAssertion> 

.... 

</Ontology> 

Rysunek 26. Przykład  zapisu w OWL modelu wykorzystanego w badaniach [źródło: 

opracowanie własne] 
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Z rozważań nad budową modeli zgodnych z definicją MSPW wynika, że najpierw buduje się 

ontologiczny model na podstawie znanego systemu informatycznego. Mogą jednakże istnieć 

przypadki, w których model ontologiczny powstaje w tym samym czasie, co system 

informatyczny. Diagram pokazujący źródła danych potrzebnych do budowania modelu 

ontologicznego zgodnego z MSPW prezentuje rys. 27. 

 

Rysunek 27. Źródła danych potrzebnych do budowania modelu zgodnego z MSPW 

[źródło: opracowanie własne] 

Nawiązując do znanych z literatury [40] metod budowy modeli ontologicznych zauważyć 

należy, że proces identyfikacji celu i zakresu jaki występuje w metodzie Uscholda i Kinga, 

Grϋningera i Foxa, określenia aplikacji i kontekstu z metody KACTUS, czy też identyfikacja 

procesu budowy z Methontologii, są realizowane jednocześnie dla systemu informatycznego 

i modelu ontologicznego 

Dotyczy to również wyznaczenia zakresu i kontekstu tworzonego modelu. Proces 

tworzenia terminologii, jaki jest w metodzie Grϋningera i Foxa, oraz SENSUS 

i konceptualizacji z Methontologii, zaczerpnięty jest również z etapu budowy systemu 

informatycznego. W proponowanej metodzie buduje się wersję wstępną modelu na podstawie 

MSPW, podobnie jak projekt wstępny w metodzie KACTUS, czy prototyp w Methontologii, 

który zawiera jedynie wiedzę pobraną z SI (koncepty – odpowiadające danym, relacje 

odpowiadające procesom). Następnie w modelu określa się wspólne atrybuty dla wszystkich 

obiektów występujących w ontologii zgodnie z metodą Grϋningera i Foxa oraz Methontologią. 

Atrybutom (np. koszt_utworzenia, koszt_ parametryzacji) przypisuje się wartości na podstawie 

wiedzy pozyskanej od ekspertów lub z dokumentacji zrealizowanych wdrożeń. Proces ten 

odbywa się podobnie jak proces ręcznego kodowania wiedzy w metodzie Cyc lub Uscholda 

i Kinga.  
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Zbudowany w ten sposób model zawiera informacje o systemie ERP (o danych i procesach 

realizowanych przez SI) oraz o właściwościach (atrybutach) poszczególnych składowych 

modelu (konceptów i relacji). Modele powstałe na podstawie definicji MSPW mogą być użyte 

wielokrotnie w takiej samej wersji lub po rozbudowie (zmianie) podobnie, jak przebiega 

udoskonalanie w metodzie KACTUS, ewaluacja w metodzie ON-TO-KNOWLAGE, 

czy utrzymanie w Methontologii. Szczegółową analizę znanych metod budowy modeli 

ontologicznych oraz weryfikację ich przydatności do budowy modeli ontologicznych zgodnych 

z definicją MSPW zawiera załącznik D.  

Należy zwrócić uwagę, że każda z przytoczonych wcześniej, znanych metod budowy, 

powstała przez formalizację metody wykorzystanej do budowy konkretnej ontologii. 

Stąd w większości przypadków, nazwy metod są tożsame z nazwą ontologii, której służyły. 

Ponadto, z próby wykorzystania znanych metod budowy modeli ontologicznych wynika, 

że większość fragmentów metod ma zastosowanie w różnych etapach budowy modeli 

na podstawie MSPW. Jednak operacje składające się na te fazy są już specyficzne, ponieważ 

wynikają ze specyficznych cech zdefiniowanych w metamodelu MSPW.   

Odpowiadając na sformułowane we części I, rozdziale 3.4, na str. 31, pytanie 

pomocnicze jaką metodą budować ontologiczne modele?, należy wskazać opisaną wcześniej 

autorską metodę budowy modeli zgodnych z definicją MSPW. Rozwój tej metody może być 

kierunkiem badań uzupełniających.  

1.4. Badanie zmian modeli zgodnych z MSPW 

Z poprzednich rozdziałów zawierających definicję metamodelu MSPW oraz operacji łączenia, 

propagacji, dziedziczenia i różnicowania wynika, że w modelu zbudowanym na podstawie 

MSPW można zapisywać wiedzę o SI oraz o właściwościach wdrożenia, czyli 

charakterystycznych parametrach wdrożenia, takich jak koszt wdrożenia, czasochłonność 

zmian oprogramowania itp.  Wiedza ta jest podstawą konstrukcji metody BMSPW (badanie 

zmian modeli zgodnych z definicją MSPW). Dla metody BMSPW danymi wejściowymi są dwa 

modele zgodne z definicją MSPW: jeden wzorcowy Mref, a drugi zmieniony względem niego 

– M. Najpierw w wyniku różnicowania S(M, Mref) i S(Mref, M) zgodnie z definicją (15) 

otrzymuje się dwie pary zbiorów składowych usuniętych i dodanych do modelu M względem 

modelu referencyjnego Mref. Następnie z obu wyników różnicowania wybierane są te składowe 

(selekcja), które są istotne ze względu na profil badania, na przykład zmiana kosztów 

wdrożenia. Przekształcony zostaje zapis różnic do formatu szeregowego (serializacja) 

i przeanalizowana zostaje struktura gramatyczna (parsowanie) w celu wyszukania składowych 
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o odpowiednich typach atrybutów. Później następuje sumowanie wartości (funkcji 

przynależności) atrybutów tego samego typu (np. koszt_dodania) wg wzoru: 

    µ𝑠𝑢𝑚(𝑥) =

{
 
 

 
 
              0      𝑑𝑙𝑎 𝑥 ≤ 𝑏1𝑙𝑢𝑏 𝑥 ≥ 𝑏4 

 
𝑥−𝑏1

𝑏2−𝑏1
   𝑑𝑙𝑎  𝑏1 <  𝑥 < 𝑏2 

    1     𝑑𝑙𝑎 𝑏2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏3
𝑥−𝑏3

𝑏4−𝑏3
 𝑑𝑙𝑎  𝑏3 < 𝑥 < 𝑏4,

       (16) 

gdzie:  (ai,1, ai,2, ai,3, ai,4) jest wektorem charakterystycznym dla atrybutu i-tej składowej, 

(b1, b2, b3, b4) jest wektorem charakterystycznym dla wyniku sumowania,   

𝑏1 = ∑ 𝑎𝑖,1
𝑛
𝑖=1  , 𝑏2 = ∑ 𝑎𝑖,2

𝑛
𝑖=1 , 𝑏3 = ∑ 𝑎𝑖,3

𝑛
𝑖=1 , 𝑏4 = ∑ 𝑎𝑖,4

𝑛
𝑖=1 , 

n – liczba sumowanych składowych. 

Przykład tak zdefiniowanego sumowania dwóch funkcji przynależności µA(x), µB(x), 

gdzie wynikiem jest µsum(x), przedstawia rys. 28.  

 

Rysunek 28. Przykład sumowania dwóch funkcji przynależności [źródło: opracowanie 

własne] 

Jeśli w tym przykładzie µA(x) reprezentowana jest przez wektor Vfuzzy,A = (a
A,1

, a
A,2

, a
A,3

, a
A,4

), 

a µB(x) reprezentowana jest przez wektor Vfuzzy,B = (a
B,1

, a
B,2

, a
B,3

, a
B,4

), to µsum(x) 

reprezentowana jest przez wektor Vfuzzy,sum=(b
1
, b

2
, b

3
, b

4
), gdzie: b

1
=a

A,1
+a

B,1
, b

2
=a

A,2
+a

B,2
, 

b
3
=a

A,3
+a

B,3 
, b

4
=a

A,4
+a

B,4
. W zależności od wyboru typów atrybutów ze zbioru definicji 

typów, leksykon F (np. koszt _dodania, koszt_szkolenia), z innej perspektywy możliwe jest 

postrzeganie tych zmian, na przykład z perspektywy kosztów dostosowania funkcjonalności SI 

do wymagań klienta. W tym przypadku, jeśli model Mref zawierał informacje o kosztach 

wdrożenia standardowego SI a model M zawierał informacje o kosztach wdrożenia 

„dopasowanego” do wymagań klienta  SI, to wynik sumowania wartości atrybutu 

koszt_dodania należy rozumieć jako dodatkowy koszt, jaki musi ponieść dostawca na 

przystosowanie oprogramowania do wymagań klienta względem kosztów wdrożenia 

standardowego SI. Schemat działania metody BMSPW zawarty jest na rys. 29. 
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Rysunek 29. Schemat działania metody BMSPW [źródło: opracowanie własne] 

1.5. Podsumowanie 

Niniejszy rozdział prezentuje autorski metamodel MSPW oraz zagadnienia z nim związane, 

a w szczególności: 

- definicję ontologicznej struktury metamodelu O, zbudowanej na podstawie systemu 

informatycznego, z tych jego elementów, które są znaczące w kontekście późniejszej 

implementacji, 

- określenie sposobu definiowania atrybutów składowych metamodelu – zbiór F, 

- definicję operacji (łączenia, propagacji i dziedziczenia), które umożliwiają aktualizację 

wartości atrybutów w trakcie rozwoju (zmian) modelu, 

- definicję operacji różnicowania modeli zgodnych z MSPW, za pomocą, której można 

określać zmiany zachodzące w modelu w perspektywie zmian jego właściwości, 

- określenie metody budowy modeli zgodnych z MSPW i porównanie jej ze znanymi 

metodami budowy modeli ontologicznych,  

- propozycję metody BMSPW, która może być wykorzystana do badania zmian 

właściwości modeli zgodnych z MSPW. 

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że wykorzystanie ontologii w metamodelu MSPW, 

podobnie jak w innych znanych przypadkach wykorzystania ontologii w IT, umożliwia 

wielokrotne wykorzystanie wiedzy z danej dziedziny [41] (np. o systemach ERP), 

lub analizowanie wiedzy o konkretnej dziedzinie [42]. Przypadki zastosowania ontologii 

do  rozwiązywania problemów w IT zawarte są w literaturze [43], [44], [45]. W kontekście 

badań właściwości wdrożenia, modele zbudowane na podstawie MSPW pozwalają zarówno na 

zapis struktur danych SI – klasy i wystąpienia (aspekt statyczny modelu), jak również na zapis 

procesów przetwarzania danych w SI – relacje nietaksonomiczne między klasami (aspekt 

dynamiczny modelu).  
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2. Implementacja metamodelu MSPW i metody BMSPW 

Rozdział zawiera specyfikację implementacji metamodelu MSPW w obszarze kosztów 

wdrożenia SI – model fuzzy OMKW oraz definicję metody szacowania kosztów wdrożenia fuzzy 

SKW, wykorzystującą model fuzzy OMKW, a której podstawą jest metoda BMSPW. 

W  końcowej części rozdział zawiera propozycję alternatywnych modeli, które mogą być 

wykorzystane do badania właściwości wdrożenia lub właściwości procesu rozwoju 

oprogramowania. 

2.1. Rozmyty, ontologiczny model kosztów wdrożenia  

W rozdziale 1.3 zaprezentowano specyfikację etapów budowy modeli parametrów wdrożenia 

na podstawie metamodelu MSPW. Korzystając z tej metody, buduje się ontologiczny model 

kosztów wdrożenia fuzzy OMKW. Na etapie identyfikacji określa się cel budowy modelu, 

na przykład alokację kosztów wdrożenia. Dane źródłowe do budowy modelu pozyskiwane są 

z dokumentacji projektowej, wykorzystanej do budowy SI lub z dokumentacji technicznej 

gotowego SI. Szczególnie istotne są fragmenty opisujące dokumenty użytkowe i procesy 

przetwarzania danych. Kolejnym źródłem danych jest dokumentacja powykonawcza projektów 

wdrożeń SI, skąd pozyskiwane są dane o atrybutach projektu (koszty, liczba błędów itp.) 

i wartościach tych atrybutów dla poszczególnych prac realizowanych w ramach tego 

wdrożenia.  

Prezentując konstrukcję modelu fuzzy OMKW, posłużono się przykładem instancji 

modelu, do której zaczerpnięto dane z obszaru logistycznego27 wykorzystującego między 

innymi dokumenty sprzedaży. Wśród nich wyróżnia się trzy rodzaje (klasy) dokumentów: 

paragony (dla nieokreślonych kontrahentów) i faktury sprzedaży (dla określonych 

kontrahentów),  faktury proforma (bez wydania towaru). W klasie faktur sprzedaży występują 

dwa dokumenty faktury VAT (dla kontrahentów krajowych) i faktury UE (dla kontrahentów 

wewnątrzwspólnotowych). Oba zawierają takie same informacje, ale różnią się walutą, formą 

graficzną i stałymi informacjami tekstowymi. Ponadto, w obszarze logistycznym znajduje się 

klasa dokumentów wydania, w której występują dwa dokumenty wydania z magazynu: WZ 

i WZ z ceną. Faktura sprzedaży tworzona jest z dokumentu wydania lub alternatywnie 

dokument wydania tworzony jest z faktury sprzedaży. Obie czynności są dopuszczalne 

                                                 

27 Obszar logistyczny – w przedsiębiorstwie lub w SI, zbiór procesów związanych z zarządzaniem towarami 

(surowcami, produktami), sprzedażą i zamówieniami dostaw. 
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w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.  Na tej podstawie, w trakcie konceptualizacji 

tworzone są przede wszystkim leksykony L zgodnie z definicją (2): 

LC = (nazwa_pojęcia, Atrybut), gdzie Atrybut jest podzbiorem  F, 

LR = (nazwa_relacji, nazwa_pojęcia_1, nazwa_pojęcia_2, Atrybut), gdzie Atrybut jest 

podzbiorem F, nazwa_pojęcia_1, nazwa_pojęcia_2 ∈ C, 

LH ={(jest_podklasą, nazwa_pojęcia_1, nazwa_pojęcia_2), 

(jest_wystąpieniem, nazwa_pojęcia_1, nazwa_pojęcia_2), gdzie nazwa_poję-

cia_1, nazwa_pojęcia_2 ∈ C, 

Definicja leksykonu – F, dotyczącego atrybutów, zawężona jest wyłącznie do atrybutów 

określających koszty prac, takich jak: koszt dodania elementu SI, koszt parametryzacji, koszt 

szkolenia w zakresie wdrażanej funkcjonalności. W powszechnie stosowanej metodzie 

szacowania kosztów przez eksperta lub grupę ekspertów [17] trudność stwarza 

nieuporządkowana wiedza tychże ekspertów, która wynika z doświadczenia eksperta z różnych 

zakresów prac w wielu wdrożeniach. Na przykład ekspert bierze udział we wdrożeniu modułu 

oprogramowania do obsługi magazynów wysokiego składowania w firmie logistycznej, później 

– we wdrożeniu modułu do zarządzania zamówieniami dostaw w firmie produkcyjnej, 

a następnie – w projekcie implementacji controlingu w firmie usługowej. W procesie 

szacowania eksperci „przywołują” z pamięci własne doświadczenia i „dopasowują” je do 

bieżących wymagań klienta. W takiej sytuacji często zdarza się, iż istotne doświadczenia 

eksperta są pomijane lub używane w nieodpowiednim kontekście. Aby temu zapobiec, wiedza 

ekspertów o kosztach wdrożenia przypisywana jest do odpowiednich konceptów (klas), 

wystąpień i  relacji w nowo tworzonym modelu. Na przykład ekspert na postawie swojego 

doświadczenia szacuje, że czasochłonność dodania do SI dokumentu faktura UE wynosi 40 

rbh,  parametryzacja – 5 rbh, a szkolenie użytkowników 8 rhb. Wartości te stają się wartościami 

atrybutów koszt_dodania, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia wystąpienia faktura_UE. 

Uwzględnić należy jednak zmienność (niepewność) kosztów tych samych prac w trakcie 

różnych wdrożeń. Na przykład z perspektywy wielu wdrożeń zauważa się, że koszt 

rozszerzenia SI o nowy dokument faktura UE nie zawsze jest równy a. Dodanie dokumentu 

faktura UE kosztuje minimalną kwotę a1, najczęściej kwotę pomiędzy a2 i a3, ale istnieją 

przypadki innych wdrożeń, że kosztuje maksymalną kwotę a4. Takie doświadczenia ekspertów 

wymuszają sposób reprezentacji kosztów wdrożenia za pomocą rozmytych właściwościach 

wystąpień. Stąd wartości atrybutów opisane są za pomocą funkcji przynależności 
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reprezentowanej przez wektor charakterystycznych wartości Vfuzzy= (a1, a2, a3, a4). Na tej 

podstawie definiuje się leksykon F: 

F = {koszt_dodania, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia}.  

Wówczas, w tej instancji modelu struktura modelu O zgodnie z definicją (1) przyjmują postać: 

C = {Thing,  

(dokumenty_sprzedaży,{koszt_dodania, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia}),  

(dokumenty_wydania,{koszt_dodania, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia}), 

(faktury_pro-forma,{koszt_dodania, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia}), 

(paragony, faktury_sprzedaży,{koszt_dodania, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia}),  

(WZ, {koszt_dodania, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia}),  

(WZ_z_ceną,{koszt_dodania, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia}), 

( faktura_VAT,{koszt_dodania, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia}),  

( faktura_UE,{koszt_dodania, koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia})}, 

R = {(tworzy_fakturę_sprzedaży, faktura_sprzedaży, dokument_wydania,{koszt_dodania, 

koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia}),  

(tworzy_ dokument_wydania, dokument_wydania, faktura_sprzedaży, {koszt_dodania, 

koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia})}, 

HC = {jest_podklasą, Thing, dokumenty_sprzedaży),  

jest_podklasą (Thing, dokumenty_ wydania),  

jest_podklasą (dokumenty_sprzedaży, faktury_pro-forma),  

jest_ podklasą (dokumenty_sprzedaży, paragony),  

jest_podklasą (dokumenty_ sprzedaży, faktury_sprzedaży),  

jest_wystąpieniem (dokument_ wydania, WZ),  

jest_wystąpieniem (dokument_wydania, WZ_z_ceną),  

jest_wystąpieniem (faktura_sprzedaży, faktura_VAT),  

jest_wystąpieniem (faktura_ sprzedaży, faktura_VAT)}. 

Przy czym Thing rozumiany jest jako koncept nadrzędny w stosunku do każdego innego 

konceptu.  Na etapie implementacji realizowana jest wizualizacja modelu zgodnie z wcześniej 

określonymi definicjami. I tak implementowane są wystąpienia i struktury klas w modelu 

ontologicznym oraz tworzone są relacje zawierania między klasami dokumentów użytkowych, 

a klasami słowników. Przypisywane są wartości atrybutów do wystąpień, na przykład dla 

wystąpienia Faktura_UE: 

- koszt_dodania = (20 rbh, 25 rbh, 35 rbh, 45 rbh), 
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- koszt_parametryzacji =  (2 rbh, 5 rbh, 8 rbh, 12 rbh) 

- koszt_szkolenia =  (4 rbh, 6 rbh, 8 rbh, 10 rbh) 

Na tym etapie następuje propagacja atrybutów od wystąpień w stronę nadrzędnych klas. Po tej 

operacji wszystkie składowe struktury O powinny posiadać komplet uzupełnionych 

o odpowiednie wartości atrybutów. Fragment instancji modelu fuzzy OMKW wraz z rozmytymi 

atrybutami przykładowego wystąpienia faktura UE prezentuje rys. 30.  

 

Rysunek 30. Przykład fragmentu instancji modelu fuzzy OMKW [źródło: opracowanie 

własne za pomocą Protégé 5.0] 

Ostatnim etapem jest formalizacja, która polega na wyborze formatu zapisu. Na użytek prac 

badawczych wybrano format OWL, gwarantujący zapis kompletnego modelu, którego przykład 

dla zaprezentowanej instancji modelu zawarty jest na rys. 26.  

Przytoczony w literaturze [27] przypadek modelu OMKW (nierozmyta, „ostra” wersja 

modelu fuzzy OMKW), który powstał w wyniki wcześniejszych badań, pozytywnie weryfikuje 

możliwość kompletnego odwzorowania fragmentu systemu informatycznego oraz jego 

właściwości, które są istotne w procesie wdrożenia. Ważną cechą modelu ontologicznego jest 

możliwość jego zmiany w trakcie wdrożenia, na skutek zmieniających się wymagań klienta lub 

prac rozwojowych. Niska jakość informacji pozyskanych bezpośrednio od klienta na 

początkowych etapach wdrożenia w niewielkim stopniu wpływa na jakość danych 

w modelu, ponieważ model przygotowany jest na podstawie SI i uzupełniany sukcesywnie 

o doświadczenia dotyczące kosztów pozyskiwane w kolejnych wdrożeniach. Stąd braki 

informacji o wymaganiach klienta w bieżącym wdrożeniu uzupełniane są przez wymagania 

z poprzednich wdrożeń lub ze standardowej funkcjonalności SI. Ta cecha modelu jest 

gwarancją dokładniejszych szacowań. Tym samym została udzielona odpowiedź na ostanie 

pytanie pomocnicze: jakie cechy modelu gwarantują dokładniejsze wyniki szacowania? – 

specyficzna konstrukcja modelu, która umożliwia uzupełnienie braków kompletności wymagań 
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klienta za pomocą zgromadzonych informacji z wcześniejszych wdrożeń lub standardowego 

SI. Znane metody szacowania wykorzystują modele w postaci list wymagań lub 

hierarchicznych struktur wymagań. Takie modele nie gwarantują kompletności i jednego, 

wspólnego poziomu szczegółowości wymagań. Niekompletne wymagania klienta i różny 

poziom szczególności tych wymagań są główną przyczyną błędów szacowanych wyników 

z  wykorzystaniem znanych modeli i metod [22]. Mówiąc inaczej, model jest lepszy niż znane 

modele wymagań, ponieważ zawiera strukturę danych i procesy z SI pozwalające na 

usystematyzowanie wymagań, oraz zawiera wiedzę o kosztach histerycznych wdrożeń, która 

może być wykorzystana do szacowania.  

2.2. Metoda szacowania kosztów wdrożenia 

Wykorzystując zdefiniowaną w rozdziale 1.4 metodę BMSPW oraz model fuzzy OMKW 

proponuje się autorską metodę szacowania kosztów wdrażania fuzzy SKW. Etapy szacowania 

za pomocą metody fuzzy SKW przedstawia rys. 31.  

 

Rysunek 31. Etapy metody fuzzy SKW [źródło: opracowanie własne] 

W pierwszym etapie metody fuzzy SKW  tworzy się strukturę modelu O na podstawie SI. 

Następnie uzupełnia się ją informacjami o kosztach wdrożenia na podstawie doświadczenia 

ekspertów z wcześniejszych projektów (wdrożeń). Powstaje wówczas ontologiczny model 

kosztów wdrożenia standardowego systemu informatycznego. Każdemu wystąpieniu i relacji 

nietaksonomicznej w ontologii przypisuje się atrybuty odnoszące się do kosztów, 
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np. koszt_szkolenia, koszt_parametryzacji, koszt_dodania itp. Przypisane wartości atrybutów 

do wystąpień propagowane są do konceptów nadrzędnych. Tak przygotowany model jest 

modelem referencyjnym w stosunku do modeli powstałych na jego podstawie. Struktura 

modelu zawierająca wspólne (jednakowe) typy atrybutów wymusza jednakowy poziom 

szczegółowości wszystkich jego elementów. 

Na drugim etapie, w trakcie rozmów handlowych i analizy przedwdrożeniowej, 

dostawca modyfikuje model referencyjny w zależności od wymagań klienta odnoszących się 

do SI. Możliwe są następujące przypadki zmian w modelu: 

i. dodanie klasy, wystąpienia, relacji, 

ii. usunięcie klasy, wystąpienia, relacji. 

Zmiana klas, wystąpień lub relacji realizowana jest przez usunięcie danego obiektu 

i utworzenie w jego miejsce nowego. Dodane składowe modelu nie posiadają jeszcze atrybutów 

związanych z kosztami wdrożenia. Dopiero w procesie dziedziczenia zostaje im przypisany 

zestaw atrybutów nadrzędnych obiektów. W przypadku dodanych relacji taka operacja nie 

zawsze jest możliwa. Jeśli dodana relacja r łączy klasy c1 i c2, to: 

i. jeśli klasa c1 i klasa c2 nie posiadają żadnych  „starych”  relacji, to wartość atrybutów 

kosztów szacuje ekspert, na przykład wykorzystując metodę Szacowania przez 

analogię [17],  

ii. jeśli klasa c1 lub klasa c2 posiadają „stare” relacje, to relacja r(c1,c2) dziedziczy 

atrybuty, jakie występują w istniejących relacjach klasy c1 lub c2. 

W etapie trzecim wykonuje się dwukrotnie operacje różnicowania między modelem Mref 

referencyjnym i modelem zawierającym dodatkowe informacje o wymaganiach klienta M: 

S(M, Mref) = (Ks, Rs),       (17) 

S(Mref, M) = (Ks,ref, Rs,ref).       (18) 

Ze wszystkich składowych zbiorów Ks i  Ks,ref usuwane są klasy i ich atrybuty (selekcja), gdyż 

nie mają wpływu na koszty wdrożenia. W obu zbiorach pozostają jedynie wystąpienia. 

Następnie z wyników różnicowania wybierane są te atrybuty, które mają znaczenie dla 

określenia kosztów wdrożenia. Ze wszystkich składowych zbiorów Ks,ref, Rs,ref wybrane 

i uporządkowane są wartości atrybutu koszt_usunięcia. Natomiast, ze wszystkich składowych 

zbiorów Ks, Rs wybrane i uporządkowane są wartości atrybutów: koszt_dodania, 

koszt_parametryzacji, koszt_szkolenia. Następnie zapis atrybutów i ich wartości przekształcony 

zostaje do formatu szeregowego (serializacja) i przeanalizowana zostaje jego struktura 

gramatyczna (parsowanie) w celu zsumowania wartości atrybutów z podziałem na atrybuty.  
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Te wartości stanowią wynik szacowania, Vfuzzy, koszt_usunięcia, Vfuzzy, koszt_dodania, 

Vfuzzy, koszt_parametrzyzacji, Vfuzzy, koszt_szkolenia., który łącznie z kosztem wdrożenia standardowej wersji 

SI są całkowitym kosztem wdrożenia SI u danego klienta.  

 Inaczej mówiąc, zakłada się, że wystarczy w trakcie rozmów handlowych lub analizy 

przedwdrożeniowej wyspecyfikować i  wprowadzić do znanego modelu fuzzy OMKW zmiany 

wynikające z wymagań klienta, aby na tej podstawie określić koszty wdrożenia zmian 

oprogramowania dla tego klienta. 

2.3. Alternatywne implementacje   

Wykorzystując strukturę i właściwości ontologicznego metamodelu MSPW przedstawionego 

w rozdziale 1, można budować różne modele parametrów wdrożenia lub oprogramowania. 

Zakres badań prezentowany w pracy dotyczy modeli odnoszących się do kosztów wdrożenia, 

ale właściwościami składowych modelu mogą być inne metryki, na przykład: 

 rozmiaru: linie kodu, tokeny, liczba stron dokumentacji, 

 złożoności: metryki Halsteada, 

lub informacje tekstowe takie jak: 

 uwagi klienta związane z realizacją, 

 uwagi klienta związane z realizacją,  

 zalecenia dla wykonawcy, dokumentacja użytkowa i techniczna, 

 dokumentacja użytkowa i techniczna. 

Chociaż jak wspomniano wcześniej, w tym przypadku należy przedefiniować operacje 

łączenia, propagacji, dziedziczenia i różnicowania. W oparciu o takie „wypełnienie” modelu 

oraz zaprezentowaną wcześniej metodę BMSPW mogą być konstruowane metody służące 

dostawcom i producentom oprogramowania na przykład do: 

 szacowania i analizowania zmian liczby kodu programu w zależności od zmieniających 

się wymagań klienta,  

 przewidywania trudności rozwoju oprogramowania na podstawie zmian liczby tokenów 

lub na podstawie metryki Halsteada D, 

 określenia liczby błędów w trakcie rozwoju oprogramowania, pozwalających 

na rezerwację czasu na ich naprawę, na podstawie metryki Halsteada B, 

 szacowania kosztów przygotowania dokumentacji w trakcie rozwoju SI, 

 dokumentacji szczegółowych wymagań klienta,  

 dokumentacji i zarządzania zaleceniami dla wykonawców, 

 zarządzania dokumentacją użytkową i techniczną w trakcie rozwoju systemu. 
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Jeśli model zbudowany jest w oparciu o metryki liczbowe, np. linie kodu, to można 

wykorzystać wszystkie etapy i czynności metody SKW lub fuzzy SKW w zależności od tego, 

czy model ontologiczny zostanie uzupełniony „ostrymi”, czy rozmytymi wartościami 

atrybutów. Jeśli wykorzystuje się informacje tekstowe przypisane do składowych modelu, 

wówczas nie wykonuje się ostatniej czynności w proponowanych metodach szacowania: 

sumowania wartości atrybutów. W wyniku uzyskuje się wówczas listę zawierającą informacje 

przypisane do zmienionych lub dodanych składowych ontologii.  

Reasumując, należy stwierdzić, że na bazie ontologicznego metamodelu MSPW można 

budować instancje modeli w różnych aspektach postrzegania wdrożenia, a wykorzystując 

schemat działania metody BMSPW, konstruować metody opisujące lub szacujące wybrane 

cechy (atrybuty) rozwijanego systemu informatycznego. 

2.4. Podsumowanie 

W rozdziale 2 zaprezentowano implementacje metamodelu MSPW w postaci modelu fuzzy 

OMKW. Określono również metodę szacowania kosztów wdrożenia fuzzy SKW na podstawie 

metody BMSPW. Zaletą metody fuzzy SKW jest rozszerzenie wyniku szacowania o dodatkowe 

informacje określające możliwości niedoszacowania lub przeszacowania prac. Taki 

rozszerzony wynik szacowania znacznie ułatwia negocjowanie kontraktu przez dostawcę, 

co w konsekwencji zwiększa szansę na zakończenie projektu sukcesem, czyli zgodnie 

z warunkami kontraktu (w ustalonym koszcie, terminie i zakresie). Ponadto, zaproponowano 

wykorzystanie definicji metamodelu MSPW do budowy innych modeli właściwości wdrożenia, 

które mogą być pomocne przy badaniu zjawisk zachodzących podczas rozwoju 

oprogramowania.  

Odpowiadając ponownie na pytanie pomocnicze: jakie dane i w jakiej formie  zapisywać 

w modelu ontologicznym?, wskazuje się, że w modelu ontologicznym fuzzy OMKW można 

zapisać dane dotyczące czasochłonności poszczególnych elementów modelu. 

Czasochłonność odnosić może się do czasu utworzenia danego elementu, usunięcia, 

parametryzacji lub dowolnie innych prac z nim związanych. Dane w formie rozmytej zapisane 

są za pomocą wektora czteroelementowego charakteryzującego funkcję przynależności. 

Weryfikując warunki przedstawione w części I, w rozdziale 3.4, jakie musi spełniać 

model wdrożenia, należy zauważyć, że w spełnieniu warunku (i) kompletności względem 

obszaru, w którym ma być zastosowany model, pomocna jest struktura modelu O. Na przykład 

jeśli nowe wymaganie odnoszące się do struktur danych SI umieszczone jest w istniejącej klasie 

i klient nie określi wymagania dotyczącego przetwarzania tych danych, to wykorzystywane są 



   63 

 

relacje nietaksonomiczne już istniejące w modelu, odpowiadające standardowym 

funkcjonalnościom SI. W innym przypadku, jeśli nowe wymaganie umieszczone jest w nowej 

klasie, to sąsiednia klasa traktowana jest jako wzór do określenia relacji nietaksonomicznych. 

Ponadto dodanie wymagania związanego z przetwarzaniem danych, reprezentowanego 

w modelu przez relację nietaksonomiczną wymusza określenie składowych, które ta relacja 

łączy. Z tych powodów wykorzystanie fuzzy SKW pozwala na pełniejszy (bardziej 

kompletny)  zapis wymagań klienta, niż można osiągnąć za pomocą znanych modeli. 

Warunek (ii) jednolitej szczegółowości  dla wszystkich składowych modelu, wymuszony 

jest przez określnie typów atrybutów (ang. data properties) w modelu (zbiór F z definicji (2)) 

wspólnych dla wszystkich składowych w danym modelu. Jeśli w trakcie budowania modelu, 

na etapie konceptualizacji, ustalone są typy atrybutów, na przykład koszt_dodania, 

koszt_parametryacji, i są wykorzystywane tylko te typy, to zachowany zostanie jeden poziom 

szczegółowości.  

Z założenia, struktura modelu O zbudowana przez dostawcę na podstawie standardowego 

SI nie zawiera sprzecznych informacji. Do takiego modelu dostawca dołącza wymagania 

klienta, które umieszczane są w otoczeniu istniejących składowych, których bezpośrednio 

dotyczą. Jeśli klient ujawni wymagania sprzeczne, to zostaną umieszczone w tym samym 

„miejscu” w modelu, przez co dostawca łatwo może zidentyfikować czy są sprzeczne czy nie 

z sąsiadującymi wymaganiami. Przez to należy rozumieć, że model fuzzy OMKW umożliwia 

kontrolę sprzeczności wymagań w znacznie większym zakresie niż znane modele – warunek 

(iii), 

Ponadto pokazano, że model ontologiczny umożliwia zapis struktur danych 

i procesów, oraz przypisanie wiedzy ekspertów (do danych i procesów), co należy rozumieć 

jako spełnienie warunku (iv) – możliwość zapisu w modelu struktur danych i procesów SI. 

Wiedza o wdrożeniu zapisana w modelu fuzzy OMKW jest kategoryzowana przez przypisanie 

do odpowiednich składowych i określonych typów atrybutów, np. koszty dodania. 

Ta właściwość spełnienia warunek (v) – przypisanie wiedzy ekspertów (np. o kosztach) do 

danych i procesów i  warunek (vi) – przypisane wiedzy o wdrożeniu w różnych kategoriach. 

Taksonomia (struktura O z definicji (1)) pozwala na łatwe odszukanie odpowiedniego 

fragmentu wiedzy ekspertów.  Należy rozumieć, że warunek (vii) –  łatwość odszukania 

odpowiedniego fragmentu wiedzy ekspertów został spełniony. Format zapisu w którymś 

z przytoczonych języków, w badaniach wybrano OWL, zapewnia automatyczne 

przetwarzanie modelu, co spełnia warunek (viii) – możliwość automatycznego 
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przetwarzania modelu. Podsumowując, należy stwierdzić, że ontologiczny model wdrożenia 

fuzzy OMKW spełnia warunki sprecyzowane w części I, w rozdziale 3.4.  

Badania są uzasadnione, o ile proponowany ontologiczny model kosztów wdrożenia fuzzy 

OMKW gwarantuje lepsze wyniki szacowania niż można uzyskać za pomocą znanych modeli 

i opartych na nich metodach. Wiadomo, że przyczyną błędów wyników znanych metod są 

niedoskonałe modele danych (listy lub hierarchiczne struktury wymagań), z których te metody 

korzystają. Niedoskonałość polega na niekompletności informacji (wymagań) w nich 

zawartych oraz zróżnicowanym poziomie szczegółowości różnych fragmentów modelu. 

Konstrukcja znanych modeli nie pozwala na zastosowanie mechanizmów kontroli tych 

niedoskonałości. Model ontologiczny pozbawiony jest tych ograniczeń. Kompletność 

informacji zapewniona jest przez to, że model zbudowany jest na podstawie SI i wcześniejszych 

wdrożeń dostawcy, przez co wymagania, których dostawca nie pozyska od klienta i które 

powodowałyby niekompletność modelu – zastępowane są informacjami z modelu 

referencyjnego Mref. Jeden poziom szczegółowości zapewnia struktura  modelu 

referencyjnego, do której „dopisywane” są wymagania klienta. Stąd wynika, że skoro model 

ontologiczny pozbawiony jest niedoskonałości jakie posiadają znane modele, to wyniki 

szacowania metody na nim opartej są dokładniejsze niż uzyskane znanymi metodami.  

3. Weryfikacja metody przedwdrożeniowego wymiarowania SI  

Weryfikację metody fuzzy SKW przeprowadza się za pomocą badań poligonowych, na dwóch 

pierwszych etapach wdrożenia, na etapie rozmów handlowych i analizy przedwdrożeniowej. 

W trakcie badań ocenia się błąd szacowania i czasochłonność procesu szacowania.  

Koszty rzeczywiste wdrożenia SI znane są dopiero po zakończeniu projektu. Celem 

badań weryfikujących jest określenie dokładności wyników metody fuzzy SKW względem 

rzeczywistych kosztów oraz porównanie z dokładnościami osiąganymi znanymi metodami. 

W dyskusji wyników wykorzystuje się pojęcie błędu szacowania, które należy rozumieć jako:  

∆𝒙 =
𝑥−𝑥0

𝑥0
∙ 100%      (19) 

gdzie: ∆𝒙 – błąd szacowania [%],  

x – szacowana wartość, 

 x0 – rzeczywista wartość, znana po zakończeniu wdrożenia. 

Implementacja modelu wykorzystana w badaniach zrealizowana jest w obszarze logistycznym, 

ponieważ jest on w niewielkim stopniu, w porównaniu do obszarów finansowego 

i personalnego (ang. Human Resource, skr. HR), zunifikowany przez przepisy prawne. Z tego 
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powodu dostawcy notują w tym obszarze najwięcej zmian funkcjonalnych SI wynikających 

ze specyficznych wymagań klienta. W przedsiębiorstwach handlowych obszar logistyczny 

skupia najistotniejsze procesy w organizacji. W przedsiębiorstwach produkcyjnych wspomaga 

obszar produkcyjny w zakresie zapewnienia surowców i sprzedaży wyrobów gotowych. 

Dla przedsiębiorstw usługowych obszar ten zapewnia ciągłość świadczenia usług. 

Te uwarunkowania potwierdzają reprezentatywność obszaru logistycznego do weryfikacji 

problemu badawczego. Podobne cechy posiada obszar produkcji, jednakże wdrożenia 

oprogramowania w tym obszarze nie zdarzają się tak często, jak w obszarze logistycznym. Stąd 

ilość możliwych do pozyskania danych w celu przeprowadzania badań jest niewystarczająca. 

Oba obszary są na tyle reprezentatywne, że jeśli weryfikacja metody szacowania zostanie 

przeprowadzona w zakresie jednego z nich, to wnioski można rozszerzyć do pozostałych 

obszarów SI. Podział systemu ERP na obszary przedstawia rys. 32.  

Realizując badania zbudowano instancję ontologicznego modelu kosztów wdrożenia – 

fuzzy OMKW. Zbudowany ontologiczny model zawiera 36 klas i podklas, 29 wystąpień (ang. 

individuals), 11 typów relacji (ang. object properties), które wystąpiły 138 razy. Model 

ontologiczny uzupełniono rzeczywistymi danymi pochodzącymi z dokumentacji 

powykonawczej zrealizowanych projektów przez dostawcę w zakresie wartości atrybutów 

koszt_dodania, koszt_usunięcia.    

 

Rysunek 32. Obszary systemu ERP [źródło: opracowanie własne] 

W przypadkach badania szacowania za pomocą Analizy Punktów Funkcyjnych, dokonuje się 

przeliczenia FP na rbh. Z doświadczenia dostawcy oraz z literatury [46] wiadomo, że dla 

języków programowania wysokiego poziomu czasochłonność jednego Punktu Funkcyjnego 

wynosi 1,5-2 rbh. Do oceny wyników przyjmuje się średnio wartość 1 FP = 1,75 rbh. 

W pozostałych przypadkach, porównania wyników szacowania metody fuzzy SKW z wynikami 

uzyskanymi za pomocą innych metod lub z rzeczywistymi kosztami (badania poligonowe) 

porównywane są wartości czasochłonności w jednostkach roboczogodzin. 
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3.1. Przebieg badań 

Podstawowym kryterium oceny każdej metody szacowania jest wielkość błędu, jakim 

obarczone są wyniki. Dla projektów IT błąd ten znany jest dopiero po realizacji całego 

wdrożenia, kiedy można porównać wartości szacowane z rzeczywistymi, poniesionymi przez 

dostawcę kosztami (czasochłonnością) prac. W pierwszej części badań porównuje się wyniki 

szacowania znanych metod i metody fuzzy SKW, co daje odpowiedź na pytanie dotyczące 

dokładności wyników proponowanej metody. W drugiej części badań, na podstawie 

zarejestrowanej czasochłonności procesu szacowania metodą fuzzy SKW,  ocenia się ją 

w kontekście zarejestrowanej czasochłonności szacowania znanych metod. Czasochłonność 

szacowania określona jest jako czas od momentu uzyskania danych wejściowych do momentu, 

kiedy znany jest wynik szacowania. Nie rozważa się czasochłonności pozyskiwania danych 

ani czasochłonności budowy modelu referencyjnego fuzzy OMKW. Zakłada się, że w badanych 

przypadkach są to wielkości stałe, przez co nie wpływają na wynik porównania. Należy 

pamiętać, że czasochłonność (koszt) procesu szacowania jest tylko jedną ze składowych 

kosztów dostawcy w projekcie wdrożenia. Zagadnienia związanie z kosztami ponoszonymi 

przez dostawcę na pierwszych etapach wdrożenia przedstawione są w załączniku A, 

w rozdziale 1, 2 i 3.  

 Do badań weryfikacyjnych wybiera się cztery projekty wdrożenia SI uznając je za 

najbardziej reprezentatywne z powodu kompletności danych porównywalnego zakresu 

wdrożenia. Dane pozyskane od dostawcy obejmują zakresem:  

- zakres prac zdekomponowany do poziomu wymagań szczegółowych,  

- szacowaną czasochłonność realizacji każdego z wymagań, 

- rzeczywiste, poniesione przez dostawcę koszty realizacji każdego wymagania,  

- zarejestrowaną czasochłonność procesu szacowania.  

Wszystkie wybrane projekty dotyczą wdrożenia tego samego oprogramowania w średniej 

wielkości przedsiębiorstwach produkcyjnych. Projekty zostały zrealizowane przez dostawcę 

w latach 2012 – 2015.  

Projekt nr 1 (U02834) 

Pierwszą weryfikację metody fuzzy SKW prezentuje się na przykładzie szacowania kosztów 

zmian SI w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży wyrobów dla przemysłu 

okrętowego.  Po roku od wdrożenia standardowej wersji SI w obszarze logistyki, klient zgłasza 

dostawcy nowe wymaganie związane z certyfikatami bezpieczeństwa wyrobu wprowadzonego 
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do produkcji. W trakcie rozmów handlowych klient określa wymaganie polegające na tym, 

że zamawiane surowce z grupy A dostarczane są z certyfikatami bezpieczeństwa, które należy 

dołączyć do wyrobu gotowego sprzedawanego odbiorcy, a kopie w wersji elektronicznej 

przechowywać w archiwum. Na tym etapie jedynymi metodami szacowania możliwymi do 

zastosowania przez dostawcę są Indywidualna ocena eksperta lub Ocena grupy ekspertów. 

Dostawca szacuje wartość prac na 38 rbh. W trakcie analizy przedwdrożeniowej dostawca 

uszczegółowia wymagania o dokładną zawartość nowego dokumentu (liczba i typy pól) oraz 

uzyskuje informację, że certyfikaty zawierają dodatkowo informacje dotyczące sposobu 

montażu, które powinny zostać umieszczone na dokumencie RW28, wydrukowane i przekazane 

pracownikowi na wydziale produkcji. Ponadto, klient w przypadku serwisu (naprawy) swojego 

wyrobu musi odszukać odpowiedni certyfikat.  Po skompletowaniu wymagań koszty zmian SI 

dostawca szacuje metodą Analizy punktów funkcyjnych i po skorygowaniu otrzymuje wartość 

34 FP, co stanowi 59 rbh. 

Celem porównania przeprowadza się szacowanie metodą fuzzy SKW na etapie rozmów 

handlowych. Na podstawie wstępnie ujawnionych wymagań klienta, model zwiększa o dwie 

klasy powiązane z klasami Dokumenty_zakupu i Dokumenty_sprzedaży, dwa wystąpienia 

(Certyfikat_dok i Certyfikat_img) oraz 12 relacji między dodanymi, a istniejącymi klasami. 

Klasy i wystąpienia odziedziczą metrykę koszt_dodania z obiektów nadrzędnych, natomiast 

w dodanych relacjach wartość tej metryki określa ekspert. Po wyznaczeniu różnicy między 

zmienionym modelem i referencyjnym, funkcja przynależności sumy metryki koszt_dodania 

wynosi Vfuzzy,1 = (27 rbh, 40 rbh, 46 rbh, 58 rbh). Oznacza to, że najbardziej prawdopodobny 

koszt realizacji zawiera się między 40 a 46 rbh. W skrajnie niekorzystnej sytuacji nie 

przekracza 48 rbh, ale nie jest mniejszy niż 27 rbh. Spośród wielu strategii defuzzyfikacji 

(wyostrzania) [47] jedynie strategia największego maksimum (ang. Last of Maximum, 

skr. LOM) jest przydatna dostawcy w procesie określenia wartości prac. Na jej podstawie 

określa się wartość kontraktu na 46 rbh. Po analizie przedwdrożeniowej i uszczegółowieniu 

wymagań, model powiększa się o kolejne 9 relacji, co zmienia szacowanie do Vfuzzy,1’ = (27 rbh, 

46 rbh, 53 rbh, 64 rbh). Oznacza to, że najbardziej prawdopodobny koszt realizacji zawiera się 

między 46 rbh a 53 rbh. W skrajnie niekorzystnej sytuacji nie przekracza 64 rbh i nie jest 

mniejszy niż 27 rbh. Na podstawie metody LOM wyznaczony jest ostateczny koszt prac 

                                                 

28 RW – dokument magazynowy służący do ewidencji wydań towarów z magazynów, inaczej rozchód wewnętrzny. 
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wdrożeniowych równy 53 rbh. Dostawca świadomie podejmuje się realizacji prac, mając na 

uwadze ryzyko przekroczenia kosztów prac maksymalnie do 64 rbh. 

Prace związane z procesem szacowania na etapie rozmów handlowych zajmują dostawcy 

4 rbh i na etapie analizy przedwdrożeniowej  kolejne 3 rbh – łącznie 7 rbh. Zarejestrowana 

czasochłonność procesu szacowania za pomocą metody fuzzy SKW wynosi 5 rbh. Po realizacji 

projektu analiza raportów kosztów wykonania wykazuje, że czasochłonność prac przekazanych 

klientowi wynosi 44 rbh i dodatkowo usuwanie usterek 7 rbh – łącznie 51 rbh. 

Projekt nr 2 (U03333) 

Kolejny przypadek dotyczy firmy produkcyjnej z branży energetycznej, która zaopatruje  

wykonawców inwestycji w urządzenia pracujące w zakresie średnich i wysokich napięć. 

Produkcja polega na montażu elementów zamawianych od dostawców lub wykonywanych 

przez podwykonawców i odbywa się tylko na zamówienie klienta. W ciągu miesiąca 

przedsiębiorstwo uruchamia ok. 500 zleceń produkcyjnych na krótkie, niepowtarzalne serie 

wyrobów (do 10 sztuk). Dostawca SI na wstępnym etapie rozmów handlowych zauważa 

specyficzne dla tego przedsiębiorstwa procesy realizowane przy zamówieniu dostaw, 

zleceniach produkcyjnych i kompletacji towaru do wysyłki. Na tym etapie ekspert szacuje koszt 

prac w obszarze logistycznym (zaopatrzenie i sprzedaż) na 79 rbh. Przed etapem negocjacji 

handlowych dostawca wykonuje analizę przedwdrożeniową. Analiza dotyczy obszarów, 

w których zwykle występują specyficzne procesy, tj. logistyki i produkcji. Wyszczególnia się 

grupy wymagań, w których zidentyfikowano ponad 30 wymagań szczegółowych, z czego 11 

w obszarze logistycznym. Większość z nich wymaga zmiany struktury danych poprzez dodanie 

pól do istniejących tabel i powiązań. Na tej podstawie dostawca dokonuje  szacowania za 

pomocą Analizy punktów funkcyjnych i otrzymuje wynik szacowania zmian funkcjonalności 

w obszarze logistycznym 53 UFP29, co daje po skorygowaniu – 56 FP, a w przeliczeniu na 

czasochłonność 98 rbh. 

Celem porównania przeprowadza się wycenę metodą fuzzy SKW. Pierwsze szacowanie 

dokonuje się na etapie rozmów handlowych. Na podstawie wstępnie ujawnionych wymagań 

klienta, model referencyjny zwiększa się o jedną klasę powiązaną z klasą Zamówienia, dwa 

wystąpienia Dokument_zamówienie_dostawy_do_zlecenia i Dokument_zamówienie_ 

wewnętrzne_ze_zlecenia_produkcyjnego,  trzy nowe relacje oraz cztery istniejące relacje 

między dodanymi, a istniejącymi wystąpieniami. Klasy i wystąpienia odziedziczą metrykę 

                                                 

29 UFP, ang. Unadjustment Function Point – nieskorygowane punkty funkcyjne. 
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koszt_dodania z obiektów nadrzędnych, natomiast w dodanych relacjach wartość tej metryki 

określa ekspert. Po wyznaczeniu różnicy między zmienionym modelem i referencyjnym, 

funkcja przynależności sumy atrybutów koszt_dodania wynosi Vfuzzy,2 = (45 rbh, 62 rbh, 91 rbh, 

120 rbh). Oznacza to, że najbardziej prawdopodobny koszt realizacji zawiera się między 62 

a 91 rbh. W skrajnie niekorzystnej sytuacji nie przekracza 120 rbh, ale nie jest mniejszy niż 

45 rbh. Na podstawie LOM określono wstępnie wartość kontraktu na 91 rbh. Po analizie 

przedwdrożeniowej dodane zostały do modelu kolejne 3 relacje i szacowanie zwiększa się do 

Vfuzzy,2’ = (49 rbh, 69 rbh, 102 rbh, 135 rbh). Oznacza to, że najbardziej prawdopodobny koszt 

realizacji zawiera się między 69 a 102 rbh. W skrajnie niekorzystnej sytuacji nie przekracza 

135 rbh i nie jest mniejszy niż 49 rbh. Na podstawie metody LOM wyznaczona jest ostateczna 

czasochłonność prac wdrożeniowych równa 102 rbh.  

W trakcie tego projektu dostawca poświęca na szacowanie zmian oprogramowania 

w obszarze logistyki 11 rbh. Dostawca realizuje prace w terminie trzech miesięcy i oddaje do 

końcowych testów akceptacji klientowi. Do tego momentu rzeczywista czasochłonność prac 

programistycznych w obszarze wynosi 88 rbh. W trakcie testów akceptacji ujawniają się 

usterki, które nie zostały wykryte w trakcie testów wewnętrznych. Usunięcie błędów podnosi 

czasochłonność realizacji dodatkowo do 112 roboczogodzin. Wykorzystując metodę fuzzy SKW 

zarejestrowana czasochłonność prac związanych z szacowaniem wynosi 8 rbh.  

Projekt nr 3 (U01130) 

Kolejny przypadek szacowania zachodzi w przedsiębiorstwie z branży produkcji wyrobów 

z żywic epoksydowych, użytkującym system klasy ERP od 6 lat. Mimo stałej konserwacji 

systemu przez dostawcę, stara technologia staje się  barierą rozwoju. Dostawca SI musi określić 

koszty przeniesienia zbioru specyficznej funkcjonalności do obecnie dystrybuowanej wersji 

standardowej SI. Przed etapem negocjacji handlowych dostawca wykonuje analizę 

przedwdrożeniową. Z tego powodu nie ma danych o szacowanych wartościach z etapu rozmów 

handlowych. Szacowanie na etapie analizy przedwdrożeniowej obywa się metodą hybrydową. 

Metodę hybrydową należy rozumieć jako szacowanie różnymi metodami niezależnych 

fragmentów zakresu prac, na przykład: wykonanie raportów sprzedaży metodą Szacowania 

przez analogię, oprogramowanie alternatywnego sposobu powoływania zleceń produkcyjnych 

metodą Analizy Punktów Funkcyjnych, a zmiany akceptacji zamówień dostaw metodą  

Indywidualnej oceny eksperta. W trakcie sesji analitycznych dostawca weryfikuje konieczność 

przeniesienia modyfikacji do nowej wersji. Modyfikacje zrealizowane w starej wersji SI 

dotyczą zmian funkcjonalności standardowych, dodatkowych funkcjonalności oraz 
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dodatkowych wydruków i raportów. Do przeniesienia w obszarze logistyki dostawca 

kwalifikuje 13 modyfikacji oraz 16 raportów. Podobnie jak w poprzednim przypadku 

dokument analityczny, precyzując wymagania i dzieląc je na grupy obszarowe, sugeruje 

w  ierwszym etapie zastosowanie metody Dekompozycji i rekonstrukcji. Wymagania dotyczące 

przeniesienia modyfikacji dostawca szacuje kombinacją metody Indywidualnej oceny eksperta 

i metody Szacowanie przez analogię. Wymagania dotyczące raportów oraz procedur 

transferowych szacowane są metodą Zliczania, obliczania i oceniania. Czasochłonność 

w obszarze logistycznym wynosi 304 rbh w zakresie modyfikacji funkcjonalności SI oraz 63 

rbh w zakresie dostosowania raportów – łącznie 367 rbh.  

W celu porównania przeprowadza się wycenę metodą fuzzy SKW. Na podstawie 

wyspecyfikowanych wymagań klienta, model referencyjny zwiększa się o 8 klas, 27 wystąpień, 

3 nowe typy relacji oraz 36 relacji między dodanymi, a istniejącymi wystąpieniami. Klasy 

i wystąpienia odziedziczą metrykę koszt_dodania z obiektów nadrzędnych, natomiast 

w dodanych typach relacji wartość tego atrybutu określa ekspert. Po wyznaczeniu różnicy 

między zmienionym modelem i referencyjnym, funkcja przynależności sumy atrybutów 

koszt_dodania wynosi Vfuzzy,3 = (180 rbh, 271 rbh, 383 rbh, 504 rbh). Oznacza to, że najbardziej 

prawdopodobna czasochłonność realizacji zawiera się między 271 a 383 rbh. W skrajnie 

niekorzystnej sytuacji nie przekracza 504 rbh, ale nie jest mniejsza niż 180 rbh. Na podstawie 

metody LOM określono wstępnie wartość kontraktu w obszarze logistycznym na 383 rbh. 

Dostawca podejmuje się realizacji prac, mając na uwadze ryzyko przekroczenia 

czasochłonności prac maksymalnie do 504 rbh. 

Dostawca rejestruje 42 rbh przeznaczone na proces szacowania. Prace realizuje 

w terminie 6 miesięcy i oddaje do testów akceptacji klientowi. Do tego momentu 

czasochłonność prac wynosi 398 rbh. W trakcie testów akceptacji ujawniają się usterki, które 

nie zostały wykryte w trakcie testów wewnętrznych. Dostawca usuwa 2 poważne i 8 mniejszych 

błędów. Koszt realizacji dodatkowo obciąża budżet projektu 15 rbh prac naprawczych. Łącznie 

dostawca realizuje wymagania klienta w obszarze logistyki poświęcając 413 rbh. Natomiast 

zarejestrowana czasochłonność procesu szacowania za pomocą metody fuzzy SKW wynosi 

24 rbh. 

Projekt nr 4 (U02142) 

W czwartym projekcie zarządzający firmą wytwarzającą wyroby i konstrukcje metalowe widzą 

potrzebę kontroli pracy działów produkcyjnych poprzez śledzenie wyrobów na poszczególnych 

etapach produkcji. Barierą, podobnie jak w poprzednim przypadku, jest przestarzały system 
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klasy ERP użytkowany od 7 lat. Zmiana wersji systemu oraz implementacja nowych 

funkcjonalności otwiera drogę do dalszego rozwoju SI. Projekt obejmuje instalację nowej 

wersji systemu, przeniesienie modyfikacji, import danych z wersji poprzedniej oraz 

implementację modułu do zdalnej obsługi magazynu z wykorzystaniem mobilnych terminali. 

Przed etapem negocjacji handlowych dostawca, podobnie jak w poprzednim przypadku, 

wykonuje przedwdrożeniową analizę porównawczą. Stąd nie ma danych o szacowanych 

wartościach z etapu rozmów handlowych. W trakcie sesji analitycznych dostawca weryfikuje 

konieczność przeniesienia modyfikacji do nowej wersji SI oraz specyfikuje nowe wymagania 

klienta w zakresie obsługi magazynu. Dokumentacja zawiera 13 wymagań, które kwalifikują 

się do przeniesienia i 9 wymagań nowych. Wszystkie wymagania dotyczą obszaru procesów 

produkcyjnych i logistycznych.  

Podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach dokument analityczny precyzując 

wymagania sugeruje dla niektórych z nich w pierwszym etapie zastosowanie metody 

Dekompozycji i rekonstrukcji. Zdekomponowane wymagania dostawca szacuje metodą 

Zliczania, obliczania i oceniania. Następnie metodą przez Analogię do historycznych danych 

dostawca ocenia koszty każdego elementu. Pozostałe wymagania dostawca szacuje metodą 

Indywidualnej oceny eksperta. Eksperci weryfikują wyceny poszczególnych wymagań danymi 

historycznymi. W zależności od własnego doświadczenia i konkretnego wymagania stosują 

współczynniki krotności z zakresu 0,3 do 0,7. Dostawca określa czasochłonność prac na łączną 

wartość 403 rbh, z czego w obszarze logistycznym prace wynoszą 53 rbh. 

W celu weryfikacji przeprowadza się wycenę metodą fuzzy SKW. Na podstawie 

wyspecyfikowanych wymagań klienta model referencyjny zwiększa się o jedną klasę. 

Wyodrębnia się klasę grupującą dokumenty z terminali mobilnych, ponieważ czasochłonność 

ich dodania nie zależy od czasochłonności innych dokumentów logistycznych. Dodaje się dwa 

nowe wystąpienia i 13 nowych relacji. Właściwości dodanych wystąpień szacuje się metodą 

Indywidualne oceny eksperta. Po wyznaczeniu różnicy między modelem referencyjnym 

i zmienionym zgodnie z wymaganiami klienta, funkcja przynależności sumy metryki 

koszt_dodania wynosi Vfuzzy,4 = (22 rbh, 41 rbh, 65 rbh, 82 rbh). Oznacza to, że najbardziej 

prawdopodobny koszt realizacji zawiera się między 41 a 65 rbh. W skrajnie niekorzystnej 

sytuacji nie przekracza 82 rbh, ale nie jest mniejszy niż 22 rbh. Na podstawie LOM określa się 

czasochłonność prac w obszarze logistycznym na 65 rbh.  

Szacowanie zmian oprogramowania w zakresie logistyki zajmuje dostawcy 5 rbh. 

Rzeczywista czasochłonność realizacji prac w ustalonym z klientem zakresie prac wynosi 
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79 rbh. Natomiast zarejestrowana czasochłonność procesu szacowania za pomocą metody fuzzy 

SKW wynosi 3,5 rbh. 

3.2. Dyskusja wyników 

Porównanie rzeczywistych kosztów (czasochłonności), jakie ponosi dostawca, z wynikami 

szacowań znanymi metodami i za pomocą metody fuzzy SKW na etapie rozmów handlowych 

przedstawia tabela 2.  

Tabela 2. Wyniki szacowanie uzyskane na etapie rozmów handlowych 

[źródło: opracowanie własne] 

Projekt 

Metoda 

hybrydowa 

[rbh] 

fuzzy SKW 

[rbh] 

Rzeczywiste 

koszty 

[rbh] 

Błąd szacowania ∆x 

metoda 

hybrydowa 

fuzzy 

SKW 

nr 1 (U02834) 38  46  51 34% 11% 

nr 2 (U03333) 79  91 112 42% 23% 

Wynika z niej, że wykorzystując metodę fuzzy SKW  błąd szacowania zmniejsza się z zakresu 

34-42% do 11-23%. Znaczny błąd w projekcie nr 2 może wynikać z niejednoznacznego 

sprecyzowania wymagań przez klienta na etapie rozmów handlowych. Jednakże za pomocą 

metody fuzzy SKW poprawiono prawie dwukrotnie dokładność szacowania w tym projekcie 

Porównanie rzeczywistych kosztów (czasochłonności), jakie ponosi dostawca, z wynikami 

szacowań przez dostawcę i za pomocą metody fuzzy SKW na etapie analizy przedwdrożeniowej 

zawarte jest w tabeli 3.  

Tabela 3. Wyniki szacowania uzyskane na etapie analizy przedwdrożeniowej 

[źródło: opracowanie własne] 

Projekt 

Metoda 

hybrydowa 

[rbh] 

fuzzy 

SKW 

[rbh] 

Rzeczywiste 

koszty 

[rbh] 

Błąd szacowania ∆x 

metoda 

hybrydowa 

fuzzy 

SKW 

nr 1 (U02834) 59 53 51 14% 4% 

nr 2 (U03333) 98 102 112 14% 10% 

nr 3 (U01130) 367 383 413 13% 8% 

nr 4 (U02142) 53 65 79 49% 22% 
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Zaznaczyć należy, że w przypadku trzech pierwszych projektów błąd szacowania zmniejsza się 

z zakresu 13-14% do 4-10%. Znaczny błąd w projekcie nr 4 może wynikać ze stosunkowo 

niewielkiego zakresu prac oraz mało precyzyjnego uszczegółowienia wymagań przez klienta 

na etapie rozmów handlowych. Mimo tego wykorzystanie metody fuzzy SKW zmniejsza błąd 

szacowania ponad dwukrotnie.  

Istotnym dla dostawcy jest koszt samego procesu szacowania. Składa się on na koszty, 

jakie ponosi dostawca w okresie przed zawarciem kontraktu. Tabela 4 zawiera porównanie 

czasochłonności samego procesu szacowania metodami jakimi robił to dostawca i metodą 

fuzzy OMKW. Zauważyć należy, że szacowanie proponowaną metodą zajmuje średnio o 32% 

czasu mniej niż znanymi metodami. W porównaniu nie uwzględnia się czasochłonności 

budowy ani konserwacji ontologicznego modelu kosztów wdrożenia. Koszt budowy modelu 

referencyjnego dostawca ponosi jednorazowo dla standardowego SI. Jeśli dostawca 

wykorzystuje ontologiczny model SI do tworzenia oprogramowania, jak to ma miejsce 

w ontologii KACTUS i TLOVE [48], to koszty jego budowy dzielą się pomiędzy działami 

tworzącymi i wdrażającymi oprogramowanie. W każdym jednak przypadku obciążają 

dostawcę.  

Tabela 4. Porównanie zarejestrowanej czasochłonności procesu szacowania 

[źródło: opracowanie własne] 

Projekt 
Metoda 

hybrydowa [rbh] 
fuzzy SKW [rbh] 

Zmniejszenie 

czasu 

szacowania 

nr 1 (U02834) 7 5 29% 

nr 2 (U03333) 11 8 27% 

nr 3 (U01130) 42 24 43% 

nr 4 (U02142) 5 3,5 30% 

Należy pamiętać, że koszty te dostawca ponosi jednorazowo, a wykorzystuje model 

wielokrotnie do tego samego lub różnych projektów wdrożeniowych.  

Czasochłonność procesu szacowania za pomocą metody fuzzy SKW można jeszcze 

zmniejszyć wprowadzając automatyzację wyliczania atrybutów klas w czasie procesu 

propagacji oraz dziedziczenia atrybutów przez nowo dodane składowe ontologii. 
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3.3. Podsumowanie 

Badania poligonowe zweryfikowały wyniki proponowanej metody fuzzy MSKW 

z rzeczywistymi kosztami i z wynikami szacowań, jakie realizował dostawca. W każdym 

z badanych przypadków udaje się uzyskać dokładniejsze wyniki niż wyniki uzyskane 

znanymi metodami. Na etapie rozmów handlowych błąd szacowania zmniejsza się z zakresu 

34-42% do 11-23% oraz na etapie analizy przedwdrożeniowej z zakresu 13-14% do 4-10%. 

Porównania czasochłonności procesu szacowania wskazują na zmniejszenie czasochłonności 

o ok. 30%, co należy rozumieć jako zmniejszenie kosztów procesu szacowania. Stąd wyniki 

badań potwierdzają realizację celu pracy poprzez opracowanie nowej metody wymiarowania 

(szacowania) zmian oprogramowania, gwarantującej dokładniejsze wyniki 

i nie  kosztowniejszej w realizacji, niż znane metody. 

Wybór obszaru logistycznego do badań weryfikujących metodę fuzzy SKW wynika 

ze znacznych różnic organizacyjnych w przedsiębiorstwach, czego konsekwencją są znaczne 

zmiany SI. Podobne cechy posiada obszar produkcji. Dlatego ograniczenie badań do obszaru 

logistycznego nie pozbawia wyników wiarygodności. Dodatkowym argumentem za wyborem 

logistyki jest dostępnością danych o kosztach zrealizowanych wdrożeń..  
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Część III. Zakończenie  

W części I sprecyzowano pojęcie projektu informatycznego, przedstawiono zależność między 

etapami cyklu życia oprogramowania a projektem informatycznym. Uzasadniono również 

ważność problemu szacowania kosztów wdrożenia dla dostawców – 61% projektów 

zakończonych niepowodzeniem w 2012 r. Ponadto zaprezentowano rezultaty badań 

wstępnych, których wynikiem było wskazanie podstawowej przyczyny niepowodzeń 

projektów informatycznych – niedoskonałe modele, na podstawie których dokonywano 

szacowań parametrów wdrożenia. Kolejne badania wstępne dotyczyły udoskonalenia 

znanych metod i propozycji nowych metod opartych na alternatywnych modelach projektu 

wdrożenia (model procesów w BPMN i ontologiczny model kosztów wdrożenia). Ich wyniki 

potwierdziły kierunek dalszych badań – budowa alternatywnych modeli wykorzystujących 

ontologię i konstruowanie metod szacowania wykorzystujących te modele. Na tej podstawie 

sformułowano problem badawczy, tezę oraz określono zakres i kontekst pracy.  

W części II zaprezentowano przebieg i wyniki badań własnych. I tak, w  rozdziale 1 

zdefiniowano autorski metamodel MSPW będący podstawą dalszych prac. Definicję 

uzupełniono o operacje, jakie w tym metamodelu można przeprowadzić, tj. propagację, 

dziedziczenie i różnicowanie. Nakreślono etapy budowy modeli na podstawie metamodelu 

MSPW odnosząc je do znanych metod budowy modeli ontologicznych. Wykorzystując 

metamodel MSPW scharakteryzowano metodę BMSPW – metodę badania różnic 

w metamodelach. Badania metamodelu MSPW i metody BMSPW nie mają bezpośredniego 

wpływu na poszukiwanie metody szacowania kosztów wdrożenia, ale wyniki tych badań 

pozwalają, z jednej strony na skonstruowanie modelu kosztów wdrożenia OMKW i metody 

szacowania kosztów wdrożenia fuzzy SKW, a z drugiej strony na rozszerzenie zastosowania na 

inne podobne obszary i konstruowanie w tych obszarach alternatywnych modeli i metod 

służących do badania różnych zjawisk towarzyszących rozwojowi oprogramowania.  

W rozdziale 3 udokumentowano badania przydatności proponowanej metody fuzzy SKW 

weryfikujące dokładność wyników szacowania i czasochłonność procesu szacowania. 

1. Rezultaty pracy 

W wyniku badań prowadzonych nad metodami szacowania parametrów wdrożenia: 

a) zdefiniowano autorski metamodel MSPW wraz z operacjami, jakie można w nim 

przeprowadzić; 



   76 

 

b) określono autorską metodą BMSPW – badania zmian modeli zbudowanych  zgodnie 

z definicją MSPW; 

c) na podstawie definicji MSPW zdefiniowano model kosztów wdrożenia z rozmytymi 

właściwościami składowych – fuzzy OMKW, który spełnia w większym stopniu niż 

znane modele zakładane warunki: 

(i) kompletności względem obszaru, w którym dokonuje się szacowania,   

(ii) jednolitego poziomu szczegółowości informacji zawartej w modelu,  

(iii) niesprzeczności wymagań; 

d) określono autorską metodę szacowania kosztów wdrożenia – fuzzy SKW; 

wykorzystującą rozmyty model fuzzy OMKW, rozmyte wyniki dostarczają dostawcy 

dodatkowych informacji o możliwości przeszacowania lub niedoszacowania; 

informacje te potrzebne są dostawcy w trakcie negocjacji kontraktu z klientem; 

e) zaproponowano alternatywne modele właściwości wdrożenia, np. kosztów szkoleń; 

f) przeprowadzono badania weryfikujące przydatność metody fuzzy SKW. 

Stąd wyniki badań bezpośrednio potwierdzają realizację celu pracy poprzez opracowanie 

nowej metody wymiarowania (szacowania) zmian oprogramowania, gwarantującej 

dokładniejsze wyniki i nie kosztowniejszej w realizacji, niż znane metody. 

2. Wnioski 

Badania poligonowe zweryfikowały dokładność proponowanej metody – fuzzy SKW. Na etapie 

rozmów handlowych i na etapie analizy przedwdrożeniowej otrzymano dokładniejsze wyniki 

niż wyniki, które otrzymuje dostawca szacując zmiany oprogramowania znanymi 

metodami. Jednakże, badania sugerują, że metoda fuzzy SKW powinna być stosowana dla 

projektów o czasochłonności większej niż 100 rbh. Jej wyniki są wówczas dokładniejsze niż 

w przypadku projektów o czasochłonności mniejszej niż 100 rbh.  

Zbadano i porównano czasochłonność procesu szacowania metodą fuzzy SKW 

i  czasochłonność procesu szacowania innymi znanymi metodami (Indywidualna ocena 

eksperta, Zliczania, obliczania i oceniania, Szacowanie przez Analogię, Analiza Punktów 

Funkcyjnych). W każdym z badanych przypadków czasochłonność szacowania była o ok. 

30% mniejsza niż czasochłonność szacowania przez dostawcę.  

Z tych powodów uznaje się, że pozytywnie zweryfikowano tezę postawioną w części I, 

ontologiczny model parametrów wdrożenia z rozmytymi wartościami właściwości 

(atrybutów) składowych, umożliwia budowę metody szacowania kosztów wdrożenia, 
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która pozwala uzyskiwać wyniki z lepszą dokładnością i nie większym kosztem niż jest to 

możliwe przy pomocy aktualnie dostępnych metod. 

Autorskim wkładem do rozwoju wiedzy z obszaru informatyki jest zdefiniowanie 

metamodelu MSPW i opracowanie metody BMSPW. Za ich pomocą można konstruować 

modele właściwości wdrożenia systemu informatycznego i budować metody służące do 

badania różnych zjawisk towarzyszących rozwojowi oprogramowania. Przykładem jest 

model kosztów wdrożenia fuzzy OMKW i metoda szacowania kosztów zmian oprogramowania 

fuzzy SKW. Pozytywne zweryfikowanie wyników metody fuzzy SKW za pomocą badań 

poligonowych dowodzi użyteczności metamodelu MSPW i metody BMSPW. 

Dodatkową właściwością modeli powstałych zgodnie z MSPW jest gromadzenie 

dowolnej wiedzy o właściwościach wdrożenia. Wiedza jest dostępna w wersji źródłowej 

we właściwościach wystąpień oraz w postaci uogólnionej we właściwościach klas 

nadrzędnych. 

3. Kierunki badań  

W toku badań zwrócono uwagę na otwarte zagadnienia, które wyłączono z zakresu m,  

ponieważ nie miały istotnego znaczenia dla weryfikacji tezy postawionej w pracy. Jednakże, 

rozwiązanie ich rozszerzyłoby wiedzę na temat szacowana oprogramowania i byłoby pomocne 

dostawcom w trakcie realizacji projektów wdrożenia systemów informatycznych u klientów. 

W części I, w rozdziale 2.1, wspominano o tym, że dopiero kiedy klient pozna koszt 

wdrożenia, a w szczególności koszt przygotowania SI zgodnie z jego wymaganiami, skłonny 

jest do rozważenia zmian w swojej organizacji. Celem tych zmian jest przystosowanie 

przedsiębiorstwa klienta do standardowego SI, co obniża koszty wdrożenia. Jeśliby dostawca 

potrafiłby określić kategorię zmian funkcjonalności jakie wprowadza w SI pod względem 

ważności i kosztów, to mógłby na tej podstawie określić strategię negocjacji. Jeśli podobnego 

podziału wymagań na kategorie ważności w przedsiębiorstwie dokona klient, to tworzy się 

płaszczyzna do określenia nowej wspólnej strategii negocjacji kontraktu. Przedstawione 

podejście może być kierunkiem dalszych badań. 

Prezentując różne podejścia do budowy ontologii w części II, w rozdziale 1.3, zwrócono 

uwagę, że na podstawie ogólnego opisu metody budowy metamodelu MSPW powinna powstać 

szczegółowa specyfikacja budowy ontologicznych modeli konkretnych właściwości 

wdrożenia.  
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Z perspektywy wyników pracy nasuwa się sugestia, że ocena jakości metody fuzzy SKW 

powinna zostać rozszerzona o kolejne kryterium, specyficzne dla rozmytych danych 

wyjściowych. Dla wyniku reprezentowanego przez wektor Vfuzzy = (a1, a2, a3, a4), badaniu 

podlegać powinny różnice: |a4 - a1| oraz |a3 - a2|, mówiące o jego przydatności do określenia 

wartości kontraktu. Duża wartość |a4 - a1| i mała |a3 - a2|, lub niewielka różnica między 

wartościami |a4 - a1| i |a3 - a2| znacznie obniżają wiarygodność wyznaczanych w procesie 

defuzyfikacji kosztów kontraktu. Dwa przykłady wyników o niskiej przydatności do określenia 

kosztów kontraktu przedstawia rys. 33.  

 

  

Rysunek 33. Przypadki wyników o niskiej przydatności do określenia kosztów 

kontraktu [źródło: opracowanie własne] 

Na ocenę wyników szacowania według tego kryterium istotny wpływ ma struktura przyjętego 

modelu ontologicznego oraz wiedza dostawcy o kosztach (czasochłonności) poszczególnych 

składowych modelu. Z wykorzystaniem modeli ontologicznych budowanych na podstawie 

metamodelu MSPW wiąże się potrzeba określenia kosztów budowy tychże modeli. Wartość 

tych kosztów potrzebna jest do kompleksowej weryfikacji kosztów procesu szacowania. 

Wspominano o tym w części II, w rozdziale 3.2. Weryfikacja metody budowy modeli 

ontologicznych pod kątem kosztów powinna być kierunkiem badań uzupełniających. 

Kolejną sugestią wynikającą z badań nad zastosowaniem modeli ontologicznych 

w projektach informatycznych jest określenie sposobu i zakresu testowania poziomu zgodności 

modelu ontologicznego z systemem informatycznym. O testowaniu zgodności modelu 

wspominają Y. Sure, S. Staab, R. Studer [49], przy okazji etapów budowy ontologii ON-TO-

KNOWLAGE. Opracowanie procedur testowania zgodności modelu względem SI powinno 

być kierunkiem dalszych badań. 

Powyższe, potencjalne kierunki badań wskazują na potrzebę zdefiniowania wskaźnika 

służącego do określenia jakości modelu oraz wyznaczenia granic jego użyteczności. 

Konsekwencją jest rozbudowa modelu o dodatkowe właściwości składowych, za pomocą 

których można by taki wskaźnik wyznaczyć. Wstępem do tych badań jest określenie warunku 
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propagacji przedstawionego w części II, w rozdziale 1.2. Niespełnienie tego warunku dla 

dowolnie wybranych składowych ze wspólnej klasy identyfikuje niepoprawną konstrukcję 

modelu kosztów wdrożenia fuzzy OMKW.  

Konstruując model kosztów wdrożenia zgodnie z MSPW, zdecydowano się na 

specyficzną reprezentację rozmytych wartości właściwości składowych poprzez wektor 

charakterystycznych wartości Vfuzzy. Wykorzystanie innych reprezentacji wartości rozmytych 

mimo, że wiązałoby się z przedefiniowaniem metamodelu MSPW, a w szczególności operacji 

łączenia, propagacji, dziedziczenia i różnicowania, powinno być kierunkiem dalszych badań.   

Badając szacowania metodą fuzzy SKW zdecydowano się na metodę wyostrzania – 

Ostatnie Maksimum (ang. LOM) [47]. Wyniki badań wskazują na możliwość poprawienie 

dokładności szacowań poprzez modyfikację metody wyostrzania, na przykład wzorując się 

na technice PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique)  [50], [51]. 

Przeprowadzając proces szacowania metodą fuzzy SKW w trakcie badań zwrócono 

uwagę, że procesy propagacji i dziedziczenia atrybutów przez nowododawaną składową można 

zastąpić wnioskowaniem, określającym atrybuty nowego elementu na podstawie innych 

składowych należących do tej samej klasy nadrzędnej. Taka modyfikacja metody fuzzy SKW 

wymaga szczegółowego opracowania i weryfikacji w trakcie dalszych badań. 

W rozdziale 2.3 zaproponowano inne implementacje metamodelu MSPW i metody 

BMSPW. Opracowanie specyfikacji kolejnych modeli i metod oraz reguł ich tworzenia jest 

kierunkiem dalszych badań. Pozwolą one na szerokie badanie różnorodnych zjawisk 

zachodzących podczas rozwoju oprogramowania. 
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Załącznik A. Ekonomiczne aspekty szacowania 

1. Wskaźnik efektywności wymiarowania 

Niektóre metody szacowania, np. Analiza punktów funkcyjnych30, dają dokładniejsze wyniki 

niż wyniki pozostałych, znanych metod, ale wymagają od dostawcy poniesienia większych 

kosztów (nakładów) na przygotowanie danych do szacowania odpowiedniej jakości. Inne 

metody, np. Indywidualna ocena eksperta31, nie wymagają ponoszenia przez dostawcę 

znacznych kosztów, ale ich wyniki obarczone są zwykle dużymi błędami. Różnice w nakładach 

mogą być znaczne. Szacunkowy koszt prac dostawcy (nakład) na etapie rozmów handlowych 

jest zwykle nie większy niż kilkanaście roboczodni, a koszt szacowania na etapie analizy 

przedwdrożeniowej to już kilkadziesiąt roboczodni. Stąd do oceny użyteczności metody 

szacowania wykorzystuje się nie tylko wielkość błędu, ale również miarę efektywności We. 

Pojęcie ekonomicznej efektywności definiowane jest np. przez Zieleniewskiego [52] jako 

stosunek efektów do nakładów (zasobów), koniecznych do osiągnięcia tego efektu, 

poniesionych w zadanym czasie. Dostosowując tę definicję do badanego obszaru, szacowania 

kosztów wdrożenia, przyjmuje się, że efektem jest błąd szacowania. Stąd wskaźnik 

efektywności We zdefiniowany jest: 

𝑊𝑒 =
𝑥−𝑥0

𝑁𝑝
       (20) 

gdzie:  x – szacowana wartość, 

 x0 – rzeczywiście osiągnięta wartość, 

 Np – nakład pracy, koszt prac związanych z szacowaniem. 

Na przykład, jeśli dostawca ponosi koszt 4 000 PLN na rozmowy handlowe, szacuje prace 

warte około 100 000 PLN i metoda szacowania obarczona jest błędem 22%, to wskaźnik 

efektywności wynosi 5,5. Jeśli w tym samym projekcie (taka sama wartość prac), dostawca 

wykonuje analizę przedwdrożeniową, które kosztuje go łącznie z wcześniejszymi pracami 

10 000 PLN, a wynik szacowania daną metodą obaczony jest błędem 18%, to wskaźnik 

efektywności wynosi 1,8. Przykład przedstawia tabela 5 i rys. 34. Wskaźnik We przyjmuje 

wartość równą 1 wtedy, gdy nakład pracy dostawcy rozumiany jako koszty dostawcy, równy 

jest bezwzględnej wartości błędu badanej metody szacowania.  

                                                 

30 Opisana szerzej w załączniku C, w rozdziale 2.8. 
31 Opisana szerzej w załączniku C, w rozdziale 2.3. 
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Tabela 5. Przykład wyliczenia We [źródło: opracowanie własne] 

 

Na przykład, jeśli dla wcześniej wspomnianego projektu, dostawca ponosi koszt (koszt rozmów 

handlowych i analizy przedwdrożeniowej) równy 15 000 PLN i błąd metody szacowania 

wynosi 15% to wskaźnik We wynosi 1,0. Z punktu widzenia opłacalności działań dostawcy 

(w podejściu ekonomicznym), w kontekście ryzyka niepodpisania kontraktu, poziom We = 1 

jest progiem opłacalności stosowania danej metody. Powyżej tego progu dostawca ponosi 

mniejsze koszty w stosunku do bezwzględnej wartości błędu szacowania (w walucie, np. PLN). 

 

Rysunek 34. Prezentacja przykładu zależności nakładu, wartości błędu i wskaźnika We 

[źródło: opracowanie własne] 

etap
nakład, koszt 

dostawcy

błąd metody 

szacowania
wartość błędu We

1 200 PLN            45% 45 000 PLN         37,50     

1 500 PLN            30% 30 000 PLN         20,00     

4 000 PLN            22% 22 000 PLN         5,50       

8 000 PLN            20% 20 000 PLN         2,50       

10 000 PLN          18% 18 000 PLN         1,80       

15 000 PLN          15% 15 000 PLN         1,00       

28 000 PLN          10% 10 000 PLN         0,36       

32 000 PLN          9% 9 000 PLN           0,28       

40 000 PLN          8% 8 000 PLN           0,20       

rozmowy

 handlowe

analiza 

przedwdrożeniowa

projekt zmian

 systemu
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Wynika z tego, że obszar poszukiwań metody nie musi być zlokalizowany na etapie rozmów 

handlowych. Jeśli szacowana wartość kontraktu jest duża, to dostawca może ponieść 

dodatkowe koszty po to, żeby zmniejszyć potencjalne straty wynikające z błędów szacowania 

(zmniejszyć ryzyko strat). Jeśli przyjąć, że poszukiwana metoda daje wyniki obarczone stałym 

błędem, to jej użyteczność zależy od nakładu i wartości kontraktu. Dostawcy zwykle zadają 

sobie pytanie, do jakiej wartości, z ekonomicznego punktu widzenia, mogą ponosić koszty 

(nakłady) na pozyskanie klienta. Na przykład Analizę Punktów Funkcyjnych wykonuje się na 

etapie analizy przedwdrożeniowej i można założyć, że błąd tej metody zawsze wynosi stałą 

wartość ∆𝑥.  Na tej podstawie można wyznaczyć koszty jakie może ponieść dostawca 

w zależności od wartości kontraktu dla współczynnika efektywności We równego 1. To znaczy, 

jeśli: 

𝑊𝑒 =
𝑥−𝑥0

𝑁𝑝
 oraz  ∆𝑥 =

𝑥 − 𝑥0

𝑥0
, dla  𝑊𝑒 = 1 , to  𝑁𝑝 = ∆𝑥 ∙ 𝑥0       (21) 

Na przykład dla wartości kontraktu 100 000 PLN przy założeniu 15% błędu metody 

szacowania, próg opłacalności nakładu pracy dostawcy wyznaczony jest na 15 000 PLN. 

Oznacza to, że dostawca może ponieść koszty (nakłady) nie większe niż 15 000 PLN, 

aby wskaźnik efektywności We nie przekroczył wartości 1. 

2. Błąd szacowania a zysk dostawcy 

Niniejsze rozważania dotyczą odpowiedzi na pytanie: jakiej wielkości błąd szacowania zmian 

oprogramowania jest akceptowalny dla dostawcy, a jaki już nie? Należy pamiętać, że koszt 

zmian oprogramowania jest jednym z elementów oferty jaką dostawca przedstawia klientowi. 

Na przykład dostawca szacował, że jego koszty towarów i usług jakie przedstawi klientowi 

w ofercie, to: 

A. sprzęt – koszt 120 000 PLN, 

B. infrastruktura teleinformatyczna – koszt 30 000 PLN, 

C. licencje na oprogramowanie – koszt 95 000 PLN, 

D. instalacja oprogramowania, parametryzacja, import danych – koszt 65 000 PLN, 

E. dostosowanie SI w zakresie procesów logistycznych i produkcyjnych – koszt 

115 000  PLN, 

F. szkolenia dla użytkowników – koszt 35 000 PLN, 

G. asysty przy pracy użytkowników – koszt 25 000 PLN. 
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Łącznie koszty dostawcy wynoszą 485 000 PLN. Następnie dostawca ustala planowany zysk 

w poszczególnych kategoriach oferty i oblicza wartości jakie zaprezentuje klientowi. Zgodnie 

z wcześniejszym przypadkiem, są to pozycje oferty: 

A. planowany zysk 5%, → wartość oferty 126 000 PLN, 

B. planowany zysk 7% → wartość oferty 32 100 PLN,  

C. planowany zysk 30% → wartość oferty 123 500 PLN, 

D. planowany zysk 25% →  wartość oferty 81 250 PLN, 

E. planowany zysk 30% → wartość oferty 149 500 PLN, 

F. planowany zysk 20% →  wartość oferty 42 000 PLN, 

G. planowany zysk 20% → wartość oferty 30 000 PLN. 

Łączna wartość oferty wyniesie wówczas 584 350 PLN, co w stosunku do kosztów 

485 000 PLN pozwoli na uzyskanie 20% zysku z kontraktu.  

 W trakcie negocjacji dostawca może ulegać naciskom klienta i zmniejszać wartość 

kontraktu. Nie bierze zwykle pod uwagę, że składowe oferty obarczone są błędem różnej 

wielkości. Na przykład dla oszacowania wartości składowej A (sprzęt) błąd szacowania jest 

niewielki, (1-2%) i wynika jedynie różnic kursów walut w okresie między przygotowaniem 

oferty, a realizacją zakupu przez dostawcę. Ale w przypadku oszacowania kosztów zmian 

oprogramowania (zakres E), błąd może sięgać 30% lub więcej. Jeśli dostawca, w trakcie 

negocjacji kontraktu na skutek nacisków klienta, obniża wartość kontraktu o 11%, a błąd 

szacowania zmian oprogramowania wyniesie 30%, to dostawca nie osiągnie już zysku z tego 

kontraktu: 

a. wartość oferty dostawcy      584 350 PLN 

b. wartość kontraktu obniżona  o 11% na skutek negocjacji, 

 tj. (poz. a) ∙ (1-11%)      520 072 PLN 

c. koszt usług powiększony o 31% błąd szacowania zakresu E, 

 tj. 485 000 PLN + 35 650 PLN                      520 650 PLN 

d. strata dostawcy, tj. (poz. b) - (poz. c)            - 579 PLN  

Z danych finansowych publikowanych przez dostawców systemów ERP32 wynika, że osiągany 

przez nich zysk z działalności w latach 2012-2014 mieści się w zakresie 9-16%. Natomiast 

średnia marża kontraktu, rozumiana jako względna różnica między przychodem z działalności 

                                                 

32 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok, Grupa Comarch oraz Sprawozdanie finansowe grupy 

kapitałowej Simple za 2014 rok. 
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usługowej a kosztami usług w tym samym okresie, wynosiła ok. 30%33. Utrzymując tak 

wysokie marże kontraktów dostawcy bronią się przed błędami szacowania w trakcie zawierania 

umów wdrożeniowych z klientami. Mając na uwadze marże kontraktu i zysk z działalności 

dostawców, wnioskować można, że akceptowalne wartości błędów metod szacowania nie 

powinny przekraczać 15%. 

3. Perspektywy postrzegania projektu wdrożenia SI 

Mimo, że wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP jest wspólnym przedsięwzięciem 

dostawcy i klienta, to postrzegane jest z dwóch różnych perspektyw, które są wynikiem 

częściowo rozbieżnych interesów każdego z uczestników wdrożenia. W niniejszym rozdziale 

przedstawia się odmienne perspektywy postrzeganie projektu wdrożeniowego przez dostawcę 

i klienta oraz wspólną płaszczyznę współpracy. 

3.1. Perspektywa dostawcy 

Na rynku dostawców systemów informatycznych klasy ERP panuje duża konkurencyjność. 

Dostawcy zmuszeni są do aktywnego poszukiwania potencjalnych klientów, a następnie 

„walki” z konkurencją i doprowadzenia do zawarcia kontraktu z klientem. Dostawcy proponują 

większy zakres funkcjonalny SI lub obniżają wartość kontraktu, aby ich oferta była bardziej 

atrakcyjna dla klienta od oferty konkurencji. Jednakże celem dostawcy jest zawarcie z klientem 

tak sformułowanego kontraktu, który gwarantuje mu zysk na zakładanym poziomie. Po stronie 

przychodów dostawca zalicza wartość kontraktu, a po stronie kosztów – koszty realizacji 

wdrożenia, a w szczególności koszty przystosowania SI do wymagań klienta. Błąd szacowania 

ma bardzo duży wpływ na wielkość zysku z kontraktu, co pokazano w poprzednim rozdziale. 

 Skupiając się na kosztach zmian oprogramowania, dostawca najpierw na podstawie 

wymagań klienta szacuje czasochłonność prac. Następnie, na podstawie czasochłonności 

i dodatkowych informacji o kosztach pracy oraz zasobach, jest w stanie określić koszty 

i terminy realizacji. Na rys. 35 przedstawiono schemat postępowania dostawcy przed 

zawarciem kontraktu. Wynika z niego to, że do określenia dwóch z trzech najistotniejszych 

danych w kontrakcie dostawca potrzebuje informacji o czasochłonności prac 

programistycznych. Stąd rozważania ograniczone są wyłącznie do problemów związanych 

z metodami szacowania czasochłonności oprogramowania. Należy zwrócić uwagę, że część 

procesu pokazanego na rys. 35 wykonywana jest przez dostawcę wielokrotnie w trakcie 

                                                 

33 Skonsolidowany raport roczny Grupy Macrologic za rok 2014. 
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rozmów handlowych i analizy przedwdrożeniowej (pogrubione elementy diagramu z szarym 

tłem).  

 

Rysunek 35. Schemat postępowania dostawcy przed zawarciem kontraktu [źródło: 

opracowanie własne] 

Jeśli dostawca wykorzystuje znane metody szacowania koszt operacji szacowania powiększa 

tyle razy, ile razy wykonuje szacowanie. Tylko w nielicznych przypadkach istnieje możliwość 

przyrostowego szacowania w celu zmniejszenia kosztów tych prac. Po każdym cyklu 

szacowania dostawca na podstawie swojego doświadczenia decyduje, czy dokładność wyników 

jest dla niego satysfakcjonująca, czy wymaga uzupełnienia wymagań i ponownego szacowania. 

Używane sformułowanie szacowanie kosztów należy rozumieć, jako szacowanie 

czasochłonności, a następne przemnożenie jej przez stałą wartość kosztów jednostki 

czasochłonności. Na przykład dostawca oszacował prace dla klienta na 300 rbh. Na podstawie 

własnych analiz ekonomicznych dostawca wie, że dopiero wartość 1 rbh równa 200 PLN 

gwarantuje mu osiągnięcie zysku. Stąd szacowany koszt prac dla klienta wyniesie 60 000 PLN. 

Jeśli dostawca oszacuje zbyt nisko czasochłonność prac, to w trakcie realizacji wdrożenia 

okaże się, że przekroczył zakładane koszty. Spowoduje to zmniejszenie zysku z kontraktu lub 

stratę. Najprawdopodobniej dostawca przekroczy również termin realizacji, co z kolei 

spowoduje obciążenie go karami przewidzianymi w kontrakcie z klientem. Z tego powodu 

istotne jest jak najdokładniejsze szacowanie projektu wdrożenia i uzyskanie dodatkowych 

informacji o możliwościach przeszacowania lub niedoszacowania. 
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3.2. Pespektywa klienta 

Zwykle to klient jest inicjatorem przedsięwzięcia zakupu i wdrożenia systemu 

informatycznego. Dla niego jest to inwestycja, która pomoże mu w działalności gospodarczej 

przez: 

 zmniejszenie kosztów działalności, np.: zatrudnienia, zapasów magazynowych, stanów 

wyrobów gotowych itp, 

 zwiększenie przychodów poprzez zwiększenie produkcji, skrócenie cyklu 

produkcyjnego itp, 

 podniesienie jakości produktów lub usług, 

 realizację procedur formalnych, np. kontroli partii surowców w branży spożywczej, 

kosmetycznej, farmaceutycznej. 

Klient rozpoczyna proces pozyskania dostawcy zapraszając potencjalnych kontrahentów 

do rozmów handlowych. Zdarza się, że to dostawcy dowiadują się o kliencie poszukującym 

systemu informatycznego. W trakcie rozmów handlowych klient przekazuje swoje wymagania 

względem SI. Proces przekazywania wymagań przedstawiono szczegółowo w załączniku B. 

W odpowiedzi klient oczekuje, że dostawca przedstawi mu ofertę zawierającą: 

 specyfikację funkcjonalności SI, która realizuje jego wymagania, 

 koszty, jakie będzie musiał ponieść na poszczególne składowe wdrażanego (licencje, 

szkolenia, parametryzacje, import danych, zmiany SI itp.), 

 terminy realizacji poszczególnych etapów wdrożenia. 

Specyfikację funkcjonalności klient porównuje z wymaganiami, jaki ma w stosunku do SI oraz 

z organizacją procesów w swoim przedsiębiorstwie. Analizy kosztów, jakie klient poniesie 

w związku z kontraktem wdrożeniowym, powinien dokonać, mając na uwadze zakładany 

wzrost przychodów lub zmniejszenie kosztów w zakładanym okresie czasu. Powinien 

uwzględnić również koszt dodatkowych obciążeń nieujętych w ofercie dostawcy, a które będzie 

musiał ponieść: 

 koszt zmniejszenia efektywności pracowników w okresie wdrożenia, na przykład 

spowodowany szkoleniami lub błędami użytkowników w trakcie pracy z nowym SI,  

 koszt utrzymania, konserwacji SI po wdrożeniu (ang. maintenance), 

 koszty dostosowania SI do zmieniających się wymagań, organizacji przedsiębiorstwa, 

warunków prawnych w czasie eksploatacji SI. 

Analizy kosztów wdrożenia klient powinien dokonywać w perspektywie nie większej niż 5 lat. 

Po tym okresie system informatyczny powinien być gruntownie przebudowany 
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(unowocześniony). Tak krótki okres życia SI wynika z szybkiego rozwoju technologii 

informatycznych oraz zmieniających się warunków otoczenia ekonomicznego 

przedsiębiorstwa klienta. 

W trakcie wdrożenia klientowi zależy, żeby przedsięwzięcie zostało zrealizowane 

zgodnie z umową. Oznacza to, że dostawca realizuje w całości zakres prac określony 

w kontrakcie, w określonym terminie. Przekroczenie terminów przez dostawcę zwykle 

rekompensowane jest karami na rzecz klienta. Klient często nie zdaje sobie sprawy z tego, 

że zmiana wymagań w trakcie wdrożenia powoduje dodatkowe prace realizowane przez 

dostawcę poza zakresem umowy i dostawca obciąży go dodatkowymi kosztami. 

3.3. Wspólna płaszczyzna działania dostawcy i klienta 

Pierwszym i najważniejszym wspólnym dokumentem dostawcy i klienta jest kontrakt na 

wdrożenia oprogramowania. Z prawnego punktu widzenia jest to umowa cywilnoprawna 

o charakterze zlecenia. Niezmiernie rzadko zdarza się, że pod wpływem nacisku klienta strony  

zawierają umowę o charakterze dzieła. W takiej sytuacji odpowiedzialność za dzieło będące 

przedmiotem umowy spoczywa jedynie na dostawcy, ale w trakcie realizacji wymagane jest 

również współdziałanie klienta, na co dostawca nie ma wpływu. Strony zawierające umowę 

dysponują dużą swobodą w kwestii ułożenia stosunku prawnego. Przesądza o tym art. 3531 

Kodeksu Cywilnego, który ustanawia zasadę swobody umów. Poprawnie skonstruowana 

umowa z punktu widzenia korzyści stron, zawiera: 

 określenie przedmiotu umowy – zakres prac, zakres wdrożenia, 

 wartość umowy – kwota jaką klient zapłaci dostawcy za zrealizowanie przedmiotu 

umowy, zwykle podzielona na transze zgodnie z etapami realizacji, 

 termin realizacji umowy – zwykle podzielony na etapy. 

Przedmiot umowy jest wynikiem określenia przez klienta wymagań w takcie rozmów 

handlowych lub analizy przedwdrożeniowej i odpowiada zakresowi projektu wdrożeniowego. 

Jedną z części składowych wartości umowy, oprócz wartości licencji, kosztów sprzętu 

komputerowego, szkoleń itp., jest koszt dostosowania funkcjonalności SI do wymagań klienta. 

Termin realizacji zwykle podzielony jest na etapy związane z realizacją odpowiednich 

fragmentów zakresu wdrożenia. Umowa powinna formalizować wszystkie zasady współpracy 

między stronami. I tak, jak naturalnym jest określenie obowiązków dostawcy w stosunku 

do klienta, to strony powinny uwzględnić obowiązki klienta w stosunku do dostawcy 

polegające między innymi na: 

 udostępnieniu infrastruktury, 
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 dostarczeniu niezbędnych informacji do etapu analizy i parametryzacji SI,  

 zapewnieniu dostępności pracowników klienta z odpowiednimi kwalifikacjami,  

 odbyciu przez pracowników klienta szkoleń itp. 

Wspólnym dla dostawcy i klienta dokumentem jest Analiza Przedwdrożeniowa lub 

Specyfikacja Wymagań ze studium wykonalności. Informacje przygotowane i opracowane 

są przez dostawcę, ale uzgodnione muszą być wspólnie. Ostatnimi wspólnymi dokumentami 

są protokoły odbioru poszczególnych etapów, gdzie dostawca zgłasza zakończenie realizacji 

odpowiednich pozycji w zakresie wdrożenia (przedmiocie umowy), a klient potwierdza ich 

poprawność lub zgłasza uwagi o niepoprawności.  
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Załącznik B. Wybrane etapy cyklu życia systemu ERP  

Etapy i fazy cyklu życia przedstawiono w sposób ogólny w części I, w rozdziale 2. Mając na 

uwadze szacowanie kosztów, efektem każdego z etapów są informacje, na podstawie których 

dostawca szacuje lub próbuje szacować koszty prac wdrożeniowych. W interesie dostawcy SI 

jest doprowadzenie do podpisania kontraktu jak najszybciej, gdyż realizacja kolejnych etapów 

obciąża go kosztami, a ciągle istnieje ryzyko niepodpisania kontraktu. Jakość informacji 

pozyskanych od klienta ma istotny wpływ na możliwość wykorzystania różnych metod 

szacowania, ale i wielkość błędu szacowania. 

1. Rozmowy handlowe 

Rozmowy handlowe poprzedza proces nierozpatrywany w niniejszej pracy, polegający 

na nawiązaniu kontaktu między dostawcą a klientem. Dochodzi do tego w wyniku działań 

dostawcy takich, jak: 

 bezpośrednie akcje telemarketingowe,  

 polecenia przez innego klienta, 

 targi, konferencje, spotkania stowarzyszeń biznesowych itp. 

Po nawiązaniu kontaktu, dostawca odbywa spotkania z potencjalnym klientem w celu ustalenia 

zakresu  i wartości kontraktu. Zwykle jest to jedno spotkanie wstępne i parę spotkań 

prezentacyjnych. Niektóre z elementów zakresu prac zostają ujawnione szybko i szczegółowo. 

Dotyczą one przede wszystkim sprzętu komputerowego, wykonania infrastruktury sieciowej, 

licencji na poszczególne moduły systemu ERP. Niektóre elementy zakresu, np. modyfikacje SI 

wynikające z nietypowych wymagań użytkowników, są trudne do określenia. Na tym etapie 

dostawca w niewielkim zakresie potrafi zidentyfikować wymagania klienta, których nie 

realizuje wersja standardowa sytemu ERP. Natomiast wiedza klienta o SI pochodzi 

z prezentacji  handlowych, przez co nie potrafi on precyzyjnie określić tych wymagań, które 

w tym kontekście nie są standardowe. Dostawcy zwykle spotykają z dwoma skrajnymi 

postawami klientów. W pierwszym przypadku klienci uważają, że procesy realizowane w ich 

przedsiębiorstwie są standardowe i każdy SI, bez konieczności przystosowania, realizuje 

te procesy. Taka postawa powoduje, że klient ujawnia wymagania jedynie w niewielkim 

stopniu. Konsekwencją tego jest niedoszacowany projekt wdrożeniowy i konieczność 

ponoszenia przez dostawcę dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów zmian oprogramowania 

na etapie implementacji. W drugim przypadku klienci uważają, że procesy realizowane w ich 



   90 

 

przedsiębiorstwie są specyficzne i żaden z dostępnych na rynku SI, bez konieczności 

przystosowania, nie jest w stanie je zrealizować. Taka postawa powoduje, że  klient ujawnia 

wymagania w szerokim zakresie, ale bardzo chaotycznie, przez co część istotnych wymagań 

zostaje zmarginalizowana lub pominięta. Konsekwencją tego jest również ryzyko 

niedoszacowania projektu wdrożeniowego. Przykładowy, ogólny zakres kontraktu dla średniej 

wielkości przedsiębiorstwa produkcyjnego przedstawia poniższe zestawienie: 

A. sprzęt – dostawa: 12 komputerowych jednostek roboczych, 1 serwer zgodnie 

ze specyfikacją szczegółową, 

B. infrastruktura teleinformatyczna –  wykonanie: 25 punktów elektryczno-logicznych 

(skr. PEL) oraz dwóch punktów dostępowych WLAN w budynku biurowym klienta, 

C. licencje: moduł finansowy – 4 użytkowników, moduł personalny – 3 użytkowników, moduł 

logistyczny – 12 użytkowników, moduł sprzedaży – 4 użytkowników, moduł produkcyjny 

– 11 użytkowników, 

D. dostosowanie funkcjonalności SI w zakresie procesów logistycznych i produkcyjnych, do 

specyficznych wymagań klienta, 

E. szkolenia: 30 roboczodni (3 dni z obszaru finansowego, 6 dni z obszaru personalnego, 

12 dni z obszaru logistycznego, 4 dni z obszaru sprzedaży, 5 dni z obszaru produkcji), 

F. asysty przy pracy użytkowników: 25 roboczodni.  

Z wyjątkiem części D dostawca posiada wystarczające informacje, aby przedstawić klientowi 

ofertę cenową. Ponadto, stosując szczegółowy opis zakresu kontraktu, taki jak przedstawiono 

w części E lub F, zabezpiecza się przed ryzykiem straty w przypadku zmiany wymagań klienta. 

Jeśli w trakcie wdrożenia okaże się, że klient potrzebuje 45 roboczodni asysty, a kwota 

w kontrakcie dotyczyła 25 roboczodni, to dostawca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia.  

Inaczej wygląda sytuacja z modyfikacjami SI z części D zakresu. Na tym etapie dostawca 

w niewielkim zakresie potrafi zidentyfikować wymagania klienta, których nie realizuje wersja 

standardowa SI. Wymagania, które dostawca jest w stanie pozyskać od klienta są zwykle 

niekompletne (brak jest wymagań, które klient uważał za nieistotne) i ogólne (klient nie jest 

w stanie ocenić istotnego poziomu szczegółowości). Jeśli dostawca potrafi wyspecyfikować 

ujawnione wymagania oraz zasugerować wymagania nieujawnione, może próbować wyceniać 

zmiany. Na przykład klient określił wymaganie w obszarze produkcja, dotyczące zamawiania 

oddzielnie do każdego zlecenia produkcyjnego, surowców z grupy towarowej A. Wymaganie 

takie sugeruje nieujawnione wymagania dotyczące zmiany procesu tworzenia zamówień 

surowców w obszarze logistyka, gdzie z ogólnego planu zamówień dostaw wyłączyć należy 
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zarządzanie surowcami z grupy A. Oba wymagania powinny być oszacowane, mimo że 

ujawniono przez klienta tylko pierwsze z nich. Na tym etapie sporadycznie pojawiają się 

pojedyncze, szczegółowe wymagania typu: raporty różnie agregujące te same dane, wydruki 

w specyficznej formie używanej przez klienta. 

 Należy pamiętać, że formalnym celem tego etapu nie jest pozyskanie wymagań tylko 

zawarcie kontraktu. Stąd błąd szacowania jest zwykle duży i wysokie jest ryzyko 

niedoszacowania. Dostawca w „międzyczasie” musi pozyskać tyle informacji, aby móc 

oszacować koszty i harmonogram. Wymagania pozyskiwane są „przy okazji” prezentacji SI 

i rozmów z klientem. Dlatego dostawca jest świadomy, że istnieje podzbiór wymagań 

nieujawnionych. Jeśli dostawca, zdecyduje się na wycenę dostosowania SI, musi uwzględnić 

„wady” wymagań, a w szczególności nieujawnione wymagania.  

Zbiór wymagań, jaki powinien być brany pod uwagę przez dostawcę w trakcie 

szacowania kosztów dzieli się na podzbiory: 

 ogólne – powodują duże błędy szacowania, 

 szczegółowe – odpowiednie do szacowania, 

 niekompletne – powodują błędy szacowania, 

 nieujawnione – dopóki nie zostaną ujawnione zaniżają szacowanie. 

Podsumowując należy stwierdzić, że na tym etapie, jeśli dostawca korzysta ze znanych metod 

gromadzenia i analizowania wymagań, ma do dyspozycji informacje o bardzo niskiej jakości, 

przez co wynik szacowania obarczony jest dużym błędem. 

2. Analiza przedwdrożeniowa 

Jeśli dostawca nie jest w stanie wycenić dostosowania SI na etapie rozmów handlowych, musi 

przeprowadzić prace, dzięki którym ujawnione i uszczegółowione są wymagania klienta. 

Realizuje wówczas studium wykonalności [13] lub analizę przedwdrożeniową [53]. W badanej 

klasie systemów SI dostawcy stosują metodyki bliższe metodykom RUP (ang. Rational Unified 

Process) [54] niż Agile czy SCRUM [55]. Powodem jest  to, że w przypadku metodyk 

zwinnych, dużą trudnością dla dostawców i klientów jest określenie przedmiotu kontraktu. 

Zapis przedmiotu umowy, mówiący o tym że dostawca wykona X sprintów34 w czasie Y, 

a klient zapłaci za to kwotę Z, jest często dla klienta niesatysfakcjonujący. Klient oczekuje 

określenia przedmiotu umowy (kontraktu) jako zbioru funkcjonalności i sposobu jej realizacji 

                                                 

34 Sprint – przedział czasowy (1-4 tyg.) w którym, zespół programistów powinien dostarczyć klientowi kolejną 

część działającego produktu. 
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za pomocą oprogramowania, w odniesieniu do procesów biznesowych realizowanych 

we własnej organizacji. Mimo, że oba rozwiązania (studium wykonalności i APW) mają 

doprowadzić do uszczegółowienia wymagań, to cel utworzenia każdego z nich jest inny. 

Studium wykonalności zawiera zestawienie zebranych informacji w postaci uporządkowanego 

dokumentu opartego na faktach gospodarczych [56]. Informacje dotyczą  sfery ekonomicznej,  

organizacyjnej, technicznej.  Celem studium jest określenie zakresu prac oraz kosztów 

realizacji przedsięwzięcia. Z dokumentu korzystają decydenci dostawcy, rozpatrując 

ekonomiczne aspekty realizacji projektu. Z kolei, analiza przedwdrożeniowa [53] nie zawiera 

innych informacji niż te, które dotyczą wdrażanego systemu informatycznego w kontekście 

danego przedsiębiorstwa i realizacji kolejnego etapu prac – projektowania.  

Decydując się na rozpoczęcie analizy przedwdrożeniowej, dostawca zdaje sobie sprawę, 

że koszty pozyskania klienta znacznie wzrosną w każdej z trzech możliwych sytuacji: 

A. dostawca na własny koszt wykonuje studium wykonalności lub APW, szacuje koszty 

i przystępuje do negocjacji kontraktu na wdrożenie SI, 

B. strony podpisują kontrakt wyłącznie na realizację APW i po jej realizacji strony 

wracają do negocjacji kontraktu na wdrożenie SI, 

C. strony podpisują kontrakt na zgrubnie oszacowaną kwotę, w zakresie kontraktu jest 

realizacja APW i możliwość renegocjacji kontraktu. 

Sytuacja B zdarza się niezmiernie rzadko, ponieważ jest niekorzystna dla klienta. To on ponosi 

koszty APW i nie ma gwarancji, że dostawca przystąpi o realizacji wdrożenia. Przy braku 

wdrożenia przedmiot umowy – dokumentacja APW jest nie przydatna żadnej ze stron. 

Podpisanie kontraktu na zgrubnie oszacowaną kwotę – sytuacja C, jest bardziej korzystna 

dla klienta, ponieważ zostaje zawarta umowa na kompleksowe wdrożenie. Dostawca może się 

jednak wycofać, o ile renegocjacje nie przyniosą zgodnego ustalenia warunków kontraktu, 

ale poniesie wówczas koszty dotychczasowych prac. Najczęściej występuje jednak sytuacja A. 

Klient nie widzi potrzeby realizacji APW, ponieważ jej wynik nie jest mu przydatny. 

Natomiast dostawca nie jest w stanie oszacować kosztów wdrożenia i potrzebuje przynajmniej 

analizy wymagań klienta. APW określa zakres funkcjonalności SI, jaką zrealizuje dostawca za 

kwotę, na którą został zawarty kontrakt. Jeśli dostawca decyduje się zrealizować studium 

wykonalności lub APW, to ponosi koszty tych prac a nie ma pewności zawarcia kontraktu 

z klientem. 

Wynikiem studium wykonalności lub APW jest dokument zawierający następujące 

elementy: zakres funkcjonalny wdrożenia, wykaz i opis procesów biznesowych, funkcji 
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i danych zalecanych do uwzględnienia w zakresie wdrażanego systemu, zakres organizacyjny 

wdrożenia, proponowane cele wdrożenia, oczekiwane korzyści biznesowe,  harmonogram prac 

[53]. Wynik APW może mieć różną formę w zależności od metodyki jaką posługuje się 

dostawca. 

Pierwszy etap prac jest wspólny dla studium wykonalności oraz APW i dotyczy analizy 

wymagań. Etap ten składa się z sesji analitycznych z wybranymi pracownikami klienta 

w wybranych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, analizy danych zebranych w trakcie 

sesji i opracowania dokumentacji prac. Analiza wymagań umożliwia zidentyfikowanie 

i opisanie pożądanego zachowania systemu od strony procesów jakie on realizuje. Podczas 

opisywania wymagań (zarówno listy wymagań, jak i szczegółowej specyfikacji), dostawca 

posługuje się prostymi, jednoznacznymi i zrozumiałymi stwierdzeniami, które jest w stanie 

świadomie zweryfikować klient. 

Kolejnym etapem są wewnętrzne prace dostawcy nad analizą materiału źródłowego 

i przygotowaniem dokumentacji. Ostatnim etapem są wspólne (dostawcy i klienta) uzgodnienia 

dokumentacji, które doprowadzają do obustronnej akceptacji dokumentu analizy. Ostateczna 

wersja dokumentu analizy wymagań [57] zawiera: 

 wymagania funkcjonalne (specyfikacja oczekiwań klienta) wraz z opisem realizacji tych 

wymagań, przykładowe scenariusze użycia, 

 wymagania niefunkcjonalne (środowisko działania, system operacyjny, wymagania 

sieciowe, wymagania wydajnościowe), 

 określenie oprogramowania używanego przez klienta, z którym należy zintegrować 

wdrażany SI oraz określenie reguł integracji. 

Niektórzy dostawcy, w trakcie analizy wymagań wykorzystują model FURPS [58], zgodnie 

z którym wymagania przypisywane są do kategorii: 

 funkcjonalność (ang. functionality) – zestaw funkcji uwzględniających bezpieczeństwo, 

i możliwości systemu, 

 użyteczność (ang. usability) – zestaw wizualnych aspektów oprogramowania, estetyka, 

dokumentacja, 

 niezawodność (ang. reliability) – mierzona np. częstością występowania błędów, 

 wydajność (ang. performance) aplikacji – czas odpowiedzi lub użycie zasobów, 

 wspieralność (ang. supportability) – zdolność aplikacji do instalacji na różnych 

platformach, łatwość testowania.  
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W dalszej części skupiono się jedynie na wymaganiach z kategorii funkcjonalnych, gdyż przede 

wszystkim one są podstawą do szacowania wdrożenia. Pozostałe wymagania – 

niefunkcjonalne, jeśli nie są spełnione przez wersję standardową oprogramowania, to nie są 

również spełnione przez wersję zmodyfikowaną. Przykładowym wymaganiem 

niefunkcjonalnym dla systemów trójwarstwowych (ang. three-layer architecture) jest wymóg 

pracy użytkowników SI wyłącznie poprzez interfejs hipertekstowy (przeglądarkę internetową). 

Jeśli standardowy SI dostawcy nie spełnia tego wymagania, to dyskwalifikuje SI i dostawcę 

z dalszych negocjacji. 

Dokumentacja uzupełniona jest diagramami, które pomagają klientowi zrozumieć 

i ocenić opisaną funkcjonalność. Dostawcy wykorzystują diagramy procesów w notacji BPMN 

lub perspektywy przypadków użycia w UML [59] – diagram przypadków użycia, interakcji, 

stanów i czynności. W notacji BPMN reprezentowane są jedynie procesy lub ich fragmenty, 

za to notacja jest intuicyjna i ułatwia wspólne uzgodnienia między dostawcą a klientem.  

Wykorzystanie UML pozwala dostawcy na precyzyjne opisanie zachowania systemu 

względem użytkownika, ale diagramy, w celu ich zrozumienia, wymagają wiedzy klienta 

o notacji UML. Dostawca dysponuje wiedzą z zakresu inżynierii oprogramowania, ale klient 

takiej wiedzy zwykle nie posiada i dostarczone mu informacje powinny być na takim poziomie 

zapisu, aby mógł je zrozumieć i zweryfikować. 

Na tym etapie dostawca zakłada, że pozyskane wymagania są kompletne i poziom 

szczegółowości odpowiada wymaganiom projektantów, dla których ten dokument jest 

podstawą dalszych prac.  

Nawet w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym ewidencja wszystkich wymagań 

użytkowników i wszystkich procesów byłaby bardzo czasochłonna i kosztowna (od kilkuset do 

ponad tysiąca wymagań). Ponadto, w większości pokrywałaby się z zapisami w dokumentacji 

systemu ERP.  Dlatego też dostawcy wykonują zwykle analizę różnicową, która zawiera tylko 

te wymagania i opisy procesów, które nie są realizowane przez wersję standardową SI. 

Niezależnie od sposobu reprezentacji wymagań w dokumentacji analitycznej (opisy, listy, 

diagramy) dostawca jest w stanie sklasyfikować zebrane wymagania w trzech grupach: 

 realizowane przez standardowy SI, opisane w dokumentacji do SI, 

 nierealizowane przez standardowy SI, wymagające prac przystosowawczych dostawcy, 

 realizowane przez standardowy SI, ale w odmienny sposób niż to wynika z APW. 

Wymagania z pierwszej grupy nie powodują żadnych dodatkowych prac ze strony dostawcy, 

dlatego skupia się on na dwóch pozostałych. Takie postępowanie znacznie skraca czas realizacji 
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etapu, ale utrudnia klientowi weryfikację. Żeby mieć obraz całego systemu, klient musi poznać 

dokumentację wersji standardowej łącznie z dokumentacją analizy przedwdrożeniowej. Na tym 

etapie dostawca zakłada, że pozyskane wymagania są kompletne i poziom szczegółowości 

odpowiada wymaganiom projektantów, dla których ten dokument jest podstawą dalszych prac, 

na przykład wymaganie klienta dotyczące drukowania dodatkowego dokumentu, listu 

przewozowego, który klient chce drukować po zatwierdzeniu faktury sprzedaży. Na nagłówku 

tego dokumentu powinna znajdować się nazwa spedytora wybrana z listy, miejsce dostawy 

klienta. Na każdej pozycji dodanego dokumentu klient wymaga podania całkowitej wagi 

towaru wraz z opakowaniem. Standardowy SI dostawcy nie realizuje takiej funkcjonalności. 

Odnosząc to wymaganie do standardowego SI, dostawca musi oszacować koszt dodania jednej 

tabeli z informacjami o spedytorach, dodanie pól do tabeli towarów z informacjami o wadze 

jednostkowej i wadze opakowania. Pozostałe informacje np. miejsca dostawy są 

przechowywane w standardowej wersji SI dostawcy. Poziom szczegółowości przytoczonego 

wymagania pozwala na szacowanie kosztów jego realizacji dowolnie wybraną metodą 

z wyjątkiem metod z grupy COCOMO.  

Odpowiedni poziom szczegółowości pozwala dostawcy dokonać dokładnych szacowań 

kosztów, a kompletność wymagań zapewnia kompletność wyceny. Jakość pozyskanych danych 

na etapie analizy przedwdrożeniowej jest znacznie lepsza niż na etapie rozmów handlowych. 

W stosunku do zbioru wymagań z etapu rozmów handlowych, po etapie analizy wymagania 

klienta ulegają zmianie: 

 ogólne – uszczegółowione, 

 szczegółowe – pozostają szczegółowe, 

 niekompletne – uzupełnione i uszczegółowione, 

 nieujawnione – ujawnione i uszczegółowione. 

Reasumując, należy zauważyć, że po etapie analizy przedwdrożeniowej, wszystkie wymagania 

zgromadzone przez dostawcę są szczegółowe, a przez to odpowiednie do procesu szacowania 

prac. 

4. Podsumowanie  

Najistotniejszą przeszkodą w szacowaniu, w trakcie rozmów handlowych jest niekompletność 

wymagań. Jeśli dostawca wycenia z dużą dokładnością koszt realizacji wymagań 

szczegółowych, ale okazuje się, że kilka istotnych wymagań nie zostało ujawnionych w trakcie 

rozmów handlowych, to koszt ich późniejszej realizacji może zaważyć na zysku lub stracie 
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z kontraktu. Z literatury [17], [60], [19] wynika, że wielkości błędów szacowania kosztów 

zmian SI wahają się od około 10% do około 30%. Tak duże błędy są bardzo mało wiarygodną 

podstawą zawierania kontraktów na wdrożenia. Dostawcy „ratują” się w takiej sytuacji szacując 

ryzyko projektu i zwiększając wartość kontraktu o wynikający z ryzyka „margines 

bezpieczeństwa”. Wadą tego rozwiązania jest to, że są wówczas mniej konkurencyjni 

w stosunku o dostawców, który potrafią dokładniej oszacować koszty. W kolejnym etapie 

wdrożenia, w trakcie analizy przedwdrożeniowej lub studium wykonalności, wymagania 

klienta zostają ujawnione i uszczegółowione. Na tej podstawie dostawcy mogą już szacować 

z zadowalającą dokładnością, chociaż ponieśli dodatkowe koszty prac analitycznych. Na etapie 

projektu zmian programowania przybywa informacji związanej ze sposobem realizacji 

wymagań, co pozwala na stosowanie kolejnych metod poprawiających dokładność szacowań.  
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Załącznik C. Metryki i metody szacowania 

oprogramowania  

1. Metryki w wymiarowaniu oprogramowania 

W literaturze można znaleźć wiele definicji metryk, co oznacza, że nie mają jednej precyzyjnej 

definicji. Mogą przyjmować dowolną wartość liczbową charakteryzującą w określony sposób 

oprogramowanie [61]. Standard IEEE 1061-1998 określa metrykę, jako funkcję 

odwzorowującą jednostkę oprogramowania w wartość liczbową, która jest interpretowalna jako 

stopień spełnienia pewnej własności jakości jednostki oprogramowania [62]. Taka definicja 

metryki jest tożsama z określeniem terminów właściwość i atrybut. Do opisu metryk 

wykorzystuje się różne definicje jednostek oprogramowania, najczęściej związane z kodem 

źródłowym. Istnieją też metryki, które nie bazują na kodzie, lecz pozwalają na analizę 

specyfikacji oprogramowania (np. Punkty Funkcyjne) lub przebiegu wykonania programu.  

Metryki pozwalają na obiektywne spojrzenie na oprogramowanie i porównanie ze sobą 

poszczególnych jego elementów lub całych produktów. Mierzenie jakości aplikacji oraz 

wydajności pracy bez danych liczbowych jest bardzo trudne, a utrzymanie obiektywności 

niemal niemożliwe. T. DeMarco uważa, że nie można kontrolować tego, czego się nie da 

zmierzyć [63]. Aby metryka była użyteczna, powinna być: 

 prosta i możliwa do obliczenia, 

 przekonująca, 

 konsekwentna i obiektywna, 

 spójna pod względem użytych jednostek, 

 niezależna od języka programowania, 

 dająca przydatne informacje. 

Znajomość metryk jest istotnym ułatwieniem na wszystkich etapach procesu wytwarzania 

oprogramowania. Na etapie projektowania SI, za pomocą metod takich jak COCOMO 

i odpowiednich metryk, można oszacować nakład pracy potrzebny do realizacji projektu. Na 

tym etapie metryki są przydatne przede wszystkim dostawcom oprogramowania i pośrednio 

klientom w trakcie zawierania (negocjacji) kontraktów. Na etapie produkcji (kodowania) 

oprogramowania dużą rolę odgrywają metryki statyczne, pomagające w utrzymywaniu jakości 

kodu źródłowego. Korzystają na tym programiści, którzy dzięki metrykom mogą łatwo 

odnajdywać te miejsca w kodzie, które są potencjalnym źródłem nadmiernej złożoności, 
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a co za tym idzie, powstających błędów. W fazie testów wykorzystywane są zarówno metryki 

statyczne, jak i dynamiczne, pozwalające na badanie przebiegu wykonania programu. Na tym 

etapie gromadzone są też dane liczbowe dotyczące wydajności czy niezawodności aplikacji. 

Wyniki testów są użytecznym źródłem informacji dla wszystkich osób zaangażowanych 

w projekt, w tym kierowników, programistów i klientów.  

Istnieją dwa podejścia do oceny jakości produktu informatycznego. Pierwsze tzw. top-

down, polega na ocenie procesu wytwórczego produktu informatycznego. Najważniejszym 

modelem tego typu jest CMM (ang. Capability Maturity Model for Software), który bada 

dojrzałość organizacji i określa sposoby wprowadzania ulepszeń. Model CMM odnosi się do 

procesu wytwórczego, a nie bezpośrednio do produktu informatycznego. Odmienne podejście 

reprezentują tzw. modele bottom-up, takie jak GQM (ang. Goal, Question, Metric) czy QIP 

(ang. Quality Improvement Paradigm). Modele te pozwalają na poprawę kontroli procesu 

wytwórczego w wybranym kontekście. Opracowana przez V. Basiliego [64] metoda GQM jest 

metodą pomiaru jakości ukierunkowaną na cel. Podejście to zakłada, że proces zbierania 

i analizowania danych jest tylko środkiem do zrealizowania jawnie postawionych celów, 

w odróżnienia od podejścia bottom-up, w którym dopiero analiza danych wyznacza cele 

poprawy [65]. Paradygmat GQM odwzorowuje praktyczne podejście do problemu pomiaru 

jakości oprogramowania. Jest elastycznym narzędziem, które pozwala skoncentrować się 

na celu jaki ma zostać osiągnięty. Ważną zaletą metody GQM jest możliwość dowolnego 

zdefiniowania zarówno celów pomiaru, jak i mierzonych metryk w zależności od potrzeb 

organizacji. Pomimo, że podejście takie pociąga za sobą konieczność dokładnego opracowania 

celów i metryk, a nie wykorzystania gotowych, predefiniowanych metryk, w rezultacie daje 

dokładniejsze wyniki i pozwala na lepszą identyfikację problemów. Model pomiaru wg metody 

GQM podzielony jest na trzy poziomy: 

 konceptualny – definiowany jest cel pomiaru (ang. goal), jaki ma zostać osiągnięty dla 

produktu, 

 operacyjny – układane są pytania (ang. question), które pomagają zrozumieć, w jaki 

sposób można osiągnąć postawione cele, 

 ilościowy – dobierane są metryki (ang. metric), które pozwalają w sposób liczbowy 

odpowiedzieć na pytania. 

Badanie metodą GQM podzielone jest na cztery fazy. W pierwszej, tzw. fazie planowania, 

wybierany jest projekt, określany jest sposób pomiarów i termin ich realizacji. W fazie 

definiowania określany jest jawnie cel badania, dobierane są pytania oraz metryki. Trzecia faza 
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polega na przeprowadzeniu oceny produktu na podstawie zdefiniowanych pytań i metryk. 

Ostatnia faza, tzw. faza interpretacji, polega na wyciągnięciu wniosków z zebranych danych 

poprzez identyfikację najważniejszych problemów na drodze do osiągnięcia postawionego 

celu. Metryka powinna być ściśle dopasowana do tego, jakie informacje są potrzebne w trakcie 

procesu tworzenia lub zmiany produktu (oprogramowania).  

Podstawowy podział metryk oprogramowania związany jest ze sposobem podejścia do 

jego analizy i testowania. Podobnie jak testy, które dzielą się na testy strukturalne (testy białej 

skrzynki) oraz testy funkcjonalne (testy czarnej skrzynki), tak też można podzielić metryki na 

związane z analizą kodu źródłowego metryki statyczne oraz metryki dynamiczne, wyznaczane 

w oderwaniu od kodu i badające zachowanie uruchomionego programu. Osobną kategorią są 

metryki niezwiązane bezpośrednio z implementacją oprogramowania, lecz z jego specyfikacją, 

wymaganiami klienta, a także z przebiegiem testów. 

Inne podejście dzieli metryki ze względu na obiekty i wartości je charakteryzujące, jakie 

są przez nie mierzone. Można wyróżnić metryki produktów, takie jak metryki rozmiaru (ang. 

size metrics), metryki złożoności (ang. complexity metrics), czy metryki jakości (ang. quality 

metrics). Jeszcze innymi metrykami są metryki procesów (ang. process metrics), metryki 

zasobów (ang. resource metrics) czy metryki projektu (ang. project metrics). Wyraźny jest tu 

podział na metryki produktów, dotyczące właściwości samego oprogramowania, oraz metryki 

procesów, charakteryzujące proces jego wytwarzania.  

1.1. Metryki rozmiaru 

Metryki statyczne pozwalają na ocenę jakości kodu źródłowego i łączą się ściśle z analizą 

statyczną, dziedziną inżynierii oprogramowania zajmującą się badaniem struktury kodu 

źródłowego. Metryki te najbardziej przydatne są dla samych programistów i innych osób 

bezpośrednio zaangażowanych w proces powstawania oprogramowania. Pozwalają na bieżące 

śledzenie jakości kodu i zwrócenie uwagi na miejsca, które wymagają uproszczenia bądź 

szczególnie uważnego testowania. 

Linie kodu  

Najprostszą metryką rozmiaru oprogramowania jest liczba linii kodu źródłowego, oznaczana 

jako LOC (ang. Lines of Code) lub SLOC (ang. Source Lines of Code). Wielkość ta daje ogólne 

pojęcie o skali programu, nie jest jednak wystarczająca do bardziej szczegółowych analiz. 

Wartość LOC jest silnie zależna od użytego języka programowania – ten sam algorytm 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Analiza_statyczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Analiza_statyczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_oprogramowania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Programista
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w języku wysokiego poziomu ma wielokrotnie mniej linii kodu niż w języku asemblera35. 

Istotny jest też sposób zliczania linii kodu, gdyż ich liczba może się zdecydowanie zmieniać, 

zależnie od tego, czy wliczane są puste linie, komentarze czy linie zawierające jedynie nawiasy 

klamrowe (m.in. w językach C, Java czy PHP), bądź słowa kluczowe  begin i end w języku 

Pascal. Liczba linii z pominięciem wymienionych elementów jest określana jako eLOC (ang. 

effective Lines of Code). Alternatywą dla zliczania fizycznych linii kodu jest 

miara logicznych linii kodu, oznaczana jako LLOC (ang. Logical Lines of Code). Miara ta jest 

zależna od użytego języka programowania, np. w języku C zliczane są linie zakończone 

średnikami. W większych projektach używane są jednostki pochodne takie jak KLOC (Kilo-

LOC) lub KSLOC (Kilo-SLOC) [66]. 

Liczba tokenów 

Podstawową wadą liczby linii kodu jako metryki – jest fakt, że nie odróżnia ona w żaden sposób 

trudnych (wysoko kosztowych) i łatwych (nisko kosztowych) części kodu źródłowego oraz 

premiuje obszerny styl pisania programów. Aby nadać odpowiednie wagi mniej i bardziej 

skomplikowanym liniom kodu, można zastosować metrykę mierzącą liczbę tokenów, czyli 

podstawowych jednostek składni języka programowania. Schemat takiej metryki został 

opracowany przez Halsteada [67], rozróżnia on dwa typy tokenów, na które można podzielić 

całość kodu źródłowego (bez komentarzy). Są to operatory (symbole i słowa kluczowe 

symbolizujące pewną akcję) i operandy (zmienne, stałe itp.). Na ich podstawie można określić 

podstawowe metryki: 

 η1 liczba unikatowych operatorów, 

 η2 liczba unikatowych operandów, 

 N1 całkowita liczba wystąpień operatorów, 

 N2 całkowita liczba wystąpień operandów. 

Reguły klasyfikowania symboli jako operatorów i operandów są zależne od języka 

programowania. Na podstawie tych podstawowych wartości można określić kolejne, bardziej 

złożone metryki: 

η = η1 + η2  słownictwo (ang. vocabulary)      (22) 

N = N1 + N2  długość (ang. length)        (23) 

V = N x log2 η  objętość (ang. volume).       (24) 

                                                 

35 Język asemblera – niskopoziomowy język programowania bazujący na podstawowych operacjach procesora. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/C_(j%C4%99zyk_programowania)
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W praktyce okazało się, że wartości metryki długości N i metryki objętości V są liniowo 

powiązane z liczbą linii kodu, mierzą więc tę samą wielkość. Charakteryzuje je jednak wyższa 

odporność na małe zmiany w kodzie.  

Inne metryki 

Szeroko stosowane są jednostki rozmiaru programu większe niż linie kodu. Dla większych 

aplikacji często stosowanymi metrykami są liczba modułów czy liczba funkcji. Ponieważ 

obecnie dominującym paradygmatem programowania jest podejście obiektowe, wytworzono 

wiele metod mierzenia oprogramowania dla niego specyficznych. Podstawowymi metrykami 

rozmiaru dla projektów obiektowych są np. liczba klas i interfejsów. Na podstawie linii kodu 

można wyliczyć wiele metryk pochodnych, takich jak produktywność (KLOC/osobomiesiąc), 

jakość (błędy/KLOC), koszt (koszt/KLOC), czy wielkość dokumentacji (liczba stron 

dokumentacji /KLOC). 

1.2. Wybrane metryki złożoności 

Rozmiar programu jest informacją przydatną, jednak daje zbyt mało wiedzy na temat tegoż 

programu. Aby scharakteryzować oprogramowanie pod względem jego złożoności, trzeba użyć 

innych metod. Jeśli użyte są wyrafinowane algorytmy, cenną miarą jest ich złożoność 

obliczeniowa. Jej wartość ma kluczowe znaczenie w badaniu wydajności, często daje jednak 

informacje jedynie o małym wycinku kodu źródłowego. Metryki mierzące złożoność opierają 

się na strukturze kodu źródłowego. 

Złożoność cyklomatyczna 

Podstawową metryką złożoności jest złożoność cyklomatyczna (ang. cyclomatic complexity 

number, ozn. CC lub v(G)), zaproponowana przez McCabe'a [68]. Pierwotnie pomyślana była 

jako metryka dla programów strukturalnych, nadaje się jednak równie dobrze do programów 

obiektowych. Złożoność cyklomatyczna jest liczbą charakteryzującą funkcję 

lub metodę i odzwierciedla jej poziom skomplikowania. Początkowo złożoność cyklomatyczna 

miała mierzyć liczbę niezależnych ścieżek przebiegu programu, co bezpośrednio przekłada się 

na łatwość jego przetestowania. Ponieważ skoki wstecz (operacje typu go to) mogą 

spowodować nieskończony wzrost takich ścieżek, mierzy się liczbę prostych ścieżek bez 

uwzględniania cykli. Złożoność cyklomatyczną można szybko wyznaczyć zliczając liczbę 

wystąpień słów kluczowych if, while, for, case. Niska wartość v(G)  wskazuje na łatwość 

zrozumienia danej funkcji, czy metody. Wartość powyżej 20 charakteryzuje złożony kod 

i wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia błędów. Zaletami metryki v(G) są m.in. łatwość jej 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobomiesi%C4%85c&action=edit&redlink=1
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obliczenia i możliwość wskazania elementów aplikacji, które należy przeprojektować, 

to znaczy uprościć.  

Złożoność Halsteada 

Metryki Halsteada pozwalają na zdefiniowanie bardziej skomplikowanych metryk złożoności. 

Wyróżnia się wśród nich: 

D – trudność (ang. difficulty), inaczej podatność na błędy, proporcjonalną do liczby 

unikatowych operatorów, 

L – poziom programu (ang. program level), im niższy, tym bardziej aplikacja jest podatna 

na błędy, 

E – wysiłek (ang. effort) potrzebny do zaimplementowania programu, proporcjonalny do 

trudności oraz objętości, 

T – czas (ang. time) potrzebny do zaimplementowania programu,  

B – szacunkową liczbę błędów (ang. number of delivered bugs) – wartość ta jest zależna od 

użytego języka programowania. 

Niniejsze wartości mimo oczywistej niedokładności stanowią cenną informację podczas etapu 

testowania aplikacji – przykładowo wartość  B  w porównaniu z rzeczywistą liczbą 

znalezionych błędów może dać wskazówki na temat efektywności przeprowadzonych testów. 

1.3. Metryki obiektowe 

Z powodu wzrostu popularności programowania obiektowego w latach 90-tych ubiegłego 

wieku wprowadzono metryki adekwatne do takiego podejścia. 

Zestaw metryk CK 

Popularny zestaw metryk Chidambera i Kemerera [69] zaprojektowano specjalnie dla 

oprogramowania obiektowego. Opisują one relacje pomiędzy klasami oraz ich złożoność 

i wpływ na utrzymywalność kodu. Ponieważ bazują one na analizie drzewa dziedziczenia oraz 

pojedynczych klas, nie nadają się do przewidywania czasu, czy kosztów koniecznych 

do implementacji, służą raczej projektantowi lub programiście, jako informacje wskazujące 

potencjalne słabe punkty architektury systemu. Zestaw zawiera: 

- WMC (ang. Weighted Methods per Class) – ważoną metodę na klasę,  

- DIT (ang. Depth of Inheritance Tree) – głębokość drzewa dziedziczenia, 

- NOC (ang. Number of Children) – liczbę dzieci, 

- CBO (ang. Coupling Between Objects) – zależność między obiektami, 

- RFC (ang. Response For a Class) – odpowiedzialność danej klasy,  

- LCOM (ang. Lack of Cohesion of Methods) – brak spójności metod. 
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Zestaw metryk MOOD 

Metryki MOOD (ang. Metrics for Object-Oriented Design) zostały utworzone przez Brito 

e Abreu [70]. Służą całościowej ocenie systemu, a wyrażone są w procentach oznaczających 

stopień wykorzystania mechanizmów charakterystycznych dla programowania obiektowego. 

Zestaw MOOD jest niezależny od języka programowania. Metryki MOOD mierzą: 

 polimorfizm, ang. Polymorphism Factor, skr. PF, 

 hermetyzację, ang. Attribute Hidig Factor, skr. AHF lub ang. Method Hiding Factor, 

skr. MHF, 

 dziedziczenie, ang. Attribute Inheritance Factor, skr. AIF lub ang. Method Inheritance 

Factor, skr. MIF, 

 przekazywanie komunikatów, ang. Coupling Factor, skr. CF. 

1.4. Metryki pakietów 

Metryki pakietów badają oprogramowanie na poziomie pakietów – służą do oceny 

prawidłowości ich powiązań. 

Tree Impurity 

Wartość metryki Tree Impurity (tłum. czystość drzewa) powstaje na bazie grafu powiązań 

między poszczególnymi pakietami oprogramowania. Wartość metryki wskazuje jak bardzo 

graf jest zbliżony do struktury drzewa, tj. struktury hierarchicznej.  

Metryki Roberta Martina  

Zestawem metryk pakietów jest grupą pięciu metryk zaprojektowana przez R. Martina [71]: 

 Ce (ang. Efferent coupling) – zależność odśrodkowa wskazuje, które klasy i pakiety 

są najbardziej zależne od innych i tym samym narażone na niestabilność wobec zmian 

zachodzących w innych miejscach kodu, 

 Ca (ang. Afferent coupling) – zależność dośrodkowa oznacza liczbę klas, które są 

zależne od badanej klasy (pakietu), 

 I (ang. instability) – poziom niestabilności oznacza, w tym przypadku podatność na 

zmiany w danym komponencie, 

 A (ang. Abstractness) – poziom abstrakcji to odsetek klas abstrakcyjnych w stosunku 

do wszystkich klas, 

 D (ang. Distance from main sequence) – odległość od ciągu głównego odpowiada 

poziomowi zaburzenia równowagi pomiędzy poziomami abstrakcji i niestabilności. 
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1.5. Użyteczność metryk w procesie szacowania wdrożenia 

W badanym obszarze wynikiem znanych metod wymiarowania oprogramowania są metryki, 

które następnie dostawcy mogą przeliczyć na wartość kosztów po uwzględnieniu dodatkowych 

specyficznych dla danego projektu czynników. Z obszernego zbioru metryk tylko niektóre 

odzwierciedlają koszty wytworzenia tegoż oprogramowania. Na przykład liczba linii kodu 

programu odpowiada pewnej pracochłonności przeznaczonej na wytworzenie kodu, a ta 

przekłada się pośrednio na koszty. Z kolei popularny zestaw metryk Chidambera i Kemerera 

[69], opisujący właściwości programów obiektowych takich, jak WMC (tłum. waga metody na 

klasę) czy DT (tłum. głębokość drzewa dziedziczenia), nie odpowiada nawet pośrednio kosztom 

realizacji danego fragmentu oprogramowania, którego dotyczy. Wśród tych metryk, które 

odpowiadają kosztochłonności, tylko nieliczne dają się wyznaczyć przed etapem wytworzenia 

oprogramowania (implementacji zmian funkcjonalności, kodowaniem), a tylko takie metryki 

są istotne dla procesu szacowania kosztów na wczesnych etapach. Na przykład metryki 

McCabe’a wyznaczyć można dopiero, kiedy znany jest kod gotowego programu, 

co w przypadku szacowania kosztów oprogramowania dyskwalifikuje je. Interesujące metryki, 

to liczba linii kodu SLOC oraz grupa metryk Punktów Funkcyjnych (FP [72], COCMIC FFP 

[73], UCP [74]). Określenie liczby kodu źródłowego SLOC możliwe jest dopiero na etapie 

projektu oprogramowania. W praktyce wdrożeń nie często można tak bardzo opóźnić moment 

określenia wartości prac i podpisania kontraktu. Liczba Punktów Funkcyjnych wyznaczona 

jest wcześniej, bo już na etapie analizy przedwdrożeniowej, na podstawie wymagań klienta. 

Dla dostawców tworzących oprogramowanie metodami zwinnymi (ang. Agile), metryką mogą 

być historie użytkownika (ang. user stories). Określenie kosztów oprogramowania za pomocą 

tej metody jest znacznie mniej obiektywne niż za pomocą SLOC lub Punktów Funkcyjnych. 

Na etapie rozmów handlowych nie istnieją żadne metryki, a  dostawcy właśnie w tym okresie 

oczekują określenia kosztów wdrożenia (w tym zmian oprogramowania). Dlatego 

wykorzystywane są  bezpośrednio miary czasochłonności, takie jak roboczogodzina 

czy roboczodzień. Należy zwrócić uwagę, że traktowanie czasochłonności jako metryki 

oprogramowania ma wadę polegającą na wątpliwej konsekwencji, obiektywizmie 

oraz zależności od języka oprogramowania. Nie istnieje jednakże alternatywna metryka, jaką 

można by się wówczas posługiwać. Możliwość wyznaczenia metryk na poszczególnych 

etapach cyklu życia przedstawia rys. 36.  
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Rysunek 36. Metryki stosowane na różnych etapach wdrożenia [źródło: opracowanie 

własne] 

Zauważyć należy, że dla procesu szacowania kosztów projektu wdrożeniowego istotne są 

jedynie trzy pierwsze etapy cyklu życia oprogramowania, w których dochodzi do podpisania 

kontraktu. Później, mimo że znacznie przybywa metryk, szacowanie już się nie odbywa – 

kontrakt zostaje podpisany lub negocjacje zerwane. Metryki występujące na etapach 

implementacji i późniejszych wykorzystywane są do oceny jakości powstających programów, 

co jest poza zakresem prowadzonych badań. 

Wracając do określonego w części I, w rozdziale 3.3 problemu poszukiwania metody 

szacowania kosztów, należy stwierdzić, że metoda ta powinna opierać się na metrykach, które 

w efekcie końcowym można wyrazić lub przeliczyć na jednostki czasochłonności takie jak 

roboczogodzina lub roboczodzień. Do takich metryk zalicza się FPA. COSMIC FFP, UCP, 

SLOC i pochodne od SLOC. 

2. Wybrane metody wymiarowania  

W niniejszym rozdziale zwraca się uwagę na znane metody szacowania pod względem ich 

praktycznego zastosowania na wstępnych etapach projektu informatycznego. W szczególności 

wskazuje się jakie i jakiej jakości dane wymagane są przez te metody do poprawnego procesu 

szacowania, to znaczy dającego jak najdokładniejsze wyniki. 

2.1. Metoda COCOMO II 

Metoda COCOMO (ang. Constructive Cost Model) została zaproponowana przez Barry 

Boehma w 1981 r. [75]. Od tego czasu powstało wiele wersji i odmian tej metody, (np.: 

COCOMO81) w tym najbardziej popularna COCOMO II [76]. Sekwencję procesów 
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składających się na szacowanie przedstawia rys. 37. Za pomocą metody COCOMO  można 

wyliczać czasochłonność (ang. Person per Month, skr. PM) na podstawie wielkości 

źródłowego kodu programu – KSOC (proces 1, rys. 37). Informacje potrzebne do szacowania 

kodu pozyskane są z dokumentacji projektu SI. Liczby KSLOC przypisane są do elementów 

programu takich jak procedury, moduły, obiekty itp. Ponieważ dla wielu współczesnych 

zastosowań liczba linii kodu często nie odpowiada czasochłonności, zmodyfikowano tę 

metodę, wykorzystując Punkty Funkcyjne [77] (proces 2, rys. 37) wyliczone na podstawie 

kompletnych i szczegółowych wymagań użytkownika. 

 

 

Rysunek 37. Sekwencja procesów w metodzie COCOMO [źródło: opracowanie własne] 

Pierwszą czynnością w zakresie metody COCOMO II jest określenie pięciu współczynników 

skali (ang. Scale Factor, skr. SF), których wartości wyznaczono empirycznie w pięciu klasach 

w zależności od poziomu złożoności (od bardzo niskiej do bardzo wysokiej), co przedstawia 

tabela 6. 

Tabela 6. Wartość współczynnika skali  [77] 

lp. Współczynnik skali 
bardzo 

niski 
niski 

normal

ny 
wysoki 

bardzo 

wysoki 

ekstra 

wysoki 

1 typowość 6,20 4,96 3.72 2,48 1,24 0,00 

2 elastyczność 5,07 4,05 3,04 2,03 1,01 0,00 

3 zarządzanie ryzykiem 7,07 5,65 4,24 2,83 1,41 0,00 

4 spójność zespołu 5,48 4,38 3,29 2,19 1,10 0,00 

5 dojrzałość procesu 7,80 6,24 4,68 3,12 1,56 0,00 

 

Znając współczynniki skali, można wyznaczyć czynnik dostosowujący pracochłonność E 

(ang. Effort) zgodnie ze wzorem:  
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𝐸 = 𝐵 + 0,01 ∙∑𝑆𝐹𝑖

5

𝑖=0

 
(25) 

gdzie B jest stałą wynoszącą 0,91 dla modelu COCOMO [77]. 

Na przykład dla projektu, w którym typowość jest niska, elastyczność ma być wysoka, 

zarządzanie ryzykiem jest bardzo niskie, spójność zespołu normalna i dojrzałość procesu 

wysoka, czynnik dostosowujący wynosi: 

         𝐸 = 0,91 + 0,01 ∙ (4,96 + 2,03 + 7,06 + 3,29 + 3,12) = 1,1146  

Następnie wyliczana jest pracochłonność nominalna 𝑃𝑀𝑛𝑜𝑚 zgodnie ze wzorem: 

𝑃𝑀𝑛𝑜𝑚 = 𝐴 ∙ (𝑆𝑖𝑧𝑒)𝐸 (26) 

gdzie: 

Size – liczba linii kodu w jednostce KSLOC, 

A – stała wyznaczona z historycznych  projektów wynosząca 2,94 [77]. 

Kontynuując poprzedni przykład należy zauważyć, że dla wielkości kodu 8 KSLOC nominalny 

czas realizacji powinien wynosić prawie 30 osobomiesięcy.  

𝑃𝑀𝑛𝑜𝑚 = 2,94 ∙ 81,1146 = 29,85 ≈ 30 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑒  

Dla modeli oprogramowania z pierwszych etapów cyklu życia oprogramowania (ang. 

Application Composition Model, Early Design Model [77]) nominalny czas powinien zostać 

skorygowany zgodnie z poniższym wzorem: 

𝑃𝑀𝑎𝑑𝑗𝑠 = 𝑃𝑀𝑛𝑜𝑚 ∙∏𝐸𝑀𝑖

7

𝑖=1

 
(27) 

gdzie EMi – (ang. Effort Multiplier) współczynniki pracochłonności.   

Dla modeli oprogramowania na kolejnym etapie cyklu życia (ang. Post-Architecture Model), 

kiedy znany jest projekt systemu, wzór na nominalną czasochłonność zostaje rozszerzony 

o kolejnych 9 współczynników (i=1..16). Określają one zmiany PMnom w zależności od: 

niezawodności, rozmiaru bazy danych, złożoności produktu, stopnia powtórnego użycia, 

umiejętności analityków, programistów itp. Podobnie jak SF tak i EM wyznaczone zostały 

empirycznie. Pełną listę można znaleźć w dokumentacjach metody COCOMO [77]. 

W literaturze możemy znaleźć wiele przykładów dostrajania metody COCOMO [78], 

[79] m.in. z wykorzystywaniem logiki  rozmytej [80], [81], [82]. 
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2.2. Dekompozycja i rekonstrukcja 

Dekompozycja i rekonstrukcja to metoda popularna, z powodu jej intuicyjności 

i uniwersalności. Polega na podzieleniu szacowanego obiektu na wiele części. Sposób podziału 

może być dowolny i uzależniony od specyfiki projektu. Często dostawcy dokonują podziału 

wymagań zstępująco, czyli od ogólnych do coraz bardziej szczegółowych. Po dokonaniu 

podziału części obiektu są szacowane lub dalej dzielone tą samą lub inną metodą. Szczegółowy 

opis metody dekompozycji można znaleźć w wielu pozycjach literatury [50], [83]. Przykładem 

może być szacowanie zmiany wersji systemu informatycznego, gdzie prace można 

zdekomponować w sposób pokazany w tabeli 7.  

Tabela 7. Przykład szacowania metodą dekompozycji i rekonstrukcji eksperta 

[źródło: opracowanie własne] 

Nr Zakres prac 
Szacowana 

wartość [rbh] 

A. Prace przygotowawcze: 

A.1  - instalacja oprogramowania 

A.1.1      - instalacja oprogramowania serwera aplikacji 5 

A.1.2      - instalacja oprogramowania serwera baz danych 4 

A.1.3      - instalacja oprogramowania użytkowników 14 

A.2 - import bazy danych 

A.2.1      - eksport ze „starego” systemu i weryfikacja  8 

A.2.2      - import do nowego systemu 11 

A.2.3      - odtworzenie indeksów i weryfikacja danych 16 

A.2.4      - parametryzacja kopii zapasowych 2 

B. Przeniesienie modyfikacji: 

B.1  - przeniesienie modyfikacji w obszarze finanse 34 

B.2  - przeniesienie modyfikacji w obszarze personel 21 

B.3  - przeniesienie modyfikacji w obszarze produkcja 120 

C.  Szkolenia: 

C.1  - pracownicy działu finansowego 16 

C.2  - pracownicy działu personalnego 16 

C.3.1        - pracownicy wydziału produkcji kadłubów 4 

C.3.2        - pracownicy wydziału wiatrowni 4 

Razem 270 
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Metoda ta nie daje w rezultacie ostatecznego szacowania a jedynie przygotowuje dane lepszej 

jakości dla kolejnych metod szacowania.  Mimo wszystko dekompozycja i rekonstrukcja 

znacznie ułatwia dostawcom proces szacowania innymi, znanymi metodami.  

2.3. Indywidualna ocena eksperta 

Metoda szacowania poprzez Indywidualną ocenę eksperta to najczęściej stosowana metoda, 

nie tylko w praktyce tworzenia oprogramowania [84], ale i w innych przedsięwzięciach 

informatycznych, takich jak implementacje, czy modyfikacje. Badania przeprowadzone w USA 

w 2002 roku pokazały, że 72% szacowań odbywa się tą metodą [85]. W pierwszym etapie 

metoda polega  na wytypowaniu ekspertów posiadających odpowiednią do zadań projektowych 

wiedzę i doświadczenie. W kolejnym etapie wyceny eksperci oceniają przydzielone im zadania. 

W celu zmniejszenia błędów szacowania zmodyfikowano metodę zwielokrotniając 

szacowania. Technika taka o nazwie PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique) 

[50], [51], zakłada szacowanie dla: najbardziej korzystnego przypadku, najbardziej 

prawdopodobnego przypadku, najgorszego przypadku. Różni się jednak od znanej z analiz 

ścieżki krytycznej (m.in. CPM [86]) tym, że wykorzystywana jest jedynie do szacowania 

zbioru niezależnych zadań, ponieważ we wcześniejszych procesach dekompozycji utracona 

została informacja o powiązaniach między zadaniami. Oczekiwana wartość szacowania 

wygląda wówczas następująco: 

  (28) 

lub uwzględniając tendencje ekspertów do zaniżania ocen: 

 

(29) 

gdzie:  Cp – najbardziej korzystna wartość i-tego zadania,  

Co – najbardziej prawdopodobna wartość i-tego zadania, 

Ck – najmniej korzystna wartość i-tego zadania.  

Przykładem może być szacowanie kosztów wykonania modułu raportującego sprzedaż. Jeśli 

w założeniach do realizacji udało się wyodrębnić zakresy prac, takie jak: zapytania SQL, okna 

interfejsu użytkownika i wydruki, to ekspert może oszacować najbardziej korzystną wartość 

prac, najbardziej prawdopodobną i najmniej korzystną. Wówczas można określić koszt prac 

programistycznych nad modułem (dodatkowo uwzględniając tendencje do zaniżania ocen). 

Przykład zastosowania metody zawarty jest w tabeli 8.  
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Tabela 8. Przykład szacowania metodą indywidualnej oceny eksperta 

[źródło: opracowanie własne] 

Szacowane zakresy prac 

Najlepsza 

wartość 

[rbh] 

Najbardziej  

prawdopodobna  

wartość [rbh] 

Najgorsza 

wartość 

[rbh] 

Obliczona 

wartość 

[rbh] 

Zapytania SQL 45 81 108 84 

Okna interfejsu użytkownika 14 22 32 24 

Wydruki  25 33 45 36 

Razem 144 

 

2.4. Ocena grupy ekspertów 

Metoda szacowania stosowana jest szczególnie często w początkowych etapach projektów 

informatycznych, w sytuacjach dużej niepewności wymagań. Polega na przedstawieniu do 

wyceny tego samego zakresu prac więcej niż jednemu ekspertowi. W wersji niestrukturalnej tej 

metody (recenzje grupowe) eksperci wspólnie ustalają wartość wyceny lub zakres wyceny. 

W wersji strukturalnej zwanej Wideband Delphi [75] ustalenia ekspertów dokonują się 

w sposób sformalizowany i efektem jest wycena punktowa. Praca ekspertów w grupach jest 

kosztowniejszą metodą niż pojedynczych ekspertów, ale jej przewagą nad indywidualną oceną 

jest zmniejszenie wpływu składnika osobowościowego (temperament, mentalność, motywacje, 

zdolności). Mimo różnych doświadczeń i skłonności albo eksperci dojdą do wspólnych ustaleń 

albo, jak w odmianie Wideband Dephi, rozstrzygnięcie spornych wycen nastąpi poprzez 

przypisanie umownych punktów.  

Mimo, że Indywidualna ocena eksperta i Ocena grupy ekspertów stosowane są 

szczególnie często w początkowych etapach projektów informatycznych, w sytuacjach dużej 

niepewności wymagań, to błędy szacowania są bardzo trudne do przewidzenia. Dokładność 

wyników zależy wyłącznie od doświadczenia eksperta lub ekspertów. Kryteria wyboru 

ekspertów są nieprecyzyjnie określone. Wpływ osobowości jest na tyle duży, że większe 

doświadczenie nie gwarantuje dokładniejszych wycen. Zdarzają się eksperci zwykle 

zawyżający szacowania, zaniżający lub nieprzewidywalni. 

2.5. Zliczanie, obliczanie i ocenianie 

Metoda polega na znalezieniu w dokumentacji analitycznej lub innej jakichkolwiek obiektów, które 

dają się zliczyć, np. wymagania, funkcje, przypadki użycia, historyjki, punkty funkcyjne, raporty, 

okna dialogowe, tabele baz danych, klasy. Pierwowzorem tej metody była metoda szacowania 
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oprogramowania COCOMO [76]. Do każdego zidentyfikowanego obiektu, który może być 

zliczony, wymagane jest przypisanie metryki szacowania (kosztu lub czasu). Metoda jest prosta, 

a co za tym idzie tania, pod warunkiem, że w dokumentacji źródłowej można wyodrębnić 

zliczane obiekty. Wadą jest duże ryzyko pominięcia obiektów lub zakresów prac, które mają 

wpływ na wartość całego projektu, na przykład pominięcie tabel pomocniczych lub 

nieuwzględnienie kosztów przygotowania zapytań filtrujących dla okien interfejsów. Ważnym 

etapem tej metody jest szacowanie kosztów poszczególnych obiektów. Dokonać tego można 

wspomagając się metodą Indywidualnej Oceny Eksperta lub Oceny Grupy Ekspertów. Wartości 

szacowane są funkcją obiektów składających się na projekt informatyczny: 

   



n

i

ixcxf
1

      (30) 

gdzie:  x – zliczony obiekt,  

n – liczba zliczonych obiektów,  

c – obliczony koszt zliczonego obiektu. 

Metoda może być stosowana na każdym z etapów powstawania lub modyfikacji 

oprogramowania. Przykładem może być szacowanie wykonania modułu raportującego 

sprzedaż. Jeśli w założeniach do realizacji udało się wyodrębnić określoną liczbę zapytań SQL, 

okien interfejsu użytkownika i wydruków, to należy ocenić ich koszt jednostkowy. Ocena może 

zostać przeprowadzona za pomocą dowolnej metody, np. Indywidualnej oceny eksperta 

w jednostkach pieniężnych lub czasochłonności. Przykład zastosowania metody pokazany jest 

w tabeli 9. 

Tabela 9. Przykład szacowania metodą zliczania, obliczania, oceniania [źródło: 

opracowanie własne] 

Zliczane obiekty 
Obliczona liczba 

obiektów [szt.] 

Szacowana 

czasochłonność 

obiektu [rbh] 

Razem [rbh] 

Zapytania SQL 14 6 84 

Okna interfejsu użytkownika 8 3 24 

Wydruki  6 6 36 

Razem 144 

Metoda jest efektywna w projektach, w których udało się wyodrębnić niewiele rodzajów 

obiektów za to występujących licznie, na przykład: 30 raportów, 25 zapytań SQL i 18 okien 

interfejsów.  
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2.6. Szacowanie przez analogię 

Metoda polega na podzieleniu projektu na takie części, jakie występują w już zrealizowanym 

projekcie. Szacując wybrane części można obliczyć stosunek wielkości obu projektów (nowego 

i zrealizowanego). Znając relacje między wielkościami i koszty zrealizowanego projektu, 

można oszacować wartość nowego projektu. Przykład zastosowania metody prezentuje 

tabela 10. Średni współczynnik krotności dla powyższego przykładu wynosi 0,57. Znając ten 

współczynnik i wartość już zrealizowanego projektu, można oszacować wartość prac. 

Tabela 10. Przykład wyliczenia współczynnika krotności w szacowaniu przez analogię 

eksperta [źródło: opracowanie własne] 

Części zdekomponowanego 

projektu 

Zrealizowany 

projekt [szt.] 

Nowy projekt  

(szacowanie) [szt.] 

Współczynnik 

krotności 

Tabele bazy danych 60 42 0,70 

Interfejsy użytkownika 43 18 0,42 

Raporty 54 32 0,59 

Zapytania SQL 85 54 0,64 

Podstawowe klasy 28 14 0,50 

Wadą tej metody jest konieczność posiadania danych historycznych z projektów o podobnym 

charakterze i strukturze jak szacowny projekt. Dodatkowym problemem jest wybór 

reprezentatywnej części zdekomponowanego projektu, na podstawie której obliczany jest 

współczynnik krotności. Pominięcie istotnych obiektów może zwiększyć błąd szacowania.  

2.7. Szacowania oparte na zastępstwie 

Metoda ta, podobnie jak poprzednia, wymaga znajomości kosztów wcześniej zrealizowanych 

w danej organizacji obiektów standardowych. W zależności od wersji metody, obiekty mogą 

być różnie grupowane. Na przykład Putnam [51] i Humphrey [87] wyodrębnili klasy obiektów: 

bardzo małe, małe, średnie, duże, bardzo duże. Innym sposobem klasyfikacji jest metoda 

standardowych składników [17] używana do szacowania oprogramowania obiektowego. 

Wówczas podział może wyglądać następująco:  

 dynamiczne strony WWW, 

 statyczne strony WWW, 

 tabele danych, 

 raporty, 

 reguły biznesowe. 
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Jeśli organizacja dostawcy SI wykorzystuje programowanie ekstremalne lub bliskie metodom 

Agile [88], standardowym składnikiem mogą być tzw. historyjki (ang. user story). Następnie 

grupom obiektów przypisuje się średnie miary kosztów, np.: liczby linii kodu, roboczogodziny 

lub roboczodni. W podobny sposób trzeba sklasyfikować obiekty z nowego projektu. Wówczas 

na tej podstawie można obliczyć ich sumaryczną wartość.  Za przykład może posłużyć projekt 

serwisu do sprzedaży artykułów AGD. Szacowanie kosztów przedstawia  tabela 11. 

Tabela 11. Przykład szacowania metodą przez zastępstwo eksperta [źródło: opracowanie 

własne] 

Standardowe klasy  

składników 

Średnia  

czasochłonność 

[rbh] 

Liczba 

obiektów  

w klasie 

Łączna  

czasochłonności 

[rbh] 

Dynamiczne strony WWW 7 5 35 

Statyczne strony WWW 2 18 36 

Tabele danych 7 16 112 

Raporty 5 9 45 

Reguły biznesowe 12 5 60 

Razem 288 

Dostawca na podstawie danych historycznych ustala średni koszt wykonania prac w danej 

klasie, np. wykonanie jednej statycznej strony WWW – 2 rbh. W nowym projekcie 

przyporządkowuje prace do odpowiednich klas, np. dynamiczne stron WWW –  5 szt., raporty 

– 9 szt. Następnie zastępuje nowe obiekty „starymi”. 

Tylko organizacje dostawców SI z dużym doświadczeniem są w stanie stosować 

tę metodę. Wymagane jest nie tylko posiadanie danych historycznych, ale i przypisanie miar 

do nich. Należy pamiętać, że miary są aktualne dopóki organizacja nie zmieni narzędzi 

programistycznych lub stylu projektowania i programowania. 

2.8. Analiza punktów funkcyjnych 

Metoda szacowania zaproponowana przez A.J. Albrechta [89] może być stosowana dla 

projektów: 

 w fazie planowania, kiedy znane są już wymagania użytkowników,  

 zawierających modyfikacje funkcjonalności, 

 z gotowym oprogramowaniem.  

Proces szacowania za pomocą punktów funkcyjnych przedstawia rys. 38.  



   114 

 

 

Rysunek 38. Proces szacowania w oparciu o punkty funkcyjne [źródło: opracowanie 

własne] 

Metoda polega na wydzieleniu w wymaganiach lub gotowym programie pięciu klas obiektów:  

1) logiczne wewnętrzne pliki (ang. Internal Logic File, skr. ILF) – zbiór obiektów 

opisujących dane wewnętrzne systemu, np. tabela w relacyjnej bazie danych, 

2) zewnętrzne interfejsy plików (ang. External Interface File, skr. EIF) – zbiór obiektów 

wymieniających dane między innymi systemami informatycznymi, np. interfejs 

umożliwiający pobieranie danych z aplikacji internetowej,  

3) zewnętrzne wejścia (ang. External Inputs, skr. EI) – odpowiedzialne za dostarczanie 

danych z zewnątrz systemu do jego wnętrza, np. ekrany, dialogi z użytkownikiem,  

4) zewnętrzne wyjścia (ang. External Outputs, skr. EO) – odpowiedzialne za dostarczanie 

danych na zewnątrz systemu z jego wnętrza, np. wydruki, pliki wysyłane na zewnątrz, 

5) zewnętrzne zapytania (ang. External Inquires, skr. EQ) – procesy przetwarzające dane 

wewnętrzne systemu, ale nie powodujące ich modyfikacji, np. zapytanie SELECT 

z języka SQL. 

Relacje między klasami obiektów w kontekście otoczenia systemu przedstawia rys. 39. 

 

Rysunek 39. Klasy obiektów w analizie FP [źródło: opracowanie własne] 

Dwie pierwsze klasy opisują obiekty związane z danymi, trzy pozostałe – transakcje. Do 

szacowania na pierwszym etapie wykorzystuje się następujące wskaźniki: 
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 RET (ang. Record Element Type) – unikalna rozpoznawalna przez użytkownika 

podgrupa elementów danych w ILF lub EIF, odpowiada rekordowi w tabeli; 

 DET (ang. Data Element Type) – unikalne, możliwe do zidentyfikowania przez 

użytkownika pole w ILF lub EIF, odpowiada polu w rekordzie; 

 FTR (ang. File Type Referenced) – rozpoznawalny przez użytkownika zbiór logicznie 

powiązanych danych, odpowiada plikowi lub relacyjnie powiązanym plikom. 

Należy zidentyfikować wszystkie obiekty w klasach i przypisać im odpowiednią wartość 

wskaźników. ILF i EIF opisane są za pomocą RET i DET, natomiast EO, EI i EQ za pomocą 

FTR i DET. Na przykład: ILF = 1: RET = 3, DET = 15. Na tej podstawie odczytuje się z tabeli 

wag (tabela 12) liczbę nieostatecznych punktów funkcyjnych UFP (ang. Unadjustment 

Function Point) danego obiektu, na przykład ILF = 1, przytoczone wcześniej, jest to wartość 

10 UFP.  

Sumując wartości UFP dla wszystkich obiektów we wszystkich klasach, otrzymuje się 

wartość sumaryczną nieostatecznych punktów funkcyjnych.  

Tabela 12. Tabela UFP – wagi obiektów poszczególnych klas [90], [91] 

ILF  DET ∈<1;19> DET ∈<20;50> DET > 50 

RET=1  7 7 10 

RET ∈<2;5>  7 10 15 

RET > 5  10 15 15 

EIF  DET ∈<1;19> DET ∈<20;50> DET > 50 

RET=1  5 5 7 

RET ∈<2;5>  5 7 10 

RET > 5  7 10 10 

EI  DET ∈<1;4> DET ∈<5;14> DET > 15 

FTR < 2  3 3 4 

FTR 2  3 4 6 

FTR > 2  4 6 6 

EQ  DET ∈<1;5> DET ∈<6;19> DET > 19 

FTR < 2  3 3 4 

FTR 2  3 4 6 

FTR > 2  4 6 6 

EO  DET ∈<1;5> DET ∈<6;19> DET > 19 

FTR < 2  4 4 5 

FTR ∈<2;3>  4 5 7 

FTR > 3  5 7 7 
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Czynnik korygujący VAF (ang. Value Adjustment Factor) ma uwzględnić wewnętrzną 

złożoność systemu niezwiązaną z jego funkcjonalnością. Określenie VAF polega na podaniu 

wartości wpływu dla 14 czynników, które mogą spowodować zwiększenie stopnia 

skomplikowania systemu. Listę czynników można znaleźć w dokumentacji metody [91]. 

Szacunków tych dokonuje ekspert. Oszacowanie wpływu polega na podaniu dla każdej z 14 

kategorii współczynnika wpływu o wartościach od 0 do 5 (gdzie: 0 bez wpływu, a 5 – silny 

wpływ). Wartość VAF oblicza się wg wzoru: 

𝑉𝐴𝐹 = 𝐵 + 0,01∑𝐶𝑖

14

𝑖=0

 (31) 

gdzie:   B – empirycznie wyznaczona stała o wartości 0,65 [91], 

 Ci – wartość wpływu i-tego czynnika. 

Znając VAF można obliczyć już ostateczną wartość punktów funkcyjnych FP korygując 

wartość nieostatecznych punktów funkcyjnych UFP zgodnie ze wzorem: 

𝐹𝑃 = 𝑉𝐴𝐹 ∙ 𝑈𝐹𝑃 (32) 

Znając wartość FP, produktywność wyznaczona może być dwoma metodami: 

 przeliczyć na KSLOC za pomocą empirycznie wyznaczonych wartości z tabeli 

przeliczeniowej [92] i dalej skorzystać z metody COCOMO do wyznaczenia 

czasochłonności,  

 jeśli organizacja posiada dane historyczne może przeliczyć wartości FP bezpośrednio 

na czasochłonności, wykorzystując metodę szacowania przez analogię.  

Źródłem kompletnej i aktualnej dokumentacji metody punktów funkcyjnych jest strona WWW 

organizacji International Function Point Users Group [72]. Metoda doczekała się już paru 

wersji, między innymi COSMIC36 i Analiza punktów użycia [93], [94]. Stosowana jest dopiero 

wówczas, kiedy znany jest już kompletny zbiór wymagań szczegółowych, więc na etapie 

analizy przedwdrożeniowej lub studium wykonalności.  

Analiza punktów funkcyjnych zyskała popularność w projektach wdrożeniowych dla 

urzędów administracji państwowej i samorządowej, gdzie wysoce sformalizowane procedury 

przetargowe37 obligują do wykonania analizy przedwdrożeniowej zanim dojdzie do składania 

ofert przez dostawców.  

                                                 

36 COSMIC – metoda szacowania opisana standardem ISO/IEC 19761:2011. 
37 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 
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2.9. Weryfikacja błędów szacowania kosztów 

W literaturze można znaleźć wyniki badań kosztów systemów informatycznych (koszty 

błędów, konserwacji itp.) [95] lub przykładowe wartości błędów dla poszczególnych metod 

szacowania wytworzenia oprogramowania [17]. Nie znaleziono natomiast wyników badań  

metod szacowania kosztów dla przypadku zmiany oprogramowania. Dlatego przebadano trzy 

fragmenty projektów odnoszące się do zmiany oprogramowania wynikających 

ze specyficznych wymagań klienta. Zweryfikowano szacowane wartości z kosztami 

rzeczywiście poniesionymi przez dostawcę. Pełna analiza badanych przypadków znajduje się 

w literaturze [19].  

Pierwszy z badanych przypadków (projekt nr U03333) dotyczy firmy produkcyjnej 

z branży energetycznej, której zarząd decyduje się na wdrożenie systemu informatycznego 

z powodu problemów w zarządzaniu produkcją (błędy w zamówieniach dostaw, błędy 

w wykonaniu wyrobów). Dostawca SI na wstępnym etapie rozmów handlowych zauważa 

specyficzne dla tego przedsiębiorstwa procesy realizowane przy zamówieniu dostaw, 

zleceniach produkcyjnych i kompletacji towaru do wysyłki. Klient oczekuje na końcowym 

etapie rozmów handlowych podania przez dostawcę kosztów dostarczenia systemu gotowego 

do użytkowania. 

Drugi przypadek (projekt nr U01130) dotyczy przedsiębiorstwa z branży produkcji 

wyrobów z żywic epoksydowych. Mimo stałej konserwacji systemu przez dostawcę, stara 

technologia staje się  barierą rozwoju. Dostawca SI musi określić koszty przeniesienia zbioru 

specyficznej funkcjonalności do obecnie dystrybuowanej wersji standardowej SI. Wartość 

wyceny jest dla klienta podstawą do  podjęcia decyzji o realizacji projektu. 

W trzecim przypadku (projekt U02142) zarządzający firmy wytwarzającej wyroby 

i konstrukcje metalowe widzi potrzebę kontroli pracy działów produkcyjnych poprzez 

śledzenie wyrobów na poszczególnych etapach produkcji. Barierą, podobnie jak w poprzednim 

przypadku, jest przestarzały system klasy ERP. Zmiana wersji systemu z przeniesieniem 

modyfikacji otwiera drogę do dalszego rozwoju SI. Wysokość kosztów była czynnikiem 

decydującym o realizacji przedsięwzięcia. 

We wszystkich badanych przypadkach projektów wdrożeniowych zawierających 

modyfikacje systemu informatycznego klasy ERP zastosowano najpierw metodę Dekompozycji 

i rekonstrukcji. Takie postępowanie jest poprawne w przypadku niejednorodnego charakteru 

prac w projekcie. Najlepszym przykładem są projekty zawierające: modyfikacje istniejącej 

funkcjonalności, dodawanie nowej funkcjonalności do istniejącej, procedury transferu danych. 
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Przy okazji dekompozycji możliwa jest kompensacja niedoszacowań jednych części za pomocą 

przeszacowań innych. Poparcie tej tezy można znaleźć między innymi u Lum Karen i innych 

[60], dlatego wyłączono z badań metodę szacowania Dekompozycja i rekonstrukcja.  

Mając na uwadze kryteria ekonomiczne, a w szczególności zysk dostawcy na poziomie 

25%, można stwierdzić, że zadowalające wyniki dają te metody, których błąd szacowania nie 

jest większy niż 15%. Charakterystyki błędów, jakie występują w trakcie szacowania daną 

metodą przedstawia tabela 13. Średni błąd szacowania obliczony jest na podstawie trzech 

badanych projektów.  

Tabela 13. Porównanie błędów metod szacowania [źródło: opracowanie własne] 

Metoda szacowania 
Średni błąd 

szacowania 

Odchylenie  

standardowe błędów 

Indywidualna ocena eksperta 21% od 31% do 79% 

Ocena grupy ekspertów 30% od 18% do 64% 

Szacowanie przez analogię 58% od 23% do 143% 

Szacowanie oparte na zastępstwie 12% 21% 

Zliczanie, obliczanie, oceniania 23% 74% 

Należy zwrócić uwagę, że metoda Indywidualnej oceny eksperta daje bardzo duże odchylenia 

standardowe błędów w przypadku wielu rozdrobnionych wycen. Dopiero rekonstrukcja 

pozwala na „neutralizację” błędów i całkowite szacowanie wypada znacznie dokładniej. 

Wycena dokonana przez Ocenę grupy ekspertów daje wyniki obarczone bardzo dużym błędem, 

mimo że oczekiwano znacznie dokładniejszych szacowań niż przy Indywidualnej ocenie 

eksperta. Z powyższego zestawienia wynika ponadto, że najbardziej ryzykowną jest metoda 

Szacowania przez analogię.  

W projekcie U03333 duży błąd tej metody wynikał z przyjęcia analogicznego przypadku 

z innego kontekstu projektowego. Metoda Szacowania oparta na zastępstwie wydaje się 

najbardziej dokładna, ale błędy na poziomie 20% są powyżej założonej granicy. Sugeruje to, 

że akceptowalne wyniki szacować dla tej metody mogą nie powtórzyć się w kolejnych 

projektach. Zliczania, obliczania, oceniania użyto tylko w jednym projekcie, ale  odchylenie 

standardowe w porównaniu z innymi metodami daje niezadowalające efekty. We wszystkich 

przypadkach dostawcy podają tę samą przyczynę przekroczenia szacowanej wartości kosztów: 

zaburzenie stabilności systemu po ingerencji w standardowe procesy SI. Przez zaburzenie 

stabilności SI rozumieć należy występowanie błędów w trakcie użytkowania SI, które 
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pojawiają się w funkcjonalnościach niezwiązanych bezpośrednio ze sobą, ale mających 

wspólna przyczynę, na przykład zmianę SI wynikającą z realizacji wymagań klienta.  

W toku przeprowadzonych badań zweryfikowano efektywność metod wymiarowania 

wynikających z praktyki prowadzonych projektów. Na podstawie realizacji trzech wdrożeń 

systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych zauważono znaczne błędy wyników 

szacowań, wynikające z niewłaściwego doboru metody szacowania w zależności do jakości 

danych pozyskanych od klienta. 

Wnioskiem z tego etapu badań jest stwierdzenie, że dla dowolnie wybranych przypadków 

szacowania projektów informatycznych zawierających modyfikowanie oprogramowania, 

żadna ze stosowanych metod lub kombinacji metod nie daje zadowalającego wyniku.  

3. Podsumowanie 

W pierwszej części załącznika C analizowano metryki możliwe do wykorzystania 

w pierwszych etapach cyklu życia. Dostawcy mogą korzystać jedynie z metryk 

czasochłonności takich jak roboczogodziny, roboczodni czy roboczomiesiące oraz z punktów 

funkcyjnych,  punktów użycia i metryk rozmiaru takich, jak SLOC, KSLOC. W kolejnej części, 

analizie metod szacowania, zwrócono uwagę, że możliwość użycia metod zależy od danych 

wejściowych. Stąd można przyjąć, że podstawą kryterium wyboru poszczególnych metod jest 

jakość i typ wymagań lub składowych projektu. Klasyfikując możliwości wykorzystania metod 

szacowania jak poniżej: 

0 – niemożliwa do zastosowania, brak danych do szacowania tą metodą, 

1 – możliwa do zastosowania, ale dająca duże błędy, ponieważ dane potrzebne do 

szacowania są nieodpowiednie, 

2 – możliwa do zastosowania i dająca zadowalające wyniki, ponieważ dane potrzebne do 

szacowania są odpowiednie, 

przedstawia tabela 14. 

Tabela 14. Ocena możliwości zastosowania metody wymiarowania na etapach projektu 

wdrożeniowego [źródło: opracowanie własne] 

Metoda \ Etap 
Rozmowy 

handlowe 

Analiza  

przedwdrożeniowa 

Projekt  

zmian systemu 

Indywidualna ocena eksperta 1 2 0 

Ocena grupy ekspertów 1 2 0 
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COCOMO 0 1 2 

Analiza punktów funkcyjnych 0 2 0 

Zliczanie, obliczanie i ocenianie 1 1 2 

Szacowanie przez analogię 0 0 2 

Szacowanie przez zastępstwo 0 1 2 

Z tabeli wynika, że na etapie rozmów handlowych przewagę zyskują metody o niskiej 

dokładności wyników, co jest zrozumiałe, gdyż na  tym etapie dane do szacowania są  również 

niskiej jakości. Na etapie analizy przedwdrożeniowej uzyskuje się lepsze (dokładniejsze) 

wyniki szacowania w większości metod szacowania. Preferowana jest na tym etapie metoda 

Analizy Punktów Funkcyjnych z powodu dokładnie określonego algorytmu postępowania 

dającego powtarzalność wyników. 

W metodach eksperckich, mimo że jakość wyników poprawia się to w dalszym ciągu 

zależy ona od doświadczenia wybranych do szacowania ekspertów. Na etapie projektu zmian 

systemu, dane wejściowe do metod szacowania są bardzo sformalizowane co pozwala na 

stosowanie metod dających dokładne wyniki. W literaturze [76], na tym etapie preferowana jest 

metoda COCOMO, z powodu szczegółowo opracowanych algorytmów i dokładnie  

dopasowanych wskaźników w zależności od przypadku jej stosowania (języki wysokiego, czy 

niskiego poziomu).
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Załącznik D. Wdrożenie systemu informatycznego  

Załącznik D przedstawia różne formy prezentowania wymagań klienta względem systemu 

informatycznego oraz uogólnia je do modeli parametrów wdrożenia w zależności od informacji 

zawartych w tych modelach. Ponadto zawiera przegląd metod budowy ontologii w celu 

wybrania metody lub fragmentów metod przydatnych do budowy modelu  parametrów 

wdrożenia. Końcowa część załącznika przedstawia różne warianty rozmyć ontologii 

i precyzuje na czym polega rozmycie właściwości w modelach zgodnych z MSPW na 

przykładzie modelu fuzzy  OMKW. 

1. Model parametrów wdrożenia a wymagania klienta 

Znane z literatury [96], [97] podejście do wymagań klienta względem systemu informatycznego 

zawiera informacje o sposobach zbierania wymagań, ich przetwarzania w celu uzgodnień 

z klientem oraz przygotowania specyfikacji wymagań potrzebnej do projektowania 

oprogramowania. Niektórzy autorzy [98] określają te czynności jako modelowanie wymagań. 

Modelowanie w tym przypadku przyjmuje znaczenie przetwarzania i upraszczania wymagań, 

aby doprowadzić je do pewnej zestandaryzowanej postaci. „Produkt” końcowy analizy 

wymagań, w jakiej postaci (opisanej w literaturze) by nie był, jest systemem założeń, pojęć 

i zależności opisującym w przybliżony sposób aspekt rzeczywistości odnoszący się 

do przyszłego (planowanego) systemu informatycznego. Inaczej mówiąc, jest modelem, w tym 

przypadku modelem systemu informatycznego, a dokładniej modelem parametrów wdrożenia, 

w wyniku którego taki system informatyczny dostosowany do wymagań klienta powstanie. 

Proponowane w pracy podejście do analizy wymagań, jak do procesu budowy modeli 

parametrów wdrożenia nie kwestionuje podejścia znanego z literatury, ale otwiera możliwości 

związane z budową alternatywnych metod opartych na tym modelach.  

Budowa modelu systemu informatycznego rozpoczyna się od identyfikacji wymagań 

klienta. Na ogólnym poziomie szczegółowości wymaganie jest potrzebą klienta, która wpływa 

na powstanie nowego rozwiązania lub zmienia rozwiązanie już istniejące. Ze względu na 

miejsce implementacji wymagania dzielą się na biznesowe (ogólne) lub systemowe 

(szczegółowe). Wymagania systemowe dotyczą bezpośrednich funkcjonalności systemu 

informatycznego. Złożone wymagania systemowe można przedstawić za pomocą bardziej 

szczegółowych, np.: import danych do SI obejmuje wykonanie procedur zapisu danych z pliku 
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importu oraz wykonanie sprawdzeń weryfikujących spójność danych i walidację 

zaimportowanych danych. Wymaganie biznesowe (ogólne) realizowane jest poprzez jedno lub 

zbiór wymagań systemowych. Przykładem może być import plików z  danymi z umów cywilno-

prawnych. Wymaganie to można zrealizować poprzez dwa wymagania systemowe: import 

plików i zmiana formatu danych o umowach.  

Dostawcy zbierają wymagania klienta w trakcie sesji analitycznych i tworzą najpierw 

opis słowny tych wymagań. Taki niski poziom sformalizowania z jednej strony jest naturalną 

formą dokumentacji pozyskania informacji od klienta, ale z drugiej strony ma znaczące wady 

(niejednoznaczność, duże prawdopodobieństwo nadmiarowości i brak weryfikacji 

sprzeczności) wynikające z zastosowania języka naturalnego38. Na tym etapie wymagania 

dzielą się na grupy: 

 wymagania jawnie wyspecyfikowane (dotyczące realizacji konkretnej 

funkcjonalności), 

 wymagania domyślne – niewyspecyfikowane jawnie, lecz konieczne dla realizacji 

celów projektu, powinny być ujawnione w dokumentacji wymagań, 

 wymagania obligatoryjne – nie muszą być wyspecyfikowane jawnie, lecz występują ze 

względu na regulacje prawne lub wymogi rynku. 

Następnie dostawcy przetwarzają te wymagania, kategoryzując je, określając priorytety oraz 

weryfikując ich jakość. W szczególności zwracają uwagę na: 

 kompletność –  specyfikacja wymagań zawiera wszystkie wymagania i są one 

odpowiednio uszczegółowione, 

 jednoznaczność –  każde z wymagań ma tylko jedną możliwą interpretację, 

 spójność – wymagania są powiązane między sobą, uzupełniają się i nie są wzajemnie 

sprzeczne, 

 weryfikowalność – realizacja każdego z wymagań jest możliwa do zweryfikowania 

ze specyfikacją wymagań, na podstawie których powstała. 

Najbardziej rozpowszechnionym modelem wymagań jest hierarchiczna struktura wymagań, 

wynikająca z podziału procesów zachodzących w przedsiębiorstwie na obszary funkcjonalne. 

Do każdej z pozycji w strukturze przypisuje się jedno lub wiele wymagań. Przykład struktury 

z lokalizacją przykładowo wybranych wymagań pokazuje rys. 40. 

 

                                                 

38 Język naturalny – język stosowany przez ludzi do komunikacji interpersonalnej, w tym znaczeniu pojęcie jest 

stosowane głównie w dyscyplinach matematycznych i technicznych, aby odróżnić go od języków formalnych. 
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Rysunek 40. Struktura wymagań [źródło: opracowanie własne] 

Szczegółowa specyfikacja wymagań zawiera zlokalizowane w strukturze wymagania opisane 

przynajmniej przez: 

 identyfikator, np. wymaganie C.1.a.1, 

 specyfikację opisową w języku naturalnym, 

 ograniczenia, 

 wymagania wydajnościowe, 

 zastrzeżenia projektowe, 
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 diagramy pomocnicze. 

Często dostawcy wykorzystują diagramy pomocnicze znacznie szerzej – zastępując nimi część 

opisu tekstowego. Korzystają wówczas z modeli procesów w BPMN, diagramów przypadków 

użycia w UML lub diagramów przepływu danych DFD. Powstają wówczas modele hybrydowe. 

Całkowite zastąpienie opisów modelami procesów czy przypadków użycia nie jest 

praktykowane, ponieważ taki model nie jest kompletny względem informacji pozyskanej 

od klienta. Całkowite zastąpienie opisów tekstowych możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu 

modelu ontologicznego. Zapewnia on bowiem kompletność, jednoznaczność, spójność 

weryfikowalność informacji w nim zawartej. Może być używany do procesu szacowania, 

ale nie może być wykorzystywany na etapie uzgodnień wymagań z klientem, ponieważ nawet 

jego postać graficzna jest mało czytelna dla klienta. Przykłady wykorzystania ontologii 

w obszarze IT można znaleźć w pracach C. Orłowskiego i A. Czarneckiego o ocenie 

oprogramowania [43] i wykorzystaniu ontologii do modelowania wymagań [44]. 

W jaki sposób model systemu informatycznego by nie powstał, może zostać 

uzupełniony o inne dodatkowe informacje. Mogą dotyczyć procesu wdrożenia, na przykład: 

czasu szkolenia, kosztów przygotowania, czasu wdrożenia. Model systemu informatycznego 

staje się wówczas modelem parametrów wdrożenia.  

Mając na uwadze cykl życia wdrażanego oprogramowania przedstawiony w części I, 

w rozdziale 2, należy zauważyć, że prace dostawcy na początkowych etapach, nawet jeśli 

dostawca nie jest tego świadomy, sprowadzają się do budowy modelu systemu 

informatycznego lub modelu parametrów wdrożenia, w zależności do tego jakimi informacjami 

dostawca uzupełni model. Na kolejnych etapach cyklu życia model ten staje się podstawą 

dla projektu oprogramowania.  

2. Metody budowy ontologicznych modeli w informatyce 

Rozdział zawiera prezentację wybranych, znanych metod budowy modeli ontologicznych 

w zakresie istotnym do budowania modeli parametrów wdrożenia zgodnych z MSPW. Pełny 

opis metod zawarty jest w źródłach przytoczonych przy każdej metodzie lub literaturze 

przeglądowej, na przykład Fernandez-Lopez [99] lub Gliński [100]. Niniejszy rozdział nie 

wyczerpuje listy znanych metod budowy modeli ontologicznych w IT, ale informacje w nim 

zawarte są wystarczające do zweryfikowania założeń budowy modeli zgodnych z MSPW 

opisanych w części II, w rozdziale 1.3. Metodę budowy podzielono tam na etapy zawierające 

sekwencje operacji potrzebnych do utworzenia modelu. Skupiono się na określeniu wyników 



   125 

 

poszczególnych operacji w odniesieniu do definicji metamodelu MSPW. Na użytek porównania 

z innymi metodami budowy modeli ontologicznych w IT wyodrębniono trzy fazy modelu 

określające jego zawartość. Fazę 1 podzielono na  część 1.a, w której model zawiera jedynie 

strukturę danych SI i część 1.b, w której do modelu dołączone są informacje o procesach 

przetwarzania danych w SI. W fazie 2 model uzupełniony jest o wiedzę o właściwościach 

wdrożenia (np. kosztach). Ostatnie faza określa rozwój modelu na skutek wymagań klienta 

odbiegających od funkcjonalności standardowego SI, planów rozwojowych twórców 

oprogramowania lub zmian uwarunkowań rynkowych, w ramach których użytkowny jest 

system informatyczny. Zestawienie faz budowy modelu ontologicznego zgodnego z MSPW 

przedstawia tabela 15.  

Tabela 15. Fazy budowy modelu ontologicznego zgodnego z MSPW [źródło: 

opracowanie własne] 

Faza Zakres Komentarz 

1.a model statyczny systemu SI 
zawiera informacje o strukturach danych (tabele, pola) 

w ujęciu hierarchicznym. 

1.b 
model dynamiczny 

procesów SI 

pozwala w trakcie szacowania zmian odnieść się do 

mapy procesów biznesowych klienta. 

2 
model właściwości 

wdrożenia (np.: kosztów)   

nadanie wartości atrybutom na podstawie wcześniej 

zrealizowanych projektów. 

3 rozwój modelu  
zmiany modelu statycznego i dynamicznego wraz 

z przynależnymi wartościami atrybutów 

 

Należy zwrócić uwagę, że ontologiczny model zgodny z MSPW powstaje z gotowego systemu 

informatycznego lub jednocześnie z produkowanym systemem informatycznym. Proces 

konceptualizacji wiedzy nie występuje w tym przypadku. Koncepty są już utworzone w trakcie 

projektowania oprogramowania. Można natomiast wykorzystać struktury danych, na przykład 

diagramy ERD39 lub diagram klas w UML40 do automatycznego zasilenia modelu – faza 1.a. 

I dalej, dołączyć procesy w postaci relacji między bytami (konceptami) – fazie 1.b.  

W przypadku dostawców, którzy wykorzystują model ontologiczny na etapie 

projektowania systemów informatycznych, wystarczy jedynie doprowadzić taki model do 

                                                 

39 ERD – ang. Entity-Relationship Diagram, diagram związków encji, rodzaj graficznego przedstawienia 

związków pomiędzy encjami. 
40 UML – ang. Unified Modeling Language, zunifikowany język modelowania – język formalny wykorzystywany 

do modelowania różnego rodzaju systemów informacyjnych. 
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postaci zgodnej z gotowym SI. W jednym i drugim przypadku wymagana jest „ręczna” 

redukcja znacznej części składowych modelu ontologicznego SI, nieistotnych z powodu 

szacowania właściwości wdrożeń. Kolejną cechą charakterystyczną jest określona i zamknięta 

lista atrybutów bytów i relacji, która wynika z ograniczonej liczby pytań, na które można 

odpowiedzieć wykorzystując wiedzę zawartą w ontologii. Przykładem może być pytanie 

o koszt dodania struktur danych lub procesów. Wówczas koncepty i relacje nietaksonomiczne 

posiadają atrybut koszt_dodania. Wszystkie składowe modelu mają określony, stały zestaw 

atrybutów (opisujący właściwości wdrożenia) z przypisanymi do nich wartościami – fazie 2. 

W trakcie fazy 3 model zmienia się na skutek rozwoju oprogramowania zainicjowanego przez 

wymagania klienta lub przez samego dostawcę (unowocześnianie). Z zaprezentowanej 

perspektywy istotne jest, aby metoda budowy modelu ontologicznego zgodnego z MSPW 

spełniała następujące kryteria (K): 

K1 – łatwość przenoszenia do modelu ontologicznego modeli opisanych znanymi 

diagramami (np.: UML, ERD), w fazie 1.a, 

K2  – łatwość przenoszenia do modelu ontologicznego modeli opisanych znanymi 

diagramami i łączenia do istniejących obiektów (np.: BPMN/BPEL), w fazie 1.b, 

K3 – możliwość automatyzacji zasilania wiedzą o kosztach lub innych właściwościach 

wdrożenia, w fazie 2,  

K4 – zapewnienie jednakowych atrybutów (właściwości) wszystkim składowym 

ontologicznego modelu, w fazie 2, 

K5 – uproszczona procedura modyfikacji modelu ontologicznego umożliwiająca realizację 

etapu osobom z podstawową wiedzą o ontologii, w fazie 3,  

K6 – wsparcie informatyczne procesu pielęgnacji bazy wiedzy, w fazie 3. 

Kryteria te są użyte do oceny znanych metod pod kątem wykorzystania ich do budowy 

ontologicznych modeli parametrów wdrożenia zgodnych z MSPW. 

2.1. Metoda Cyc 

Metoda stworzona przez firmę Microelectronics and Computer Technology Corporation przy 

okazji tworzenia od 1984 roku bazy wiedzy Cyc [101].  Ontologia zbudowana była z ponad 

1 mln twierdzeń w celu pozyskiwania wiedzy zdroworozsądkowej. Metoda składa się z 

sekwencji następujących procesów: 

 ręczne kodowane artykułów lub fragmentów wiedzy, poprzez ekstrakcje z nich 

twierdzeń zrozumiałych dla wprowadzającego, 
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 kodowanie wiedzy wspomagane przez narzędzia  do analizy języka naturalnego 

wykorzystujące wiedzę już wprowadzoną do bazy, 

 kodowanie wiedzy przeprowadzone głównie przez narzędzia programistyczne  

wykorzystujące wiedzę w systemie Cyc. 

Cyc posiada różne mikroteorie w celu pozyskania wiedzy z różnych dziedzin i z różnych 

punktów widzenia, np. teorię mechaniki, teorię pogody w zimie, teorię dokonywania zakupów 

samochodów. Różne teorie przyjmują różne założenia  i uproszczenie odnośnie modelowanego 

świata, ale wszystkie powstają zgodnie z wyżej opisanymi krokami. Weryfikacja spójności, 

sprzeczności odbywa się poprzez agenty konfrontujące nowe porcje wiedzy z istniejącymi 

zapisami w bazach. Właśnie z powodu rozległego obszaru wiedzy, różnego poziomu 

szczegółowości jaki można znaleźć w ontologii Cyc, metoda wydaje się bardzo odległa od 

poszukiwanej. Jednymi wspólnymi cechami są wiedza zdroworozsądkowa, jako źródło 

informacji, ręczne kodowanie tej wiedzy oraz uproszczone procesy zasilania wiedzą 

i aktualizacji. 

2.2. Metoda Uscholda i Kinga 

M. Uschold i M. King, a później razem z M. Grünigerem [102] przedstawili wytyczne do 

budowy ontologii zorientowanej na wiedzę o przedsiębiorstwach (BSDM, rozwinięty przez 

IBM, system KADS, IDEF itp.) Metoda zakłada następujące procesy: 

1. identyfikacja celu i zasięgu,  

2. budowa ontologii: pozyskiwanie wiedzy dla ontologii,  kodowanie, integracja 

z istniejącymi ontologiami, 

3. ewaluacja, 

4. dokumentacja. 

Identyfikacja celu i zasięgu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania: dlaczego jest 

budowana dana ontologia?, kto i w jaki sposób będzie z niej korzystał?, jakie terminy 

(koncepty) są odpowiednie? Następnie odbywa się pozyskanie wiedzy, czyli identyfikacja 

kluczowych pojęć i relacji w analizowanej dziedzinie, tworzenie precyzyjnych wolnych od 

wieloznaczności definicji tekstowych tychże pojęć i relacji.  Definicje powinny być tworzone 

w odniesieniu do innych terminów i pojęć wykorzystywanych już wcześniej, tj. klas i relacji. 

W konsekwencji takie definicje wykorzystujące język naturalny determinują ontologię 

reprezentacji wiedzy.  Strategie tworzenia hierarchii klas mogą być następujące: góra - dół, dół 

- góra lub mieszane. Kodowanie obejmuje wykorzystanie terminów pozyskanych w procesie 

wcześniejszym do określenia ontologii i zapisania tej wiedzy w postaci odpowiedniego kodu. 
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Proces integracji, mimo że wymieniony w sekwencji z innym procesami, może być 

wykonywany równolegle z poprzednimi. Polega na wykorzystaniu lub dołączeniu do wcześniej 

istniejących ontologii. Ewaluacja polega na ocenie technicznej ontologii, jej dokumentacji oraz 

dokumentacji ram odwołań (ang. frame of reference), która oznacza wymagane specyfikacje, 

pytania kompetencyjne itp. Literatura [102] zawiera wytyczne dotyczące ontologii związane 

z jej tworzeniem, na przykład pogrupowane podobne definicje lub ustalenia konwencji nazw. 

Według Uscholda i Grϋningera, procesy opisane wcześniej nie są wystarczające do 

uzyskania pełnej ontologii. Uzupełnieniem powinien być zbiór technik, metod i zasad  

szczegółowo określających czynności jakie powinny być wykonane podczas danego procesu. 

W metodzie, według Fernandeza-Lopeza [99] brakuje procesu konceptualizacji 

poprzedzającego proces implementacji samej ontologii. Ta cecha upodabnia metodę do 

budowania ontologii parametrów wdrożenia, gdzie konceptualizacja została wykonana 

wcześniej, na etapie tworzenia systemu informatycznego. Dodatkowy model domenowy, mniej 

sformalizowany niż implementacyjny, ale bardziej niż definicyjny pozwoli na lepsze 

zrozumienie treści w trakcie procesu implementacji przez ekspertów dziedzinowych, 

użytkowników i inne ontologie pozyskujące wiedzę. 

Mając na uwadze budowę ontologicznych modeli właściwości wdrożenia SI, interesujące 

są procesy określenia celu i zakresu, aczkolwiek dla danego SI są one stałe bez względu na 

kolejne wdrożenia. Pozyskanie wiedzy i kodowanie oraz ewolucja, określone przez Uscholda 

i Kinga, ma miejsce również w procesie budowania ontologii kosztów. 

2.3. Metoda Grϋningera i Foxa 

Metoda powstała poprzez wykorzystanie doświadczenia M. Grϋningera i M. Foxa [48] przy 

budowie ontologii TOVE, będącej podstawą programową umożliwiającą użytkownikom 

budowanie szerokiej gamy projektów w branży IT, tzw. środowisko Enterprise Design and 

Engineering. Składa się z sekwencyjnych procesów: 

1. identyfikacja – utworzenie scenariusza motywacyjnego opisującego zbiór wymagań, 

które winna spełnić ontologia względem wykorzystującej ją aplikacji: 

 dostarcza wielu intuicyjnie możliwych rozwiązań dla rozmaitych przyszłych 

zagadnień,  

 pozwala na stworzenie nieformalnej semantyki obiektów i relacji, które 

w późniejszym etapie zostaną uwzględnione w tworzonej ontologii; 

2. opracowanie nieformalnych pytań kompetencyjnych, zapisanych w języku naturalnym, 

pełniących rolę ograniczeń, ze względu na które przyszła ontologia będzie testowana; 
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3. określenie terminologii przy wykorzystaniu logiki pierwszego rzędu, która jest 

prezentowana przez pojęcia, atrybuty i relacje;  

4. opisanie pytań kompetencyjnych w sposób formalny przy wykorzystaniu terminologii 

formalnej;  

5. określenie aksjomatów przy wykorzystaniu logiki pierwszego rzędu w celu definicji 

terminów w danej ontologii oraz ograniczeń nakładanych na ontologię:  

 aksjomaty są definiowane jako twierdzenia w logice predykatów przy wykorzystaniu 

wcześniej zdefiniowanych predykatów danej ontologii; 

6. określenie kompletności twierdzeń na podstawie pytań kompetencyjnych postawionych 

wcześniej.  

W trakcie budowania ontologicznego modelu właściwości wdrożenia SI istotne jest 

proponowane przez Grϋningera i Foxa: 

 utworzenie scenariuszy motywacyjnych, które pozwolą na opisanie zbioru wymagań 

weryfikujących ontologię względem aplikacji wykorzystującej ją, 

 opracowanie nieformalnych pytań, na podstawie których można w końcowym etapie 

budowy zweryfikować kompletność ontologii.  

Pozostałe elementy metody Gruningera i Foxa nie mają zastosowania z tego powodu, że źródło 

pozyskanej wiedzy do ontologii jest wysoko sformalizowane w postaci systemu 

informatycznego. 

2.4. KACTUS 

Metoda opracowana przez Amaya Bernarca w ramach projektu Kactus [40], którego celem było 

zbadanie wykorzystania wiedzy o złożonych systemach informacyjnych oraz roli ontologii 

w tychże. Metoda zorientowana jest na dopasowanie tworzonej ontologii do aplikacji. 

Ontologia w tym przypadku reprezentuje wiedzę wymaganą dla tej aplikacji. Metoda składa się 

z następujących procesów: 

1. określenie aplikacji oraz kontekstu – daje szersze spojrzenia na komponenty, które 

mogą być w przyszłości odwzorowane, ale konieczne jest utworzenie listy terminów 

i zadań, 

2. projekt wstępny – wykorzystuje kategorie ontologiczne wyższego rzędu, gdzie lista 

terminów i zadań uzyskanych w procesie 1 jest punktem wyjścia koniecznym 

do uzyskania kilku punktów widzenia globalnego modelu w zgodnie z najwyższymi 

kategoriami ontologicznymi (wykorzystywane są ontologie wyższego rzędu 

o podobnym zakresie), 



   130 

 

3. udoskonalanie ontologii i jej strukturalizacja w celu osiągnięcia końcowego kształtu 

zgodnie z modularyzacją i hierarchiczną organizacją pojęć. 

Procesy sugerowane w tej metodzie w części odpowiadają budowaniu ontologicznego modelu 

właściwości wdrożenia:  

 projekt wstępny – chociaż wymagane jest, aby prezentował on docelowy poziom 

szczegółowości,  

 udoskonalanie ontologii. 

Mimo że obszar zastosowania tej metody jest bardzo bliski wymiarowaniu (szacowaniu) 

oprogramowania, to opis metody jest na tyle ogólny, że daje możliwość indywidualnej 

interpretacji zgodnej lub niezgodnej z intencją autora.  

2.5. Methontologia 

Metoda rozwinięta przez grupę uczonych z Uniwersidad Politecnica de Madrid (m.in. 

M. Fernandes-Lopez i A. Gomez-Perez) [103] na podstawie standardu rozwoju 

oprogramowania IEEE [104] oraz metodologii inżynierii wiedzy [105]. Zawiera sekwencję 

następujących procesów: 

1. identyfikację procesu budowy i rozwoju ontologii, 

2. proces tworzenia prototypu: 

a. specyfikacja, 

b. konceptualizacja, 

c. formalizacja, 

d. implementacja, 

e. utrzymanie, 

3. rozwój i pielęgnowanie prototypów. 

Methontologia dopuszcza jednoczesne budowanie wielu prototypów na różnych etapach 

zaawansowania. Proces tworzenia pojedynczego prototypu poprzedzony jest planowaniem 

działań i ustaleniem terminarza prac, oraz zasobów potrzebnych do ich realizacji. Następnie 

rozpoczyna się proces specyfikacji działań projektowych  oraz równolegle zarządzaniem 

jakością, pozyskiwaniem wiedzy, integracja, ewaluacja, dokumentacja i zarządzanie 

konfiguracją. Po zrealizowaniu procesu 1 wszystkie podprocesy procesu 2 mogą być 

realizowane równolegle. To znaczy, że fragment modelu konceptualnego może być już 

podstawą do jego transformacji do modelu sformalizowanego, a ten z kolei może być 

doprowadzony do poziomu implementacji. Konceptualizacja uważana jest za najważniejszy 
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proces i dlatego bardzo szczegółowo określona jest poprzez zdefiniowanie zadań [105] 

zapewniających odpowiednią strukturalizację wiedzy: 

1. zbudowanie zbiorów terminów, 

2. zbudowanie hierarchii terminów (taksonomii pojęć), 

3. zbudowanie ad hoc diagramów relacji binarnych, 

4. zbudowanie słownika pojęć, 

5. szczegółowe definiowanie ad hoc relacji binarnych, 

6. szczegółowe definiowanie atrybutów instancji, 

7. szczegółowe definiowanie atrybutów klas, 

8. szczegółowe definiowanie stałych, 

9. definiowanie aksjomatów formalnych, 

10. definiowanie reguł, 

11. definiowanie instancji (wystąpień). 

Część etapów metody związana z konceptualizacją odbywa się na etapie tworzenia 

oprogramowania. Do celów tworzenia ontologii wdrożenia wykorzystać można jedynie etap 

rozwoju i pielęgnacji prototypów oraz wybrane zadania (podetapy), występujące 

we wcześniejszych etapach: szczegółowe definiowanie ad hoc relacji binarnych, atrybutów 

instancji, atrybutów klas, stałych, instancji (wystąpień). Niektóre z zadań można potraktować 

w sposób uproszczony ze względu na specyfikę  ontologii, np. istnieje a priori ściśle określona, 

ograniczona lista atrybutów jednakowych dla klas, instancji i relacji. 

Wiele z elementów tej metody może być użytych przy budowie modelu ontologicznego 

właściwości wdrożenia, szczególnie w zakresie konceptualizacji. Niektóre z zadań można 

potraktować w sposób uproszczony ze względu na specyfikę tej ontologii, np. istnieje a priori 

ściśle określona ograniczona lista atrybutów jednakowych dla klas, instancji i relacji. 

2.6. SENSUS 

SENSUS jest metodą budowy szkieletu ontologii domenowej, poprzez łączenie terminów 

specyficznych dla danej domeny w celu stworzenia większej ontologii oraz wyodrębnienia 

z większej ontologii tych terminów, które nie są relewantne dla tworzonej. Nazwa pochodzi 

o nazwy ontologii, na podstawie której  metoda została utworzona [106]. Składa się z procesów 

koniecznych do zbudowania ontologii [105]: 

1. identyfikacji terminów istotnych specyficznych dla danej domeny, 

2. ręcznego łączenia terminów z ontologią SENSUS,  
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3. dodawania do terminów zidentyfikowanych w procesie 1 ścieżek do elementów 

pierwotnych z ontologii SENSUS, 

4. dodawania nowych terminów do danej ontologii, które muszą być relewantne wewnątrz 

domeny, a następnie powtórzenie dla nich procesu 2 i 3, w celu zawarcia pojęć w ścieżce 

wiodącej do nowych terminów dołączonych do pierwotnych w ontologii SENSUS, 

5. zarządzania „drzewami pojęciowymi”, które polega na identyfikacji fragmentów 

ontologii posiadających znaczną liczbę ścieżek, a następnie podjęciu decyzji o dodaniu 

kolejnego bądź usunięciu węzła, od którego wychodzą dane „gałęzie pojęć” (jeżeli 

istnieje wiele relewantnych węzłów, to również inne węzły mogą okazać się 

relewantne). 

Podejście przyjmowane przez metodę SENSUS promuje dzielenie się wiedzą, gdyż zakłada 

przyjęcie tej samej ontologii bazowej dla wszystkich nowo tworzonych ontologii domenowych.  

Z tego powodu, metoda ta nie ma zastosowania przy budowaniu modelu ontologicznego 

właściwości wdrożenia SI, mimo że interesującą jej cechą jest prostota procesów tworzenia 

ontologii. 

2.7. ON-TO-KNOWLEDGE 

Metoda ta powstała przy okazji projektu o tej samej nazwie, realizowanego przez Y. Sure’a, 

S. Staaba, R. Studera [49], którego celem było ułatwienie zarządzania wiedzą w dużych 

rozproszonych organizacjach. Odwołuje się do metod związanych z zarządzaniem wiedzą, 

dlatego też ontologie powstałe przy jej użyciu są silnie zależne od ich przyszłego zastosowania. 

Składa się następujących procesów: 

1. studium wykonalności – wykonane zgodnie z  CommonKADS [107], który służy jako 

podstawa rozpoczęcia procesu tworzenia ontologii; 

2. rozpoczęcie procesu budowy ontologii – w trakcie tego etapu wytworzony zostaje 

dokument zawierający: określenie domeny, cele ontologii, wskazówki projektowe, 

dostępne zasoby wiedzy, potencjalnych użytkowników, przypadki zastosowań, opis 

aplikacji w których ontologia ma być zastosowana, ew. pytania kompetencyjne; na tej 

podstawie powstaje wstępna wersja ontologii zawierająca niewiele ale istotnych 

elementów, które w kolejnym etapie są podstawą do dalszego uszczegółowienia;   

3. udoskonalenia – celem jest wytworzenie dojrzałej ukierunkowanej na aplikacje 

ontologii według specyfikacji podanej w procesie początkowym. Składa się z dwóch 

podprocesów: 
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a. pozyskiwania wiedzy przez ekspertów dziedzinowych jest procesem iteracyjnym 

stosowanym przez wielu ekspertów. Wypełniają (uszczegóławiają) oni wersję 

„szkieletową” ontologii w określonych zakresach ich wiedzy, 

b. formalizacja jest procesem zapisu wiedzy w konkretnym języku ontologii 

wybranym ze względu na konkretne wymagania względem ontologii; 

4. ewaluacja – proces powtarzany w wielokrotnych cyklach pozwala na ciągłe 

udoskonalenia ontologii, jednocześnie weryfikuje i ocenia ontologię bazową poprzez 

podprocesy: 

a. sprawdzanie wymagań oraz pytań kompetencyjnych, 

b. testowanie ontologii w środowisku aplikacji docelowej; 

5. pielęgnacja systemu – określa, kto jest odpowiedzialny i w jaki sposób zapewnia 

administrowanie ontologią, w tym aktualizację wiedzy w niej zawartej. 

Ontologia ON-TO-KNOWLAGE zaadaptowana została do celów tworzenia wirtualnych 

przedsiębiorstw, organizacji korporacyjnych oraz tworzenia systemów pomocy online. 

Dla procesu budowy ontologicznego modelu właściwości wdrożenia SI szczególnie istotne 

są procesy udoskonalenia i ewaluacji proponowane w tej metodzie. 

2.8. Ocena przydatności znanych metod budowy ontologii  

Przedstawiona w rozdziałach wcześniejszych analiza poszczególnych metod pozwala wykonać 

mapę ich użyteczności na różnych stadiach budowy ontologicznych modeli zgodnych z MSPW, 

z uwzględnieniem kryteriów od K1 do K6.  Tabela 16 zawiera mapę użyteczności metod, przy 

czym wykorzystano w niej oznaczenia oceny danej metody: 

 wartość 0 – brak spełnienia kryterium,  

 znak  ~ (tylda) –  częściowe spełnienie kryterium,  

 wartość 1 – spełnienie danego kryterium. 

Z przedstawionej mapy wynika, że żadna ze znanych metod nie spełnia wszystkich zakładanych 

kryteriów. Najwięcej kryteriów spełnia metoda Grϋningera i Foxa. W fazie 1 i 2 jako jedyna 

spełnia wszystkie kryteria. Niestety w fazie 3 nie zapewnia uproszczenia w trakcie modyfikacji 

i wsparcia przy automatyzacji tworzenia i pielęgnacji. Pozostałe metody spełniają co najwyżej 

dwa kryteria, przede wszystkim w fazie 3.  

Z porównania znanych metod budowy modeli ontologicznych wynika, że najlepszym 

rozwiązaniem przy konstruowaniu metody budowy modeli zgodnych z MSPW jest stosowanie 

metody hybrydowej, łączącej w różnych stadiach procesu budowania modelu wybrane procesy 
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z wybranych metod. Mapa użyteczności pokazuje, że najwięcej użytecznych składowych 

znajduje się w metodzie  Grϋningera i Foxa, szczególnie na pierwszych dwóch fazach budowy. 

Tabela 16. Mapa użyteczności metod budowania ontologii [źródło: opracowanie własne]. 
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1.a 
K1. łatwość przenoszenia modeli opisanych 

diagramami (np.: z UML, ERD), 
0 0 1 0 0 0 0 

1.b 

K2. łatwość przenoszenia modeli opisanych 

diagramami i łączenia do istniejących 

obiektów (np.: z BPMN), 

0 0 1 0 0 0 0 

2 

K3. możliwość automatyzacji zasilania 

danymi z realizowanych wdrożeń itp., 
0 0 1 0 0 0 0 

K4. takie same atrybuty dla wszystkich 

elementów ontologii, 
~ ~ 1 0 1 0 0 

3 

K5. uproszczona procedura modyfikacji 

ontologii, 
1 ~ 0 ~ 0 ~ 1 

K6. wsparcie informatyczne procesu  

tworzenia i pielęgnacji bazy wiedzy. 
0 0 0 1 ~ 0 1 

3. Rozmycie w modelach ontologicznych 

F. Babillo i U. Stracia stwierdzili, że „rozmyta ontologia jest po prostu ontologią, która używa 

logiki rozmytej, aby zapewnić naturalną reprezentację nieprecyzyjnej, niejasnej wiedzy 

i ułatwić wnioskowanie na jej podstawie” [108]. Liczne przykłady idei wykorzystujących 

rozmyte ontologie oraz przykłady praktycznego ich wykorzystania można znaleźć 

w literaturze. Na przykład D. Parry [109] zaproponował rozmycie relacji przynależności 

w ontologii. Poprawił w ten sposób efektywność przeszukiwania dokumentacji medycznej, 

gdzie wiele podobnych dokumentów znajdowało się w wielu miejscach w ontologii, na różnych 

poziomach jej struktury. Z kolei, C. Lee [110] wykorzystał rozmycie przynależności obiektów 

w ontologii do tworzenia podsumowań wiadomości w chińskich serwisach informacyjnych. 

R. Lau zaprezentował wykorzystanie rozmytych ontologii w e-learningu, w szczególności 

w ocenie postępów osób uczących się [111]. Przykładowe wykorzystanie rozmytych ontologii 

w podejmowaniu decyzji opisał C. Carsson [112]. Natomiast P. Alexopulos zaproponował 
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metodę przekształcenia ontologii „ostrej” w rozmytą [113]. Goczyła przedstawił nowe 

podejście do wnioskowania z ontologii rozmytej – poprzez tzw. kartograficzny model 

wiedzy [114].   

W proponowanym ontologicznym modelu właściwości wdrożenia SI rozmyciu podlegają 

jedynie wartości atrybutów (właściwości) konceptów (ang. data type property) i relacji 

nietaksonomicznych. Zwykle atrybut jest relacją binarną pomiędzy osobnikiem i wartościami 

należącymi do pewnej dziedziny. Każdy atrybut ma zdefiniowany typ określający zbiór 

wartości, jaki może przyjmować. Rozmycie atrybutu polega na zastąpieniu w binarnej relacji 

wartości należących do pewnej dziedziny, funkcją przynależności określającą stopień w jakim 

dany atrybut przynależy do zbioru wartości A, określonego wzorem (5). Na przykład koncept 

faktura_VAT posiada atrybuty, z których jednym jest koszt_dodania. Koszt_dodania opisany 

jest funkcją przynależności µkoszt_dodania(x), która w proponowanym modelu określona jest za 

pomocą wektora Vfuzzy (4). Jeśli Vfuzzy = [1,5 rbh, 2 rbh, 3 rbh, 5 rbh] to oznacza, że dodanie 

dokumentu użytkowego faktura VAT nie jest możliwe w czasie mniejszym niż 1,5 rbh. 

W sprzyjających warunkach czasochłonność tych prac wynosi od 1,5 do 2 rbh. Najbardziej 

pewna jest czasochłonność między 2-3 rbh, ale w niekorzystnych warunkach zajmie 

co najwyżej 5 rbh. Podobne przykłady powstałe w trakcie badań wstępnych zawarte są 

w literaturze [115]. Zbudowany na tej podstawie ontologiczny model właściwości wdrożenia 

zawiera atrybuty związane z czasochłonnością, kosztami lub innymi metrykami wdrożenia. 

Metody wnioskowania w oparciu o tę ontologię, mimo że interesujące, nie mieszczą się 

zakresie badań.  

4. Podsumowanie 

Z rozważań zawartych w załączniku D wynika, że dostawcy znanymi metodami tworzą 

jednorodne lub hybrydowe modele parametrów wdrożenia (wymagań). Są one później 

podstawą do procesu szacowania znanymi metodami odpowiednimi do danego modelu. 

Przegląd metod budowy ontologii pod kątem wykorzystania którejś ze znanych metod 

doprowadza do wniosku, że do budowy ontologicznego modelu właściwości wdrożenia 

zgodnego z MSPW należy wykorzystać fragmenty znanych metod i na ich podstawie zbudować 

własną metodę. Na tle różnych rodzajów rozmyć stosowanych w znanych modelach 

ontologicznych precyzuje się, że rozmycie ontologicznego modelu właściwości wdrożenia 

zgodnego z MSPW polega na rozmyciu wartości atrybutów składowych tego modelu.  
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