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Inżynieria oprogramowania 
Opis zadania 

 
Cel zadania 

 
Wykorzystując metodykę modelowania obiektowego przedstawić proces analizy i 

projektowania wybranego systemu informatycznego oraz wytwarzania oprogramowania 
składającego się na ten system.  

Metodyka określa usystematyzowany sposób postępowania prowadzący do realizacji 
określonego zadania i jest najczęściej związana z odpowiednim językiem opisu poszczegól-
nych etapów procesu analizy i projektowania. 

W literaturze znanych jest wiele metod modelowania obiektowego. Największe 
uznanie zyskały trzy z nich: metoda Boocha, metoda OOSE Jacobsona (Object-Oriented 
Software Engineering) oraz metoda OMT Rumbaugha (Object Modeling Technique). W celu 
ujednolicenia stosowanych języków modelowania autorzy wymienionych metod opracowali 
zunifikowany język opisu UML (Unified Modeling Language), który został przyjęty przez 
grupę firm tworzących Object Management Grup (OMG) jako standard języka modelowania 
obiektowego.  
 Język UML jest zbiorem pojęć i notacji, które umożliwiają specyfikację poszczegól-
nych etapów w projekcie oprogramowania. Jest on narzędziem inżynierii oprogramowania, 
które dopiero w połączeniu z odpowiednim scenariuszem postępowania na każdym etapie 
projektu stanowi pełną metodykę. Jedną z najbardziej znanych metodyk obiektowych, 
wykorzystujących język UML w syntezie oprogramowania, jest metodyka RUP (Rational 
Unified Process) opracowana przez firmę Rational Rose i wdrożona w postaci narzędzia typu 
CASE (Computer Aided Software Engineering) o tej samej nazwie. Narzędzie to umożliwia 
analizę i projektowanie systemów oraz automatyczną generację kodu źródłowego oprogramo-
wania oraz dokumentacji.   
 W ramach realizacji zadania należy przedstawić podstawowe etapy rozwoju 
projektowanego systemu i oprogramowania w oparciu o wybraną metodykę modelowania 
obiektowego oraz wybrane środowisko. W szczególności w projekcie powinny wystąpić 
następujące fazy rozwoju systemu: 
 
• Faza specyfikacji wymagań: zbieranie informacji o wymaganiach wobec systemu, który 

ma powstać. Informacje te w dużym stopniu pochodzą od przyszłych odbiorców systemu. 
Ważne jest, aby zebrać te informacje w taki sposób, aby odwzorować ich rzeczywiste 
wymagania. Pozostałe etapy muszą zawsze brać te specyfikacje pod uwagę.  

 
• Faza analizy: utworzenie abstrakcyjnego modelu systemu, który nie powinien wnikać w 

rozwiązania sprzętowe i implementacyjne. 
 
• Faza projektowania: rozszerzenie fazy poprzedniej o rozwiązania techniczne. W 

szczególności są tu realizowane procesy decydowania o strukturach przechowywania 
danych, definiowania sposobów komunikacji wewnątrz i na zewnątrz systemu, 
rozmieszczenia komponentów programowych, itp. 

 
• Faza implementacji: zamiana modelu na oprogramowanie. Istotne znaczenie ma tu 

wspomaganie programisty przez narzędzia CASE, które posiadają generatory 
szkieletowego kodu programu dla różnych języków programowania. 



 
• Faza testowania: w procesie testowania gotowego i działającego systemu wykrywa się 

błędy i niedociągnięcia, które należy wyeliminować w kolejnej wersji systemu. 
 
Projekt może być realizowany przez grupę osób. W celu zaliczenia projektu należy 
przedstawić sprawozdanie w wersji drukowanej i elektronicznej.  
 
W ramach sprawozdania należy przedstawić następujące elementy. 
 
1. Temat i cel projektu. 
2. Opis działania, funkcje systemu. 
3. Założenia przyjęte podczas realizacji systemu, np. ograniczenia implementacji.  
4. Wykorzystywane metodyki, technologie i narzędzia projektowania oraz implementacji 

systemu (np. język specyfikacji UML, Rational Rose, MS .NET, inne systemy CASE).  
5. Opis poszczególnych etapów rozwoju systemu.  
6. Przykłady implementacyjne. 
7. Ocenę wydajności (czasy przetwarzania zapytań, stopień obciążenia systemu, itp.) 
8. Sposób uruchamiania i testowania aplikacji. 
9. Wnioski końcowe – właściwości wykorzystywanych metodyk i technologii.  
10. Wykorzystywane pozycje literaturowe. 
 
 

Przykładowe tematy 
 
• System obsługi biblioteki, księgarni, urzędu, linii lotniczej.  
• System obsługi bankomatów, kas biletowych, itp. 
• System monitorowania ofert hoteli, schronisk, biur podróży. 
• System monitorowania stanu magazynów, hurtowni. 
• Rozproszona baza danych połączeń kolejowych, autobusowych, lotniczych. 
• Rozproszona baza danych wypożyczalni samochodów, książek, kaset DVD. 
• System zdalnego rozliczania stanu liczników wody, energii cieplnej, elektrycznej, czasu 

pracy stacji roboczych. 
• System zakupów internetowych. 
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