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Plan prezentacji

1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami

2. Identyfikacja i klasyfikacja  metod i technik projektowania

3. Analiza porównawcza systemów wspomagających projektowanie

4. Modelowanie systemów informatycznych w zaawansowanym 

środowisku obiektowym (wpływ środowiska obiektowego na proces 

utrzymania spójności projektu)

5. Organizacja prac projektowych  z wykorzystaniem repozytoriów 

projektu

6. Organizacja pracy grupowej w projektowaniu SI na bazie wspólnego 

repozytorium projektu

7. Komunikacja i monitorowanie w projektach wspomaganych wybranymi 

narzędziami

8. Monitorowanie i dokumentowanie projektu

9. Praktyczne wskazania projektowo-menedżerskie w aspekcie realizacji 

kontraktów i zamówień w świetle Ustawy o Zamówieniach Publicznych



1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami



Zarządzanie projektem – Project Management

„Project Management jest sztuką prowadzenia 
niepowtarzalnych przedsięwzięd 

Jeżeli obecna tendencja jest taka, by wszystko 
co powtarzalne automatyzowad, to dążymy 
do tego, aby wszystko co pozostanie jako 
praca ludzi stanowiło niepowtarzalne 
zadania, innymi słowy Project Management”

Michał Hałas, Prezes Stowarzyszenia Project 
Management Polska



Zarządzanie projektem

Projekt:

Skooczone w czasie przedsięwzięcie realizowane przy użyciu skooczonych zasobów

i prowadzące do wytworzenia unikalnego produktu (wyrobu lub usługi) bądź
osiągnięcia wyspecyfikowanego celu

Przykłady projektów:

Wprowadzenie nowego wyrobu, uruchomienie nowej linii produkcyjnej, wdrożenie 
systemu informatycznego, itp…

Zarządzanie projektem:

Zarządzanie projektem dotyczy zarządzania procesami związanymi z osiąganiem 
określonego celu przy wykorzystaniu skooczonych zasobów w przeciągu 
skooczonego okresu czasu

Podejmowanie decyzji odnośnie zastosowania odpowiednich umiejętności, metod, 
technik i narzędzi tak, aby osiągnąd cel przedsięwzięcia w określonym terminie i 
czasie, w ramach dysponowanego budżetu



Zarządzanie projektem wymaga:

• Planowania

• Organizacji zespołu operacyjnego

• Nabywania i przechowywania zasobów

• Harmonogramowania działao

• Sterowania realizacją 

– Przydział zadao 

– Kontrola

– Ocena

– Zmiana

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM



ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

ZARZĄDZANIE 

PROJEKTEM

Złożone Wzajemnie zależne Nierutynowe

Wymaga 

planowania, 

sterowania i kontroli



Zaplanowanie projektu wymaga:

• Ustalenia przejrzystych:
– Wymogów

– Celów

– Zadao (działao)

– Punktów kontroli działao

– Relacji 

– Oszacowania czasów

• Opracowania harmonogramu (narysowanie sieci lub 
wykresu Gantt’a)
– Harmonogramowanie wstecz (od terminu ukooczenia projektu i 

„praca wstecz”)

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM



Cele projektu:

• Muszą byd wyrażone w terminologii użytkownika produktu

• Muszą byd:
– Wyspecyfikowane

– Mierzalne

– Uzgodnione

– Realistyczne

– Ustalone w ramach czasowych

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM



Zadania projektu:

• Sformułowane dla poszczególnych zespołów funkcjonalnych

• Muszą byd:
– Wyspecyfikowane

– Mierzalne

– Uzgodnione

– Realistyczne

– Ustalone w ramach czasowych

• Powinny byd powiązane z ogólnymi celami projektu

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM



ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Wymogi efektywnego zarządzania projektem:

• Wysokiego poziomu komunikowania się

• Elastyczności i szybkiego reagowania

• Szybkiego podejmowania decyzji

• Rozwiązywanie nieustrukturyzowanych problemów

• Efektywnego planowania i sterowania w warunkach 
niepewności

• Ustalenia najważniejszych etapów, „kamieni milowych” 
realizacji projektu (cele cząstkowe)



Główne etapy realizacji projektu



1. Rozpoczęcie projektu



2. Określenie zakresu projektu



3. Określenie struktury projektu









Planowanie struktury projektu



4. Zdefiniowanie budżetu projektu



Budżetowanie - etapy



5. Akceptacja projektu



6. Realizacja projektu



Cykl sterowania projektem



Monitoring projektu, pozwala na ..



7. Zamknięcie projektu



Koncepcja zarządzania projektami



ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Planowanie, harmonogramowanie, sterowanie

Planowanie

1.Ustalenie celów                                                   

2.Zdefiniowanie przedsięwzięcia                        

3.Przekształcenie potrzeb w zadania                                                        

4.Organizacja zespołu wykonawczego

Harmonogramowanie

1.Przydział zasobów do czynności                            

2.Ustalenie relacji między czynnościami                 

3.Regularne przeglądy i uaktualnianie

Sterowanie

1.Monitorowanie zasobów, kosztów, jakości, 

budżetu                                             2.Przegląd 

i zmiany harmonogramów                 

3.Przesuwanie zasobów w celu dotrzymania 

terminów, kosztów i jakości

Budżet, przepływy gotówkowe, 

ludzie, materiały, rysunki, 

specyfikacje

Wykres Gantt’a, CPM, PERT, 

kamienie milowe

Dotrzymanie budżetu, 

zapasy czasu, jakość



Model funkcjonalny PM



ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Użyteczne zasady

• Nic nie jest tak łatwe, jak na to wygląda

• Wcześniej, czy później wystąpi najgorszy zbieg okoliczności

• Pewnośd terminów jest odwrotnie proporcjonalna do 
napiętości harmonogramu

• W każdym zbiorze danych, cyfra poza wszelkimi potrzebami 
sprawdzenia może byd błędem

• Przedmiot lub informacja najbardziej potrzebna będzie 
najtrudniej dostępna

• Jeżeli istnieje możliwośd wystąpienia wadliwych rzeczy, ta 
powodująca najwięcej zakłóceo lub szkód na pewno wystąpi 



Przykład

Komitet Sterujący (KS)

Komitet Projektu (KP)

Zespół

Konsultacyjny 

(ZK)

Zespoły Zadaniowe (ZZ)

12. Zespół ds. wdrożenia systemu SAP 

w działalności obrotu

13. Zespół ds. informatyki

14. Zespół ds. zasobów ludzkich

15. Zespół ds. organizacyjnych i administracyjnych

16. Zespół ds. marketingu i komunikacji

17. Zespół ds. obsługi klientów kluczowych 

i strategicznych

18. Zespół ds. obsługi małych klientów

19. Zespół ds. inwestycji w obrocie i rozwoju 

działalności niekoncesjonowanej

20. Zespół ds. umów pomiędzy PGNiG i OSD

21. Zespół ds. OSD

1. Zespół prawny

2. Zespół podatkowy

3. Zespół kontolingowy

4. Zespół księgowy

5. Zespół finansowy

6. Zespół taryfowy

7. Zespół ds. handlowej dyspozycji gazu

8. Zespół ds. majątku

9. Zespół ds. przyłączeń (odłączeń)

10. Zespół ds. odczytów / wystawiania faktur

11. Zespół ds. integracji systemów bilingowych i 

kosztowych

• raportowanie postępów prac

• produkty prac

• zagrożenia dla harmonogramu

• propozycje modyfikacji koncepcji 
biznesowej

• koncepcja biznesowa / ewentualne jej 
modyfikacje

• harmonogram / ewentualne 
modyfikacje harmonogramu

• potrzebne ZZ produkty prac innych ZZ

• uwagi do produktów prac

• okresowe raportowanie postępów 
prac

• raportowanie zagrożeń i ryzyk 
realizacji projektu

• propozycje istotnych modyfikacji 
koncepcji biznesowej

• wnioski o akceptację produktów 
prac ZZ

• decyzje dotyczące 
istotnych modyfikacji 
koncepcji biznesowej

• akceptacja produktów 
prac ZZ

• uwagi do produktów 
prac

• komunikacja

Ogólny nadzór 

nad projektem

Operacyjne

zarządzanie

projektem 

Prace w 

obszarach

problemowych 



2. Identyfikacja i klasyfikacja metod i technik 
projektowania



Proces tworzenia oprogramowania

• Projekt oprogramowania ma dwa wymiary: 
– Inżynieria

• Stworzenie systemu: projektowanie, kodowanie, testowanie etc. 

– Zarządzanie projektem
• Prawidłowe planowanie i nadzór, aby dotrzymad koszt, termin i jakośd

• Mały projekt (parę osób, kilka tygodni pracy)
– Można prowadzid nieformalnie

• Ustne uzgodnienia, notatki odręczne

• Duży projekt wymaga dobrze określonych procesów
– dla wykonania różnych zadao projektowych tak aby 

• wynik był bardziej zależny od możliwości zapewnionych przez te procesy.



Inżynieria oprogramowania a zarządzanie projektem



Istota procesu

• Technicznie, proces składa się z sekwencji kroków które 
należy użyd dla wykonania zadania
– Poprzez procesy korzyści doświadczenia przekazuje się wszystkim, 

w tym nowicjuszom w zespole

– Procesy pomagają inżynierom i kierownikom uniknąd błędów 
przeszłości i powielid przeszłe sukcesy

• Kwestia czy kierownik zespołu posłuży się procesami. 
Dlaczego miałby to robid?
– Procesy reprezentują kolektywną wiedzę

– Proces może żądad kilku ekstra kroków, ale pójście na skróty jest 
ryzykowne

– Bez procesów trudno przewidzied wynik pracy nad projektem



Struktura procesu

• Proces
– Zestaw wzajemnie 

powiązanych działao

• Wejścia->wyjścia

• Działanie
– Szczegółowy zestaw 

zadao 

• Zadanie
– Akcja w udziałem wejśd 

i wyjśd



Cykl wytwarzania oprogramowania

• Planowanie

– Wymagania

– Specyfikacja funkcjonalna

– Koncepcja i prototypowanie

– Projekt architektury

• Implementacja

– Kodowanie i testowanię 
modułów

– Integracja systemu

– Testowanie systemu (faza 
Alpha)

• Czyszczenie systemu

– Kompleksowe testowanie

– Korygowanie błędów

– Kwalifikacja do wstępnej 
eksploatacji (faza Beta)

• Publikacja systemu

– Próbna eksploatacja

– Tworzenie procedur 
instalacyjnych

– Scalanie dokumentacji 
użytkownika

• Pielęgnacja systemu 



Projektowanie SI

Etapy projektu informatycznego

 określanie wymagań systemu

 analiza obszaru działania systemu (modelowanie systemu)

 projektowanie 

 implementacja (utworzenie software’u)

 testy

 strojenie

 specyfikacja funkcjonalna (diagram hierarchii funkcji FHD)

 model danych (encje  związki) (diagram związków encji ERD)

 model procesów i przepływu danych (diagram DFD)

 współpraca z relacyjnymi bazami danych

Projektowanie (strukturalne lub obiektowe)

Narzędzia pakiety CASE (Computer Aided System Egineering)



Cele analizy systemów

Specyfikacja systemowa jest zbiorem diagramów, które opisują 

analizowaną dziedzinę problemu

(np. przedsiębiorstwo) z perspektyw interesujących analityka 

w kontekście kolejnych etapów tworzenia systemu informatycznego.

Głównym celem analizy systemów informatycznych jest stworzenie na podstawie 

statutu projektu systemu oraz wymagań użytkownika dokumentacji w postaci 

specyfikacji systemowej.



Metodyki

 Postulują przebieg procesu projektowania 

 Wyznaczają zadania i kolejność ich wykonywania - co, kiedy i 
dlaczego powinno być wykonane

 Wskazują zastosowanie odpowiednich technik

Techniki

 Określają sposób wykonania konkretnych zadań projektowych

 Dostarczają modeli formalnych

 Zwykle mogą być zastosowane „ręcznie” lub z użyciem 
odpowiednich narzędzi

Narzędzia

 Wspomagają zastosowanie konkretnych technik

 Umożliwiają efektywną pracę

 Wykonują czynności nie wymagające podejmowania decyzji (np. 
przekształcenia modeli)

 Wspomagają podejmowanie decyzji projektowych

 Zapewniają powtarzalność czynności projektowych

Metodyki, techniki oraz narzędzia analizy i projektowania



analiza obiektowa

(nowsza)

analiza strukturalna (proceduralna, funkcjonalna) 

(starsza, tradycyjna)

Dwie podstawowe metodologie:



Strukturalne
 Dane i procesy 

modelowane osobno
 Wykorzystują w zasadzie 

tylko proste typy danych
 Dobrze dostosowane do 

modelu relacyjnego danych
 Podstawowe techniki

diagramy związków encji 
(ERD)
hierarchie funkcji (FHD)
diagramy przepływu 

danych (DFD)
inne – np.modele

macierzowe

Rodzaje metodyk projektowania SI z bazami danych

Obiektowe
 Dane i procesy są modelowane 

łącznie!!!
 Wykorzystują złożone typy danych
 Dostosowane do obiektowego

modelu danych
 W przypadku realizacji opartej na 

relacyjnej b.d. wynikowy obiektowy 
model danych musi by¢ 
odpowiednio przekształcony

 Podstawowe techniki
 diagramy klas UML
 przypadki użycia i modele 

dynamiczne UML



ANALIZA STRUKTURALNA

Głównym celem analizy strukturalnej systemów jest stworzenie specyfikacji 

funkcjonalnych systemu, które są:

• graficzne – składają się z diagramów, wspieranych szczegółowym materiałem 

tekstowym; 

• podzielone – poszczególne części specyfikacji można czytać i analizować 

niezależnie od innych; 

• minimalnie nadmiarowe – zmiany w wymaganiach użytkownika powinny 

powodować zmiany tylko w jednej części specyfikacji. 

Analiza strukturalna skupia się na budowie dwóch podstawowych modeli dziedziny 

problemu: 

• modelu danych – część pasywna systemu 

• modelu funkcji – aktywna część systemu



Kolejność czynności w analizie strukturalnej

1. Określenie wymagań użytkownika oraz charakterystyk funkcji –

najczęściej wywiad

2. Stworzenie modelu funkcjonalnego – diagram hierarchii funkcji - FHD

3. Określenie zapotrzebowania informacyjnego – danych do realizacji 

funkcji - ERD

4. Stworzenie modelu przepływu danych - DFD



Każdy obiekt jest scharakteryzowany poprzez:

• tożsamość – daje się jednoznacznie wyróżnić; 

• stan; 

• zachowanie. 

W analizie obiektowej podstawową strukturą modelowania jest:

obiekt (klasa)
System jest przedstawiony jako kolekcja obiektów o określonych cechach 

(atrybutach) i realizujących zadania z wykorzystaniem metod (funkcji). 

Dynamiczna strona systemu jest opisana poprzez model interakcji

pomiędzy obiektami, które zachodzą po przesłaniu przez obiekt komunikatu 

i są zobrazowane na tak zwanych diagramach interakcji.

ANALIZA OBIEKTOWA

Podstawowe cechy:

 Dziedziczenie (klasy nadrzędne i podrzędne)

 Hermetyzacja (metody związane z klasą)



Kolejność czynności w analizie obiektowej

1. Określenie wymagań użytkownika – inżynieria wymagań

2. Identyfikacja klas obiektów

3. Określenie i zdefiniowanie atrybutów obiektów

4. Identyfikacja związków związków zachodzących pomiędzy klasami obiektów 

oraz relacji – generalizacja 

i specjalizacja

5. Identyfikacja i zdefiniowanie metod obiektów

6. Zdefiniowanie części dynamicznej systemu – interakcji między obiektami



 Tworzony przez analityków na 
podstawie wywiadów, dokumentów itp.

 Opisuje świat w kategoriach 
konkretnych modeli formalnych

 Skupia się na zadaniach systemu 
(wymaganiach użytkownika)

 Nie zawiera szczegółów implementacji

 Odpowiada na pytanie „co?" a nie 
„jak?”

Tworzony przez projektantów 
SI na podstawie specyfikacji 
wymagań

Opisuje projekt w kontekście 
konkretnej implementacji

Odpowiada na pytanie "jak?"

Struktury projektowane są na 
poziomie modelu danych (np. 
relacyjnego), a nie fizycznej 
reprezentacji

Projekt może zawierać pewne 
parametry dotyczące 
reprezentacji fizycznej, np. 
partycjonowania danych 
(alokacji pamięci)

Model pojęciowy
(konceptualny, podstawowy)

Model logiczny
(implementacyjny)

Typy modeli SI



Badanie efektywności przedsięwzięć IT 



Narzędzia CASE

• Na rynku istnieje wiele narzędzi informatycznych do wspierania funkcji zarządzania
projektem, począwszy od aplikacji posiadających jednostkowe możliwości (takie jak
generowanie harmonogramów do planu projektu) i narzędzi sprawozdawczych do
złożonych wielofunkcyjnych programów (do zarządzania portfelami projektów w
skali całej instytucji).

• Ze względu na liczbę proponowanych możliwości należy precyzyjnie określid
oczekiwania i wymagania stawiane narzędziom. Zastanawiając się nad nabyciem
określonego narzędzia, należy określid wymagania funkcjonalne w kategoriach
„musi mied” i „może mied”, należy określid zakres cen oraz zagadnienia związane z
pomocą techniczną oraz wsparciem technicznym, serwisem i wdrożeniem.

• Wiele funkcji związanych z zarządzaniem projektem można zrealizowad
wykorzystując proste programy biurowe, np. edytor tekstów lub arkusz
kalkulacyjny, albo też poprzez najnowsze propozycje firm produkujących
specjalistyczne oprogramowanie.



Analiza porównawcza systemów wspomagających 
projektowanie

• Istotą zarządzania projektem jest zastosowanie wiedzy i narzędzi, które
pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu przy jednoczesnym wypracowaniu
określonych korzyści.

• Zarządzanie zmianami w projekcie informatycznym jest niezwykle ważnym
elementem projektu informatycznego, który w dużym stopniu ułatwia i
usprawnia pracę całego zespołu, pozwala tworzyd oprogramowanie lepszej
jakości.

• Dobry warsztat pracy projektowej musi zawierad szeroką paletę narzędzi
odpowiednich dla każdej fazy zarządzania projektem. Istotna jest nie tylko
znajomośd narzędzi i metod, ale również wiedza dotycząca przydatności i
zakresu ich stosowania.

• Chodzi tu o przyjęte systemy planowania, nadzorowania, dokumentowania,
konsultowania i sterowania projektem.



Model projektowania (raportowanie błędu)

Powiązania
Nawigacja Numer

Klasa

Dziedziczenie

Subklasa

Agregacja

ArtefaktProjektPracownik

Kierownik Projektant

Kierowany przez

Na temat

Raport błędu 
kodowania

Raport 
problemu

Wpis do
historii

Log historii

odpowiedzialny za

przydzielony dla

nazwisko: String nazwa: String
nazwa: String
status: ArtStEnum

id: Int
description: text
priorytet: PriEnum
status: ProbEnum
bugRp: String

kiedy: Date
coZrobiono: text

plikSrc: String
plikDtech: Strin

Źródło: University of Virginia

Perspektywa logiczna



Wybrane aspekty ZP w pakietach Microsoft

Team Foundation Server 
the answer to all project management problems?

Version 

Control

Work Item 

Tracking

Build 

Automation

Team 

Communicatio

ns

Reporting

http://mvp.support.microsoft.com/


Projekty informatyczne potrzebują...

• Kontroli kodu źródłowego

• Śledzenie elementów pracy

• Zarządzania projektem

• Repozytoriów dokumentów

• Komunikacji

• Zdalnego dostępu

Częścią rodziny Visual Studio jest Team Foundation Server, 

produkt przeznaczony do wspierania pracy zespołowej. 

Składa się on z następujących elementów:

•repozytorium kodu źródłowego (z możliwością budowy 

gałęzi, transakcyjnym oddawaniem kodu czy bardzo 

wygodnym mechanizmem etykiet);

•narzędzia do pilnowania procesu wytwarzania 

oprogramowania zgodnie z wybranym szablonem (który 

można oczywiście dostosować do swoich potrzeb): 

•zarządzanie jednostkami pracy (ang. Workitems),

ustrukturyzowana komunikacja,

•przydzielanie zadań, potwierdzanie wykonania itp.,

•powiązanie kodu z zadaniami tak, że zawsze 

wiadomo, dlaczego dany fragment aplikacji powstał (i 

np. kto go zlecił);

•repozytorium dokumentów związanych z projektem 

(specyfikacje, grafiki itp.);

•Build Server z możliwością automatycznego uruchamiania 

testów (także testów interfejsu użytkownika);

raporty pokazujące na bieżąco postęp prac;

uboczne, ale ważne – narzędzie do audytu kodu.

Oczywiście TFS doskonale integruje się z Visual Studio 2010 

(ale także z innymi produktami, np. z Eclipse). Można go 

także połączyć z Microsoft Project (czy Microsoft Project 

Server 2010). Dużą część operacji można też wykonać za 

pośrednictwem przeglądarki internetowej.



Excel

Project
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Visual Studio Team System
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Team System Architecture

Build Server

Active Directory

TCP/IP

HTTP / S

Win 2003 Server

SQL Server 2005

IIS 6.0

Team Foundation Server

Dev Team (Local)Business User
Dev Team (Remote)

Version Control

Proxy (Remote)



demo

Visual Studio & TFS



VSTS

MP4Video-VSTS-Makebatcheditstoworkitems_4.mp4


Team System Web Access



Microsoft Office as a Client



Integration with Project Server

• Project Server 2007 VSTS Connector  available 
on CodePlex
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Attrice Team Foundation Sidekicks



Inne ciekawe narzędzia

• SVNBridge – Allows SubVersion client to access TFS

• Personify Design’s TeamLook Outlook Add-in 

• Microsoft Israel’s Team System Outlook Add-in

• TeamPrise Client Suite – TFS access from Macs, 
Linux and  Eclipse IDE

• NB all clients still need a Team Explorer CAL 
(maybe!)



Edytor szablonu procesu

• Możesz napisad własny szablon procesu

• Albo dokonad zmiany w istniejących

Cognizant FDD Process

Content Bridge for VSTS 

IRIS Process Author 

IRIS Process Live 

MSF for Agile Software 

Development 

MSF for CMMI® Process 

Improvement 

Personal Workspace v1.0 Process 

Process MeNtOR TeamGuide

Scrum Template (CodePlex) 

Scrum Template (Conchango) 

Scrum Template (Microsoft 

eScrum) 

Scrum Template (Scrumptious) 

XP for Team System (Extreme 

Programming)



Visual Studio Team Build

Team Foundation Client

Application Tier

Build Machine

Create build type

Start build

View Reports

Team Build Web

Services

MSBuild

Drop 
Location

Data Tier
Sources

Work items

Team Build data

Team 
Foundation 
warehouse







Visual Studio 2010 pozwoli tobie realizowad…

• Plan projektów z ufnością

• Projekty uruchamiać z większą 
widocznością

• Śledzić ścieżki przyczyn i przebiegu 
poprawności projektów w sposób 
przejrzysty



Plan Projektów
dokładniejszy



Wybrane aspekty ZP w pakietach IBM



- Koncertowa współpraca

• Jazz jest technologią, która zapewnia możliwości
wszechstronnej współpracy członków zespołów, w tym
informatycznych, dostarczających oprogramowanie.

• Jazz stanowi bazę, dzięki której analitycy biznesowi,
architekci technologiczni, programiści, testerzy, graficy,
językoznawcy i wszyscy inni członkowie nowoczesnych
zespołów IT mogą sprawnie współpracowad bez
wielogodzinnych narad, bez przestojów, bez oczekiwania w
nieskooczonośd, za to z pełną informacją, kto nad czym
pracuje, kto jakie ma możliwości, jakie są oczekiwania w
stosunku do niego, z dostępem do aktualnej informacji o
stanie projektu.



Architektura



Oferta systemu



Zarządzanie projektami



Zarządzanie produktami, projektami i portfolio



Rational Focal Point





Rational Project Conductor



Rational Team Concert



Rational Insight





Struktura ZP



W praktyce



Zarządzanie projektami za pomocą RPC



http://jazz.net/projects/rational-project-conductor/


Analiza porównawcza pakietów
IBM Rational Software Modeler jest  pionierską platformą służącą do modelowania wUML. W roku 2000 Microsoft zaprezentował 

wsparcie technologii modelowania przy pomocy UML w VISIO 2000, ale do Visual Studio wprowadził je po raz pierwszy w wersji 

2010. Poniższa tabela przedstawia ogólny zarys cech modelowania przy pomocy oprogramowania Rational Software Architect i 

Microsoft VS 2010 

Główne cechy:

1)Wsparcie frameworka

.NET

2)Wsparcie diagramów 

UML 2.1.2 (klasy, 

sekwencje itd.)

3)Analiza architektury

4)Wsparcie dla inżynierii 

wstecznej i postępowej

5)Rozszerzalność

6)Możliwość śledzenia

Rational Software Modeler v 7.5

1)Istnieje poprzez Rozszerzenia IBM Rational

Modeling dla .NET

Wsparcie dla .NET, Java, C++, schematów 

XML, baz danych, EJB, usług sieciowych

2)Wsparcie dla wszystkich diagramów, takich 

jak klasy, sekwencje, obiekty, paczki, diagramy 

stanów, wdrożenia

3)Zależność kodu, wzorce i antywzorce, 

zależności cykliczne, wykrywanie zbiorów 

modeli

4)Modele UML mogą zostać przetłumaczone 

na kod w językach .NET (C#, VB.NET, itd.) lub 

Java i C++ oraz na odwrót

5)Otwarte API do wsparcia dostosowywania i 

rozszerzania możliwości

6)Wymagania mogą być powiązane z 

projektowaniem i kodowaniem. Śledzenie „end

to end”

Microsoft Visual Studio 2010

1)Wsparcie dla języków .NET (C# i VB.NET), a dla 

Javy poprzez wtyczkę Visual Studio Eclipse IDE

2) Wsparcie dla dodatkowych diagramów jak 

warstwy i DGML, ale brak wsparcia dla wdrożeń, 

obiektów i maszyn  stanów

3) Zależności kodu i cykliczności, raporty zbiorów 

modeli, ale brak wykrywania wzorców i 

antywzorców. Rozpoznawanie architektury może 

być ustanowione przy sprawdzaniu poprawności 

(gated check in)

4)Typ projektu UML (.modelproj) ma ograniczenia 

związane z inżynierią wsteczną i postępową, 

jednakże konwersja diagramu do kodu i vice versa

może być dokonana z poziomu projektu .NET, co 

może być dość zawiłe

5)Rozszerzenia UML mogą być tworzone dla 

poleceń menu, profilów UML, ograniczeń walidacji 

oraz obiektów paska narzędzi i mogą być  

rozprowadzane  innym użytkownikom VS jako typy 

VSIX. Rozszerzenia tworzy się zapomocą .NET 4.0 

Managed Extensibility Framework (MEF)

6)Wsparcie dla śledzenia oraz raportowania 

poprzez elementy robocze.



Rational Software Modeler vs Microsoft Visual Studio

Cechy główne:

7)Modelowanie języków 

specyficznych dla domen 

(DSL modeling)

8)Wsparcie procesów

9)Praca zespołowa

10)Kontrola wersji

11)Repozytorium modeli 

zgodne ze standardem 

przemysłowym

12)Możliwości raportowania

Rational Software Modeler v 7.5

7) Pełne i bezpośrednie wsparcia dla modelowania 

DSL

8) Wsparcie procesów iteracyjnego wytwarzania 

oprogramowania (RUP),SOA,UML

9)Wsparcie CVS, Rational Team Concert i Rational

Clear Case. Wsparcie funkcji takich jak rozgałęzienia, 

łączenie kodu, codzienne tworzenie kopii zapasowej, 

porównywanie kodu itp.

10)Wspierane poprzez CVS, VSS, itd.

11)Nie istnieje repozytorium modeli zgodne ze 

standardem przemysłowym którego można by 

ponownie używać oraz rozszerzać

12)Szerokie możliwości raportowania, wsparcie dla 

raportów korzystających z HTML, PDF, Excel i PPT 

oraz własnych zapytań. Wsparcie raportowania 

śledzenia

Microsoft Visual Studio 2010

7)Wspierane poprzez platformę SQL Server Modeling

(wcześniej OSLO) i narzędzie Quadrant. Nadejdzie wraz z 

przyszłą wersją SQL Server i będzie integrować się z 

Visual Studio (prawdopodobnie w finalnej wersji VS 2010) 

aby oferować pracę z różnymi modelami

8)Wsparcie dla „zwinnych szablonów” (agile templates) i 

UML

9)Wspierane poprzez Team explorer w Visual Studio. 

Integracja z Team Foundation Server. Wsparcie funkcji 

takich jak rozgałęzienia, łączenie kodu, codzienne 

tworzenie kopii zapasowej, porównywanie kodu itp.

10)Wspierane poprzez Team Foundation Server

11) Nie istnieje repozytorium modeli zgodne ze standardem 

przemysłowym którego można by ponownie używać oraz 

rozszerzać

12)Raportowanie związane jest głównie z elementami 

roboczymi i wykonywane poprzez Team explorer. 

Istnieje funkcja „kopiuj model jako obraz”. Brak eksportu do 

HTML, PDF i Excel. 



Rational+Team+Concert+3.0+Web+UI+intro_+Access+and+Manage+Your+Work_WMV V9_002.wmv


4. Modelowanie systemów informatycznych w zaawansowanym 
środowisku obiektowym (wpływ środowiska obiektowego na proces 
utrzymania spójności projektu)



Analiza, projektowanie i programowanie



Definicje



Modelowanie obiektowe

• Podstawowymi koncepcjami podejścia obiektowego są 
klasa i związki klas. Klasa jest także podstawowym 
pojęciem używanym we wszystkich językach 
programowania obiektowego. Model klas stworzony na 
etapie analizy znajduje swoje odzwierciedlenie w kodzie. 
Poprawna konstrukcja tego modelu jest zatem kluczowym 
czynnikiem powodzenia projektów.

• Podstawą każdej metody modelowania obiektowego jest 
technika budowy diagramów klas. Obok niej istnieją inne 
techniki pozwalające przy pomocy modeli opisad różne 
aspekty tworzonego systemu. 
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Aspekt statyczny

• Diagramy klas służą do obrazowania statycznych 
aspektów projektowanych systemów jako:
– Projekt struktury logicznej baz danych 
– Projekt składników systemu stanowiący podstawę do 

stworzenia informatycznego systemu (kodu)

• Na podstawie diagramów klas bardzo prosto 
możemy generowad kod (SQL, Java, C++ itd.)

• Diagramy klas są wykorzystywane przez 
analityków na etapie opracowywania koncepcji 
systemu jak i przez projektantów na etapie 
projektowania implementacji 



Model świata

• Obiekty w czasie swojego życia kontaktują się z 
innymi obiektami. Kontakty polegają na 
wzajemnym korzystaniu z udostępnianych usług. 
W trakcie modelowania określamy związki między 
klasami obiektów.

• Podstawowy „model świata” w podejściu 
obiektowym stanowi zatem zbiór klas obiektów 
wraz z odpowiednimi związkami między nimi.



Aspekt dynamiczny







Developing with Rational Team Concert.mp4


5. Organizacja prac projektowych  z wykorzystaniem 
repozytoriów projektu



Podejście projektowe

Podejście do projektowania systemów informatycznych 

określa, że istotne elementy w projektowaniu to:

• Procesy i narzędzia,

• Szczegółowa dokumentacja,

• Negocjacje kontraktowe,

• Przestrzeganie planu.

Natomiast, zgodnie z założeniami podejścia zwinnego, 

jeszcze bardziej istotnymi elementami są:

• Osoby i interakcje,

• Funkcjonujące oprogramowanie,

• Współpraca z klientem,

• Dostosowywanie się do zmian.

Widać z tego, że podejście zwinne przenosi punkt skupienia z procesu 

z przypisanymi rolami, sztywnego trzymania się szczegółowego planu 

i nadmiernego dokumentowania decyzji projektowych, na jak 

najszybsze uzyskiwanie funkcjonującego oprogramowania 

spełniającego zmieniające się potrzeby klienta.



Metodyka

Najlepszy efekt uzyskuje się, łącząc najlepsze cechy metodyk

tradycyjnych takich jak IBM Rational Unified Process oraz metodyk

zwinnych takich OpenUP czy SCRUM. W ten sposób można uzyskać

proces projektowania systemu informatycznego, który zapewni

odpowiedni poziom dyscypliny w prowadzeniu projektu z określonymi

terminami, budżetem oraz adaptowalność zespołu projektowego do

zmieniających się w trakcie projektu wymagań. Przy bliższym spojrzeniu

na te metodyki okazuje się, że nie są one od siebie tak odległe jak

mogłoby się wydawać.

Inception Elaboration Construction Transition

Iterations Iterations IterationsIterations



Kluczowe reguły projektowania

U podstaw RUP leży sześć kluczowych reguł projektowania 

systemów informatycznych ukierunkowanego na zastosowanie 

biznesowe:

• dostosowanie procesu,

• bilansowanie przeciwstawnych priorytetów udziałowców,

• współpraca między zespołami,

• demonstrowanie wartości w sposób iteracyjny,

• dostosowanie poziomu abstrakcji,

• ciągłe skupienie na jakości.

Za regułami tymi kryją się podstawowe dla inżynierii oprogramowania 

praktyki:

• wytwarzaj iteracyjnie,

• zarządzaj wymaganiami,

• używaj architektury komponentowej,

• modeluj wizualnie (UML2.0),

• stale weryfikuj jakość,

• zarządzaj zmianami.

Na podkreślenie zasługują praktyki związane z zarządzaniem 

wymaganiami, modelowaniem wizualnym z UML oraz używaniem 

architektury komponentowej.



Wykorzystanie repozytoriów projektu



6. Organizacja pracy grupowej w projektowaniu SI na 
bazie wspólnego repozytorium projektu



Praca zespołowa

Projekt Jazz składa się ze wspólnej platformy i zestawu

narzędzi, które umożliwiają wszystkim członkom zespołu

rozwojowego łatwiejszą współpracę. Odzwierciedla to pogląd, że

najważniejszym elementem w rozwoju oprogramowania nie są

jednostki, nie proces, ale współpraca zespołu. W tym celu platforma

udostępnia rozszerzalną architekturę zaprojektowaną z myślą o

zwiększeniu poziomu współpracy, produktywności i przejrzystości

produkcji oprogramowania.

Została ona dostosowana do potrzeb zespołów pracujących

w zróżnicowanych lokalizacjach, uzupełniając tą wiedzę dodatkowo

o informacje dotyczące użytkowników, projektów i procesów z

elementami automatyzacji. Odpowiednie podejście do

współpracy i zastosowanie najlepszych praktyk z obszaru inżynierii

oprogramowania pozwoliło na skrócenie cyklu powstawania

oprogramowania, podniesienie jakości oraz usprawniło samo

zarządzanie projektem.



Zastosowanie metodyk

Do zalet RUP należy stosowanie podziału projektu na etapy i iteracje.

Zastosowanie czterech etapów z jasno określonymi celami i kryteriami

przejścia do kolejnego etapu przyczynia się do wczesnego zdefiniowania

zakresu, weryfikacji architektury, rozwiązania ryzyk projektowych,

przewidywalnego dostarczania kolejnych przyrostów oraz przygotowanego

przekazania systemu użytkownikowi końcowemu.

Elementem, jaki należy zrealizować przy zastosowaniu RUP w

projektach, jest jasne zdefiniowanie zakresu czynności i produktów

wchodzących w zakres metodyki stosowanej w określonym projekcie.

Podstawowe w RUP jest ograniczenie zbioru wytwarzanych

dokumentów oraz modeli do tych naprawdę istotnych w określonym

projekcie. Zapewni to odciążenie zespołu projektowego od nadmiernego

dokumentowania i modelowania oraz pozwoli na skupienie się na

wytwarzaniu oprogramowania.



Role

Przy projektowaniu systemów informatycznych istotne są 

kluczowe role definiowane w RUP:

• Kierownik projektu,

• Główny analityk,

• Główny architekt,

• Projektant bazy danych,

• Kierownik testów.

Role te koordynują główne prace w zespole projektowym i mają 

największy wpływ na kreowanie końcowego rozwiązania, jakim 

jest system informatyczny. Porównując z metodyką SCRUM, 

można zauważyć podobieństwo ról Kierownik projektu i 

Główny Analityk z RUP oraz Mistrz Młyna i Właściciel Produktu 

ze SCRUM.



7. Komunikacja i monitorowanie w projektach 
wspomaganych wybranymi narzędziami





Monitorowanie w projektach

VS-RTC

Create plans and work items in the RTC client for Microsoft .mp4
Create plans and work items in the RTC client for Microsoft .mp4
Create plans and work items in the RTC client for Microsoft .mp4


Narzędzia

Future New Rational ProductsExisting Key Rational Products
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8. Monitorowanie i dokumentowanie projektu





Harmonogramowanie



Zadania



Zarządzanie zasobami



Alokowanie zasobów



Rozliczanie czasu pracy



Akceptowanie czasu pracy



Aspekty finansowe projektu



Zarządzanie ryzykiem



Zarządzanie zmianą



Praca zespołowa



9. Praktyczne wskazania projektowo-menedżerskie w aspekcie 
realizacji kontraktów i zamówieo w świetle Ustawy o Zamówieniach 
Publicznych



Wskazania projektowo - menedżerskie

Wymogi efektywnego zarządzania projektem:

• Wysokiego poziomu komunikowania się

• Elastyczności i szybkiego reagowania

• Szybkiego podejmowania decyzji

• Rozwiązywanie nieustrukturyzowanych problemów

• Efektywnego planowania i sterowania w warunkach 
niepewności

• Ustalenia najważniejszych etapów, „kamieni 
milowych” realizacji projektu (cele cząstkowe)



Struktura organizacyjna

• Uczestnicy projektu – osoby lub organizacje , które 
bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w 
projekt
– Kierownik projektu – osoba odpowiedzialna za zarządzanie 

projektem

– Klient – osoba lub organizacja, na rzecz której realizuje się 
projekt

– Organizacja realizująca projekt, której pracownicy są 
bezpośrednio zatrudnieni przy projekcie

– Zespół projektowy – grupa ludzi wykonująca prace przy 
projekcie

– Sponsor – osoba lub organizacja zapewniająca środki 
(finansowe i rzeczowe) dla projektu

– Dostawcy, podwykonawcy, związki, itp..



Zarządzanie projektem a Zamówienie Publiczne



Zarządzanie jak element zamówienia; SIWZ (warunki techniczne) - przykład



Sukces projektu



Literatura

1. “The Project Management Body of 
Knowledge”, Project Management Institute
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3. Visual Studio 2010 ALM tools - prezentacja
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Dziękuję za uwagę!


