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Rozdział 1. Wprowadzenie 

1.1. Wykrywanie anomalii w modelach systemów 

Jak podają dostępne statystyki, stosunkowo niewielka część przedsięwzięć informatycznych 
moŜe pochwalić się pełnym sukcesem. W pozostałych przypadkach występują daleko idące 
komplikacje powodujące przekroczenie budŜetu lub harmonogramu, bądź teŜ ograniczenie 
funkcjonalności lub jakości produktu, a nawet dochodzi do tego, Ŝe przedsięwzięcie kończy się 
całkowitą poraŜką [CHAOS 2001]. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy stanowią defekty (i 
ogólniej anomalie) obecne w reprezentacjach systemu informatycznego, począwszy od 
wyspecyfikowanych wymagań wobec systemu, a kończąc na wykonywalnym kodzie [Brooks 
1995], [Gilb 1988].  

Konieczne jest tu od razu sprecyzowanie pojęć. W rozprawie przyjęto, za definicją Normana 
Fentona dyskutowaną w [Górski et al 1999], Ŝe defekt oznacza ewidentny rezultat błędu 
człowieka (np. źle zrozumiane i zapisane wymaganie, błędna instrukcja w kodzie). Anomalia 
natomiast jest kategorią szerszą i obejmującą całe spektrum spraw; od zagroŜeń security do 
naruszeń umownych standardów nazywania zmiennych w kodzie. 

Przez defekt rozumiana jest konkretna manifestacja błędu człowieka w określonym artefakcie 
np. błędna instrukcja inicjalizacji zmiennej i w pętli for w linii 20 programu Pr_1. śeby móc 
rozwaŜać problematykę defektów na ogólniejszym poziomie abstrakcji naleŜy wprowadzić 
pojęcie modelu defektu – opisu pewnej kategorii defektów w oderwaniu od konkretnych ich 
wystąpień (w tym przypadku model defektu mógłby być wyraŜony jako: „Błędna inicjalizacja 
zmiennej indeksowej pętli for”). 

Rezygnacja z działań na rzecz zapewniania jakości oprogramowania (w tym bieŜącego 
wykrywania i naprawy defektów) zasadniczo wpływa na obniŜenie efektywności przedsięw-
zięcia informatycznego, szczególnie jeŜeli dotyczy wczesnych etapów rozwoju oprogramowa-
nia. Doświadczenia praktyczne wyraźnie wskazują, Ŝe defekty wprowadzone do oprogramo-
wania na wczesnych etapach jego rozwoju, jeŜeli pozostaną niewykryte, wnoszą szczególnie 
wysokie ryzyko dla celów przedsięwzięcia (obowiązuje tu tzw. „reguła 1:10”, która mówi, Ŝe 
koszt usunięcia takiego defektu wzrasta o rząd wielkości w kaŜdym kolejnym etapie 
rozwojowym) [Boehm 1981], [Gilb 1988], [Pressman 1997]. Dodatkowo, znaczenie defektów 
związanych z wczesnymi etapami takimi jak specyfikacja wymagań lub analiza systemowa jest 
tym większe, iŜ wg statystyk to tego rodzaju defektów jest najwięcej (w porównaniu chociaŜby 
z defektami w kodzie) [Yourdon 1989], [Sheldon et al 1992], [Moll et al 2002]. Defekty te mają 
równieŜ największy potencjał negatywny ze względu na to, Ŝe powstają wcześnie w procesie 
rozwojowym i jeŜeli pozostaną niewykryte, powodują największe straty („reguła 1:10”). 

PowyŜsze fakty wskazują wyraźnie, Ŝe aby przedsięwzięcia informatyczne mogły uniknąć 
problemów związanych z późniejszą naprawą przeoczonych defektów (lub co gorsza ryzyka 
przekazania klientowi oprogramowania zawierającego defekty), naleŜy wzbogacić procesy 
wytwórcze o dodatkowe czynności ukierunkowane na jak najwcześniejsze wykrywanie 
defektów, szczególnie tych najgroźniejszych (tzn. związanych z największym kosztem ich 
wykrycia i usunięcia). W przypadku defektów obecnych w dokumentacji projektowej, 
czynności takie obejmują szeroko rozumiane przeglądy i inspekcje dokumentacji. Są one 
powszechnie rekomendowane w literaturze, nie tylko z uwagi na pozytywny wpływ na jakość 
wytwarzanego produktu, ale równieŜ ze względu na ich potencjał obniŜenia całościowych 
kosztów przedsięwzięcia i skrócenie czasu wytwarzania [Fagan 1976], [Humphrey 1995], 
[Jones 1996], [Pressman 1997]. Opracowane zostały standardy zarówno ogólne [IEEE 1997], 
jak i branŜowe np. [NASA 2001], na których moŜna się wzorować. Dostępna jest równieŜ 
bogata literatura przybliŜająca róŜne techniki przeglądowe oraz słuŜąca pomocą w ich 
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wdroŜeniu i optymalizacji stosunku zysku do kosztów [Yourdon 1989], [Freedman, Weinberg 
1990], [Gilb, Graham 1993], [Strauss, Ebenau 1993], [Wiegers 2001], [Radice 2004].  

Zastosowanie technik przeglądowych w konkretnym przedsięwzięciu lub środowisku 
wytwórczym wymaga ich dostosowania do rodzaju artefaktów podlegających kontroli, jak 
równieŜ uwzględnienia specyfiki danego środowiska (np. pod kątem najczęściej popełnianych 
błędów przez członków danego zespołu projektowego) [Gilb, Graham 1993]. Praktyka pokazuje 
równieŜ, Ŝe środki mające na celu zapobieganie defektom często nie są  właściwie wykorzys-
tywane w rzeczywistych przedsięwzięciach. Prawie całe zasoby projektowe przeznaczane są na 
działania związane bezpośrednio z wytwarzaniem, natomiast czynności projakościowe, takie jak 
przeglądy i inspekcje, są rzadko włączane w zakres przedsięwzięcia. A nawet gdy zostaną 
włączone, to wskutek presji czasu, w obliczu zbliŜającego się terminu zakończenia 
przedsięwzięcia, zostają najczęściej zarzucone na rzecz prac typowo wytwórczych [Gilb, 
Graham 1993]. Stanowi to silną przesłankę, aby dana technika przeglądowa charakteryzowała 
się potwierdzoną eksperymentalnie skutecznością i wydajnością gdyŜ wtedy będzie łatwiej 
zaakceptowana przez kierownictwo przedsięwzięcia informatycznego lub kierownictwo firmy 
wytwarzającej oprogramowanie. Wskazane jest równieŜ, by techniki takie były skalowalne, tzn. 
by w przypadku ograniczonych zasobów technikę taką moŜna było wykorzystać w 
ograniczonym zakresie (np. skrócony czas przeznaczony na kontrolę, niewielka liczba 
uczestników biorących udział w kontroli dokumentacji) i równieŜ w takim przypadku dała 
pozytywne rezultaty. 

Przedmiotem zainteresowania niniejszej rozprawy są modele obiektowe wyraŜone za pomocą 
notacji UML: Unified Modeling Language [UML1]. We współczesnej praktyce inŜynierii 
oprogramowania modele takie stanowią rozpowszechnione narzędzie wykorzystywane do 
analizy i projektowania systemów informatycznych. Współczesne metodyki wytwarzania 
oprogramowania np. Rational Unified Process [RUP] czy Model Driven Architecture [MDA] 
poświęcają wiele uwagi modelom dziedziny i systemu i traktują je jako artefakty o 
podstawowym znaczeniu w przedsięwzięciu informatycznym. Warto tu równieŜ podkreślić, Ŝe 
modele te powstają wcześnie w ramach cyklu wytwórczego i wywierają zasadniczy wpływ na 
dalsze etapy tego cyklu. Oznacza to w szczególności,  Ŝe defekty takich modeli (jeŜeli 
pozostaną niewykryte i „przedostaną się” do dalszych etapów wytwarzania) mogą się wiązać ze 
zdecydowanie negatywnymi skutkami (przytoczmy tu wspomnianą juŜ wcześniej „regułę 
1:10”). Tworzy to silną motywację do tego, by defekty te wykrywać i usuwać zanim zaczną 
oddziaływać na kolejne etapy wytwórcze. 

Modelowaniu UML poświęcono w ostatnich latach duŜo literatury, powstały równieŜ narzędzia 
wspomagające procesy tworzenia, pielęgnacji i wykorzystania tych modeli. Narzędzia te często 
zawierają mechanizmy, które słuŜą weryfikacji tworzonych modeli i umoŜliwiają wykrywanie 
anomalii, głównie syntaktycznych. Niewiele natomiast zaproponowano jak dotąd w zakresie 
automatycznej weryfikacji semantycznej modeli UML. Przyczyna ku temu jest prosta: jak dotąd 
język UML nie posiada w pełni sformalizowanej semantyki i dlatego weryfikacja taka nie jest 
po prostu moŜliwa. Tym bardziej, Ŝe „wcześniejsze” w stosunku do modeli UML są najczęściej 
specyfikacje wymagań i opisy dziedzinowe, które z reguły są wyraŜane w języku słabo 
sformalizowanym (najczęściej w języku naturalnym). Tak więc podczas analiz modeli UML 
zasadniczą rolę odgrywają przeglądy, szczególnie wtedy, gdy interesują nas defekty 
powaŜniejsze niŜ odstępstwa od składni języka modelowania lub stosunkowo proste anomalie 
semantyczne. 

Systematyczna kontrola modeli UML pod kątem wykrywania defektów została zaproponowana 
w literaturze przedmiotu w mocno ograniczonym stopniu. Wielu autorów zajmujących się 

                                                           
1 W przypadku gdy mowa o notacji UML bez wyszczególniania konkretnej jej wersji stosowane jest 

powyŜsze odwołanie bibliograficzne. W przypadkach gdy tekst dotyczy określonej wersji specyfikacji 
UML cytowana jest konkretna wersja. 
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przeglądami i inspekcjami wskazuje, Ŝe są one szczególnie przydatne w zastosowaniu do 
specyfikacji wymagań (wyraŜanych najczęściej w formie narracyjnej). Wiele zrobiono równieŜ 
w zakresie przeglądów kodu źródłowego, gdzie kryteria stosowane w trakcie przeglądu mogą 
odwoływać się do formalnej definicji języka programowania. Przeglądy w stosunku do 
reprezentacji pośrednich są zazwyczaj określane jako „przeglądy projektu” (ang. design review) 
i w raczej niewielkim stopniu uwzględniają potrzeby analizy systemowej – tego typu podejście 
moŜna znaleźć np. w [Freedman, Weinberg 1990], [Humphrey 1995]. 

Niniejsza praca skupia się na opracowaniu dedykowanej metody inspekcji przeznaczonej dla 
modeli UML, stosowanych przede wszystkim na etapie analizy systemowej. Koncentruje się 
równieŜ na defektach, inne klasy anomalii rozpatrując jedynie w ograniczonym stopniu. 

1.2. Cele i teza pracy 

1.2.1. Cel pracy 

Celem pracy było: 

1. Zaproponowanie nowej metody umoŜliwiającej wykrywanie anomalii w 
modelach powstających we wczesnych fazach cyklu rozwojowego 
oprogramowania. Metoda objęta zainteresowaniem koncentrowała się na modelach 
UML ze względu na ich uniwersalność i powszechne uŜycie w procesach wytwarzania 
oprogramowania. PoniewaŜ modele takie powstają wcześnie w ramach cyklu 
wytwórczego, wykryte i usunięte ich anomalie mogą w znacznym stopniu przyczynić 
się do obniŜenia kosztu wytwarzania oraz do zmniejszenia ryzyka niepowodzenia 
przedsięwzięcia. W zaproponowanej metodzie zaadaptowano znaną z obszaru 
systemów krytycznych ze względu na bezpieczeństwo (ang. safety-critical systems) 
metodę Hazard and Operability Study (HAZOP) [MoD 00-58b]. W swoim 
pierwotnym przeznaczeniu HAZOP słuŜy do systematycznego wykrywania (w 
systemie objętym zainteresowaniem) stanów niebezpiecznych nazywanych hazardami 
(ang. hazard). W niniejszej pracy metodę HAZOP wykorzystano do systematycznej 
analizy struktury i znaczenia elementów modelu UML w celu systematycznej 
identyfikacji moŜliwych odstępstw od intencji, z jaką je wytworzono (odstępstwa te są 
w pracy nazywane defektami). Uzyskane w ten sposób modele defektów zostały 
następnie wykorzystane do wspomagania inspekcji modeli UML. 

2. Zbadanie skuteczności i wydajności zaproponowanej metody. W tym celu 
poddano ją weryfikacji eksperymentalnej w warunkach laboratoryjnych oraz w 
ramach studiów przypadków realizowanych m.in. we współpracy z krajowymi 
firmami informatycznymi. Zaproponowano, wykorzystując metodę GQM, szereg 
metryk słuŜących ocenie skuteczności i wydajności oraz dokonano ich pomiarów na 
podstawie zebranych danych eksperymentalnych. Uzyskane wyniki porównano z 
wynikami osiąganymi w przypadku zastosowania przeglądów Ad hoc (jest to 
powszechnie uŜywany benchmark dla nowych metod inspekcyjnych). 

3. Opracowanie i uruchomienie środowiska narzędziowego wspomagającego 
stosowanie zaproponowanej metody. Środowisko takie powstało w dwóch 
kolejnych przyrostach. Pierwszy przyrost został opracowany w celu wspomagania 
metody w trakcie prowadzonych eksperymentów. Dzięki temu stworzone zostały 
warunki do eksperymentalnej weryfikacji proponowanej metody. Kolejny przyrost 
został wykonany po zebraniu doświadczeń, a takŜe przez zastosowanie najnowszych 
technologii, i przez to stanowił krok w kierunku opracowania narzędzia zdolnego 
wspomagać metodę w warunkach przemysłowych. 
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1.2.2. Teza pracy 

Z celem rozprawy wiąŜe się teza sformułowana następująco: 

Adaptacja metody HAZOP do analizy wybranych modeli systemów 

informatycznych powstających na wczesnych etapach procesu wytwarzania 

umoŜliwia skuteczne i wydajne wykrywanie występujących w nich anomalii. 

1.3. Zakres badań 

W zakresie badań mieściły się prace związane z opracowaniem i praktycznym zastosowaniem 
nowej metody inspekcji modeli systemów informatycznych, powstających we wczesnych 
etapach procesu wytwarzania. Metoda ta wykorzystuje podejście HAZOP (ang. Hazard and 

Operability Study), adaptując kluczowe mechanizmy tego podejścia. Wykonane działania 
obejmowały określenie zakresu metody (rodzaje modeli, klasy wykrywanych anomalii), 
opracowanie techniki czytania i rejestracji anomalii, opracowanie optymalnej (w sensie 
efektywności oraz stosunku zysków do kosztów) struktury procesu inspekcji, rozwój 
wspomagającego narzędzia programowego oraz przeprowadzenie działań walidacyjnych, 
których wyniki pozwoliły ocenić zaproponowane rozwiązania i wskazać moŜliwości ich 
ulepszenia. 

Przeprowadzone badania obejmowały następujący zakres: 

1. Zdefiniowanie zakresu metody inspekcji. 

Poczynione zostały ustalenia względem zakresu opracowywanej metody. Zakres ten 
wyznaczany jest przez dwa elementy. Pierwszy z nich stanowi zbiór modeli systemów 
informatycznych, których ma dotyczyć metoda. W tym obszarze skupiono się na 
powszechnie stosowanych modelach UML. Drugim elementem zakresu jest klasa 
anomalii, na których ma skupiać się metoda. Podjęto decyzję, by ukierunkować metodę 
na defekty polegające na niewłaściwym odwzorowaniu rzeczywistości w model 
dziedziny i/lub model systemu (szersza dyskusja znajduje się w rozdziale 2). Z uwagi na 
uniwersalne mechanizmy metody HAZOP moŜliwe jest jej zastosowanie równieŜ w 
stosunku do innych typów modeli i klas anomalii, jednakŜe ze względu na konieczność 
czasochłonnej walidacji zaproponowanych rozwiązań, zakres metody rozpatrywany w 
rozprawie został ograniczony. 

 
2. Opracowanie techniki czytania. 

Kryteria inspekcji reprezentowane są przez pomoce wykorzystywane przez uczestników 
inspekcji, sterujące ich uwagą i zawierające sugestie defektów. Pomoce takie razem z 
instrukcjami dla inspektorów tworzą tzw. technikę czytania (ang. reading technique). 
Podstawowym elementem proponowanej inspekcji są tzw. tabele HAZOP, które 
zawierają sugestie defektów i wymuszają na inspektorze podjęcie decyzji czy dany defekt 
występuje w konkretnym poddawanym inspekcji modelu. Sugestie defektów dla 
konkretnego modelu generowane są na podstawie generycznych tabel HAZOP. 
Generyczne tabele HAZOP zawierają ogólne modele defektów związane z określonymi 
elementami notacji (w tym przypadku UML). Opracowanie techniki czytania odbyło się 
przede wszystkim na drodze podejścia analitycznego, jednak w dalszej kolejności 
uwzględnione zostały wyniki eksperymentów walidacyjnych, które posłuŜyły do 
dalszego doskonalenia techniki czytania. 

 
3. Opracowanie procesu inspekcji. 
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Proponowana metoda jest realizowana w ramach zdefiniowanego procesu, który opisuje 
jego struktura funkcjonalna oraz organizacja. W ramach struktury funkcjonalnej 
określono: etapy analizy modeli, dane wejściowe i produkty poszczególnych etapów, 
definicję ról uczestników oraz zakres zbieranych metryk. Organizacja procesu obejmuje 
identyfikację uczestników, umiejscowienie inspekcji w cyklu wytwarzania wraz ze 
sposobem wykorzystania jej wyników, zarządzanie całością procesu oraz poszczególnymi 
jego etapami.  

 
4. Budowa informatycznego narzędzia wspomagającego. 

Dla zaproponowanej metody zapewnione zostało wsparcie narzędziowe w postaci 
prototypowego systemu dostępnego za pośrednictwem Internetu. System umoŜliwia 
automatyzację niektórych czynności wchodzących w skład procesu inspekcji m.in. 
wczytanie modelu w postaci elektronicznej i utworzenie na tej podstawie tabel HAZOP z 
sugestiami defektów, przeznaczonych do wypełnienia przez inspektora. W systemie 
zapamiętywane są równieŜ informacje związane z przedmiotem, przebiegiem i wynikami 
inspekcji. Dzięki moŜliwości dostępu przez Internet, system wspomagający moŜe 
stanowić środek komunikacji pomiędzy uczestnikami inspekcji i pozwalać na współpracę 
osób w ramach rozproszonych zespołów. 

 
5. Eksperymentalna walidacja zaproponowanych rozwiązań. 

Opracowywana w ramach badań metoda ma z załoŜenia słuŜyć zastosowaniom 
praktycznym. Dlatego teŜ niezbędne było sprawdzenie zaproponowanych rozwiązań na 
drodze eksperymentalnej. Zaplanowano i przeprowadzono dwa rodzaje działań walida-
cyjnych. Pierwszy stanowiły studia przypadków polegające na dokonaniu inspekcji 
modeli rzeczywistych systemów połączone z zebraniem i analizą odpowiednich metryk. 
Drugi rodzaj to kontrolowane eksperymenty z udziałem większej liczby uczestników 
(studentów Politechniki Gdańskiej), polegające na przeprowadzeniu przez nich inspekcji 
uprzednio przygotowanych modeli. Celem eksperymentów było porównanie róŜnych 
wariantów opracowywanej metody z innymi technikami przeglądowymi. Wyniki 
eksperymentów stanowiły sprzęŜenie zwrotne i były uwzględniane przy dalszych pracach 
zarówno nad samą metodą inspekcji, jak równieŜ jej wspomaganiem narzędziowym. 

 

1.4. Struktura pracy 

Kolejne rozdziały rozprawy zostały zorganizowane w sposób następujący: 

Rozdział 2 zawiera dokładniejsze wprowadzenie w zagadnienia anomalii występujących w 
dokumentacji i kodzie systemów informatycznych. Dyskutowane są róŜne rodzaje 
potencjalnych anomalii oraz ich moŜliwe skutki. Rozdział wymienia równieŜ róŜne techniki 
wykrywania anomalii, umiejscawiając techniki przeglądowe w szerszym kontekście, wśród 
metod analizy statycznej i dynamicznej. 

Rozdział 3 przedstawia dotychczasowy stan badań i doświadczeń w dziedzinie przeglądów i 
inspekcji oprogramowania. W rozdziale zawarto przybliŜenie idei i historii technik 
przeglądowych oraz wymieniono znane z literatury ich rodzaje. W sposób bardziej dokładny 
zaprezentowano inspekcje oprogramowania oraz ich róŜne warianty polegające na 
modyfikacjach postaci procesu inspekcji, zastosowaniu róŜnych technik czytania bądź 
manipulacji związanymi z procesem parametrami. 

Rozdział 4 przybliŜa genezę i podstawowe pojęcia metody HAZOP, którą w ramach rozprawy 
zaadaptowano na potrzeby wykrywania defektów w modelach obiektowych systemów 
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informatycznych. Zaprezentowana została historia rozwoju metody (ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystania w analizie bezpieczeństwa systemów), znane propozycje 
zastosowań oraz wyniki wdroŜeń. 

W rozdziale 5 przedstawiono wyniki adaptacji metody HAZOP do inspekcji modeli UML. 
Zaprezentowano otrzymaną w wyniku metodę UML-HAZOP obejmującą nową technikę 
czytania, właściwe dla niej generyczne tabele HAZOP oraz metodę tworzenia i ewolucji tych 
tabel. Rozdział ten opisuje równieŜ proces inspekcji UML-HAZOP z wyróŜnieniem 
poszczególnych etapów oraz dyskusją wyboru takiej postaci procesu. 

Rozdział 6 jest poświęcony informatycznym narzędziom wspomagającym stosowanie metody 
UML-HAZOP. Omówiona została funkcjonalność i architektura oraz dwie wersje narzędzia 
zaimplementowane w róŜnych technologiach. 

Rozdział 7 zawiera plan badań walidacyjnych realizowanych za pomocą studiów przypadków i 
kontrolowanych eksperymentów. 

W rozdziale 8 zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące walidacji na drodze studiów 
przypadków.  

Rozdział 9 opisuje trzy kontrolowane eksperymenty przeprowadzone dla oceny róŜnych 
wariantów metody UML-HAZOP. 

Rozdział 10 zawiera podsumowanie rozprawy, dyskusję wyników oraz propozycje dalszych 
prac w tym obszarze badawczym. 

Do pracy załączono dwa dodatki. Dodatek A stanowi instrukcja uŜytkownika systemu 
wspomagającego UML-HAZOP, która pozwala dokładniej zapoznać się z zakresem 
funkcjonalności oraz z interfejsem tego narzędzia. W Dodatku B zamieszczono szczegółowe 
wyniki trzech kontrolowanych eksperymentów.   
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Rozdział 2. Anomalie modeli systemów 
informatycznych 

2.1. Anomalie modeli i ich skutki 

Jednym z najistotniejszych problemów dotyczących projektów informatycznych są anomalie 
obecne w wytwarzanym oprogramowaniu. Ich identyfikacja i naprawa pochłania znaczne 
zasoby czasowe i finansowe, w wyniku czego moŜliwe jest przekroczenie zaplanowanego 
harmonogramu i budŜetu. Jeszcze większe niebezpieczeństwo stanowią anomalie nie wykryte, 
które pozostają w oprogramowaniu dostarczonym klientowi i w sposób oczywisty powodują 
obniŜenie poziomu satysfakcji uŜytkowników. 

Anomalie mogą być wprowadzane juŜ w najwcześniejszych etapach wytwarzania oprogramo-
wania np. podczas pozyskiwania wymagań lub w trakcie tworzenia analitycznego modelu 
systemu. Jeśli nie zostaną w porę zauwaŜone i skorygowane, przenoszą się na kolejne 
reprezentacje systemu, a koszty ich naprawy w kaŜdej kolejnej fazie systematycznie rosną 
[McConnell 1996]. 

Problem ten nie ogranicza się bynajmniej jedynie do ostatecznej reprezentacji systemu czyli 
kodu. Doświadczenia wskazują, Ŝe anomalie powstają w róŜnych etapach przedsięwzięcia 
informatycznego i występują w produktach wynikających z tych etapów. Anomalie niewykryte 
na danym etapie zostają przeniesione do produktów kolejnych etapów. Jako typowy przykład 
takiej propagacji moŜna przytoczyć błąd człowieka w opisywaniu wymagań wprowadzony do 
Specyfikacji Wymagań Systemowych, która stanowić będzie podstawę dalszych prac nad 
systemem. Obserwowana jest prawidłowość, Ŝe im później dana anomalia zostanie wykryta i 
usunięta w stosunku do etapu, w ramach którego powstała, tym większe są związane z tym 
koszty i nakłady pracy. Stanowi to silną motywację do „wzmacniania” działań analitycznych, 
ukierunkowanych na wykrywanie anomalii w tych reprezentacjach tworzonego oprogramo-
wania, które powstają najwcześniej w ramach cyklu wytwórczego. 

Rezultatem przedsięwzięcia informatycznego jest pewna liczba produktów, wśród których 
znajduje się, poza samym kodem, dokumentacja dotycząca wytworzonego systemu a takŜe 
procesu wytwórczego. W zaleŜności od przyjętego cyklu wytwarzania, ustaleń organizacyjnych, 
standardów, wykorzystywanych narzędzi itp. dokumentacja taka będzie mocno zróŜnicowana, 
zarówno pod względem zakresu i zawartości, jak równieŜ formy poszczególnych wchodzących 
w jej skład dokumentów. Istnieją jednak pewne produkty charakterystyczne dla wszystkich (lub 
prawie wszystkich) przedsięwzięć. MoŜna do nich zaliczyć przede wszystkim kolejne 
reprezentacje systemu, poczynając od specyfikacji wymagań, a kończąc na kodzie. Jedną z 
takich powszechnie stosowanych reprezentacji pośrednich stanowią modele systemu 
(biznesowe, analityczne, projektowe) tworzone obecnie głównie za pomocą metodyki 
obiektowej. 

RóŜnego rodzaju modele wyposaŜone są w reprezentację graficzną i co najmniej częściowo 
sformalizowaną składnię. Wśród przykładów moŜna wymienić modele obiektowe (statyczne, 
dynamiczne), relacyjne, czy teŜ ontologie. Mogą one powstawać w bardzo wczesnych etapach 
procesu wytwarzania, zaś w porównaniu z innymi elementami dokumentacji (np. specyfikacją 
wymagań) charakteryzują się lepiej określoną strukturą i składnią. UmoŜliwia to precyzyjniej-
sze określenie kryteriów i zasad ich analizy. 

2.2. Klasyfikacja anomalii 

Wynikiem błędów ludzi moŜe być obecność w dokumentacji projektowej, w szczególności we 
wczesnych reprezentacjach systemu, róŜnego rodzaju anomalii: od defektów projektowych 
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polegających na niewłaściwym odwzorowaniu problemu bądź jego rozwiązania, poprzez 
przekroczenie zakresu metryk lub heurystyk przyjmowanych za optymalne, aŜ do naruszenia 
specyficznych atrybutów systemu np. bezpieczeństwa lub ochrony. Nie wykryta anomalia 
przenoszona jest do kolejnych reprezentacji systemu, a jej usunięcie w kaŜdym kolejnym etapie 
wytwarzania wymaga coraz większych nakładów czasowych i finansowych. Problemu tego 
moŜna w znacznym stopniu uniknąć poprzez wprowadzenie dodatkowych działań ukierunko-
wanych na wykrywanie anomalii w dokumentacji wczesnych etapów cyklu wytwarzania, zanim 
zostanie ona wykorzystana jako podstawa dalszych prac. Wskazane jest więc opracowanie 
metod wspierających analityka sprawdzającego dokumentację pod kątem obecności anomalii. 

Warto zauwaŜyć pewne analogie pomiędzy róŜnymi klasami anomalii. Podstawowym rodzajem 
są defekty projektowe polegające na nieprawidłowym odwzorowaniu w modelu (albo innej 
reprezentacji systemu) rzeczywistości dziedziny problemowej lub wymagań uŜytkownika. W 
sytuacji gdy defekty te pozostaną niewykryte, powodują wręcz z definicji, Ŝe wytworzony 
system nie będzie działał poprawnie. W przypadku niektórych klas systemów istnieją jednak 
pewne duŜo trudniejsze do wykrycia i wymagające odrębnej analizy rodzaje anomalii. Chodzi 
tu po pierwsze o sytuacje, w których prawidłowo funkcjonujący system moŜe ulec awarii i 
zagrozić swojemu otoczeniu na skutek np. nietypowego pobudzenia, zakłóceń lub fizycznej 
awarii jednego z komponentów. Po drugie, poprawne działanie systemu moŜe zostać (przy 
braku wystarczających zabezpieczeń) zakłócone na skutek złośliwego ataku. 

W pierwszym przypadku mówi się o tzw. hazardzie czyli zdarzeniu niebezpiecznym, mogącym 
prowadzić do wypadku w otoczeniu systemu. Jest to pojęcie związane z systemowym atrybutem 
bezpieczeństwa (ang. safety) definiowanym jako poziom gwarancji, Ŝe funkcjonowanie systemu 
nie zagrozi jego otoczeniu. Identyfikacja i analiza hazardów jest konieczna w przypadku 
systemów wdraŜanych w środowisku, w którym moŜe dojść do sytuacji groźnych lub wręcz 
katastrofalnych. Jako przykłady moŜna wymienić systemy związane z dziedzinami takimi jak: 
medycyna, transport (w tym lotniczy), energetyka, wojskowość i wiele innych. 

W drugim natomiast przypadku, przedmiotem zainteresowania jest zabezpieczenie (ang. 
security) czyli atrybut systemu określający stopień odporności systemu na celowe ataki z 
zewnątrz. Wymagana jest analiza zagroŜeń dotyczących zabezpieczenia (ang. security threats). 
Z koniecznością wykonania takiej analizy mamy do czynienia w przypadku systemów, dla 
których bardzo istotne jest uniemoŜliwienie dostępu uŜytkownikom nieuprawnionym do 
korzystania z systemu oraz ochrona zasobów systemu przed nieupowaŜnionym ujawnieniem lub 
manipulacją. W kategorii tej mieszczą się na przykład systemy związanych z elektronicznym 
biznesem, bankowością, administracją itp. 

Oczywiście powyŜsze trzy kategorie nie wyczerpują wszystkich moŜliwych rodzajów anomalii, 
z jakimi moŜna się zetknąć podczas prac nad systemami informatycznymi. Najczęściej moŜna 
się spotkać z problemem zwykłych defektów projektowych, dotyczy to praktycznie kaŜdego 
systemu. Z hazardami i zagroŜeniami moŜna się zetknąć jedynie w kontekście niektórych, 
niekiedy dość specyficznych klas systemów, jednak z kolei potencjalne konsekwencje ich 
wystąpienia nadają zagadnieniu ich wykrywalności duŜe znaczenie. Analogie pomiędzy tymi 
róŜnymi klasami anomalii sugerują, Ŝe moŜna spróbować zaadaptować metody uŜywane w 
jednej z dziedzin do wykrywania anomalii w drugiej i takie właśnie podejście zastosowano w 
niniejszej rozprawie. 

2.3. Metody wykrywania anomalii 

Istnieje bardzo wiele metod wykrywania anomalii w artefaktach wytwarzanych w ramach 
przedsięwzięć informatycznych. Praktycznie niemoŜliwe jest wymienienie wszystkich, bardzo 
trudnym zadaniem byłoby równieŜ opracowanie ich szczegółowej taksonomii. Istnieje jednakŜe 
najbardziej ogólny podział na metody analizy dynamicznej i metody analizy statycznej [Górski 
et al 1999]. 
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Określenie „analiza dynamiczna” jest w praktyce odnoszone do szeroko rozumianego 
testowania. Przez testowanie określane jest eksperymentowanie z działającym kodem programu, 
dotyczące operacyjnych cech programu (tzn. własności ujawniających się podczas jego 
działania) [Górski et al 1999]. Z powyŜszej definicji wprost wypływa wniosek, iŜ analiza 
dynamiczna dotyczy kodu i weryfikacja lub walidacja modeli systemów informatycznych nie 
jest tą drogą moŜliwa. MoŜliwe i często wskazane jest wykorzystanie modeli w procesie 
testowania np. do automatycznej generacji przypadków testowych [Wiszniewski, Bereza-
Jarociński 2006], jednakŜe taka kontrola nie dotyczy samych modeli, lecz kolejnych 
reprezentacji systemu, dla których model stanowi punkt odniesienia. 

Testowanie stanowi bardzo rozległy obszar, zarówno pod względem badawczym, jak i 
skutecznego wdroŜenia i zastosowania w przypadkach konkretnych programów, systemów i 
przedsięwzięć. W skład tego obszaru wchodzą m.in. zagadnienia [Wiszniewski, Bereza-
Jarociński 2006]: 

• planowania testów na róŜnych poziomach i w róŜnych fazach testowania, 

• specyfikacji i dokumentacji przypadków testowych, 

• wykonywania testów i raportowania wyników, 

• opracowania strategii testowania przydatnych przy wykrywaniu róŜnych klas błędów, 

• organizacji procesu testowania i zarządzania tym procesem, 

• wspomagania narzędziowego dla testerów. 

Z uwagi na bardzo złoŜony charakter zagadnień związanych z testowaniem oraz jednoczesny 
brak bezpośredniego powiązania z celem rozprawy, zagadnienia te nie będą tu szerzej 
omawiane. Ich omówienie moŜna znaleźć w wielu pozycjach literatury np. [Wiszniewski, 
Bereza-Jarociński 2006], [Patton 2002]. 

Analiza statyczna moŜe dotyczyć znacznie szerszego spektrum artefaktów niŜ ograniczona do 
wykonywalnego kodu analiza dynamiczna i moŜe dotyczyć równieŜ wcześniejszych 
reprezentacji systemu (np. wymagania, modele) a takŜe innych rodzajów dokumentacji w 
przedsięwzięciu informatycznym (np. specyfikacji testów, podręcznika uŜytkownika, dokumen-
tacji zarządzania przedsięwzięciem). Prowadzenie analizy statycznej polega na pozyskaniu 
informacji o treści lub strukturze danego artefaktu bez obserwacji działania kodu programu 
[Górski et al 1999]. Przykładowe metody analizy statycznej obejmują: 

• Techniki przeglądowe – Kontrole artefaktów dokonywane przez ludzi (dokładniej 
omawiane w rozdziale 3). 

• Interpretacje symboliczne – Interpretacje i analizy tekstu programu mające na celu analizę 
przepływu danych i sterowania. Zabiegi te najczęściej wykonywane są przez narzędzia; 
przykładami mogą być parsery i kompilatory. Zakres wykrywanych tą drogą anomalii moŜe 
być bardzo zróŜnicowany – od zwykłej kontroli składni po bardziej zaawansowane 
mechanizmy np. dokonujące analizy charakterystyk pamięciowo-czasowych. Tego rodzaju 
zabiegi nie muszą być ograniczone do kodu; w przypadku wykorzystania notacji formalnej 
lub semiformalnej (a więc równieŜ UML, szczególnie wzbogacony o warunki OCL 
[Warmer, Kleppe 2003]) moŜliwa jest automatyczna analiza niektórych anomalii 
związanych z tymi modelami.  

• Formalne dowody poprawności – Wykazywanie, Ŝe określone warunki działania programu 
są zawsze spełnione np. za pomocą asercji [Dijkstra 1976]. Do tej kategorii mogą być 
zaliczone równieŜ tzw. metody formalne, w których specyfikacja systemu tworzona jest w 
języku formalnym i na jej podstawie poprzez kolejne przekształcenia lub uściślenia 
wytwarzany jest kod programu. Przykładami takich metod formalnych mogą być algebra 
procesów równoległych i związana z nią notacja Communicating Sequential Processes 
(CSP) [Roscoe 1998] czy teŜ notacja Z [Spivey 1992]. 
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Metody analizy statycznej mogą stanowić adekwatne narzędzie do analizy modeli UML pod 
kątem anomalii i warto zauwaŜyć, Ŝe dotyczy to nie tylko przeglądów. Co więcej, niektóre klasy 
anomalii np. związane ze nieprawidłową składnią lub brakiem spójności pomiędzy 
poszczególnymi diagramami modelu są łatwiejsze (i tańsze) do wykrycia na drodze zautomaty-
zowanej analizy symbolicznej niŜ w ramach przeglądów [Gilb, Graham 1993]. JednakŜe, w 
przypadku anomalii stanowiących podstawowy przedmiot zainteresowania tej rozprawy 
(defekty projektowe polegające na niewłaściwym odwzorowaniu rzeczywistości w model) 
jedyną uŜyteczną techniką wydają się przeglądy. 

Przyczyną jest fakt, iŜ choć UML posiada częściowo sformalizowaną (graficzną) składnię, 
natomiast semantyka jest nieformalna i w znacznym stopniu zaleŜna od interpretacji odbiorcy. 
Co więcej, punktem odniesienia decydującym o tym, co jest defektem a co nie najczęściej jest 
specyfikacja wymagań systemowych (nieformalna, w postaci tekstu), bądź teŜ ogólna wiedza 
dziedzinowa (tym bardziej nieformalna). W tej sytuacji automatyzacja wykrywania defektów 
wydaje się praktycznie niemoŜliwa; określenie czy w danym miejscu modelu występuje defekt 
musi naleŜeć do człowieka. Warto nadmienić, Ŝe defekty mogły by być wykrywane 
automatycznie w przypadku gdyby podstawę konstrukcji modelu stanowiła jakaś specyfikacja 
formalna. Tego typu podejście praktycznie nie bywa jednak stosowane w rzeczywistych 
przedsięwzięciach informatycznych, pomijając pewne specjalne dziedziny zastosowań np. 
systemy krytyczne ze względu na bezpieczeństwo. 

Konkludując, dla potrzeb wykrywania defektów w modelach UML najbardziej odpowiednim 
środkiem wydają się techniki przeglądowe, a takŜe w mocno ograniczonym zakresie inne 
metody analizy statycznej. Analiza dynamiczna nie ma tutaj zastosowania. NaleŜy jednak 
podkreślić, Ŝe patrząc na przedsięwzięcie informatyczne jako całość i mając na celu 
zapewnienie odpowiedniej jakości produktu końcowego naleŜy stosować zarówno metody 
statyczne, jak i dynamiczne. Kombinacja taka daje efekt synergii i jest rekomendowana do 
praktycznego wykorzystania [Gilb, Graham 1993]. 

2.4. Podsumowanie 

Jak pokazano w tym rozdziale, istnieje cała gama anomalii oraz artefaktów, w których mogą 
one się znajdować. Co za tym idzie, dostępnych jest wiele technik ich wykrywania. Cały 
szkopuł w tym, aby zastosować właściwe narzędzie do właściwej pracy. W przypadku 
rozwaŜanego tu zagadnienia – wykrywania defektów w modelach najwłaściwszym środkiem są 
techniki przeglądowe, które zostaną przybliŜone w kolejnym rozdziale. 
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Rozdział 3. Przeglądy i inspekcje oprogramowania 

3.1. Idea przeglądów 

Powszechnie znana z Ŝycia codziennego zasada mówi, Ŝe najtrudniej jest zauwaŜyć własne 
błędy. Wynika to najczęściej ze zbyt małego dystansu, jaki człowiek ma do efektów swojej 
pracy oraz posługiwania się określonymi schematami myślowymi – poszukując błędu myśli się 
w podobny sposób jak w chwili, gdy ów błąd się popełniało. Najczęściej korzystny dla 
powodzenia danego zadania okazuje się udział innej, niezaangaŜowanej bezpośrednio osoby, 
której bardziej obiektywny punkt widzenia i „świeŜe spojrzenie” na daną kwestię pozwolą 
znaleźć źródło problemów. 

PowyŜsza generalna prawidłowość dotyczy równieŜ programowania oraz innych prac 
wykonywanych w ramach przedsięwzięcia informatycznego. Najprostszym jej przykładem 
moŜe być skierowana do siedzącego przy sąsiednim biurku kolegi-programisty prośba o pomoc 
w znalezieniu defektu w implementowanej aktualnie funkcji. MoŜliwe jest jednakŜe 
zbudowanie na bazie tej prawidłowości zdefiniowanego procesu, który byłby ukierunkowany na 
wykrywanie defektów. Proces taki, zamiast być stosowany jedynie w razie wystąpienia 
problemów, moŜe stanowić planowy środek zapewniania jakości produktów przedsięwzięcia 
informatycznego. Tego typu podejście zaczęło być stosowane na szerszą skalę w pierwszej 
połowie lat 70, kiedy rosnące rozmiar i złoŜoność systemów informatycznych doprowadziły do 
tzw. kryzysu oprogramowania (notoryczne przekroczenia harmonogramu i budŜetu przedsięw-
zięć, obniŜona jakość). W efekcie pojawiła się potrzeba usystematyzowania procesów 
wytwórczych oraz wzbogacenia ich o działania ukierunkowane na zapewnianie jakości. Za 
przełomowe wydarzenie w upowszechnieniu tego typu podejścia do kontroli artefaktów 
projektowych i wykrywania anomalii uwaŜana jest publikacja słynnego artykułu Michaela 
Fagana [Fagan 1976]. 

W dalszej części pracy mówiąc ogólnie o zorganizowanych kontrolach artefaktów przez ludzi 
będzie uŜywane pojęcie przeglądu. PoniŜej przedstawiono dokładniejszą definicję: 

Przegląd (ang. review) – proces kontroli określonego artefaktu dokonywany z udziałem osoby 
lub grupy osób nie będących jego autorami, mający na celu wykrycie defektów (lub ogólniej 
rzecz biorąc anomalii) oraz moŜliwości ulepszeń. 

W literaturze, poza pojęciem review, spotyka się równieŜ toŜsame określenia technical review 
oraz peer review. PowyŜsza definicja jest zgodna z podejściem prezentowanym w [Freedman, 
Weinberg 1990] oraz [Wiegers 2001]. W przypadku innych ksiąŜek i artykułów mogą 
występować niezgodności co do treści definicji, albo nawet co do nazewnictwa. Wynika to z 
braku usystematyzowania pojęć tej dziedziny; ta kwestia została dokładniej omówiona i 
zilustrowana przykładami w podrozdziale 3.2. 

W ramach przeglądu w sposób oczywisty zawsze musi istnieć coś, co jest przeglądowi 
poddawane. Dodatkowo, bardzo często do stwierdzenia faktu występowania defektu albo jego 
braku konieczna jest dodatkowa informacja zawarta w jakimś źródle zewnętrznym. NaleŜy więc 
wprowadzić dwie dodatkowe, uniwersalne dla wszystkich rodzajów technik przeglądowych, 
definicje [Gilb, Graham 1993]: 

Dokument kontrolowany (ang. target document) – produkt poddawany przeglądowi w celu 
wykrycia i poprawienia występujących w nim defektów. 

Dokument źródłowy (ang. source document) – produkt, na podstawie którego prowadzony jest 
przegląd dokumentu kontrolowanego. Stanowi punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji co 
jest, a co nie jest defektem. Przykładami dokumentu źródłowego mogą być pierwotny 
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dokument, na podstawie którego powstał dokument kontrolowany (taki jakim jest np. 
specyfikacja wymagań dla projektu architektury) albo standardy, z którymi dokument 
kontrolowany powinien być spójny. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe nazwa dokument jest tutaj symboliczna. Jej uŜycie nie musi oznaczać, Ŝe 
chodzi o dokument tekstowy; przeglądom mogą podlegać równieŜ modele, projekty interfejsów, 
kod źródłowy oraz, jak stwierdza M. Fagan, „wszystko, co powstało w ramach procesu 
wytwarzania oprogramowania i da się obejrzeć lub przeczytać” [Fagan 1986]. Nie jest równieŜ 
wymagane by dokument taki stanowił kompletną całość. Powszechną praktyką przeglądów jest 
dzielenie duŜych produktów na części (tzw. chunking) lub rozpatrywanie podczas jednego 
przeglądu kilku mniejszych. Celem jest taki dobór „ilości materiału”, aby jego kontrola była 
wykonalna w ramach pojedynczego procesu przeglądu, a jednocześnie zorganizowanie 
przeglądu było uzasadnione ekonomicznie. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku 
dokumentów źródłowych – ich liczba, rodzaj oraz to, czy są to całe produkty, czy fragmenty 
zaleŜą od kontekstu danego konkretnego przeglądu i mogą być bardzo róŜne. 

3.2. Rodzaje technik przeglądowych 

Podstawowa idea technik przeglądowych moŜe się przekładać się na róŜne szczegółowe 
rozwiązania. W dostępnej literaturze opisanych zostało wiele zróŜnicowanych technik. RóŜnice 
pomiędzy nimi wynikają z przyjmowanego zakresu, celu, struktury organizacyjnej oraz stopnia 
formalizacji. 

W celu wprowadzenia w zagadnienie, na podstawie literatury [Freedman, Weinberg 1990], 
[Wiegers 2001], [Yourdon 1989], [Gilb, Graham 1993] zostanie scharakteryzowanych kilka 
znanych technik przeglądowych: 

• Przegląd zespołowy (ang. team review) 

• Przegląd-prezentacja (ang. walkthrough) 

• Inspekcja (ang. inspection) 

• Przegląd rotacyjny (ang. round-robin review) 

• Programowanie w parach (ang. pair programming) 

• Przegląd indywidualny (ang. peer deskcheck) 

• Równoległy przegląd indywidualny (ang. passaround) 

W poniŜszym omówieniu pierwsza z technik (przegląd zespołowy) zostanie tu potraktowana 
jako najbardziej typowy przykład przeglądu, pozostałe rodzaje technik przeglądowych będą 
definiowane poprzez opisanie róŜnic w stosunku do przeglądu zespołowego. Przy opisach 
poszczególnych ról i etapów procesów uŜywane będzie ujednolicone nazewnictwo w języku 
polskim, w natomiast w nawiasach podawane będą wszystkie znane nazwy anglojęzyczne 
zaproponowane przez róŜnych autorów. Przy doborze polskich nazw kierowano się bardziej 
intencją oddania rzeczywistego znaczenia danej roli lub etapu, niŜ dosłownym tłumaczeniem 
któregoś z terminów angielskich. 

Przegląd zespołowy stanowi zaplanowany i ustrukturalizowany proces, który jednak nie 
narzuca zbyt daleko idącej formalizacji. WyróŜniane są następujące typowe role uczestników 
procesu: 

• Lider (ang. Leader, Moderator, Coordinator, Chairperson) – Osoba odpowiedzialna za 
końcowe powodzenie przeglądu i nadzór nad całym procesem. Do jej obowiązków naleŜy 
dbanie o kwestie organizacyjne (dystrybucja materiałów, zapewnienie sali i niezbędnego 
sprzętu, zaplanowanie spotkania), przewodniczenie spotkaniu, sporządzenie końcowego 
raportu z przeglądu oraz przekazanie wyników (wykrytych defektów) autorom dokumentu 
poddawanego przeglądowi. Szczególnie istotna jest tu kwestia kontroli nad spotkaniem 
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zespołu kontrolerów i zapewnienie, Ŝeby toczona w jego ramach dyskusja była 
merytoryczna, szybko zmierzała do konkluzji i była wolna od wszelkich konfliktów 
personalnych. Obowiązki jakie nakłada ta rola wymagają, aby funkcja lidera przydzielana 
była osobom mającym adekwatne przygotowanie (specjalne przeszkolenie lub/i 
doświadczenie z przeglądami) oraz posiadającym odpowiednie umiejętności interpersonalne.  

• Sekretarz (ang. Recorder, Scribe) – Osoba odpowiedzialna za notowanie w rejestrze 
problemów (ang. issue log) defektów zgłoszonych w trakcie spotkania kontrolerów w 
czytelnej i zrozumiałej dla odbiorców (przede wszystkim autorów) formie. 

• Prezenter (ang. Presenter, Reader) – Osoba, która podczas spotkania kontrolerów inicjuje 
dyskusję nad danym fragmentem kontrolowanego dokumentu, wskazując jaki fragment jest 
w danej chwili rozwaŜany i streszczając jego zawartość. W wielu wersjach implementacji 
przeglądów rola ta jest pomijana. 

• Kontroler (ang. Reviewer, Checker) – Osoba, której zadaniem jest wykrywanie defektów w 
poddawanym przeglądowi artefakcie. W pierwszej kolejności ma obowiązek samodzielnie 
zaznajomić się z kontrolowanym dokumentem oraz wszelkimi dokumentami źródłowymi i w 
ramach tego kroku spróbować identyfikować defekty. Następnie uczestniczy w spotkaniu 
kontrolerów, gdzie ma za zadanie zgłaszać defekty, które są wówczas notowane przez 
sekretarza. 

• Autor (ang. Author, Producer) – Osoba odpowiedzialna za wytworzenie kontrolowanego 
dokumentu. Przekazuje wyniki swojej pracy do przeglądu, a po zakończonym przeglądzie 
otrzymuje jego wyniki czyli raport końcowy i listę wykrytych defektów. PoŜądane jest 
równieŜ, by autor uczestniczył w spotkaniu kontrolerów, gdzie w razie potrzeby moŜe słuŜyć 
wyjaśnieniami dotyczącymi np. skomplikowanych rozwiązań lub przyjętych załoŜeń.  

Struktura organizacyjna przeglądów zespołowych składa się z następujących etapów: 

• Planowanie (ang. Planning, Organisation, Setup) – Inicjalny krok procesu wykonywany 
przez lidera, na ogół w porozumieniu z kierownictwem danego zespołu czy jednostki 
organizacyjnej firmy. W etapie tym wyznaczane są cele i zakres przeglądu oraz wybierani 
uczestnicy. Ma równieŜ miejsce zaplanowanie harmonogramu przeglądu oraz przydział 
niezbędnych zasobów.  

• Kontrola indywidualna (ang. Checking, Preparation) – KaŜdy z kontrolerów samodzielnie 
zapoznaje się z kontrolowanym dokumentem oraz dokumentami źródłowymi W wyniku tego 
etapu kontroler powinien biegle orientować się w treści całej dokumentacji, w stopniu 
wystarczającym, by móc zgłaszać defekty i dyskutować na ich temat podczas spotkania 
kontrolerów. W wielu wersjach implementacji procesu przeglądów kontroler jest równieŜ 
zobowiązany do sporządzenia wstępnej listy zauwaŜonych defektów i przyniesienia jej na 
spotkanie, inne wersje zakładają, Ŝe jedynym celem tego etapu jest przygotowanie do 
spotkania, zaś wykrywanie i dokumentowanie defektów ma miejsce wyłącznie w trakcie 
samego spotkania. Często kontrolerzy wyposaŜani są w instrukcje postępowania i dodatkowe 
pomoce sterujące ich uwagą podczas indywidualnego poszukiwania defektów. Ma to na celu 
zwiększenie ich skuteczności, a takŜe moŜe np. słuŜyć minimalizacji nakładania się 
defektów znajdowanych przez poszczególnych kontrolerów poprzez skupianie ich uwagi na 
róŜnych rodzajach defektów. 

• Spotkanie kontrolerów (ang. Meeting) – Jest to zebranie całego zespołu uczestniczącego w 
przeglądzie. Ze względu na trudności związane z kontrolą dyskusji w zbyt duŜym gronie 
zalecana liczba uczestników to maks. 7 osób. Spotkaniu przewodniczy lider, którego 
zadaniem jest zapewnienie sprawnego przebiegu tego etapu oraz zadbanie by uczestnicy 
skoncentrowali się na celu spotkania, a więc wykrywaniu i raportowaniu defektów. Podczas 
spotkania zespół przegląda kontrolowany dokument, a kontrolerzy zgłaszają zauwaŜone 
defekty. MoŜliwe są równieŜ dyskusje mające np. na celu wyjaśnienie wątpliwości 
kontrolerów, nie powinny one jednakŜe zajmować zbyt wiele czasu i odciągać uwagi 
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uczestników od podstawowego celu spotkania. W szczególności uczestnicy nie powinni 
próbować poprawiać defektów, ani opracowywać alternatywnych, ich zdaniem lepszych 
rozwiązań niŜ te zawarte w dokumencie kontrolowanym. W przypadku gdy kontrolerzy 
dysponują juŜ wstępnymi listami defektów po etapie kontroli indywidualnej, w pierwszej 
kolejności zgłaszają właśnie te defekty. Nie zwalnia ich to jednak z zadania poszukiwania 
defektów równieŜ w trakcie spotkania np. poprzez wskazywanie problemów analogicznych 
do zaraportowanych przez innych uczestników, ale występujących w innym fragmencie 
kontrolowanego dokumentu. Podstawową ideą organizowania takiego spotkania jest chęć 
osiągnięcia efektu synergii, kiedy to końcowy rezultat działań grupy współpracujących ze 
sobą osób jest lepszy niŜ suma rezultatów osiąganych indywidualnie przez kaŜdą z nich. 
Istotną rolę pełni w trakcie spotkania sekretarz, którego funkcja polega na dokumentowaniu 
wszystkich zgłoszonych defektów w wyczerpującej i zrozumiałej dla odbiorców postaci. 

• Edycja (ang. Rework) – Wyniki przeglądu są dostarczane autorom kontrolowanego 
dokumentu, których zadaniem jest udoskonalenie produktu w oparciu o te wyniki. Zwykle 
nie określa się Ŝadnych procedur weryfikacyjnych ukierunkowanych na sprawdzenie, w jaki 
sposób autorzy uwzględnili uwagi kontrolerów. Wyjątkiem są sytuacje skrajne, kiedy raport 
końcowy przeglądu rekomenduje ponowne wytworzenie danego artefaktu (od podstaw) – 
wówczas sprawa jest delegowana na szczebel kierowniczy. 

Przegląd-prezentacja to technika, w której, poza wykrywaniem defektów, istotny jest cel 
edukacyjny – zaznajomienie szerszego grona osób z kontrolowanym dokumentem. WyróŜnia-
jącą cechą przeglądu-prezentacji jest sposób organizacji spotkania kontrolerów, w ramach 
którego duŜo większe znaczenie ma rola prezentera. Jako prezenter najczęściej występuje jeden 
z autorów kontrolowanego dokumentu. Jego zadaniem jest zreferowanie zebranym, według 
wybranego przez siebie porządku, krok po kroku treści dokumentu oraz wyjaśnienie 
wątpliwości i pytań zgłaszanych przez słuchaczy. Tego rodzaju wątpliwości oraz bezpośrednie 
wskazania defektów wyraŜane przez słuchaczy są odnotowywane przez sekretarza. Przeglądy-
prezentacje nie przywiązują równieŜ zbyt duŜej wagi do etapu kontroli indywidualnej; etap ten 
jest albo całkowicie pomijany, albo ograniczany do pobieŜnego zapoznania się kontrolerów z 
dokumentacją. Z uwagi na brak konieczności dogłębnego przygotowania, edukacyjny cel 
przeglądu-prezentacji oraz bardziej pasywną rolę kontrolerów, dopuszczana jest większa liczba 
obecnych osób niŜ w przypadku przeglądów grupowych. Widoczna jest równieŜ generalnie 
niewielka formalizacja procesu, przejawiająca się np. w braku raportowania wyników. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe chociaŜ ogólny nadzór nad spotkaniem (w szczególności nad dyskusjami) 
jest sprawowany przez lidera, to prezenter ma znaczny wpływ na jego przebieg wybierając 
kolejność w jakiej przeglądana jest treść kontrolowanego dokumentu oraz poprzez sam przekaz 
prezentacji. Stwarza to pewne ryzyko, iŜ kontrolerzy nie będą w stanie obiektywnie ocenić 
produktu, ale będą to robić przez pryzmat prezentacji i osobowości prezentera. Ryzyko to jest 
potęgowane przez fakt niskiej inicjalnej znajomości produktu przez kontrolerów. W tej sytuacji 
komunikatywny prezenter i ciekawy sposób przedstawienia produktu mogą stwarzać wraŜenie, 
Ŝe równieŜ sam produkt jest wysokiej jakości, podczas gdy w rzeczywistości zawiera on wiele 
defektów. Analogicznie, dobry produkt przedstawiany w ramach słabej prezentacji moŜe 
wydawać się znacznie gorszy, niŜ w sytuacji gdyby został poddany obiektywnej ocenie. Z 
powyŜszych względów, przeglądy-prezentacje nie do końca sprawdzają się jako narzędzie 
kontroli jakości i powinny raczej być słuŜyć autorom jako test zrozumiałości treści dokumentu 
dla potencjalnych odbiorców lub teŜ być stosowane do celów edukacyjnych [Freedman, 
Weinberg 1990], [Gilb, Graham 1993]. 

Inspekcja stanowi najbardziej sformalizowany rodzaj techniki przeglądowej. Cały proces, jego 
poszczególne etapy oraz zadania przydzielane uczestnikom inspekcji – inspektorom (ang. 
inspector) przypisanym do określonych ról są duŜo dokładniej zdefiniowane i pozostawiają 
mniejszy margines dowolności. Formalizacja moŜe posuwać się nawet do tego stopnia, Ŝe z 
góry definiowana jest np.: ustrukturalizowana postać wypowiadania zgłoszeń defektów w 
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trakcie dyskusji na spotkaniu kontrolerów, tempo w jakim kontroler powinien przeglądać 
kontrolowany dokument (np. liczba stron lub wierszy na godz.), minimalne tempo zgłaszania 
defektów podczas spotkania. Posunięcia takie ograniczają w pewien sposób uczestników 
inspekcji i czynią ich pracę bardziej mechaniczną, mają jednak na celu zwiększenie 
skuteczności inspekcji oraz stopnia jej opłacalności ekonomicznej. 

Dobór ról oraz podział na etapy są podobne do tych spotykanych w przeglądach grupowych, z 
jedną istotną róŜnicą. Obowiązkowym dla inspekcji (a często pomijanym lub marginalizo-
wanym w innych technikach przeglądowych) etapem jest Sprawdzenie Edycji (ang. Follow-up), 
w którym lider inspekcji upewnia się, Ŝe przekazane autorom wyniki inspekcji (zgłoszone 
defekty) zostały przez nich rozwaŜone i do kontrolowanego dokumentu wprowadzono 
niezbędne poprawki. Poza bezpośrednim, krótkoterminowym celem jakim jest znalezienie i 
poprawa defektów w danym kontrolowanym dokumencie, inspekcje mają równieŜ na celu 
długofalową poprawę całego procesu wytwarzania oraz samych inspekcji. Takie długofalowe 
działanie osiąga się poprzez oparcie inspekcji na statystycznej kontroli procesu (ang. statistical 

process control), w ramach której wszystkie moŜliwe metryki (np. liczba wykrywanych 
defektów, rodzaj wykrywanych defektów, tempo kontroli) są rejestrowane i analizowane. 
Wnioski z tych analiz stanowią podstawę do działań naprawczych związanych z procesem 
wytwórczym. Na przykład duŜa liczba defektów określonego typu wykrywanych w 
dokumentach danego zespołu moŜe skutkować przeprowadzeniem dla tego zespołu 
odpowiedniego szkolenia. defekty związane z trudnością zrozumienia treści dokumentów mogą 
skutkować zmianą standardów dokumentacyjnych danej organizacji. Analogicznie, na 
podstawie takich danych moŜna modyfikować sam proces inspekcji praktykowanych w 
organizacji, np. jeśli defekty danego rodzaju w znacznej mierze pozostają niezauwaŜone 
podczas inspekcji i ich wykrycie następuje dopiero w fazie testowania albo po wdroŜeniu, 
moŜliwa jest zmiana pomocy wykorzystywanych podczas kontroli przez inspektorów, tak aby w 
większym stopniu uwzględniały one przeoczane do tej pory rodzaje defektów. Więcej 
informacji o inspekcjach oraz szczegółowych rozwiązaniach zaproponowanych w tej dziedzinie 
znajduje się w dalszej części rozdziału. 

Przegląd rotacyjny to technika, której głównym wyróŜnikiem jest cykliczna postać procesu. 
Postać taka ma na celu zapewnienie, Ŝe kaŜdy z uczestników tego procesu wykona równą część 
pracy oraz identyczny lub bardzo podobny zestaw zadań. Najbardziej typowym przykładem jest 
sytuacja, kiedy podczas spotkania kontrolerów, kaŜdy z nich kolejno obejmuje funkcję lidera 
podczas przeglądu pewnego fragmentu produktu, a po zakończeniu pracy nad tym fragmentem 
przekazuje funkcję koledze. Analogicznie przekazywana jest rola sekretarza. Innym przykładem 
jest przydzielenie kaŜdemu z uczestników przeglądu określonego punktu widzenia (np. 
koncentracji na danym typie defektów) i zmianę tego przydziału podczas spotkania w taki 
sposób, aby kaŜdy z uczestników mógł wyrazić swój pogląd przez pryzmat kaŜdego z 
dostępnych punktów widzenia. 

Przeglądy rotacyjne mogą być uŜyteczne w sytuacji gdy wszyscy uczestnicy przeglądu mają 
bardzo zbliŜony (i raczej niezbyt wysoki) poziom wiedzy i doświadczenia. Rozdzielenie 
kluczowych zadań pomiędzy wszystkich uczestników ma na celu zapewnienie, Ŝe na nikim nie 
będzie spoczywała zbyt duŜa odpowiedzialność za końcowy sukces przeglądu, tak jak miałoby 
to miejsce w przypadku niezmiennego przypisania ról (np. lidera). Przeglądy rotacyjne mogą 
więc stanowić pierwszy krok przy wdraŜaniu technik przeglądowych w danym środowisku 
wytwórczym i swoiste szkolenie dla grupy niedoświadczonych w tej materii pracowników. 

Programowanie w parach – Jest to technika w ramach której w przeglądzie uczestniczą 
jedynie dwie osoby – autor i kontroler. Powstała z myślą o wykrywaniu defektów w kodzie 
źródłowym, moŜliwe jest jednak równieŜ jej wykorzystanie przy pracach nad innymi 
artefaktami procesu wytwarzania oprogramowania. Fundamentalna róŜnica w porównaniu do 
pozostałych opisywanych tu rodzajów przeglądów polega na tym, Ŝe kontrola ma tu miejsce 
podczas wytwarzania, a nie po wytworzeniu produktu – jeden z uczestników bezpośrednio 
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pracuje nad produktem, drugi zaś obserwuje jego pracę i na bieŜąco zgłasza defekty, zadaje 
pytania w przypadku wątpliwości itp.  Programowanie w parach bywa z tego powodu nazywane 
przeglądem w czasie rzeczywistym.  

Technika ta została w ostatnim czasie spopularyzowana przez jedną z lekkich metodyk 
wytwarzania oprogramowania – Programowanie Ekstremalne (ang. Extreme Programming - 

XP) [Beck, Fowler 2001]. Zgodnie z ogólnym przesłaniem XP, programowanie w parach nie 
jest w Ŝaden sposób sformalizowane; nie stosuje się Ŝadnej dokumentacji, nie jest wymagane 
uprzednie przygotowanie, zaś cały proces praktycznie sprowadza się do spotkania dwóch osób i 
wspólnej pracy nad kodem, bez określonych ścisłych reguł postępowania. Taki tryb pracy, a w 
szczególności brak udziału kogoś niezaangaŜowanego (produkt tego typu procesu jest de facto 
dziełem obu uczestników) sprawiają, Ŝe programowanie w parach nie we wszystkich źródłach 
jest traktowane jako technika przeglądowa. Bywa rozwaŜane bardziej w kategoriach 
specyficznego procesu wytwarzania, ukierunkowanego na poprawę jakości przez udział 
dodatkowej osoby w zadaniu. 

Przegląd indywidualny – Stanowi chyba najprostszą odmianę przeglądu. ZaangaŜowany w 
tego typu przegląd jest, poza autorem, jedynie jeden kontroler. Kontroler otrzymuje niezbędny 
komplet dokumentacji (dokument kontrolowany oraz źródłowe) i zapoznaje się z nimi w trybie 
indywidualnym, rejestrując wykryte defekty. W ten sposób cały proces zostaje ograniczony do 
etapu kontroli indywidualnej oraz (opcjonalnie, tylko jeśli jest taka potrzeba) do spotkania 
autora z kontrolerem w celu wyjaśnienia sobie spraw wzbudzających wątpliwości. Ograniczenia 
w postaci procesu oraz mała liczba uczestników czynią relatywnie niskimi koszty tej techniki 
przeglądowej, co jednakŜe moŜe odbijać się negatywnie na efektywności. 

Równoległy przegląd indywidualny – Jest to rozszerzona wersja przeglądu indywidualnego, z 
udziałem większej liczby kontrolerów. KaŜdy z kontrolerów otrzymuje kopię niezbędnych 
materiałów, bądź teŜ wykorzystuje się np. współdzielone pliki lub inne narzędzia (w taki sposób 
Ŝeby uniknąć ograniczeń, w których kontroler musi czekać aŜ zakończy pracę jego kolega). 
Rezultaty indywidualnej kontroli są przekazywane autorowi, który uwzględnia je w 
kontrolowanym dokumencie. W razie jakichś wątpliwości autor organizuje spotkania z poszcze-
gólnymi kontrolerami, do których ma pytania. Są one jednakŜe opcjonalne i w przeciwieństwie 
do typowego spotkania kontrolerów znanego z innych technik polegają na dyskusji autora z 
pojedynczym kontrolerem, nie zaś z całym gronem. W oczywisty sposób upraszcza to sprawę 
doprowadzenia do spotkania czyli zgromadzenia N osób w jednym miejscu i czasie, co bywa w 
wielu przypadkach trudnym problemem organizacyjnym. Z drugiej jednak strony tego typu 
„brakujące” etapy procesu mogą obniŜać efektywność przeglądu oraz np. aspekt edukacji 
kontrolerów nt. kontrolowanego dokumentu. 

Warto zwrócić uwagę, iŜ przytoczona lista technik przeglądowych nie jest ani kompletna, ani w 
pełni zgodna z pojedynczą pozycją literaturową, ale stanowi kompilację treści kilku pozycji. 
Trudno byłoby osiągnąć zgodność z literaturą, z uwagi na fakt, iŜ róŜni autorzy wprowadzają 
róŜne klasyfikacje, niekiedy wręcz sobie przecząc. Podobnie trudno mówić o kompletności w 
sytuacji, gdy niekiedy w jednej publikacji dana technika jest explicite wyróŜniana, a w innej jest 
kwalifikowana do bardziej ogólnej kategorii. Klasyfikacja i terminologia dotycząca technik 
przeglądowych moŜe być więc myląca lub niejednoznaczna. Zilustruje to kilka przykładów: 

• [Freedman, Weinberg 1990] skupia się na róŜnicach organizacyjnych pomiędzy 
poszczególnymi technikami (struktura procesu, zasoby), podczas gdy [Wiegers 2001] 
wychodzi od stopnia formalizacji danej techniki. W efekcie otrzymujemy dwie znacząco 
róŜne listy technik przeglądowych. 

•  Jak podaje [Freedman, Weinberg 1990], pojęcie walkthrough w obiegowym uŜyciu bywa 
często wykorzystywane jako ogólne pojęcie reprezentujące wszystkie techniki przeglądowe. 
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• W niektórych źródłach np. [Górski et al 1999] jako określenie wszystkich technik  przeglą-
dowych podawane jest słowo „inspekcja”, natomiast dla właściwych, sformalizowanych 
inspekcji stosowane jest określenie „inspekcje Fagana”.  

• [Yourdon 1989] postuluje, Ŝe opracowane przez niego ustrukturalizowane przeglądy-
prezentacje (ang. structured walkthroughs) mają dzięki formalizacji lepszą skuteczność niŜ 
zwykłe walkthroughs. Z kolei w [Freedman, Weinberg 1990] (ksiąŜka ta jest napisana w 
formie pytań i odpowiedzi) powyŜsza kwestia została podsumowana następująco: 

o Pytanie: Jaka jest róŜnica pomiędzy ustrukturalizowanym przeglądem-prezentacją, a 
innymi rodzajami przeglądów-prezentacji? 

o Odpowiedź: Dodanie słowa „ustrukturalizowany” do nazwy. 

• [Freedman, Weinberg 1990] jako podstawową właściwość inspekcji podaje „skupienie 
uwagi uczestników na ograniczonej liczbie zagadnień i to na jednym w danej chwili”. [Gilb, 
Graham 1993] jawnie polemizuje z tą definicją, wskazując, Ŝe choć rzeczywiście inspekcja 
ma takie właściwości, to nie są one wcale jej podstawowym wyróŜnikiem, a duŜo większe 
znaczenie ma np. formalizacja i statystyczna kontrola procesu oparta na metrykach. 

• [Gilb, Graham 1993] ściśle wiąŜe inspekcje z wykorzystaniem list kontrolnych 
narzucających inspektorom zakres poszukiwanych defektów. Natomiast w publikacjach 
związanych z eksperymentalną oceną inspekcji (np. [Ciolkowski et al 1999] czy [Lanubile, 
Visaggio 2000]) proponowane i oceniane są inne pomoce dla inspektorów, a takŜe mówi się 
o inspekcji z podejściem Ad hoc, w którym inspektor nie otrzymuje Ŝadnych wskazówek co 
do poszukiwanych defektów ani sposobu postępowania. 

3.3. Inspekcje 

W tej części rozdziału bliŜej omówione zostaną inspekcje, które jako najbardziej 
sformalizowana wersja przeglądów zostały przyjęte za podstawę dla omawianej w rozprawie 
techniki UML-HAZOP. 

Klasyczna wersja inspekcji została opracowana przez Michaela Fagana [Fagan 1976], [Fagan 
1986]. Proces zaproponowany przez Fagana przedstawiony został na rys. 1. Proces rozpoczyna 
spotkanie inicjujące (ang. Overview), mające na celu zapoznanie uczestników z przedmiotem 
inspekcji, zmotywowanie ich oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, przeszkolenie. Podczas 
przygotowania (ang. Preparation) kaŜdy z uczestników zapoznaje się z kontrolowanym 
produktem oraz dodatkową dokumentacją. Właściwa inspekcja (ang. Inspection) ma formę 
spotkania całego zespołu, na którym uczestnicy zgłaszają defekty, omawiają je, a takŜe próbują 
znaleźć nowe. Rezultaty tej analizy grupowej przekazywane są właścicielowi (na ogół 
autorowi) kontrolowanego produktu, który na tej podstawie dokonuje jego korekty (ang. 
Rework). Następnie ma miejsce sprawdzenie (ang. Follow-up) czy korekta usunęła wszystkie 
defekty. Z uwagi na fakt, iŜ w procesie uczestniczy kilka osób i pochłania on pewne zasoby, 
musi on podlegać planowaniu i zarządzaniu. 
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Rys. 1. Schemat procesu Inspekcji Fagana. 

Udoskonalony i szeroko rozpowszechniony proces znany jako Inspekcje Gilba [Gilb, Graham 
1993] przedstawiony na rys. 2 wprowadza kilka modyfikacji: 
• Na początku został dodany etap wejściowy (ang. Entry), który ma na celu sprawdzenie, czy 

kontrolowany artefakt w ogóle spełnia kryteria, by być poddany inspekcji (kompletność, 
brak nieproporcjonalnie duŜej, świadczącej o wyjątkowo niestarannym wykonaniu liczby 
defektów w losowej „próbce” artefaktu); 

• Inspektorzy są zobowiązani przede wszystkim szukać defektów na etapie kontroli 
indywidualnej (ang. Checking), nie tak jak w Inspekcji Fagana jedynie zapoznawać się z 
dokumentacją; 

• W ramach spotkania inspektorów jawnie wyróŜnia się dwie części: rejestracji defektów (ang. 
Logging) i burzy mózgów (ang. Brainstorming). Podczas pierwszej uczestnicy jedynie 
zgłaszają defekty i szukają nowych, a wszelkie dyskusje są ograniczane. Podczas części 
drugiej uczestnicy starają się odkryć i przedyskutować źródłowe przyczyny najpowaŜniej-
szych wykrytych defektów i zaproponować usprawnienia procesu wytwórczego, tak by na 
przyszłość takie defekty juŜ się nie pojawiały. 

• Analogicznie do etapu wejściowego dodany został etap wyjściowy (ang. Exit), w którym 
następuje formalne sprawdzenie czy kontrolowany dokument moŜe opuścić proces inspekcji 
(np. czy szacowana liczba pozostałych defektów nie jest zbyt wysoka). 

• DuŜo większe znaczenie przywiązywane jest do statystycznej kontroli procesu wytwórczego 
i wykorzystania zbieranych w ramach inspekcji danych do udoskonalania tego procesu. 
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Rys. 2.  Schemat procesu Inspekcji Gilba. 

Na przestrzeni ostatnich 30 lat, od „wynalezienia” inspekcji przez Fagana, w literaturze 
pojawiały się zróŜnicowane propozycje modyfikacji struktury organizacyjnej procesu inspekcji. 
Niektóre z nich to: 

• Active Design Reviews [Parnas, Weiss 1985] – Zastąpienie jednej duŜej inspekcji serią 
mniejszych w sensie liczby uczestników i zakresu. Zakres inspekcji jest z jednej strony 
ograniczany przez podział kontrolowanego artefaktu na mniejsze części (wynikające np. z 
dekompozycji funkcjonalnej), z drugiej zaś poprzez koncentrację kaŜdego z inspektorów na 
określonym rodzaju defektów. Rezultaty mogą być dyskutowane przez inspektorów z 
autorami w ramach spotkań w mniejszym gronie (bez spotkania kontrolerów, w którym 
uczestniczy cały zespół). Metoda ta (zgodnie z nazwą) wymusza równieŜ bardziej aktywne 
podejście kontrolerów przejawiające się np. w konieczności odpowiedzi na pytania kwestio-
nariuszowe pozwalające określić jak dogłębnie kontroler zapoznał się z kontrolowanym 
dokumentem. 

• Inspekcje dwuosobowe [Bisant, Lyle 1989] – Redukcja liczby uczestników do jedynie 2 
osób (inspektora i autora), metoda postulowana jako środek wdroŜenia inspekcji w nowym 
środowisku lub w sytuacji małych przedsięwzięć, o niewielkiej liczbie uczestników. 
Relatywnie niewielki koszt jest w tym przypadku jednak związany z prawdopodobnie niŜszą 
skutecznością inspekcji. 

• Inspekcje N-krotne [Martin, Tsai 1990] – Inspekcja prowadzona równolegle przez kilka 
niezaleŜnych zespołów inspektorów pozostających jednak pod kontrolą jednego lidera. 
Zakresy poszukiwań i techniki, którymi posługują się zespoły nie muszą być zróŜnicowane; 
metoda zakłada, Ŝe część defektów zgłoszonych przez poszczególne zespoły liderowi będzie 
się pokrywać. Podstawowym celem inspekcji N-krotnych jest jednak zapewnienie moŜliwie 
jak największej skuteczności w wykrywaniu defektów. Metoda ta została opracowana do 
celów kontroli specyfikacji wymagań, gdzie moŜliwe defekty takie jak np. pominięte 
wymagania wiąŜą się z największymi dodatkowymi kosztami i kompletność oraz 
poprawność specyfikacji warta jest poniesienia dodatkowych nakładów wynikających ze 
zwielokrotnienia zespołów inspektorów. 
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• Inspekcje fazowe [Knight, Myers 1993] – Inspekcja podzielona na serię drobniejszych 
kroków (faz), wykonywanych sekwencyjnie, po kaŜdym kroku następuje odpowiednia 
korekta kontrolowanego artefaktu. W kaŜdej fazie przeprowadzana kontrola ma ściśle 
ograniczony zakres. Inspekcja nie moŜe przejść do danej fazy, póki nie „zaliczy” wszystkich 
poprzedzających. Z taką dekompozycją wiąŜe się równieŜ ograniczenie liczby inspektorów; 
kontrolę w poszczególnych fazach mogą przeprowadzać małe zespoły albo wręcz 
pojedynczy inspektorzy. Ponadto, pozwala to na bardziej optymalne wykorzystanie zasobów 
ludzkich; początkowe fazy obejmujące np. sprawdzenie literówek i zgodności dokumentu z 
obowiązującym formatem mogą być wykonane przez mniej doświadczonych pracowników, 
a dopiero w fazach późniejszych dotyczących np. poprawności funkcjonalnej projektu lub 
kodu włączani są doświadczeni inŜynierowie. 

• Inspekcje bez spotkań [Votta 1993] – Oparte na obserwacjach z praktyki w AT&T Bell 
Labs, gdzie stwierdzono, Ŝe jedynie niewielki procent defektów jest wykrywany podczas 
spotkania inspektorów (na podstawie 13 inspekcji określono tę wartość na poziomie 4%). 
Zestawiając te wyniki z kosztami etapu spotkania inspektorów i wydłuŜeniem czasu 
wytwarzania artefaktu (wykryte w fazie kontroli indywidualnej defekty nie są poprawiane, 
gdyŜ najpierw musi odbyć się spotkanie kontrolerów, które w sytuacji niewielkiej 
dostępności części uczestników moŜe przesunąć się w czasie) postanowiono zrezygnować z 
tego etapu. Autor proponuje zastąpienie spotkania kontrolerów zwykłym zbieraniem i 
analizowaniem rezultatów kontroli indywidualnej (najlepiej w sposób moŜliwie zautomaty-
zowany) oraz spotkaniami w mniejszym gronie (np. autor, kontroler, lider). 

MoŜliwa jest równieŜ optymalizacja poprzez manipulację wartościami parametrów takich jak 
np.: tempo studiowania przez inspektora dokumentacji, częstotliwość raportowania defektów 
podczas spotkania, rozmiar dokumentacji poddawanej pojedynczej inspekcji (tzw. chunking – 
dzielenie na części). 

RóŜni autorzy podają zróŜnicowane wartości uwaŜane za optymalne – jest to bez wątpienia 
uzaleŜnione od wielu czynników środowiskowych. Dla przykładu, szukając optymalnej 
wartości tempa studiowania dokumentacji w etapie kontroli indywidualnej porównując pozycje 
literaturowe moŜna znaleźć diametralnie róŜne wartości: 

• 709 SLOC2/godz. (inspekcja projektu), 898 SLOC/godz. (inspekcja kodu) [Fagan 1976]; 

• 125 SLOC/godz. [Fagan 1986]; 

• 150 SLOC/godz. [Russell 1991]; 

• poniŜej 200 SLOC/godz. [Weller 1993]; 

• 1 strona tekstu/godz. (+/- 0,5 strony) [Gilb, Graham 1993]; 

• 250 SLOC/godz. (inspekcja projektu), 300 SLOC/godz. (inspekcja kodu) [Gately 1999]; 

Ulepszeń inspekcji moŜna równieŜ szukać w technikach czytania (ang. reading techniques) 
czyli sposobie, w jaki inspektorzy czytają kontrolowany dokument i jakie mechanizmy 
sterowania ich uwagą w celu wykrycia defektów mają do dyspozycji. MoŜliwe jest oczywiście 
pozostawienie inspektora bez Ŝadnych wskazówek, nazywane podejściem ad hoc. Najczęściej 
jednak stosowana jest jakaś technika. Najbardziej rozpowszechnioną są listy kontrolne (ang. 
checklist) zawierające zagadnienia, na które inspektor musi odpowiedzieć. Zagadnienia te 
najczęściej mają postać pytań o znane rodzaje defektów (np. „Czy wszystkie rozmiary tablic są 
zadeklarowane jako stałe?”) albo poleceń (np. Sprawdź czy wszystkie zmienne są zainicjalizo-
wane”). 

Listy kontrolne mogą być rozwijane w taki sposób, by lepiej przystosować je do danego obszaru 
zastosowań. Dla przykładu, obiektowe języki programowania okazały się szczególnie podatne 
                                                           
2 SLOC – Source Lines Of Code (liczba linii kodu z pominięciem komentarzy) 
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na pewne kategorie defektów, które nie miały miejsca w przypadku języków proceduralnych, co 
pociągnęło za sobą konieczność opracowania nowych list uwzględniających te pozycje 
[Dunsmore et al 2003]. 

Listy kontrolne zostały wprowadzone do stosowania od samego początku inspekcji 
oprogramowania i dotąd są szeroko stosowane w praktyce. Istnieją jednak opinie, Ŝe listy nie 
sterują w naleŜytym stopniu uwagą inspektora, jako Ŝe wymagają jedynie pasywnego 
przeglądania kontrolowanego dokumentu (i ewentualnie „odhaczania” punktów listy). 
Propozycje ulepszeń dotyczą więc zastosowania technik czytania, które stymulują bardziej 
aktywne działania inspektora. Pionierskie w tej dziedzinie było podejście Active Design Review  
[Parnas, Weiss 1985], które wymagało od inspektora wykonania dodatkowych działań np. 
zaznaczenia odpowiednich fragmentów kodu i odpowiedzi na pytania otwarte (bez dostępnych 
odpowiedzi do wyboru), wymagające dogłębnego zapoznania z kontrolowanym dokumentem w 
zakresie przedmiotu inspekcji. 

DuŜe przemysłowe studium przypadku przeprowadzone w celu identyfikacji czynników w 
największym stopniu wpływających na skuteczność inspekcji wykazało, Ŝe czynnikiem o 
największym znaczeniu była zastosowana technika czytania [Porter et al 1998]. Zaowocowało 
to rozwojem prac nad nowymi, alternatywnymi wobec list kontrolnych  technikami czytania. 
Wiele z takich propozycji zostało opublikowanych w latach 90 i bieŜącej dekadzie. W 
większości przypadków techniki te nie polegają na całkowitym odrzuceniu list kontrolnych, ale 
zdefiniowaniu pewnych scenariuszy, zgodnie z którymi ma działać inspektor. Scenariusze takie 
zawierają dodatkowe zadania mające za cel umoŜliwienie inspektorowi lepszego zrozumienia 
kontrolowanego artefaktu. Listy kontrolne są wykorzystywane dopiero w dalszej fazie inspekcji 
i to wcale nie na nie musi być połoŜony punkt cięŜkości. 

Technika Defect-Based Reading (DBR) [Porter et al 1995] stworzona do celów inspekcji 
specyfikacji wymagań zawiera scenariusze oparte na taksonomiach defektów. Scenariusze te 
wykorzystują listy kontrolne zawierające ogólne kategorie defektów i bardziej specyficzne 
sugestie defektów dla kaŜdej z kategorii, ale oprócz tego zawierają wskazówki na jakich 
fragmentach dokumentu kontrolowanego w danym punkcie się skoncentrować i jakie 
informacje wyabstrahować z tekstu oraz pytania, na które powinien odpowiedzieć sobie 
inspektor w trakcie kontroli. 

Perspective-Based Reading (PBR) [Laitenberger 1995] jest wykorzystywana z myślą o 
inspekcjach zarówno kodu jak i wymagań. Technika ta nakazuje inspektorowi przyjęcie perspe-
ktywy jednego z przyszłych uŜytkowników kontrolowanego dokumentu i symulację jego pracy 
na bazie dokumentu kontrolowanego. Na przykład w ramach kontroli specyfikacji wymagań 
zdefiniowane są następujące perspektywy i zadania dla inspektorów: 

• UŜytkownik – jego zadaniem jest opracowanie na podstawie specyfikacji wymagań 
podręcznika uŜytkownika zawierającego opis funkcji oferowanych przez system. 

• Projektant – na bazie specyfikacji powinien opracować (w zadanej metodyce i notacji) 
projekt systemu. 

• Tester – perspektywa testera, którego zadaniem jest wyspecyfikowanie przypadków 
testowych dla testów akceptacyjnych. 

Takie działania wymagające twórczej interpretacji dokumentu i przetworzenia zawartych w nim 
informacji do innej postaci (nota bene takiej, do jakiej i tak w ramach przedsięwzięcia 
informatycznego będą przetwarzane) mają w załoŜeniu przyczynić się do lepszego zapoznania z 
dokumentem i w rezultacie większej skuteczności w wykrywaniu defektów. Inspektorzy 
próbując wykonać wynikające z ich perspektyw zadania, w przypadku natknięcia się np. na 
brakujące, sprzeczne, niejednoznaczne itp. informacje rejestrują to jako defekty. Dodatkowe 
wsparcie zapewnia im scenariusz, który zawiera instrukcje działania i pytania ułatwiające 
identyfikację defektów. 
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Use-Based Reading (UBR) [Zhang et al 1998] dotyczy inspekcji interfejsów uŜytkownika i 
zawiera scenariusze związane z róŜnymi kategoriami uŜytkowników i trybami ich pracy. 
Inspektor przeprowadzając kontrolę skupia się tylko na jednym punkcie widzenia spośród 
następujących: 
• Praca początkującego uŜytkownika; 
• Praca uŜytkownik-eksperta; 
• Obsługa błędów. 
Dla kaŜdego punktu widzenia opracowano jego charakterystykę, procedurę kontroli oraz 
dodatkowe pytania ułatwiające detekcję defektów.  

Nowe techniki czytania zostały dokładnie przeanalizowane na drodze empirycznych ekspery-
mentów przeprowadzanych zarówno w warunkach akademickich np. [Ciolkowski et al 1997], 
[Lanubile, Visaggio 2000], jak równieŜ przemysłowych np. [Basili et al 1996], [Laitenberger et 
al 1999]. 

Wraz z postępem technologii, w szczególności rozwojem Internetu, inspekcje doczekały się 
coraz doskonalszych narzędzi wspomagających ich stosowanie i ograniczających związane z 
tym koszty. Wśród przykładowych osiągnięć w tej dziedzinie ilustrujących postęp na 
przestrzeni ostatnich lat moŜna wymienić prace: [Gintell et al 1993], [Mashayeki et al 1993], 
[Knight, Myers 1993], [McDonald, Miller 1999], [Lanubile et al 2003]. 

3.4. Inspekcje modeli UML 

W niniejszej pracy przedmiot zainteresowania stanowią modele UML (Unified Modelling 

Language) [UML]. W procesie wytwarzania oprogramowania, pod względem zaleŜności 
wynikania modele obiektowe lokują się pomiędzy wymaganiami względem systemu i kodem. 
Te dwie kategorie artefaktów stanowią przedmiot zainteresowania większości znanych technik 
inspekcji, podczas gdy obiektowe (lub inne) modele systemu cieszyły się mniejszym 
zainteresowaniem badaczy zajmujących się inspekcjami oprogramowania. W [Laitenberger, 
Atkinson 1998], [Travassos et al 1999], [Laitenberger et al 2000], [Laitenberger et al 2001] 
zaproponowano technikę opartą na scenariuszach nazwaną Traceability-Based Reading (TBR), 
znaną później równieŜ pod nazwą Object-Oriented Reading Technique (OORT) [Conradi et al 
2003]. Badania te są dość blisko związane z tematem niniejszej rozprawy, aczkolwiek główny 
przedmiot zainteresowania jest w obu przypadkach róŜny. OORT skupia się przede wszystkim 
na anomaliach dotyczących braku spójności pomiędzy róŜnymi diagramami stanowiącymi 
części (perspektywy) tego samego modelu. Mimo iŜ wewnętrzna spójność modeli stanowi 
istotny problem, prace przedstawione w rozprawie nie skupiały się na tym kierunku badań, 
zakładając, Ŝe proste sprawdzanie spójności jest zapewniane przez coraz bardziej rozwinięte 
narzędzia CASE, zaś bardziej skomplikowane przypadki mogą być zaadresowane przez 
dedykowane automatyczne narzędzia.  

W niniejszej rozprawie skupiono natomiast uwagę na innej kategorii anomalii – błędnej 
zawartości modelu w kontekście porównania ze światem rzeczywistym (wadliwe odwzorowanie 
w modelu pojęć świata rzeczywistego). Ta kategoria anomalii jest szczególnie niebezpieczna, 
gdyŜ wadliwy (względem przedmiotu modelowania) model powoduje, Ŝe dalsze etapy procesu 
wytwórczego skupiają się na innym problemie niŜ ten, który pierwotnie zakładano. W skrajnych 
przypadkach moŜe to spowodować dezaktualizację wysiłku projektowo-implementacyjnego juŜ 
na starcie procesu wytwarzania. 

W niniejszej pracy postawiono sobie za cel stworzenie dedykowanej metody inspekcji modeli 
UML. Było to motywowane z jednej strony szeroką i stale rosnącą popularnością modelowania 
UML, a z drugiej stosunkowo wysokim stopniem formalizacji tego podejścia i istniejącym juŜ 
wsparciem narzędziowym. Dawało to szansę na to, Ŝe moŜliwe będzie opracowanie narzędzi 
wspomagających zaproponowaną metodę i wbudowanie ich w kontekst juŜ istniejących 
narzędzi wspomagających stosowanie UML w praktyce. 
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Inspiracją dla badań opisanych w niniejszej rozprawie był pomysł zaadaptowania idei 
zawartych w HAZOP, metodzie znanej z dziedziny systemów związanych z bezpieczeństwem 
(ang. safety-critical systems) i wykorzystywanej tam do analizy sytuacji niebezpiecznych (ang. 
hazards). Mechanizm detekcji takich sytuacji wykorzystuje tzw. słowa kluczowe HAZOP do 
systematycznej analizy moŜliwych odstępstw od sytuacji normalnych. Dzięki nadaniu tym 
słowom kluczowym nowej interpretacji uzyskano podstawę do systematycznej generacji 
potencjalnych defektów analizowanych modeli UML, a to z kolei stanowiło punkt wyjścia dla 
zdefiniowania nowej metody inspekcji modeli UML, nazwanej UML-HAZOP, która jest 
głównym wynikiem niniejszej pracy.  

3.5. Empiryczna ocena inspekcji 

Inspekcje stanowią narzędzie do praktycznego zastosowania w przedsięwzięciach informatycz-
nych, dlatego teŜ wszelkie propozycje w tym zakresie powinny podlegać walidacji na drodze 
oceny empirycznej. Większość omawianych w poprzednich rozdziałach metod inspekcji, 
poczynając od pierwszej publikacji M. Fagana, który razem z pierwszym opisem inspekcji 
zaprezentował liczbowe wyniki dotyczące ich skuteczności oraz zaoszczędzonych dzięki nim 
nakładów pracy w przedsięwzięciach realizowanych w firmie IBM [Fagan 1976]. Inne 
nowatorskie metody były oceniane empirycznie poprzez obserwację rezultatów ich stosowania 
w firmach i przedsięwzięciach informatycznych [Parnas, Weiss 1985], [Votta 1993], [Gilb, 
Graham 1993] lub poprzez kontrolowane eksperymenty (najczęściej w środowiskach 
akademickich) [Bisant, Lyle 1989], [Knight, Myers 1993]. 

Interesujące źródło informacji o inspekcjach stanowią równieŜ publikacje, które moŜna określić 
jako raporty przemysłowe ze stosowania określonych rodzajów inspekcji na przestrzeni 
dłuŜszych okresów czasu np. [Russell 1991], [Weller 1993]. 

Inspekcjom poświęcono równieŜ w ostatnich latach wiele badań empirycznych oraz kontrolo-
wanych eksperymentów. Większość z nich była koordynowana przez sieć International 
Software Engineering Research Network [ISERN], której podstawowymi partnerami były 
Fraunhofer Institute of Software Engineering i Uniwersytet Maryland. 

Specjalnie na potrzeby tych badań opracowana została metodyka ich prowadzenia zawierająca 
wyczerpujący zbiór informacji do prowadzenia kontrolowanych eksperymentów z tej dziedziny 
[Lott, Rombach 1996]. Przedmiotem badań nad inspekcjami były przede wszystkim techniki 
czytania (np. [Laitenberger 1995], [Lanubile, Visaggio 1996], [Basili et al 1996], [Lanubile, 
Visaggio 2000], [Halling et al 2001], [Biffl, Gutjahr 2001]). Inne eksperymenty związane były z 
zagadnieniami m.in. skuteczności spotkań kontrolerów [Bianchi et al 2001], optymalnego tempa 
inspekcji i nakładów przeznaczanej na nią pracy [Briand et al 2000], estymacji liczby defektów 
pozostałych w dokumencie po dokonanej inspekcji [Miller 1998]. 

Poza kontrolowanymi eksperymentami, interesującym wykorzystywanym sposobem badań były 
obserwacje inspekcji dokonywane na przestrzeni dłuŜszych okresów czasu w firmach 
informatycznych, bądź teŜ analizy na bazie przeszłej dokumentacji z wielu inspekcji (np. 
[Seaman, Basili 1997], [Porter et al 1998], [Gately 1999]).  

3.6. Podsumowanie 

W rozdziale pokazano usytuowanie pracy na tle badań i doświadczeń praktycznych związanych 
z technikami przeglądowymi i inspekcjami w szczególności. Ten kontekst pozwoli przedstawić 
główny wynik pracy w postaci inspekcji UML-HAZOP w rozdziale 5. 
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Rozdział 4. Metoda HAZOP 

4.1. Wprowadzenie do metody 

Początki oryginalnej metody Hazard and Operability Studies (w skrócie HAZOP) sięgają lat 60. 
[CISHEC 1977], [Kletz 1999]. W brytyjskim przemyśle petrochemicznym pojawiło się 
wówczas zapotrzebowanie na technikę umoŜliwiającą identyfikację i analizę sytuacji zagraŜa-
jących bezpieczeństwu (tzw. hazardów) na podstawie modeli instalacji chemicznych. W duŜym 
uproszczeniu instalacje takie składają się z elementów, takich jak pompy, zbiorniki czy  
reaktory chemiczne oraz z połączeń pomiędzy nimi (rur), którymi przepływają substancje 
chemiczne. Z doświadczeń wynikało, Ŝe na ogół wszystkie błędy prowadzące do awarii systemu 
oraz wypadków manifestują się w połączeniach, w postaci odchyleń od prawidłowych 
(zgodnych z projektem) parametrów tych połączeń. Tak więc, przedmiotem zainteresowania 
metody stały się połączenia oraz ich parametry (atrybuty) takie jak: przepływ, temperatura, 
ciśnienie itp. W celu zapewnienia kompletności analizy zdecydowano się na wykorzystanie 
zbioru słów kluczowych (ang. guidewords), które w sposób ogólny sugerują wszelkie moŜliwe 
rodzaje odchyleń od stanu normalnego. Słowa kluczowe przyjmują postać krótkich fraz np.: 
NO, MORE, LESS, REVERSE, AS WELL AS, PART OF, OTHER THAN. Zestawienie 
atrybutu połączenia i słowa kluczowego daje konkretną interpretację odchylenia od prawidłowej 
wartości atrybutu. 

Przykłady takich interpretacji: 
• atrybut: przepływ cieczy, słowo kluczowe: NO, interpretacja: brak przepływu cieczy w 

rurze; 
• atrybut: temperatura, słowo kluczowe: LESS, interpretacja: temperatura substancji w 

rurze jest niŜsza niŜ zakładana w projekcie instalacji; 

NaleŜy zauwaŜyć Ŝe niektóre kombinacje atrybutów i słów kluczowych nie dają sensownych 
interpretacji (np. temperatura i REVERSE). Istnieje jednak zbiór sensownych interpretacji, z 
których moŜna stworzyć coś w rodzaju listy kontrolnej. Analiza polega wówczas na 
systematycznym rozpatrywaniu wszystkich połączeń i ich atrybutów oraz badaniu moŜliwości 
wystąpienia odchyleń sugerowanych przez interpretacje par (atrybut, słowo kluczowe). Daje to 
wysoką gwarancje, Ŝe Ŝaden fragment systemu nie zostanie pominięty oraz ogranicza w danej 
chwili zakres rozwaŜań do pojedynczej, konkretnej nieprawidłowości, jaka potencjalnie moŜe 
wystąpić w systemie. 

Analiza HAZOP ma charakter grupowy, bierze w niej udział zespół ekspertów z danej 
dziedziny np. określonej klasy systemów. W zespole istnieje jawnie wyróŜniona rola lidera, 
który przewodniczy spotkaniu i kontroluje jego przebieg. Spotkanie ma charakter „burzy 
mózgów”, dyskusji z wymianą opinii, podlega jednak pewnej formalizacji. Formalizacja ta 
polega na nadaniu procesowi analizy pewnej systematyki i skupieniu uwagi analityków kolejno 
na poszczególnych fragmentach systemu. Jeśli proces ten doprowadzi do wykrycia potencjalnie 
niebezpiecznej sytuacji w funkcjonowaniu systemu, jest ona rozpatrywana pod kątem 
moŜliwości wystąpienia, prawdopodobnych konsekwencji oraz zaleŜności przyczynowo-
skutkowych. W praktyce oznacza to, Ŝe przykładowo dla sytuacji „Ciśnienie w rurze jest 
wyŜsze niŜ zakładano” zespół stara się odpowiedzieć na pytania: 

• Co moŜe być przyczyną wzrostu ciśnienia w rurze powyŜej prawidłowego poziomu? 

• Jakie mogą być konsekwencje takiej sytuacji dla całego systemu i jego środowiska? 

Jeśli analiza ujawni, Ŝe konsekwencją sytuacji moŜe być wypadek (np. wyciek groźnej 
substancji, wybuch) przedmiotem dyskusji staje się kolejne pytanie: 

• Jakie mechanizmy zapobiegające moŜna wprowadzić do konstrukcji systemu? 
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W ten sposób moŜliwe jest zidentyfikowanie hazardów występujących w systemie oraz 
zanalizowanie ich przyczyn i skutków. Co istotne, metoda nie ma Ŝadnych apriorycznych 
załoŜeń, ani co do moŜliwych przyczyn (jak np. metoda Failure Modes and Effects Analysis – 
FMEA [IEC 812]), ani skutków (jak np. metoda Fault Tree Analysis – FTA [IEC 1025]) 
hazardów. Jedne i drugie są „odkrywane” w trakcie analizy, poprzez wyobraŜenie sobie 
moŜliwych scenariuszy powstawania i propagacji hazardu. Dokładniejsze omówienie i 
porównanie metod analizy hazardu moŜna znaleźć w ksiąŜce [Leveson 1995]. 

Jako podstawa prowadzonych analiz wykorzystywany jest model instalacji chemicznej 
projektowanego systemu, natomiast wyniki analizy są zapisywane w tzw. tabeli HAZOP. 
Tabela zawiera informacje o rozpatrywanych punktach (połączenie, atrybut, słowo kluczowe, 
interpretacja). Dla kaŜdej wykrytej nieprawidłowości wypełnia się pola dotyczące przyczyn, 
konsekwencji oraz uwag i wątpliwości do wyjaśnienia. 

Metoda HAZOP odniosła sukces i do dziś jest szeroko stosowana w przemyśle chemicznym 
[Kletz 1999]. Dostępna jest szeroka paleta narzędzi informatycznych wspomagających pracę z 
tą metodą [Venkatasurbramanian et al 2000]. Prowadzone są równieŜ ciągle prace mające na 
celu doskonalenie metody oraz zapewnienie jej wspomagania narzędziowego. Dzięki 
uniwersalnej formule metody moŜliwe stało się poszerzenie jej zakresu, tak aby analiza 
bezpieczeństwa obejmowała poza elementami technicznymi równieŜ ludzi (operatorów, ich 
decyzje i reakcje na zdarzenia) oraz komputerowy system sterujący produkcją [Cagno et al 
2001]. Z kolei w obszarze wspomagania narzędziowego osiągnięto w ostatnich latach bardzo 
znaczące wyniki. Dostępne są narzędzia, które na podstawie modelu systemu (instalacji 
fabrycznej) i dokładnego opisu jego elementów wyraŜonego w postaci sieci Petri  
[Venkatasurbramanian et al 2000] lub ontologii [Zhao et al 2003] przeprowadzają analizę 
HAZOP (z generowaniem przyczyn i konsekwencji hazardów) w sposób automatyczny. 

4.2. Adaptacja metody do analizy oprogramowania 

4.2.1. Pierwsze próby adaptacji 

Wobec coraz powszechniejszego stosowania systemów informatycznych w róŜnych 
dziedzinach Ŝycia, w tym równieŜ w takich, w których moŜe dochodzić do wypadków, pojawiła 
się naturalna potrzeba opracowania technik zapewniania bezpieczeństwa tego rodzaju 
systemów. Uwaga ekspertów zwróciła się między innymi ku sprawdzonym technikom, które 
stosowano od lat z powodzeniem w innych dziedzinach inŜynierskich. W ten sposób w obszarze 
zainteresowań informatyki znalazła się m.in. metoda HAZOP. Pierwsza ogólna sugestia o 
moŜliwości adaptacji HAZOPu pojawiła się w artykule [Earthy 1992]. 

W dalszej kolejności podjęto próby przystosowania metody do potrzeb inŜynierii oprogramo-
wania. Przystosowanie takie wymagało opracowania następujących zagadnień: 

• wybór odpowiedniej reprezentacji systemu (modelu, notacji); 

• wybór elementów reprezentacji stanowiących analogię połączeń i atrybutów chemicznego 
HAZOPu; 

• dobór słów kluczowych; 

• ustalenie interpretacji dla poszczególnych par atrybutów i słów kluczowych; 

Prace w tym zakresie zostały wykonane w pierwszej połowie lat 90. Początkowo stosowano 
HAZOP jedynie do diagramów przepływu danych [Earthy 1992], [Chudleigh, Catmur 1992], 
[Chudleigh 1993], z uwagi na podobieństwa pojęciowe pomiędzy przepływami substancji w 
instalacjach chemicznych i przepływami informacji w systemach informatycznych. Z czasem 
okazało się, Ŝe jako połączenie (podstawowe pojęcie metody, element podlegający analizie) 
moŜna rozwaŜać bardzo odmienne pojęciowo elementy róŜnego rodzaju reprezentacji systemów 
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np. związek na diagramie ERD lub diagramie klas, czy teŜ przejście na diagramie stanów. 
Zaproponowane zostały słowa kluczowe i interpretacje dla kilku ówcześnie stosowanych notacji 
modelowania systemów informatycznych ([Burns, Pitblado 1993], [Fencott, Hebbron 1994], 
[McDermid, Pumfrey 1994], [Chudleigh et al 1995]), sprawdzono moŜliwości wykorzystania 
HAZOPu w rzeczywistych projektach [McDermid et al 1995], zbadano stosowalność w 
powiązaniu z innymi metodami analizy hazardu ([Fenelon, Hebbron 1994], [Fenelon et al 
1994]) oraz określono sposób wykorzystania wyników analiz HAZOP w budowie dowodów 
bezpieczeństwa (ang. safety case) systemów informatycznych [Wilson et al 1997]. Postało wiele 
komercyjnych narzędzi informatycznych wspomagających (w róŜnym zakresie) stosowalność 
metody HAZOP [Smith, Harrison 2001].  

Fakt stosowania metody w róŜnych dziedzinach inŜynierskich, do róŜnych rodzajów diagramów 
i notacji, sprawia Ŝe trudno niekiedy dopatrzyć się cech wspólnych i dostrzec, Ŝe chodzi o tę 
samą metodę (np. podejście [McDermid et al 1995] posiada zupełnie inne słowa kluczowe, i co 
za tym idzie interpretacje, niŜ [Chudleigh et al 1995], róŜnice dotyczą równieŜ organizacji 
całego procesu analizy). Wśród wspólnych, najbardziej charakterystycznych mechanizmów 
metody, które zarazem decydują o jej skuteczności znajdują się: 

• koncentracja na pewnych dobrze określonych elementach modelu (połączenia) i wyróŜnienie 
ich moŜliwie atomowych, niepodzielnych fragmentów lub własności (atrybuty); 

• wykorzystanie zestawu słów kluczowych sugerujących róŜne rodzaje nieprawidłowości; 

• zestawianie słów kluczowych z atrybutami elementów i opracowanie interpretacji takich par 
jako sugestii pewnych błędów projektowych, które mogą wiązać się z uŜyciem w modelu 
elementu danego typu; 

• opracowanie list zawierających dla wszystkich rozpatrywanych elementów sugestie błędów, 
które mogą ich dotyczyć; 

• systematyczny przegląd modelu z wykorzystaniem list i podejmowanie dla kaŜdej sugestii 
błędu decyzji, czy rzeczywiście jest ona prawdziwa dla aktualnie analizowanego elementu 
modelu; 

• stosowanie do rejestracji wyników tabelarycznych struktur danych zawierających informacje 
o analizowanym elemencie, sugestii błędu oraz decyzji analityka/analityków (tzw. tabele 
HAZOP); 

4.2.2. Defense Standard 00-58 

W wyniku coraz większego zainteresowania metodą HAZOP, podjęte zostały działania mające 
na celu jej standaryzację. Opracowaniem standardu zajął się na zlecenie brytyjskiego 
Ministerstwa Obrony zespół ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa systemów informatycznych. 
Pierwsze zalecenia zostały opublikowane w pracy [Chudleigh et al 1995], a w roku 1996 ukazał 
się standard „Interim Defence Standard 00-58, HAZOP Studies on Systems Containing 

Programmable Electronics, Issue 1” [MoD 00-58a]. Standard 00-58 wchodził w skład szerszej 
grupy standardów związanych z bezpieczeństwem i dotyczących wymagań dla oprogramowania 
wchodzącego w skład urządzeń wojskowych. Pełnił rolę przewodnika (ang. guideline) w 
procesie analizy metodą HAZOP systemów informatycznych (i ogólniej systemów 
zawierających oprogramowanie – ang. Programmable Electronic Systems, w skrócie PES). 

W roku 2000, po kilku latach „okresu próbnego” obowiązywania standardu i pozyskaniu uwag 
od ekspertów dziedzinowych, wydana została jego druga wersja [MoD 00-58b] (bez określenia 
Interim). Zawartość praktycznie pozostała niezmieniona w porównaniu z wersją 1. W ostatnim 
czasie brytyjskie Ministerstwo Obrony podjęło pracę nad integracją grupy standardów w jeden 
bardziej ogólny standard: Defence Standard 00-56: Safety Management Requirements for 

Defense Systems (Part 1&2), Issue 3 [MoD 00-56]. Standard 00-56 oficjalnie zastąpił 00-58 pod 
koniec 2004 roku, jednakŜe nie zawiera on szczegółowych instrukcji na temat stosowania 
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metody HAZOP. Z tego powodu informacje w dalszej części rozdziału bazują na zawartości 
standardu 00-58 (wersja 2). 

Zakres standardu 00-58 jest dość szeroki, przedstawiono w nim szereg kwestii związanych 
zarówno z technicznymi aspektami analizy, jak równieŜ organizacją całego procesu. W skład 
standardu wchodzą następujące elementy: 

• ogólna charakterystyka metody, 

• definicje pojęć związanych z metodą, 

• propozycja zestawu słów kluczowych, 

• omówienie moŜliwości prowadzenia analiz w stosunku do róŜnych reprezentacji systemu, 
wraz z kwestiami doboru atrybutów i określenia interpretacji dla par atrybut-słowo 
kluczowe, 

• propozycja składu zespołu i ról członków zespołu, 

• organizacja analizy HAZOP (przebiegu spotkania), 

• organizacja całego procesu analiz (prace przygotowawcze, spotkanie, prace uzupełniające). 

Standard definiuje zbiór pojęć, na bazie których wyjaśniane są następnie zasady analizy 
HAZOP oraz całego procesu z nią związanego. PoniŜej przedstawiono definicje 
najistotniejszych spośród zamieszczonych tam pojęć: 

• Komponent (ang. component) – Pojedynczy element istniejący w ramach systemu, 
rozwaŜany na danym poziomie analizy. Pojęcie to jest stosowane w szerokim zakresie i 
obejmuje elementy sprzętowe, programowe, mechaniczne, elektryczne, elektroniczne itd. 
Pojęcie komponentu moŜe się odnosić zarówno do elementów fizycznych, jak równieŜ 
logicznych, na róŜnych poziomach abstrakcji. 

• Połączenie (ang. entity) – Pojedyncze połączenie pomiędzy komponentami systemu o 
charakterze logicznym (jedno połączenie fizyczne ang. interconnection jest w razie potrzeby 
„rozbijane” na kilka połączeń logicznych w celu ograniczenia zakresu analizy). Połączenia 
definiują zaleŜności oraz interakcje zachodzące pomiędzy komponentami.   

• Atrybut (ang. attribute) – Pojedyncza własność (cecha, parametr) charakteryzująca 
połączenie, fizyczna lub logiczna. 

• Intencja projektowa (ang. design intention) – Wymagana lub zakładana przez projektanta 
wartość lub sposób zachowania określonego elementu projektu (zwykle atrybutu). 

• Dewiacja (ang. deviation) – Odchylenie wartości określonego atrybutu w stosunku do 
intencji projektowej. 

• Słowo kluczowe (ang. guideword) – Słowo lub wyraŜenie definiujące (sugerujące) rodzaj 
dewiacji w stosunku do intencji projektowej. 

• Reprezentacja systemu (ang. design representation) – Model opisowy systemu wykonany w 
ramach określonej konwencji np. diagram przepływu danych, diagram stanów itp. 

Tłumaczenia powyŜszych pojęć nie zawsze są dosłowne. Wynika to z faktu, Ŝe wykształciła się 
juŜ pewna związana z HAZOPem terminologia w języku polskim, zaś podczas przekładu 
przyjęto zasadę, Ŝe tam gdzie jest to moŜliwe, przytacza się polski odpowiednik zamiast 
trzymać się ściśle dosłownego tłumaczenia. 

W standardzie 00-58 wyspecyfikowano uniwersalny zestaw słów kluczowych, których rolą jest 
sugerowanie analitykom zróŜnicowanych rodzajów dewiacji. Autorzy standardu przyjęli punkt 
widzenia, Ŝe słowo kluczowe powinno mieć moŜliwie ogólną, nie związaną z Ŝadną metodyką, 
ani tym bardziej notacją postać. W niektórych propozycjach innych badaczy nie przestrzegano 
tego – słowa kluczowe były w znacznym stopniu uzaleŜnione od tych elementów np. [Fencott, 
Hebbron 1994]. W podejściu zastosowanym w standardzie dopiero zestawienie takiego słowa 
kluczowego z określonym atrybutem stanowiącym element konkretnej metodyki (np. 
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obiektowej) i reprezentacji systemu (np. diagram stanów), a tym samym posiadającym 
określoną semantykę, odzwierciedlającym pewien aspekt systemu, pozwala na bardziej 
precyzyjne zdefiniowanie rodzaju dewiacji. Dla przykładu: samo słowo kluczowe OTHER 
THAN oznacza: „Brak zamierzonego rezultatu, ale otrzymano inny, odmienny”. Kiedy jednak 
słowo to zostanie zastosowane do elementu diagramu stanów typu event (zdarzenie), otrzymuje 
się dewiację o interpretacji: „Wystąpienie niespodziewanego zdarzenia, zamiast oczekiwanego”.  

Mając juŜ określoną interpretację, moŜna, podczas analizy konkretnego diagramu stanów, 
rozwaŜyć taką dewiację z osobna w odniesieniu do kaŜdego zdarzenia. Na przykład, rozpatrując 
obecne na diagramie pojedyncze zdarzenie o nazwie Open zadaje się pytania: Czy moŜliwe jest 
dla zdarzenia Open, Ŝe zamiast niego wystąpi inne zdarzenie? Jakie to moŜe być zdarzenie? 
Jeśli tak, to jakie mogą być tego przyczyny? Jeśli wystąpi juŜ to „inne” zdarzenie, jakie będą 
tego konsekwencje?  

Przy tworzeniu zestawu słów kluczowych skorzystano z doświadczeń związanych ze 
stosowaniem HAZOPu w przemyśle chemicznym. Do zalecanego przez standard zestawu 
włączono wszystkie wykorzystywane tam słowa kluczowe: NO, MORE, LESS, REVERSE, AS 
WELL AS, PART OF, OTHER THAN.  Okazało się to jednak niewystarczające z uwagi na 
bardzo duŜe znaczenie zaleŜności czasowych w odniesieniu do oprogramowania (chemiczne 
procesy przemysłowe mają raczej charakter ciągły, problemy prawidłowej kolejności czy czasu 
występowania zdarzeń występują tam w mniejszym zakresie). Z tego powodu zestaw został 
uzupełniony o cztery słowa kluczowe określające dewiacje związane z zaleŜnościami 
czasowymi: EARLY, LATE, BEFORE, AFTER. Cały zestaw słów kluczowych i ich ogólnych 
interpretacji przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1.  Ogólne słowa kluczowe HAZOP wg standardu 00-58. 

Słowo kluczowe Ogólna interpretacja 

NO Kompletny brak zamierzonego rezultatu, przy braku innych, 
„zastępczych” efektów 

MORE Zbyt wysoka wartość parametru ilościowego 

LESS Zbyt niska wartość parametru ilościowego 

AS WELL AS Oprócz zamierzonego rezultatu otrzymano inny, dodatkowy 

PART OF Zamierzony rezultat został uzyskany tylko częściowo 

REVERSE Otrzymano logiczne przeciwieństwo zamierzonego rezultatu 

OTHER THAN Brak zamierzonego rezultatu, ale otrzymano inny, odmienny 

EARLY Zdarzenie zachodzi wcześniej niŜ zamierzono 

LATE Zdarzenie zachodzi później niŜ zamierzono 

BEFORE Zdarzenie zachodzi przed innym zdarzeniem, w stosunku do którego 
miało być późniejsze 

AFTER Zdarzenie zachodzi po innym zdarzeniu, w stosunku do którego 
miało być wcześniejsze 

Jak juŜ wspomniano, dewiacje formułowane są poprzez odnoszenie poszczególnych słów 
kluczowych do poszczególnych atrybutów reprezentacji systemu. Kolejnym zatem problemem 
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staje się wybór odpowiedniej reprezentacji systemu oraz określenie, jakie elementy tej 
reprezentacji zostaną przyjęte za połączenia oraz atrybuty. Przez określenie „odpowiednia 
reprezentacja” rozumiana jest taka reprezentacja, dla której w ogóle moŜliwe jest stosowanie 
analizy HAZOP (daje się wyróŜnić elementy i ich atrybuty, do których moŜna zastosować 
słowa kluczowe) oraz dla której taka analiza charakteryzuje się odpowiednią efektywnością 
(zbyt duŜa pracochłonność lub słabe rezultaty w porównaniu z konkurencyjnymi metodami 
równieŜ w znacznym stopniu dyskwalifikują taką reprezentację jako obszar stosowania 
HAZOPu). 

Wśród rozwaŜanych w standardzie pod kątem moŜliwości stosowania HAZOPu reprezentacji 
systemu informatycznego znalazły się: 

• diagramy przepływu danych (ang. data flow charts), 

• diagramy przepływu sterowania (ang. control flow diagrams), 

• diagramy stanów (ang. state transition diagrams), 

• diagramy czasowe (ang. timing diagrams). 

• diagramy obiektowe (ang. OOD diagrams) 

Warty podkreślenia jest fakt, iŜ standard 00-58 (w wersji 1) powstał w czasach poprzedzających 
powstanie notacji Unified Modeling Language (UML) i z tego powodu nie zawierał wskazówek 
o stosowaniu HAZOPu do tej konkretnej notacji. Wersja 2 standardu 00-58 (która ukazała się 
juŜ po opublikowaniu pierwszych specyfikacji UML) nie została zaktualizowana pod tym kątem 
i równieŜ nie odwołuje się do UML. Tym niemniej, część z omawianych w obu wersjach 
standardu reprezentacji systemu np. diagramy obiektowe lub diagramy stanów jest bardzo 
zbliŜona do analogicznych diagramów wchodzących w skład UML – róŜnice występują w 
szczegółach wykorzystywanych elementów notacyjnych i ich atrybutów. 

Poza reprezentacjami systemów informatycznych, rozwaŜane są moŜliwości generowania przy 
pomocy słów kluczowych dewiacji dla sprzętu elektronicznego (ang. Digital Electronic 

Hardware) oraz podsystemów elektro-mechanicznych (ang. Electro-Mechanical Systems), co 
zostało podyktowane oczywistym udziałem tych elementów w systemach zawierających 
oprogramowanie. Problemy te, jako znacznie odbiegające od zakresu rozprawy, nie będą jednak 
szerzej rozwaŜane w niniejszej pracy. 

Dla wszystkich wymienionych reprezentacji systemu informatycznego, standard sugeruje dobór 
połączeń, atrybutów oraz proponuje interpretacje, jakie naleŜy stosować do określonych 
kombinacji atrybutów i słów kluczowych. Jest naturalne, Ŝe nie wszystkie takie kombinacje są 
sensowne i moŜna dla nich znaleźć interpretację. Dla przykładu: trudno stosować słowa 
kluczowe związane z zaleŜnościami czasowymi np. EARLY lub BEFORE do atrybutów 
związków w diagramach obiektowych, czy teŜ słowo REVERSE do liczby będącej parametrem 
zdarzenia w diagramie stanów. Wynika to po prostu ze specyfiki konkretnych reprezentacji 
(diagramów) i ich elementów. JednakŜe samo określenie interpretacji nawet dla sensownych 
kombinacji nie jest zadaniem trywialnym i musi zostać przeprowadzone tak, aby analiza była 
jak najbardziej efektywna. Zbyt szczegółowa interpretacja moŜe nadmiernie ograniczyć 
rozpatrywany obszar (klasę wykrywanych dewiacji), przez co niektóre hazardy znajdą się poza 
jego granicami. Z kolei interpretacja zbyt ogólna moŜe pozostawiać zbyt duŜy margines 
niejednoznaczności, przez co analityk nie będzie dokładnie wiedział czego szuka i równieŜ w 
ten sposób pewne hazardy mogą ujść jego uwadze. 

W kolejnych punktach przedstawiono przykładowe propozycje standardu odnośnie analizy 
poszczególnych rodzajów diagramów. Jako przykłady wykorzystano diagramy przepływu 
danych/sterowania, diagramy stanów oraz diagramy obiektowe. 
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Przykład 4.1. Diagramy przepływu danych i diagramy przepływu sterowania (ang. 
data/control flow diagrams) 

Diagramy te z uwagi na swoje podobieństwo rozpatrywane są razem. Dodatkowym 
argumentem przemawiającym za tym był fakt, Ŝe niektóre metodyki łączyły je w jeden diagram 
np. Object Modeling Technique (OMT) [Rumbaugh et al 1990]. Diagramy przepływu stanowią 
model ukazujący funkcjonalne aspekty systemu. Elementami diagramów są procesy i składnice 
danych oraz przepływy pomiędzy nimi. W rozwaŜanym przypadku niektóre dewiacje są 
identyczne dla obu rodzajów przepływów. Warto teŜ zauwaŜyć, Ŝe poprzez pojęcie przepływu, 
analiza tych diagramów jest najbardziej zbliŜona do analizy, jaka miała miejsce w 
„chemicznym” HAZOPie. Interpretacje dla diagramów przepływu danych i sterowania znajdują 
się w tabeli 2. 

Tabela 2.  Interpretacje dla diagramów przepływu danych i sterowania. 

Atrybut 
Słowo 

kluczowe 
Interpretacja 

NO  Brak przepływu.  

MORE  Przesyłanych jest więcej danych niŜ oczekiwano.  

PART OF  
Przesyłana informacja jest niekompletna (dotyczy 
przepływów grupowych).  

REVERSE Przepływ informacji w niewłaściwym kierunku.  

OTHER 
THAN  

Informacja kompletna, ale niewłaściwa. 

EARLY  
Przepływ informacji następuje wcześniej niŜ 
oczekiwano.  

Przepływ  
(danych lub 
sterowania) 

LATE  Przepływ informacji następuje później niŜ wymagano. 

MORE  Częstotliwość przesyłania danych jest zbyt duŜa.  Częstotliwość 
przesyłania 

LESS Częstotliwość przesyłania danych jest zbyt mała. 

MORE 
Wartość danej jest za wysoka (w zakresie lub poza 
zakresem).  

Wartość danej 

LESS 
Wartość danej jest za niska (w zakresie lub poza 
zakresem). 

 

Przykład 4.2. Diagramy stanów (ang. state transition diagrams) 

Diagramy stanów ukazują dynamiczne własności poszczególnych obiektów bądź teŜ całych 
systemów. Obiekty mogą się znajdować w pewnych stanach (ang. state) z określonego dla nich 
zbioru stanów. Przejścia (ang. transition) pomiędzy stanami dokonują się za sprawą zdarzeń 
(ang. event) odbieranych przez obiekty. Przejścia takie mogą być obwarowane dodatkowymi 
warunkami dotyczącymi zdarzeń, wykonanie przejścia moŜe być równieŜ związane z 
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wykonaniem pewnej akcji (ang. action) na obiekcie. Interpretacje dla diagramów stanów 
znajdują się w tabeli 3. 

Tabela 3.  Interpretacje dla diagramów stanów. 

Atrybut Słowo kluczowe Interpretacja 

NO  Zdarzenie nie zachodzi.  

AS WELL AS  Zachodzi dodatkowo inne zdarzenie.  Zdarzenie  

OTHER THAN  Niespodziewane zdarzenie zachodzi zamiast oczekiwanego.  

NO Akcja nie zostaje wykonana.  

AS WELL AS Wykonana zostaje dodatkowa (niezamierzona) akcja.  

PART OF Wykonana akcja jest niekompletna.  

Akcja  

OTHER THAN Wykonana akcja jest nieprawidłowa.  

 

Przykład 4.3. Diagramy obiektowe (ang. Object Oriented Design) 

Diagramy obiektowe prezentują statyczną strukturę systemu oraz zaleŜności pomiędzy jego 
poszczególnymi elementami logicznymi. ZaleŜności te reprezentowane są w postaci związków 
(ang. relationship) i to związki stanowią według standardu przedmiot zainteresowania metody 
HAZOP w przypadku analizy tego rodzaju diagramów. Odpowiednie interpretacje zostały 
zamieszczone w tabeli 4. 

Tabela 4.  Interpretacje dla diagramów obiektowych. 

Atrybut Słowo kluczowe Interpretacja 

NO  Związek nie zachodzi.  

MORE / LESS  
Nieprawidłowa liczność związku (np. jest jeden-
do-jeden zamiast jeden-do-wiele).  

PART OF (1)  
Związki, w których bierze udział dany obiekt są 
niespójne pomiędzy sobą. 

PART OF (2) Istnieje związek, którego nie ma na diagramie.  

OTHER THAN 
(1)  

Zdefiniowano niewłaściwy związek (tzn. 
powinien być związek pomiędzy rozpatrywanymi 
obiektami, ale nie taki jaki umieszczono na 
diagramie).  

Związek  
 

OTHER THAN  
(2) 

Zdefiniowano niewłaściwy związek (tzn. nie 
powinno być związku pomiędzy rozpatrywanymi 
obiektami).  
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Lista interpretacji jest dość krótka, zaś poszczególne sformułowania lakoniczne i momentami 
niejednoznaczne np. dla słów kluczowych PART OF (1) lub NO. MoŜliwe, Ŝe przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest fakt, Ŝe standard 00-58 nie ogranicza się do jednej, konkretnej notacji 
(choć przykład ilustrujący odwołuje się konkretnie do notacji Shlaer-Mellor [Shlaer, Mellor 
1992]). Wiele ówczesnych notacji zawierało diagramy obrazujące statyczne zaleŜności 
pomiędzy obiektami składowymi systemu, lecz występowały pomiędzy nimi znaczne róŜnice 
dotyczące szczegółów np. atrybutów związków, stąd zastosowanie metody HAZOP do kaŜdej z 
nich wymagałoby prawdopodobnie pewnych modyfikacji. Innym wyjaśnieniem tak 
ograniczonej propozycji standardu dla diagramów obiektowych moŜe być to, iŜ występowanie 
hazardów ma naturę dynamiczną i diagramy o charakterze statycznym nie stanowią zbyt 
interesującego przedmiotu zainteresowania przy analizie hazardu. 

Standard 00-58 definiuje proces analizy HAZOP, w skład którego wchodzą następujące etapy: 

• Inicjalizacja – określenie zakresu oraz wyznaczenie celów analizy; 

• Planowanie – zaplanowanie przebiegu procesu (zebrań, przydziału uczestników); 

• Spotkanie grupowe (lub seria spotkań) – właściwa analiza hazardu dokonywana przez 
wyznaczony zespół; 

• Prace kontynuacyjne – wyjaśnienie wątpliwości wykrytych podczas spotkania, zgroma-
dzenie materiałów (etap ten moŜe wymagać osobnego spotkania); 

Analiza HAZOP jest przeprowadzana w ramach spotkania zespołu ekspertów. Członkowie 
zespołu są dobierani w taki sposób, aby zapewniona była zarówno kompetencja we wszystkich 
dziedzinach, których dotyczy system, jak równieŜ róŜne punkty widzenia na system i dziedzinę 
problemową. Dlatego teŜ w skład zespołu wchodzą zarówno projektanci systemu, jak równieŜ 
osoby niezaangaŜowane bezpośrednio w jego wytwarzanie, aktualni lub przyszli uŜytkownicy, a 
takŜe niezaleŜni eksperci, którzy nie są bezpośrednimi udziałowcami zainteresowani 
korzystaniem z systemu, ale mogą zapewnić odpowiednią wiedzę dziedzinową. W zespole 
występuje jawne przypisanie do określonych ról, które decyduje o zakresie obowiązków i 
uprawnieniach dotyczących spotkania i odbywającej się w jego trakcie analizy. Standard 
wyróŜnia następujące role: 

• Lider (ang. leader) – odpowiedzialny za zaplanowanie spotkania oraz kontrolowanie jego 
przebiegu. 

• Sekretarz (ang. recorder) – notuje przebieg i rezultaty analizy, wspomaga lidera w 
kierowaniu przebiegiem spotkania. 

• Projektant (ang. designer) – osoba zaangaŜowana w tworzenie systemu, posiada 
szczegółową wiedzę na temat systemu i jego reprezentacji podlegających analizie, jest 
odpowiedzialna za wyjaśnienia odnośnie intencji projektowych związanych z 
analizowanymi elementami systemu. 

• UŜytkownik lub przyszły uŜytkownik (ang. user / intended user) – posiada wiedzę na temat 
środowiska systemu, odpowiada równieŜ za wyjaśnienia spraw związanych z oczekiwaną 
funkcjonalnością systemu. 

• Ekspert (ang. expert member) – posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do identyfikacji i 
analizy hazardów. 

Role mogą być łączone tzn. jeden członek zespołu moŜe występować w więcej niŜ jednej roli, 
jednakŜe zalecane jest np. aby lider i sekretarz nie występowali w dodatkowych rolach z uwagi 
na ich kluczowe znaczenie dla powodzenia całego studium i idącą za tym konieczność 
skupienia uwagi na swoich obowiązkach. Optymalna wielkość zespołu zalecana przez standard 
to 5-7 członków. 
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Na pojedynczym spotkaniu (którego zakres i przebieg powinien być z góry zaplanowany, a w 
trakcie spotkania kontrolowany przez lidera) wykonywana jest analiza hazardu na podstawie 
udokumentowanych modeli systemu. Proces analizy ma częściowo sformalizowaną postać –
kolejno rozpatrywane są wszystkie poszczególne elementy modelu oraz ich atrybuty. Dla 
kaŜdego atrybutu tworzona jest tabela HAZOP zawierająca odpowiednie dla jego typu słowa 
kluczowe i interpretacje. Na przykład przy analizie diagramu stanów, zespół przeprowadziłby  
kolejno dyskusję wszystkich przejść stanów (ang. transition) i rozpatrzył ich atrybuty: zdarzenie 
(ang. event) i akcję (ang. action) korzystając z tabel takich jak tabela 3 podana w przykładzie 
4.2. Zespół sprawdziłby moŜliwość wystąpienia dla konkretnego przejścia stanów dewiacji 
sugerowanej przez interpretację z tabeli HAZOP. W przypadku wykrycia moŜliwej dewiacji jest 
ona poddawana głębszej analizie. 

Analiza pojedynczej dewiacji obejmuje następujące czynności: 

• Zainicjowanie dyskusji przez podanie wybranej dewiacji; 

• Zbadanie moŜliwości wystąpienia dewiacji oraz jej potencjalnych przyczyn i konsekwencji; 

• Wyjaśnienie zachowania systemu, działania ewentualnych mechanizmów alarmowych lub 
zabezpieczających, znanych problemów w podobnych systemach oraz innych potrzebnych 
kwestii; 

• Podsumowanie dyskusji; 

• Zapisanie wyników. 

Formalizacja procesu jest jednak jedynie częściowa, ustalono pewną systematykę, jednak 
przebieg poszczególnych kroków analizy charakteryzuje się wysokim stopniem dowolności. 
Analiza przyczyn i konsekwencji dewiacji jest wykonywana na drodze spontanicznej dyskusji, 
„burzy mózgów” członków zespołu. Nie istnieją Ŝadne formalne reguły dotyczące przebiegu 
dyskusji, chociaŜ z przyczyn oczywistych naleŜy dbać o to, by prowadziła ona do oczekiwanych 
rezultatów i nie zamieniła się w jałowe dywagacje albo w kłótnię. Znajduje się to w 
kompetencji lidera zespołu, którego zadaniem jest przede wszystkim kontrola przebiegu 
spotkania i moderowanie dyskusji. 

Struktura procesu analizy HAZOP, dobór członków zespołu oraz zagadnienia związane z 
nadzorem i moderacją spotkania w znacznym stopniu upodabniają proces HAZOP do procesu 
inspekcji opisywanego w rozdziale 3. Główna róŜnica polega na tym, Ŝe członkowie zespołu w 
fazie poprzedzającej spotkanie mają za zadanie jedynie zapoznanie się z materiałami wykorzy-
stywanymi podczas spotkania grupowego (notacja, interpretacje, struktura systemu), jednakŜe 
nie wykonują indywidualnych analiz – identyfikacja i analiza hazardów ma miejsce jedynie 
podczas spotkania. Drugą podstawową róŜnicą jest brak występującego w inspekcjach 
rozdzielenia w ramach spotkania fazy identyfikacji oraz fazy „burzy mózgów” – po wykryciu 
hazardu od razu ma miejsce „burza mózgów” ukierunkowana na odkrycie przyczyn i 
konsekwencji wystąpienia danego hazardu oraz moŜliwych środków zapobiegawczych. 

Podobieństwa procesów HAZOP i inspekcji są jeszcze bardziej widoczne w konkurencyjnej w 
stosunku do standardu 00-58 propozycji adaptacji metody HAZOP opublikowanej w 
[McDermid et al 1995]. Źródłem tej innowacji była obserwacja autorów artykułu dotycząca 
wady metody HAZOP w postaci takiej, jaką zawiera standard 00-58. Wadą tą był ich zdaniem 
zbyt duŜy koszt analizy zespołowej, z której zyski nie zawsze muszą być opłacalne w stosunku 
do poświęconych zasobów. Na podstawie tej obserwacji opracowali oni metodę nazwaną 
SHARD (ang. Software Hazard Analysis and Resolution in Design). Sama analiza ma w 
podejściu SHARD przebieg analogiczny jak w HAZOP (systematyczne przeglądanie połączeń i 
atrybutów, stosowanie słów kluczowych, badanie i dokumentowanie przyczyn i konsekwencji 
hazardu). Inaczej wygląda jednak organizacja całego procesu. Większość analiz jest 
wykonywana indywidualnie przez poszczególnych członków zespołu przed spotkaniem, zaś 
samo spotkanie ma na celu jedynie podsumowanie, omówienie wyników i jedynie w przypadku 
powaŜnych problemów i kontrowersji „burzę mózgów” w pełnym gronie. Podstawową zaletą 



Metoda HAZOP 

 34

takiej zmiany procesu jest oszczędność czasu grupy ekspertów i związanych z tym kosztów. 
Dodatkowo, autorzy zalecają, aby pierwsze analizy były wykonywane iteracyjnie, tylko przez 
jednego analityka w danej iteracji, a ich wyniki na bieŜąco uwzględniane w projekcie. 
Spotkanie miałoby natomiast odbywać się dopiero po uwzględnieniu wyników wstępnych 
analiz. Przypomina to podejście znane w inspekcjach (szczególnie rekomendowane w [Gilb, 
Graham 1993]), w którym do pełnego procesu inspekcji wchodzą jedynie artefakty, poddane 
wcześniej wstępnym przeglądom i próbkowaniu gęstości rozmieszczenia defektów. 

Podsumowując podrozdział naleŜy zaznaczyć, Ŝe w standardzie 00-58 w sposób bardzo 
kompleksowy opracowano zalecenia dotyczące stosowania metody HAZOP do systemów 
zawierających oprogramowanie. Mógł on dzięki temu stanowić przydatny przewodnik do 
działań praktycznych, a takŜe podstawę do prac badawczych ukierunkowanych na doskonalenie 
metody i rozszerzanie jej o nowe zastosowania. 

4.3. Zastosowania HAZOP do analizy modeli UML 

Po opublikowaniu pierwszej wersji standardu 00-58, w dziedzinie inŜynierii oprogramowania, a 
w szczególności w obszarze analizy i projektowania obiektowego doszło do połączenia wielu 
metodyk i nurtów dotyczących modelowania i utworzenia jednego języka modelowania, który 
w krótkim czasie zdobył szerokie uznanie – Unified Modeling Language [UML]. Co za tym 
idzie, zaczęły pojawiać się propozycje zastosowania metody HAZOP do modeli wyraŜonych za 
pomocą języka UML.  

Metoda HAZOP została wykorzystana w platformie analizy ryzyka dla, będącej produktem 
projektu europejskiego CORAS: A Platform for Risk Analysis of Security Critical Systems 
[CORAS]. UŜyto jej tam w nieco innym celu niŜ wykorzystywany jest klasyczny HAZOP; 
zamiast identyfikacji hazardów posłuŜyła ona do wykrywania zagroŜeń związanych z 
zabezpieczeniem (ang. security) systemu.  

Opracowana w projekcie, znana pod nazwą security-HAZOP metoda [Winther et al 2001] 
przejmuje niemal wszystkie cechy charakterystyczne HAZOPu (słowa kluczowe, argumenty, 
analizę przyczyn i konsekwencji). Przedmiotem analizy stają się róŜnego rodzaju obiekty, 
wchodzące w skład szeroko pojętego systemu, które naleŜy chronić. Do obiektów takich mogą 
się zaliczać np. rekord w bazie danych lub wiadomość e-mail, ale równieŜ firewall lub sieć 
komunikacyjna. Atrybuty dla kaŜdego obiektu są takie same: poufność (ang. confidentiality), 
integralność (ang. integrity) i dyspozycyjność (ang. availability). Dewiacje mogą dotyczyć 
zaprzeczeń tych atrybutów, w ten sposób zdefiniowano pojęcia: disclosure (utrata poufności), 
manipulation (utrata integralności) i denial (utrata dyspozycyjności). Jako słowa kluczowe 
stosuje się kombinację dwóch słów (ang. Pre-Guideword, Post-Guideword), z których pierwsze 
wyraŜa intencjonalność, natomiast drugie sprawcę lub przyczynę wystąpienia dewiacji. 
Przykładowe kombinacje atrybutów i słów kluczowych znajdują się w tabeli 5. Czytając kolejne 
pola poszczególnych wierszy otrzymujemy zdanie wyraŜające pewną sugestię dewiacji. 

    Oba rodzaje słów kluczowych (Pre-Guideword i Post-Guideword) mogą zostać 
uszczegółowione np. przez zastąpienie manipulation przez removal, alteration, fabrication itp., 
bądź teŜ wyróŜnienie bardziej określonych przyczyn wyraŜanych przez Post-Guideword 
(spamming, social manipulation, virus). Otrzymane wyraŜenie moŜna następnie zinterpretować 
jeszcze bardziej konkretnie przy znajomości budowy i funkcjonowania systemu. Na przykład: 
dla wyraŜenia „Unintentional fabrication of mail due to virus” moŜemy otrzymać następujące 
zagroŜenia: „Improper handling of mail attachements”, bądź „Inadequate virus protection”. 

Praca [Winther et al 2001] prezentuje głównie sam pomysł, bez szczegółowego odniesienia do 
UML, jednakŜe kolejne prace np. [Houmb et al 2002] są juŜ w pełni ukierunkowane na UML i  
pokazują konkretne przykłady analiz dla diagramów UML. 
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Tabela 5.  WyraŜenia dewiacji w security-HAZOP [Winther et al 2001]. 

Pre-Guideword Attribute of Component due to Post-
Guideword 

Deliberate manipulation of firewall due to insider 
Unintentional denial of service due to technical 

failure 

Deliberate disclosure of data record due to outsider 

Innym przykładem jest zastosowanie metody HAZOP (a raczej pewnej jej „mutacji” znanej 
jako Functional Failure Analysis, FFA) do analizy bezpieczeństwa podsystemów wbudowy-
wanych do samochodów w koncernie Volvo Car Corporation [Johannessen et al 2001]. 
Zachowanie tych podsystemów jest modelowane za pomocą diagramów przypadków uŜycia 
UML. W proponowanym podejściu stosuje się dwupoziomową strukturę przypadków uŜycia: 
pierwszy poziom to funkcje wykorzystywane przez uŜytkownika (kierowcę), drugi to 
rozwiązania techniczne pozwalające na realizację funkcji poziomu pierwszego. Na przykład 
funkcja pierwszego poziomu „Sterowność samochodu podczas hamowania” moŜe być 
realizowana przez funkcje techniczne: „Rozkład mocy hamulców elektrycznych” oraz „System 
ABS”. Wykorzystywany jest stosunkowo skromny zestaw słów kluczowych: 

• omission (brak działania funkcji gdy jest wywołana), 

• commission (spontaniczne działanie funkcji bez wywołania), 

• stuck (blokada funkcji w określonym stanie). 

Słowa kluczowe stosowane są do przypadków uŜycia z drugiego poziomu (funkcje techniczne) i 
na tej zasadzie identyfikowane są hazardy podlegające następnie dalszej analizie 
bezpieczeństwa. 

Diagram przypadków uŜycia jest równieŜ proponowany jako podstawa analiz HAZOP w pracy 
[Allenby, Kelly 2001]. Podstawową róŜnicą w stosunku do [Johannessen et al 2001] jest fakt, iŜ 
autorzy nie rozpatrują całych przypadków uŜycia jako atrybutów do zastosowania słów 
kluczowych HAZOP. Jako atrybuty przyjmowane są pewne elementy strukturalnego opisu 
przypadków: 

• pre-condition (warunek wstępny, konieczny do rozpoczęcia przypadku uŜycia) 

• guard condition (warunek, który musi być spełniony przez cały czas realizacji przypadku) 

• system response (odpowiedź, jaką otrzymuje aktor od systemu w ramach przypadku) 

• post-condition (warunek końcowy, który musi być spełniony po zakończeniu przypadku) 

W cytowanej pracy zaproponowano równieŜ zestaw słów kluczowych, pochodzących 
częściowo z [MoD 00-58b], a częściowo z [McDermid et al 1995]. Opracowana metoda była 
stosowana przy analizach bezpieczeństwa systemów sterowania samolotem. 

Praca [Lano et al 2002] porusza problematykę analiz modeli UML z punktu widzenia safety i 
security. W dziedzinie safety, autorzy opierają się na standardzie 00-58 [MoD 00-58b], 
proponują jednak pewne modyfikacje, tak aby zamiast generycznych atrybutów i interpretacji 
zawartych w standardzie pojawiły się nowe, zgodne z metamodelem UML. Z uwagi na taki 
porządek prac, zaproponowane rozwiązania mają dość fragmentaryczny charakter – 
rozpatrywane są jedynie elementy UML analogiczne do tych wymienionych w standardzie. Inne 
elementy UML (nawet wchodzące w skład tych samych diagramów) zostały pominięte. W 
dziedzinie security przytoczone i skomentowane zostały wyniki [Winther et al 2001], z 
nieznacznymi rozszerzeniami. 
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Podejście najbliŜsze prezentowanemu w niniejszej rozprawie przedstawiono w [Hansen et al 
2004]. Autorzy posługują się zestawem słów kluczowych opracowanym w [MoD 00-58b]. 
Analiza HAZOP dotyczy poszczególnych diagramów UML. Za elementy i atrybuty, do których 
stosowane są słowa kluczowe przyjmowane są odpowiednio elementy UML (np. klasa, 
asocjacja, komunikat i inne obecne w poszczególnych rodzajach diagramów) oraz atrybuty 
przypisane w metamodelu UML danym elementom (np. liczność asocjacji). Mimo, Ŝe celem 
analiz wymienionym w artykule jest analiza hazardu, wiele interpretacji dla par słowo 
kluczowe-atrybut wydaje się raczej odpowiadać defektom projektowym, niŜ hazardom 
dotyczącym działania systemu. Badania przedstawiane w pracy [Hansen et al 2004] i w 
niniejszej rozprawie były prowadzone zupełnie niezaleŜnie i w sposób równoległy (cytowany 
artykuł pochodzi z roku 2004, podczas gdy początki prac nad UML-HAZOP i pierwsze 
dotyczące ich publikacje miały miejsce w 2002). 

4.4. Inne obszary zastosowań 

W tym podrozdziale zawarto opis kilku innych zastosowań metody HAZOP w dziedzinie 
informatyki. Nie mają one bezpośredniego związku z badaniami z tematu prezentowanego w 
rozprawie, stanowią jednak interesującą ilustrację potencjału metody HAZOP i jej szerokich 
moŜliwości adaptacji. 

Praca [Reese, Leveson 1997] wskazuje jako wadę HAZOPu konieczność oparcia analizy na 
wiedzy i zdolnościach analitycznych człowieka, które nie zawsze mogą być wystarczające, 
szczególnie w przypadku bardzo złoŜonych systemów. Autorzy proponują jednocześnie inną 
metodę, która przejmuje najbardziej wartościowe elementy HAZOPu (słowa kluczowe, 
dewiacje, analizę odkrywczą) i włącza je w obręb automatycznej procedury identyfikacji 
hazardów. Metoda ta nosi nazwę SDA (ang. Software Deviation Analysis). Ma ona w 
załoŜeniach autorów, dzięki zastosowaniu formalizmów oraz zautomatyzowaniu  całej analizy, 
być w stanie „zmierzyć się” z dowolnie złoŜonymi systemami. SDA bazuje na formalnej 
specyfikacji wymagań systemu. Specyfikacja ta jest przetwarzana w sposób zautomatyzowany 
przez narzędzie wspomagające metodę do postaci pośredniej, dodawane są formuły dewiacji, 
zaś na wyjściu otrzymywana jest lista tzw. scenariuszy dewiacji.  

Zupełnie innym zastosowaniem metody HAZOP jest jej wykorzystanie do generowania 
operatorów mutacji elementów języka programowania [Kim et al 1999]. Analiza mutacyjna 
polega na tworzeniu na podstawie danego programu programów-mutantów, które róŜnią się od 
oryginału pojedynczymi syntaktycznymi zmianami w kodzie i następnie sprawdzaniu, czy 
programy-mutanty są wykrywane przez procedury testowe. Kluczowe znaczenie dla 
powodzenia analizy mutacyjnej ma dobór operatorów mutacji (ang. mutant operators) – zbioru 
predefiniowanych reguł, określających, które elementy języka przekształcać i w jaki sposób, 
aby wygenerować mutacje programu. W omawianym artykule skoncentrowano się na języku 
JAVA, dla którego nie były wcześniej znane Ŝadne kompletne zestawy takich operatorów. 
Operatory mutacji zostały utworzone poprzez zastosowanie słów kluczowych HAZOP do 
wybranych konstrukcji języka (np. typy, nazwy, klasy, pętle, deklaracje metod). W efekcie w 
sposób systematyczny wygenerowano pokaźną listę operatorów, potencjalnie bardziej 
kompletną niŜ np. baza znanych z przeszłości pomyłek syntaktycznych programistów.  

Kolejnym obszarem zastosowań HAZOPu jest analiza interfejsu uŜytkownika systemów 
związanych z bezpieczeństwem  [Hussey 2000]. W podejściu tym najpierw wyróŜniane są cele 
(ang. goals), do jakich moŜe dąŜyć uŜytkownik w interakcji z systemem, a następnie dla 
kaŜdego celu tworzone są scenariusze (wszystkie sekwencje akcji uŜytkownika moŜliwe do 
osiągnięcia tego celu). Scenariusze odpowiadają koncepcyjnie połączeniom, natomiast 
pojedyncze akcje uŜytkownika atrybutom. Błędy, jakie mogą zajść dla pojedynczej akcji 
(operacji) są sugerowane przez słowa kluczowe wyszczególnione w tabeli 6. Podejście to 
stosowane było do analizy interfejsów systemów kierowania ruchem lotniczym. 
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Tabela 6.  Przykłady słów kluczowych do analizy interfejsu uŜytkownika. 

Słowo kluczowe Interpretacja 

NO Operacja usunięta ze scenariusza 

OTHER Operacja w scenariuszu zastąpiona przez inną operację 

MORE „Zwiększony” parametr wejściowy 

LESS „Zmniejszony” parametr wejściowy 

REPEATED Operacja powtórzona w scenariuszu 

4.5. Podsumowanie 

Metoda HAZOP jest obecna w dziedzinie informatycznej juŜ od około 15 lat. Początkowo, do 
około 1996 główny cięŜar prac badawczych z nią związanych skupiony był na przystosowaniu 
metody stworzonej i wykorzystywanej w przemyśle petrochemicznym do uŜycia na gruncie 
inŜynierii oprogramowania. W szeregu publikacji zaproponowano pewną liczbę dość zróŜnico-
wanych rozwiązań. W tym okresie część prac była równieŜ zorientowana na adaptację HAZOPu 
na potrzeby konkretnych notacji i metodyk projektowania. Podsumowaniem tego okresu stał się 
standard 00-58 [MoD 00-58a], w którym zawarto ogół zaleceń związanych z prowadzeniem 
analiz HAZOP w stosunku do systemów zawierających oprogramowanie. 

Z okresu po ukazaniu się standardu, które zbiegło się z powstaniem UML, powstało kilka 
propozycji dotyczących stosowalności metody HAZOP dla tego typu modeli, i to z 
uwzględnieniem róŜnych celów (analiza safety, analiza security). Jak dotąd nie jest jednak 
znane świadome wykorzystanie mechanizmów HAZOP do opracowania techniki inspekcji.  
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Rozdział 5. Metoda UML-HAZOP 

W rozdziale tym przedstawiona została nowa metoda inspekcji modeli UML oparta na 
omówionej w rozdziale 4 metodzie HAZOP. 

5.1. Wybór modeli i celu analizy 

Zastosowanie metody HAZOP do notacji UML stanowiło naturalną konsekwencję rosnącej 
popularności tego języka modelowania (w tym szczególnie jego rozpowszechnionego 
wykorzystania w przemyśle). UML posiadał i posiada w róŜnych swoich wersjach dość 
obszerny zbiór rodzajów diagramów, z których nie wszystkie są wykorzystywane z jednakową 
częstotliwością. Podstawowym, najczęściej stosowanym rodzajem diagramów są diagramy klas 
określające statyczną strukturę systemu (lub ogólniej modelowanego problemu) i to na nich 
skupiono uwagę podczas prac nad adaptacją metody HAZOP. 

Podobnie, decydując się na ukierunkowanie metody na defekty projektowe (niewłaściwe 
odwzorowanie świata rzeczywistego w model) kierowano się załoŜeniem, Ŝe ten właśnie rodzaj 
anomalii jest najbardziej dokuczliwy i związany z największymi stratami, w przeciwieństwie do 
np. naruszenia wartości metryk i heurystyk (takie jak zbyt duŜa liczba związków danej klasy, 
czy teŜ zbyt głęboka hierarchia dziedziczenia). Wadliwy, nie odwzorowujący analizowanej 
rzeczywistości model powoduje, Ŝe powstaje niewłaściwy system, którego poprawa moŜe być 
bardzo kosztowna, a czasem niemoŜliwa. 

Fakt, Ŝe bardziej zaawansowana analiza modeli UML wymaga znacznego udziału człowieka 
(chyba Ŝe semantyka tych modeli zostanie w znacznie większym niŜ obecnie stopniu 
sformalizowana, co raczej nie nastąpi w najbliŜszych latach) nie oznacza, Ŝe proces kontroli 
powinien być realizowany ad hoc i nie ma podlegać sterowaniu. Oczywiste oczekiwania 
formułowane w stosunku do metody analizy obejmują: 

• Kompletność – analiza jest prowadzona w sposób, który gwarantuje wykrywanie 
potencjalnie wszystkich defektów w przewidzianym dla niej zakresie; 

• Systematyczność – zalecana metoda postępowania powoduje, Ŝe uwaga kontrolera 
koncentrowana jest na fragmencie modelu odpowiednim do typu poszukiwanego defektu 
oraz „prowadzi” kontrolera poprzez wszystkie takie istotnie róŜne fragmenty; 

• Uniwersalność – metoda moŜe być zastosowana do jak najszerszej klasy systemów, bez 
ograniczeń związanych z ich przeznaczeniem lub środowiskiem, czy teŜ z technologiami 
wykorzystywanymi do ich budowy; 

• Wspomaganie – metoda wspomaga kontrolera poprzez związane z nią wzorce, listy 
kontrolne, narzędzia itp. 

5.2. Mechanizm detekcji 

Adaptacja HAZOPu do notacji UML polega w pierwszej kolejności na określeniu, jakie 
elementy tego języka i ich atrybuty mają być analizowane. Oryginalny HAZOP skupia się na 
elementach mających charakter połączeń, ograniczenie takie nie musi być jednak konieczne w 
przypadku adaptacji. Dalszą kwestią jest to, jakie modele defektów są formułowane przez 
zastosowanie poszczególnych słów kluczowych do poszczególnych atrybutów. W wyniku 
otrzymujemy generyczne tabele HAZOP, zawierające modele defektów, które mogą zachodzić 
w odniesieniu do rozpatrywanego elementu notacji. 

W prezentowanym podejściu zastosowano ogólny zestaw słów kluczowych zaproponowany w 
standardzie 00-58 [MoD 00-58b] i ukierunkowano interpretacje w taki sposób, by pozwalały 
wykrywać defekty projektowe. 
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5.2.1. Charakterystyka metody 

Sama idea konstrukcji tabel HAZOP jest prosta. Została ona przedstawiona na rys.  
3. Notacja UML zawiera szereg elementów przeznaczonych do wyraŜania róŜnych aspektów 
modelowanego systemu np. klasy, przypadki uŜycia, asocjacje, generalizacje. Elementy te są 
charakteryzowane ich atrybuty np. asocjacja posiada nazwę (ang. name). Z uŜyciem tych 
elementów i ich atrybutów wiąŜą się pewne typowe defekty. Do wygenerowania moŜliwie 
kompletnej listy takich defektów dla kaŜdego elementu, proponowana metoda wykorzystuje 
zestaw słów kluczowych HAZOP. Słowa kluczowe mają za zadanie w sposób ogólny 
sugerować moŜliwe modele defektów (tzn. odstępstwa i odchylenia od prawidłowego stanu).  
Na przykład, słowo kluczowe NO oznacza kompletny brak czegoś, co powinno się znaleźć w 
modelu, OTHER THAN – inny stan, odmienny od prawidłowego, PART OF – prawidłowy 
stan, ale osiągnięty jedynie częściowo, LESS – zbyt niska wartość liczbowa w stosunku do 
prawidłowej itd.  

 

Rys. 3. Metoda konstrukcji generycznych tabel HAZOP. 

Zestawienie słowa kluczowego z atrybutem danego elementu daje w rezultacie model defektu 
odnoszącego się do tego elementu. W przykładzie pokazanym na rys. 3, wybranym elementem, 
dla którego poszukujemy modeli defektów jest asocjacja (ang. association). Asocjacja posiada 
szereg atrybutów takich jak nazwa, liczność kaŜdego z jej końców, agregacja i kilka innych. 
Rysunek pokazuje model defektu, który stanowi odniesienie słowa kluczowego OTHER THAN 
do atrybutu aggregation. W efekcie daje to model defektu polegającego na uŜyciu niewłaści-
wego typu agregacji. Nie wszystkie takie zestawienia dają sensowny rezultat, dlatego niezbędna 
jest interpretacja otrzymanych modeli defektów. Te, które po nadaniu odpowiedniej inter-
pretacji wyraŜają defekty rzeczywiście często zdarzające się w modelach UML, zostają 
włączone do generycznej tabeli HAZOP dotyczącej danego elementu UML. Zakres metody 
wyznaczają te modele defektów, które zostały potwierdzone jako rzeczywiście istotne (dobrze 
reprezentujące defekty w modelach UML) i które znalazły się w odpowiednich tabelach. Tabele 
te stanowią kluczowy element techniki czytania stosowanej przez kontrolerów w trakcie 
inspekcji. 

Podczas kontroli inspektor posługuje się tabelami HAZOP utworzonymi juŜ dla konkretnych 
elementów modelu, a więc zawierającymi konkretne sugestie defektów dla tego modelu. Tabele 
HAZOP mogą być do pewnego stopnia traktowane jako listy kontrolne w tradycyjnym 
znaczeniu tego pojęcia. Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe wykraczają one nieco poza pasywną 
rolę list, zmuszając kontrolera do skupiania uwagi na konkretnych elementach modelu i 
potencjalnych defektach oraz do podejmowania jednoznacznej decyzji o obecności lub nie 
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danego sugerowanego defektu. W przypadku „tradycyjnej” listy kontrolnej kontroler miałby 
jedynie zestaw kilku czy kilkunastu zagadnień typu: „Sprawdź czy wszystkie nazwy są  
jednoznaczne i odpowiadają znaczeniu” czy „Sprawdź czy liczności wszystkich związków są 
poprawne”. 

Systematyka procesu kontroli polega na tym, Ŝe w modelu będącym przedmiotem inspekcji, po 
kolei analizowane są wszystkie obecne w nim elementy, których dotyczy zakres metody. Do 
kaŜdego z tych elementów stosowana jest odpowiednia dla jego typu tabela HAZOP, a zadanie 
kontrolera polega na odnotowaniu, czy sugestie defektów podawane przez poszczególne 
pozycje tabeli rzeczywiście mają miejsce dla tego konkretnego elementu. 

Sytuując zaproponowaną metodę UML-HAZOP w kontekście innych badań z powiązanych 
dziedzin, najbardziej podobne wydają się dwa podejścia. Pierwsze to Risk-based design 

reviews, metoda inspekcji stosowana w japońskim oddziale IBM [Okazaki, Okazaki 2005]. 
Podobnie jak UML-HAZOP, metoda ta ma korzenie w dziedzinie analizy bezpieczeństwa i 
oceny ryzyka, a dopiero w dalszym rozwoju została zaadaptowana do inspekcji ukierunko-
wanych na wykrywanie defektów projektowych i zapewnianie jakości. Kolejnym podobień-
stwem jest wykorzystanie tzw. generycznych trybów awarii (ang. generic failure modes), które 
pełnią w metodzie analogiczną rolę jak słowa kluczowe HAZOP. Drugie zbliŜone do UML-
HAZOP podejście to metoda inspekcji scenariuszy opisujących wymagania zaproponowana w 
pracy [Leite et al 2005]. W metodzie tej wykorzystywana jest duŜa liczba bardzo 
szczegółowych kwestionariuszy przeznaczonych do wypełnienia przez kontrolera. KaŜdy punkt 
kwestionariusza ma bardzo wąski zakres i skupia uwagę kontrolera na pojedynczym 
zagadnieniu, nie wymagając uwzględniania innych szczegółów. 

5.2.2. UML-HAZOP - interpretacje defektów 

W ramach inspekcji badaniu podlegają następujące elementy diagramu klas (i ich atrybuty): 
  
• Class set (zbiór wszystkich klas obecnych na diagramie) 
• Association set (zbiór wszystkich asocjacji obecnych na diagramie) 
• Generalization set (zbiór wszystkich generalizacji obecnych na diagramie) 
 
• Class (pojedyncza klasa) 

- Name (nazwa klasy) 
- Attributes set (zbiór wszystkich atrybutów klasy) 
- Attribute (pojedynczy atrybut klasy) 
- Operation set (zbiór wszystkich operacji klasy) 
- Operation (pojedyncza operacja klasy) 
 

• Association (asocjacja, zaleŜność semantyczna pomiędzy klasami) 
- Name (nazwa asocjacji) 
- AssociationEnd (charakterystyka związku Association z punktu widzenia jednej z 

uczestniczących w nim klas: 
� multiplicity (liczność związku) 
� aggregation (obecność relacji typu całość-część) 
� name (nazwa roli klasy w związku) 
� ordering (uporządkowanie zbioru instancji klas) 

 
• Generalization (zaleŜność uogólniania-dziedziczenia) 

Wykorzystywany jest zestaw słów kluczowych ze standardu 00-58 (cztery ostatnie, oznaczone 
kursywą, związane są z zaleŜnościami czasowymi i nie mają zastosowania do inspekcji 
diagramów klas UML): 
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Tabela 7.  Słowa kluczowe. 

Słowo kluczowe Ogólna interpretacja 

NO Kompletny brak zamierzonego rezultatu, przy braku innych, 
„zastępczych” efektów 

MORE Zbyt wysoka wartość parametru ilościowego 

LESS Zbyt niska wartość parametru ilościowego 

AS WELL AS Oprócz zamierzonego rezultatu otrzymano inny, dodatkowy 

PART OF Zamierzony rezultat został uzyskany tylko częściowo 

REVERSE Otrzymano logiczne przeciwieństwo zamierzonego rezultatu 

OTHER THAN Brak zamierzonego rezultatu, ale otrzymano inny, odmienny 

EARLY Zdarzenie zachodzi wcześniej niŜ zamierzono 

LATE Zdarzenie zachodzi później niŜ zamierzono 

BEFORE Zdarzenie zachodzi przed innym zdarzeniem, w stosunku do którego 

miało być późniejsze 

AFTER Zdarzenie zachodzi po innym zdarzeniu, w stosunku do którego miało 

być wcześniejsze 

PoniŜej przedstawiono modele defektów otrzymane w wyniku interpretacji zestawienia 
elementów i ich atrybutów ze słowami kluczowymi: 

Tabela 8.  Modele defektów dla Class Set. 

CLASS SET 

Słowo kluczowe Interpretacja 

PART OF Na diagramie brak klasy lub klas, które powinny się na nim znaleźć. 

Tabela 9.  Modele defektów dla Association Set. 

ASSOCIATION SET 

Słowo kluczowe Interpretacja 

PART OF Na diagramie brak asocjacji (jednej lub więcej), które powinny się na 
nim znaleźć. 

Tabela 10.  Modele defektów dla Generalization Set. 

GENERALIZATION SET 

 
Słowo kluczowe Interpretacja 

PART OF Na diagramie brak generalizacji (jednej lub więcej), które powinny się 
na nim znaleźć. 
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Tabela 11.  Modele defektów dla Class. 

CLASS 

 
Atrybut Słowo kluczowe Interpretacja 

AS WELL AS (1) Klasa nie powinna znajdować się na diagramie i 
naleŜy ją usunąć. 

AS WELL AS (2) Klasa jest zbyt złoŜona, powinna zostać rozbita 
na dwie lub więcej osobnych klas. 

 
 
 
Class 

PART OF Klasa jest toŜsama z inną klasą obecną na 
diagramie. Te dwie klasy powinny zostać 
połączone w jedną. 

Class.Name OTHER THAN Nazwa klasy nie oddaje jej znaczenia i powinna 
zostać zmieniona. 

Class.AttributeSet PART OF Brak atrybutu lub atrybutów klasy, które klasa 
powinna posiadać.  

AS WELL AS Atrybut jest nadmiarowy i powinien zostać 
usunięty. 

 
 
Class.Attribute OTHER THAN Nazwa atrybutu nie odzwierciedla jego 

znaczenia i powinna zostać zmieniona. 

Class.OperationSet PART OF Brak operacji (jednej lub wielu), w które 
powinna być wyposaŜona ta klasa. 

AS WELL AS Operacja jest nadmiarowa i powinna zostać 
usunięta. 

 
Class.Operation 

OTHER THAN Nazwa operacji nie odzwierciedla jej działania i 
powinna zostać zmieniona. 

Tabela 12.  Modele defektów dla Generalization. 

GENERALIZATION 

Atrybut Słowo kluczowe Interpretacja 

AS WELL AS Klasy nie pozostają ze sobą w związku 
dziedziczenia, cały związek jest zbędny i 
powinien być usunięty. 

OTHER THAN Zdefiniowany związek jest niepoprawny, 
powinien być zdefiniowany inny związek niŜ 
generalizacja np. asocjacja. 

PART OF Związek jest poprawny, ale oprócz niego naleŜy 
zdefiniować dodatkowy związek lub związki 
pomiędzy rozpatrywanymi klasami. 

MORE  Zbyt wiele klas dziedziczących, niektóre są 
zbędne.  

 
 
 
 
 
Generalization 

LESS Zbyt mało klas dziedziczących, brak niektórych 
potrzebnych klas. 
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Tabela 13.  Modele defektów dla Association. 

ASSOCIATION 

Atrybut Słowo kluczowe Interpretacja 

AS WELL AS Klasy nie pozostają ze sobą w związku, cały 
związek jest zbędny i powinien zostać usunięty 

OTHER THAN Niewłaściwy rodzaj związku, powinien zostać 
zdefiniowany związek innego rodzaju np. 
Generalization. 

 
 
 
Association 

PART OF Związek jest poprawny, ale oprócz niego naleŜy 
zdefiniować dodatkowy związek lub związki 
pomiędzy rozpatrywanymi klasami 

NO Związek nie ma nazwy mimo, Ŝe powinien być 
nazwany. 

 
 
Association.Name OTHER THAN Nazwa związku jest nieprawidłowa, nie oddaje 

jego znaczenia, nazwa ta powinna być zmieniona 
lub w ogóle usunięta. 

MORE Liczność związku jest zbyt duŜa (moŜe to 
dotyczyć górnego lub dolnego zakresu liczności). 

 
AssociationEnd. 
Multiplicity LESS Liczność związku jest zbyt mała (moŜe to 

dotyczyć górnego lub dolnego zakresu liczności) 

NO Nie zaznaczono agregacji, która powinna 
wystąpić. 

AS WELL AS Zaznaczono agregację, która w rzeczywistości nie 
ma miejsca 

OTHER THAN Zaznaczono niewłaściwy typ agregacji tzn. silną 
zamiast słabej lub odwrotnie. 

MORE Agregacja obejmuje zbyt wiele klas składowych, 
niektóre nie powinny wchodzić w jej skład. 

 
 
 
 
AssociationEnd. 
Aggregation 

LESS Agregacja nie obejmuje niektórych klas 
(obecnych na diagramie lub nie), które powinny 
wchodzić w jej skład. 

NO Strona związku nie ma nazwy mimo, Ŝe powinna 
być nazwana. 

 
AssociationEnd. 
Name OTHER THAN Nazwa strony związku jest nieprawidłowa, nazwa 

ta powinna zostać zmieniona lub w ogóle 
usunięta. 

NO Brak uporządkowania mimo, Ŝe powinno ono 
występować. 

 
AssociationEnd. 
Ordering AS WELL AS Wprowadzono uporządkowanie, które nie 

powinno mieć miejsca i naleŜy je usunąć. 

5.2.3. Ewolucja tabel HAZOP 

W procesie walidacji metody (studia przypadków i eksperymenty) pozyskano znaczny zakres 
nowej wiedzy na temat defektów występujących w diagramach UML. Wiedza ta była następnie 
wykorzystywana do doskonalenia metody UML-HAZOP, a w szczególności do doskonalenia 
modeli defektów zawartych w generycznych tabelach HAZOP. PoniŜej przedstawiono 
waŜniejsze z uzyskanych w ten sposób poprawek.  
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Zastosowane studia przypadków umoŜliwiły poprawę tabel HAZOP: niektóre interpretacje 
rozszerzono aby obejmowały równieŜ defekty zbliŜone, ale o nieco innej naturze. Na przykład 
pierwotnie rozpatrywano przedstawioną w tabeli 14 większą liczbę róŜnego rodzaju 
nieprawidłowości dotyczące nazw asocjacji: 

Tabela 14.  Pierwotne modele defektów dla Association.name. 

Atrybut Słowo kluczowe Interpretacja 

NO Związek nie ma nazwy mimo, Ŝe 
powinien być nazwany 

REVERSE Błędny kierunek odczytywania nazwy 
związku, w którym znajdują się klasy 

OTHER THAN Nazwa związku jest nieprawidłowa, nie 
oddaje jego znaczenia, powinna być 
zdefiniowana inna nazwa 

AS WELL AS Nazwa związku jest zbyt ogólna, naleŜy 
ją uszczegółowić 

Association.Name 

PART OF Nazwa oddaje jedynie częściowo istotę 
związku, naleŜy ją uogólnić 

W wyniku działań walidacyjnych listę modeli defektów związanych z Association.name 
zredukowano do postaci przedstawionej w tabeli 15: 

Tabela 15.  Aktualne modele defektów dla Association.name. 

Atrybut Słowo kluczowe Interpretacja 

NO Związek nie ma nazwy mimo, Ŝe 
powinien być nazwany. 

 
 
Association.Name OTHER THAN Nazwa związku jest nieprawidłowa, nie 

oddaje jego znaczenia, nazwa ta powinna 
być zmieniona lub w ogóle usunięta. 

Inną zmianą było wyeliminowanie z tabel modeli defektów dotyczących tych elementów i 
atrybutów UML, które wprawdzie są obecne w specyfikacji tego języka modelowania, ale w 
praktyce nie są  (lub są bardzo rzadko) wykorzystywane w rzeczywistych przedsięwzięciach 
informatycznych. Przykładami mogą być atrybuty AssociationEnd takie jak: 

• changeability 

• visibility 

• isNavigable 

Podobnie, pominięto modele defektów, które praktycznie nie mają szansy się pojawić pomijając 
sytuacje, kiedy model jest tworzony przez osobę praktycznie nieobeznaną z notacją UML. 
Przykładem (znanym z początkowych kursów UML dla studentów) moŜe tu być stosowanie 
związków typu Dependency zamiast Association do modelowania związków strukturalnych 
pomiędzy klasami. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by omówione powyŜej pominięte modele defektów równieŜ były 
rozpatrywane podczas inspekcji, jednakŜe z uwagi na ich niŜszy priorytet oraz dąŜenie do 
optymalizacji metody UML-HAZOP pod względem ekonomicznym nie zostały one włączone 
do tabel prezentowanych w podrozdziale 5.2.2.  

Kontrolowane eksperymenty wykazały zbyt wąski początkowy zakres metody, pomijający 
niektóre kategorie elementów UML i co za tym idzie kategorie związanych z nimi defektów 
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(tak jak w tradycyjnym HAZOPie rozpatrywano jedynie defekty dotyczące związków). 
Rozbudowa tabel HAZOP o dodatkowe elementy pozwoliła na naprawienie tego mankamentu a 
kolejne eksperymenty nie wykazały Ŝadnych kategorii defektów, które byłyby niemoŜliwe do 
identyfikacji za pomocą tego rozszerzonego zestawu. Rozbudowa ta polegała na dodaniu tabel 
HAZOP dotyczących klas i ich właściwości oraz tabel z sugestiami defektów związanych z 
kompletnością zbiorów klas i związków zawartych w diagramie. 

Dodatkowo, na bazie defektów raportowanych przez uczestników eksperymentów moŜliwe 
było wychwycenie niejednoznacznych elementów tabel HAZOP (np. pewne rzeczywiste 
defekty były raportowane w niewłaściwych wierszach tabel). Do identyfikacji takich poprawek 
prowadziła równieŜ analiza anonimowych kwestionariuszy wypełnianych przez uczestników po 
eksperymentach oraz bezpośrednie rozmowy z uczestnikami, którzy byli skłonni wyrazić swoje 
opinie na ten temat. 

Śledzone były równieŜ zmiany wynikające z ewolucji samej notacji UML. Pomysł metody 
UML-HAZOP i pierwsze modele defektów powstały w okresie, gdy obowiązującą wersją 
notacji był UML 1.4 [UML 2001], podczas gdy powszechnie stosowany jest UML 2.0 [UML 
2004]. 

5.3. Proces UML-HAZOP 

Poza techniką czytania opartą na tabelach HAZOP oraz metodą tworzenia takich tabel dla 
dowolnych elementów UML, innym istotnym wkładem badawczym jest opracowanie procesu 
inspekcji dla zastosowania metody UML-HAZOP. W ramach tych badań zdefiniowano 
strukturę procesu i zawartość jego poszczególnych etapów. 

Proces analizy według metody UML-HAZOP został przedstawiony na rys. 4. Proces ten 
obejmuje szereg aktywności wykonywanych w kolejnych krokach. 
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Rys. 4. Struktura procesu UML-HAZOP.
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Pierwszym krokiem procesu jest Planowanie. W ramach tego etapu podejmowana jest decyzja o 
przedmiocie i zakresie inspekcji, dobierane są odpowiednie tabele HAZOP, wyznaczani 
uczestnicy oraz układany jest harmonogram dalszych działań. Kolejny krok, Przygotowanie 
obejmuje działania związane z przeszkoleniem uczestników w zakresie metody inspekcji oraz 
zapoznanie się ich (w niezbędnym zakresie) z przedmiotem inspekcji (badany system i jego 
modele). 

Krok Kontroli i rejestracji polega na systematycznej analizie diagramów UML według 
przygotowanych wcześniej tabel HAZOP. Wykryte defekty są rejestrowane w przygotowanych 
wcześniej strukturach danych pokazanych w tabeli 16. Praca ta jest realizowana indywidualnie 
przez kontrolerów biorących udział w inspekcji. Liczba kontrolerów moŜe być dowolna (co 
najmniej jeden). Kontrolerzy mogą pracować równocześnie nad tym samym modelem. Mogą 
mieć przydzielone róŜne modele (lub ich fragmenty), mogą równieŜ posługiwać się rozłącznymi 
lub nakładającymi się zestawami tabel HAZOP. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie są 
przedmiotem etapu Planowania. 

Tabela 16.  Struktura danych tabeli dla rejestracji wyników. 

Element diagramu: <identyfikacja elementu> 

Atrybut Słowo kluczowe Wynik 

<nazwa atrybutu> <słowo kluczowe HAZOP> <opis > 

Przy wypełnianiu kolumny „Wynik” stosowana jest następująca konwencja: 

• D – zaobserwowano występowanie defektu sugerowanego przez wiersz tabeli HAZOP, 

• Q – pytanie, zaobserwowano niejasność wymagającą przedyskutowania z autorem diagramu, 

• C – poprawka (nanoszona w związku z wykryciem defektu w innym miejscu np. jeśli 
zmieniamy związek z agregacją na zwykły, powinniśmy nadać mu nazwę) 

• N – brak występowania defektu, element jest prawidłowy 

• X – nie analizowano 

Rejestrowane są wszystkie przeanalizowane przypadki, łącznie z tymi, gdzie dla danej sugestii 
defektu nie stwierdzono jej występowania w danym elemencie diagramu. W początkowym 
okresie badań nad UML-HAZOP tego typu struktury rejestracji wyników były tworzone 
ręcznie. Po opracowaniu informatycznego systemu wspomagającego UML-HAZOP gotowe do 
wypełnienia struktury są automatycznie generowane przez system. 

Krok Weryfikacji dokonywany jest przez autorów modelu lub ekspertów w zakresie ocenianego 
systemu i związanej z nim dziedziny. Ma on celu ustalenie ostatecznej interpretacji defektów 
zgłoszonych przez kontrolerów tzn. potwierdzeniem ich (w przypadku uznania zasadności) jako 
rzeczywistych defektów w modelu oraz ustaleniem ich znaczenia. W rezultacie powstaje lista 
potwierdzonych defektów wraz z kwalifikacją co do ich znaczenia w kontekście analizowanego 
systemu (np. pomijalne, znaczne, krytyczne). W kroku tym są równieŜ rejestrowane sugestie 
dotyczące zmian modelu w sposób eliminujący z niego wykryte defekty. NaleŜy jednak 
podkreślić, Ŝe nie jest to zasadniczy cel dokonywanych analiz i sugestie te stanowią jedynie 
(poŜądany) efekt uboczny procesu. W zaleŜności od uwarunkowań danego przedsięwzięcia, 
krok weryfikacji moŜe mieć postać spotkania kontrolerów z ekspertami dokonującymi oceny, 
bądź teŜ asynchronicznej wymiany informacji np. za pośrednictwem e-maila lub współdzielo-
nego repozytorium. JeŜeli przyjęta zostanie formuła spotkania, naleŜy zadbać o to, by nie 
przerodziło się ono w jałową dyskusję i by szybko dąŜyło do ustalenia ostatecznych konkluzji. 
Techniki wspomagające osiąganie tych celów nie były przedmiotem badań niniejszej rozprawy 
poniewaŜ są one w niewielkim stopniu zaleŜne od przyjętej metody przeglądu czy inspekcji a 
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zostały w wyczerpujący sposób omówione w literaturze np. [Freedman, Weinberg 1990], [Gilb, 
Graham 1993].  

Lista potwierdzonych defektów stanowi punkt wyjścia w kroku Redakcji, który ma na celu 
poprawę skontrolowanych modeli. Krok ten jest realizowany przez autora (autorów) modelu. Po 
jego zakończeniu, dokonywany jest formalny przegląd (Audyt redakcji) mający na celu 
potwierdzenie, Ŝe wszystkie wykryte defekty zostały usunięte. 

Proces kończy się formalnym zamknięciem inspekcji (Wyjście) oraz zebraniem i rejestracją 
danych, które ją podsumowują (pracochłonność, liczby wykrytych i potwierdzonych defektów, 
gęstość defektów, metryki skuteczności itp.).  

W trakcie procesu inspekcji, a w szczególności w krokach Przygotowania, Kontroli i rejestracji, 
Weryfikacji oraz Redakcji mogą być formułowane i rejestrowane sugestie dotyczące poprawy 
procesu w celu zwiększenia jego skuteczności i wydajności (np. modyfikacje tabel HAZOP). 
Sugestie te stanowią dane wejściowe do podjęcia działań zmierzających do poprawy w 
dłuŜszym horyzoncie czasowym. 

Dobór uczestników powinien przede wszystkim uwzględniać kompetencje inspektora w 
zakresie UML. W sytuacji, jeśli celem inspekcji jest raczej walidacja niŜ weryfikacja względem 
dokumentacji źródłowej oczywistym wymaganiem jest znajomość dziedziny problemowej (co 
trudno zakładać w przypadku osoby nie będącej informatykiem, ale moŜna to częściowo 
rozwiązać poprzez szkolenie w ramach etapu Przygotowania, zaś częściowo przydzielając tej 
osobie pomocnika obeznanego z notacją). Ekspert dziedzinowy moŜe równieŜ, jak juŜ 
wspomniano, uczestniczyć w etapie Weryfikacji. 

Inspekcja UML-HAZOP powinna zostać wpisana w cykl wytwórczy poprzez formalne 
zaplanowanie i przydział zasobów. W sposób oczywisty musi mieć miejsce po zakończeniu 
przez autorów prac nad modelami i przekazaniu przez nich rezultatów prac. Z drugiej strony, 
Redakcja powinna zakończyć się przed przekazaniem modeli jako podstawy dalszych prac nad 
systemem. Niezbędny jest tu równieŜ pewien margines czasowy na wypadek gdyby Audyt 

redakcji wykazał jakieś braki i konieczność dalszych prac nad modelem. PowyŜsze postulaty są 
bardzo ogólne, trudno jednak je sprecyzować bez jawnego określenia cyklu wytwórczego oraz 
jego szczegółowej implementacji w danym przedsięwzięciu. 

Tego typu postać procesu, a w szczególności brak spotkania inspektorów jest wynikiem 
doświadczeń ze studiów przypadków. W wielu odmianach inspekcji opisywanych w rozdziale 3 
spotkanie było ograniczane lub w ogóle wyłączane z procesu z uwagi na niewystarczającą 
skuteczność i koszty. W przypadku UML-HAZOP wydaje się to tym bardziej wskazane. UML-
HAZOP steruje uwagą inspektora w sposób na tyle szczegółowy, Ŝe kaŜda sugestia defektu, 
którą musi rozwaŜyć i podjąć decyzję dotyczy pojedynczego, bardzo ograniczonego aspektu 
modelu. Zgromadzenie całej grupy inspektorów w jednym miejscu, aby prowadzili dłuŜszą 
dyskusję na temat takich sugestii defektów, gdzie w wielu przypadkach potrzebna jest po prostu 
binarna decyzja wydaje się mało opłacalne. Stanowi to zdecydowaną odmianę od klasycznej 
metody HAZOP, którego centralnym punktem jest spotkanie z „burzą mózgów”, naleŜy jednak 
pamiętać, Ŝe tam identyfikowane są przyczyny i konsekwencje kaŜdego hazardu oraz 
mechanizmy ochronne, co stanowi znacznie bardziej skomplikowany problem niŜ model 
defektu dla diagramu UML. Warto równieŜ nadmienić, Ŝe nawet dla HAZOP z dziedziny 
bezpieczeństwa istnieją propozycje ograniczenia spotkań na rzecz pracy indywidualnej, co ma 
obniŜyć koszty [McDermid et al 1995]. Proces UML-HAZOP moŜna wzbogacić o spotkanie, 
ale poświęcone nie wykrywaniu defektów, lecz analizie ich przyczyn źródłowych oraz dyskusji 
propozycji zmian procesu. (tak jak w etapie „Brainstorming” procesu Inspekcji Gilba [Gilb, 
Graham 1993]). PoniewaŜ jednak jak dotąd UML-HAZOP nie został na stałe wdroŜony w 
Ŝadnej organizacji, tego typu zorientowane na proces ciągły działania nie były stosowane. 
Podsumowując – proces wynika z dotychczasowych doświadczeń i moŜe podlegać w 
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przyszłości zmianom. W szczególności efekty takich zmian mogłyby podlegać ocenie za 
pomocą kontrolowanych eksperymentów, analogicznych (choć duŜo bardziej czasochłonnych) 
do tych omawianych w rozdziale 9 rozprawy. 

5.4. Podsumowanie 

W rozdziale przedstawiono cele i zakres nowej metody inspekcji modeli UML; metody UML-
HAZOP. Opisano ideę mechanizmu detekcji stosowanego w metodzie UML-HAZOP i 
omówiono bardziej szczegółowo zastosowanie tej idei do elementów modelu klas UML. W 
efekcie otrzymano zestawy ogólnych tabel HAZOP, których instancje tworzą rodzaj list 
kontrolnych dla analizowanego modelu. Opisano równieŜ proces UML-HAZOP, który 
organizuje pracę uczestników inspekcji w trakcie zastosowania metody. 

Metoda UML-HAZOP została po raz pierwszy opisana w [Górski, Jarzębowicz 2002a] oraz 
[Górski, Jarzębowicz 2002b]. Sam pomysł rozszerzenia obszaru zastosowań metody HAZOP z 
dotychczasowych dziedzin safety i security do dziedziny inspekcji w inŜynierii oprogramowania 
przedstawiono w [Jarzębowicz 2003]. 
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Rozdział 6. Wspomaganie narzędziowe metody 

6.1. Cele i zakres wspomagania 

Inspekcje angaŜują pracę ludzi i jako takie są kosztowne. Dlatego wskazanym jest stosowanie w 
jak największym stopniu wspomagania narzędziowego. Trzeba jednak zauwaŜyć, Ŝe pełna 
automatyzacja inspekcji, w tym równieŜ inspekcji UML-HAZOP nie jest moŜliwa. Podjęcie 
decyzji, czy defekt sugerowany w tabeli HAZOP rzeczywiście występuje w kontrolowanym 
elemencie konkretnego modelu wymaga często odwołania się do wiedzy, która nie jest jawnie 
reprezentowana w modelu i która musi być interpretowana przez kontrolera. Metoda UML-
HAZOP nie czyni Ŝadnych załoŜeń co do rodzaju systemów, których modele poddawane są 
inspekcji, ani elementów wchodzących w ich skład. Koncepcja metody opiera się na 
właściwościach notacji UML, za pomocą której modelowane mogą być dowolne systemy. Stąd, 
decyzja odnośnie tego co jest, a co nie jest defektem wymaga udziału człowieka1. 

Wspomaganie narzędziowe moŜe jednak dotyczyć pewnych wybranych obszarów i wtedy jest 
to wysoce wskazane. Jednym z takich obszarów jest przygotowanie tabel HAZOP. Jest to 
czynność typowo mechaniczna, a przy tym Ŝmudna i w pewnym stopniu podatna na błędy (np. 
pominięcie jakiegoś elementu). Narzędzie generujące tabele HAZOP na podstawie modelu 
wykonanego za pomocą systemu wspomagającego modelowanie (CASE) pozwoliłoby 
zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku, a ponadto zapewniłoby kompletność tabel i brak w nich 
błędów. Co więcej, za pomocą prostego algorytmu moŜna eliminować zbędne wiersze tabel 
HAZOP, które dla danego konkretnego elementu modelu sugerują defekty, które po prostu nie 
mogą mieć miejsca. Na przykład, jeśli projektant nie zaznaczył agregacji w związku typu 
Association, nie warto rozwaŜać potencjalnego defektu polegającego na błędnym rodzaju tejŜe 
agregacji (czy powinna być słaba czy silna). Przy ręcznym sporządzaniu tabel HAZOP nie 
dokonuje się takiej eliminacji, gdyŜ jest to nieopłacalne z punktu widzenia wydajności; po 
prostu kopiowane są całe tabele ze wszystkimi moŜliwymi wierszami. 

System wspomagający moŜe równieŜ wspierać prowadzenie kontroli indywidualnej 
(wprowadzanie decyzji co do zasadności poszczególnych sugestii defektów, wprowadzanie 
komentarzy). Informacje te są przechowywane w bazie danych systemu, moŜliwe jest równieŜ 
sporządzanie na ich podstawie róŜnego rodzaju statystyk. 

WaŜnym zadaniem jest równieŜ wspomaganie przez system pracy grupowej. Do tego celu 
system powinien być aplikacją internetową dostępną  poprzez typową przeglądarkę. UmoŜliwia 
to komunikację i wymianę informacji pomiędzy róŜnymi członkami zespołu (uczestnikami 
inspekcji) bez konieczności przebywania w jednym miejscu. Dodatkowo, moŜliwe jest 
automatyczne tworzenie zbiorczych raportów z kontroli prowadzonej przez róŜne osoby. 

PowyŜsze załoŜenia zostały uwzględnione przy określaniu zakresu funkcjonalności narzędzia. 
Na tej podstawie zaprojektowano i zaimplementowano dwie wersje systemu wspomagającego. 
Z uwagi na niemal identyczny zakres funkcjonalności jest on omawiany łącznie dla obu wersji. 
RóŜnice dotyczyły natomiast spraw związanych z interfejsem oraz technologii wytwarzania 
uŜytych do wykonania obu wersji – te sprawy omawiane są w dalszej części rozdziału. 

                                                           
1 Pełniejsza automatyzacja inspekcji jest moŜliwa jedynie przy znacznym ograniczeniu zakresu i w 

przypadkach stosunkowo prostych, mających jednoznaczną interpretację. Dzięki temu właśnie moŜliwe 
było  zautomatyzowanie stosowania metody HAZOP w przemyśle chemicznym [Venkatasurbramanian 
et al 2000, Zhao et al 2003]. 
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6.2. Funkcjonalność systemu 

6.2.1. Zakres funkcjonalności 

Narzędzie wspomagające proces inspekcji UML-HAZOP moŜe asystować przy etapach: 
planowania, kontroli, weryfikacji a takŜe zarządzania procesem. 

Na etapie planowania narzędzie umoŜliwia stworzenie nowego projektu, wczytanie w ramach 
projektu diagramów podlegających inspekcji i utworzenie dla nich w sposób automatyczny 
tabel HAZOP. Ponadto moŜliwe jest przydzielenie do projektu wybranych uŜytkowników i 
nadanie im określonych ról. Kontrola i weryfikacja prowadzone są praktycznie w całości z 
wykorzystaniem narzędzia. Decyzje dotyczące defektów są wprowadzane przez uŜytkowników 
do systemu i w nim przechowywane. W zakresie zarządzania procesem inspekcji narzędzie 
umoŜliwia zarządzanie uczestnikami procesu (przydział do projektu, wykluczenie, zmiana ról) a 
takŜe zarządzanie projektami i diagramami. 

6.2.2. UŜytkownicy i role 

System jest dostępny jedynie dla zarejestrowanych uŜytkowników. Przed rozpoczęciem pracy 
następuje identyfikacja uŜytkownika za pomocą hasła. Zakładaniem i utrzymaniem kont w 
systemie zajmuje się administrator, dla którego jest to jedyny obszar pracy z systemem (nie 
uczestniczy on w procesie inspekcji ani nie ma wglądu w Ŝadne dane). 

W związku ze zróŜnicowaniem obowiązków, jakie pełnią uczestnicy procesu inspekcji, w 
narzędziu wprowadzono kilka predefiniowanych ról, do których mogą być przypisani 
uŜytkownicy: 

• MenedŜer  - osoba odpowiadająca za całość inspekcji. Jednostka podlegająca zarządzaniu 
jest nazywana projektem. UŜytkownik ten otwiera i zamyka cały projekt oraz decyduje o 
udostępnieniu jego zawartości innym uŜytkownikom. Zawartość ta moŜe być udostępniana z 
moŜliwością wprowadzania danych (dla Kontrolera i Autora) lub tylko do odczytu (dla 
Obserwatora). 

• Kontroler - uŜytkownik poszukujący defektów i dokumentujący wyniki w tabelach HAZOP. 

• Autor - autor modeli poddawanych analizie. Jego zadaniem jest weryfikacja wyników 
kontroli i uwzględnienie ich w modelach. 

• Obserwator - uŜytkownik, który przegląda wyniki inspekcji w celach np. szkoleniowych lub 
kontrolnych, ale nie uczestniczy bezpośrednio w procesie ani nie wprowadza Ŝadnych 
informacji do systemu. 

UŜytkownikowi przydzielana jest rola w ramach danego projektu, nie całego systemu. W 
ramach projektu moŜliwe jest przydzielenie uŜytkownikowi wielu ról (np. MenedŜer i 
Kontroler), a takŜe przydzielenie wielu uŜytkowników do danej roli (z wyjątkiem MenedŜera, 
który jest z załoŜenia tylko jeden). Przydział ról jest dokonywany po raz pierwszy w chwili 
utworzenia nowego projektu, ale moŜe być potem w dowolnej chwili zmieniony przez 
MenedŜera. 

6.2.3. Zarządzanie projektami i diagramami 

Struktura przechowywanych w systemie informacji została zaprojektowana wielopoziomowo. 
Odrębny proces UML-HAZOP realizowany w danym przedsięwzięciu informatycznym jest w 
systemie odrębnym projektem. Projekt ma określonego MenedŜera i przydzielonych innych 
uŜytkowników. „Wewnątrz” projektu przechowywane są diagramy (moŜe ich być wiele). 
Diagram to struktura danych reprezentująca pojedynczy diagram wykonany przez określonego 
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Autora. Z kolei „wewnątrz” diagramu znajdują się wygenerowane automatycznie tabele 
HAZOP dotyczące tego diagramu, w których zapisywane są następnie wyniki kontroli i 
weryfikacji. 

Utworzenie nowego projektu jest realizowane przez MenedŜera i moŜe być utoŜsamiane z 
rozpoczęciem nowego procesu analizy. Utworzenie w systemie diagramu polega na zaimpor-
towaniu modelu UML z pliku utworzonego przez środowisko CASE i wygenerowaniu na ich 
podstawie tabel HAZOP. Zarówno projekty, jak i diagramy mogą być usuwane wraz z całą 
zawartością. MoŜliwe jest równieŜ ich zablokowanie oraz odblokowanie. Zablokowany diagram 
czy projekt pozostaje w systemie i jest w dalszym ciągu widoczny, ale nie moŜna wprowadzać 
do niego Ŝadnych zmian – jest to swego rodzaju zamroŜenie stanu prac w danym momencie. 

6.2.4. Importowanie danych z narzędzia CASE 

Danymi wejściowymi do UML-HAZOP są modele UML z popularnego środowiska CASE 
Rational Rose. Ich wprowadzenie do systemu jest zadaniem Autora. W pierwszej wersji 
narzędzia UML-HAZOP import został rozwiązany poprzez przesłanie na serwer pliku MDL 
(wewnętrzny format Rational Rose) zawierającego ten model. W drugiej wersji skorzystano z 
plug-inu zapewnianego przez producenta Rational Rose pozwalającego wygenerować XML-
ową reprezentację modelu. Po odczytaniu pliku następuje jego automatyczna interpretacja i 
wydobycie kompletnej listy zawartych w nim diagramów UML. System wyświetla uŜytkow-
nikowi zestawienie zawierające tytuł kaŜdego diagramu, informację o jego typie oraz nazwę 
pakietu w jakim został umieszczony, dając moŜliwość wyboru, które z nich mają zostać 
przetworzone na tabele HAZOP. Dalsze przetwarzanie danych z diagramów odbywa się juŜ 
całkowicie automatycznie. Przypadki zbędnych wierszy tabel, dotyczących sugestii defektów, 
które nie mogą wystąpić w danym elemencie są rozpoznawane przez narzędzie, tak więc w 
rezultacie uŜytkownik otrzymuje zestaw minimalnych tabel HAZOP gotowych do kontroli. 

6.2.5. Kontrola i weryfikacja tabel HAZOP 

Tabele HAZOP wygenerowane przez narzędzie słuŜą jako pomoc dla kontrolera analizującego 
diagram. Kontroler wybiera jeden z diagramów utworzonych uprzednio przez Autora, przez co 
otrzymuje listę tabel utworzoną dla tego diagramu. Dla kaŜdego wiersza tabeli HAZOP, zada-
niem Kontrolera jest podjęcie decyzji co do tego, czy reprezentowana przez ten wiersz sugestia 
defektu jest uzasadniona (czy jego zdaniem element diagramu zawiera taki defekt). W tym celu 
Kontroler ma do dyspozycji przyciski symbolizujące decyzje; nie wybranie Ŝadnego z nich 
oznacza brak decyzji i de facto nie ukończoną inspekcję. Przeanalizowany wiersz jest takŜe 
oznaczany kolorem zaleŜnym od podjętej decyzji – po pierwsze ułatwia to zorientowanie się, na 
które wiersze Kontroler zakwalifikował jako potencjalne defekty, a po drugie pomaga zauwaŜyć 
wiersze jeszcze nie zanalizowane. 

KaŜdy zbadany wiersz Kontroler moŜe równieŜ opatrzyć komentarzem wyjaśniającym naturę 
jego wątpliwości. Adresatem owych komentarzy jest najczęściej Autor, do którego będzie 
następnie naleŜało zweryfikowanie wyników kontroli - potwierdzenie podejrzeń Kontrolera lub 
ich obalenie. Autor nie rozwaŜa juŜ wierszy oznaczonych w fazie kontroli jako poprawne (nie 
zawierające defektów). I tutaj równieŜ narzędzie uŜywa kolorów do odróŜnienia wierszy z 
potwierdzonymi defektami od tych uznanych jednak za nieuzasadnione. 

Przez cały czas trwania inspekcji uŜytkownicy z uprawnieniami Obserwatora mają moŜliwość 
wglądu w bieŜący stan tabel HAZOP posługując się jednorodnym interfejsem, podobnym do 
uŜywanego przez strony bezpośrednio przeprowadzające inspekcję. 
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6.3. Architektura systemu 

Narzędzie UML-HAZOP jest aplikacją internetową skonstruowaną w oparciu o model 
przetwarzania klient–serwer. Strona serwera odpowiada za odbiór, przetwarzanie oraz przecho-
wywanie danych a takŜe za zapewnienie współbieŜnego dostępu do usług. Po stronie klienta 
natomiast realizowana jest jedynie interakcja z uŜytkownikiem. 

Stacja robocza, której uŜywa indywidualny uŜytkownik aby uzyskać zdalny dostęp do narzędzia 
UML-HAZOP, musi być jedynie wyposaŜona w przeglądarkę internetową oraz dostęp do 
Internetu. Nie jest uŜywane Ŝadne dedykowane oprogramowanie po stronie klienta. Dzięki 
takiemu podejściu zapewniono szerokie moŜliwości współpracy z narzędziem UML-HAZOP z 
praktycznie dowolnej współczesnej platformy systemowej bez potrzeby instalacji dodatkowego 
oprogramowania. Narzędzie Rational Rose nie jest wprawdzie bezpośrednio uŜywane w 
procesie inspekcji i nie jest wymagane do pracy z systemem UML-HAZOP, jednak moŜe 
okazać się przydatne do przeglądania diagramów i modeli w trakcie kontroli i/lub weryfikacji. 
Rysunki 5 i 6 przedstawiają symbolicznie konfigurację komputera współpracującego z 
narzędziem oraz schemat komunikacji klienta z serwerem. 

InternetUŜytkownik

 Zapytanie

Klient UML-HAZOP

wysyłanie pliku z

modelem

UML-HAZOP Server

Internet

    Explorer 5

narzędzie CASE

Rational Rose

dokumenty z

     modelami Rose

HTML

Wynik

 

Rys. 5. Architektura systemu UML-HAZOP widziana z perspektywy klienta. 
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Rys. 6. Architektura systemu UML-HAZOP widziana z perspektywy serwera. 
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6.4. Implementacja systemu  

6.4.1. Wersja I 

Pierwsza wersja została zrealizowana w roku 2002 przez zespół z Information Assurance Group 
[IAG] w ramach projektu IST-DRIVE 1999-12040 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Z 
uwagi na taki charakter przedsięwzięcia, interfejs uŜytkownika oraz dokumentacja systemu 
zostały wykonane w języku angielskim. 

W pracach skorzystano z nowoczesnych w tym okresie technologii. Aby zapewnić trwałe i 
niezawodne przechowywanie danych uŜyto transakcyjnego systemu DBMS (SQL Server). 
Wewnętrzna struktura danych była hermetyzowana przez procedury wbudowane tak, Ŝe 
jedynym sposobem uzyskania dostępu do danych było skorzystanie ze zdefiniowanych 
interfejsów. Centralny element systemu stanowił serwer WWW przetwarzający zapytania 
uŜytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, odbywała się ona wyłącznie za 
pośrednictwem protokołu HTTPS. MoŜliwości wielowątkowej pracy serwera WWW pozwalały 
wielu uŜytkownikom na współbieŜną pracę z narzędziem. Logika biznesowa aplikacji UML-
HAZOP była obsługiwana przez skrypty Active Server Pages (ASP) współpracujące z 
komponentami ActiveX i klasami Javy. Wyniki zapytań uŜytkownika zwracano przez skrypty 
ASP jako strony HTML i wysyłano przez serwer WWW do komputera klienta. 

DBMS

UŜytkownik

DBMS

dokument Rose XML serwer WWW

HTML

tłumaczenie
modeli

przechowywanie
danych do analiz

przeprowadzenie
analizy

wizualizacja
danych

przechowywanie
wyników analiz

 

Rys. 7. Wewnętrzne przetwarzanie danych w systemie UML-HAZOP. 

System UML-HAZOP w wersji I spełnił swoje zadanie. Jego wykorzystanie pozwoliło na 
zmniejszenie pracochłonności związanej z procesem inspekcji. Nastąpiła praktycznie całkowita 
redukcja nakładów pracy związanych z przygotowaniem tabel HAZOP. Osiągnięto równieŜ 
poprawę w obszarach kontroli i weryfikacji, poprzez automatyczną eliminację części wierszy 
tabel HAZOP oraz zastosowanie odpowiedniego interfejsu wspomagającego pracę uŜytkow-
nika. System został wykorzystany przy tworzeniu dowodu zaufania (ang. trust case) dla 
rozwiązań proponowanych w projekcie DRIVE, a takŜe w późniejszych inspekcjach oraz przy 
omawianych w rozdziale 9 eksperymentach z udziałem studentów. 

Wyniki prac związanych z wytworzeniem wersji I systemu zostały opisane w pracach [Górski et 
al 2003a] i [Górski et al 2003b]. 
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Rys. 8. Przykładowy ekran systemu w wersji I (wspomaganie weryfikacji). 

6.4.2. Wersja II 

Decyzja o powstaniu wersji II była wymuszona przede wszystkim starzeniem się 
zastosowanych w wersji I technologii i związanymi z tym problemami z instalacją i utrzyma-
niem systemu na nowszych wersjach serwerów. Dodatkowo, podczas przypadków 
jednoczesnego wykorzystywania systemu przez większą liczbę uŜytkowników (rzędu 
kilkunastu osób), nie spełniał on podstawowych wymogów związanych z wydajnością. 

Wersja II została zrealizowana w ramach przedmiotu „Projekt Grupowy” przez zespół 
studentów pracujący pod kierunkiem autora rozprawy. System wytworzony został w technologii 
ASP.NET 1.1 z warstwą danych opartą na relacyjnej bazie danych MS SQL Server 2000. Mając 
na uwadze perspektywy wykorzystania systemu w pracach przy kolejnych projektach 
europejskich oraz innych przedsięwzięciach międzynarodowych, interfejs systemu oraz 
dokumentacja uŜytkownika wykonane zostały w języku angielskim. 

W pracach wykorzystano doświadczenia z realizacji i uŜytkowania wersji I. Projekt zakończył 
się sukcesem, a system jest w chwili obecnej gotowy do uŜytkowania. Przewidując dalszy 
rozwój metody UML-HAZOP a takŜe ewolucję UML i związanych z nim narzędzi CASE, 
system UML-HAZOP zaprojektowano w sposób umoŜliwiający łatwe wprowadzanie zmian w 
zestawie tabel HAZOP i ich zawartości.  
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Rys. 9. Przykładowy ekran systemu w wersji II (wspomaganie kontroli). 

 

Rys. 10. Przykładowy ekran systemu w wersji II (wspomaganie weryfikacji). 

6.5. Proces UML-HAZOP z wykorzystaniem systemu 
wspomagającego 

Przedstawiony wcześniej ogólny proces UML-HAZOP moŜe zostać uszczegółowiony przy 
załoŜeniu, Ŝe w inspekcji wykorzystane zostanie narzędzie wspomagające metodę (oraz 
narzędzie CASE Rational Rose, które stanowi źródło modeli poddawanych inspekcji). 
Uszczegółowiony proces przedstawiony został na rys. 11. Udział Rational Rose i narzędzia 
UML-HAZOP w wytworzeniu lub modyfikacji poszczególnych obiektów procesu zaznaczono 
odpowiednimi ikonami. 
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Rys. 11.  Proces UML-HAZOP z wykorzystaniem narzędzia. 
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6.6. Podsumowanie 

Wspomaganie narzędziowe stanowi istotny element zaproponowanej metody, przede wszystkim 
z uwagi na moŜliwości komunikacyjne (jako medium internetowe) oraz ze względu na 
ograniczenie kosztów i pracochłonności procesu inspekcji. Fakt posiadania narzędzia podnosi 
wartość zaproponowanej metody i moŜe stanowić dodatkowy argument za jej wdroŜeniem w 
dowolnym środowisku wytwórczym. Narzędzie wspomagające metodę UML-HAZOP ma 
obecnie cechy produktu i nadaje się do wykorzystania w projektach rzeczywistej skali. 
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Rozdział 7. Walidacja metody 

7.1. Cele walidacji 

W celu oceny efektów zastosowania metody UML-HAZOP zaplanowano serię działań 
walidacyjnych. Podstawowym celem tych działań była ilościowa ocena metody pod kątem: 

• jej skuteczności, tzn. stwierdzenie, w jakim stopniu metoda umoŜliwia wykrywanie defektów 
w modelach UML tworzonych we wczesnych etapach rozwoju systemu, 

• jej wydajności, tzn. stwierdzenie jakie nakłady pracy są niezbędne dla wykrycia defektu przy 
posłuŜeniu się tą metodą,  

W obu przypadkach zakładano równieŜ, Ŝe badania walidacyjne dostarczą przesłanek do 
doskonalenia metody: poprzez ulepszenie modeli defektów (w celu zwiększenia jej 
skuteczności) oraz ulepszenie struktury procesu inspekcji (w sposób, który minimalizuje relację 
nakładów do uzyskiwanych efektów). 

Decyzja o koncentracji działań walidacyjnych na wczesnych etapach rozwoju (analiza, projekt 
ogólny) była podjęta świadomie w związku z omawianą juŜ kwestią, Ŝe defekty które wtedy 
powstają i pozostają nie wykryte, mogą okazać się szczególnie kosztowne podczas ich usuwania 
w etapach późniejszych.  

7.2. Dobór metryk 

Przed przystąpieniem do działań walidacyjnych niezbędne było opracowanie metryk słuŜących 
do ich oceny. W tym celu posłuŜono się metodą GQM (ang. Goal, Question, Metrics) szeroko 
stosowaną w inŜynierii oprogramowania do celowego doboru metryk w kontekście załoŜonych 
celów pomiarowych [Solingen, Berghout 1999]. 

Metoda GQM została inicjalnie opracowana w latach 80 [Basili, Weiss 1984] przez Victora 
Basili i Davida Weissa, a następnie rozwinięta przez Dietera Rombacha [Basili et al 1994]. 
Podstawową ideą tego podejścia jest postulat, iŜ pomiary nie mogą odbywać według zbioru 
dowolnych (i zapewne pomieszanych) metryk, ale muszą być zorientowane na konkretny cel. 
Dopiero po określeniu celów moŜliwe jest „odwzorowanie” ich w odpowiednie pomiary, w 
przeciwnym razie moŜliwa jest sytuacja, w której po fakcie znaczna część zmierzonych 
charakterystyk okazuje się niepotrzebna, zaś zasoby poświęcone na dokonanie pomiarów 
zmarnowane. Innym waŜnym elementem GQM jest postulat, Ŝe interpretacja wyników musi być 
dokonywana z uwzględnieniem charakteru, kontekstu i celów organizacji lub środowiska, w 
którym dokonywane są pomiary. Reasumując moŜna powiedzieć, Ŝe definicja pomiarów 
następuje w sposób „od góry do dołu” (ang. top-down), zaś interpretacja wyników i określenie 
rzeczywistej sytuacji w kierunku „z dołu do góry” (ang. bottom-up). 

Model pojęciowy GQM posiada 3 poziomy: 

1. Cel (poziom koncepcyjny) – definiowany ściśle w kontekście obiektu pomiarowego, 
którym moŜe być produkt, proces lub zasób; 

2. Pytanie (poziom operacyjny) – zbiór pytań wykorzystywany jest do określenia 
sposobu, w jaki ma zostać zrealizowany cel pomiarów. Poprzez pytania usiłuje się 
scharakteryzować obiekt pomiaru, wyodrębniając te spośród jego właściwości, które 
związane są ze wspomnianym celem. 

3. Metryka (poziom ilościowy) – dla kaŜdego pytania metryki stanowią zbiór cząstko-
wych odpowiedzi na to pytanie wyraŜonych w postaci ilościowej. Metryki mogą być 
bardzo zróŜnicowane np. pod względem skali wartości (dyskretne, ciągłe), zaleŜności 
od punktu widzenia, którego były pobrane (obiektywne lub subiektywne) itp.  
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W efekcie otrzymujemy strukturę hierarchiczną, na szczycie której znajdują się cele, które 
dekomponowane są na pytania, a te z kolei na metryki. Warto zauwaŜyć, Ŝe ta sama metryka 
moŜe być wykorzystywana dla więcej niŜ jednego pytania. Wszystkie te zaleŜności zobrazo-
wano na rys. 12. Model GQM został przede wszystkim stworzony do pomiarów związanych z 
procesami i produktami konkretnych środowisk wytwórczych, moŜliwe i zalecane jest jednakŜe 
jego stosowanie w pracach badawczych np. w kontrolowanych eksperymentach [Lott, Rombach 
1996].   

CEL

PYTANIE A PYTANIE B 

METRYKA 1

METRYKA 2

METRYKA 3 METRYKA 4

 

Rys. 12. Model pomiarowy GQM. 

W celu definicji celów moŜna posłuŜyć się szablonem GQM posiadającym następującą 
strukturę: 

Zbadać [obiekt] w celu [cel pomiaru] pod względem [przedmiot pomiaru] z punktu widzenia 

[punkt widzenia] w warunkach [kontekst pomiaru] 

Szablon ten będzie wykorzystywany w dalszej części pracy do opisu przeprowadzonych działań 
walidacyjnych (w rozdziałach 8 i 9). 

7.3. Zakres walidacji 

7.3.1. Studia przypadków 

Metodę UML-HAZOP w pierwszej kolejności zbadano poprzez kilka studiów przypadków, w 
ramach których została ona zastosowana do modeli UML wytworzonych w rzeczywistych 
projektach informatycznych. Zebrane metryki obejmowały m.in. rozmiar modeli, liczby 
znalezionych defektów oraz sumaryczne czasy poświęcone na kaŜde studium. Cztery przepro-
wadzone studia przypadków dotyczyły: 

• CS-1: Telefoniczny system bilingowy wykonany w środowisku uniwersyteckim w celach 
edukacyjnych. System ten był juŜ od kilku lat uŜywany, a więc moŜna go potraktować jako 
„dojrzały”. 

• CS-2: Podsystem komercyjnej internetowej aplikacji wspierającej zarządzanie przedsię-
biorstwem wykonany przez duŜą firmę informatyczną. Jako Ŝe podsystem był juŜ zaimple-
mentowany, wykonana została analiza retrospektywna jego modeli obiektowych. 

• CS-3: Inny podsystem aplikacji wspomnianej w przypadku CS-2. W tym studium przypadku 
inspekcja została zintegrowana z procesem wytwórczym i jej wyniki zostały przekazane 
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zwrotnie do tego procesu. Modele przed poddaniem ich inspekcji UML-HAZOP przeszły 
uprzednio standardowe kontrole jakości. 

• CS-4: Wybrane modele opracowane w projekcie 5 Programu Ramowego UE mającego na 
celu budowę systemu IT wspierającego opiekę zdrowotną. Inspekcje UML-HAZOP 
wykonano na modelach przedstawiających kluczowe koncepcje oraz rozwiązania dotyczące 
tego projektu. 

Wyniki ilościowe związane z poszczególnymi studiami przypadków zostały szczegółowo 
przedstawione w rozdziale 8. Na podstawie studiów przypadków wprowadzano pewne 
modyfikacje do metody np. optymalizując zestaw tabel HAZOP: dodając modele defektów 
rzeczywiście spotykanych w diagramach, usuwając modele, które w praktyce nie występowały, 
zmieniając interpretacje defektów na bardziej komunikatywne. Wynikiem doświadczeń z 
czterech studiów jest równieŜ struktura procesu inspekcji UML-HAZOP. Szczególnie przydatna 
w tym ostatnim elemencie okazało się CS-4, gdzie po kilka osób występowało w charakterze 
kontrolerów i autorów, co pozwoliło na zgromadzenie duŜej liczby uwag, opinii i propozycji 
udoskonaleń. 

7.3.2. Eksperymenty 

Studia przypadków pozwoliły na udoskonalenie elementów metody (zawartość tabel HAZOP, 
struktura procesu inspekcji) oraz na pierwsze oszacowanie jej skuteczności i pracochłonności. 
Oszacowania te miały jednak charakter bezwzględny i w Ŝaden sposób nie wskazywały jakimi 
właściwościami charakteryzuje się metoda w stosunku do innych technik wykrywania 
defektów. Aby zbadać to zagadnienie przeprowadzono serię kontrolowanych eksperymentów z 
udziałem studentów Politechniki Gdańskiej. 

Jak pokazano w rozdziale 3, techniki przeglądowe składają się z wielu elementów i posiadają 
wiele charakterystyk mogących decydować o ich skuteczności i wydajności w kontekście 
konkretnego zastosowania. W celu dokładnego eksperymentalnego przebadania nowej techniki 
naleŜałoby poddać ocenie co najmniej: 

• technikę czytania, 

• dobór uczestników spotkania grupowego, 

• tryb pracy podczas spotkania grupowego, 

• organizację procesu inspekcji, 

• obowiązujące wartości parametrów (np. tempo czytania). 

Z pewnością moŜliwe jest przetestowanie wszystkich tych elementów za pomocą  odpowiednio 
skonstruowanych kontrolowanych eksperymentów, w jednych przypadkach porównując rozwią-
zania UML-HAZOP z innymi (np. technika czytania), w pozostałych poszukując doświadczal-
nie optymalnych wartości (np. liczba inspektorów czy tempo czytania). Wykonanie takiej serii 
eksperymentów, przy badaniu w pojedynczym eksperymencie jednego, wyizolowanego aspektu 
metody, wiązałoby się jednakŜe z wykorzystaniem bardzo duŜych zasobów. Szczególnie 
problematyczny jest tu dobór uczestników eksperymentów, zwłaszcza iŜ z uwagi na znany w 
badaniach empirycznych „efekt uczenia” (ang. learning effect) [Lott, Rombach 1996] dany 
uczestnik moŜe wziąć udział jedynie w jednym eksperymencie.  

W zastosowanym podejściu korzystano z pomocy studentów informatyki Politechniki 
Gdańskiej, zaś eksperymenty prowadzone były jako element zajęć na jednym z kursów. Ten 
tryb pracy wiązał się z dodatkowymi ograniczeniami - eksperymenty prowadzone były jako 
jeden moduł wielotematycznego kursu zajęć i nie mogło być mowy o całosemestralnym 
szkoleniu z zakresu inspekcji ani organizacji eksperymentu zgodnie ze schematem full-factorial 

design czy partial-factorial design (całkowite lub częściowe zwielokrotnienie wykonania zadań 
przez uczestników celem przetestowania wszystkich/części kombinacji zmiennych 



Walidacja metody 

62 

niezaleŜnych) [Lott, Rombach 1996]. Całość działań związanych z eksperymentami wliczając w 
to przedstawienie uczestnikom informacji o eksperymencie, szkolenie tematyczne i sam 
eksperyment musiały za kaŜdym razem zmieścić się w czasie kilku godzin (<10).  

Z uwagi na ograniczenia związane z zasobami, zdecydowano się skupić w eksperymentach na 
najbardziej innowacyjnym elemencie metody i poddać ocenie tą drogą jedynie technikę 
czytania. W pozostałych obszarach aktualna postać metody została opracowana na podstawie 
wykonanych studiów przypadków.  

Trzy przeprowadzone eksperymenty dotyczyły: 

• EXP-1: Porównanie techniki czytania UML-HAZOP z podejściem Ad hoc w którym 
kontroler działa spontanicznie (bez wsparcia proceduralnego), a do wykrywania defektów 
wykorzystuje jedynie swoją wiedzę i doświadczenie. Tego typu podejście z jednej strony w 
niczym nie wspomaga kontrolera, ale z drugiej w Ŝaden sposób go nie ogranicza i jako takie 
zostało uznane za dobry punkt odniesienia do sprawdzenia rozwiązań dotyczących róŜnych 
metod inspekcji. UML-HAZOP miało w tym czasie zakres ograniczony do wykrywania 
defektów związanych z połączeniami (zgodnie z oryginalną koncepcją HAZOP). 

• EXP-2: Na podstawie wyników EXP-1 do UML-HAZOP wprowadzone zostały modyfi-
kacje. Rozszerzony został zakres metody tak, by pozwalała ona wykrywać nie tylko defekty 
związane z elementami UML mającymi charakter połączeń, ale równieŜ np. tymi zawartymi 
w klasach. W wyniku analizy rejestrów defektów z EXP-1 oraz ankiet końcowych 
zmieniono równieŜ skład dotychczasowych tabel HAZOP oraz dopracowano sformułowania 
wykorzystywane do sterowania uwagą inspektora i sugerowania mu występowania 
defektów. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników eksperymentu, w ramach EXP-2 
wszyscy studenci posługiwali się zmodyfikowaną w opisany sposób metodą UML-HAZOP. 
Uzyskane w ten sposób wyniki porównywano z wynikami podejścia Ad hoc z EXP-1. 
Porównanie takie było moŜliwe dzięki odpowiedniej konstrukcji EXP-2, zachowującej w 
maksymalnym stopniu podobieństwo do warunków EXP-1 (model poddawany kontroli, 
dokumentacja źródłowa, etapy eksperymentu i ich ramy czasowe). 

• EXP-3: W eksperymencie tym korzystano ze schematu i materiałów uŜywanych w dwóch 
poprzednich eksperymentach. Mając tym razem moŜliwość zaangaŜowania większej liczby 
studentów, sformowano 3 grupy. Pierwsza posługiwała się podejściem ad hoc, druga metodą 
UML-HAZOP (w postaci prawie nie zmienionej w stosunku do EXP-2), zaś trzecia 
zmodyfikowaną wersją UML-HAZOP rozszerzoną o elementy podejścia scenariuszowego 
[Laitenberger 1995]. W grupie drugiej wyróŜniono równieŜ dwie podgrupy zróŜnicowane 
pod względem maksymalnego czasu dostępnego na kontrolę modelu i sprawdzono wpływ 
tego czynnika na osiągane rezultaty. Zbadano równieŜ jak dla poszczególnych technik 
wygląda przyrost liczby znajdowanych defektów jako funkcji upływu czasu.   

Eksperymenty zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale 9. Do ich opisu został 
wykorzystany następujący ujednolicony szablon: 

1. Cele eksperymentu – cele opisane za pośrednictwem GQM, ich przełoŜenie na pytania i 
zbierane metryki, dłuŜszy opis dotyczący motywacji. 

2. Warunki realizacji – uwarunkowania zewnętrzne, w ramach których naleŜało 
zorganizować eksperyment, a które miały wpływ na jego postać i przebieg.  

3. Przedmiot eksperymentu – informacje o uczestnikach, materiałach udostępnianych 
podczas eksperymentu, narzędziach. 

4. Przebieg eksperymentu – informacje na temat samego przebiegu, sposobu nadzoru i 
zbierania wyników, ewentualnych zakłóceń. 

5. Wyniki – omówienie wyników eksperymentu – zebranych metryk.  
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6. Dyskusja zagroŜeń – Omówienie potencjalnych zagroŜeń wiarygodności konstrukcji 
eksperymentu, osiągniętych wyników oraz moŜliwości ich generalizacji.  

7. Wnioski – wnioski oparte na otrzymanych wynikach. 

Z uwagi na wspomniany fakt, iŜ część elementów poszczególnych eksperymentów powtarzała 
się (np. model poddawany kontroli), przy prezentacji kolejnych eksperymentów takie 
szczegółowe opisy nie są powtarzane; zamiast tego podkreślane są róŜnice w stosunku do 
poprzednich doświadczeń bądź stwierdzany ich brak. 
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Rozdział 8. Studia przypadków 

W kolejnych podrozdziałach (8.1-8.4) omówiono poszczególne studia przypadków. Podrozdział 
8.5 zawiera podsumowanie i zbiorczą ocenę wszystkich czterech przypadków.   

8.1. CS-1: System bilingowy – ocena retrospektywna 

Pierwsze studium przypadku miało na celu zbadanie, czy zaproponowane rozwiązanie moŜe 
być przydatne w wykrywaniu defektów w nietrywialnych modelach obiektowych. Cel i zakres 
studium opisano za pomocą szablonu GQM: 
 
Zbadać metodę UML-HAZOP w celu oceny pod względem przydatności do kontroli modeli 

rzeczywistych systemów z punktu widzenia oceny obiektywnej w warunkach analizy 

retrospektywnej systemu wytworzonego w projekcie uniwersyteckim  

Pytania i metryki: 
• P1 – Czy metoda jest w stanie wykrywać defekty? 

- M1.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów 
- M1.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji 
- M1.3 – liczba potwierdzonych defektów ocenionych jako powaŜne 

• P2 – Jaki jest koszt zastosowania metody? 
- M2.1 – liczba osób zaangaŜowanych w kontrolę 
- M2.2 – pracochłonność ręcznego przygotowania tabel HAZOP 
- M2.3 – pracochłonność przygotowania merytorycznego (czas zapoznania z modelami i 

ich opisami) 
- M2.4 – pracochłonność kontroli 
- M2.5 – pracochłonność weryfikacji wyników kontroli 
- M2.6 – liczba przeanalizowanych przypadków 

W metryce „Liczba przeanalizowanych przypadków” chodzi o liczbę wierszy tabel HAZOP (a 
więc sugestii defektów), dla których konieczna była ocena dokonywana przez człowieka. 
Podana liczba nie obejmuje przypadków, które moŜna automatycznie odrzucić np. dla związku 
bez nazwy wystarczy sprawdzić jedynie przypadek „związek nie ma nazwy, mimo Ŝe powinien 
być nazwany”, bez rozpatrywania pozostałych moŜliwych defektów dotyczących trafności 
nazwy, kierunku jej odczytywania itp. Pozycja „Liczba znaczących defektów” określa liczbę 
defektów, które uznano za powaŜne (nie dotyczy to np. defektów związanych z nazewnictwem). 

Inspekcji poddano system przeznaczony dla operatora niewielkiej sieci telefonicznej. Jego 
zadaniem jest naliczanie opłat telefonicznych w oparciu o dane dotyczące połączeń oraz obsługa 
wystawiania i regulowania rachunków. System przechowuje informacje o abonentach oraz 
związanych z nimi liniach telefonicznych, połączeniach i opłatach. 

Historia tego systemu liczyła wówczas około 6 lat. System został wytworzony jako pomoc 
dydaktyczna przeznaczona dla Podyplomowego Studium InŜynierii Oprogramowania. 
Dokumentacja systemu stanowiła zbiór rozwiązań wzorcowych, które były udostępniane 
słuchaczom Studium realizującym projekt grupowy w celu porównania oraz wprowadzenia 
korekt we własnej dokumentacji (tak aby błędy pojedynczego etapu nie uniemoŜliwiły realizacji 
całego projektu). Modele, które poddano kontroli były wielokrotnie przeglądane zarówno przez 
słuchaczy, jak równieŜ przez wykładowców w trakcie kolejnych edycji Studium. 

Analizę UML-HAZOP wykonano w stosunku do dwóch dokumentów: modelu reprezentu-
jącego wynik analizy systemowej oraz modelu z dokumentu projektu szczegółowego. Rezultaty 
inspekcji zostały zweryfikowane przez wykładowców Studium posiadających dogłębną wiedzę 
na temat wymagań oraz sposobu działania systemu bilingowego. Istotne wyniki analizy 
dotyczyły diagramów klas i diagramów stanów. Dla diagramów przypadków uŜycia i 
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diagramów sekwencji analiza nie przyniosła znaczących rezultatów - poniewaŜ badany system 
jest w znacznym stopniu statyczny, diagramy związane z jego dynamiką były znacznie 
zredukowane. Wyjściowy analityczny diagram klas systemu, w którym znaleziono większość 
defektów zawierał 17 klas oraz 14 związków.  

Wyniki analizy diagramu klas zostały podsumowane w tabeli 17, natomiast tabela 18 stanowi 
przykład wyników kontroli dla jednego ze związków analitycznego diagramu klas kontrolo-
wanego w ramach CS-1. 

Tabela 17.  Wyniki studium CS-1. 

Liczba osób zaangaŜowanych w kontrolę 1 
Pracochłonność przygotowania tabel HAZOP 2 roboczogodz. 

Pracochłonność przygotowania merytorycznego  4 roboczogodz. 

Pracochłonność kontroli  2,5 roboczogodz. 

Pracochłonność weryfikacji 3,5 roboczogodz. 

Liczba przeanalizowanych przypadków 170 

Liczba wykrytych defektów 11 

Liczba potwierdzonych defektów 8 

Liczba powaŜnych defektów 6 

PoniŜej zamieszczono przykładową tabelę (tabela 18) zawierającą wyniki dokonanych analiz. 
Jest to wypełniona tabela HAZOP dotycząca pojedynczej asocjacji „is part of” pomiędzy 
klasami „Charge” (opłata) i „Bill” (rachunek). Wynik inspekcji oznaczony przez „N” oznacza 
brak wystąpienia dla tego związku defektu sugerowanego przez dany wiersz tabeli HAZOP. W 
przypadku stwierdzenia wystąpienia defektu wynik oznaczany jest literą „D”, podawany jest 
równieŜ zwięzły opis wyjaśniający istotę defektu. 

Na rys. 13 pokazano kontrolowany diagram klas z zaznaczonymi okręgiem miejscami, w 
których wykryto potwierdzone defekty. 
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Tabela 18.  Przykład wyników kontroli diagramu klas z CS-1. 

Związek: is_part_of(Charge,Bill) 

Atrybut Słowo kluczowe Wynik 

Association AS WELL AS N 

Association OTHER THAN N 

Association PART OF N 

Association.name NO N 

Association.name REVERSE N 

Association.name OTHER THAN N 

Association.name AS WELL AS N 

Association.name PART OF N 

End 1 – Charge 

AssociationEnd.aggregation NO N 

AssociationEnd.aggregation AS WELL AS N 

AssociationEnd.aggregation OTHER THAN N 

AssociationEnd.aggregation MORE N 

AssociationEnd.aggregation LESS N 

AssociationEnd.ordering NO D – Pozycje rachunku informujące o opłatach 
za poszczególne linie powinny być 
uporządkowane. W przypadku duŜej firmy 
dzierŜawiącej wiele linii ma to znaczenie. 

AssociationEnd.ordering AS WELL AS N 

AssociationEnd.multiplicity MORE N 

AssociationEnd.multiplicity LESS D – Powinna być liczność 1..*. W kaŜdym 
rachunku będzie przynajmniej 1 opłata za 
linię (lub więcej jeśli abonent ma więcej linii). 

AssociationEnd.name NO N 

AssociationEnd.name OTHER THAN N 

AssociationEnd.name AS WELL AS N 

AssociationEnd.name PART OF N 

End 2 - Bill 

AssociationEnd.aggregation NO N 

AssociationEnd.aggregation AS WELL AS N 

AssociationEnd.aggregation OTHER THAN D – Opłata wchodzi w skład tylko 1 rachunku, 
powinna tu być zaznaczona kompozycja. 

AssociationEnd.aggregation MORE N 

AssociationEnd.aggregation LESS N 

AssociationEnd.ordering NO N 

AssociationEnd.ordering AS WELL AS N 

AssociationEnd.multiplicity MORE N 

AssociationEnd.multiplicity LESS N 

AssociationEnd.name NO N 

AssociationEnd.name OTHER THAN N 

AssociationEnd.name AS WELL AS N 

AssociationEnd.name PART OF N 
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«business»
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caller_no

dialed_no

trunk_line

start_time
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«business»
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month
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debt

/total

/sum

print_date

pay_date

count_bill
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print_all_bills

«business»
::Reminder

date

text

«business»

::Penalty

from data

to_data

capital
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payed_prec

count_penalty

«business»

::Time_tab

calculate_pulses

«business»
::T_t_fixed

frequency

get_frequency

«business»

::T_t_flex

«business»
::Sub_t_t

frequency

beg_time

end_time

get_values

«business»
::Authorization

«business»

::Parameters

«business»

::Detailed_bill

year

month

/total

/sum

count_detailed_bill

ptint_detailed_bill

«business»

::Main

*1

based_on

*1

*

1

points_to

* 1

generated_by

*

1

leases

*

1

*

1
issued_for

1

1
selects

*

2

*
1

*1

issued_for

*1

concerns

*1

concerns

D1

D2

D3 D4

D5

D6

D7

D8

  

Rys. 13. Diagram klas systemu bilingowego z wynikami inspekcji. 

 Opis defektów zaznaczonych na diagramie: 
• D1 - Zaznaczono agregację, powinna być kompozycja. 
• D2 - Powinna być liczność 0..1, mogą występować linie „wolne”, bez abonenta. 
• D3 - Pozycje rachunku informujące o opłatach za poszczególne linie powinny być 

uporządkowane. 
• D4 - Powinna być liczność 1..*. W kaŜdym rachunku będzie przynajmniej 1 opłata za linię 

(lub więcej jeśli abonent ma więcej linii). 
• D5 - Rachunki widziane ze strony abonenta powinny być uporządkowane wg kolejności 

czasowej. 
• D6 - Opłata wchodzi w skład tylko jednego rachunku, powinna tu być zaznaczona silna 

agregacja (kompozycja). 
• D7 - W skład rachunku wchodzi najwyŜej 1 kara dotycząca rachunku z poprzedniego 

miesiąca. Związek powinien mieć liczność 0..1. 
• D8 - Nie ma uzasadnienia liczność 2, powinna być 1. 

8.2. CS-2: System zarządzania firmą – ocena retrospektywna 

W ramach drugiego studium przypadku postanowiono przetestować metodę UML-HAZOP na 
dokumentacji wytwarzanej w warunkach przemysłowych. Sposób pracy oraz zakres zbieranych 
danych praktycznie nie uległy większym zmianom, róŜnica polegała jednak na zmianie 
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środowiska w jakim dokonywano pomiarów. Cel studium wyraŜony w notacji GQM 
przedstawiał się następująco: 
 
Zbadać metodę UML-HAZOP w celu oceny pod względem przydatności do kontroli modeli 

rzeczywistych systemów z punktu widzenia oceny obiektywnej w warunkach analizy 

retrospektywnej systemu wytworzonego w projekcie przemysłowym  

Pytania i metryki: 
• P1 – Czy metoda jest w stanie wykrywać defekty? 

- M1.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów 
- M1.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji 
- M1.3 – liczba potwierdzonych defektów ocenionych jako powaŜne 

• P2 – Jaki jest koszt zastosowania metody? 
- M2.1 – liczba osób zaangaŜowanych w kontrolę 
- M2.2 – pracochłonność ręcznego przygotowania tabel HAZOP 
- M2.3 – pracochłonność przygotowania merytorycznego (czas zapoznania z dokumentacją 
źródłową) 

- M2.4 – pracochłonność kontroli 
- M2.5 – pracochłonność weryfikacji wyników kontroli 
- M2.6 – liczba przeanalizowanych przypadków 

Studium przypadku zostało przeprowadzone w stosunku do modeli wytworzonych dla 
rzeczywistej aplikacji. System ten to zintegrowane, dostępne za pośrednictwem sieci narzędzie 
zarządzania niewielką firmą (m.in. gospodarka magazynowa, księgowość, logistyka i realizacja 
sprzedaŜy, obsługa cenników, przekazywanie faktur), rozwijane o nowe funkcjonalności 
podczas kolejnych przyrostów w cyklu wytwarzania. System nie był zorientowany na 
pojedyncze, konkretne przedsiębiorstwo; stanowił ogólne narzędzie wspomagające zarządzanie 
małym lub średnim przedsiębiorstwem. 

Aplikacja była wytwarzana w celach komercyjnych przez jedną z największych krajowych firm 
informatycznych. Firma ta wyraziła zainteresowanie pracami nad metodą UML-HAZOP i 
udostępniła dla celów eksperymentu odpowiednie modele UML oraz część dokumentacji, 
obejmującą tzw. projekty koncepcyjne dwóch podsystemów zrealizowanych w ramach 
pojedynczego przyrostu. Projekty koncepcyjne stanowiły połączenie specyfikacji wymagań ze 
szczegółowymi przypadkami uŜycia i zostały wykorzystane przy inspekcji jako dokumentacja 
źródłowa. Udostępnione modele nie stanowiły ostatecznych wersji, w oparciu o które zaimple-
mentowano system i zawierały defekty, znane zespołowi projektowemu, wykryte w ramach 
dalszych kroków procesu wytwórczego. Informacje te nie były jednak znane inspektorowi 
prowadzącemu analizę UML-HAZOP. Wyniki analiz zostały zweryfikowane przez członków 
zespołu projektowego, który opracowywał kontrolowane modele. 

W ramach studium przypadku analizie poddano diagramy klas podsystemu zarządzania 
fakturami i cennikami. Były to dwa diagramy, główny i uzupełniający, ten drugi zawierał 
jedynie informacje dotyczące cenników. W sumie oba diagramy zawierały 56 klas oraz  79 
związków. 

Wyniki analizy zostały podsumowane w tabeli 19. 
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Tabela 19.  Wyniki studium CS-2. 

Liczba osób zaangaŜowanych w kontrolę 1 
Pracochłonność przygotowania tabel HAZOP 4,5 roboczogodz. 

Pracochłonność przygotowania merytorycznego 
(studiowanie celów i zakresu systemu) 

16 roboczogodz. 

Pracochłonność kontroli  8,5 roboczogodz. 

Pracochłonność weryfikacji 16 roboczogodz. 

Diagram „Faktury” 

Liczba przeanalizowanych przypadków ok. 750 

Liczba wykrytych defektów 94 

Liczba potwierdzonych defektów 71 

Liczba powaŜnych defektów 35 

Diagram „Cenniki” 

Liczba przeanalizowanych przypadków ok. 140 

Liczba wykrytych defektów 10 

Liczba potwierdzonych defektów 9 

Liczba powaŜnych defektów 3 

Diagramy kontrolowane w ramach CS-2 pokazano na rys. 14 i 15. Z uwagi na fakt, iŜ 
dokumentacja udostępniona była jedynie dla celów studium przypadku i obowiązuje ją klauzula 
poufności, diagramy zamieszczono w skali uniemoŜliwiającej odczytanie szczegółów, 
pozwalającej jednak ocenić orientacyjny rozmiar i złoŜoność diagramów. 
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Rys. 14. Diagram „Faktury”. 

 

Rys. 15. Diagram „Cenniki”. 

8.3. CS-3: System zarządzania firmą – ocena bieżąca 
Kolejny krok walidacji stanowiło włączenie inspekcji UML-HAZOP do bieżącego procesu 
wytwórczego tak, aby jej wyniki mogły zostać uwzględnione w projekcie przed przystąpieniem 
do następnego etapu. Cel CS-3 można więc określić następująco: 



Studia przypadków 

71 

 
Zbadać : metodę UML-HAZOP w celu oceny pod względem przydatności do kontroli modeli 

rzeczywistych systemów z punktu widzenia oceny obiektywnej w warunkach przemysłowego 

projektu informatycznego 

Pytania i metryki: 
• P1 – Czy metoda jest w stanie wykrywać defekty? 

- M1.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów 
- M1.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji 
- M1.3 – liczba potwierdzonych defektów ocenionych jako powaŜne 

• P2 – Jaki jest koszt zastosowania metody? 
- M2.1 – liczba osób zaangaŜowanych w kontrolę 
- M2.2 – pracochłonność ręcznego przygotowania tabel HAZOP 
- M2.3 – pracochłonność przygotowania merytorycznego (czas zapoznania z dokumentacją 
źródłową) 

- M2.4 – pracochłonność kontroli 
- M2.5 – pracochłonność weryfikacji wyników kontroli 
- M2.6 – liczba przeanalizowanych przypadków 

Studium przypadku zostało przeprowadzone we współpracy z tą samą firmą informatyczną co 
przy CS-2. Dotyczyło ono kolejnego przyrostu opisanego wcześniej systemu zarządzania firmą: 
podsystemu „Organizacja pracy i regulaminy płac”. Istotną róŜnicą w stosunku do CS-2 był 
stopień jakości udostępnionych modeli – tym razem był to model w postaci finalnej, po 
przejściu przez fazy uzgodnień z twórcami specyfikacji systemu oraz wewnętrzną kontrolę 
jakości. Inspekcja UML-HAZOP została wykonana dopiero jako kolejny krok w stosunku do 
juŜ skontrolowanych modeli. Wyniki zostały przekazane członkom zespołu projektowego w 
terminie umoŜliwiającym uwzględnienie ich przed przejściem do kolejnej fazy projektu, jako 
sprzęŜenie zwrotne otrzymano listę potwierdzonych defektów.  

Wyniki inspekcji zostały podsumowane w poniŜszej tabeli 20. Większość wykrytych defektów 
dotyczyła brakujących lub niewłaściwych nazw (a więc defektów, które trudno uznać za 
powaŜne), oprócz tego wykryto jednak kilka powaŜniejszych przypadków.  

Tabela 20.  Wyniki studium CS-3. 

Liczba osób zaangaŜowanych w kontrolę 1 
Pracochłonność przygotowania tabel HAZOP 1,25 roboczogodz. 

Pracochłonność przygotowania merytorycznego  9 roboczogodz. 

Pracochłonność kontroli  3,75 roboczogodz. 

Pracochłonność oceny 7 roboczogodz. 

Liczba przeanalizowanych przypadków ok. 360 

Liczba wykrytych defektów 44 

Liczba potwierdzonych defektów 40 

Liczba powaŜnych defektów 5 

Rozmiar i złoŜoność diagramu pokazano orientacyjnie na rys. 16. 
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Rys. 16. Diagram „Organizacja Pracy i Regulaminy Płac”. 

8.4. CS-4: Modele projektu DRIVE 
Następne studium przypadku zostało przeprowadzone już z wykorzystaniem systemu 
informatycznego UML-HAZOP (pierwszej wersji), co pozwoliło na zbadanie metody 
wspomaganej narzędziowo: 
 
Zbadać : wspomaganą narzędziowo metodę UML-HAZOP w celu oceny pod względem 
skuteczności z punktu widzenia oceny obiektywnej w warunkach unijnego projektu badawczo-
wytwórczego 

Pytania i metryki: 
• P1 – Jak skutecznie metoda jest w stanie wykrywać defekty? 

- M1.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów 
- M1.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji 

• P2 – Jaki jest koszt zastosowania metody? 
- M2.1 – liczba osób zaangażowanych w kontrolę 
- M2.2 – liczba przeanalizowanych przypadków 

Analizy UML-HAZOP przeprowadzone zostały na modelach dla systemu wytwarzanego w 
projekcie 5 Programu Ramowego UE - DRIVE (DRugs in Virtual Enterprise). System miał za 
zadanie wspierać dystrybucję leków na drodze od producenta do odbiorcy końcowego (ze 
szczególnym uwzględnieniem podawania leków pacjentom w szpitalu). Inspekcję wykonano w 
ograniczonym zakresie, ale obejmującym kluczowe elementy wchodzące w skład systemu. 
Przeanalizowano 3 diagramy opisujące: 

• Patient Record diagram (Karta Pacjenta zawierająca dane osobowe oraz medyczne pacjenta) 
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• Rule Repository diagram (Repozytorium Reguł sprawdzanych przy przepisywaniu leku np. 
pod kątem szkodliwych interakcji pomiędzy róŜnymi medykamentami podawanymi w tym 
samym czasie pacjentowi)  

• SmartCart diagram („inteligentny” wózek z oprzyrządowaniem, wykorzystywany do 
przechowywania leków, pomiaru parametrów biomedycznych pacjenta, rejestrowania 
wydania leków itp.) 

Diagramy te przedstawiono na rys. 17-19. 

Patient record header

(f rom Patient Admission Of f ice)

Patient label

(f rom Patient Admission Of f ice)

Nurse Report

Patient Record

Hospital Stay Data

(f rom Patient Admission Of f ice)

Patient Personal Data

(f rom Patient Admission Of f ice)

Diagnosis Report

Anamnesis Data

Medical Report

Diagnosis Data

0..n0..n

Patient clinical data

0..10..1 0..n0..n

Pharmaceutical

(f rom Pharmacy )

Dosage Scheduled

Therapy Sheet

0..n0..n

Validation Data Administration data

preparation data

prescription data

1..n1..n
11

Therapy

1..n1..n

0..10..1

ADR report

monitoring data

0..10..1

 

Rys. 17. Diagram „Patient Record”. 
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Rule

0..1

+Overwrited

0..1

Ward Profile Rule

Ward Profile Rule Repository

Out of HF request rule

Out of HF Request Rule Repository

Hospital Rule Repository

Therapy Validation Rule Repository Therapy Prescription Rule Repository

Drug Rule Therapy Validation Rule Therapy Prescription Rule

Drug Rule Repository

- MCR

- R notes

- Albumin

- parameters check

- galenicals

- foreign drugs

- ad personam derugs

 

Rys. 18. Diagram „Rules Repository”. 

Therapy Container
SmartCart

nn

For all the therapies in same the 

container

- the therapy sheet is the same

- the administration hour is the same

Pharmaceutical

(from Pharmacy)

Drawer

Therapy

1..n1..n

0..n0..1 0..n0..1

Bag

0..1

0..1

0..1

0..1

XOR

 

Rys. 19. Diagram „Smart Cart”. 

Dzięki wykorzystaniu narzędzia wspomagającego UML-HAZOP, wygenerowanie tabel 
HAZOP odbyło się automatycznie w praktycznie zerowym czasie na podstawie dostępnych w 
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postaci elektronicznej modeli utworzonych za pomocą narzędzia CASE Rational Rose. Patrząc 
na zarejestrowaną pracochłonność przygotowania tabel dla trzech poprzednich studiów 
przypadków wyraźnie widać znaczącą oszczędność pracy dzięki automatyzacji. Zastosowanie 
narzędzia webowego pozwoliło równieŜ na prowadzenie analiz w sposób rozproszony 
(jednocześnie w Polsce i we Włoszech). 

Wszystkie kontrole przeprowadzone były przez członków zespołu uczestniczącego w projekcie 
z ramienia Politechniki Gdańskiej. Weryfikacji wyników dokonali pracownicy Hospitale San 
Raffaele – instytucji będącej koordynatorem projektu i głównym wykonawcą systemu oraz 
członkowie zespołu z Politechniki Gdańskiej (na zasadzie wzajemnej weryfikacji). 
Podsumowanie poszczególnych inspekcji znajduje się w tabelach 21-23: 

Tabela 21.  Wyniki dla diagramu „Patient Record”. 

Liczba osób zaangaŜowanych w kontrolę 3 

Liczba przeanalizowanych elementów diagramu 20 

Liczba sprawdzonych sugestii defektów 340 

Liczba zgłoszonych defektów 54 

Liczba rzeczywistych (potwierdzonych) defektów 41 

Tabela 22.  Wyniki dla diagramu „Rules Repository”. 

Liczba osób zaangaŜowanych w kontrolę 3 

Liczba przeanalizowanych elementów diagramu 16 

Liczba sprawdzonych sugestii defektów 211 

Liczba zgłoszonych defektów 37 

Liczba rzeczywistych (potwierdzonych) defektów 29 

Tabela 23.  Wyniki dla diagramu „Smart Cart”. 

Liczba osób zaangaŜowanych w kontrolę 2 

Liczba przeanalizowanych elementów diagramu 6 

Liczba sprawdzonych sugestii defektów 72 

Liczba zgłoszonych defektów 12 

Liczba rzeczywistych (potwierdzonych) defektów 11 

Rezultaty te wykorzystano przy budowie dowodu zaufania (ang. trust case) systemu DRIVE – 
struktury argumentacyjnej dowodzącej, Ŝe system ten jest bezpieczny i godny zaufania. Wyniki 
analiz UML-HAZOP zostały włączone do dowodu zaufania jako materiał dowodowy (ang. 
evidence) we fragmencie mówiącym o przeprowadzeniu inspekcji i uwzględnieniu ich wyników 
w konstrukcji systemu. 

8.5. Podsumowanie i ocena studiów przypadków 

Sumaryczne wyniki wszystkich opisanych studiów przypadków przedstawiono w tabeli 24. 
„Liczba znalezionych defektów” dotyczy jedynie defektów, które zostały potwierdzone w 
ramach działań weryfikacyjnych następujących po kontroli modeli. W działaniach tych 
uczestniczyli za kaŜdym razem przedstawiciele twórców systemów stanowiących przedmiot 
badań. Sumaryczna pracochłonność obejmuje działania przygotowawcze (przygotowanie tabel, 
studiowanie dokumentacji projektowej), kontrolę modeli oraz działania weryfikacyjne. 
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Dla CS-4 sumaryczna wartość pracochłonności nie była rejestrowana z uwagi na inne cele 
określone dla tego studium oraz obiektywne trudności związane z takim pomiarem - działania 
przygotowawcze związane ze studiowaniem dokumentów źródłowych zostały wykonane przez 
inspektorów juŜ wcześniej jako element innych prac związanych z uczestnictwem w projekcie 
DRIVE i jako takie nie były osobno rejestrowane. 

Tabela 24.  Skrócone wyniki studiów przypadków. 

Studium 
przypadku 

Rozmiar kontrolowanych 
modeli 

Liczba 
znalezionych 

defektów 

Sumaryczna 
pracochłonność 

(osobogodz.) 

CS-1 17 klas, 14 związków 8 12 
CS-2 55 klas, 79 związków 80 45 

CS-3 27 klas, 34 związków 39 21 

CS-4 39 klas, 42 związków 81 brak danych 
 

We wszystkich przeprowadzonych studiach przypadków metoda okazała się zdolna do 
wykrycia defektów obecnych w modelach. W przypadkach CS-2 i CS-4 widoczna jest duŜa 
skuteczność, szczególnie biorąc pod uwagę nie tak duŜy rozmiar modeli. Dla CS-1 i CS-3 
liczby wykrytych defektów są znacznie niŜsze, w obu przypadkach chodziło jednak o modele 
uznawane za ukończone, poddane kontroli jakości i w efekcie pozbawione błędów. Model z CS-
1 był wykorzystywany w procesie edukacyjnym przez kilka lat i zawarte w nim defekty 
pozostawały niezauwaŜone zanim nie wykryto ich za pomocą UML-HAZOP. We wszystkich 
przypadkach nie było moŜliwe dokonanie oceny skuteczności względnej, w stosunku do 
wszystkich defektów obecnych w diagramach, ze względu na to, Ŝe liczby te nie były znane. 
Natomiast wydajność związana z pojedynczym defektem była moŜliwa do oceny – dane te 
podaje tabela 25. 

Tabela 25.  Sumaryczne wyniki wydajnościowe studiów przypadków.  

 CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 

Pracochłonność / 1 wykryty 
defekt (w roboczomin.) 

90 34 32 brak danych 

Pracochłonność / 1 element 
modelu (w roboczomin.) 

51 34 37 brak danych 

Gęstość defektów  
(liczba wykrytych defektów / 
liczba elementów modelu) 

0,57 1,01 1,15 1,93 

Zbiorcze wyniki studiów przypadków CS-1, CS-2 i CS-3 opublikowane zostały w [Górski, 
Jarzębowicz 2002a] oraz [Górski, Jarzębowicz 2002b]. Wyniki CS-4 znalazły się w oficjalnych 
raportach projektu DRIVE dostarczonych Komisji Europejskiej [DRIVE D11.4]. Opis prac nad 
budową dowodu zaufania oraz wykorzystaniu w tym zakresie rezultatów UML-HAZOP znalazł 
się w publikacjach [Górski et al 2003c], [Górski et al 2003d] i [Górski et al 2005]. 
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Rozdział 9. Eksperymenty 

9.1. Eksperyment 1 

Eksperyment przeprowadzony został w październiku 2003 roku na Politechnice Gdańskiej. Opis 
eksperymentu i uzyskane rezultaty opublikowano w pracach [Jarzębowicz, Górski 2004] oraz 
[Jarzębowicz, Górski 2005].  

9.1.1. Cele eksperymentu 

Dla eksperymentu sformułowano dwa główne cele, które zgodnie z metodyką GQM moŜna 
rozpisać w postaci pytań, na które odpowiedzieć ma eksperyment oraz metryk, jakie będą 
zbierane. 

Cel 1 – Porównać : technikę czytania UML-HAZOP oraz podejście Ad hoc pod względem 

skuteczności i wydajności wykrywania defektów z punktu widzenia oceny obiektywnej  w 

warunkach kontrolowanego eksperymentu 

Pytania i metryki: 
• P1 – Jaki procent spośród wszystkich defektów został znaleziony? 

- M1.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów (dla kaŜdego uczestnika) 
- M1.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji (dla kaŜdego uczestnika) 
- M1.3 – liczba wszystkich defektów obecnych na diagramie 

• P2 – Jaki procent spośród wszystkich defektów z zakresu danej techniki czytania został 
znaleziony? 
- M2.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów (dla kaŜdego uczestnika) 
- M2.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji (dla kaŜdego uczestnika) 
- M2.3 – liczba wszystkich defektów z zakresu UML-HAZOP 
- M2.4 – liczba potwierdzonych wykrytych defektów z zakresu UML-HAZOP (dla  kaŜde-

go uczestnika) 
• P3 – Ile defektów na godzinę zostało znalezionych? 

- M3.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów (dla kaŜdego uczestnika) 
- M3.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji (dla kaŜdego uczestnika) 
- M3.3 – liczba wszystkich defektów z zakresu UML-HAZOP (dla kaŜdego uczestnika) 
- M3.4 – liczba potwierdzonych wykrytych defektów z zakresu UML-HAZOP (dla 

kaŜdego uczestnika) 
- M3.5 – rzeczywisty czas poświęcony na kontrolę diagramu (dla kaŜdego uczestnika) 

Cel 2 – Zbadać : technikę czytania UML-HAZOP pod względem uŜyteczności z punktu 

widzenia oceny obiektywnej  w warunkach kontrolowanego eksperymentu 

Pytania i metryki: 
• P4 – Jaki jest stopień trudności opanowania metody UML-HAZOP? 

- M4.1 – stopień trudności opanowania - ocena kaŜdego uczestnika eksperymentu z grupy 
UML-HAZOP (wybór opcji ze skali 1-5) 

• P5 – Jaki jest stopień trudności stosowania metody UML-HAZOP? 
- M5.1 – stopień trudności stosowania - ocena kaŜdego uczestnika eksperymentu z grupy 

UML-HAZOP (wybór opcji ze skali 1-5) 
- M5.2 – ocena przydatności metody przez kaŜdego uczestnika eksperymentu z grupy 

UML-HAZOP (wybór opcji ze skali 1-5) 
- M5.3 – ocena pomocności/uciąŜliwości formalizacji narzucanej przez UML-HAZOP 

przez kaŜdego uczestnika eksperymentu z grupy UML-HAZOP (wybór opcji ze skali 1-5) 
- M5.4 – ocena pomocności/uciąŜliwości braku formalizacji podejścia Ad hoc przez 

kaŜdego uczestnika eksperymentu z grupy Ad hoc (wybór opcji ze skali 1-5) 
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Głównym celem eksperymentu było porównanie techniki czytania stosowanej w metodzie 
UML-HAZOP z podejściem Ad hoc, w którym kontroler nie ma zdefiniowanej Ŝadnej 
procedury do wykonania ani Ŝadnych określonych kategorii defektów do wykrycia. Porównanie 
miało obejmować wybrane charakterystyki, takie jak skuteczność i wydajność, które z kolei 
miały zostać obliczone na podstawie danych liczbowych zebranych bezpośrednio z 
eksperymentu: czasu analizy oraz liczby i rodzaju wykrytych defektów. Poza samym 
porównaniem charakterystyk obu technik, spodziewano się uzyskać odpowiedzi na interesujące 
pytania: 

• Czy brak sterowania uwagą uczestnika nie obniŜa skuteczności podejścia Ad hoc? 

• Czy formalizacja procesu i tabele HAZOP obligatoryjne do wypełnienia nadmiernie nie 
ograniczają uczestnika inspekcji UML-HAZOP? 

• Czy potencjalnie większa dokładność UML-HAZOP rekompensuje jej przypuszczalnie 
większy koszt? 

Drugi cel stanowiło zebranie subiektywnych ocen osób z grupy posługującej się metodą UML-
HAZOP, dotyczących stopnia trudności nauki metody oraz jej przydatności w projekcie 
informatycznym. Było to o tyle istotne, Ŝe do tej pory UML-HAZOP była stosowana jedynie 
przez członków zespołu badawczego Information Assurance Group [IAG], którzy brali udział w 
pracach nad budową narzędzia wspomagającego i w związku z tym posiadali dogłębną wiedzę 
na temat metody. Aby natomiast ocenić praktyczną przydatność UML-HAZOP np. w firmie 
informatycznej lub przedsięwzięciu informatycznym naleŜało zbadać jak poradzą sobie z jej 
uŜyciem niedoświadczeni uŜytkownicy po kilkugodzinnym szkoleniu. 

9.1.2. Warunki realizacji 

Eksperyment przeprowadzono w całości w warunkach akademickich, z udziałem studentów i z 
wykorzystaniem infrastruktury Politechniki Gdańskiej. PowaŜne ograniczenie stanowił czas 
dostępny na przeprowadzenie eksperymentu. Wobec braku w programie studiów przedmiotu 
poświęconego inspekcjom czy teŜ zagadnieniom weryfikacji i walidacji (gdzie eksperyment 
mógłby stanowić integralną część procesu nauczania) jedynym miejscem realizacji był 
przedmiot „Wykłady Monograficzne” składający się z wielu modułów ukierunkowanych na 
nowoczesne zagadnienia inŜynierii oprogramowania. Na właściwy eksperyment poświęcono 
jeden blok 5 godzin lekcyjnych, zaś na szkolenie poprzedzające 2 godziny lekcyjne.  

9.1.3. Przedmiot eksperymentu 

Realizacja zakładanych celów eksperymentu wymagała praktycznego zastosowania obu 
porównywanych technik czytania do określonej, uprzednio wybranej dokumentacji projektowej. 
Zdecydowano, Ŝe kontroli ma być poddany diagram klas UML (dla tego rodzaju diagramów 
UML-HAZOP jest najbardziej dojrzała). Wybór diagramu i dodatkowej, związanej z nim 
dokumentacji źródłowej musiał uwzględniać następujące ograniczenia: 

• Rozmiar – czas niezbędny do zapoznania z dokumentacją i jej analizy nie mógł przekraczać 
kilku godzin, co wynikało z zewnętrznych ograniczeń eksperymentu;  

• Zrozumiałość – dokumentacja dotycząca bardzo specyficznej, skomplikowanej dziedziny 
problemowej mogłaby być zbyt trudna do opanowania, co z kolei prowadziłoby do sytuacji, 
w której uczestnik szuka defektów w dokumentacji, której nie rozumie i, w konsekwencji, do 
bezsensownych wyników eksperymentu; 

• Poprawność – podlegający analizie diagram klas mógł, a nawet powinien, zawierać defekty, 
jednak dokumentacja dodatkowa, stanowiąca punkt odniesienia nie mogła być sprzeczna, 
niekompletna lub obarczona innymi błędami. 

Wybrano system zrealizowany przez zespół studentów podczas projektów grupowych i 
przeznaczony do obsługi rozliczeń pomiędzy centralą telefoniczną a jej abonentami. Był to 
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system realizujący niemal identyczną funkcjonalność co system bilingowy stanowiący 
przedmiot studium przypadku CS-1, powstał jednakŜe w ramach zupełnie innego projektu i był 
realizowany przez inny zespół, w kompletnie odmiennej technologii. System ten miał równieŜ 
przeznaczenie edukacyjne, co wymagało starannego opracowania dokumentacji projektowej. Te 
właściwości, w połączeniu ze stosunkowo niewielkim rozmiarem systemu, stanowiły argumenty 
przemawiające za decyzją o jego wyborze do wykorzystania w eksperymencie. 

Równie istotna jak pozyskanie odpowiedniej dokumentacji, była kwestia doboru uczestników 
eksperymentu. Ze względu na konieczność biegłej znajomości zagadnień modelowania 
obiektowego, w grę wchodzili jedynie studenci dwóch ostatnich lat. Wybrano grupę studentów 
V roku (15 osób) specjalności „InŜynieria systemów i bazy danych” prowadzonej w Katedrze 
InŜynierii Oprogramowania. 

9.1.4. Przebieg eksperymentu 

W przebiegu eksperymentu EXP-1 moŜna wyróŜnić kilka wyraźnie zdefiniowanych etapów. 
Kolejność etapów oraz związane z nimi najwaŜniejsze produkty i dane wejściowe 
przedstawiono na rys.20. KaŜdy etap został osobno szczegółowo opisany poniŜej. 

 

Rys. 20. Przebieg eksperymentu. 

a. Przygotowania 

Etap ten obejmował szeroki zakres czynności związanych ze szczegółowym planowaniem oraz 
z przygotowaniem zasobów takich jak: infrastruktura (pomieszczenia, sprzęt komputerowy, 
podstawowe oprogramowanie), narzędzia, dokumentacja. Dokumentacja udostępniana 
uczestnikom składała się z  dwóch części: 

• Dokumentacja źródłowa – słuŜąca do zapoznania uczestników z kontekstem i wymaganiami 
wobec systemu będącego przedmiotem eksperymentu oraz stanowiąca punkt odniesienia 
pozwalający stwierdzić co jest defektem, a co nie; 

• Dokumentacja kontrolowana – diagram klas (wraz z opisem), w którym uczestnicy mieli 
poszukiwać defektów. 

Jako podstawa dokumentacji źródłowej przyjęta została specyfikacja wymagań systemowych. 
Był to dokument liczący 52 strony, napisany w języku angielskim. Cała specyfikacja, z uwagi 
na duŜą objętość nie nadawała się do bezpośredniego zastosowania w eksperymencie, dlatego 



Eksperymenty 

80 

teŜ sporządzono jej skróconą wersję. Z oryginalnej specyfikacji usunięto część zawartości (testy 
akceptacyjne, wymagania dot. procesu wytwórczego, dodatki) dbając jednocześnie o 
zapewnienie spójności pozostawionych informacji. W rezultacie tych zabiegów zredukowano 
objętość dokumentu do 21 stron. 

Dokumentację kontrolowaną stanowił diagram klas UML, będący produktem fazy analizy 
projektu wytwórczego. Najpierw diagram ten poddano pewnym nieznacznym modyfikacjom, 
nie zmieniającym jednak istotnych właściwości modelu (usunięcie klas kontenerowych). 
Następnie przeprowadzona została jego kontrola pod kątem obecnych defektów. Podstawowym 
obiektem badań eksperymentu były defekty z zakresu wykrywalności metody UML-HAZOP, 
która w tamtym czasie koncentrowała się na defektach związanych z połączeniami. 
Przeprowadzono więc kompletną inspekcję diagramu z wykorzystaniem tej metody. Dodatkowo 
sprawdzono (bez posługiwania się sformalizowaną techniką czytania) defekty spoza zakresu 
metody i zarejestrowano wykryte. Niestety, sprawdzenie to miało dość pobieŜny charakter; nie 
przeprowadzono kompletnego przeglądu, co jak się potem okazało miało znaczenie dla 
wyników eksperymentu. Następnie wykonano zasiewanie defektów – do juŜ obecnych w 
diagramie defektów dodano nowe; część mieszczącą się w zakresie UML-HAZOP, część spoza 
zakresu. Ostatecznie cała dokumentacja liczyła 16 stron w języku angielskim i składała się z 
samego diagramu oraz opisu występujących w nim klas (raport wygenerowany przez narzędzie 
Select Enterprise). Wykrywanie defektów miało być jednak ograniczone wyłącznie do 
diagramu, bez poszukiwania defektów w opisach klas. Sam diagram liczył 16 klas i 16 
związków. 

b. Szkolenie 

Szkolenie zostało przeprowadzone na tydzień przed główną częścią eksperymentu i składało się 
z trzech części. Podczas pierwszej części, wspólnej dla wszystkich, przedstawiono podstawowe 
informacje dotyczące przeglądów i inspekcji oraz poinformowano uczestników o celach 
eksperymentu, jego planie i poczynionych załoŜeniach (np. praca indywidualna, bez wymiany 
informacji). Ponadto, uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: Ad hoc (8 osób) i UML-
HAZOP (7 osób). 

Dalsze szkolenia przebiegały juŜ oddzielnie w poszczególnych grupach. W grupie UML-
HAZOP przedstawiono ideę i podstawowe mechanizmy metody UML-HAZOP, a takŜe 
konkretne tabele HAZOP (z których mieli korzystać podczas eksperymentu). Uczestnicy 
przeszli równieŜ krótkie przeszkolenie dotyczące korzystania z narzędzia wspomagającego 
metodę. Przekazane informacje zostały zaraz potem wykorzystane praktycznie: 
przeprowadzono inspekcję niewielkiego przykładowego diagramu z uŜyciem narzędzia 
wspomagającego (początkowo wspólnie całą grupą, następnie zaś kaŜdy z uczestników 
dokończył ją na własnym komputerze). Szkolenie z zakresu UML-HAZOP zajęło w sumie ok. 
45 min. 

W grupie Ad hoc szkolenie było znacznie krótsze (15 min.). Zadanie tych uczestników miało 
polegać (jak zostali poinformowani) na wyszukiwaniu wszelkich moŜliwych defektów 
obecnych na diagramie, bez narzuconej systematyki procesu ani określonych kategorii 
defektów, których naleŜy poszukiwać. Z uwagi na niewielkie doświadczenie uczestników w 
stosowaniu technik przeglądowych przedstawiono im jednak dla ułatwienia róŜne rodzaje 
defektów jakie mogą występować w diagramach klas i na jakie warto zwrócić uwagę. Nie miało 
to jednak charakteru obligatoryjnych reguł. 

c. Studiowanie dokumentacji 

Studiowanie dokumentacji źródłowej (wspomnianej juŜ skróconej specyfikacji wymagań) 
zostało wprowadzone jako odrębny etap z dwóch powodów. Po pierwsze, aby zagwarantować, 
Ŝe kontrola zostanie wykonana w sposób kompletny. Bez narzucenia podziału na etap 
studiowania i etap kontroli, uczestnicy mogliby źle podzielić swój czas i za bardzo skupić się na 
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studiowaniu, tym samym zbyt późno rozpoczynając rejestrację defektów. W efekcie kontrola 
zostałaby wykonana jedynie częściowo. Drugim powodem była chęć precyzyjniejszego 
pomiaru czasu potrzebnego kaŜdej z grup na samą czynność kontroli i rejestracji defektów 
(przygotowanie merytoryczne z zakresu celów i wymagań systemu jest konieczne przy kaŜdym 
rodzaju przeglądu czy inspekcji i jako takie nie powinno być zaleŜne od przypisanej 
kontrolerowi techniki czytania). 

KaŜdy z uczestników otrzymał kopię dokumentacji źródłowej w postaci papierowej. MoŜliwe 
było zaznaczanie wybranych fragmentów, nanoszenie notatek itp. Praca odbywała się w trybie 
indywidualnym, bez konsultacji pomiędzy uczestnikami, czego pilnowały osoby nadzorujące 
eksperyment. Czas potrzebny na przestudiowanie dokumentacji oszacowany został uprzednio 
na 2 godziny, co jednakŜe okazało się nadmiarowe. Po 100 min., gdy wszyscy zadeklarowali, Ŝe 
zaznajomili się z dokumentacją w wystarczającym stopniu, etap studiowania został zamknięty. 

d. Kontrola i rejestracja defektów 

Etap ten odbył się bezpośrednio po etapie studiowania, nie licząc krótkiej przerwy. Uczestnicy 
dopiero teraz otrzymali dokumentację kontrolowaną (nadal mieli równieŜ do dyspozycji 
dokumentację źródłową). Ich zadanie polegało na wykryciu i zarejestrowaniu defektów 
obecnych w diagramie. 

Grupa Ad hoc mogła analizować diagram w sposób dowolny, bez jakiejkolwiek narzuconej 
formalizacji. Wykryte defekty odnotowywane były przez uczestników w plikach MS Word z 
gotowymi do wypełnienia tabelami o następujących polach: 

• Nr defektu - automatyczna numeracja, nie wypełniana przez uŜytkowników; 

• Miejsce występowania – element diagramu, którego dotyczy defekt (konkretna klasa, 
związek itp.), o ile moŜliwe jest wyszczególnienie pojedynczego elementu; 

• Klasyfikacja – znaczenie defektu w opinii uczestnika: powaŜny lub drugorzędny; 

• Opis defektu – wyjaśnienie, na czym polega znaleziony defekt. 

Grupa inspekcji korzystała z narzędzia wspomagającego UML-HAZOP (wersja 1), wypełniając 
wygenerowane przez narzędzie tabele HAZOP. Oprócz opisu defektu zaznaczana była równieŜ 
jego klasyfikacja (powaŜny, drugorzędny). Uczestnicy mieli wyraźnie powiedziane, Ŝe naleŜy 
skupić się na defektach sugerowanych przez tabele HAZOP. Mieli jednak moŜliwość 
rejestrowania dostrzeŜonych przy okazji defektów spoza tego zakresu (w plikach z tabelami 
analogicznych do tych, którymi posługiwała się grupa Ad hoc ). 

Etap ten miał wyznaczoną górną granicę czasu, taką samą dla obu grup i wynoszącą 140 min. 
Uczestnicy mieli jednak moŜliwość wcześniejszego zakończenia analizy: w grupie inspekcji, 
gdy wypełnione zostaną wszystkie listy kontrolne, w grupie przeglądów, w momencie gdy od 
15 min. nie znaleziono Ŝadnego nowego defektu (i przeanalizowano juŜ cały diagram). 
Rzeczywisty czas kontroli kaŜdego z uczestników został zarejestrowany. 

e. Ankietowanie 

Ankietowanie miało miejsce tydzień po etapach studiowania dokumentacji oraz kontroli i 
rejestracji defektów. Uczestnicy eksperymentu otrzymali do wypełnienia krótkie, anonimowe 
ankiety. Ankiety dla dwóch grup częściowo się róŜniły. Większość pytań miała odpowiedzi do 
wyboru (5 moŜliwości), w niektórych jednak pozostawiono miejsce na odpowiedź opisową.  
Pytania moŜna  podzielić na kilka kategorii: 

• Pytania o organizację eksperymentu (obie grupy) – miały na celu ustalenie, czy w projekcie 
oraz realizacji eksperymentu nie popełniono błędów mogących wpłynąć na jego wynik; 
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• Pytania o formalizację techniki czytania (obie grupy) – badały opinię uczestników na temat 
formalizacji i sterowania uwagą kontrolera: czy są pomocne, czy teŜ nadmiernie 
ograniczające; 

• Pytania o metodę UML-HAZOP (tylko grupa UML-HAZOP); 

• Pytania o narzędzie wspomagające UML-HAZOP (tylko grupa UML-HAZOP); 

Ankieta przeznaczona dla grupy UML-HAZOP zawierała łącznie 12 pytań, zaś ankieta dla 
grupy Ad hoc 7 pytań. 

f. Przetworzenie i analiza wyników 

Wyniki uzyskane bezpośrednio z eksperymentu obejmowały: zarejestrowane defekty (wraz z 
klasyfikacją znaczenia kaŜdego z nich), czas kontroli kaŜdego uczestnika oraz opinie zebrane w 
ankietach. Ich przetworzenie i analiza obejmowały następujące kroki: 

• weryfikacja zasadności defektów zarejestrowanych przez uczestników;  

• zebranie wyników kaŜdego uczestnika w formie nadającej się do analizy i wygenerowanie 
dla nich statystyk (wartości średnie, odchylenia standardowe); 

• obliczenie i porównanie opartych na danych metryk; 

• zbadanie, jak klasyfikowane były poszczególne rodzaje defektów;  

• analiza wyników ankiet; 

9.1.5. Wyniki 

Zanim przedstawione zostaną uzyskane wyniki, konieczne jest uprzednie omówienie kwestii 
defektów obecnych w kontrolowanym diagramie. Ich całkowita liczba oraz podział z uwagi na 
trzy kryteria (pochodzenie, wykrywalność przez UML-HAZOP, wiedza o ich istnieniu przed 
eksperymentem) zostały ukazane na rys. 21. Szczególnego omówienia wymaga podział ze 
względu na kryterium trzecie. Podczas stanowiącej pierwszy krok przetwarzania wyników 
weryfikacji zarejestrowanych defektów okazało się, Ŝe w diagramie znajduje się znacznie 
więcej defektów niŜ wiadome to było organizatorom eksperymentu. Ten brak wiedzy wynikał 
ze wspomnianego juŜ faktu, Ŝe skupiono się przede wszystkim na defektach z zakresu 
wykrywalności UML-HAZOP (defekty związane z połączeniami) i nie przeprowadzono 
kompletnej analizy dla defektów spoza tego zakresu. Defekty te mogły jednak być (i były) 
wykrywane przez uczestników z grupy Ad hoc. Organizatorzy spodziewali się, Ŝe uczestnicy 
mogą wykryć nieznane wcześniej defekty, lecz ich liczba przekroczyła wcześniejsze 
oczekiwania. 

Wyniki eksperymentu dotyczące liczby wykrytych defektów oraz zmierzonego czasu kontroli 
zawarte zostały w tabeli 26. Otrzymane wyniki stanowiły spore zaskoczenie. Po pierwsze, 
wbrew przewidywaniom podejście Ad hoc zaowocowało wykryciem większej liczby defektów 
niŜ miało to miejsce w przypadku UML-HAZOP. Po drugie, średni czas kontroli był znacznie 
dłuŜszy dla grupy Ad hoc, podczas gdy wydawać by się mogło, Ŝe inspekcja UML-HAZOP ze 
swoją sformalizowaną techniką czytania powinna być bardziej czasochłonna. 
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Defekty obecne:

57

Defekty zasiane:

15

Defekty z zakresu
UML-HAZOP:

26

Defekty spoza zakresu
UML-HAZOP:

46

Defekty nieznane:

35

Defekty znane:

37

Wszystkie defekty:

72

 

Rys. 21. Klasyfikacja defektów zawartych w kontrolowanym diagramie. 

Tabela 26.  Wyniki eksperymentu EXP-1. 

Ad hoc UML-HAZOP 
 

Wartość 
średnia 

Odchyl. 
standard. 

Wartość 
średnia 

Odchyl. 
standard. 

Liczba zarejestrowanych defektów 27,8 12,0 20,4 9,4 

Liczba potwierdzonych defektów 20,9 10,0 13,0 8,6 
Liczba potwierdzonych defektów z 
zakresu UML-HAZOP 

6,1 3,5 11,6 6,7 

Czas kontroli i rejestracji (w min.) 132,9 3,5 97,9 16,8 

Wyjaśnienie tych zaskakujących rezultatów wymaga bliŜszego przyjrzenia się realiom 
eksperymentu. Uczestnicy z grupy UML-HAZOP koncentrowali się zgodnie z poleceniem na 
defektach wskazywanych przez tabele HAZOP. Tabele te pokrywały swoim zakresem jedynie 
część kategorii defektów (te dotyczące połączeń), stąd uczestnicy ci po prostu nie mieli 
moŜliwości znalezienia defektów spoza zakresu, których jak się okazało było w modelu 
znacznie więcej. Relatywnie krótki czas kontroli wynikał zaś z zasugerowanej zasady kończenia 
inspekcji po wypełnieniu wszystkich tabel HAZOP. Grupa Ad hoc miała natomiast wolną rękę 
zarówno w kwestii rodzaju poszukiwanych defektów, jak równieŜ chwili zakończenia kontroli. 
Uczestnicy z tej grupy potraktowali postawione przed nimi zadanie bardzo ambitnie; 
wykorzystali niemal cały dany im do dyspozycji czas i (jak zaobserwowali nadzorujący 
eksperyment) przepracowali go bardzo intensywnie. Mając w przydzielonym diagramie bardzo 
wiele moŜliwych do znalezienia defektów, uzyskali dobre rezultaty w kategorii liczby 
zgłoszonych defektów. Dla defektów z zakresu UML-HAZOP uzyskiwali jednak znacznie 
słabsze wyniki niŜ ich koledzy (trzeci wiersz tabeli 26). Tabela 26 pokazuje równieŜ róŜnicę 
pomiędzy liczbą wszystkich zgłoszeń defektów przez uczestników a liczbą tych, które podczas 
weryfikacji potwierdzono jako zasadne. Jak widać, uczestnicy często sygnalizowali obecność 
defektów, tam gdzie w rzeczywistości ich nie było (wiersze 1 i 2). 

Zebrane dane (liczba defektów, czas) posłuŜyły jako podstawa do obliczenia dwóch 
następujących charakterystyk obu technik przeglądowych: 

• Skuteczność – iloraz liczby defektów znalezionych i liczby wszystkich defektów: 

[ ]%
total

found

Defects

Defects
essEffectiven =  
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• Wydajność – iloraz liczby znalezionych defektów i czasu kontroli4: 
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Rys. 22. Porównanie skuteczności. 
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Ad hoc UML-HAZOP

 

Rys. 23. Porównanie wydajności. 

Wyniki porównania średniej skuteczności i wydajności przedstawiono na rys. 22 i 23. Dla 
UML-HAZOP dodatkowo przedstawiono ocenę skuteczności w jej zakresie tzn. za „liczbę 
wszystkich defektów” przyjmując 26 a więc liczbę wszystkich defektów z zakresu  tej metody. 
Dla podejścia Ad hoc zakres jest niczym nie ograniczony, więc liczba defektów z zakresu jest 
identyczna z liczbą wszystkich defektów w ogóle. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe zarejestrowana (w kategoriach bezwzględnych) skuteczność obu technik 
jest stosunkowo niska – przeciętny uczestnik z grupy Ad hoc znalazł mniej niŜ 1/3 defektów, a 
uczestnik z grupy UML-HAZOP połowę. Rezultaty takie są jednak często spotykane w 

                                                           
4 Z uwagi na fakt, Ŝe metryka dotyczy kontroli indywidualnej (a więc pracy jednej osoby) moŜliwe jest 

uproszczenie i wykorzystanie w metryce czasu pracy. W ogólniejszym przypadku, dla kilku osób, 
naleŜałoby uŜyć sumarycznego nakładu pracy (mierzonego np. w roboczogodzinach). 
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badaniach eksperymentalnych poświęconym inspekcjom np. [Basili et al 1996], [Lanubile, 
Visaggio 1996], [Dunsmore et al 2003]. W kwestii wydajności korzystniej wypadło podejście 
Ad hoc; dłuŜszy czas kontroli został w jego przypadku odpowiednio zrównowaŜony przez 
większą liczbę wykrytych defektów. 

Dla inspekcji UML-HAZOP przeprowadzona została dodatkowo analiza jakościowa wyników, 
mająca na celu ustalenie, na ile jej rezultaty wynikają z samych właściwości metody, na ile zaś 
są zaleŜne od kompetencji i spostrzegawczości inspektorów. Dla szczegółowo zdefiniowanej 
metody inspekcji poŜądane byłoby uniezaleŜnienie jej w jak największym stopniu od 
indywidualnych cech osób, które jej uŜywają. Eksperyment pokazał jednak Ŝe metoda nie 
posiada takiej niezaleŜności. Część defektów w ogóle nie została wykryta przez Ŝadnego z 
uczestników. W niektórych przypadkach występowały dodatkowe problemy: uczestnicy 
identyfikowali element diagramu, w którym obecny był defekt, ale nie do końca poprawnie  
wskazywali istotę defektu lub proponowane poprawki nie rozwiązywały do końca problemu. 
Zdarzało się równieŜ, Ŝe defekt był zgłaszany przy innym wierszu tabeli HAZOP niŜ powinien. 

Prowadzona przez uczestników klasyfikacja defektów pod względem ich znaczenia pozwoliła 
na wyciągnięcie ogólniejszych wniosków co do tego, jakie klasy defektów uznawane są za 
posiadające największe znaczenie. Oczywiście, decyzje co do klasyfikacji były zróŜnicowane w 
zaleŜności od przekonań danego uczestnika, a takŜe od charakteru i miejsca występowania 
kaŜdego konkretnego defektu. MoŜliwe było jednak dostrzeŜenie pewnych prawidłowości i 
podział klas defektów na 4 grupy (rys. 24). 

 

Rys. 24. Klasyfikacja klas defektów wg znaczenia (na podstawie opinii uczestników). 

Dodatkowe źródło informacji do przeanalizowania stanowiły ankiety wypełnione przez 
uczestników eksperymentu. Pierwsza grupa pytań dotyczyła organizacji eksperymentu (np. czy 
czas poszczególnych etapów nie był zbyt krótki, czy dokumentacja źródłowa była 
wystarczająca do zrozumienia kontekstu systemu, czy szkolenie było wystarczające). 
Odpowiedzi uczestników były w tym zakresie pozytywne tzn. nie stwierdzili oni występowania 
niedociągnięć organizacyjnych, które utrudniłyby im wykonanie zadań. 

Wśród celów eksperymentu znalazło się pytanie, czy formalizacja procesu poszukiwania 
defektów np. poprzez listy kontrolne jest korzystna z punktu widzenia uczestników. W związku 
z tym ankietowani zostali poproszeni o opinię równieŜ w tej sprawie. Rezultaty przedstawiono 
na rys. 25 (lewa połowa rysunku pokazuje pytanie i rozkład odpowiedzi dla grupy Ad hoc, 
prawa dla grupy UML-HAZOP).  

W ankietach grupy UML-HAZOP znajdowała się dodatkowa grupa pytań dotycząca metody i 
wspomagającego ją narzędzia. Odpowiedzi na dwa spośród tych pytań zostały zamieszczone na 
rys. 26. Uczestnicy mogli dodatkowo wpisywać propozycje usprawnień zarówno metody jak i 
narzędzia. Niektóre uwagi dotyczące narzędzia okazały się przydatne i zostały uwzględnione 
przy pracach nad jego drugą wersją. 

POWAśNE DRUGORZĘDNE 

- brakujące klasy 
- brakujące związki  
- błędne związki 

- błędne liczności  
   związków 
- brakujące atrybuty 
- brakujące operacje 

- błędne atrybuty 
- błędne operacje 
- błędne agregacje 

- nieadekwatne  
   nazwy 
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skuteczniejszy gdyby sterowano uwagą 
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narzuconą systematykę procesu przeglądu )?

Czy w Twoim odczuciu sterowanie uwagą 

inspektora stanowi dla niego nadmierne 

ograniczenie?

 

Rys. 25. Opinie ankietowanych na temat sterowania uwagą kontrolera. 

raczej

w ysoki

średni

raczej

niski

raczej

duŜa

średnia

raczej

mała

Jak oceniasz stopień trudności opanowania

(nauki) metody UML-HAZOP?

Jak oceniasz przydatność metody do wykrywania

defektów w modelach obiektowych?

 

Rys. 26. Opinie ankietowanych na temat metody UML-HAZOP. 

9.1.6. Dyskusja zagroŜeń 

W badaniach eksperymentalnych konieczne jest prawidłowe zaprojektowanie eksperymentu 
oraz uwzględnienie wszelkich czynników (np. dodatkowych zmiennych), które mogłyby 
wpłynąć na jego wyniki i (w miarę moŜliwości) zniwelowanie lub ograniczenie ich wpływu. 
Raport z eksperymentu powinien zawierać jawną dyskusję tych kwestii, tzw. dyskusję zagroŜeń 
(ang. threats to validity) obejmującą 3 kategorie zagadnień [Lott, Rombach 1996]: 

• ZagroŜenia związane z konstrukcją eksperymentu (ang. construct validity) – związane z 
wiarygodnością doboru metryk tzn. na ile wybrane metryki rzeczywiście mierzą 
właściwości, które ma zbadać eksperyment. 

• ZagroŜenia wewnętrzne (ang. internal validity) – dotyczą wątpliwości związanych z 
zaleŜnością przyczynowo-skutkową pomiędzy zmiennymi niezaleŜnymi eksperymentu a 
otrzymanymi wynikami tzn. czy zaobserwowane rezultaty są wyłącznie wynikiem róŜnych 
warunków będących przedmiotem eksperymentu (np. odmienne techniki inspekcji dają 
róŜną skuteczność wykrywania defektów), czy teŜ na rezultaty miały wpływ jakieś 
dodatkowe czynniki (np. w jednej z badanych grup uczestników były osoby bardziej 
kompetentne i doświadczone, i to właśnie to, a nie technika, którą się posługiwali 
zadecydowało o większej skuteczności)    

• ZagroŜenia zewnętrzne (ang. external validity) – dotyczą wątpliwości, na ile moŜliwe jest 
uogólnienie otrzymanych wyników, na ile zaś projekt i zewnętrzne ograniczenia 
eksperymentu tworzą specyficzną i niereprezentatywną sytuację, która nie ma przełoŜenia na 
inne środowiska (w szczególności dla praktycznej inŜynierii oprogramowania na warunki 
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przemysłowe). Przykładowo, dla eksperymentów z udziałem studentów zawsze pojawia się 
wątpliwość, czy informatycy zatrudnieni w przemyśle dzięki większemu doświadczeniu i 
wiedzy praktycznej nie osiągnęliby zupełnie innych wyników. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe powyŜsze kategorie zagroŜeń (a takŜe konkretne zagroŜenia) mogą tworzyć 
sytuację konfliktową, w której naleŜy podjąć świadomą decyzję, które zagroŜenie 
minimalizować kosztem innego. Typowa jest sytuacja, kiedy zapewnienie wysokiej 
wiarygodności wewnętrznej stawia pod znakiem zapytania wiarygodność zewnętrzną i vice 
versa. Na przykład decydując się na niewielki, dokładnie kontrolowany eksperyment w 
środowisku akademickim osiąga się wysoką wiarygodność wewnętrzną kosztem zewnętrznej. 
Prowadząc natomiast długotrwałe badania na rzeczywistych projektach, w warunkach 
przemysłowych minimalizuje się zagroŜenia zewnętrzne, ale jednocześnie wystawia na 
zagroŜenia wewnętrzne wynikające z wielu występujących w tak otwartym środowisku 
potencjalnie zakłócających czynników. 

W kaŜdej z wymienionych trzech kategorii zagroŜeń istnieją pewne typowe znane badaczom 
eksperymentalnym zagroŜenia. PoniŜej przedstawiono taką dyskusję zagroŜeń dla eksperymentu 
EXP-1. 

a. ZagroŜenia związane z konstrukcją eksperymentu 

Porównanie dwóch technik czytania dokonywane jest za pośrednictwem skuteczności i 
wydajności. Tego typu metryki są szeroko stosowane w badaniach nad przeglądami i 
inspekcjami (np. [Gilb, Graham 1993], [Porter et al 1995], [Halling et al 2001], Dunsmore et al 
2003]) i jako takie mogą być uznane za prawidłowe.  

b. ZagroŜenia wewnętrzne 

Spośród wielu znanych rodzajów zagroŜeń wewnętrznych, dyskusji wydają się wymagać 
następujące zagadnienia: 

• Dobór uczestników (ang. selection effect) – ZagroŜenie polegające na tym, Ŝe wyniki 
eksperymentu zostaną wypaczone przez róŜnice w umiejętnościach uczestników z 
poszczególnych grup. W celu zapewnienia równomiernego „rozkładu sił” pomiędzy obie 
grupy eksperymentalne, uczestnicy zostali posegregowani według średnich ocen z 4 lat 
studiów i następnie naprzemiennie przydzielani do grup Ad hoc i UML-HAZOP. Średnia 
ocen nie jest z pewnością najlepszą miarą kompetencji w zakresie modelowania obiekto-
wego i inspekcji. Oszacowanie takich kompetencji wymagałoby jednak przeprowadzenia 
dodatkowych testów poprzedzających właściwy eksperyment, na które po prostu w 
dostępnych warunkach nie było czasu. Ponadto, średnia ocen daje jednak pewne pojęcie o 
potencjale studenta. 

• Efekt uczenia (ang. learning effect) – Dotyczy sytuacji, kiedy to w trakcie eksperymentu 
następuje istotna poprawa wyników osiąganych przez uczestników wynikająca z tego, Ŝe 
rozwinęli oni swoje umiejętności (np. nabrali wprawy w posługiwaniu się techniką czytania). 
ZagroŜenie to większym stopniu dotyczy eksperymentów wieloczęściowych, w których 
uczestnicy wielokrotnie wykonują jakieś czynności (np. kontrolują wiele modeli), mogło 
jednak wystąpić i w omawianym przypadku. Aby mu zapobiec, w ramach szkoleń 
przeprowadzono sesję z praktycznym wykorzystaniem przypisanej techniki czytania. 
Ponadto, aby oszacować to zagroŜenie, w ankietach podsumowujących zadano uczestnikom 
pytanie o to, czy szkolenie było wystarczające do wykonania zadania. Praktycznie wszystkie 
odpowiedzi brzmiały „tak” lub „raczej tak”. 

• Niedozwolona komunikacja (ang. plagiarism) – Przedmiotem eksperymentu była 
indywidualna kontrola modeli, stąd komunikacja pomiędzy uczestnikami stanowiłaby 
czynnik zakłócający. ZagroŜenie to zostało zaadresowane poprzez kontrolowane warunki 
eksperymentu – zarówno podczas studiowania dokumentacji, jak i kontroli i rejestracji 
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defektów, uczestnicy byli pod nadzorem osób kontrolujących eksperyment, którzy nie 
pozwalali na komunikację. Uczestnicy byli poza kontrolą podczas krótkiej przerwy między 
tymi dwoma etapami, nie mogli jednak wówczas dyskutować o defektach, gdyŜ 
dokumentację kontrolowaną otrzymali dopiero po przerwie. 

• Zgodność z instrukcjami (ang. process conformance) – W badaniach eksperymentalnych z 
udziałem ludzi nigdy nie moŜna wykluczyć sytuacji, w której nie będą się oni stosowali do 
instrukcji i tym samym ich wyniki nie będą de facto mierzyć tego, co jest przedmiotem 
eksperymentu. W przypadku EXP-1 zagroŜenie to odnosi się do grupy UML-HAZOP (grupa 
Ad hoc nie miała przypisanej zdefiniowanej techniki, a uczestnicy nie byli podczas studiów 
szkoleni w zakresie przeglądów i inspekcji). Nad zagroŜeniem tym panowano poprzez 
obserwację uczestników w czasie eksperymentu (czy postępują zgodnie z wytycznymi) oraz 
poprzez analizę wypełnionych przez nich tabel HAZOP. 

c. ZagroŜenia zewnętrzne 

Wśród zagroŜeń zewnętrznych naleŜy rozwaŜyć trzy pozycje: 

• Reprezentatywność uczestników – udział w eksperymencie studentów moŜe rodzić 
wątpliwości, czy uzyskane przez nich rezultaty mogą być analogiczne do rezultatów jakie 
osiągnęliby doświadczeni inŜynierowie z przemysłu. W tym przypadku warto zaznaczyć, Ŝe 
uczestnicy eksperymentu byli studentami ostatniego roku Informatyki, a więc proces ich 
edukacji był juŜ na ukończeniu. Ponadto, wielu z nich, równolegle do studiów, było juŜ 
wówczas zatrudnionych w przemyśle. Te argumenty świadczą za tym, iŜ choć nie moŜna 
postawić znaku równości między uczestnikami a inŜynierami z doświadczeniem 
przemysłowym, to róŜnica nie jest w tym przypadku bardzo znacząca. 

• Reprezentatywność dokumentacji – kontrolowany model i stowarzyszona z nim 
dokumentacja raczej nie są reprezentatywne dla praktyki przemysłowej – tam na ogół 
spotyka się modele o znacznie większym rozmiarze. Niewielki rozmiar uŜytego modelu był 
jednak wymuszony ograniczeniami eksperymentu i chęcią utrzymania kontrolowanych 
warunków eksperymentu. Dodatkowo wątpliwości moŜe budzić duŜa liczba defektów 
zawartych w modelu, choć jak widać np. w wynikach CS-2 model przemysłowy moŜe 
równieŜ zawierać znaczną liczbę defektów (a w przypadku CS-2 poszukiwano jedynie 
defektów dotyczących połączeń).  

• Reprezentatywność procesu – proces, według którego pracowali uczestnicy eksperymentu 
niekoniecznie musi odpowiadać sposobowi pracy w przemyśle np. praca ciągła, warunki. 
Czas trwania eksperymentu nie był jednak nadmiernie długi (100 min na studiowanie 
dokumentacji źródłowej i 80-140 min na kontrolę, pomiędzy nimi krótka przerwa). 
Uczestnicy pracowali we wspólnych pomieszczeniach, ale kaŜdy miał oddzielne stanowisko 
pracy i zapewnione były odpowiednie warunki (cisza, brak zakłóceń). Oba te aspekty nie 
wydają się odbiegać od standardów przemysłowych. Dodatkowo, aby uniknąć sytuacji, w 
której uczestnicy pracują pod nadmierną presją traktując swoje zadanie jak egzamin, zostali 
oni poinformowani, Ŝe uzyskane przez nich wyniki kontroli modeli nie będą w Ŝaden sposób 
przekładały się na oceny z przedmiotu.  

9.1.7. Wnioski 

W kategoriach bezwzględnych (ogólna liczba wykrytych defektów) porównanie dwóch technik 
wypadło na korzyść podejścia Ad hoc, co jednak wynikało z warunków eksperymentu, a w 
szczególności z rozkładu defektów w kontrolowanym diagramie, których większość znajdowała 
się poza ówczesnym zakresem metody UML-HAZOP. Natomiast w swoim zakresie inspekcja 
UML-HAZOP uzyskała znacznie lepszą skuteczność (o około 90%). Wydajność metody 
okazała się niŜsza w stosunku do podejścia Ad hoc, róŜnica ta nie była jednak wielka (9.4 
defekt/godz. i 7.7 defekt/godz.).  
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Z takich rezultatów, zwłaszcza w zestawieniu z faktem, jak klasyfikowane były przez 
uczestników róŜne rodzaje defektów, wynikał jasny wniosek, Ŝe zakres metody UML-HAZOP 
powinien zostać rozszerzony, tak aby uwzględniała ona równieŜ inne klasy powaŜnych 
defektów. 

Wyniki dotyczące nauki i stosowania UML-HAZOP wskazały na pewne trudności w 
posługiwaniu się metodą przez niedoświadczonych uŜytkowników. Mimo, Ŝe uczestnicy 
inspekcji uznali szkolenie poświęcone tej metodzie za wystarczające, to w świetle opinii na 
temat trudności jej nauki oraz zaobserwowanych problemów w prawidłowej identyfikacji 
defektów, uznano Ŝe warto zainwestować w opracowanie lepszych procedur szkoleniowych 
oraz udoskonalić modele defektów w tabelach HAZOP. 

Na podstawie wyników eksperymentu EXP-1 sformułowano następujące wnioski i wskazówki 
dotyczące dalszego rozwoju metody UML-HAZOP: 

• Potrzebne jest rozszerzenie zakresu metody, tak aby uwzględniała ona inne kategorie 
powaŜnych defektów (dotyczące równieŜ klas i ich właściwości, a nie jedynie połączeń 
pomiędzy klasami). 

• NaleŜy poddać weryfikacji listy kontrolne pod kątem opracowania bardziej 
komunikatywnych interpretacji dla zestawień atrybutów i słów kluczowych, ustalenia 
optymalnej kolejności elementów list kontrolnych (pod względem znaczenia defektów oraz 
logicznego porządku analizy – np. najpierw defekty ogólniejsze, potem bardziej szczegó-
łowe) oraz usunięcia lub scalenia elementów listy odnoszących się do rzadkich lub/i mało 
znaczących defektów. 

• NaleŜy poświęcić więcej uwagi procedurom szkolenia uczestników eksperymentów np. 
poprzez opracowanie większej liczby przykładów, poprawę wykładu szkoleniowego. 

9.2. Eksperyment 2 

Eksperyment został przeprowadzony w grudniu 2004 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego 
omówienie oraz wyniki zostały opublikowane w artykule [Górski, Jarzębowicz 2005]. 

9.2.1. Cele eksperymentu 

Cel 1 – Porównać : technikę czytania UML-HAZOP oraz podejście Ad hoc pod względem 

skuteczności i wydajności wykrywania defektów z punktu widzenia oceny obiektywnej w 

warunkach kontrolowanego eksperymentu 

Pytania i metryki: 
• P1 – Jaki procent spośród wszystkich defektów został znaleziony? 

- M1.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów (dla kaŜdego uczestnika) 
- M1.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji (dla kaŜdego uczestnika) 
- M1.3 – liczba wszystkich defektów obecnych na diagramie 

• P2 – Jaki procent spośród wszystkich defektów z zakresu danej techniki czytania został 
znaleziony? 
- M2.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów (dla kaŜdego uczestnika) 
- M2.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji (dla kaŜdego uczestnika) 

• P3 – Ile defektów na godzinę zostało znalezionych? 
- M3.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów (dla kaŜdego uczestnika) 
- M3.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji (dla kaŜdego uczestnika) 
- M3.3 – rzeczywisty czas poświęcony na kontrolę diagramu (dla kaŜdego uczestnika) 

Cel 2 – Zbadać : technikę czytania UML-HAZOP pod względem uŜyteczności z punktu 

widzenia oceny obiektywnej w warunkach kontrolowanego eksperymentu 
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Pytania i metryki: 
• P4 – Jaki jest stopień trudności opanowania metody UML-HAZOP? 

- M4.1 – stopień trudności opanowania - ocena kaŜdego uczestnika eksperymentu (wybór 
opcji ze skali 1-5) 

• P5 – Jaki jest stopień trudności stosowania metody UML-HAZOP? 
- M5.1 – stopień trudności stosowania - ocena kaŜdego uczestnika eksperymentu (wybór 

opcji ze skali 1-5) 
- M5.2 – ocena przydatności metody przez kaŜdego uczestnika eksperymentu (wybór opcji 

ze skali 1-5) 
- M5.3 – ocena pomocności/uciąŜliwości formalizacji narzucanej przez UML-HAZOP 

przez kaŜdego uczestnika eksperymentu (wybór opcji ze skali 1-5) 

Eksperyment EXP-2 miał na celu ocenę, w jaki sposób zmiany wprowadzone do metody UML-
HAZOP wpływają na jej skuteczność i wydajność. Zmiany te były spowodowane rezultatami 
opisanego wcześniej eksperymentu EXP-1. Rezultaty te wskazały na pewne niedostatki samej 
metody, jak równieŜ dotyczącego jej szkolenia. Na tej podstawie podjęto działania mające na 
celu wyeliminowanie bądź ograniczenie zauwaŜonych słabych stron oraz ogólną optymalizację 
UML-HAZOP.  

Podstawowym elementem poprawy jakości metody było opracowanie nowych wersji modeli 
defektów odwzorowanych w tabelach HAZOP. Nowe modele defektów znacząco rozszerzyły 
zestaw uŜyty w poprzednim eksperymencie poniewaŜ znacznemu rozszerzeniu uległ zakres 
inspekcji diagramów klas. Dodano nowe modele defektów zawiązanych z klasami i ich 
elementami składowymi oraz związanych z kompletnością całych zbiorów elementów (np. klas 
i związków). 

Z drugiej strony, niektóre z poprzednio uŜywanych modeli defektów zostały bądź usunięte, 
bądź scalone w bardziej ogólne. Miało to na celu ograniczenie ich liczby. Zabieg taki 
zastosowano w stosunku do modeli defektów tych elementów diagramów klas, które są rzadziej 
uŜywane w praktyce lub są mniej istotne z punktu widzenia ich skutków. Wszystkie modele 
defektów poddano przeglądowi pod kątem komunikatywności i jednoznaczności zawartych w 
nich interpretacji defektów. Dokonane zmiany zaimplementowano w systemie informatycznym 
wspomagającym prowadzenie inspekcji UML-HAZOP. 

Kolejny element optymalizacji dotyczył problemów związanych ze zrozumieniem metody i 
procedury jej uŜycia, sygnalizowanych w ankietach uczestników eksperymentu. Rozszerzono 
zakres  materiałów szkoleniowych o nowy przykład praktyczny oraz wprowadzono dodatkowe 
szkolenie w zakresie posługiwania się systemem wspomagającym inspekcje UML-HAZOP. 

PoniewaŜ dokonane ulepszenia dotyczyły jedynie metody UML-HAZOP (metoda Ad hoc 
pozostała w niezmienionej postaci) eksperyment ten dotyczył tylko tej metody, tzn. wszyscy 
uczestnicy prowadzili kontrolę za pomocą UML-HAZOP a uzyskane przez nich wyniki 
porównywano z wynikami zastosowania metody Ad hoc w eksperymencie EXP-1. Wymagało 
to realizacji EXP-2 w warunkach maksymalnie zbliŜonych do EXP-1 (ten sam kontrolowany 
model i dokumentacja źródłowa, identyczny podział eksperymentu na etapy, takie same ramy 
czasowe). 

9.2.2. Warunki realizacji 

Warunki realizacji były bardzo zbliŜone do warunków poprzedniego eksperymentu - równieŜ w 
tym przypadku właściwy eksperyment zmieścił się w czasie 5 godzin lekcyjnych. Więcej czasu 
w stosunku do EXP-1, przeznaczono natomiast na szkolenie poprzedzające właściwy 
eksperyment. śaden z uczestników eksperymentu nie brał wcześniej udziału w EXP-1 oraz nie 
posiadał Ŝadnej wiedzy na temat warunków realizacji i wyników uzyskanych w tym 
eksperymencie. 
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9.2.3. Przedmiot eksperymentu 

W eksperymencie wzięli udział studenci V roku Informatyki (17 osób). Wykorzystano model 
UML i dokumentację źródłową z EXP-1. Po właściwym eksperymencie przeprowadzono 
ankietowanie uczestników korzystając z ankiet dla grupy UML-HAZOP z EXP-1. 

9.2.4. Przebieg eksperymentu 

Pod względem struktury i ram czasowych przebieg EXP-2 był maksymalnie zbliŜony do EXP-1 
(było to konieczne, aby móc bezpośrednio porównywać wyniki obu eksperymentów). Tak więc, 
opis poszczególnych etapów zamieszczony w rozdziale 9.1.4 odnosi się równieŜ do EXP-2, z tą 
róŜnicą, iŜ w EXP-2 wszyscy uczestnicy posługiwali się metodą UML-HAZOP. 

W przebiegu EXP-2 wystąpiło jedno dość istotne zakłócenie. System informatyczny 
wspomagający inspekcje UML-HAZOP, który nigdy wcześniej nie był jednocześnie wykorzy-
stywany przez taką liczbę osób, miał powaŜne problemy z wydajnością, do tego stopnia, Ŝe 
praca z nim okazała się niemoŜliwa. Późniejsza analiza tego problemu wykazała, Ŝe pewne 
rozwiązania projektowe zastosowane przy konstrukcji systemu nie były do końca optymalne.5 
Incydent ten utrudnił, ale nie uniemoŜliwił kontynuacji eksperymentu. Na wszelki wypadek 
przed eksperymentem przygotowano kopie wygenerowanych wcześniej tabel HAZOP w 
plikach MS Word. W sytuacji problemów z systemem wspomagającym, większości uczestni-
ków przekazano te pliki z poleceniem kontynuowania inspekcji z rejestrowaniem w nich 
uzyskanych wyników. Pracę z systemem wspomagającym kontynuowała jedynie grupa 7 osób, 
co pozwoliło uniknąć dalszych problemów z wydajnością systemu. Eksperyment był 
kontynuowany bez dalszych problemów, a opanowanie opisanej wyŜej sytuacji spowodowało 
jedynie ok. 15-minutową przerwę.  

9.2.5. Wyniki  

Rysunki 27 i 28 przedstawiają wyniki uśrednione dla wszystkich uczestników, dotyczące 
skuteczności oraz wydajności (definiowanych analogicznie jak w EXP-1). Dla porównania, 
obok wyników EXP-2 przedstawiono równieŜ wyniki z pierwszego eksperymentu (EXP-1). Z 
uwagi na ograniczony zakres metody UML-HAZOP w EXP-1, osobno przedstawiono wyniki 
skuteczności całościowe (wszystkie defekty) oraz wyniki z zakresu UML-HAZOP (defekty 
dotyczące połączeń). Na diagramie są one oznaczone odpowiednio etykietami: „[pełny zakres]” 
i „[zakres U-H]”. 

Jak widać na rys. 27, w EXP-1 skuteczność dotycząca wykrywania wszystkich moŜliwych 
defektów (a więc równieŜ tych, nie mieszczących się w pierwotnym zakresie metody UML-
HAZOP)  była dla UML-HAZOP niŜsza niŜ dla podejścia Ad hoc. JednakŜe w swoim zakresie 
metoda ta osiągnęła znacznie lepsze wyniki. W EXP-2, po zmianach dokonanych w metodzie 
(zwłaszcza po wprowadzeniu modeli defektów obejmujących praktycznie wszystkie elementy 
diagramu klas) skuteczność uległa znacznej poprawie. Rozszerzenie zakresu pociągnęło za sobą 
większą pracochłonność – kontroler musiał wypełnić więcej tabel HAZOP. Analiza wyników 
eksperymentu wykazała, Ŝe w zadanym czasie uczestnicy średnio wypełnili jedynie 2/3 tabel (z 
uwagi na ograniczenia czasowe musieli przerwać kontrolę nim wypełnili wszystkie tabele).  

Przy analizie logów serwera, na którym zainstalowano system wspomagający UML-HAZOP 
zaobserwowano praktycznie liniowy przyrost znajdowanych defektów (poza inicjalnym 
okresem, kiedy przyrost był duŜo niŜszy). RównieŜ podczas ankietowania wszyscy uczestnicy 
potwierdzili, Ŝe w ich ocenie przyrost zidentyfikowanych defektów miał charakter liniowy.  
Usprawiedliwia to postawienie hipotezy, Ŝe UML-HAZOP charakteryzuje się rozkładem w 
czasie liczby wykrywanych defektów, który jest zbliŜony do rozkładu stałego. Hipotezę tę 
moŜna dodatkowo uzasadnić teoretycznie. Tabele UML-HAZOP modelują moŜliwe defekty 
                                                           
5 Wada ta została usunięta w wersji II systemu 
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występujące w diagramach UML. Przyjmując równomierny rozkład defektów w strukturze 
diagramu UML (a raczej nie ma podstaw do załoŜenia innego) naleŜy oczekiwać, Ŝe modele 
defektów przeglądane w losowej kolejności w stosunku do elementów składowych diagramu 
będą ujawniały rzeczywiste defekty ze stałą gęstością w czasie.  

Przyjęcie hipotezy o stałej gęstości ujawnianych defektów w czasie umoŜliwia dokonanie 
oszacowania skuteczności metody UML-HAZOP w sytuacji, gdyby uczestnicy EXP-2 mieli 
czas na wypełnienie wszystkich list kontrolnych. Oszacowanie takie przedstawia ostatni słupek 
na wykresie rys. 27. oznaczony „UML-HAZOP (Exp-2) [oszac.]”. 
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Rys. 27. Porównanie skuteczności. 
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Rys. 28. Porównanie wydajności. 

Rys. 28 przedstawia wyniki dotyczące wydajności otrzymane w obu eksperymentach. NiŜsza 
wydajność UML-HAZOP w EXP-1 była przede wszystkim wynikiem ograniczonego zakresu 
(część defektów po prostu nie mogła być znaleziona gdyŜ nie były reprezentowane w tabelach 
HAZOP). Po optymalizacji metody wskaźnik wydajności wyraźnie się zwiększył, co jest 
widoczne w wynikach EXP-2. Warto tu równieŜ podkreślić, Ŝe wynik ten byłby z pewnością 
jeszcze lepszy, gdyby nie wspomniane wcześniej problemy z narzędziem wspomagającym, 
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które spowodowały, Ŝe większość uczestników nie mogła skorzystać z pełnego wspomagania 
narzędziowego metody. 

Z analizy ankiet podsumowujących wynikają następujące obserwacje: 

• Wyraźnie widać (co potwierdziły równieŜ opinie zebrane bezpośrednio od uczestników), Ŝe 
czas przeznaczony na kontrolę nie był wystarczający. 

• Skuteczność przeprowadzonego szkolenia została ocenione lepiej (przy czym szkolenie było 
znacznie dłuŜsze i bardziej rozbudowane niŜ poprzednio). Ocena: wystarczające/raczej 
wystarczające. 

• ZbliŜone w stosunku do EXP-1 wyniki dotyczące trudności nauki i stosowania metody 
UML-HAZOP. Ocena: średni poziom trudności w obu przypadkach. 

• Porównywalne z poprzednimi wyniki dotyczące oceny przydatności metody oraz poczucia 
ograniczenia swobody wynikającego ze stosowania tabel HAZOP. Przydatność: raczej duŜa / 
średnia.  

9.2.6. Dyskusja zagroŜeń 

Z uwagi na bardzo podobną konstrukcję EXP-1 i EXP-2, dyskusja zagroŜeń EXP-1 pozostaje 
aktualna równieŜ dla EXP-2 (pomijając zagroŜenie związane z podziałem uczestników, 
poniewaŜ w EXP-2 nie dzielono uczestników na grupy). 

Porównywalność wyników z eksperymentów EXP-1 i EXP-2 nie powinna budzić powaŜ-
niejszych zastrzeŜeń. EXP-2 został zaprojektowany w sposób maksymalnie zbliŜony do EXP-1, 
co usprawiedliwia takie wykorzystanie wyników. Uczestnikami EXP-2 byli, tak samo jak w 
przypadku EXP-1, studenci V roku Informatyki, specjalności InŜynieria Systemów i Bazy 
Danych. Grupy uczestniczące w obu eksperymentach były całkowicie rozłączne i nie 
komunikowały się między sobą. Pomiędzy programami studiów uczestników EXP-1 i EXP-2 
nie było Ŝadnych róŜnic, nie ma teŜ powodu by sądzić, iŜ pomiędzy dwoma kolejnymi 
rocznikami studentów występowały jakiekolwiek róŜnice dotyczące kompetencji, które 
mogłyby wpłynąć na wyniki eksperymentów. 

9.2.7. Wnioski 

Otrzymane rezultaty prezentowały się zachęcająco – po ustaleniu odpowiedniego zakresu 
metody i związanej z tym optymalizacji tabel HAZOP skuteczność wzrosła i wypadła 
korzystnie w porównaniu z podejściem Ad hoc. Zaobserwowany liniowy przyrost liczby 
wykrywanych defektów sugeruje równieŜ, Ŝe gdyby poświęcono więcej czasu na realizację 
eksperymentu, uzyskana skuteczność UML-HAZOP byłaby jeszcze większa. 

Hipotezę na temat liniowego wzrostu w czasie liczby wykrywanych defektów w wypadku 
metody UML-HAZOP moŜna odnieść do analogicznej hipotezy dotyczącej metody Ad hoc. 
Mówi ona, Ŝe w wypadku metody Ad hoc wzrost ten jest początkowo liniowy (wykrywane są te 
defekty, które najbardziej „rzucają się w oczy”, ale po pewnym czasie następuje spadek liczby 
wykrywanych defektów (gdy dotyczy to defektów nieoczywistych, trudnych do zauwaŜenia). 
Ta róŜnice jest zilustrowana na rys. 29. Oznacza to, Ŝe chociaŜ w krótkim czasie metoda Ad hoc 
moŜe być bardziej wydajna, to jeŜeli na metodę UML-HAZOP zostanie przeznaczona odpowie-
dnia ilość zasobów, powinna ona okazać się znacznie bardziej wydajna niŜ metoda Ad hoc.  
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Rys. 29. Szacunkowa liczba wykrywanych defektów jako funkcja czasu (hipoteza). 

Hipotezy te były tak interesujące, Ŝe podjęto decyzję o ich weryfikacji w dalszych badaniach 
eksperymentalnych nad metodą  UML-HAZOP. 

9.3. Eksperyment 3 

Eksperyment przeprowadzono w okresie od grudnia 2005 do stycznia 2006. Opis eksperymentu, 
wyniki i wnioski opublikowano w pracy [Jarzębowicz, Górski 2006]. 

9.3.1. Cele eksperymentu 

Na podstawie wyników poprzednich eksperymentów oraz pewnych nowych pomysłów na 
udoskonalenie metody UML-HAZOP, zaplanowany został kolejny eksperyment. Postawiono 
następujące pytania, na które poszukiwano odpowiedzi na drodze eksperymentalnej: 

• Czy metoda UML-HAZOP okaŜe się bardziej skuteczna/wydajna jeśli zostanie 
zmodyfikowana do postaci zorientowanej scenariuszowo (tak jak Defect-Based Reading 
bądź Perspective-Based Reading)? 

• Jaki jest przyrost defektów w zaleŜności od upływu czasu dla róŜnych technik czytania? 

Odpowiedzi miał udzielić eksperyment EXP-3, równieŜ przeprowadzany w środowisku 
akademickim i podobny pod względem projektu do poprzednich, jednakŜe tym razem ze 
znacznie większą liczbą uczestników. Dla eksperymentu EXP-3 moŜna wyróŜnić dwie zmienne 
niezaleŜne: 
• IV1: Technika czytania przypisana danemu uczestnikowi eksperymentu6. 
• IV2: Czas inspekcji przeznaczony na ‘jeden przebieg analityczny’ diagramu UML 

Warto podkreślić, Ŝe po raz pierwszy zastosowano dwie zmienne niezaleŜne, w poprzednich 
eksperymentach jedynym czynnikiem, którym manipulowano była technika czytania.  

Zmienna IV2 reprezentuje ilość czasu przeznaczonego na kontrolę diagramu. W wypadku 
metody Ad hoc jest to czas kontroli w wykonaniu pojedynczego uczestnika eksperymentu. W 
wypadku metody UML-HAZOP sytuacja jest inna. PoniewaŜ kontrola jest dokonywana na 
podstawie tabel HAZOP, moŜna dokonać podziału tabel i poszczególne części przydzielić 
róŜnym uczestnikom. PoniewaŜ zakresy kontroli są rozłączne, więc sumaryczny czas kontroli 
danego diagramu będzie sumą czasów poświeconych przez uczestników pracujących z 

                                                           
6 oznaczenie  ‘IV’ pochodzi od Independent Variable 
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poszczególnymi zestawami tabel HAZOP. Tę własność inspekcji wykorzystano w ekspery-
mencie. Podział tabel HAZOP dokonano w ten sposób, Ŝe kaŜdemu z kontrolerów przypisano 
jeden z dwóch zestawów - jeden z badał modele defektów dotyczących klas, a drugi modele 
defektów dotyczących związków diagramu UML. Oczywiście, metryki zbierane w trakcie 
eksperymentu zostały wyliczone z uwzględnieniem takiej struktury procesu analizy. Dla 
podejścia Ad hoc, gdzie nie występował podział zakresu, zestawiano wyniki kaŜdej pary 
kontrolerów. W kaŜdym przypadku defekt znaleziony przez obie osoby z pary liczony był 
jedynie raz (tak jakby wyniki kontroli obu osób zostały scalone). Odpowiadało to sytuacji, gdzie 
na kaŜdą z badanych technik czytania poświęcono taką samą ilość zasobów (czasu pracy 
kontrolerów). 

Cele eksperymentu sformalizowano następująco: 
 
Cel 1 - Porównać techniki czytania: Ad hoc, UML-HAZOP oraz podejście scenariuszowe pod 

względem skuteczności i wydajności wykrywania defektów z punktu widzenia oceny 

obiektywnej w warunkach kontrolowanego eksperymentu 

Pytania i metryki: 
• P1 – Jaki procent spośród wszystkich defektów został znaleziony? 

- M1.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów (dla wszystkich zestawień par 
uczestników) 

- M1.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji (dla wszystkich zestawień 
par uczestników) 

- M1.3 – znormalizowana liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji (dla 
wszystkich zestawień par uczestników) – po przemnoŜeniu przez współczynnik 
ilustrujący róŜnicę gęstości defektów w klasach i w związkach 

- M1.4 - liczba wszystkich defektów obecnych na diagramie 
• P2 – Ile defektów na godzinę zostało znalezionych? 

- M2.1 – liczba zgłoszonych wykrytych defektów (dla wszystkich zestawień par 
uczestników) 

- M2.2 – liczba defektów potwierdzonych w wyniku weryfikacji (dla wszystkich zestawień 
par uczestników) 

- M2.3 – rzeczywisty czas poświęcony na kontrolę diagramu (dla kaŜdego uczestnika) 
- M2.4 – limit czasu przeznaczony na kontrolę (dla kaŜdego uczestnika)  

 
Cel 2 – Porównać techniki czytania: ad hoc, UML-HAZOP oraz podejście scenariuszowe pod 

względem dynamiki wykrywania defektów z punktu widzenia oceny obiektywnej w warunkach 

kontrolowanego eksperymentu 

Pytania i metryki: 
• P1 – Jak znajdowane są defekty na przestrzeni całego czasu kontroli? 
- M1.1 – dokładny czas rejestracji kaŜdego defektu. 

9.3.2. Warunki realizacji 

Grono uczestników eksperymentu stanowiło w sumie 57 studentów; 44 osoby z ostatniego roku 
Informatyki oraz 13 osób z ostatniego roku Telekomunikacji. śaden z uczestników nie miał 
wcześniejszych praktycznych doświadczeń z inspekcjami. Studenci Informatyki posiadali dobre 
przygotowanie z zakresu modelowania w UML, podczas gdy studenci Telekomunikacji znali 
jedynie podstawy. Mając świadomość takich róŜnic, uwzględniono to podczas przydziału 
uczestników do grup, aby wykluczyć sytuację, Ŝe wyniki zostały wypaczone przez róŜnicę w 
warunkach eksperymentalnych. Przedmiotem inspekcji była ponownie dokumentacja systemu 
bilingowego analizowanego w eksperymentach EXP-1 i EXP2. Model ten był wykorzystany we 
wszystkich trzech eksperymentach z uwagi na zamiar utrzymania maksymalnie zbliŜonych 
warunków tych eksperymentów. 
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9.3.3. Przedmiot eksperymentu 

W ramach eksperymentu dokonano porównania następujących technik: 

• Ad hoc – Przegląd bez Ŝadnego mechanizmu sterowania uwagą kontrolera (Grupa A).  

• UML-HAZOP – KaŜdy z inspektorów posługiwał się przydzielonym mu zestawem tabel 
HAZOP dotyczących albo klas albo związków (Grupa B i Grupa D). 

• Podejście scenariuszowe – Po przestudiowaniu dokumentacji źródłowej, uczestnicy 
eksperymentu byli proszeni o narysowanie własnego diagramu na podstawie wymagań 
wyraŜonych w tej dokumentacji. Dopiero potem otrzymywali diagram, będący przedmiotem 
inspekcji. Uczestnicy mieli w pierwszej kolejności zaznaczyć róŜnice pomiędzy obydwoma 
diagramami a następnie poszukiwać defektów w diagramie “pierwotnym” posługując się 
tabelami HAZOP (wypełniając jeden z dwóch zestawów, dokładnie tak jak uczestnicy z 
grupy UML-HAZOP). Uczestnicy posługujący się tym podejściem są w dalszej części tekstu 
oznaczeni jako Grupa C. 

Druga ze zmiennych niezaleŜnych (IV2) czyli czas dostępny danemu inspektorowi na 
przeprowadzenie kontroli diagramu stanowiła róŜnicę pomiędzy warunkami stworzonymi dla 
Grupy B i Grupy D. Obie grupy posługiwały się podejściem UML-HAZOP, jednakŜe jedna 
(Grupa D) miała do dyspozycji krótszy okres czasu. ZróŜnicowane określenie czasu wynikało z 
dodatkowego zamiaru sprawdzenia w jaki sposób zmienia się skuteczność inspekcji w sytuacji, 
gdy inspektor wie, Ŝe ma do dyspozycji mniejszą ilość czasu. 

Praca kaŜdego uczestnika eksperymentu obejmowała dwie fazy: czytanie dokumentacji 
źródłowej i kontrolę dokumentacji poddawanej inspekcji (diagramu UML) połączoną z 
raportowaniem defektów. Dla Grupy C zdefiniowano dodatkową fazę pomiędzy dwoma 
wymienionymi powyŜej, podczas której uczestnicy eksperymentu tworzyli własną wersję 
diagramu. W przypadku Grupy D czas kontroli był krótszy i w dodatku zróŜnicowany między 
dwiema jej podgrupami, z których jedna szukała defektów związanych z klasami, druga zaś 
defektów związanych ze związkami. 

Warunki eksperymentu dla wszystkich grup zostały przedstawione w tabeli 27. 

Tabela 27.  Organizacja przebiegu eksperymentu dla poszczególnych grup. 

Grupa D 
UML-HAZOP,  
ograniczony czas 

Grupa A 
 

Ad hoc 

Grupa B 
 

UML 
HAZOP 

Grupa C 
 

Scenariusze 

Podgrupa 1  
związki 

Podgrupa 2  
klasy 

Czytanie 
(1 godz.) 

Czytanie 
(1 godz.) 

Czytanie 
(1 godz.) 

Czytanie 
(1 godz.) 

Czytanie 
(1 godz.) 

Rys. 
diagramu 
(0,5 godz.) 

Kontrola  
(1 godz.) 

Kontrola  
(1,5 godz.) 

Kontrola  
(2 godz.) 

Kontrola  
(2 godz.) 

Kontrola  
(1,5 godz.)  

 
 

Dla wspomagania procesu inspekcji w eksperymencie wykorzystano dwa systemy 
informatyczne. Pierwszym było dedykowane narzędzie wspomagające inspekcje UML-HAZOP 
(wersja I, opisane w rozdziale 6). Wykorzystywali je inspektorzy z Grup B, C i D. Drugim, 
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uŜywanym przez uczestników eksperymentu z Grupy A, był Mantis Bugtracker, popularne 
narzędzie open source słuŜące do raportowania błędów związanych z oprogramowaniem i 
zarządzania wprowadzaniem poprawek i zmian [Mantis]. 

9.3.4. Przebieg eksperymentu 

Przed właściwym eksperymentem zorganizowano sesje szkoleniowe, mające na celu 
zapoznanie kaŜdego uczestnika z przypisaną mu techniką czytania oraz systemem 
wspomagającym, wykorzystywanym do raportowania znalezionych defektów. KaŜda sesja 
szkoleniowa składała się z dwóch części. Podczas pierwszej, utrzymanej w konwencji wykładu, 
wyjaśniono projekt eksperymentu oraz istotę przypisanej techniki czytania. Druga część miała 
charakter praktyczny i obejmowała samodzielną inspekcję niewielkiego treningowego modelu 
UML dokonaną przy wykorzystaniu techniki czytania, która potem miała być uŜyta we 
właściwym eksperymencie. Inspekcja ta odbywała się z wykorzystaniem przypisanego danej 
grupie eksperymentalnej systemu raportowania defektów, co umoŜliwiło zapoznanie się z jego 
funkcjonalnością. W sposób świadomy starano się zorganizować inspekcję treningową w 
sposób maksymalnie zbliŜony do warunków, w jakich miał się odbywać właściwy eksperyment. 
Dotyczyło to pisemnych instrukcji przekazywanych uczestnikom, materiałów (dokumentacji) 
wydawanych na czas eksperymentu, podziału inspekcji na odrębne fazy (czytanie, kontrola) z 
zachowaniem proporcji czasu. RóŜnice między sesjami szkoleniowymi a właściwymi sesjami 
eksperymentalnymi dotyczyły jedynie rozmiaru i złoŜoności dokumentacji, zarówno źródłowej, 
jak i stanowiącej przedmiot inspekcji. 

Właściwy eksperyment odbył się w ramach pięciu sesji. Tabela 28 przedstawia przydział 
uczestników do grup i sesji. Struktura ta wynikała z ograniczeń lokalowych oraz ograniczonej 
dostępności uczestników (eksperymenty nie mogły odbywać się w standardowym czasie zajęć). 

Tabela 28.  Liczby uczestników przypisanych do poszczególnych grup i sesji. 

Grupa D 
UML-HAZOP, ograniczony czas 

 Grupa A 
Ad hoc 

Grupa B 
UML 
HAZOP 

Grupa C 
scenariusze 

Podgrupa 1 
związki 

Podgrupa 2 
klasy 

Sesja 1 
(10 grudnia) 

4 5 7   

Sesja 2  
(12 grudnia) 

8 8 2   

Sesja 3  
(13 grudnia) 

5 4 5   

Sesja 4 
(9 stycznia) 

   4  

Sesja 5  
(10 stycznia) 

    5 

Ogółem 17 17 14 4 5 

Sesje eksperymentalne 1-3 odbywały się równolegle w dwóch salach laboratoryjnych, dla sesji 
4 i 5 wystarczająca była jedna sala. KaŜda z sal była nadzorowana przez opiekuna, który 
odpowiadał za sprawny przebieg eksperymentu, respektowanie ram czasowych oraz 
zapobieganie „ściąganiu” i „pracy grupowej”. Opiekunowie rejestrowali dokładny rzeczywisty 
czas pracy poświęconej przez danego uczestnika na daną fazę (odnotowywano przerwy w 
pracy, spóźnienia itp.) 
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Podczas eksperymentu uczestnikom przekazano materiały (instrukcja z poleceniami i danymi 
dostępowymi do narzędzia, dokumentacja źródłowa, dokumentacja kontrolowana) w postaci 
drukowanej. Wszystkie te materiały po zakończeniu eksperymentu zostały oddane 
organizatorom, a konta w narzędziach wspomagających zostały zablokowane (by zapobiec 
zagroŜeniu wiarygodności wyników eksperymentu).  

Nie zaobserwowano istotnych problemów ani czynników zakłócających realizację 
eksperymentu z wyjątkiem chwilowego spowolnienia działania narzędzia wspomagającego 
UML-HAZOP przez okres kilku minut. W jednym przypadku (dla części uczestników z Grupy 
C) narzędzie to uległo awarii i uczestnicy musieli przejść do rejestracji defektów w 
(przygotowanych przez organizatorów jako wyjście awaryjne) plikach z tabelami. 

9.3.5. Wyniki 

Wszystkie zgłoszone przez uczestników defekty zostały zweryfikowane aby ocenić ich 
zasadność. Wyniki kaŜdego kontrolera zostały starannie przeanalizowane pod kątem oznak 
niestosowania się do określonych zasad eksperymentu lub celowego braku zaangaŜowania. 
Przyjęto równieŜ arbitralnie, Ŝe wyniki zawierające poniŜej 4 potwierdzonych defektów 
(niezaleŜnie od przypisania do grupy eksperymentalnej) nie będą brane pod uwagę - zakładano 
Ŝe oznacza to albo umyślny brak zaangaŜowania albo kompletne niezrozumienie kontrolowanej 
dokumentacji (w sumie wykluczone z tego powodu 4 uczestników). 

Model UML stanowiący przedmiot eksperymentu zawierał znaczną liczbę defektów, w 
większości oryginalnie wprowadzonych podczas jego budowy (jedynie 15 defektów było 
celowo „zasianych”). Z 79 wszystkich defektów7, 51 dotyczyło klas, a jedynie 28 związków.  

PoniewaŜ w analizowanym diagramie UML liczby defektów dotyczących klas i związków nie 
były takie same (51 defektów klas i 28 defektów związków), dokonano zabiegu normaliza-
cyjnego w celu umoŜliwienia odnoszenia do siebie wyników uzyskanych przez kontrolerów 
zajmujących się klasami i związkami. W tym celu kaŜdy wykryty defekt związków „waŜył” 
tyle, ile 51/28 wykrytego defektu klas. W ten sposób powstały warunki do porównywania 
skuteczności tych grup kontrolerów. 

Na podstawie zebranych danych obliczono równieŜ wyniki osiągane przez pary (dwójki) 
kontrolerów. Sprawdzono przy tym średni stopień nakładania się defektów zgłaszanych przez 
dwóch kontrolerów Okazało się, Ŝe średnia część wspólna wynosi około 17% dla grupy A i 
poniŜej 2% dla grup B, C i D. 

Zdefiniowane zostały następujące metryki: 

• Skuteczność – znormalizowana liczba znalezionych defektów podzielona przez 
znormalizowaną liczbę wszystkich znanych defektów obecnych w modelu. 

• Wydajność – znormalizowana liczba znalezionych defektów podzielona przez czas 
poświęcony na kontrolę (liczba defektów na godzinę). 

Metryki te obliczono dla opisanych powyŜej zestawień par. Średnie wartości tych metryk 
przedstawiono na rys. 30 i 31. Jak widać w odniesieniu do skuteczności UML-HAZOP uzyskał 
lepsze wyniki, chociaŜ róŜnice nie są zbyt duŜe. Znacznie większe róŜnice dotyczą wydajności.  
Grupa D, pracująca pod największym rygorem czasowym, osiągnęła najlepsze rezultaty. 
Wyniki Grupy C (podejście scenariuszowe) plasują się na podobnym poziomie jak wyniki 
Grupy A (Ad hoc) i poniŜej wyników osiąganych przez Grupy B i D (które wykorzystywały 
„czysty” UML-HAZOP). Interesującą obserwacją było to, Ŝe Grupa C mogła się pochwalić 
najlepszymi wynikami pod względem znajdowania defektów dotyczących związków. 

                                                           
7 Liczba ta róŜni się od liczby 72 podanej na rys. 21 omawiającym rozkład defektów w ramach EXP-1 

poniewaŜ w trakcie EXP-2 i EXP-3 uczestnicy wykryli w diagramie kilka dodatkowych defektów. 
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Rys. 30. Porównanie skuteczności (dla par kontrolerów). 
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Rys. 31. Porównanie wydajności (dla par kontrolerów). 

Jednym z celów eksperymentu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób liczba 
znalezionych defektów zmienia się w czasie w miarę postępu inspekcji. Po przeprowadzeniu 
eksperymentu EXP-2 sformułowano hipotezę, Ŝe sformalizowana technika czytania w UML-
HAZOP skutkuje równomiernym przyrostem znalezionych defektów, podczas gdy dla podejścia 
Ad hoc, kontroler na początku znajduje większą liczbę defektów, ale potem pojawia się efekt 
„nasycenia”. Dzięki rejestracji defektów w narzędziach wspomagających, zarówno dla 
uczestników inspekcji Ad hoc jak i UML-HAZOP, moŜna było zweryfikować tę hipotezę 
eksperymentalnie.  

Rys. 32 pokazuje porównanie przyrostu defektów w czasie dla Grup A i B (defekty zgłaszane 
przez wszystkich inspektorów z danej grupy). MoŜna zaobserwować, Ŝe podejście Ad hoc 
prowadzi początkowo do wykrywania większej liczby defektów, ale potem występuje efekt 
nasycenia i krzywa zagina się ku dołowi. Natomiast inspekcja UML-HAZOP prowadzi do 
liniowego (po krótkim okresie spłaszczenia, wynikającym najprawdopodobniej z dostosowy-
wania się do ograniczeń metody) wzrostu liczby wykrywanych defektów i po pewnym czasie 
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krzywe przecinają się i UML-HAZOP uzyskuje przewagę. Zaprezentowane wykresy 
przedstawiają wyniki jedynie dla potwierdzonych (rzeczywistych) defektów, jednakŜe wykresy 
dla wszystkich zgłoszeń defektów (łącznie z tymi odrzuconymi podczas weryfikacji jako bez-
zasadne) nie róŜnią się pod względem kształtu od tych z rys. 32. Stanowi to eksperymentalne 
potwierdzenie hipotezy sformułowanej po eksperymencie EXP-2 (zilustrowanej na rys. 29). 
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Rys. 32. Liczba wykrywanych defektów jako funkcja czasu. 

9.3.6. Dyskusja zagroŜeń 

Z uwagi na podobieństwa w konstrukcji eksperymentów, dyskusja przedstawiona przy EXP-1 
pozostaje aktualna równieŜ tutaj. Więcej uwagi wymaga jedynie zagroŜenie nazywane “History 

effect” (róŜnice między warunkami dla poszczególnych grup i sesji), które musi być brane pod 
uwagę ze względu na fakt, Ŝe na eksperyment składało się kilka sesji, w dodatku rozłoŜonych w 
dość długim czasie. MoŜliwe jest zatem, Ŝe uczestnicy dyskutowali na tematy związane z 
eksperymentem między sobą (chociaŜ byli proszeni, by tego nie robić) i informacje mogące 
mieć znaczenie dla wyników zostały przekazane tym studentom, którzy mieli eksperyment 
jeszcze przed sobą. Jednak z uwagi na fakt, iŜ uczestnicy nie mogli zachować Ŝadnych 
materiałów z eksperymentu, prawdopodobieństwo, Ŝe szkodliwy przepływ informacji miał 
miejsce jest znikome. 

Efekt róŜnic w przypisaniu do grup (ang. „selection effect”) mógł mieć wpływ na wyniki, 
poniewaŜ eksperyment był powaŜnie ograniczony dostępnością studentów (to oni decydowali, 
na którą sesję mogą przyjść). JednakŜe przydział do grup eksperymentalnych był w większości 
ortogonalny do przydziału do sesji. Dzieląc uczestników na grupy eksperymentalne zwaŜano w 
pierwszej kolejności na kierunek studiów i specjalizację (aby róŜnice rezultatów nie wynikały z 
róŜnic w przygotowaniu), poza tym zaś przydział był losowy. 

9.3.7. Wnioski 

Dzięki eksperymentowi moŜliwe było wyjaśnienie kilku interesujących kwestii.  
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Prawdziwa wartość zastosowania UML-HAZOP ujawniła się przede wszystkim w zakresie 
metryk wydajnościowych. Uzyskany wzrost wydajności o ok. 75% (Grupa D w stosunku do 
Grupy A) stanowi mocny argument na rzecz zastosowania metody UML-HAZOP. 

Potwierdzono równieŜ hipotezę o liniowym wzroście liczby wykrywanych defektów dla metody 
UML-HAZOP oraz o występowaniu „efektu nasycenia” dla metody Ad hoc. W połączeniu z 
(równieŜ potwierdzonym eksperymentalnie) brakiem nakładania się wykrywanych defektów 
przy podziale tabel HAZOP pomiędzy kontrolerów, prowadzi to do bardzo interesującej 
moŜliwości skracania fizycznego czasu inspekcji poprzez zastosowanie inspekcji grupowej. 
Warto zauwaŜyć, Ŝe to samo podejście w metodzie Ad hoc daje znacznie gorszy efekt ze 
względu na to, Ŝe kontrolerzy  będą wykrywali w znacznym zakresie te same defekty. 

ZauwaŜono takŜe, Ŝe dodatkowo wydajność moŜe podlegać dalszemu zwiększeniu poprzez 
odpowiednie zarządzanie procesem inspekcji (np. określeniem limitów czasowych faz 
inspekcji), jak to widać na przykładzie Grupy D.  

Potwierdzono równieŜ większą skuteczność inspekcji UML-HAZOP, chociaŜ w tym zakresie 
przewaga nad inspekcją Ad hoc nie jest tak wyraźna (około 20%). MoŜna to uzasadniać tym, Ŝe 
UML-HAZOP jedynie chroni przed przeoczeniem „trudnych” defektów (poniewaŜ ujawnia 
model według którego defekt powstaje), ale nie usprawnia procesu wykrywania defektów 
„łatwych”, gdyŜ w tym wypadku jawne przytoczenie modelu defektu nie pomaga kontrolerowi, 
który i tak bez trudności zauwaŜa dany defekt. 

Okazało się równieŜ, Ŝe rozszerzenie UML-HAZOP o elementy podejścia scenariuszowego nie 
przełoŜyło się na wzrost skuteczności ani wydajności tej techniki. Nawet po rozszerzeniu 
procedur szkoleniowych dla inspektorów, UML-HAZOP ze scenariuszami nie wykazał 
znaczącego wzrostu skuteczności w porównaniu do podejścia Ad hoc.  

9.4. Podsumowanie i ocena wyników eksperymentów 

Uzyskane wyniki eksperymentalne posłuŜyły do oceny zaproponowanych rozwiązań oraz 
testowania nowych pomysłów związanych z UML-HAZOP, które rodziły się w trakcie 
eksperymentów. Bez badań eksperymentalnych niemoŜliwa byłaby ewolucyjna optymalizacja 
metody.  W opisanych eksperymentach udział wzięło blisko 90 osób. Dzięki temu UML-
HAZOP stanowi obecnie narzędzie o potwierdzonych charakterystykach, co czyni tę metodę 
bardziej interesującą do wdroŜenia w warunkach przemysłowych. 

Poza samym badaniem alternatyw, weryfikacją hipotez badawczych i określaniem wartości 
mierzonych metryk, eksperymenty dały wyjątkową moŜliwość obserwacji podczas pracy i 
szkoleń dziesiątek osób. Wiązały się z tym dyskusje, odpowiedzi na pytania, reakcje na 
pojawiające się problemy, uwzględnianie sensownych propozycji udoskonalenia UML-HAZOP 
lub narzędzia wspomagającego, poprawa dokumentacji szkoleniowej. MoŜna oczekiwać, Ŝe 
zbliŜyło to metodę UML-HAZOP do stanu dojrzałości uprawniającego do podjęcia prób jej 
wdroŜenia w warunkach przemysłowych. 
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Rozdział 10. Podsumowanie 

Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie rozprawy, przytacza osiągnięte wyniki wraz z ich 
oceną oraz  zawiera omówienie perspektywy dalszych prac.  

10.1. Cel, teza i zakres pracy 

Celem pracy było zaproponowanie metody wspomagającej wykrywanie anomalii w modelach 
oprogramowania powstających we wczesnych etapach wytwarzania systemów informatycz-
nych. Metoda ta została ukierunkowana na model UML i defekty projektowe a jej mechanizm 
detekcji defektów został oparty na pomyśle wykorzystania podejścia HAZOP znanego z 
dziedziny systemów związanych z bezpieczeństwem. 

Teza pracy została sformułowana następująco: 

Adaptacja metody HAZOP do analizy wybranych modeli systemów informatycznych 

powstających na wczesnych etapach procesu wytwarzania umoŜliwia skuteczne i wydajne 

wykrywanie występujących w nich anomalii. 

W pracy zaproponowano nową metodę wykrywania defektów w diagramach UML. Metoda ta 
koncentruje się na diagramach powstających na wczesnych etapach procesu wytwórczego. 
Zainteresowanie tymi właśnie etapami wynika z tego, Ŝe wykrywanie defektów daje tam 
największy uzysk – w przeciwnym razie defekt „przedostaje się” do kolejnych etapów 
wytwórczych, a koszt związany z jego usunięciem gwałtownie rośnie. Mechanizmy 
powstawania defektów omówiono w rozdziale 2, a techniki ich wykrywania w rozdziale 3. 
Wspólną cechą tych technik jest to, Ŝe angaŜują one pracę ludzi. Praca ta róŜni się w zaleŜności 
od tego w jakim stopniu dana technika i proces jej stosowania zostały sformalizowane. 

Zaproponowana metoda, nazwana UML-HAZOP wykorzystuje metodę HAZOP znaną z 
zastosowań związanych z bezpieczeństwem. Opis metody HAZOP zawarto w rozdziale 4. 

W rozdziale 5 przedstawiono ideę proponowanej metody UML-HAZOP. Polega ona na 
zastosowaniu tzw. słów kluczowych HAZOP do systematycznej identyfikacji mechanizmów 
powstawania defektów, które dotyczą poszczególnych elementów składowych analizowanego 
diagramu. Dla tych elementów tworzone są tzw. modele defektów. W zastosowaniu do 
konkretnego diagramu UML prowadzą one do identyfikacji konkretnych sugestii defektów 
odnoszących się do elementów tego diagramu. Sugestie defektów są zbierane w ramach tzw. 
tabel HAZOP, a tabele te słuŜą jako narzędzie techniki czytania w trakcie kontroli. Zbudowano 
ogólne modele defektów dla diagramów klas języka UML oraz omówiono procedurę 
wywodzenia z nich konkretnych sugestii defektów. Zaproponowano równieŜ strukturę procesu 
związanego ze stosowaniem metody UML-HAZOP do kontroli diagramów języka UML. 

W rozdziale 6 opisano funkcjonalność i architekturę narzędzia wspomagającego stosowanie 
metody UML-HAZOP. Jest to narzędzie internetowe umoŜliwiające pracę zespołu 
prowadzącego inspekcję UML-HAZOP w warunkach rozproszenia. Zakres automatyzacji 
obejmuje wszystkie te elementy metody, które poddają się algorytmizacji i nie wymagają 
udziału człowieka. W szczególności, narzędzie umoŜliwia automatyczne wczytywanie 
diagramów UML popularnego systemu CASE Rational Rose oraz automatyczną generację 
konkretnych sugestii defektów dla wczytanego diagramu. UmoŜliwia równieŜ rejestrację 
decyzji kontrolera co do rzeczywistego wystąpienia danego defektu w analizowanym diagramie 
oraz obliczanie niektórych metryk. Wytworzono dwie wersje narzędzia wspomagającego 
róŜniące się głównie zastosowanymi technologiami. Narzędzie to było następnie wykorzystane 
w części studiów przypadków i w badaniach eksperymentalnych dotyczących zaproponowanej 
metody. 
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Rozdziały 7, 8 i 9 są poświęcone ocenie skuteczności i wydajności zaproponowanej metody. 

W rozdziale 7 przedstawiono cele badań eksperymentalnych, metodykę doboru metryk 
słuŜących ocenie czy cele te zostały osiągnięte oraz ogólnie omówiono zakres badań, który 
obejmował studia przypadków oraz eksperymenty realizowane w warunkach kontrolowanych. 

Rozdział 8 zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach studiów przypadków. W sumie 
zrealizowano cztery studia przypadków zastosowania metody UML-HAZOP w stosunku do 
diagramów opracowanych w rzeczywistych projektach. Dotyczyły one systemu bilingowego 
(system powstał na Politechnice Gdańskiej), systemów zarządzania przedsiębiorstwem 
(realizowanych w jednej z wiodących krajowych firm informatycznych) oraz systemu 
zarządzania stosowaniem i dystrybucją leków (realizowanego w ramach międzynarodowego 
projektu badawczego w 5 PR UE). Studia przypadków pozwoliły ocenić metodę z punktu 
widzenia jej skuteczności i wydajności w zastosowaniu do oprogramowania powstałego w 
warunkach przemysłowych. Szczególnego podkreślenia wymaga zdolność metody UML-
HAZOP do ujawniania defektów nawet w stosunku do diagramów, które były poddawane 
wielokrotnej ocenie (przypadek systemu bilingowego) oraz duŜa liczba wykrywanych defektów 
w diagramach świeŜo wytworzonych (system zarządzania przedsiębiorstwem). Wskazuje to na 
znaczną wartość dodaną wnoszoną przez metodę UML-HAZOP do procesu wytwarzania 
oprogramowania. 

Rozdział 9 zawiera wyniki badań zrealizowanych w ramach kontrolowanych eksperymentów. 
Celem tych badań było odniesienie metody UML-HAZOP do podejścia Ad hoc (jest to typowy 
benchmark szeroko stosowany dla nowych metod inspekcyjnych) oraz poszukiwanie ulepszeń 
dotyczących zarówno samej metody jak i procesu jej wykorzystania. W ramach badań 
zrealizowano trzy eksperymenty. Po kaŜdym z nich dokonywano retrospekcji pod kątem 
doskonalenia metody UML-HAZOP. Otrzymano następujące rezultaty: 

• Metoda UML-HAZOP charakteryzuje się lepszą skutecznością niŜ metoda Ad hoc, ale 
wzrost nie jest tu zbyt znaczący (około 20% po optymalizacji metody), 

• JeŜeli metoda jest stosowana w warunkach zrównoleglenia pracy analityków, moŜliwa jest 
znaczna poprawa wydajności (około 75%) w stosunku do metody Ad hoc 

• Rozszerzenie metody UML-HAZOP o inspekcje oparte na scenariuszach nie przyniosło 
poprawy w stosunku do metody Ad hoc. 

• Przewaga metody UML-HAZOP ujawnia się szczególnie wtedy gdy występuje juŜ „efekt 
nasycenia” w zastosowaniu metody Ad hoc; oznacza to, Ŝe najlepiej jest stosować UML-
HAZOP w celu zapewniania wysokiej jakości analizowanego diagramu (poświęcając na to 
adekwatne zasoby). 

10.2. Oryginalne wyniki pracy i ich ocena 

Do najistotniejszych wyników uzyskanych w ramach rozprawy zaliczyć moŜna: 

• Zaproponowanie nowej metody UML-HAZOP inspekcji diagramów UML polegającej na 
zastosowaniu znanej metody HAZOP do systematycznej identyfikacji modeli defektów 
odnoszących się do analizowanego diagramu oraz wdroŜenie tego podejścia w stosunku do 
diagramów klas UML. Wynik ten został opublikowany w [Górski, Jarzębowicz 2002a], 
[Górski, Jarzębowicz 2002b] i [Jarzębowicz 2003].  

• Zaproponowanie struktury i organizacji procesu związanego z zastosowaniem metody UML-
HAZOP. Wynik ten został opublikowany w [Górski, Jarzębowicz 2002a] i [Górski, 
Jarzębowicz 2002b]. 

• Zaprojektowanie i implementacja informatycznego narzędzia wspomagającego stosowanie 
metody UML-HAZOP. Zakres wspomagania obejmuje automatyczne wczytywanie 



Podsumowanie 

104 

analizowanych diagramów (z narzędzia CASE), generację ogólnych i konkretnych modeli 
defektów dla tego diagramu oraz wspomaganie procesu analizy i rejestracji defektów 
realizowanego przez kontrolera. Powstały dwie wersje tego systemu informatycznego. 
Wynik ten został opublikowany w [Górski et al 2003a] i [Górski et al 2003b].  

• Zastosowanie metody GQM (Goal-Question-Metric) do systematycznego zaplanowania 
celów badań eksperymentalnych oraz metryk słuŜących do oceny stopnia osiągnięcia tych 
celów. 

• Wykorzystanie wyników inspekcji w budowie dowodów zaufania uzasadniających 
wiarygodność systemów z dziedziny e-health. Wynik opublikowany w [Górski et al 2003d] i 
[Górski et al 2005]. 

• Realizacja czterech studiów przypadków zastosowania metody UML-HAZOP w odniesieniu 
do diagramów UML wytworzonych w warunkach przemysłowych oraz ocena skuteczności i 
wydajności metody w kontekście tych przypadków. Wyniki te zostały opublikowane w 
[Górski, Jarzębowicz 2002a], [Górski, Jarzębowicz 2002b] i [DRIVE D11.4]. 

• Zaplanowanie, organizacja i realizacja trzech kontrolowanych eksperymentów mających na 
celu ocenę porównawczą metody UML-HAZOP oraz jej doskonalenie poprzez optyma-
lizację zakresu modeli defektów oraz poszukiwanie najlepszej struktury procesu stosowania 
metody. łącznie w eksperymentach tych uczestniczyło blisko 90 osób na przestrzeni trzech 
lat. Wyniki opublikowane w [Jarzębowicz, Górski 2004], [Jarzębowicz, Górski 2005], 
[Górski, Jarzębowicz 2005] i [Jarzębowicz, Górski 2006]. 

W wyniku badań powstała propozycja nowatorskiej metody inspekcji przeznaczona do analiz 
modeli oprogramowania, moŜliwa do zastosowania wtedy (w ramach cyklu wytwórczego) gdy 
korzyści z wykrycia i usunięcia defektów są największe. Metoda została poddana walidacji w 
warunkach przemysłowych oraz w ramach kontrolowanych eksperymentów. Badania te 
pozwoliły ocenić skuteczność i wydajność metody zarówno w skali bezwzględnej (studia 
przypadków) jak i w ramach typowego benchmarku (kontrolowane eksperymenty). Wykazały 
one w szczególności, Ŝe właściwa konstrukcja procesu stosowania metody (zrównoleglenie 
pracy kontrolerów z jednoczesnym podziałem zakresu kontroli) prowadzi do blisko 75% 
wzrostu wydajności w stosunku do metody odniesienia (metoda Ad hoc). 

Wyniki badań w pełni potwierdzają tezę sformułowaną w ramach niniejszej pracy. 

Większość uzyskanych wyników została juŜ opublikowana w czasopismach oraz na 
konferencjach krajowych i międzynarodowych. 

10.3. Perspektywa dalszych prac 

Zaprezentowane w rozprawie rozwiązania dotyczące inspekcji mogą być dalej rozwijane pod 
kątem pokrycia zakresem innych rodzajów modeli i notacji, a takŜe mogą podlegać dalszej 
optymalizacji. Warte rozwaŜenia moŜe być takŜe kontynuowanie badań eksperymentalnych w 
dziedzinie inspekcji.  

Szczególnie interesujące wydają się następujące zagadnienia: 

• Opracowanie ogólnych modeli defektów dla pozostałych modeli UML, szczególnie tych 
najczęściej uŜywanych w praktyce. 

• Adaptacja metody HAZOP do innych niŜ UML modeli, np. modeli procesów biznesowych 
(notacja BPML) w celu wykrywania obecnych w nich defektów. 

• Dalsza optymalizacja procesu UML-HAZOP na drodze kontrolowanych eksperymentów, w 
szczególności w odniesieniu do spotkania i pracy grupowej  inspektorów.  

• WdroŜenie metody i wspomagającego ją narzędzia w organizacji wytwarzającej 
oprogramowanie. 
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Rozdział 12. Słownik pojęć 

Ad hoc 
Technika czytania, w której kontroler nie ma zdefiniowanej Ŝadnej procedury do wykonania ani 
Ŝadnych określonych kategorii defektów do wykrycia i bazuje wyłącznie na swoim 
doświadczeniu i intuicji. 

Analiza dynamiczna 
(ang. dynamic analysis) Analiza ukierunkowana na wykrywanie defektów poprzez 
eksperymentowanie z działającym kodem programu, dotyczące operacyjnych cech programu 
(tzn. własności ujawniających się podczas jego działania). 

Analiza statyczna 
(ang. static analysis) Analiza ukierunkowana na wykrywanie defektów bez obserwacji działania 
kodu programu. Obejmuje szereg zróŜnicowanych metod np. techniki przeglądowe, 
interpretacje symboliczne, formalne dowody poprawności. 

Anomalia 
(ang. anomaly) Ogólna klasa reprezentująca rezultat błędu człowieka zawarty w kodzie lub 
innym artefakcie projektowym. Obejmuje defekty, hazardy, zagroŜenia jak równieŜ inne 
kategorie np. odchylenia od wartości metryk i heurystyk uwaŜanych za optymalne oraz 
naruszenia standardów. 

Autor 
(ang. author, producer) Rola zdefiniowana dla procesu przeglądu. Osoba odpowiedzialna za 
wytworzenie dokumentu kontrolowanego. Przekazuje wyniki swojej pracy do przeglądu, 
uczestniczy w przeglądzie udzielając wyjaśnień kontrolerom, po zakończonym przeglądzie 
otrzymuje jego wyniki w celu wykorzystania ich do poprawy jakości dokumentu 
kontrolowanego. 

Bezpieczeństwo 
(ang. safety) Atrybut systemu określający poziom gwarancji, Ŝe w wyniku uŜytkowania systemu 
nie dojdzie do wypadku, który mógłby zagrozić jego otoczeniu. 

Błąd 
(ang. error) Niewłaściwie zaplanowana lub wykonana czynność człowieka skutkująca 
wprowadzeniem anomalii do określonego artefaktu projektowego. 

Defekt 
(ang. defect) Rodzaj anomalii polegający na nieprawidłowym odwzorowaniu w reprezentacji 
systemu lub innym artefakcie projektowym rzeczywistości dziedziny problemowej lub 
wymagań uŜytkownika. Przykładowe defekty mogą obejmować: błędnie wyspecyfikowane 
wymaganie, model z brakującą klasą niezbędną do pełnego odwzorowania dziedziny, błędna 
instrukcja w kodzie.  

Dewiacja 
(ang. deviation) Odchylenie wartości atrybutu od stanu prawidłowego. Pojęcie uŜywane w 
metodzie HAZOP. 

Dokument kontrolowany 
(ang. target document) Produkt poddawany przeglądowi w celu wykrycia i poprawienia 
występujących w nim defektów. 

Dokument źródłowy 
(ang. source document) Produkt, na podstawie którego prowadzony jest przegląd dokumentu 
kontrolowanego. Stanowi punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji co jest, a co nie jest 
defektem. 
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Eksperyment 
(ang. experiment) Zbiór działań wzbudzających w badanych obiektach określone reakcje i 
zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się 
dokładnej obserwacji. 

Hazard 
(ang. hazard) Stan systemu, który w połączeniu z określonymi warunkami środowiska prowadzi 
do wypadku. Pojęcie z dziedziny bezpieczeństwa systemów. 

HAZOP 
(Hazard and Operability Study) Metoda identyfikacji analizy hazardu na podstawie modelu 
systemu. Metoda wykorzystuje atrybuty poszczególnych elementów systemu oraz słowa 
kluczowe do rozwaŜania moŜliwych dewiacji od stanu prawidłowego. Proces HAZOP obejmuje 
systematyczną analizę wszystkich dewiacji oraz ich przyczyn i konsekwencji.  

Inspekcja 
(ang. inspection) Rodzaj techniki przeglądowej. Najbardziej sformalizowana technika, oparta na 
statystycznej kontroli procesu, o ściśle zdefiniowanych rolach, strukturze procesu i jego 
parametrach. 

Inspektor 
(ang. inspector) Określenie osoby uczestniczącej w procesie inspekcji. 

Kontrola indywidualna 
(ang. checking, preparation) Etap w procesie przeglądu, w którym kaŜdy z kontrolerów 
indywidualnie pracuje z dokumentacją źródłową i kontrolowaną. W zaleŜności od konkretnej 
implementacji tego procesu, etap moŜe mieć róŜne cele: od samego wstępnego zapoznania się z 
dokumentacją do przeprowadzenia kontroli i sporządzenia listy wykrytych defektów. 

Kontroler 
(ang. reviewer, checker) Rola zdefiniowana dla procesu przeglądu. Osoba, której zadaniem jest 
wykrywanie defektów w poddawanym przeglądowi artefakcie. 

Lider 
(ang. leader, moderator, coordinator, chairperson) Rola zdefiniowana dla procesu przeglądu. 
Osoba odpowiedzialna za końcowe powodzenie przeglądu i nadzór nad całym procesem. Do jej 
obowiązków naleŜy dbanie o kwestie organizacyjne, przewodniczenie spotkaniu, sporządzenie 
końcowego raportu z przeglądu oraz przekazanie wyników autorom dokumentu 
kontrolowanego. 

Lista kontrolna 
(ang. checklist) Lista defektów, których obecność w kontrolowanym dokumencie powinien 
sprawdzić kontroler. Lista kontrolna ma za zadanie sterować uwagą kontrolera i pomóc 
zapewnić kompletność kontroli w przewidzianym z góry zakresie. Praca z listą kontrolną 
stanowi powszechnie stosowaną techniką czytania – tzw. checklist-based reading.   

Model defektu 
(ang. defect model) Abstrakcyjna reprezentacja określonej kategorii defektów, w oderwaniu od 
wystąpień w konkretnych produktach. 

Podejście scenariuszowe 
(ang. scenario-based reading) Technika czytania, w której główną pomocą dla kontrolera jest 
scenariusz – procedura definiująca działania, które ma wykonać. Scenariusz zwykle wymaga 
wykonania pewnych kroków twórczych – stworzenia pewnej abstrakcji kontrolowanego 
dokumentu i jej analizy w zestawieniu z samym kontrolowanym dokumentem. 
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Pracochłonność 
(ang. effort) Metryka oceny techniki czytania (lub ogólniej techniki przeglądowej). Obliczana 
jako iloraz nakładu pracy poświęconego na kontrolę i liczby wykrytych defektów (średni nakład 
pracy potrzebny na wykrycie jednego defektu). 

Prezenter 
(ang. presenter, reader) Rola zdefiniowana dla procesu przeglądu. Osoba, która podczas 
spotkania kontrolerów inicjuje dyskusję nad danym fragmentem kontrolowanego dokumentu, 
wskazując jaki fragment jest w danej chwili rozwaŜany i streszczając jego zawartość. 

Przegląd 
(ang. review, technical review) Proces kontroli określonego artefaktu dokonywany z udziałem 
osoby lub grupy osób nie będących jego autorami, mający na celu wykrycie anomalii oraz 
moŜliwości ulepszeń. Pojęcie ogólne, bez precyzowania jak ten proces jest implementowany. 

Przegląd grupowy 
(ang. team review) Rodzaj techniki przeglądowej. Zaplanowany i ustrukturalizowany proces, 
którego kluczowy etap stanowi spotkanie kontrolerów. Niewielki stopień formalizacji. 

Sekretarz 
(ang. recorder, scribe) Rola zdefiniowana dla procesu przeglądu. Osoba odpowiedzialna za 
notowanie w trakcie spotkania kontrolerów zgłaszanych defektów w czytelnej i zrozumiałej dla 
odbiorców (przede wszystkim autorów) formie. 

Skuteczność 
(ang. effectiveness) Metryka oceny techniki czytania (lub ogólniej techniki przeglądowej). 
Obliczana jako iloraz liczby znalezionych defektów i liczby wszystkich defektów obecnych w 
kontrolowanym dokumencie. 

Słowo kluczowe 
(ang. guideword) Słowo lub fraza mające za zadanie w ogólny sposób sugerować rodzaj 
odchylenia od stanu prawidłowego (dewiacji). Mechanizm wykorzystywany w metodzie 
HAZOP. 

Spotkanie kontrolerów 
(ang. meeting, logging meeting) Etap w procesie przeglądu, podczas którego zebrani w jednym 
miejscu kontrolerzy studiują kontrolowany dokument, zgłaszają wykryte wcześniej defekty i 
jednocześnie poszukują nowych. Wybór i omówienie aktualnie rozwaŜanych części dokumentu 
naleŜy do prezentera. Spotkanie jest moderowane przez lidera, zgłaszane defekty są 
rejestrowane przez sekretarza. 

Sugestia defektu 
(ang. defect suggestion) Potencjalne konkretne wystąpienie modelu defektu w określonym 
produkcie i jego elementach składowych. Sugestia defektu wymaga rozpatrzenia przez 
kontrolera i podjęcia decyzji czy jest zasadna. W przypadku decyzji twierdzącej mamy do 
czynienia z wystąpieniem defektu w kontrolowanym produkcie.  

Tabela HAZOP 
(ang. HAZOP table) W oryginalnym HAZOPie struktura zawierająca sugestie dewiacji 
poszczególnych elementów modelu oraz miejsce na rejestrację wyników analizy ich 
szczegółowego przebiegu oraz przyczyn i konsekwencji. W UML-HAZOP struktura 
zawierająca sugestie defektów oraz miejsce na opis defektu lub pytanie w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości.  

Technika czytania 
(ang. reading technique) Technika, którą posługuje się kontroler w fazie kontroli indywidualnej 
w celu wykrycia w kontrolowanym dokumencie defektów. Do najbardziej znanych rodzajów 
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technik naleŜą: podejście Ad hoc, podejście z listą kontrolną (ang. checklist-based reading) oraz 
podejście scenariuszowe (ang. scenario-based reading). 

Technika przeglądowa 
(ang. review technique) Konkretna implementacja przeglądu np. inspekcja, przegląd grupowy. 

Testowanie 
(ang. testing) Analiza ukierunkowana na wykrywanie defektów poprzez eksperymentowanie z 
działającym kodem programu, dotyczące operacyjnych cech programu (tzn. własności 
ujawniających się podczas jego działania). 

UML-HAZOP 
Metoda inspekcji modeli wyraŜonych w języku UML oparta na koncepcji i adaptująca 
kluczowe mechanizmy metody HAZOP. 

Wydajność 
(ang. efficiency) Metryka oceny techniki czytania (lub ogólniej techniki przeglądowej). 
Obliczana jako iloraz liczby znalezionych defektów i nakładu pracy poświęconego na ich 
poszukiwanie.  

Zabezpieczenie 
(ang. security) Atrybut systemu określający poziom odporności systemu na celowe ataki z 
zewnątrz. Atrybut ten jest charakteryzowany przez trzy składowe: poufność (stopień 
zabezpieczenia przed nieupowaŜnionym dostępem do informacji), integralność (stopień 
zabezpieczenia przed nieuprawnioną modyfikacją) i dyspozycyjność (stopień gwarancji, Ŝe 
usługi systemu będą udostępnione uprawnionym podmiotom). 

ZagroŜenie 
(ang. security threat) Zdarzenie prowadzące do naruszenia zabezpieczenia systemu. 
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Dodatek A 

Dokumentacja uŜytkowa systemu wspomagającego metodę 
UML-HAZOP (wersja II) 

 
W dodatku przedstawiono dokumentację uŜytkownika (ang. user manual) systemu 
wspomagającego UML-HAZOP. Zakres wspomagania obu wytworzonych wersji narzędzia był 
bardzo zbliŜony. W dodatku zawarto informacje dotyczące nowszej, drugiej wersji narzędzia 
(nazwaną SWIM – System Wspomagania Inspekcji Modeli). Dokument ten umoŜliwia dokła-
dne zapoznanie się z funkcjonalnością oraz interfejsem uŜytkownika tego systemu. 

W pracach nad wersją I narzędzia (powstałą w 2002 roku) uczestniczyli: 
• Aleksander Jarzębowicz 
• Rafał Leszczyna 
• Jakub Miler 
• Marcin Olszewski 

W pracach nad wersją II narzędzia (powstałą w 2006 roku) uczestniczyli: 
• Aleksander Jarzębowicz 
• Marcin Olszewski 
• Marcin Boniecki 
• Marcin Kałkus 
• Eugeniusz Licznarowski 
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1. Introduction 
 

SWIM is an online, multi-user system created with a main purpose of 

aiding UML model inspections during various software development 
projects. The inspection process is based on the UML-HAZOP method 

which facilitates standardized checklists in order to achieve maximum 
accuracy and efficiency in the process. 

2. Security issues 
 
SWIM is a role based system, which means that the functionality 

available to a given user depends on the set of granted rights to that user. 
SWIM recognizes 5 different system wide roles, each of which 

represents a different point of view on the inspection process: 
 

Role Point of view 

System 
Administrator 

(for further details please refer to the Administrator 
section of this manual) 

Model Author (for further details please refer to the Author section of 
this manual)     

Inspection 

Manager 

(for further details please refer to the Inspection Manager 

section of this manual)     

Model 

Inspector 

(for further details please refer to the Inspector section of 

this manual) 

Observer (for further details please refer to the Observer section of 
this manual) 

 
A single user may be granted with rights to any subset of the list 

mentioned above, including a full set and an empty set (caution – a user 

with an empty set of roles will not have access to any functionality except 
logging in and out of the system). 

3. How to use this manual 
 
This user manual is divided into several sections, each of which covers a 

separate part of SWIM’s functionality. Please note that in order to 
understand some of the concepts presented in the system an elementary 

level of knowledge on UML-HAZOP and software inspection related topics 
may be required. The main goal of this manual is to explain the system’s 

functionality and therefore it should not be treated as a tutorial on these 
subjects. 
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4. Logging into the system 
 

In order to gain access to any SWIM functionality a user must first be 

successfully authenticated and authorized by the system. This is achieved 
through the login page which is displayed whenever a not yet authorized 

user requests access to a restricted part of the system. The login page is 
displayed on the figure below: 

 

 
 

If the system recognizes the supplied login and password as valid 
authentication data the user is granted access to the system according to 

his or her rights. 

5. User interface overview 
 

After a successful authorization process the user is subsequently 
redirected to the SWIM start page. The user interface is divided into two 

separate parts - the main system menu and the workspace area, as 
shown in the figure below: 

 

 

Enter your login 
and password here 

Press the LOGIN button to 
begin the authentication 

process 

The main system menu is always at 
the top of every page 

The rest of the page is called the workspace area. This 
is where the system will present any information and 
functionality specific to the location where the user is 

currently in 
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The SWIM user interface is constructed in a way that at any given time 

the user may switch to practically every section of the system. The main 
system menu and sub-menus appropriate to the currently selected role’s 

functionality (please refer to the individual role’s sections of this manual 

for details) are always present at the top of every page. 
 

Please note that the available functionality in the main system menu is 
dependant on the logged in users roles (for details please refer to the 

Security issues section of this manual).  

6. Logging out of the system 
 

Once a user is finished working with the system it is highly recommended 
that he or she loges out of SWIM. The process of logging out is performed 

by clicking the Logout button, which can be found at any time in the 
main system menu in the top right corner of the currently viewed page. 

 
 

 
 
 

 
 

In order to log out of the system simply press the 
LOGOUT… button, which is always available as a part of 

the main system menu 
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7. Administrator 

7.1 The Administrator’s submenu 

 

In order to gain access to the system administration functions of SWIM, 
the user must press the appropriate button in the main system menu. 

After doing so the main system menu section of the user interface will 
be expanded by the administrator’s submenu as shown in the figure 

below:   
 

 

 

 
 
 

 

By clicking the individual submenu buttons the user will be redirected to 
the appropriate sub-pages, which are explained in detail in the following 

sections of this chapter. 

7.2 User management 

 
Any user with the Administrator role granted may add, delete and 

modify SWIM user accounts. In order to gain access to the User 

management page the user must click the appropriate menu button in 
the administrator’s menu. 

 

The main system menu remains accessible at all times 

The Administrator’s submenu consists of two options 
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The user management page consists of a single data table which contains 

a list of all SWIM user accounts present in the system database. The 
entire process of managing user accounts is done through this interactive 

list, as shown in this self-explanatory figure below: 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

7.3 The generic checklist model 

 

The generic checklist model is a set building blocks for every checklist 
generated by SWIM. The administration functionality of the system 

enables the user to modify this model to a certain extent. 
 

After entering the generic checklist model section the system will 

display a list of UML diagram elements recognized by SWIM. This list is 
constant and can not be modified in any way by the administrator: 

 

 
 

By pressing the Add User button an Administrator 
may add a new user account to the system 

database. After the button is pressed the user list 
will be expanded by an empty row into which the 
Administrator can enter the new user’s data 

By pressing the Delete button in a 
single row the Administrator is able 
to delete the selected user account 

from the system database 

By pressing the Edit button in a single row the Administrator is able 
to modify a given user’s data. After the button is pressed the 

selected row is displayed by the system in edit mode, which enables 
the Administrator to change and save the data 

By pressing the 
View features 
button in a single 
row the user will be 
redirected to the 
selected element’s 

page. 
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Viewing a selected UML element will redirect the user to another list which 

consists of distinct features specific to that selected element. This is where 
the administrator may begin altering the generic checklist model. For 

any given UML element recognized by SWIM it is possible to add, delete 

and modify existing features: 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Viewing a selected feature will redirect the user to yet another list which 
consists of guidewords specific to that selected feature of a given UML 

element. This is where the administrator may further alter the generic 
checklist model. For any given UML element’s feature it is possible to 

add, delete and modify existing guideword and their meaning: 

 
 

 
 

 
 

By pressing the 
View guidewords 
button in a single 
row the user will be 
redirected to the 
selected feature’s 

page 

It is possible to delete any feature by 
pressing the DELETE button in a single row 

It is possible to add a new feature by 
pressing the ADD FEATURE button 

It is possible to modify any feature by 
pressing the EDIT button in a single row 

It is possible to add a new feature by 
pressing the ADD FEATURE button 

It is possible to delete any guideword by 
pressing the DELETE button in a single row 

It is possible to modify any guideword by 
pressing the EDIT button in a single row 
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8. Inspection manager 

8.1 Inspection manager’s inspection list 

 

The Inspection manager’s inspection list is the place where the system 
displays a list of inspections in which the currently logged in user has 

membership with Inspection manager rights. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

8.2 The inspection manager’s submenu 

 

After selecting a single inspection the main system menu section of the 
user interface will be expanded by the inspection manager’s submenu 

for that inspection, as shown in the figure below: 

 
 

 

 
 

 

 
 

By clicking the individual submenu buttons the user will be redirected to 
the appropriate sub-pages, which are explained in detail in the following 

sections of this chapter. 

The main system menu remains accessible at all times 

The Inspection manager’s submenu consists of four options 

The inspection manager can start a new inspection by pressing the 
START NEW INSPECTION button. After the button is pressed the list of 
inspections will be expanded by an empty row, in which the user can 

enter the new inspections parameters. 

The inspection manager 
may delete a given 
inspection by pressing 
the DELETE button in 
that inspection’s row. 
Please note that an 
inspection may be 

deleted only if there are 
no models assigned to it. 

It is possible to change a given 
inspection by pressing the EDIT 
button in its corresponding row 

By pressing the 
VIEW button in a 
single row the user 
will be redirected to 
the selected 

inspection’s page 
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8.3 Inspection members 

 

This is where the Inspection manager decides which users are part of the 
inspection team. A given inspection may have an unlimited number of 

members, each of who can play a different set of roles in the process. The 
inspection members section of SWIM enables an inspection manager to 

add and remove members of the team with the use of a simple interactive 
list, as shown in the figure below: 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Please note that a given user can only be assigned to an inspection with a 

subset of roles determined by his or hers SWIM user account (for details 
please refer to the Security issues and User management sections of this 

manual).  
 

 

The inspection manager can add a new member to the team by pressing 
the ADD INSPECTION MEMBER  button. After the button is pressed the 
list of members will be expanded by an empty row, in which the user can 
assign a new member. New members can be selected from a list of SWIM 

users, who have not yet been assigned to this inspection 

It is possible to change a given member’s roles in the 
inspection by pressing the EDIT button in his or her row 

The inspection manager may 
remove a given user from the 
members list by pressing the 

DELETE button in that user’s row 



SWIM User Manual 

8.4 Models  

 

This is where the inspection manager can view a list of models currently 
assigned to the inspection. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

8.5 Inspection scopes 

 

This is where the inspection manager assigns specific inspection scopes to 
each of the inspectors in the inspection team. A single inspection scope for 

a given model and inspector consists of a list of diagrams and UML 
elements. Assigning scopes is done through an interactive list of models 

currently assigned to the inspection, as shown on the figure below: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

The inspection manager 
may delete a given model 
by pressing the DELETE 
button in that model’s row. 

Please note that a model 
may be deleted only if 
there are no checklists 

assigned to it.  

A list of related files is displayed for each 
model. The user may choose to download 

any of the files by pressing the 
DOWNLOAD RELATED FILES button 

The inspection manager 
can add a new related file 
to the model by pressing 
the ADD RELATED FILE 

button. 

The inspection manager may delete a given 
inspector’s scope by selecting that inspector and then 

pressing the DELETE button 

In order to view the details of a given 
inspection scope the user must select an 
inspector from the list and then press the 

DETAILS button. 
Each row of the table represents the current 

inspection scope for a given model 
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Any given inspection scope may be further specified by viewing and 
editing that scopes details. The scope details screen consists of a table, 

containing all the individual features and guidewords associated with the 

UML elements selected in the inspector’s scope. 
 

 
 
 

 
 

 

8.6 Checklists 

 

In this section the inspection manager can view all the checklists currently 
being edited by the inspection team. The list also contains checklists wich 

have already been closed. 
 

 
 

 
 
 

 
 

The inspection scope can 
be modified by checking 
and un-checking the 
individual guidewords in 

the list 

If the user is satisfied with his or her 
changes, the new inspection scope may be 
saved by pressing the SAVE SCOPE 

DETAILS button 

 

By pressing the VIEW CHECKLIST button in a single row the user 
will be redirected to the selected checklist’s page 
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8.7 Viewing checklists 

 

By pressing the View checklist button on the Checklists list the user is 
redirected to the appropriate checklist’s page. This page is opened in view 

mode and consists of two sections – the navigation panel and the 
checklist panel. 

 
The navigation panel provides means of navigation through the entire 

checklist by enabling the user to distinctively select which parts of the 
checklist he or she desires to view. Additionally the panel gives access to 

any files related to the model being inspected. The individual filtering 

functions of the navigation panel have been presented and explained 
below: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

The checklist panel is where the checklist itself is presented by the 
system. It consists of a table of questions showed and explained in the 

figure below: 
 

 
 
 

Please note that the list of questions displayed in the checklist panel 

depends on the currently selected filtering options in the navigation 
panel. 

 
 

 

It is possible to download any file related to the inspected model by selecting it 
in a drop down list and pressing the DONLOAD button. If there are no related 
files to download this part of the navigation panel will not be displayed 

By selecting a distinct element of the model the 
filtering mechanism will only display the questions for 
that specific element. At any given time this drop 
down list contains only elements of the type selected 

by the other filtering mechanism. 

The buttons in the navigation panel correspond to the 
distinct UML elements present in the model. By 

pressing one of them, the checklist will be filtered and 
only the questions which concern the selected type of 

elements will be shown. 

Each row of the checklist panel corresponds to a single question in the checklist. The panel 
provides information about each question, including the current result handed in by the 

inspector and the model author’s decision and comment 
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9. Author 

9.1 Author’s inspection list 

 

The Author’s inspection list is the place where the system displays a list 
of inspections in which the currently logged in user has membership with 

Author rights. 
 

 
 

 
 

  

9.2 Models  

 

After viewing the selected inspection the system will display a list of 
models currently assigned to that inspection. This list contains only the 

logged in author’s models. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

By pressing the VIEW button in a single row the user will be 
redirected to the selected inspection’s page 

The author may delete a 
given model by pressing 
the DELETE button in that 
model’s row. Please note 
that a model may be 

deleted only if there are no 
checklists assigned to it.  

A list of related files is displayed for each 
model. The user may choose to download 

any of the files by pressing the 
DOWNLOAD RELATED FILES button 

The model’s author can 
add a new related file to 
the model by pressing the 
ADD RELATED FILE 

button. 

The author can add a new model to the inspection by pressing the ADD 
MODEL button. After the button is pressed the list of models will be 

expanded by an empty row, in which the user can enter the new models 
data and specify the appropriate file to upload 
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9.3 Checklists 

 

In this section the author can view all the checklists currently waiting for 
his attention. The list consists of checklists which have been filled in and 

published by inspectors on the inspection team. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

By pressing the VIEW CHECKLIST button in a single row the user will be 
redirected to the selected checklist’s page. Depending o that checklist’s 

current state the next page will be opened in comment or view mode (please 
refer to the next section of this chapter) 
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9.4 Commenting checklists 

 

By pressing the Comment checklist button on the Checklists list the 
user is redirected to the appropriate checklist’s page. This page is opened 

in comment mode and consists of three sections – the navigation 
panel, the checklist panel and the control panel. 

 
The navigation panel provides means of navigation through the entire 

checklist by enabling the user to distinctively select which parts of the 
checklist he or she desires to view. Additionally the panel gives access to 

any files related to the model being inspected. The individual filtering 

functions of the navigation panel have been presented and explained 
below: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
The checklist panel is where the checklist itself is presented by the 

system. It consists of a table of questions, each of which may be 
commented in by the Author as showed and explained in the figure 

below: 

 

 
 

 
 

It is possible to download any file related to the inspected model by selecting it 
in a drop down list and pressing the DONLOAD button. If there are no related 
files to download this part of the navigation panel will not be displayed 

By selecting a distinct element of the model the 
filtering mechanism will only display the questions for 
that specific element. At any given time this drop 
down list contains only elements of the type selected 

by the other filtering mechanism. 

The buttons in the navigation panel correspond to the 
distinct UML elements present in the model. By 

pressing one of them, the checklist will be filtered and 
only the questions which concern the selected type of 

elements will be shown. 

The author is supposed to decide weather the 
results handed in by the inspector are indeed 

defects. This is done by accepting or rejecting the 
given anomaly and optionally providing an extra 
comment for each question. The color of the defect 
section of the question corresponds to the author’s 

current decision concerning that question. 
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Please note that the list of questions displayed in the checklist panel 

depends on the currently selected filtering options in the navigation 
panel. 

 

The control panel, which is always displayed under the checklist panel 
provides means to save the currently displayed checklist fragment and to 

close the entire checklist: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.5   Viewing checklists 

 
By pressing the View checklist button on the Checklists list the user is 

redirected to the appropriate checklist’s page. This page is opened in view 
mode and consists of two sections – the navigation panel and the 

checklist panel. 
 

The navigation panel is exactly the same as the one explained in the 
previous section of this chapter (see Commenting checklists) 

 

The checklist panel is where the checklist itself is presented by the 
system. It consists of a table of questions showed and explained in the 

figure below: 
 

 
 
 

Please note that the list of questions displayed in the checklist panel 
depends on the currently selected filtering options in the navigation 

panel. 
 

 

If the author is satisfied with his decisions and comments he or she may 
choose to save them by pressing the SAVE COMMENTS button. Please 
note that the saving process will only effect the currently displayed 

questions. 

After the author is finished with the checklist he or she may decide to end its commenting 
process by definitely closing it. This is done by pressing the CLOSE CHECKLIST button. A 

closed checklist may no longer be modified in any way. 

Each row of the checklist panel corresponds to a single question in the checklist. The panel 
provides information about each question, including the current result handed in by the 

inspector and the model author’s decision and comment 
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10. Inspector 

10.1  The Inspector’s submenu 

 

In order to gain access to the inspector’s functionality of SWIM, the user 
must press the appropriate button in the main system menu. After 

doing so the main system menu section of the user interface will be 
expanded by the inspector’s submenu as shown in the figure below:  

 
  

 

 
 
 

 
 

By clicking the individual submenu buttons the user will be redirected to 
the appropriate sub-pages, which are explained in detail in the following 

sections of this chapter. 

10.2  New checklists 

 

After pressing the New checklists button on the inspector’s submenu 
the system will display a list of models waiting to be inspected by the 

logged in inspector as shown in the figure below: 
 

 
 

 
 
The list contains only those models which have an inspection scope 

assigned to the current user and whose checklists have not yet been 
viewed or filled in by the inspector (empty checklists). The logged in 

inspector may review the list or proceed to filling in a selected checklist by 
pressing the Fill in checklist button in the appropriate row (for details 

please refer to the Filling in checklists section of this chapter). 

 
 

The main system menu remains accessible at all times 

The Inspector’s submenu consists of three options 

By pressing the FILL-IN CHECKLIST button in a single row the user will be 
redirected to the selected checklist’s page. 
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10.3  Incomplete checklists 

 

After pressing the Incomplete checklists button on the inspector’s 
submenu the system will display a list of models waiting to be inspected 

by the logged in inspector as shown in the figure below: 
 

 
 

 
 
The list contains only those checklists which have not yet been published. 

The logged in inspector may review the list or proceed to filling in a 

selected checklist by pressing the View checklist button in the 
appropriate row (for details please refer to the Filling in checklists section 

of this chapter). 

10.4  Published checklists 

 
After pressing the Published checklists button on the inspector’s 

submenu the system will display a list of checklists which have been filled 

in and published by the current user as shown in the figure below: 
 

 
 

 
 

The list contains only those checklists which have been published. The 
logged in inspector may review the list or view details for a selected 

checklist by pressing the View checklist button in the appropriate row 
(for details please refer to the Viewing checklists section of this chapter). 

By pressing the VIEW CHECKLIST button in a single row the user will be 
redirected to the selected checklist’s page. 

By pressing the VIEW CHECKLIST button in a single row the user will be 
redirected to the selected checklist’s page. 
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10.5  Filling in checklists 

 

By pressing the Fill in checklist button on the Incomplete checklists 
list the user is redirected to the appropriate checklist’s page. This page is 

opened in fill-in mode and consists of three sections – the navigation 
panel, the checklist panel and the control panel. 

 
The navigation panel provides means of navigation through the entire 

checklist by enabling the user to distinctively select which parts of the 
checklist he or she desires to view. Additionally the panel gives access to 

any files related to the model being inspected. The individual filtering 

functions of the navigation panel have been presented and explained 
below: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

The checklist panel is where the checklist itself is presented by the 
system. It consists of a table of questions, each of which may be filled in 

by the Inspector as showed and explained in the figure below: 
 

 

 
 

It is possible to download any file related to the inspected model by selecting it 
in a drop down list and pressing the DONLOAD button. If there are no related 
files to download this part of the navigation panel will not be displayed 

By selecting a distinct element of the model the 
filtering mechanism will only display the questions for 
that specific element. At any given time this drop 
down list contains only elements of the type selected 

by the other filtering mechanism. 

The buttons in the navigation panel correspond to the 
distinct UML elements present in the model. By 

pressing one of them, the checklist will be filtered and 
only the questions which concern the selected type of 

elements will be shown. 

The inspector is supposed to fill in the 
entire checklist by specifying answers to 
the supplied questions. For each question 
it is possible to choose an answer and to 
provide an additional explanation. The 
color of the result section corresponds to 
the type of answer given by the inspector 

to that specific question. 
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Please note that the list of questions displayed in the checklist panel 

depends on the currently selected filtering options in the navigation 
panel. 

 

The control panel, which is always displayed under the checklist panel 
provides means to save the currently displayed checklist fragment and to 

publish the entire checklist: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

10.6   Viewing checklists 

 

By pressing the View checklist button on the Published checklists list 

the user is redirected to the appropriate checklist’s page. This page is 
opened in view mode and consists of two sections – the navigation 

panel and the checklist panel. 
 

The navigation panel is exactly the same as the one explained in the 
previous section of this chapter (see Filling in checklists). 

 
The checklist panel is where the checklist itself is presented by the 

system. It consists of a table of questions showed and explained in the 
figure below: 

 

 
 

 
Please note that the list of questions displayed in the checklist panel 

depends on the currently selected filtering options in the navigation 
panel. 

If the inspector is satisfied with his answers he or she may choose to 
save those answers by pressing the SAVE RESULTS button. Please note 
that the saving process will only effect the currently displayed questions. 

After the inspector is definitely finished with the checklist he or she may 
decide to end its filling in process by publishing it back to the model’s 
author. This is done by pressing the PUBLISH CHECKLIST button. 

Each row of the checklist panel corresponds to a single question in the checklist. The panel 
provides information about each question, including the current result handed in by the 

inspector and the model author’s decision and comment 
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11. Observer 

11.1  Observer’s inspection list 

 

The Observer’s inspection list is the place where the system displays a 
list of inspections in which the currently logged in user has membership 

with Observer rights.  
 

 

 
 

11.2  Model list 

 
After viewing a selected inspection the system will display a list of models 

assigned to that inspection. Each model is displayed along with a list of 

checklists. 
 

 

 
 

 
 

 

By pressing the VIEW button in a single row the user will be 
redirected to the selected inspection’s page 

By pressing the 
VIEW CHECKLIST 
button in a single 
row the user will be 
redirected to the 
selected inspection’s 

page 
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11.3  Viewing checklists 

 

By pressing any of the the View checklist buttons on the Model list the 
user is redirected to the appropriate checklist’s page. This page is opened 

in view mode and consists of two sections – the navigation panel and 
the checklist panel. 

 
The navigation panel provides means of navigation through the entire 

checklist by enabling the user to distinctively select which parts of the 
checklist he or she desires to view. Additionally the panel gives access to 

any files related to the model being inspected. The individual filtering 

functions of the navigation panel have been presented and explained 
below: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
The checklist panel is where the checklist itself is presented by the 

system. It consists of a table of questions showed and explained in the 
figure below: 

 

 
 

 

 
Please note that the list of questions displayed in the checklist panel 

depends on the currently selected filtering options in the navigation 
panel. 

It is possible to download any file related to the inspected model by selecting it 
in a drop down list and pressing the DONLOAD button. If there are no related 
files to download this part of the navigation panel will not be displayed 

By selecting a distinct element of the model the 
filtering mechanism will only display the questions for 
that specific element. At any given time this drop 
down list contains only elements of the type selected 

by the other filtering mechanism. 

The buttons in the navigation panel correspond to the 
distinct UML elements present in the model. By 

pressing one of them, the checklist will be filtered and 
only the questions which concern the selected type of 

elements will be shown. 

Each row of the checklist panel corresponds to a single question in the checklist. The panel 
provides information about each question, including the current result handed in by the 

inspector and the model author’s decision and comment 
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Dodatek B 

Szczegółowe wyniki eksperymentów 

 
Dodatek zawiera szczegółowe, nieprzetworzone dane z eksperymentów opisywanych w rozdziale 9, 
na bazie których obliczono zaprezentowane w tym rozdziale wyniki. Zakres zbieranych danych róŜni 
się dla poszczególnych eksperymentów, co wynika z róŜnych celów dla nich określonych oraz 
warunków realizacji. 

 

Eksperyment EXP-1 

Tabela B1 zawiera dane zebrane bezpośrednio z eksperymentu EXP-1. Znaczenie poszczególnych 
kolumn jest następujące: 

• Uczestnik – identyfikator uczestnika eksperymentu (dane po anonimizacji) 

• Technika – przynaleŜność do grupy eksperymentalnej i co za tym idzie przypisana technika 
czytania 

• Czas kontroli – rzeczywisty (uwzględniający wcześniejsze zakończenie itp.) czas przeznaczony 
przez uczestnika na etap kontroli diagramu mierzony w minutach 

• Liczba zgł. defektów – liczba wszystkich zgłoszeń defektów od danego uczestnika 

• Liczba potw. defektów – liczba faktycznych defektów wykrytych przez uczestnika 
(potwierdzonych podczas weryfikacji wyników przez organizatorów eksperymentu) 

•  Liczba zgł. powaŜnych – liczba zgłoszeń defektów od danego uczestnika zaklasyfikowanych 
przez niego jako defekty powaŜne 

• Liczba potw. powaŜnych - liczba faktycznych defektów wykrytych przez uczestnika 
(potwierdzonych podczas weryfikacji wyników przez organizatorów eksperymentu), które 
uczestnik zaklasyfikował jako powaŜne 

• Liczba zgł. z zakresu U-H – liczba zgłoszeń defektów od danego uczestnika mieszczących się w 
ówczesnym zakresie metody UML-HAZOP (defekty dotyczące związków) 

• Liczba potw. z zakresu U-H - liczba faktycznych defektów wykrytych przez uczestnika 
(potwierdzonych podczas weryfikacji wyników przez organizatorów eksperymentu) mieszczących 
się w ówczesnym zakresie metody UML-HAZOP (defekty dotyczące związków) 
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Tabela B1. Czas i wykrywalność defektów w EXP-1. 

Ucze
stnik 

Tech-
nika 

Czas 
kontroli  

Liczba 
zgł. 

defektów 

Liczba 
potw. 

defektów 

Liczba 
zgł. 

powaŜ-
nych 

Liczba 
potw. 

powaŜ-
nych 

Liczba 
zgł. z 

zakresu 
U-H 

Liczba 
potw. z 
zakresu 

U-H 

U_01 U-H 80 16 10 7 6 14 7 

U_02 U-H 100 40 30 21 15 31 23 

U_03 U-H 70 12 2 6 1 12 2 

U_04 U-H 115 22 13 13 8 21 13 

U_05 U-H 110 16 10 7 4 16 10 

U_06 U-H 110 22 16 8 6 22 16 

U_07 U-H 100 15 10 brak
1
 brak 15 10 

U_08 Ad hoc 136 50 36 26 20 13 10 

U_09 Ad hoc 140 27 18 12 8 5 4 

U_10 Ad hoc 132 15 12 9 7 1 1 

U_11 Ad hoc 133 28 20 18 14 10 8 

U_12 Ad hoc 130 41 37 19 18 11 10 

U_13 Ad hoc 131 20 14 8 7 9 6 

U_14 Ad hoc 130 21 14 10 7 4 2 

U_15 Ad hoc 131 20 16 9 8 10 8 

Tabele B2 i B3 przedstawiają odpowiedzi uczestników (odpowiednio grup Ad hoc i UML-HAZOP) 
na pytania ankiet podsumowujących eksperyment. W tabelach uwzględniono jedynie pytania, na które 
odpowiedzią był wybór wartości z predefiniowanej skali, nie zamieszczano odpowiedzi opisowych.  

Treść poszczególnych pytań dla grupy Ad hoc: 

• Q-1: Czy dostarczona dokumentacja źródłowa (skrócona SWS) była wystarczająca do zrozumienia 
kontekstu systemu? (1-tak, 5-nie) 

• Q-2: Czy czas przeznaczony na kontrolę diagramu i rejestrację defektów był wystarczający? (1-
tak, 5-nie) 

• Q-3: Czy przeprowadzone szkolenie dotyczące przeglądów było wystarczające? (1-tak, 5-nie) 

• Q-4: Czy w Twoim odczuciu przegląd byłby skuteczniejszy gdyby sterowano uwagą uczestników 
(np. poprzez listy kontrolne, narzuconą systematykę procesu przeglądu)? (1-tak, 5-nie) 

 

                                                      
1 Uczestnik wbrew instrukcjom nie klasyfikował defektów pod względem ich znaczenia 
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Tabela B2. Odpowiedzi na pytania ankiet grupy Ad hoc w EXP-1 

Uczestnik Pytanie Q-1 Pytanie Q-2 Pytanie Q-3 Pytanie Q-4 

A-1 1 1 1 2 

A-2 3 3 2 1 

A-3 1 2 1 2 

A-4 1 1 2 1 

A-5 2 1 1 4 

A-6 2 1 2 3 

A-7 1 1 1 2 

A-8 1 1 1 3 

W. średnia 1,50 1,38 1,38 2,25 

Treść poszczególnych pytań dla grupy UML-HAZOP: 

• Q-1: Czy dostarczona dokumentacja źródłowa (skrócona SWS) była wystarczająca do zrozumienia 
kontekstu systemu? (1-tak, 5-nie) 

• Q-2: Czy czas przeznaczony na kontrolę diagramu i rejestrację defektów był wystarczający? (1-
tak, 5-nie) 

• Q-3: Czy przeprowadzone szkolenie dotyczące metody UML-HAZOP było wystarczające? (1-tak, 
5-nie) 

• Q-4: Jak oceniasz stopień trudności opanowania (nauki) metody UML-HAZOP? (1-wysoki, 5-
niski) 

• Q-5: Jak oceniasz stopień trudności stosowania metody UML-HAZOP? (1-wysoki, 5-niski) 

• Q-6: Jak oceniasz przydatność metody do wykrywania defektów w modelach obiektowych? (1-
duŜa, 5-mała) 

• Q-7: Czy w Twoim odczuciu wykorzystanie tabel HAZOP stanowi nadmierne ograniczenie dla 
uczestnika inspekcji? (1-tak, 5-nie) 

 

Tabela B3. Odpowiedzi na pytania ankiet grupy UML-HAZOP w EXP-1 

Uczestnik Pyt. Q-1 Pyt. Q-2 Pyt. Q-3 Pyt. Q-4 Pyt. Q-5 Pyt. Q-6 Pyt. Q-7 

U-1 1 1 1 3 3 4 1 

U-2 2 1 1 4 4 2 4 

U-3 3 3 3 3 3 3 3 

U-4 1 1 1 4 4 2 3 

U-5 1 2 2 3 4 2 4 

U-6 1 1 2 2 2 2 4 

U-7 1 1 1 3 3 2 5 

W. 
średnia 

1,43 1,43 1,57 3,14 3,29 2,43 3,43 

 



Dodatek B 

Eksperyment EXP-2 

 
Tabela B4 zawiera dane dotyczące czasu i defektów zebrane z eksperymentu EXP-2 dla 
poszczególnych uczestników. Znaczenie poszczególnych kolumn jest następujące: 

• Uczestnik – identyfikator uczestnika eksperymentu (dane po anonimizacji) 

• Technika –przypisana technika czytania (w tym eksperymencie taka sama dla wszystkich) 

• Czas studiowania – rzeczywisty (uwzględniający przerwy i wcześniejsze zakończenie) czas 
przeznaczony przez uczestnika na etap studiowania dokumentacji źródłowej mierzony w minutach 

• Czas kontroli – rzeczywisty (uwzględniający przerwy i wcześniejsze zakończenie) czas 
przeznaczony przez uczestnika na etap kontroli diagramu mierzony w minutach 

• Liczba zgł. defektów – liczba wszystkich zgłoszeń defektów od danego uczestnika 

• Liczba potw. defektów – liczba faktycznych defektów wykrytych przez uczestnika 
(potwierdzonych podczas weryfikacji wyników przez organizatorów eksperymentu) 

• Liczba wypełnionych tabel – Liczba tabel HAZOP, które uczestnik zdąŜył wypełnić w ramach 
limitu czasowego przeznaczonego na etap kontroli (ogółem było do wypełnienia 35 tabel) 

• Liczba tabel – klasy - Liczba wypełnionych tabel HAZOP poświęconych klasom (ogółem było 17 
takich tabel) 

• Liczba tabel – związki - Liczba wypełnionych tabel HAZOP poświęconych związkom (ogółem 
było 18 takich tabel) 

Tabela B4. Czas i wykrywalność defektów w EXP-2. 

Uczest-
nik 

Tech-
nika 

Czas 
studiow

ania 

Czas 
kontroli2 

Liczba 
zgł. 

defektów 

Liczba 
potw. 

defektów 

Liczba 
wypełnion
ych tabel 

Liczba 
tabel - 
klasy 

Liczba 
tabel - 

związki 

U_01 U-H 85 135 51 29 15 11 2 

U_02 U-H 70 135 43 25 32 16 13 

U_03 U-H 80 135 52 28 19 16 5 

U_04 U-H 80 135 89 32 35 16 16 

U_05 U-H 70 135 32 18 19 16 0 

U_06 U-H 70 135 39 17 26 12 11 

U_07 U-H 80 135 37 18 26 12 11 

U_08 U-H 80 135 46 19 17 14 0 

U_09 U-H 80 135 39 20 17 14 0 

U_10 U-H 80 135 55 25 31 14 14 

U_11 U-H 80 135 23 17 15 12 0 

U_12 U-H 80 135 51 21 24 16 6 

U_13 U-H 80 135 27 16 26 14 9 

U_14 U-H 85 135 32 14 15 12 0 

U_15 U-H 90 135 51 32 23 14 9 

U_16 U-H 80 135 35 11 14 11 0 

U_17 U-H 70 135 75 32 32 16 13 

 

                                                      
2 śaden z uczestników nie ukończył kontroli, wszyscy przerwali ją jednocześnie, w momencie gdy wyczerpał się 

czas przeznaczony na eksperyment. 
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Tabela B5 przedstawia odpowiedzi uczestników na pytania ankiet podsumowujących eksperyment. W 
tabeli uwzględniono jedynie pytania, na które odpowiedzią był wybór wartości z predefiniowanej 
skali, nie zamieszczano odpowiedzi opisowych. Z uwagi na fakt, iŜ ankietowanie miało miejsce 
tydzień po właściwym eksperymencie, nie wszyscy uczestnicy byli obecni. 

Treść poszczególnych pytań: 

• Q-1: Czy dostarczona dokumentacja źródłowa (skrócona SWS) była wystarczająca do zrozumienia 
kontekstu systemu? (1-tak, 5-nie) 

• Q-2: Czy czas przeznaczony na kontrolę diagramu i rejestrację defektów był wystarczający? (1-
tak, 5-nie) 

• Q-3: Czy przeprowadzone szkolenie dotyczące metody UML-HAZOP było wystarczające? (1-tak, 
5-nie) 

• Q-4: Jak oceniasz stopień trudności opanowania (nauki) metody UML-HAZOP? (1-wysoki, 5-
niski) 

• Q-5: Jak oceniasz stopień trudności stosowania metody UML-HAZOP? (1-wysoki, 5-niski) 

• Q-6: Jak oceniasz przydatność metody do wykrywania defektów w modelach obiektowych? (1-
duŜa, 5-mała) 

• Q-7: Czy w Twoim odczuciu wykorzystanie tabel HAZOP stanowi nadmierne ograniczenie dla 
uczestnika inspekcji? (1-tak, 5-nie) 

Tabela B5. Odpowiedzi na pytania ankiet w EXP-2 

Uczestnik Pyt. Q-1 Pyt. Q-2 Pyt. Q-3 Pyt. Q-4 Pyt. Q-5 Pyt. Q-6 Pyt. Q-7 

U-01 1 5 1 4 4 2 4 

U-02 2 5 2 4 1 4 2 

U-03 1 4 2 3 2 3 4 

U-04 1 4 1 2 4 3 2 

U-05 1 4 2 4 3 2 5 

U-06 1 5 3 5 5 3 1 

U-07 1 3 3 3 2 2 5 

U-08 3 4 1 4 4 2 4 

U-09 2 4 1 4 4 4 3 

U-10 1 5 1 4 4 1 4 

U-11 3 5 1 4 4 2 4 

U-12 2 5 1 5 2 3 2 

U-13 1 5 1 3 3 2 4 

U-14 2 4 1 4 5 2 3 

U-15 2 3 1 2 4 2 5 

U-16 1 5 1 4 5 3 3 

W. 
średnia 

1,56 4,38 1,44 3,69 3,50 2,50 3,44 
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Eksperyment EXP-3 

Tabela B6 zawiera dane dotyczące czasu i defektów zebrane z eksperymentu EXP-2 dla 
poszczególnych uczestników. Znaczenie poszczególnych kolumn jest następujące: 

• Uczestnik – identyfikator uczestnika eksperymentu (dane po anonimizacji) 

• Technika – przynaleŜność do grupy eksperymentalnej i co za tym idzie przypisana technika 
czytania (oraz w przypadku „klasycznego” UML-HAZOP czas dostępny na kontrolę) 

• Zakres – zakres kontroli (dla UML-HAZOP klasy lub związki, dla Ad hoc bez ograniczania 
zakresu) 

• Sesja – data sesji eksperymentalnej, w której brał udział dany uczestnik 

• Czas studiowania – rzeczywisty (uwzględniający przerwy i wcześniejsze zakończenie) czas 
przeznaczony przez uczestnika na etap studiowania dokumentacji źródłowej mierzony w minutach 

• Czas kontroli – rzeczywisty (uwzględniający przerwy i wcześniejsze zakończenie) czas 
przeznaczony przez uczestnika na etap kontroli diagramu mierzony w minutach 

• Liczba zgł. defektów – liczba wszystkich zgłoszeń defektów od danego uczestnika 

• Liczba potw. defektów – liczba faktycznych defektów wykrytych przez uczestnika 
(potwierdzonych podczas weryfikacji wyników przez organizatorów eksperymentu) 

• Uwagi – informacja o ewentualnym wykluczeniu uczestnika (z powodu niestosowania się do 
instrukcji, ewidentnego braku zaangaŜowania lub widocznego w wynikach kompletnego 
niezrozumienia modelu) 
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Tabela B6.  Szczegóły organizacji i wyniki w EXP-3. 

Uczest-
nik 

Technika Zakres Sesja Czas 
studiowa

nia 

Czas 
kontroli 

Liczba 
zgł. 

defektów 

Liczba 
potw. 

defektów 

Uwagi 

U_01 Ad hoc  10.XII 53 92 22 13  

U_02 Ad hoc  10.XII 39 106 8 6  

U_03 Ad hoc  10.XII 45 105 18 14  

U_04 Ad hoc  10.XII 53 105 9 7  

U_05 Ad hoc  12.XII 50 64 20 9  

U_06 Ad hoc  12.XII 50 65 13 8  

U_07 Ad hoc  12.XII 55 70 9 6  

U_08 Ad hoc  12.XII 40 65 5 4  

U_09 Ad hoc  12.XII 50 90 24 17  

U_10 Ad hoc  12.XII 50 95 11 4  

U_11 Ad hoc  12.XII 50 90 23 17  

U_12 Ad hoc  12.XII 50 48 12 7  

U_13 Ad hoc  13.XII 55 112 32 23  

U_14 Ad hoc  13.XII 55 115 20 20  

U_15 Ad hoc  13.XII 55 115 18 15  

U_16 Ad hoc  13.XII 55 115 10 9  

U_17 Ad hoc  13.XII 55 115 22 13  

U_18 U-H klasy 10.XII 55 107 43 28  

U_19 U-H klasy 10.XII 55 93 25 20  

U_20 U-H związki 10.XII 35 98 10 7  

U_21 U-H klasy 10.XII 55 115 23 12  

U_22 U-H klasy 10.XII 55 108 19 12  

U_23 U-H klasy 12.XII 50 100 9 7  

U_24 U-H związki 12.XII 50 100 7 1 wynik 
odrzucony 

U_25 U-H klasy 12.XII 50 67 11 6  

U_26 U-H związki 12.XII 50 95 27 4 wynik 
odrzucony 

U_27 U-H związki 12.XII 50 95 14 10  

U_28 U-H klasy 12.XII 50 96 31 7  

U_29 U-H związki 12.XII 50 90 16 6  

U_30 U-H klasy 12.XII 0
3
 100 19 14  

U_31 U-H związki 13.XII 55 115 9 4  

                                                      
3 Uczestnik przybył z duŜym spóźnieniem, docierając dopiero na etap kontroli, mimo to wyraził chęć 

uczestnictwa w eksperymencie. 
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U_32 U-H klasy 13.XII 55 115 40 15  

U_33 U-H klasy 13.XII 55 115 54 31  

U_34 U-H związki 13.XII 55 115 23 13  

U_35 scen. związki 10.XII 60 115 16 8  

U_36 scen. klasy 10.XII 60 110 13 6  

U_37 scen. związki 10.XII 60 105 12 6  

U_38 scen. klasy 10.XII 45 115 9 4  

U_39 scen. związki 10.XII 60 90 19 11  

U_40 scen. klasy 10.XII 60 110 13 7  

U_41 scen. związki 10.XII 60 90 9 3 wynik 
odrzucony 

U_42 scen. związki 12.XII 41 90 12 6  

U_43 scen. klasy 12.XII 50 110 28 14  

U_44 scen. klasy 13.XII 58 108 13 9  

U_45 scen. związki 13.XII 58 103 12 8  

U_46 scen. klasy 13.XII 58 110 32 15  

U_47 scen. związki 13.XII 58 113 21 12  

U_48 scen. klasy 13.XII 58 113 27 10  

U_49 U-H ogr. 
czas 

klasy 9.I 54 57 14 5  

U_50 U-H ogr. 
czas 

związki 9.I 48 57 16 12  

U_51 U-H ogr. 
czas 

związki 9.I 54 53 4 3 wynik 
odrzucony 

U_52 U-H ogr. 
czas 

związki 9.I 54 57 10 5  

U_53 U-H ogr. 
czas 

związki 9.I 54 57 11 8  

U_54 U-H ogr. 
czas 

klasy 10.I 46 86 42 19  

U_55 U-H ogr. 
czas 

klasy 10.I 44 86 24 18  

U_56 U-H ogr. 
czas 

klasy 10.I 46 80 25 11  

U_57 U-H ogr. 
czas 

klasy 10.I 46 60 15 10  
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Tabela B7 przedstawia odpowiedzi uczestników na pytania ankiet podsumowujących eksperyment. W 
tabeli uwzględniono jedynie pytania, na które odpowiedzią był wybór wartości z predefiniowanej 
skali, nie zamieszczano odpowiedzi opisowych. Ankiety w EXP-3 miały identyczny zestaw pytań dla 
uczestników z wszystkich grup, stąd odpowiedzi zaprezentowano w jednej tabeli. Dla poszczególnych 
grup obliczono wartości średnie. Z uwagi na fakt, iŜ ankietowanie miało miejsce tydzień po 
właściwym eksperymencie, nie wszyscy uczestnicy byli obecni. 

Treść poszczególnych pytań: 

• Q-1: Czy dostarczona dokumentacja źródłowa (skrócona SWS) była wystarczająca do zrozumienia 
kontekstu systemu? (1-tak, 5-nie) 

• Q-2: Czy czas przeznaczony na kontrolę diagramu i rejestrację defektów był wystarczający? (1-
tak, 5-nie) 

• Q-3: Czy przeprowadzone szkolenie dotyczące metody inspekcji było wystarczające? (1-tak, 5-nie) 

• Q-4: Jak oceniasz stopień trudności opanowania (nauki) metody inspekcji? (1-wysoki, 5-niski) 

• Q-5: Jak oceniasz stopień trudności stosowania metody inspekcji? (1-wysoki, 5-niski) 

• Q-6: Jak Jak oceniasz przydatność metody do wykrywania defektów w modelach obiektowych (1-
wysoki, 5-niski) 

• Q-7: Czy w Twoim odczuciu udział w eksperymencie pozwolił na nabycie nowych umiejętności? 
(1-tak, 5-nie) 

• Q-8: Czy jesteś zadowolony/a z udziału w eksperymencie? (1-tak, 5-nie) 
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Tabela B7. Odpowiedzi na pytania ankiet w EXP-3 

Uczestnik 
Pyt.  
Q-1 

Pyt.  
Q-2 

Pyt.  
Q-3 

Pyt.  
Q-4 

Pyt.  
Q-5 

Pyt.  
Q-6 

Pyt.  
Q-7 

Pyt.  
Q-8 

A-01 2 2 2 5 5 3 5 2 

A-02 1 1 2 5 3 2 2 2 

A-03 1 2 1 1 5 4 4 1 

A-04 2 3 1 1 5 3 3 3 

A-05 2 3 1 3 3 4 1 2 

W. 
średnia 

1,60 2,20 1,40 3,00 4,20 3,20 3,00 2,00 

B-01 2 3 2 3 2 3 4 3 

B-02 1 4 2 3 3 2 2 2 

B-03 1 1 1 5 3 2 4 2 

B-04 1 2 2 4 4 2 2 2 

B-05 1 1 1 4 3 2 2 2 

B-06 2 3 1 5 3 1 2 1 

B-07 2 5 2 4 5 2 2 3 

B-08 2 2 1 4 3 3 2 2 

B-09 1 1 2 3 4 2 4 2 

B-10 1 1 1 4 3 1 1 1 

W. 
średnia 

1,40 2,30 1,50 3,90 3,30 2,00 2,50 2,00 

C-01 2 2 2 2 3 4 2 2 

C-02 1 1 1 3 3 3 3 3 

C-03 1 2 1 3 3 1 2 2 

C-04 1 3 1 4 4 4 4 2 

C-05 1 2 1 3 3 1 1 1 

C-06 1 2 1 3 3 3 2 2 

C-07 1 2 1 3 4 3 3 2 

W. 
średnia 

1,14 2,00 1,14 3,00 3,29 2,71 2,43 2,00 

D-01 3 5 2 4 4 2 4 3 

D-02 2 2 3 4 4 3 3 2 

D-03 1 3 3 2 2 3 4 4 

W. 
średnia 

2,00 3,33 2,67 3,33 3,33 2,67 3,67 3,00 
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Dla EXP-3 dokonano analizy, w jakim stopniu defekty wykrywane przez uczestników się pokrywają. 
Zestawiano kontrolerów parami – dla grupy A (gdzie nie było ograniczenia zakresu kontroli) 
porównywano wszystkie moŜliwe pary, dla grup B, C i D (gdzie istniały dwa zestawy tabel HAZOP 
dotyczące klas i związków) zestawiano takie pary, w których kontrolerzy posługiwali się róŜnymi 
zestawami. Wyniki te udokumentowano w tabelach B8-B11. Liczby w pierwszym wierszu i pierwszej 
kolumnie kaŜdej tabeli pokazują ile defektów znalazł kontroler reprezentowany przez ten 
wiersz/kolumnę. Liczby wewnątrz tabeli (na przecięciu danego wiersza i kolumny) pokazują ile takich 
samych defektów znaleźli kontroler reprezentowany przez ten wiersz i kontroler reprezentowany przez 
tę kolumnę.   

Tabela B8. Liczby defektów wykrywanych przez obu kontrolerów z par w grupie A. 

4 14 5 8 17 8 5 17 13 7 21 8 9 19 15 4 7 
 

I_01 I_02 I_03 I_04 I_05 I_06 I_07 I_08 I_09 I_10 I_11 I_12 I_13 I_14 I_15 I_16 I_17 

4 I_01 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

14 I_02  x 3 8 9 3 1 8 7 5 5 3 5 5 3 3 2 

5 I_03   x 3 3 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 

8 I_04    x 5 3 1 7 4 5 5 2 5 4 2 3 2 

17 I_05     x 3 2 9 7 5 8 3 5 9 7 4 2 

8 I_06      x 1 5 4 3 5 0 3 3 4 2 2 

5 I_07       x 2 1 1 4 0 0 3 2 1 0 

17 I_08        x 10 5 8 2 6 8 6 3 4 

13 I_09         x 3 5 3 3 7 5 3 1 

7 I_10          x 5 3 5 3 3 4 2 

21 I_11           x 1 6 9 8 2 2 

8 I_12            x 2 2 4 2 1 

9 I_13             x 3 3 2 2 

19 I_14              x 6 2 3 

15 I_15               x 2 0 

4 I_16                x 1 

7 I_17                 x 

Tabela B9. Liczby defektów wykrywanych przez obu kontrolerów z par w grupie B. 

5 13 4 5 9 
 

Z_01 Z_02 Z_03 Z_04 Z_05 

11 K_01 0 2 1 1 1 

6 K_02 0 0 0 0 0 

7 K_03 0 0 0 0 0 

17 K_04 0 2 1 1 1 

7 K_05 0 0 0 0 0 

11 K_06 0 0 0 0 0 

8 K_07 1 2 1 2 1 

13 K_08 0 0 0 0 0 

27 K_09 0 0 0 0 0 

23 K_10 0 1 1 1 1 
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Tabela B10. Liczby defektów wykrywanych przez obu kontrolerów z par w grupie C. 

8 6 11 6 8 12 
 

Z_01 Z_02 Z_03 Z_04 Z_05 Z_06 

6 K_01 0 0 1 0 0 0 

4 K_02 0 0 0 0 0 1 

7 K_03 0 0 0 0 0 0 

14 K_04 1 0 2 0 1 2 

9 K_05 0 0 0 0 0 0 

15 K_06 0 0 2 0 0 2 

10 K_07 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela B11. Liczby defektów wykrywanych przez obu kontrolerów z par w grupie D. 

4 7 12 
 

Z_01 Z_02 Z_03 

24 K_01 0 1 1 

11 K_02 0 0 0 

21 K_03 0 0 0 

5 K_04 0 1 1 

10 K_05 0 1 0 
 




