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Streszczenie. Efektywna wspó&praca dostawcy i klienta stanowi jeden z istotnych czynników
sukcesu przedsi'wzi'cia pozyskania systemu informatycznego. Tworzy to siln) motywacj' do
poszukiwania efektywnych sposobów wspomagania takiej wspó&pracy. Jednym z mo liwych
podej+, do rozwi)zania tego problemu jest modelowanie. Referat przedstawia koncepcj'
modelowania wspó&pracy (interakcji) klienta i dostawcy oprogramowania. Uzasadniono w
nim potrzeb' metodycznego podej+cia do problemu wspó&pracy oraz wskazano cele jakie
powinien realizowa, Model Wspó&pracy Klient-Dostawca Oprogramowania (w skrócie
MWKDO). Zaproponowano koncepcj' modelowania wykorzystuj)c) standard UMA, który
krótko scharakteryzowano. Przedstawiono wybrane wyniki bada! nad zawarto+ci) MWKDO
jako rozszerzenie nowej generacji metodyki IBM RUP v.7. Porównano obszary wiedzy
PMBok®PMI z MWKDO oraz przedstawiono wst'pne wyniki zwi)zane z zastosowaniem
MKWDO w studium przypadku dotycz)cym pozyskiwania oprogramowania w uk&adzie
szpital (klient) – integrator oprogramowania medycznego (dostawca).
1. Wprowadzenie
Wspó&praca klienta i dostawcy oprogramowania w ramach przedsi'wzi', informatycznych
obarczona jest wieloma ryzykami. Jak wskazuj) ;ród&a, np. [MCC1993], ryzyka obszaru
wspó&pracy dotycz):
a) procesu organizacji,
b) u ytkowników ko!cowych,
c) klienta,
d) wymaga!,
e) produktu,
f) personelu i
g) procesu wytwórczego.
Brak zapobiegania tym ryzykom spowodowa, mo e istotne zmniejszenie szansy osi)gni'cia
sukcesu przedsi'wzi'cia informatycznego. W konsekwencji (a) zakres przedsi'wzi'cia nie
zostanie zrealizowany, (b) przedsi'wzi'cie nie zako!czy si' w zakontraktowanym terminie
oraz (c) zostanie przekroczony jego bud et.
W artykule proponujemy podej+cie maj)ce na celu obni enie ryzyka dotycz)cego wspó&pracy
klienta i dostawcy oprogramowania, polegaj)ce na wyodr'bnienie obszaru wspó&pracy i
opracowanie modelu referencyjnego opisuj)cego interakcj' obu stron. W wyniku powstaje
model wspó pracy klient-dostawca oprogramowania (w skrócie MWKDO), który mo e
zosta, w&)czony w zakres kontraktu i wspiera, obie strony podczas przedsi'wzi'cia
pozyskania oprogramowania. W szczególno+ci MWKDO wspomaga uzyskanie odpowiedzi
na nast'puj)ce pytania:

a)
b)
c)
d)

Jak b'dzie przebiega&a wspó&praca klienta z dostawc) oprogramowania?
Jakie s) niezb'dne zasoby i procesy (bo obu stronach)?
Co robi, w sytuacjach konfliktowych?
Jakie s) czynniki ryzyka w przypadku odst'pstw od rekomendowanego modelu
wspó&pracy?

2. Cele MWKDO oraz charakterystyka modelu
Istot) MWKDO jest wsparcie oraz przewodnictwo dotycz)ce wspó&pracy klienta i dostawcy
oprogramowania. Cele, które realizuje kompletny model s) nast'puj)ce:
a) sformalizowanie oczekiwa! klienta i dostawcy co do procesów zwi)zanych z
pozyskaniem oprogramowania,
b) analiza potencja&u klienta do wspó&pracy w trakcie pozyskiwania oprogramowania (mocne
i s&abe strony),
c) przygotowanie klienta i dostawcy do efektywnej wspó&pracy,
d) poprawa zrozumienia przez obie strony ról, które wype&ni) w procesie pozyskiwania
oprogramowania,
e) zrozumia&y i jednoznaczny j'zyk komunikacji obszaru wspó&pracy dla wszystkich jego
udzia&owców (ró ne grupy zawodowe),
f) zharmonizowanie dzia&a! w zakresie wspó&pracy z innymi procesami biznesowymi
wynikaj)cymi z dzia&alno+ci statutowej odbiorcy i klienta,
g) uszczegó&owienie najwa niejszych zada! i czynno+ci,
h) wczesna identyfikacja ryzyk obszaru wspó&pracy umo liwiaj)ca skuteczne zarz)dzanie
tymi ryzykami,
i) dostarczenie mechanizmów, które umo liwiaj) analiz' i zarz)dzanie ryzykiem
pojawiaj)cym si' podczas wspó&pracy (odst'pstwa od MWKDO).
Proponowany MWKDO koncentruje si' na cechach ogólnych. W konsekwencji model
umo liwia wsparcie wielu ‘podobnych’ przedsi'wzi', pozyskania oprogramowania, tzn.
przedsi'wzi', dotycz)cych oprogramowania tej samej klasy aplikacyjnej (na przyk&ad,
systemów w zastosowaniach medycznych). Takie podej+cie jest zgodne z zaleceniami w
[SEI2004]. Tabela 1 przedstawia cechy MWKDO oraz korzy+ci biznesowe z ich
implementacji.
Tabela 1. Cechy MWKDO.
l.p.

Podstawowa cecha MKWDO

Korzy$% biznesowa

•
•
1.

Szczegó owo$%
•

2.

Podej$cie procesowe

•

Uszczegó&owienie zakresu wspó&pracy klienta
i dostawcy oprogramowania.
Zmniejszenie niepewno+ci, a tym samym
zwi'kszenie zaufania dla przebiegu
przedsi'wzi'cia.
Wiedza oraz kontrola wspó&pracy; unikni'cie
syndromu „my i oni” [SIW2003];
ustanowienie punktu odniesienia w przypadku
konfliktu
Wymusza my+lenie systemowe o
pozyskiwaniu oprogramowania, jako

•
•
3.

Otwarto$%

•
•

4.

Wsparcie dokumentacyjne

•

•
Komunikatywno$%
5.

•
6.

7.

Precyzja

Ukierunkowany na us ugi

•

przyczynowo-skutkowej zale no+ci
wspó&pracy klienta i dostawca.
Umo liwia postrzeganie wspó&pracy w
szerszym kontek+cie.
Mo liwo+, integracji z metod) identyfikacji
ryzyka na podstawie modelu [RISK2007].
Mo liwo+, analizy i zarz)dzania ryzykiem
obszaru wspó&pracy.
Stanowi naturalny +rodek dokumentowania
przebiegu wspó&pracy w trakcie procesu
pozyskiwania oprogramowania.
Istnienie takiej dokumentacji tworzy warunki
do analiz, które mog) wskaza, drogi
obni enia kosztów dla przysz&ych kontraktów
zarówno dla klienta jak i dostawcy.
graficzna forma opracowania modelu –
stereotypy graficzne, diagramy UML (ang.
Unified Modeling Language) [UML2006],
posta, witryny internetowej - skutkuj)
przyjazn) form) prezentacji procesów
wspó&pracy w ramach pozyskiwania
oprogramowania (forma czytelna dla wielu
grup zawodowych).
formalna sk&adnia modelu (diagramy UML
oraz standard UMA [UMA2006] umo liwiaj)
precyzyjn) identyfikacj' ról, zada!,
produktów pracy, szablonów dokumentów
oraz procesu wspó&pracy klienta i odbiorcy
oprogramowania.
interfejs zarówno dla klienta jak i dostawcy
wspomaga dobór dostawcy potrafi)cego
dostosowa, si' do MWKDO, co skutkuje
efektywniejsz) wspó&prac).

3. Obszary zastosowania MWKDO
Modele MWKDO umo liwiaj) zdefiniowanie wspó&pracy nast'puj)cych podmiotów: (a)
klienta oprogramowania, (b) wewn'trznego dostawcy oprogramowania, (c) zewn'trznego
dostawcy oprogramowania. Ilustruje to rysunek 1.
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Rysunek 1. Model konceptualny modelowania interakcji klienta i dostawcy oprogramowania
W modelu wyró niono trzy podstawowe obszary wspó&pracy, które integruj) wspó&pracuj)ce
strony – rysunek 2. Pe&ni) one funkcj' interfejsów poprzez które komunikuj) si' ze sob):
Klient oprogramowania, wewn'trzny dostawca oprogramowania i zewn'trzny dostawca
oprogramowania. Zgodnie z modelem wspó&prac' nale y rozpatrywa, w uk&adzie
wewn'trznym i zewn'trznym, gdzie uk&ad wewn'trzny to:
• Klient oprogramowania – wspó&pracuj)cy z w&asnym Dzia&em IT (wewn'trzny dostawca
oprogramowania),
natomiast uk&ad zewn'trzny to:
• Klient oprogramowania wspó&pracuj)cy z zewn'trznym dostawc) oprogramowania oraz
• Dzia& IT (wewn'trzny dostawca oprogramowania) wspó&pracuj)cy z zewn'trznym
dostawc) oprogramowania.
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Rysunek 2. Podstawowe obszary wspó&pracy klienta i dostawcy oprogramowania.
Warto podkre+li,, e zgodnie z koncepcj) MWKDO (rysunek 1), w ró nych
przedsi'wzi'ciach konkretna organizacja mo e wyst'powa, zarówno w roli klienta jak i
dostawcy oprogramowania.

4. Standard UMA
Proces wspó&pracy klienta i dostawcy oprogramowania jest cz'+ci) szeroko rozumianego
procesu in ynierii oprogramowania (ang. Software Engineering Process). Daje to mo liwo+,
zastosowania metamodeli procesu in ynierii oprogramowania do budowy MWKDO. Do
niedawna dominuj)cy w tym zakresie by& standard SPEM (ang. Software Process Engineering
Metamodel) - propozycja organizacji OMG (ang. Object Management Group) [SPEM2005].
Inny, zaproponowany w 2005 roku standard, którego celem jest unifikacja
najpopularniejszych metamodeli procesu in ynierii oprogramowania to standard UMA (ang.
Unified Method Architecture) [UMA2006]. Definiuje on terminologi' i klasy, które
umo liwiaj) zdefiniowanie zawarto+ci i procesów danej metody (w uj'ciu UMA, MWKDO
jest metod), któr) definiujemy zgodnie z tym metamodelem). Rysunek 3 przedstawia
koncepcj' organizacji g&ównych abstrakcji standardu UMA.

Rysunek 3. Koncepcja organizacji g&ównych abstrakcji standardu UMA [RUP2005]
Zgodnie ze standardem metoda sk&ada si' z cz'+ci statycznej tj. zawarto+ci (ang. Method
Content) oraz cz'+ci dynamicznej tj. procesu (ang. Process). Elementami zawarto+ci s):
a) Produkt pracy (ang. Work Product),
b) Rola (ang. Role),
c) Zadanie (ang. Task).
Elementami procesu s):
a) Czynno+, (ang. Activity),
b) Wzorzec zdolno+ci (ang. Capability Pattern),
c) Proces dostarczania (ang. Delivery Process).
Elementami wspólnymi dla cz'+ci dynamicznej i statycznej jest przewodnik (ang. guidance),
którego sk&adnikami s):
a) Lista kontrolna (ang. Checklist),

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Koncepcja (ang. Concept),
Przyk&ad (ang. Example),
Wskazówka (ang. Guideline),
Praktyka (ang. Practice),
Raport (ang. Report),
Zasób ponownego u ycia (ang. Reusable Asset),
Mapa przewodnia (ang. Roadmap),
Materia& pomocniczy (ang. Supporting Material),
Szablon (ang. Template),
Definicja poj'cia (ang.Term Definition),
Doradca narz'dziowy (ang. Tool Mentor).

5. MWKDO jako rozszerzenie IBM RUP
Model IBM RUP (ang. Rational Unified Process) dostarcza metodycznej wiedzy, która
umo liwia efektywne realizowanie cyklu ycia systemu przez zespó& wytwórczy,
koncentruj)c si' na cz'+ci zwi)zanej z produkcj) oprogramowania. MWKDO mo na
traktowa, jako rozszerzenie modelu IBM RUP o zakres dotycz)cy wspó&pracy klienta i
dostawcy oprogramowania (dotyczy to równie modelu OpenUP [OUP2006] - lekkiej
metodyki opartej na RUP). G&ównym elementem rozszerzenia s) role dziedzinowe,
specyficzne dla +rodowiska pozyskuj)cego oprogramowanie danej klasy.
Przyk&adowo, wersja IBM RUP 2003 [RUP2003] definiuje nast'puj)ce role zespo&u
wytwórczego: 4 analityków, 7 deweloperów, 7 mened erów, 5 pracowników pomocniczych,
3 testerów oraz 5 ról dodatkowych. Dla udzia&owców spoza zespo&u wytwórczego
zdefiniowano wy&)cznie trzy role: Klient, U ytkownik ko!cowy oraz Inny Udzia&owiec –
rysunek 4. S) one uogólnieniem ról dziedzinowych charakterystycznych dla danej dziedziny
przedmiotu. Przyjmuj)c takie uogólnienie, nie wskazuje si' jednoznacznie ról
wspó&pracuj)cych w tym przypadku z analitykiem systemowym.

Rysunek 4. Role zaanga owane w analiz' problemu w metodyce IBM RUP [RUP2003].
MKWDO umo liwia poszerzenie zestawu ról o role specyficzne dla dziedziny odbiorczej, dla
której jest przeznaczone wytwarzane oprogramowanie. Na przyk&ad, w studium przypadku
dotycz)cym zastosowania MWKDO dla dostawcy systemów medycznych (szpitale i

przychodnie) zidentyfikowano szereg ról dziedzinowych. Rysunek 5 prezentuje fragment
MWKDO, który pokazuje wspó&pracuj)ce role dziedzinowe wraz z jedn) rol) zespo&u
projektowego - Analitykiem Systemowym. Model wykonano przy u yciu narz'dzia IBM
Rational Method Composer [RMC2007].

Rysunek 5. Role zespo&u projektowego oraz dziedzinowe role MWKDO
W tym przypadku Analityk Systemowy wspó&pracuje z Rejestratork), Kierownikiem
rejestracji oraz Dyrektorem ds. rozwoju. Zawarto+, ta dotyczy definiowania wymaga!
wzgl'dem modu&u zwi)zanego z ruchem pacjenta. Dla tzw. cz'+ci bia&ej (medycznej)
wymagane s) ju inne role i b'd) to lekarze specjali+ci: Internista, Kardiolog, Piel'gniarka
itd.
6. Porównanie obszarów wiedzy PMBok®PMI z MWKDO
MWKDO koncentruje si' wy&)cznie na wspó&pracy klienta i dostawcy oprogramowania. Jego
zawarto+, to procesy, w których nast'puje interakcja mi'dzy tymi dwoma stronami.
Metodyka PMBok®PMI [PMI2004] koncentruje si' na obszarze zarz)dzania
przedsi'wzi'ciem, proponuj)c najlepsze praktyki dla procesów tego obszaru. Tabela 2
przedstawia porównanie zasi'gu MWKDO w stosunku do standardu PMBok®PMI. Jako
kryterium porównawcze przyj'to 9 obszarów wiedzy metodyki PMBok.

Zarz)dzanie

Tabela 2. Porównanie metodyki PMBok®PMI z MWKDO
Obszary wiedzy PMBok®PMI
integralno+ci) projektu
zakresem
czasem
kosztami
jako+ci)
zasobami ludzkimi
komunikacj)
ryzykiem
zaopatrzeniem

7. G ówne korzy$ci z zastosowania MWKDO

MWKDO
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

G&ówne korzy+ci z zastosowania modelowania do opisu wspó&pracy klienta i dostawcy
oprogramowania mo na rozpatrywa, w trzech aspektach:
(a) wspólne,
(b) dla klienta oraz
(c) dla odbiorcy oprogramowania.
Korzy+ci wspólne to:
a) opracowanie koncepcji wspó&pracy w ramach przedsi'wzi'cia informatycznego,
b) mo liwo+, ci)g&ego usprawnianie obszaru wspó&pracy (interakcji) klienta i dostawca, a w
konsekwencji poprawianie jako+ci wspó&pracy.
Korzy+ci klienta oprogramowania to:
a) mo liwo+, uzyskania przewagi konkurencyjnej w obszarze pozyskiwania
oprogramowania,
b) zwi'kszenie tempa pozyskiwania oprogramowania,
c) mo liwo+, pozyskania dostawcy oprogramowania o najwi'kszym potencjale do
efektywnej wspó&pracy.
Korzy+ci dostawcy oprogramowania to:
a) posiadanie ogólnego, generycznego (a wi'c nadaj)cego si' do powtórnego wykorzystania)
modelu wspó&pracy dla danej klasy systemów,
b) mo liwo+, uzyskania przewagi konkurencyjnej w obszarze dostarczania oprogramowania,
c) zwi'kszenie tempa dostarczania oprogramowania.
8. Podsumowanie
W referacie zaprezentowano modelowanie jako podej+cie do zdefiniowania wspó&pracy
klienta i dostawcy oprogramowania. Istot) tego podej+cia jest identyfikacja wszystkich
interakcji klienta i dostawcy w ramach wspó&pracy, która ma na celu zaopatrzenie klienta w
oprogramowanie. MWKDO wspiera udzia&owców obu stron wspó&pracy oraz, e mo e by,
traktowany jako rozszerzeniem metodyki IBM RUP. Proponowane podej+cie u&atwia
modelowanie zró nicowanych obszarów wspó&pracy, a dana wspó&pracuj)ca jednostka mo e
w nich wyst'powa, w dwóch rolach klienta i odbiorcy – zale nie od jej udzia&u w danym
przedsi'wzi'ciu informatycznym.
Cho, MWKDO nie obejmuje wszystkich procesów dotycz)cych tworzenia i przekazywania
oprogramowania, to w opinii autorów jest on istotnym rozszerzeniem dotychczasowych
propozycji o obszar wspó&pracy klienta i dostawcy. Zastosowanie tego modelu mo e
usprawni, tak) wspó&prac', tworz)c +rodowisko efektywnego przekazywania i pozyskiwania
oprogramowania.
Model MWKDO jest obecnie w trakcie rozwoju. Jego pierwsze zastosowania dotycz) klasy
systemów medycznych – obecnie opracowywane jest nietrywialnie studium przypadku we
wspó&pracy z partnerami, którymi s): szpital (klient) oraz dostawca oprogramowania
wspomagaj)cego funkcjonowanie szpitali. Badania obejmuj) równie opracowanie ogólnego
modelu, który b'dzie przewodnikiem dla tworzenia MWKDO w ramach wspó&pracy
dotycz)cej pozyskania systemów ró nych klas. Planowane jest, e równie ten model b'dzie
zgodny ze standardem UMA.
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