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KONCEPCJA PROGRAMU USPRAWNIENIA PROCESU
IN,YNIERII OPROGRAMOWANIA W OPARCIU O MODEL
RUP, TOGAF, PRINCE2, ITIL
Streszczenie
Artyku+ przedstawia koncepcj6 Programu Usprawnienia Procesu (PUP, Program) in,ynierii oprogramowania
opracowan: w oparciu o model RUP, TOGAF, PRINCE2 oraz ITIL. Koncepcja Programu umo,liwi+a uzyskanie
intelektualnej kontroli nad z+o,ono=ci: zagadnienia oraz stanowi+a podstaw6 dla podj6cia decyzji o uruchomieniu
przedsi6wzi6cia PUP w organizacji sektora publicznego. Artyku+ przedstawia zakres i granice Programu, jego
struktur6 (podzia+ na Projekty Usprawnienia Dyscypliny (PUD-y)), Model Procesu In,ynierii Oprogramowania,
Model Wspó+pracy Klient-Dostawca Oprogramowania oraz najwa,niejsze praktyki obni,aj:cych ryzyko
niepowodzenia przedsi6wzi6cia PUP.

1. WST1P
G+ównym celem procesu in,ynierii oprogramowania jest wytworzenie oprogramowania. Proces taki
stanowi kompilacj6 wielu podej=B (metodyk, metod, standardów). Podej=cia te obejmuj: swym zakresem
wiele obszarów i proponuj: pewien sposób ich funkcjonowania. Standardy uzupe+niaj: si6, ale te, cz6sto
ich zakresy pokrywaj: si6. Powoduje to, ,e in,ynier procesu – osoba buduj:ca i dopasowuj:ca Model
Procesu in,ynierii oprogramowania do organizacji czy przedsi6wzi6cia – jest odpowiedzialny za
identyfikacj6 cz6=ci wspólnych standardów i wybór lepszego podej=cia, okre=lenie punktów styku
ró,nych podej=B i utworzenie spójnej kompilacji procesu in,ynierii oprogramowania.
Wdro,enie nowego procesu, w tym jego wkomponowanie w ju, istniej:ce standardy wymaga
uruchomienia przedsi6wzi6cia informatycznego (nazywanego tu Program Usprawnienia Procesu (PUP)
lub Program), którego g+ównym celem jest usprawnienie procesu in,ynierii oprogramowania, tak by móg+
on byB reu,ywalny oraz by stanowi+ stabiln: podstaw6 do ci:g+ej oceny i ulepszania.
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2. KONCEPCJA PRZEDSI1WZI1CIA PUP
2.1. Cel przedsi3wzi3cia PUP
Celem Programu Usprawnienia Procesu jest wsparcie dzia+aD operacyjnych, taktycznych i
strategicznych Departamentu IT (departament du,ej organizacji publicznej) przez usprawnienie jego
procesów. Wymaganiem Klienta by+o usprawnienie procesu in,ynierii oprogramowania w oparciu o:
• metodyk6 IBM RUP [4] (ang. Rational Unified Process),
• szkielet TOGAF [12] (ang. The Open Group Architecture Framework),
• metodyk6 PRINCE2 [10] (ang. Projects in a Controlled Environment),
• najlepsze praktyki ITIL [9] (ang. Information Technology Infrastructure Library).
Wykonawcy przyj6li jako model referencyjny standard RUP z którym zaplanowano integracj6 ww.
modeli [1], [7], [11] oraz najlepszych praktyk Departamentu IT Klienta.
2.2. Zakres przedsi3wzi3cia PUP
Przedsi6wzi6cie PUP obejmuje swym zakresem Departament IT Klienta, uwzgl6dniaj:c jego
interakcj6 z innymi jednostkami organizacyjnymi:
• wewn6trznymi – wszystkie jednostki organizacyjne Klienta wchodz:ce w interakcj6 z
Departamentem IT oraz
• zewn6trznymi – wszystkie jednostki organizacyjne nie b6d:ce cz6=ci: struktury organizacyjnej
Klienta a wchodz:ce z nim w interakcj6.
Za granic6 PUP przyj6to styki Departamentu IT Klienta z wewn6trznymi i zewn6trznymi
jednostkami organizacyjnymi. Styki te, jako obszary wspó+pracy Klient-Dostawca oprogramowania [15],
obarczone s: wieloma ryzykami [6], co zadecydowa+o o ich obj6ciu Programem Usprawnienia Procesu.
Rysunek 1 przedstawia zakres przedsi6wzi6cia PUP z perspektywy Departamentu IT i us+ug, które
udost6pnia i pozyskuje. Przerywana linia to granica Programu.
Us+uga udost6pniana

Jednostka wchodz:ca w
interakcj6 z Departamentem

Departament IT

Us+uga pozyskiwana

Rysunek 1 Zakres przedsi6wzi6cia PUP
Us+ugi (udost6pniane i pozyskiwane) nale,y rozumieB jako dzia+ania b6d:ce odpowiedzialno=ci:
odpowiedniej ze stron, które s: wykonywane podczas interakcji dla realizacji efektywnej wspó+pracy.
2.3. Struktura przedsi3wzi3cia PUP
Aby uzyskaB kontrol6 nad Programem, jego realizacj6 podzielono na mniejsze projekty, które
przedstawia tabela 1.
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Tabela 1 Struktura przedsi6wzi6cia PUP
Struktura przedsi6wzi6cia PUP zosta+a tak zorganizowana, by ka,dy PUD stanowi+ odr6bny,
niezale,ny projekt. Zrealizowanie wy+:cznie wybranych projektów PUD (pocz:wszy od PUD1) nie
stanowi o braku sukcesu Programu, natomiast oznacza usprawnienie adekwatnego obszary Departamentu
IT Klienta.
2.4 Model Procesu IO
Model Procesu In,ynierii Oprogramowania (MPIO) jest podstawowym produktem projektowym
Programu i opisuje usprawniony proces in,ynierii oprogramowania. MPIO zosta+ wygenerowany z
narz6dzia wspomagaj:cego jego budow6 i konfiguracj6 (IBM Rational Method Composer [3]) i jest
udost6pniony jako witryna internetowa. MPIO jest implementacj: (profilu j6zyka UML [14]) standardu
SPEM2 [8] (ang. Software Process Engineering Metamodel), który w powi:zaniu z funkcjonalno=ci: ww.
narz6dzia powoduje, i, jest on otwarty na integracj6 (rysunek 2) z innymi standardami (metodykami,
metodami, praktykami). W kontek=cie przedsi6wzi6cia PUP przyj6to, ,e:
• podstawow: zawarto=ci: MPIO jest definicja usprawnionego procesu oparta o metodyk6 RUP,
natomiast
• cz6=ci: dodatkow: s: inne standardy (TOGAF, PRINCE2, ITIL) oraz
• najlepsze praktyki wypracowane przez Departament IT Klienta.
Cz6=B dodatkowa

inne standardy

najlepsze praktyki

(PRINCE2, TOGAF,
ITIL)

Departamentu IT

Cz6=B podstawowa

Potencjalna
zawarto=B
MPIO

Metodyka IBM RUP
Rysunek 2 Zawarto=B MPIO

3. PROCES REALIZACJI PRZEDSI1WZI1CIA PUP
3.1 Projekt Przygotowania PUP
Celem projektu Przygotowania Programu Usprawnienia Procesu (PPUP) jest umo,liwienie
projektom PUD kontrolowanego rozpocz6cia poprzez zapewnienie, ,e:
• istniej: wszystkie w+adze Programu (w tym projektów PUD) konieczne dla rozpocz6cia prac,
• s: dost6pne informacje potrzebne do sformalizowania warunków dla projektów PUD,
• wyznaczone s: osoby, które podejm: prace potrzebne podczas inicjowania Projektu PUD i/lub
obejm: wa,ne role kierownicze w Programie, projekcie PUD,
• prace potrzebne do zainicjowania Programu, projektu PUD zosta+y zaplanowane,
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•

Klient, u którego zespó+ projektowy b6dzie realizowa+ prace, jest poinformowany o istnieniu
Programu oraz projektów PUD i wynikaj:cych z tego faktu implikacji.
Dodatkowym dokumentem, który pomo,e zarówno w przygotowaniu Planu Etapu Inicjowania, jak i
Planu Projektu jest Formu+a Realizacji projektu PUD, obja=niaj:ca sposób, w jaki zamierza si6
wytworzyB koDcowe produkty projektu. W projekcie PPUP zostan: wytworzone nast6puj:ce produkty:
Kryteria Akceptacji, Uzasadnienie Biznesowe, Oczekiwania Jako=ciowe Klienta, Dziennik, Formu+a
Realizacji Projektu, Za+o,enia Projektu, Zlecenie Przygotowania Projektu, Rejestr Ryzyka, Plan Etapu
Inicjowania.
3.2 Projekt Uszczegó?owienia Dyscyplin
Celem Projektu Uszczegó+owienia Dyscyplin (PUD0) jest opracowanie szczegó+owego planu
usprawnienia procesu in,ynierii oprogramowania Departamentu IT Klienta w obszarach (dyscyplinach)
charakterystycznych dla modelu RUP, TOGAF, PRINCE2 i ITIL. Zakres projektu PUD0 obejmuje
nast6puj:ce czynno=ci:
• Analiz6 obecnego procesu IO realizowanego w Departamencie IT Klienta.
• Identyfikacja obszarów podlegaj:cych usprawnieniu.
• Opracowanie szczegó+owego planu dla projektów PUD.
Produktami PUD0 s::
• Uruchomiony MPIO przedstawiaj:cy podstawow: struktur6 ca+ego procesu IO.
• Dokument podsumowuj:cy obecny stan procesu IO Departamentu IT Klienta.
• Szczegó+owy plan realizacji projektów PUD.
• Priorytety wdra,ania projektów PUD i kolejno=B ich realizacji.
• Lista produktów dla ka,dego projektu PUD.
3.3. Proces realizacji projektów PUD
Ka,dy Projekt Usprawnienia Dyscypliny b6dzie realizowany podej=ciem iteracyjno-przyrostowym,
poniewa, w przeciwieDstwie do modelu kaskadowego (klasycznego) zapewnia ono zespo+owi
projektowemu mo,liwo=B dostarczania klientowi cz:stkowych wyników swoich prac. Powoduje to istotne
obni,enie ryzyka niepowodzenia ju, na pocz:tku projektu (rysunek 3).

Rysunek 3 Ryzyko w podej=ciu kaskadowym i iteracyjnym [4]
Istotnym elementem realizacji przedsi6wzi6cia PUP s: zale,no=ci projektów PUD. Rysunek 4
przedstawia ogólny harmonogram, który stanowi podstaw6 dla projektu PUD0 (Projekt Uszczegó+owienia
Dyscyplin) dla opracowania szczegó+owego harmonogramu.
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Rysunek 4 Zale,no=ci projektów przedsi6wzi6cia PUP
3.4. Iteracje w projektach PUD
Dla ka,dego Projektu Usprawnienia Dyscypliny (PUD1-PUD12) okre=lono ogólny, standardowy
zakres prac, który zostanie wykonany w Projekcie Uszczegó+owienia Dyscyplin (PUD0) i jest to:
• okre=lenie celu projektu PUD,
• okre=lenie korzy=ci z usprawnienia danego obszaru,
• zdefiniowanie docelowych czynno=ci danego obszaru,
• zdefiniowanie artefaktów dyscypliny (szablony dla dokumentów i\lub modeli),
• przedstawienie propozycji narz6dziowej automatyzuj:cej czynno=ci danego obszaru.
W oparciu o do=wiadczenia Wykonawcy oraz zgodnie z zaleceniami metodyki RUP jej wdro,enie
powinno byB realizowane przy za+o,eniu, ,e obszarem, jednostk: usprawnienia jest dyscyplina. Jak
wcze=niej okre=lono oznacza to, ,e ka,dy projekt PUD jest usprawnieniem konkretnej dyscypliny
(obszaru) wyró,nionej w podej=ciu RUP i maj:cej odzwierciedlenie w procesach Departamentu IT
Klienta. I tak (przyjmuj:c macierzowy, charakterystyczny dla metodyki RUP uk+ad dyscyplin i faz) dla
ka,dego projektu PUD przyj6to model realizacji maj:cy dwie fazy oraz trzy dyscypliny (rysunek 5). Fazy
to Opracowanie i Przekazanie, natomiast dyscypliny to Analiza, Implementacja i Wdro,enie.

Rysunek 5 Model realizacji projektów PUD
Taki uk+ad oznacza, ,e ka,dy projekt PUD b6dzie realizowany w dwóch fazach, podczas których
zostan: wykonane czynno=ci charakterystyczne dla danej dyscypliny. I tak w fazie Opracowania
nat6,enie prac analitycznych i implementacyjnych b6dzie wi6ksze ni, w fazie Przekazania, w której to
g+ówny nacisk b6dzie k+adziony na wdro,enie rozwi:zania, czyli jego przeniesienie w =rodowisko
u,ytkowników (informatyków Departamentu IT Klienta).
3.5. Praktyki obni@ajAce ryzyka projektów PUD
Podczas realizacji ka,dego projektu PUD b6d: stosowane praktyki eliminuj:ce lub obni,aj:ce
ryzyka niepowodzenia projektów. Zalicza si6 do nich:
• podej=cie iteracyjno-przyrostowe,
• mentoring oraz
• coaching podczas warsztatów realizowanych z wykorzystaniem specyfikacji projektowych
Klienta.
Przedsi6wzi6cie PUP zostanie zrealizowany w oparciu o model iteracyjno-przyrostowy, ogólnie
przedstawiony w sekcji 3.3. Iteracyjno=B oznacza wykonywanie sekwencji pewnych czynno=ci, które
doprowadz: do usprawnienia danego obszaru Departamentu IT Klienta. Natomiast przyrostowo=B
oznacza, i, po ka,dej iteracji usprawnienie b6dzie rozszerzone o kolejny obszar (fragment, cz6=B)
Departamentu IT Klienta.
Realizacja ka,dy projektu od PUD1 zak+ada zastosowanie mentoringu i coachingu - przewodnictwa i
indywidualnego szkolenia informatyków Departamentu IT Klienta. Powo+any ze strony Wykonawcy
konsultant do mentoringu i coachingu tzw. mentor b6dzie wspiera+ i uczy+ informatyków jak
samodzielnie i poprawnie realizowaB swoje odpowiedzialno=ci w usprawnionych obszarach. Mentor
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podczas specjalnie zaprojektowanych warsztatów wykorzysta specyfikacje projektowe Klienta i poka,e
jak przy usprawnionym podej=ciu prawid+owo wykonywaB swoje odpowiedzialno=ci. Jak pokaza+a
praktyka warsztat z wykorzystaniem specyfikacji projektowych Klienta [5]:
• obni,a ryzyko wyst:pienia przypadków niew+a=ciwego realizowania swoich odpowiedzialno=ci
oraz
• u+atwia uczestnikom warsztatu prze+o,enia nowego podej=cia, nowej wiedzy na specyfikacje
projektowe z którymi informatyk pracuje na co dzieD.

4. PODSUMOWANIE
4.1. Stan realizacji przedsi3wzi3cia PUP
W ramach przedsi6wzi6cie PUP zrealizowano fragment projektu PUD3 (obszar Analizy i
Projektowania). Usprawniony fragment obejmowa+ wy+:cznie obszar (styk) wspó+pracy Klient-Dostawca
oprogramowania [15]. Projekt ten zakoDczy+o si6 sukcesem, tzn. zosta+ zrealizowany nie przekraczaj:c
bud,etu, harmonogramu i zakresu, a opracowany Model Wspó+pracy Klient-Dostawca Oprogramowania
(MWKDO) [2] jest wykorzystywany w praktyce i stanowi standard analityczno-projektowy
wspó+pracuj:cych stron. Sukces tego projektu stanowi+ potwierdzenie zasadno=ci powo+ania ca+ego
Programu Usprawnienia Procesu.
4.2. Wnioski
Program Usprawnienia Procesu in,ynierii oprogramowania w oparciu o model RUP, TOGAF, ITIL,
PRINCE2 jest z+o,onym przedsi6wzi6ciem, anga,uj:cym wielu udzia+owców. O jego powodzeniu w
znacznym stopniu decyduj: nast6puj:ce czynniki:
• wypracowanie dobrej koncepcji uwzgl6dniaj:cej podzia+ Programu na mniejsze projekty PUD,
• jednoznaczna wizja rozwi:zania zrozumia+a i akceptowalna przez wszystkich cz+onków zespo+u
wytwórczego Wykonawcy oraz przedstawicieli Klienta,
• przekonanie u,ytkowników rozwi:zania, ,e nowe podej=cie u+atwi im prac6,
• iteracyjno-przyrostowe podej=cie w realizacji projektów PUD,
• mentoring oraz coaching z wykorzystaniem rzeczywistych specyfikacji Klienta.
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Summary
The articles describe concept of software engineering Process Improvement Program (PIP), based of IBM RUP,
TOGAF, PRINCE2 and ITIL. The concept of the program enable to obtain intellectual control on the PIP complexity
and it was basis for decision about starting the PIP in a public domain. The articles shows scope and boundary of the
PIP and its structure (PIP was division into Discipline Improvement Projects), Software Client-Supplier Cooperation
Model, Software Engineering Process Model and best practices which decrease a risk of PIP failure.

