ROZDZIA 99
KRYTERIA OCENY METODY WSPOMAGAJ CEJ
INTERAKCJ KLIENT-DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA I
ICH ZASTOSOWANIE DO METODY WIKLIDO

W rozdziale przedstawiono metod3 Wspomagania Interakcji KLIent-Dostawca Oprogramowania (WIKLIDO) oraz wyja8niono w jaki sposób wykorzystano metod3 GQM (ang. Goal Question Metrics) do systematycznego wywiedzenia metryk oceny tej metody.

1. WPROWADZENIE
Problem interakcji (wspó;pracy) klient-dostawca jest istotnym elementem
przedsi3wzi3< pozyskiwania oprogramowania. Udzia;owcy tego problemu reprezentuj> ró ne perspektywy – cz3sto wywodz> si3 z ró nych kultur organizacyjnych, pochodz> z ró nych dziedzin i grup zawodowych o zró nicowanym poziomie do8wiadcze ,
wiedzy i wykszta;cenia. Powoduje to, e wspó;praca klient-dostawca oprogramowania
stanowi jeden z g;ównych obszarów ryzyka [8] w przedsi3wzi3ciach informatycznych,
a niedostatki tej wspó;pracy s> jednym z g;ównych zagro e sukcesu takich przedsi3wzi3<.
In ynieria oprogramowania dysponuje wieloma standardami i praktykami, które
w swoim zakresie mieszcz> problem wspó;pracy i zawieraj> wskazówki dotycz>ce
obni enia zwi>zanych z nim ryzyk. W8ród standardów, które obejmuj> zagadnienia
wspó;pracy mo na wymieni< ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) [5], CMMI-ACQ (ang. Capability Maturity Model® Integration for Acquisition) [12], COBIT (ang. Control Objectives for Information and related Technology)
[4], IBM RUP (ang. Rational Unified Process) [11], ISO 12207:2008 (Systems and
software engineering - Software life cycle processes) [6], IEEE Std 828-2005 (IEEE
Standard for Software Configuration Management Plans) [3], IEEE Std 1062-1998
(IEEE recommended practice for software acquisition) [1], IEEE Std 830-1998 (IEEE
recommended practice for software requirements specifications) [2]. Jednak standardy
te, ze wzgl3du na ich zakres nale y uzna< za ogólne, jedynie pobie nie traktuj>ce
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kwestie wspó;pracy klient-dostawca oprogramowania. Ograniczaj> si3 one do wprowadzenia taksonomii poj3< oraz ogólnych zalece dotycz>cych post3powania wspó;pracuj>cych stron. Nie daj> wystarczaj>cej podstawy do formalizacji tego obszaru, a
co za tym idzie nie tworz> warunków do opracowania skutecznych rozwi>za wspomagaj>cych wspó;prac3.
Jako uzupe;nienie standardów i jednoczesne wsparcie w ich osi>ganiu autorzy
niniejszej pracy proponuj> nowe podej8cie do modelowania i wspierania wspó;pracy
klienta i dostawcy oprogramowania. Metoda ta, nazwana metod> Wspomagania Interakcji KLIent-Dostawca Oprogramowania (WIKLIDO) polega na opracowaniu modelu interakcji dla klienta i dostawcy w ramach przedsi3wzi3< pozyskiwania
oprogramowania, a nast3pnie wykorzystywaniu tego modelu do usprawnienia procesu
pozyskiwania oprogramowania realizowanego z udzia;em wspó;pracuj>cych stron.
W rozdziale zawarto wprowadzenie do metody WIKLIDO oraz w systematyczny sposób wywiedziono zestaw metryk s;u >cych do oceny tej metody. Ponadto krótko opisano dwa studia przypadków zwi>zane z zastosowaniem metody, które w toku
dalszych bada pos;u > do zebrania danych w celu wyznaczenia warto8ci zaproponowanych metryk.

2. METODA WIKLIDO
Rysunek 1 przedstawia kontekst u ytkowy metody WIKLIDO. Metoda zak;ada
wykorzystanie trzech komponentów, które zaprezentowano na rysunku.
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Rys. 1 Metoda WIKLIDO w kontek8cie u ytkowym

W ramach modelu przedstawionego na rysunku 1 wyró niono In yniera Procesu – rol3 zwi>zan> ze wspomaganiem zastosowania metody, oraz U ytkownika Modelu - udzia;owca, na rzecz którego metoda jest stosowana. U ytkownikami modelu s> w
szczególno8ci g;owni aktorzy procesu pozyskiwania oprogramowania: klient i dostawca oprogramowania.
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Architektura metody WIKLIDO obejmuje:
1. Model Interakcji Klient-Dostawca Oprogramowania (MIKDO) – powstaje
w wyniku procesu modelowania i opisuje interakcje klient-dostawca oprogramowania. Sk;adnikami MIKDO s> abstrakcje metamodelu SPEM2 [9] w
tym wzorce interakcji klient-dostawca oprogramowania.
2. Model Interakcji In"ynier Procesu-U"ytkownik (MIIPU) – to model
interakcji in yniera procesu z u ytkownikami modeli (reprezentantami dostawcy i klienta oprogramowania). G;ównymi sk;adnikami MIIPU s>:
– definicje podstawowych poj3< modelowania interakcji,
– wzorce interakcji in ynier procesu-u ytkownik modelu.
3. Baza Wiedzy In"yniera Procesu (BWIP) – jest metodycznym zapleczem inyniera procesu, zawiera praktyki na temat modelowania interakcji klientdostawca oprogramowania. G;ównymi sk;adnikami BWIP s>:
– metamodel interakcji klient-dostawca oprogramowania,
– definicje podstawowych poj3< modelowania interakcji klient-dostawca
oprogramowania,
– wzorce interakcji in ynier procesu-u ytkownik modelu,
– szablony interakcji klient-dostawca oprogramowania,
– przyk;ady wype;nionych szablonów interakcji klient-dostawca oprogramowania,
– listy kontrolne dla szablonów interakcji klient-dostawca oprogramowania w tym g;ównych abstrakcji metamodelu SPEM2 [3].
Zastosowanie metody WIKLIDO polega na koordynowanej przez in yniera
procesu (z udzia;em klienta i dostawcy oprogramowania) budowie modelu MIKDO
[7], a nast3pnie wykorzystaniu tego modelu do wspomagania procesu interakcji klientdostawca w przedsi3wzi3ciach pozyskiwania oprogramowania.

3. STUDIA PRZYPADKÓW
W ramach prac badawczych nad metod> WIKLIDO zrealizowano przy wspó;pracy z partnerami przemys;owymi dwa studia przypadków. W pierwszym przypadku
opracowano MIKDO dla przedsi3wzi3cia pozyskania szpitalnego systemu informatycznego1 [10]. Opracowany model wykorzystano do wspomagania wdro enia takiego
systemu w szpitalu. W drugim przypadku opracowano MIKDO dla przedsi3wzi3cia
pozyskiwania Sytemu Monitoringu i Kontroli Finansowej2. Model zosta; wykorzystywany jako standard analityczno-projektowy dla obu wspó;pracuj>cych stron.

______________
1
2

Dostawca: ISH Polska, Klient: Swissmed Centrum Zdrowia, Produkt: system eMedSolution
Dostawca: Comarch Systemy Informatyczne, Klient: Ministerstwie Finansów, Produkt: sys-
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Przeprowadzone studia przyczyni;y si3 do uszczegó;owienia architektury metody (trzy komponenty) i jej udoskonalenia (zawarto8< komponentów). Stan ten sta; si3
podstaw> do planowania eksperymentów oceniaj>cych. Zaplanowano w szczególno8ci
ocen3 metody WIKLIDO w nast3puj>cych aspektach:
1. Baza Wiedzy In yniera Procesu (BWIP) - pod wzgl3dem u yteczno8ci.
2. Model Interakcji In ynier Procesu-U ytkownik (MIIPU) - pod wzgl3dem
u yteczno8ci.
3. Proces modelowania interakcji klient-dostawca oprogramowania - pod
wzgl3dem wydajno8ci.
4. Model Wspó;pracy Klient-Dostawca Oprogramowania (MIKDO) - pod
wzgl3dem u yteczno8ci.
5. Proces wykorzystania MIKDO - pod wzgl3dem efektywno8ci.
Do systematycznego wywiedzenia metryk s;u >cych osi>gni3ciu zdefiniowanych wy ej celów pomiarowych zastosowano metod3 GQM (ang. Goal Question Metrics)[13].

4. METRYKI OCENY METODY WIKLIDO

4.1.

METRYKI OCENY BWIP
Tabela 2. Cel oceny MWIP

Zbada<
W celu
Pod wzgl3dem
Z perspektywy
W kontek8cie

Baz' Wiedzy In"yniera Procesu
oceny
u"yteczno(ci
in"yniera procesu
eksperymentu w (rodowisku przemys)owym

Dla oceny u yteczno8ci BWIP wywiedziono nast3puj>ce pytania i metryki:
P1: Czy )atwo opanowa+ wiedz' zawart, w BWIP?
M1: 8rednia z ocen ;atwo8ci opanowania wiedzy zawartej w BWIP
P2: Czy BWIP wspiera in"yniera procesu?
M1: 8rednia z ocen ;atwo8ci u ytkowania BWIP

tem SIMIK (System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójno8ci)
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M2: 8rednia z ocen ;atwo8ci stosowania szablonów interakcji klient-dostawca
oprogramowania
M3: 8rednia z ocen przydatno8ci wzorców interakcji in ynier procesuu ytkownik modelu
M4: 8rednia z ocen szczegó;owo8ci wzorców interakcji in ynier procesuu ytkownik modelu
M5: 8rednia z ocen przydatno8ci list kontrolnych
Autorzy metody przyjmuj> iteracyjny proces udoskonalania u yteczno8ci BWIP.
Rozstrzygni3cie odpowiedzi dla P1 nast>pi na podstawie uzyskanej 8redniej arytmetycznej ze wszystkich 8rednich z ocen dla M1. Rozstrzygni3cie odpowiedzi dla P2 nast>pi na podstawie uzyskanej 8redniej arytmetycznej ze wszystkich 8rednich
arytmetycznych uzyskanych dla M1…M5. Zakres odpowiedzi dla P1 i P2 ustalono w
przedziale od 1 do 5. Za pozytywna odpowiedV na postawione pytania przyj3to uzyskanie 8redniej arytmetycznej W 3.
4.2.

METRYKI OCENY MIIPU
Tabela 3. Cel oceny MIIPU

Zbada<
W celu
Pod wzgl3dem
Z perspektywy
W kontek8cie

Model Interakcji In"ynier Procesu-U"ytkownik
oceny
u"yteczno(ci
u"ytkownika modelu
eksperymentu w (rodowisku przemys)owym

Dla oceny u yteczno8ci MIIPU wywiedziono nast3puj>ce pytania i metryki:
P1: Czy )atwo opanowa+ wiedz' zawart, w modelu MIIPU?
M1: 8rednia z ocen ;atwo8ci opanowania wiedzy modelu
P2: Czy model MIIPU wspiera u"ytkownika?
M1: 8rednia z ocen ;atwo8ci u ytkowania modelu
M2: 8rednia z ocen przydatno8ci wzorców interakcji in ynier procesuu ytkownik
M3: 8rednia z ocen kompletno8ci wzorców interakcji in ynier procesuu ytkownik
Autorzy metody przyjmuj> iteracyjny proces udoskonalania u yteczno8ci MIIPU.
Rozstrzygni3cie odpowiedzi dla P1 nast>pi na podstawie uzyskanej 8redniej arytmetycznej ze wszystkich 8rednich z ocen dla M1. Rozstrzygni3cie odpowiedzi dla P2 nast>pi na podstawie uzyskanej 8redniej arytmetycznej ze wszystkich 8rednich
arytmetycznych uzyskanych dla M1…M3. Zakres odpowiedzi dla P1 i P2 ustalono w
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przedziale od 1 do 5. Za pozytywna odpowiedV na postawione pytania przyj3to uzyskanie 8redniej arytmetycznej W 3.
4.3.

METRYKI OCENY PROCESU MODELOWANIA INTERAKCJI KLIENTDOSTAWCA OPROGRAMOWANIA
Tabela 4. Cel oceny procesu modelowania interakcji klient-dostawca oprogramowania

Zbada<
W celu
Pod wzgl3dem
Z perspektywy
W kontek8cie

proces modelowania interakcji klient-dostawca oprogramowania
oceny
wydajno(ci
in"yniera procesu i u"ytkowników MIKDO
eksperymentu w (rodowisku przemys)owym

Dla oceny wydajno8ci procesu modelowania interakcji wywiedziono nast3puj>ce pytania i metryki:
P1: Jaka jest pracoch)onno(+ modelowania interakcji klient-dostawca oprogramowania?
M1: pracoch;onno8< modelowania interakcji klient-dostawca oprogramowania
M2: pracoch;onno8< zaanga owanych udzia;owców u ytkowników modelu w
specyfikowanie interakcji
M3: pracoch;onno8< weryfikacji wyników modelowania przez u ytkowników
modelu
M4: pracoch;onno8< merytorycznego przeszkolenia in yniera procesu do stosowania metody WIKLIDO
M5: liczba u ytkowników MIKDO zaanga owanych w proces modelowania
interakcji
Autorzy metody przyjmuj> iteracyjny proces pomiaru wydajno8ci procesu modelowania interakcji klient-dostawca oprogramowania. Uzyskanie odpowiedzi dla P1
nast>pi na podstawie uzyskanych danych dotycz>cych pracoch;onno8ci zwi>zanej z
wytworzeniem MIKDO oraz alokacji zasobów ludzkich w proces modelowania interakcji klient-dostawca oprogramowania. Pomiar wydajno8ci b3dzie nast3powa; po
ka dej aktualizacji sk;adników metody WIKLIDO.
4.4.

METRYKI OCENY MIKDO
Tabela 5. Cel oceny Modelu Interakcji Klient-Dostawca Oprogramowania
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Zbada<
W celu
Pod wzgl3dem
Z perspektywy
W kontek8cie

Model Interakcji Klient-Dostawca Oprogramowania
oceny
u"yteczno(ci
klientów MIKDO
eksperymentu w (rodowisku przemys)owym

Dla oceny u yteczno8ci MIKDO wywiedziono nast3puj>ce pytania i metryki:
P1: Czy )atwo opanowa+ wiedz' zawart, w modelu MIKDO?
M1: 8redni stopie ;atwo8ci opanowania wiedzy modelu przez jego u ytkowników
P2: Czy model MIKDO wspiera klienta oprogramowania?
M1: 8rednia z ocen ;atwo8ci u ytkowania modelu
M2: 8rednia z ocen przydatno8ci wzorców interakcji klient-dostawca oprogramowania
M3: 8rednia z ocen wsparcia dla analizy potencja;u dla pozyskiwania oprogramowania
M4: 8rednia z ocen poprawy zrozumienia swojej roli w interakcji z dostawc>
M5: 8rednia z ocen wsparcia dla harmonizacji dzia;a klienta z innymi jego procesami wynikaj>cymi z jego statusowej dzia;alno8ci
M6: 8rednia z ocen uszczegó;owienia kluczowych zada interakcji
M7: 8rednia z ocen wsparcia dla opracowania koncepcji interakcji z dostawc>
M8: 8rednia z ocen wsparcia dla ci>g;ego usprawniania interakcji z dostawc>
M9: 8rednia z ocen mo liwo8ci ponownego wykorzystania MIKDO dla innego
przedsi3wzi3cia pozyskiwania oprogramowania
P3: Czy model MIKDO wspiera dostawc' oprogramowania?
M1: 8rednia z ocen ;atwo8ci u ytkowania modelu
M2: 8rednia z ocen przydatno8ci wzorców interakcji klient-dostawca oprogramowani
M3: 8rednia z ocen wsparcia dla analizy potencja;u dla dostarczania oprogramowania
M4: 8rednia z ocen poprawy zrozumienia swojej roli w interakcji z klientem
M5: 8rednia z ocen wsparcia dla harmonizacji dzia;a dostawcy z innymi jego
procesami wynikaj>cymi z jego statusowej dzia;alno8ci
M6: 8rednia z ocen uszczegó;owienia kluczowych zada interakcji
M7: 8rednia z ocen wsparcia dla opracowania koncepcji interakcji z klientem
M8: 8rednia z ocen wsparcia dla ci>g;ego usprawniania interakcji z klientem
M9: 8rednia z ocen mo liwo8ci ponownego wykorzystania MIKDO dla innego
przedsi3wzi3cia pozyskiwania oprogramowania
P4: Czy MIKDO wspiera identyfikacj' ryzyk wspó)pracy?
M1: liczba zidentyfikowanych na podstawie MIKDO ryzyk wspó;pracy wynikaj>cych ze strony klienta
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M2: liczba zidentyfikowanych na podstawie MIKDO ryzyk wspó;pracy wynikaj>cych ze strony dostawcy
Autorzy metody przyjmuj> iteracyjny proces udoskonalania u yteczno8ci MIKDO. Rozstrzygni3cie odpowiedzi dla P1 nast>pi na podstawie uzyskanej 8redniej arytmetycznej ze wszystkich 8rednich z ocen dla M1. Rozstrzygni3cie odpowiedzi dla P2 i
P3 nast>pi na podstawie uzyskanej 8redniej arytmetycznej ze wszystkich 8rednich
arytmetycznych uzyskanych dla poszczególnych metryk. Dla P4 rozstrzygni3cie odpowiedzi nast>pi na podstawie liczby zidentyfikowanych ryzyk wspó;pracy.
Zakres odpowiedzi dla P1…P3 ustalono w przedziale od 1 do 5. Za pozytywna
odpowiedV na postawione pytania przyj3to uzyskanie 8redniej arytmetycznej W 3. Dla
P4 przyj3to uzyskanie pozytywnej odpowiedzi je8li MIKDO umo liwi identyfikacj3
minimum 1 ryzyka wspó;pracy klient-dostawca oprogramowania, niezale nie od w;a8ciciela ryzyka.
4.5.

METRYKI OCENY PROCESU WYKORZYSTANIA MIKDO
Tabela 6. Cel oceny procesu wykorzystania MIKDO

Zbada<
W celu
Pod wzgl3dem
Z perspektywy
W kontek8cie

proces interakcji klient-dostawca oprogramowania w
oparciu o Model Interakcji Klient-Dostawca Oprogramowania
oceny
efektywno(ci
klientów MIKDO
eksperymentu w (rodowisku przemys)owym

Dla oceny efektywno8ci procesu wspó;pracy w oparciu o MIKDO wywiedziono
nast3puj>ce pytania i metryki:
P1: Jaka jest efektywno(+ interakcji opartej o MIKDO z perspektywy klienta oprogramowania?
M1: 8rednia z ocen zaufania klienta do dostawcy
M2: 8rednia z ocen formalizacji wspó;pracy
M3: 8rednia z ocen wsparcia dla dokumentowania procesu wspó;pracy
M4: 8rednia z ocen wsparcia dla komunikacji z dostawc>
M5: 8rednia z ocen wsparcia dla rozwi>zywania sytuacji konfliktowych
M6: 8rednia z ocen wsparcia dla pozyskania dostawcy oprogramowania o najwi3kszym potencjale do efektywnej wspó;pracy
P2: Jak jest efektywno(+ interakcji opartej o MIKDO z perspektywy dostawcy oprogramowania?
8
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M1: 8rednia z ocen zaufania dostawcy do klienta oprogramowania
M2: 8rednia z ocen formalizacji wspó;pracy
M3: 8rednia z ocen wsparcia dla dokumentowania procesu wspó;pracy
M4: 8rednia z ocen wsparcia dla komunikacji z dostawc>
M5: 8rednia z ocen wsparcia dla rozwi>zywania sytuacji konfliktowych
Autorzy metody przyjmuj> iteracyjny proces pomiaru efektywno8ci procesu interakcji klient-dostawca oprogramowania w oparciu o model MIKDO. Rozstrzygni3cie
odpowiedzi dla P1 nast>pi na podstawie uzyskanej 8redniej arytmetycznej ze wszystkich 8rednich arytmetycznych uzyskanych dla M1…M6. Rozstrzygni3cie odpowiedzi
dla P2 nast>pi na podstawie uzyskanej 8redniej arytmetycznej ze wszystkich 8rednich
arytmetycznych uzyskanych dla M1…M5. Zakres odpowiedzi dla P1 i P2 ustalono w
przedziale od 1 do 5. Za pozytywna odpowiedV na postawione pytania przyj3to uzyskanie 8redniej arytmetycznej W 3. Pomiar efektywno8ci b3dzie nast3powa; po ka dej
aktualizacji sk;adników metody WIKLIDO.

5. PODSUMOWANIE
W metodzie WIKLIDO zastane ocenione:
1. dwa procesy (proces modelowania wspó;pracy, proces wykorzystania
MIKDO),
2. dwa zasoby (MWIP, MIIPU) oraz
3. jeden produkt (MIKDO).
Z wywiedzionych metryk wynika, e zdecydowana wi3kszo8< cech pomiarowych ma charakter jako8ciowy, a uzyskane wyniki b3d> zale ne od subiektywnej oceny u ytkowników modeli oraz uczestników procesu wspó;pracy. Wynika to z faktu, i
w zagadnieniu interakcji (wspó;pracy) klient-dostawca oprogramowania istotne s>
czynniki natury psychologiczno-socjologicznej, takie jak komunikacja wspó;pracuj>cych stron, dobre zrozumienia podstawowych poj3< czy zbudowanie atmosfery zaufania do partnera.
Do oceny metody WIKLIDO zdecydowano si3 wy;>cznie na eksperymenty w
8rodowisku przemys;owym, gdy uzyskanie nawet przybli onych warunków w 8rodowiska akademickim uznano za niemo liwe. Do zebrania danych pos;u y ankieta.
Respondentami ankiety b3d> wspó;pracuj>cy (b3d>cy w interakcji) przedstawiciele
klienta i dostawcy oprogramowania danego przedsi3wzi3cia informatycznego.

9

K. Wyrzykowski, J. Górski
LITERATURA DO ROZDZIAXU

[1] IEEE recommended practice for software acquisition,
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&isnumber=16011&arnumber=741938&punumber=
5977 – 2009
[2] IEEE recommended practice for software requirements specifications,
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&isnumber=15571&arnumber=720574&punumber=
5841 - 2009
[3] IEEE Standard for Software Configuration Management Plans,
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?tp=&isnumber=32241&arnumber=1502775&punumber=10
048 – 2009
[4] Information Systems Audit and Control Association: Control Objectives for Information and Related
Technology 4.1 2007,
http://www.isaca.org/Content/NavigationMenu/Members_and_Leaders/COBIT6/Obtain_COBIT/Obt
ain_COBIT.htm - 2009
[5] Information Technology Infrastructure Library v3 2007: Official ITIL® Website. http://www.itilofficialsite.com/home/home.asp - 2009
[6] ISO 12207:2008 Systems and software engineering - Software life cycle processes,
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43447 –2009
[7] K. Wyrzykowski, J. Górski: Modelowanie wspó;pracy klienta i dostawcy w przedsi3wzi3ciach
pozyskiwania oprogramowania. I Ma;opolska Konferencja Zarz>dzanie Projektem. Kraków 2007
[8] McConnell S.: Rapid Development, Microsoft Press, 1996.
[9] Object Management Group, Software Process Engineering Metamodel Specification, Version 2.0,
2005, http://www.omg.org/docs/ptc/07-11-01.pdf
[10]P. D>browski, M. Jakubowski, J. Górski, K. Wyrzykowski: Wspieranie wspó;pracy klienta i
dostawcy szpitalnego systemu informatycznego eMedSolution w organizacji medycznej Swissmed.
Trzy perspektywy. Ogólnopolski Przegl>d Medyczny nr 12.2007
[11]Rational Unified Process v7.01, 2008.
[12]Software Engineering Institute: Capability Maturity Model® Integration for Acquisition, Version 1.2
2007, http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/07.reports/07tr017.pdf - 2009
[13]Solingen R. van, Berghout E.: The Goal/Question/Metric method: A practical guide for quality
improvement of software development, McGraw-Hill, 1999.

10

