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IMPLEMENTACJA WYMAGAŃ STANDARDU DO-178C W PROCESIE  

TWORZENIA OPROGRAMOWANIA AWIONICZNEGO DEDYKOWANEGO  

DLA NAHEŁMOWEGO SYSTEMU ZOBRAZOWANIA SWPL-1 CYKLOP 

 

W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac analitycznych i konstrukcyjnych realizowanych w Instytucie Technicznym 

Wojsk Lotniczych (ITWL) w zakresie możliwości implementacji wymagań standardu DO-178C w procesie tworzenia  opro-

gramowania awionicznego dedykowanego dla nahełmowego systemu zobrazowania SWPL-1 CYKLOP, zbudowanego w ITWL. 

Na przykładzie oprogramowania tworzonego dla komputera graficznego KG-1, zarządzającego trybami pracy systemu SWPL-

1, oraz układu dopasowania sygnałów UDS-1, zilustrowano spełnienie wybranych wymagań standardu DO-178C.  

 

WSTĘP 

Standard DO-178C jest podstawowym dokumentem stosowa-
nym na międzynarodowym rynku lotniczym w procesie opracowy-
wania i  certyfikacji oprogramowania wchodzącego w skład elektro-
nicznych urządzeń pokładowych. Składa się z części podstawowej 
oraz kilku uzupełniających standardów: DO-248C, DO-330, DO-331, 
DO-332 i DO-333 definiujących dodatkowe wymagania i aktywności 
(które należy przewidzieć w procesie opracowywania oprogramo-
wania w zależności od przyjętej techniki realizacji). Standard DO-
331 opisuje projektowanie oprogramowania i sprzętu przy użyciu 
techniki modelowania (Model-Based Designs). Algorytmy oblicze-
niowe lub ich fragmenty realizowane są przy użyciu narzędzi ze-
wnętrznych, w których proces projektowania odbywa się poprzez 
połączenie bloków realizujących różne operacje matematyczne. 
Zrealizowany w ten sposób diagram obliczeń podlega testowaniu i 
weryfikacji. Końcową fazą realizacji algorytmu jest automatyczna 
generacja na podstawie opracowanego diagramu kodu źródłowego 
oprogramowania. Przy użyciu tej metody realizacja algorytmów 
odbywa się w sposób wizualny z automatyczną generacją kodu 
wynikowego. Standard DO-332 wykorzystywany jest w przypadku 
użycia do realizacji projektu języków programowania zorientowa-
nych obiektowo (m.in.: C++, Java, Ada). Podstawowym problemem 
w przypadku języków  zorientowanych obiektowo jest weryfikacja 
takiego oprogramowania, które używa trzech podstawowych tech-
nik: dziedziczenie, polimorfizm oraz dynamiczne łączenie [1].  

Przykładem może być istnienie  w jednej hierarchii klas metody 
o tej samej nazwie i uzyskanie pewności, że przy dynamicznym 
wywołaniu odpowiedniej klasy zostanie uruchomiona właściwa 
metoda. Standard DO-333 wykorzystywany jest w przypadku, gdy  
w procesie projektowania wykorzystywane są metody formalne. 
Metody formalne są technikami matematycznymi wykorzystywanymi 
w procesie wytwarzania i weryfikacji oprogramowania. Zadaniem 
metod formalnych jest opracowanie modelu matematycznego bu-
dowanego systemu oraz zbadanie jego zachowania w celu udo-
wodnienia, że budowany system jest funkcjonalny, a także spełnia 
założone dla niego wymogi bezpieczeństwa. DO-330 opisuje proces 
kwalifikacji narzędzi programowych wykorzystywanych w procesie 
pisania, testowania, uruchamiania i modyfikowania oprogramowa-
nia. Z powodu dużej ilości wykorzystywanych do programowania 

narzędzi oraz ich producentów zdecydowano się wydzielić tą część 
z dokumentu DO-178C i zapisać ją w oddzielnym dokumencie DO-
330. Wydzielenie DO-330 wprowadziło możliwość opracowywania 
narzędzi kwalifikowanych bez konieczności zagłębiania się w 
szczegóły standardu DO-178C. Poprzez proces kwalifikacji należy 
rozumieć proces oceny narzędzi programowych, których wyjście 
jest nieweryfikowane, a które upraszczają, przyspieszają i automa-
tyzują proces DO-178C. Standard DO-248C jest dokumentem 
dodatkowym i uzupełniającym do standardu DO-178C, wyjaśniają-
cym jego różne niezrozumiałe i problematyczne aspekty [2].  

ITWL opracował „Dokumentację oprogramowania dla systemu 
SWPL-1” [3], oraz Plan Jakości dla projektu informatycznego opro-
gramowania systemu, które starają się sprostać wymaganiom zapi-
sanym w DO-178C [4].Opracowanie niniejszego Planu Jakości 
zostało poprzedzone szczegółowym przeglądem wszystkich wyma-
gań dotyczących wyrobu i umowy, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymagań nowych i nietypowych wg. AQAP 2210, p. 2.2.2, AQAP 
2105, p. 3.2.1 [5, 6] 

1. WYMAGANIA DO-178C DOTYCZĄCE PRZYJĘTEGO 
POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OPROGRAMOWANIA 
WYTWARZANEGO DLA SYSTEMU SWPL-1  

System wyświetlania parametrów lotu SWPL-1 CYKLOP prze-
znaczony jest do zobrazowania informacji pilotażowo–
nawigacyjnych przed okiem I pilota (dowódcy załogi) oraz dla II 
pilota. System wyświetla informacje, przedstawione w postaci sym-
boli graficznych lub w postaci cyfrowej. Pozwala to na kontrolowanie 
parametrów lotu i jednoczesną obserwację otoczenia śmigłowca 
bez konieczności przenoszenia wzroku na tablice przyrządów. Jest 
to szczególne istotne w lotach manewrowych na małej wysokości 
(np. loty w górach) zarówno w dzień jak i w nocy.  

System posiada możliwości zobrazowania informacji pilotażo-
wej, nawigacyjnej i kontroli pracy zespołu napędowego w postaci 16 
parametrów lotu wybieranych na czterech planszach, 27 stanów 
ostrzegania o sytuacjach niebezpiecznych na pokładzie śmigłowca 
– WARN oraz sygnalizacja błędów pracy systemów pokładowych 
śmigłowca – FAIL. Przystosowany jest do zabudowy na hełmie typu 
THL-5, do pracy w warunkach dziennych i nocnych przy współpracy 
z goglami noktowizyjnymi, Rys. 1.  
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Rys. 1. Schemat blokowy systemu SWPL-1 CYKLOP 

 
Współpracuje z pokładowym systemem nawigacji satelitarnej 

GPS z niezależnym sterowaniem i zobrazowaniem informacji przez 
każdego z pilotów. Zaletą SWPL-1 jest automatyczne diagnozowa-
nie przed lotem oraz możliwość wprowadzania danych do systemu 
[7,10]. 

Jako część cyklu życia systemu SWPL-1, wymagania syste-
mowe zostały wyprowadzane bezpośrednio z wymagań operacyj-
nych systemu, oraz innych uwarunkowań, takich jak zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem i wymaganiami eksploatacyjnymi. 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa były rezultatem procesu 
oceny poziomu bezpieczeństwa, które dla systemu SWPL-1, zawie-
rają wymagania funkcjonalne, integracyjne, związane z jego nieza-
wodnością. W trakcie procesu oceny bezpieczeństwa, zdefiniowane 
zostały wymagania dotyczące poziomu błędów, aby zagwarantować 
integralność systemu poprzez wyspecyfikowanie zabezpieczeń, 
oraz odpowiedzi systemu w przypadku powstania tych błędów. 
Wymagania te zostały zidentyfikowane dla oprogramowania oraz 
osprzętu aby wykluczyć lub ograniczyć skutki błędów, a także za-
pewnić wykrycie błędów, tolerancję błędów, usuwanie błędów oraz 
unikanie błędów. Procesy systemowe odpowiedzialne za udoskona-
lenie i przypisanie wymagań systemowych do osprzętu i/lub opro-
gramowania skutkują tym, że przygotowano odpowiednią architektu-
rę dla systemu SWPL-1 CYKLOP. Poziom do komponentów opro-
gramowania, oraz w jaki sposób architektura systemu może mieć 
wpływ na poziom oprogramowania i granicy błędu systemu przed-
stawia Rys. 2. Oprogramowanie, którego niestandardowe zachowa-
nie, wykazane przez proces oceny bezpieczeństwa, mogłoby spo-
wodować lub przyczynić się do błędu w rezultacie którego nie wy-
stąpią warunki powodujące ograniczenie funkcjonalności śmigłow-
ca, bądź obciążenia dla pilota dodatkowymi zadaniami. Jeśli dany 
komponent zostanie zakwalifikowany do takiego poziomu, wówczas 
zostanie zatwierdzony przez jednostkę certyfikującą [1].  

 

 
Rys. 2. Widok architektury oprogramowania dla systemu SWPL-1  

Struktura oprogramowania systemu SWPL-1 rozumiana jest ja-
ko połączenie konfiguracji oprogramowania i architektury oprogra-
mowania. Konfiguracja struktury oprogramowania rozumiana jest 
jako zbiór katalogów, podkatalogów i plików usystematyzowanych w 
drzewie katalogów. Architektura oprogramowania rozumiana jest 
jako zbiór modułów programowych i wzajemne powiązania pomię-
dzy nimi oraz środowiskiem zewnętrznym z którym współpracują te 
moduły. Moduł oprogramowania rozumiany jest jako zbiór plików 
komputerowych występujących w zorganizowanej strukturze, wyko-
nujących odpowiednie zadanie funkcjonalne. Konfiguracja BIOS 
rozumiana jest jako proces ustawiania parametrów BIOS (Binary 
Input/Output System) dostępny dla programisty w wyniku którego 
uzyskujemy poprawną współpracę warstwy sprzętowej i oprogra-
mowania, Rys. 3 [3]. 

 

 
Rys. 3. Widok obrazu konfiguracji systemu BIOS dla systemu 
SWPL-1 CYKLOP 

 
Struktura oprogramowania systemu wyświetlania parametrów 

lotu SWPL-1 po wykonaniu dekompozycji składa się z następują-
cych elementów:  
1. Oprogramowania komputera graficznego KG-1. 
2. Oprogramowania układu dopasowania sygnałów UDS-1. 

1.1. Wymagania w zakresie planowania oprogramowania  

Proces planowania oprogramowania dla systemu SWPL-1 jest 
definiowany w sposób, tworzenia oprogramowania aby spełnione 
były wymagania i zapewniony był poziom zaufania adekwatny do 
poziomu oprogramowania.  

Cele dla tego procesu to działanie procesu tworzenia oprogra-
mowania, integracji w cyklu życia oprogramowania, które odnosi się 
do wymagań systemowych i poziomów oprogramowania. Kryteria 
oraz środowisko cyklu życia oprogramowania, w tym metody i na-
rzędzia wykorzystywane przez działanie procesów cyklu życia 
oprogramowania systemu, zostały wybrane i zdefiniowane w Planie 
jakości dla projektu informatycznego pt. „Oprogramowanie systemu 
SWPL-1”, [4] w następujący sposób:  
1. Definicje, akronimy i skróty stosowane ww. Planie Jakości. 

[AQAP 2210, p. 1.4.2, AQAP 2105, p. 4.3]; 
2. Wykaz zmian w Planie Jakości. [AQAP 2210, p. 2.2.2, AQAP 

2105, p. 3.4.1, 3.4.2]; 
3.  Przegląd aktualności Planu jakości. [AQAP 2210, p. 2.2.2, 

AQAP 2105, p. 3.4.1]; 
4. Lista odbiorców Planu jakości. [AQAP 2210, p. 2.2.2, AQAP 

2105, p. 3.4.1]; 
5. Cel i zakres planu. Projekty informatyczne, mogą dotyczyć: 

– rozwijania oprogramowania (projektowanie nowego, modyfi-
kacja istniejącego) [AQAP 2210, p. 2.2.4.1],  
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– powielania i dostawy oprogramowania własnego [AQAP 
2210, p. 2.2.4.12]; 

– dostawy oprogramowania nie wymagającego wykończenia 
[AQAP 2210, p.2.2.4.7], 

–  rozwijania lub stosowania oprogramowania nie będącego 
przedmiotem zamówienia [AQAP 2210, p. 2.2.4.8], 

–  rozwijania elementów oprogramowania sprzętowego, 
–  pielęgnacji oprogramowania [AQAP 2210, p. 2.2.7]. Plan 

jakości dla projektu informatycznego jest podstawą do za-
planowania i monitorowania działań, niezbędnych do zreali-
zowania zamówienia. Zamawiający i/lub GQAR ma zagwa-
rantowane prawo do odmowy przyjęcia planu jakości jeżeli 
nie będzie on zgodny z wymaganiami umowy lub AQAP 
[AQAP 2210 p. 2.2.1, AQAP 2105, p. 3.2.2]; 

6. Identyfikacja projektu informatycznego. [AQAP 2210, p. 2.2.2, 
AQAP 2105, p. 3.1.3]; 

7. Opis projektu informatycznego. [AQAP 2210, p. 2.2.2, AQAP 
2105, p. 4.2]; 

8. Dokumenty kontraktowe związane z realizacją projektu (oprócz 
umowy). [AQAP 2210, p. 2.2.2, AQAP 2105, p. 4.10.1]; 

9. Normy i przepisy prawne związane z realizacją projektu. [AQAP 
2210, p. 2.2.2, AQAP 2105, p. 4.10.3]; 

10. Procesy i dokumentacja Systemu Zarządzania Instytutu, wyko-
rzystywana podczas realizacji projektu informatycznego. [AQAP 
2210, p. 2.1, 2.2.1, 2.2.4.10, AQAP 2105, p. 4.10.2]; 

11. Porządek pierwszeństwa dokumentów, norm, przepisów. 
[AQAP 2105, p. 4.10.2]; 

12. Wykaz zapisów jakości dotyczących realizacji projektu informa-
tycznego. [AQAP 2210, p. 2.2.4.9, AQAP 2105, p. 4.6.2]; 

13. Organizacja, odpowiedzialność i uprawnienia, kwalifikacje. 
[AQAP 2210, p. 2.2.4.2, p. 2.3, AQAP 2105, p. 4.4]; 

14. Działania dotyczące zamawiającego. [AQAP 2210, p. 2.2.1, p. 
2.2.3,  AQAP 2105, p. 4.7.2, p. 4.8.1]; 

15. Zakupy i nadzorowanie poddostawców. [AQAP 2210, p. 
2.2.4.5]; 

16. Rozwijanie oprogramowania. [AQAP 2210, p. 2.2.4.1, AQAP 
2105, p. 4.7.3]; 

17. Powielanie i dostawa oprogramowania. [AQAP 2210, p. 
2.2.4.12, AQAP 2105, p. 4.7.5]; 

18. Pielęgnacja oprogramowania. [AQAP 2210, p. 2.2.7, AQAP 
2105, p. 4.7.5 ]; 

19. Inżynieria oprogramowania. [AQAP 2210, p. 2.2.5, AQAP 2105, 
p. 4.5]; 

20. Oprogramowanie nie wymagające wykończenia (oprogramowa-
nie gotowe). [AQAP 2210, p. 2.2.4.7; 

21. Oprogramowanie niebędące przedmiotem zamówienia. [AQAP 
2210, p. 2.2.4.8]; 

22. Ocena, weryfikacja i walidacja EVV. [AQAP 2210, p. 2.2.6]. 
23. Testowanie. [AQAP 2210, p. 2.2.6.1]; 
24. Przeglądy.[AQAP 2210, p. 2.2.6.2]; 
25. Obsługa i przechowywanie nośników oprogramowania. [AQAP 

2210, p. 2.2.4.11]; 
26. Zarządzanie konfiguracją oprogramowania (SCM). [AQAP 2210, 

p. 2.2.4.6, AQAP 2105, p. 4.4.7]; 
27. Harmonogram realizacji projektu. [AQAP 2210, p. 2.2.2, AQAP 

2105, p. 4.7.1, AQAP 2110, p. 5.4]; 
28. Audit wewnętrzny. [AQAP 2105, p. 4.8.2]; 
29. Oprogramowanie niezgodne. [AQAP 2210, p. 2.2.4.3, AQAP 

2105 4.8.4]; 
30. Działania korygujące, doskonalenia. [AQAP 2210, p. 

2.2.4.4, AQAP 2105, p. 4.8.6]; 
31. Protokół odbioru CoC. [AQAP 2105, p. 4.8.3]; 

32. Dostęp i zaangażowanie zamawiającego w ocenę oprogra-
mowania, wymagania dodatkowe NATO. [AQAP 2210, p. 2.4, 
AQAP 2105, p. 4.9]. 

Przykład struktury organizacyjnej projektu informatycznego dla 
systemu SWPL-1 CYKLOP przedstawia Rys. 4. 
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Rys. 4. Widok struktury organizacyjnej projektu informatycznego dla 
systemu SWPL-1 CYKLOP  

 
Projekt informatyczny oprogramowania systemu SWPL-1 zo-

stał opracowany w oparciu o dokumenty normatywne oraz wyma-
gania zawarte we Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych 
na system zobrazowania parametrów lotu dla śmigłowca typu Mi-17 
Podstawą do opracowania tej części projektu jest rozdz. 3.2. Proce-
dura nr P115. Zapewnienie Jakości Oprogramowania zgodnie z 
AQAP 2210 [5]. 

1.2. Wymagania w zakresie tworzenia oprogramowania 

Zgodnie z DO-178C procesy tworzenia oprogramowania zawie-
rają w sobie proces planowania oprogramowania i plan tworzenia 
oprogramowania. Procesy związane z tworzeniem oprogramowania 
to:  
– procesy definiowania wymagań oprogramowania; 
– procesy projektowania oprogramowania; 
– procesy związane z kodowaniem oprogramowania; 
– procesy związane z integracją. 

Procesy tworzenia oprogramowania, produkują jeden lub wiele 
poziomów wymagań systemowych. Wymagania wysokiego poziomu 
produkowane są bezpośrednio, na podstawie analizy wymagań 
systemowych i architektury systemu. Wymagania są rozwijane w 
procesie projektowania oprogramowania, tworząc w ten sposób 
powiązane ze sobą wymagania niższego poziomu. Jednakże gdy 
kod źródłowy generowany jest bezpośrednio na podstawie wyma-
gań wysokopoziomowych, wówczas wymagania te odpowiadają 
również wymaganiom niskopoziomowym i mają do nich zastosowa-
nie zalecenia dotyczące wymagań niskiego poziomu. Procesy wy-
magań oprogramowania, wykorzystują wyjścia procesów cyklu życia 
oprogramowania do tworzenia wymagań wysokiego poziomu. Pod-
stawowym wynikiem tego procesu są Dane Wymagań Oprogramo-
wania. Definiują one wymagania wysokiego poziomu, w tym również 
dostarczone wymagania przez Zamawiającego. Dane te powinny 
zawierać opis alokacji wymagań systemowych oprogramowania, z 
uwzględnieniem, wymagań dotyczących bezpieczeństwa, oraz 
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potencjalnych warunków powstałych błędów, wymagania funkcjo-
nalne i operacyjne dla każdego trybu pracy, kryteria wydajności, np. 
precyzja i dokładność, wymagania i ograniczenia czasowe, ograni-
czenia wielkości pamięci, interfejsy sprzętowe i programowe, np. 
protokoły, formaty, częstotliwość wejść i wyjść, wykrywanie błędów, 
monitorowania bezpieczeństwa oraz wymagania dotyczące podziału 
oprogramowania, w jaki sposób oddzielone komponenty oprogra-
mowania współpracują ze sobą, oraz poziomy oprogramowana dla 
każdego komponentu. W procesie projektowania systemu wejściem 
są Wymagania Oprogramowania, Plan Tworzenia Oprogramowania, 
oraz Standardy Projektowania oprogramowania. Jeśli zaplanowane 
kryteria przejścia zostaną spełnione, wymagania wysokiego pozio-
mu są wykorzystane w procesach produkcji do stworzenia architek-
tury oprogramowania oraz wymagań niskiego poziomu. Może to 
obejmować jeden lub więcej poziomów wymagań. Podstawowym 
wyjściem z procesów jest Opis Projektu który zawiera architekturę 
oprogramowania, oraz wymagania niskiego poziomu. Dane te po-
winny zawierać szczegółowy opis, w jaki sposób oprogramowanie 
spełnia wymagania wysokiego poziomu, w tym algorytmy, strukturę 
danych, oraz jak wymagania oprogramowania odpowiadają proce-
som, oraz zadaniom, opis architektury oprogramowania definiujący 
strukturę oprogramowania w której są zaimplementowane wymaga-
nia, opis wejść i wyjść, np. słownik danych, przepływ danych i prze-
pływ sterowania w projekcie, ograniczenia zasobów, strategia za-
rządzania zasobami i ich ograniczeniami, marginesy, a także meto-
dy pomiaru tych marginesów, np. czas i pamięć, procedury ustala-
nia kolejności, oraz mechanizmy komunikacji wewnątrz procesoro-
wej, wewnątrz zadaniowej; w tym sztywne sekwencje czasowe 
przerwania, metody projektowania, oraz szczegóły dotyczące ich 
wdrożenia, np. wczytywanie oprogramowania, oprogramowanie 
modyfikowane przez użytkownika, metody podziału, oraz środki 
zapobiegające naruszeniu podziału, opis komponentów oprogra-
mowania, niezależnie czy są to nowe komponenty, czy wcześniej 
wyprodukowane, odniesienie do wersji bazowej z której zostały 
pobrane, wymagania pochodne, wynikające z procesu projektowa-
nia oprogramowania jeśli system zawiera nieaktywny kod, opis 
działań zabezpieczających uaktywnienie się kodu na komputerze 
docelowym, uzasadnienie decyzji projektowych które bezpośrednio 
prowadzą do wymagań systemowych związanych z jego bezpie-
czeństwem. 

Proces projektowania oprogramowania jest zakończony gdy 
jego cele i cele procesów integracyjnych połączonych z nim są 
spełnione. W procesie kodowania oprogramowania, Kod Źródłowy 
jest implementowany na podstawie architektury oprogramowania i 
wymagań niskiego poziomu; Wejściami dla procesu kodowania są 
wymagania niskiego poziomu, oraz architektura oprogramowana z 
procesów projektowania oprogramowania, Planu Tworzenia Opro-
gramowania, oraz Standardów Kodowania programowania. Proces 
kodowania oprogramowania może być wykonywany, gdy planowa-
ne kryteria przejścia są spełnione. Kod Źródłowy jest tworzony w 
tym procesie na podstawie architektury systemu oraz wymagań 
niskiego poziomu. Komputer docelowy i Kod Źródłowy z procesów 
kodowania oprogramowania jest wykorzystywany w celu kompilacji, 
połączenia i wczytania danych w procesie integracji, aby stworzyć 
zintegrowany system, lub jego wyposażenie [1, 2].  

1.3. Wymagania w zakresie integracji oprogramowania  

Proces integracji polega na integracji  oprogramowania, oraz 
integracji sprzęt/oprogramowanie. Procesy integracji mogą być 
wykonywane, gdy planowane warunki przejścia zostaną spełnione. 
Wejściami dla procesów integracji są, architektura oprogramowania 
z procesów projektowania oprogramowania, oraz Kod Źródłowy z 
procesów kodowania oprogramowania. Natomiast wyjściem dla 

procesów integracji jest kod obiektowy, plik parametrów danych 
dotyczących kompilacji, łączenia, i ich wczytywania. Procesy inte-
gracji są zakończone gdy ich cele, oraz cele procesów integralnych 
z nimi związanych są spełnione. Kod Obiektowy powinien być gene-
rowany z Kodu Źródłowego oraz skompilowany. Wszystkie pliki z 
parametrami danych powinny zostać wygenerowane, integracja 
oprogramowania powinna być wykonywana na komputerze głów-
nym, emulatorze urządzenia docelowego, lub na urządzeniu doce-
lowym, oprogramowanie powinno być załadowane do komputera 
docelowego w celu integracji sprzęt/oprogramowanie. Nieodpo-
wiednie lub błędne wejścia wykryte podczas procesu integracji, 
powinny zostać przekazane do procesów wymagań oprogramowa-
nia, procesów projektowania oprogramowania, procesów kodowania 
lub procesów planowania oprogramowania jako informacja zwrotna 
w celu jego weryfikacji [1, 2]. 

2. SPOSOBY IMPLEMENTACJI WYMAGAŃ DO-178C 
ZASTOSOWANE W PROCESIE WYTWARZANIA 
OPROGRAMOWANIA DLA SYSTEMU SWPL-1  

Jednym z głównych wymagań DO-178C zastosowanych w pro-
cesie wytwarzania oprogramowania są „Plany oprogramowania” [1] 
do których, zaliczamy: 
1. Plan Aspektów Certyfikacji Oprogramowania, który służy jako 

podstawowy środek do komunikowania się z jednostką certyfi-
kująca, dla uzyskania zatwierdzenie proponowanych metod two-
rzenia oprogramowania, oraz definiuje sposób ich zgodności. 

2. Plan Tworzenia Oprogramowania, który definiuje cykle życia 
programowania, środowisko produkcyjne, oraz środki jakie po-
zwolą na spełnienie celów procesu produkcji oprogramowania. 

3. Plan Weryfikacji Oprogramowania, który definiuje środki dzięki 
którym cele procesu weryfikacji oprogramowania zostaną speł-
nione. 

4. Plan Zarządzania Konfiguracją Oprogramowania, który definiuje 
środki dzięki którym cele procesu zarządzania konfiguracją 
oprogramowania zostaną spełnione. 

5. Plan Zapewnienia Jakości Oprogramowania, który definiuje 
środki dzięki którym cele zapewnienia jakości oprogramowania 
zostaną spełnione.  
W ITWL został opracowany „Projekt informatyczny oprogra-

mowania systemu SWPL-1”, który w oparciu o ww. dokumenty, oraz 
wymagania zawarte we „Wstępnych Założeniach Taktyczno-
Technicznych na system zobrazowania parametrów lotu dla śmi-
głowca typu Mi-17” spełnia wymagania DO-178C.  

Celem projektu informatycznego było opracowanie oprogra-
mowania systemu SWPL-1, zgodnie z ustalonymi wymaganiami 
przez Zamawiającego. Oprogramowanie będące wynikiem projektu 
informatycznego zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Systemu 
Wyświetlania Parametrów Lotu SWPL-1 w pełnym cyklu życia tego 
systemu. Producent oprogramowania (ITWL) opracował dodatkowo 
szereg wymagań związanych z procesem wytwarzania oprogramo-
wania. Wymagania te są zawarte w następujących dokumentach: 
1. „Wstępne wymagania na oprogramowanie systemu wyświetla-

nia parametrów lotu SWPL-1” [8]. 
2. „Uszczegółowione wymagania na oprogramowanie systemu 

wyświetlania parametrów lotu SWPL-1” [9]. 
Struktura oprogramowania systemu wyświetlania parametrów 

lotu SWPL-1 opisana została w dokumencie: „Dokumentacja opro-
gramowania systemu wyświetlania parametrów Lotu SWPL-1.” 
Podczas realizacji projektu informatycznego wykorzystywane były 
uznane metody inżynierii oprogramowania, programy wspomagają-
ce, zasoby i procedury [3, 4].  
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Przykładem jest implementacja metody dla wytworzenia i testo-
wania oprogramowania komputera graficznego KG-1, który jest 
głównym elementem systemu SWPL-1 CYKLOP. 
 

Tab. 1. Metoda oprogramowania KG-1 [4] 
Faza cyklu życia 
oprogramowania 

Inżynieria oprogramowa-
nia 

Obszar zastosowania 

faza identyfikacyjna 
Model: kaskadowy z itera-
cjami 
Język opisu: naturalny 

Ogólna wizja projektu 
informatycznego 

faza analityczno- 
koncepcyjna 

Model: kaskadowy z itera-
cjami 
Język opisu: naturalny, 
UML 
Notacja strukturalna: 
modele danych, modele 
funkcji 
Notacja obiektowa:  
diagram przypadków użycia 
Komputerowe wspomaga-
nie: 
Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point 

Formułowane zadań i 
weryfikacji możliwości 

ich wykonania. 
Analiza możliwości 

wykonania i opracowa-
nie projektu koncepcyj-

nego. 

faza realizacyjna 

Język opisu: naturalny, 
UML 
Komputerowe wspomaga-
nie: 
Microsoft Visio Standard, 
Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point 

Wymagania na opro-
gramowanie. 

Dokumentacja opisowa 
oprogramowania. 

Zarządzanie jakością 

faza realizacyjna 

Środowisko informatycz-
ne: 

Matlab  Simulink firmy 
MathWorks 

Modelowanie dynamiki 
procesów pomiarowych i 
testowanie algorytmów 

faza realizacyjna 

Model: kaskadowy z itera-
cjami 
Środowisko informatycz-
ne: 
Borland Developer Studio 
2006 
Microsoft Visual Studio 2003 
Język programowania:  
C++ 
Język komunikacji: UML 
2.1, naturalny  
Notacja strukturalna: 
modele danych, modele 
funkcji 
Notacja obiektowa: dia-
gram przypadków użycia 

Wytwarzanie i testowa-
nie oprogramowania 

komputera graficznego 
KG-1 

 
W opracowanej dokumentacji oprogramowania systemu wy-

świetlania parametrów lotu SWPL-1, struktura oprogramowania 
rozumiana jest jako połączenie konfiguracji oprogramowania i archi-
tektury oprogramowania. Konfiguracja struktury oprogramowania 
rozumiana jest jako zbiór katalogów, podkatalogów i plików usyste-
matyzowanych w drzewie katalogów. Architektura oprogramowania 
rozumiana jest jako zbiór modułów programowych i wzajemne 
powiązania pomiędzy nimi oraz środowiskiem zewnętrznym z któ-
rym współpracują te moduły. Moduł oprogramowania rozumiany jest 
jako zbiór plików komputerowych występujących w zorganizowanej 
strukturze, wykonujących odpowiednie zadanie funkcjonalne. Nato-
miast konfiguracja BIOS rozumiana jest jako proces ustawiania 
parametrów BIOS dostępny dla programisty w wyniku którego uzy-
skujemy poprawną współpracę warstwy sprzętowej i oprogramowa-
nia systemu [3]. 

2.1. Sposoby implementacji wymagań w oprogramowaniu  
dla komputera graficznego KG-1  

Komputer graficzny KG-1 przekazuje informacje o parametrach 
lotu na dziennym wyświetlaczu nahełmowym DWN-1 lub nocnym 
wyświetlaczu nahełmowym NWN-1, przedstawione w postaci sym-

boli graficznych lub w postaci cyfrowej otrzymane z układu dopaso-
wania sygnałów UDS-1, odbiornika nawigacji satelitarnej GPS i 
centrali danych aerodynamicznych ADU [10]. 

Struktura oprogramowania komputera graficznego KG-1 składa 
się z następujących elementów: 
1. Konfiguracja BIOS. 
2. Konfiguracja systemu operacyjnego WINDOWS XP Embeded. 
3. Konfiguracja oprogramowania użytkowego komputera graficz-

nego KG-1. 
4. Architektura oprogramowania użytkowego komputera graficz-

nego KG-1 zbudowana jest: 
– modułu głównego Mi17sys; 
– modułu konfiguracji Mi17konfigurator; 
– modułu zobrazowania Mi17hud. 
Rys. 5., przedstawia architekturę oprogramowania użytkowego 

komputera graficznego KG-1, gdzie wykonano dekompozycję opro-
gramowania użytkowego komputera graficznego na podstawowe 
moduły programowe. 
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Rys. 5. Architektura oprogramowania użytkowego KG-1 
 

Oprogramowanie komputera graficznego KG-1 umieszczone 
jest w pamięci stałej płyty głównej CPU. Wyniki kalibracji torów 
pomiarowych zapisywane są w pamięci zewnętrznej na pakiecie 
FLASH. Identyfikacja oprogramowania komputera graficznego 
zawiera następujące informacje: 
– nazwa oprogramowania; 
–  nr rejestracyjny (w Z-43,ITWL) oprogramowania; 
–  identyfikator (Decyzja 349/MON); 
–  wersji oprogramowania; 
–  moduły składowe oprogramowania i udzielona licencja. 

2.2. Sposoby implementacji wymagań w oprogramowaniu 
dla układu dopasowania sygnałów UDS-1 

Układ dopasowania sygnałów UDS-1 wypracowuje sygnały bi-
narne i analogowe oraz przekazuje je do dwóch komputerów gra-
ficznych KG-1, które przekształcają otrzymane sygnały do postaci 
symboli graficznych [10]. Odczytuje sygnały analogowe z następu-
jących systemów pokładowych śmigłowca Mi-17: 
– system kursowy; 
– sztuczny horyzont; 
– radiowysokościomierz; 
– prądniczki obrotomierzy; 

Przetwarza i przekazuje do komputera graficznego KG-1 infor-
mację analogową o następujących parametrach:  
– kurs magnetyczny śmigłowca; 
– kąt pochylenia śmigłowca; 
– kąt przechylenia śmigłowca; 
– wysokość rzeczywista (względna radiowysokościomierza); 
– prędkość obrotowa wirnika nośnego; 
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– prędkość obrotowa sprężarki silnika lewego; 
– prędkość obrotowa sprężarki silnika prawego. 

Struktura oprogramowania układu dopasowania sygnałów UDS 
składa się z następujących elementów: 
1. Struktura oprogramowania pakietu UDS-BIN. 
2. Struktura oprogramowania pakietu UDS-ANA. 

Struktura oprogramowania pakietu UDS-BIN składa się z 
następujących elementów: 
– Konfiguracja oprogramowania użytkowego pakietu UDS-BIN; 
– Architektura oprogramowania użytkowego pakietu UDS-BIN. 

Konfiguracja oprogramowania pakietu UDS-BIN składa się  
z jednego modułu - Moduł BIN_V20. Jest to plik bin_v20.hex dedy-
kowany dla pakietu płytki binarnej UDS-BIN. Architektura oprogra-
mowania pakietu UDS-BIN przedstawia Rys. 6. 
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2. Algorytm wyznaczania stanu logicznego FAIL

3. Algorytm wyznaczania stanu logicznego R_UDS1

4. Algorytm wyznaczania stanu logicznego SPEC1

5. Algorytm wyznaczania stanu logicznego N_WYS

6. Algorytm wyznaczania stanu logicznego SCR1

7. Algorytm wyznaczania stanu logicznego PODW

8. Algorytm wyznaczania stanu logicznego RST

ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA PAKIETU UDS-BIN UKŁADU DOPASOWANIA SYGNAŁÓW UDS-1

 
Rys. 6. Architektura oprogramowania pakietu UDS-BIN  

 
Struktura oprogramowania pakietu UDS-ANA składa się z na-

stępujących elementów: 
– Konfiguracja oprogramowania użytkowego pakietu UDS-ANA; 
– Architektura oprogramowania użytkowego pakietu UDS-ANA. 

Konfiguracja oprogramowania pakietu UDS-ANA składa się z 
jednego modułu - Moduł ANA_V20. Jest to plik ana_v20.hex dedy-
kowany dla pakietu płytki analogowej UDS-ANA. Architektura opro-
gramowania pakietu UDS-ANA przedstawia Rys. 7. 
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Rys. 7. Architektura oprogramowania pakietu UDS-ANA 
 

Oprogramowanie układu dopasowania sygnałów UDS-1 znaj-
duje się na dwóch pakietach płytek: 
1. Pakiet UDS-BIN. 
Na tym pakiecie znajduje się moduł oprogramowania BIN_V20 
Jest to plik bin_v20.hex zainstalowany w tym pakiecie. 
1.  Pakiet UDS-ANA 

Na tym pakiecie znajduje się moduł oprogramowania ANA_V20  
Jest to plik ana_v20.hex zainstalowany na tym pakiecie [3]. 

2.3. Funkcje nahełmowego systemu zobrazowania SWPL-1  

Testowanie oprogramowania wykorzystywane jest w celu wy-
kazania, że spełnia jeno z wielu wymagań zgodnych z DO-178C, 
oraz wykazanie z wysokim stopniem pewności, że błędy które mo-
głyby prowadzić do niedopuszczalnych warunków awaryjnych, 
zdefiniowanych w procesie oceny bezpieczeństwa, zostały usunięte. 
Celem testowania oprogramowania jest uruchomienie oprogramo-
wania aby wykazać, że obiektowy kod wykonywalny (kod oprogra-

mowania implementowany bezpośrednio do urządzenia) spełnia 
wymagania wysokiego poziomu i ściśle powiązany jest z wymaga-
niami niskiego poziomu. danego urządzenia. Wyróżniamy trzy 
rodzaje testowania: 
1. Testowanie integracji sprzęt/oprogramowanie, aby zweryfiko-

wać prawidłowość działania oprogramowania na komputerze 
docelowym. 

2. Testowanie integracji oprogramowania, aby zweryfikować za-
leżności między wymaganiami oprogramowania i komponentów, 
oraz w celu weryfikacji realizacji wymagań oprogramowania, 
oraz komponentów oprogramowania w ramach architektury 
oprogramowania. 

3. Testowanie niskopoziomowe w celu weryfikacji implementacji 
wymagań niskiego poziomu. 
Jeśli przypadki testowe i odpowiadające im procedury testowe 

zostały opracowane w celu testowania integracji 
sprzęt/oprogramowanie lub testowania integracji oprogramowania  
i spełniają wymagania pokrycia podstawowego, oraz pokrycia struk-
turalnego, nie ma konieczności powielać testowania niskopoziomo-
wego. Zastąpienie równoważnych testów niskiego poziomu testami 
wysokiego poziomu, może zmniejszyć efektywność testowania ze 
względu na zredukowanie ilości testowanych funkcjonalności. 

Przykładem w systemie SWPL-1 jest Moduł oprogramowania 
realizujący funkcje konfiguracyjne i kalibracyjne zwany dalej 
Mi17Konfiguratorem, został wbudowany w specyficzne środowisko 
sprzętowe, istotnie różne od standardowej konfiguracji systemu 
informatycznego. Dlatego zastosowano specjalne metody komuni-
kacji człowiek-maszyna. 

Moduł Mi17Konfigurator zaimplementowany na komputerze 
graficznym KG-1 ściśle współpracuje z pozostałymi modułami opro-
gramowania. Urządzeniami wejściowymi, z którymi oprogramowanie 
współpracuję są: manipulator- pokrętło JASNOŚĆ i przycisk TRYB 
PRACY, Rys. 8. 

 
Rys. 8. Panel sterujący pracą oprogramowania Mi17Konfigurator 

 
Urządzeniem wyjściowym jest dzienny wyświetlacz nahełmowy 

DWN-1. W oprogramowaniu jest on widoczny, jako monochroma-
tyczny monitor komputerowy, Rys. 9. 

 

 
Rys. 9. Wyświetlacz DWN-1 w systemie Mi17Konfigurator 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 357 
 

Urządzenie manipulatora JASNOŚĆ zostało wykorzystane, ja-
ko urządzenie wyboru opcji systemu oprogramowania, natomiast 
przycisk TRYB PRACY pełni rolę urządzenia zatwierdzającego 
wybór. Wyniki manipulacji są na bieżąco zobrazowywane na wy-
świetlaczu nahełmowym SWPL-1. System interfejsu graficznego 
składa się ze współpracujących ze sobą elementów graficznych, 
zwanych widgetami. Przykładowymi widgetami są graficzne przyci-
ski, etykiety, pola wyboru i pola numeryczne, Rys. 10.  

 

 
Rys. 10. Schemat działania widgetu typu pole numeryczne 

 
System interfejsu graficznego składa się ze zbioru ekranów, na 

których zostały rozmieszczone widgety. W oprogramowaniu został 
zaimplementowany wirtualny wskaźnik – kursor, który porusza się w 
wyniku obrotów pokrętła JASNOŚĆ. Jeśli kursor będzie wskazywał 
na określony widget systemu interfejsu użytkownika, to obiekt ten 
zostanie podświetlony. Widget taki, jest w systemie określany mia-
nem wskazanego. Na ekranie jednocześnie będzie mógł być wska-
zany, co najwyżej jeden widget. W zależności od logiki aplikacji 
widgety mogą być aktywowane lub dezaktywowane. Najechanie 
wirtualnym kursorem na nieaktywny obiekt nie powoduje jego wska-
zania. Jeśli zostanie wciśnięty przycisk TRYB PRACY, to aktualnie 
wskazany widget stanie się widgetem wybranym i zostanie wykona-
na akcja z nim związana. Wybranie przyciskiem TRYB PRACY 
widgetu typu pole numeryczne spowoduje przejście tego widgetu w 
tryb edycji. W polu widgetu będą wyświetlane właściwe dla niego 
dane, które komputer graficzny KG-1 otrzymuje z urządzeń ze-
wnętrznych. Ponowne naciśnięcie przycisku TRYB PRACY spowo-
duje zatrzaśnięcie wyświetlanej w polu numerycznym wartości, 
obliczenie na jej podstawie poprawki, wyświetlenie wyniku obliczeń 
w polu widgetu, a następnie wyjście z trybu edycji. Wybranie przyci-
skiem TRYB PRACY widgetu typu pole wyboru spowoduje jego 
naprzemienne włączenie/wyłączenie. Natomiast wykonanie tego 
działania na widgecie typu przycisk graficzny, skutkuje wykonaniem 
akcji sterujących dopisanych do tego obiektu. Ze względu na mono-
chromatyczny tryb pracy wyświetlacza zastosowano widgety w 
odcieniach szarości. Wymagane jest zapewnienie dużej różnicy 
kontrastu pomiędzy obiektami aktywnymi i nieaktywnymi. Widgety 
dostarczane wraz z pakietem oprogramowania narzędziowego 
Borland C++ Builder 2006 spełniają powyższe wymaganie.  

Graficzny interfejs użytkownika oprogramowania 
Mi17Konfigurator posiada strukturę hierarchiczną. Pierwszym ok-
nem, które zostanie wyświetlone po uruchomieniu programu jest 
okno główne. Znajduje się ono na najwyższym pierwszym poziomie 
hierarchii okien i zawiera główne menu umożliwiające dostęp do 
głównych funkcji systemu. Okno to zajmuje cały dostępny obszar 
zobrazowania. Ponadto, jest oknem modalnym, czyli przejmującym 
pełną kontrolę nad systemem oprogramowania. Nawigacja w tym 
oknie odbywa się poprzez wskazywanie żądanej opcji za pomocą 

pokrętła JASNOŚĆ, a następnie jej wybór poprzez wciśnięcie przy-
cisku TRYB PRACY, Rys. 11. 

 

 
Rys. 11. Widok głównego okna programu Mi17Konfigurator 

 
W wyniku wybrania graficznego przycisku KALIBRACJA na ok-

nie głównym, system oprogramowania przejdzie do okna o nazwie 
KALIBRACJA, Rys. 12., które udostępni zbiór funkcji kalibracyjnych 
dla komputera graficznego KG-1. Okno to zajmuje cały dostępny 
obszar zobrazowania. Ponadto, jest oknem modalnym, czyli przej-
mującym pełną kontrolę nad systemem oprogramowania. Nawigacja 
w tym oknie odbywa się poprzez wskazywanie żądanej opcji za 
pomocą pokrętła JASNOŚĆ, a następnie jej wybór poprzez wciśnię-
cie przycisku TRYB PRACY. Wybranie przycisku graficznego „Za-
kończ” spowoduje przejście do okna głównego programu 
Mi17Konfigurator.  
 

  
Rys. 12. Widok okna KALIBRACJA 

 
Po wybraniu w oknie KALIBRACJA mamy dostęp do wszyst-

kich funkcji kalibracji wyżej pokazanych parametrów systemu. Po 
kliknięciu na dany parametr, okno będzie zajmowało cały dostępny 
obszar zobrazowania.  

Ponieważ system oprogramowania realizujący funkcje konfigu-
racyjne i kalibracyjne w systemie wyświetlania parametrów lotu 
SWPL-1 został wbudowany w specyficzne środowisko sprzętowe, 
istotnie różne od standardowej konfiguracji systemu informatyczne-
go, zostało zapewnione wymaganie przyjaznych dla użytkownika 
metod komunikacji człowiek-maszyna. Wykonany interfejs graficzny 
spełnia wymaganie komunikacji z użytkownikiem przy wykorzysta-
niu bardzo ograniczonego zbioru urządzeń wejścia – wyjścia [3].  
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Zastosowanie interfejsu okienkowego pozwoliło na zachowanie 
intuicyjnego sposobu obsługi oprogramowania. 

Wiarygodność informacji pilotażowo-nawigacyjnej prezentowa-
nej w nahełmowym systemie wyświetlania parametrów lotu SWPL-1 
składa się z trzech Poziomów. Poziom I to, test gotowości i spraw-
ności systemu (zgłaszanie niesprawności i ich alarmowanie), „wia-
rygodność (ang. integrity) jest zdolnością systemu do terminowego 
informowania użytkownika o zdatności do użycia w procesie nawi-
gacji”. Poziom II to, korekcja błędów i skalowania systemu, „wiary-
godność (ang. data sensitive-fault) jest miarą niezdatności informa-
cji (błędów danych pomiarowych) przesyłanej do pilota, użytkownika 
systemu jako wyniku przetwarzania poszczególnych zestawów 
danych w tym systemie”. Poziom III to, dopasowanie wskazań i 
wspomaganie pilotów „wiarygodność (ang. reliability) jest miarą 
zaufania pilota do poprawności informacji wskazywanej na pokła-
dzie statku powietrznego” [7]. Rzeczywisty obraz z wyświetlacza 
dziennego DWN-1 systemu SWPL-1, pokazuje Rys. 13. 

 

 
Rys. 13. Widok zobrazowania parametrów pilotażowo-nawiga-
cyjnych wyświetlanych na wskaźniku nahełmowym DWN-1 

PODSUMOWANIE 

DO-178C jest podstawowym dokumentem, w którym zawarte 
kwestie dotyczą oprogramowania w certyfikacji systemów i urzą-
dzeń awionicznych. DO-178C nie ma na celu gwarancji bezpie-
czeństwa oprogramowania. Atrybuty bezpieczeństwa w projekcie 
informatycznym, stawiane wymagania, funkcjonalność muszą 
otrzymywać dodatkowe obowiązkowe zadania związane z bezpie-
czeństwem systemu.. Jednostka certyfikująca wymaga, od DO-
178C wszechstronnych metod analizy w celu ustalenia poziomu 
oprogramowania. Poziom oprogramowania , zwany także pozio-
mem gwarancji projektowej lub poziomem gwarantowania rozwoju 
przedmiotu jest określany na podstawie oceny bezpieczeństwa i 
analizy zagrożeń , badając skutki stanu awarii w systemie. Każde 
oprogramowanie sterujące, kontrolujące i monitorujące funkcje 
krytyczne w zakresie bezpieczeństwa powinno otrzymać najwyższy 
poziom. Liczba osiągniętych celów zależy od poziomu oprogramo-
wania. Obiektywność procesów weryfikacji i walidacji jest zapew-
niona dzięki ich "niezależności" od zespołu programistycznego. 
Implementacja wymagań standardu DO-178C w procesie tworzenia 
oprogramowania awionicznego dedykowanego dla nahełmowego 
systemu zobrazowania SWPL-1 CYKLOP. ITWL opracował „Doku-
mentację oprogramowania dla systemu SWPL-1”, oraz „Plan Jako-
ści dla projektu informatycznego oprogramowania systemu….”, 
które starają się sprostać wymaganiom zapisanym w DO-178C.  
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Implementation of DO-178C standard requirements  
in the development process of avionic software  

dedicated to the SWPL-1 CYKLOP helmet-mounted  
flight parameter imaging system 

The paper presents the selected results of analytical and 

construction works implemented in Air Force Institute of 

Technology in terms of possibilities of implementation of DO-

178C standard requirements in the process of developing the 

avionic software dedicated to the SWPL-1 CYKLOP helmet-

mounted imaging system, constructed in Air Force Institute 

of Technology (AFIT). In the general part of the paper, DO-

178C requirements on the adopted safety level of software 

developed for the SWPL-1 system, were presented. In the 

detailed part, the methods for implementation of DO-178C 

requirements, applied in the development process of software 

for the SWPL-1 system, were discussed. On the basis of the 

software developed for KG-1 graphic computer, which man-

ages operating modes of the SWPL-1 system and UDS-1 

conditioning system of signals, the fullfilment of DO-178C 

standard requirements was illustrated.  
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