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

Wojsk Lotniczych (ITWL) w zakresie możliwości wspomagania procesu zarządzania etapami opracowywania, wytwarzania  

i certyfikacji oprogramowania awionicznego o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa lotu statku powietrznego za pomocą 

zbudowanego systemu komputerowego z zaimplementowanymi wymaganiami standardu DO-178C. W części ogólnej artykułu 

omówiono najważniejsze standardy wykorzystywane w procesie produkcji i certyfikacji elektronicznych lotniczych urządzeń 

pokładowych oraz ich oprogramowania (m.in. ARP 4761, ARP 4754A, DO-254, DO-178C). W części szczegółowej artykułu  

omówiono możliwości systemu komputerowego w zakresie zarządzania cyklem życia oprogramowania awionicznego. Zdefi-

niowano trzy podstawowe grupy procesów tworzenia oprogramowania: proces planowania oprogramowania, proces tworze-

nia oprogramowania oraz proces integralności oprogramowania. Dla każdej z tych grup zaprezentowano przykłady rozwiązań 

zaimplementowanych w systemie komputerowym zbudowanym w ITWL.   

 

WSTĘP 

Współczesne statki powietrzne, zarówno cywilne jak i wojsko-
we, wyposażone są w wiele różnego rodzaju elektronicznych urzą-
dzeń pokładowych, wspomagających pilota w procesie wykonywa-
nia złożonych misji lotniczych. Coraz bardziej widoczny w ostatnich 
latach, szybki rozwój elektroniki cyfrowej i informatyki sprawia, że 
pilot współczesnego statku powietrznego w trakcie lotu musi być 
wspomagany przez urządzenia pokładowe, które w rzeczywistości 
są już „inteligentnymi” komputerami z wyrafinowanym i złożonym 
oprogramowaniem awionicznym. Takie skomputeryzowanie pokładu 
wymaga wyposażenia zabudowanych na nim urządzeń cyfrowych 
w różnorakiego rodzaju oprogramowanie, które powinno zapewnić 
wymaganą niezawodność ich działania oraz bezpieczeństwo za-
równo załogi i pasażerów, jak i otoczenia statku powietrznego [1, 5].  

Również sam proces wytwarzania cyfrowych urządzeń i syste-
mów pokładowych powinien zapewnić ich pewną i niezawodną 
pracę w warunkach lotu, które są dla nich warunkami krytycznymi  
m.in. ze względu na zmianę ciśnienia i temperatury otaczającego 
powietrza oraz przeciążeń liniowych występujących podczas lotu 
manewrowego. Dość łatwo można wyobrazić sobie skutki, jakie 
może spowodować np. awaria oprogramowania urządzenia ILS 
podczas podejścia do lądowania w trudnych warunkach atmosfe-
rycznych, czy wada systemu nahełmowego sterowania uzbrojeniem 
pokładowym i wskazywania celu podczas strzelań poligonowych.  

W celu zapewnienia spełnienia wysokich wymagań niezawod-
nościowych w procesie wytwarzania pokładowych urządzeń elek-
tronicznych oraz dedykowanego dla nich oprogramowania zostały 
opracowane odpowiednie standardy m.in. ARP 4761, ARP 4754A, 
DO-178C (zawierające wymagania dla tzw. software’u), DO-254 
(zawierające wymagania dla tzw. hardware’u). Standardy te stały 
się podstawą do zbudowania w ITWL komputerowego systemu 
wspomagania procesu zarządzania opracowywaniem i certyfikacją 
oprogramowania dla pokładowych urządzeń elektronicznych, które 
są przeznaczone dla wojskowych statków powietrznych [1, 8].  

Standard ARP 4761 jest zbiorem procesów i technik służących 
zapewnieniu wymaganego poziomu  bezpieczeństwa projektowa-
nych urządzeń i systemów, przeznaczonych do zabudowy na po-
kładach statków powietrznych. Został on opracowany przez amery-
kańskie stowarzyszenie SAE (Society of Automotive Engineers), 
które jest amerykańską organizacją skupiającą inżynierów zajmują-
cych się motoryzacją, lotnictwem i maszynami przemysłowymi.   

Standard ARP 4761 definiuje pięć poziomów uszkodzeń urzą-
dzeń pokładowych oraz ich skutków [4]:  
– Poziom A – efekty katastroficzne, prawdopodobieństwo wystą-

pienia uszkodzenia na godzinę lotu wynosi 10-9;  
– Poziom B – efekty poważne, prawdopodobieństwo wystąpienia 

uszkodzenia na godzinę lotu wynosi 10-7;  
– Poziom C – efekty ważne, prawdopodobieństwo wystąpienia 

uszkodzenia na godzinę lotu wynosi 10-5;  
– Poziom D – efekty drobne, nie określa się prawdopodobieństwa 

wystąpienia uszkodzenia na godzinę lotu;  
– Poziom E – efekty bez znaczenia, nie określa się prawdopodo-

bieństwa wystąpienia uszkodzenia na godzinę lotu.   
Standard ten precyzuje, że poziom A obejmuje uszkodzenia, 

których wystąpienie może spowodować duże straty ludzkie oraz 
materialne (np. katastrofa lotnicza). Poziom B obejmuje uszkodze-
nia poważne, które mogą doprowadzić do poważnych obrażeń 
ludzkich (np. uszkodzenia ciała pilota lub pasażerów). Poziom C 
obejmuje uszkodzenia poważne o mniejszym stopniu narażeń, 
oznaczające awarię głównych systemów pokładowych, ale umożli-
wiających kontynuowanie lotu (np. poprzez sterowanie ręczne). 
Poziom D obejmuje uszkodzenia drobne, gdy lot jest kontynuowany 
z pominięciem pewnej funkcjonalności (np. uszkodzenia radiostacji 
głównej). Poziom E obejmuje uszkodzenia, których wystąpienie jest 
bez znaczenia dla procesu kontynuowania lotu i działań pilota.  

Zdefiniowane powyżej poziomy uszkodzeń przyjęte są w pozo-
stałych dokumentach standaryzacyjnych, zajmujących się definio-
waniem wymagań w zakresie opracowywania bezpiecznego opro-
gramowania dla urządzeń awionicznych, m.in. DO-178C i DO-254.  
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Przykładem takiego systemu, wykorzystującego oprogramowa-
nie awioniczne o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa lotu 
jest pierwszy, w pełni polski, nahełmowy system celowniczy NSC-1 
Orion [6]. System ten został zbudowany w ramach współpracy ITWL 
i Przemysłowego Centrum Optyki, i jest przeznaczony do zabudowy 
m.in. na pokładzie śmigłowca W-3PL (rys. 1.).  

 

 
Rys. 1. Widok śmigłowca W-3PL z systemem awionicznym dosto-
sowanym do zabudowy systemu celowniczego NSC-1 Orion [6] 

 
System NSC-1 Orion (rys. 2.) służy do nahełmowego zobrazo-

wania parametrów pilotażowo-nawigacyjnych i celowniczych bezpo-
średnio przed okiem pilota. Współpracuje ze zintegrowanym syste-
mem awionicznym śmigłowca W-3PL, którego jednym z elementów 
jest pokładowy system uzbrojenia (stanowisko ruchome z WKM-B).  

 

 
Rys. 2. Widok hełmu z przeziernym wyświetlaczem nahełmowym 
WDN-1 dla nahełmowego systemu celowniczego NSC-1 Orion [6]   

 
Opracowane oprogramowanie awioniczne, przeznaczone dla 

systemu NSC-1 Orion, umożliwia pozyskiwanie i przetwarzanie: 
danych charakteryzujących prezentowane parametry pilotażowo-
nawigacyjne i celownicze, sygnałów gotowości do pracy urządzeń 
składowych, informacji o sytuacjach niebezpiecznych na pokładzie 
(rys. 3.). Od dokładności i wiarygodności prezentowanej informacji 
zależy bezpieczeństwo lotu, szczególnie w czasie lotów manewro-
wych na małej wysokości oraz lotów podczas trudnych warunków 
atmosferycznych i w nocy (z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych). 
Oprogramowanie to jest dedykowane dla struktury otwartej syste-
mu, umożliwiającej jego rozbudowę o dodatkowe funkcje [6].  

W wersji docelowej, rozwijanej m.in. dla trybu poszukiwania 
i identyfikacji rozbitka w czasie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, 
oprogramowanie to umożliwia współpracę m.in. z głowicą obserwa-
cyjno-celowniczą  TOPLITE (z kamerą dzienną TV i termalną FLIR) 
oraz radionamiernikiem pokładowym RSC-125G [7].  

 
Rys. 3. Widok zobrazowania parametrów pilotażowo-nawigacyjnych 
na przeziernym wyświetlaczu nahełmowym WDN-1 w czasie lotu [6] 

 
Głównym elementem, w którym zaimplementowane są aplika-

cje oprogramowania awionicznego obsługującego system NSC-1 
Orion, jest modułowy komputer misji KM-1 (rys. 4.).    
 

 
Rys. 4. Widok komputera misji KM-1 z oprogramowaniem do trans-
formacji pokładowych sygnałów cyfrowych i analogowych [6] 
 

Do zapewnienia współpracy nahełmowego systemu celowni-
czego NSC-1 Orion ze zintegrowanym systemem awionicznym 
śmigłowca W-3PL, komunikującym się z wykorzystaniem cyfrowej 
transmisji danych według standardu MIL-1553B, opracowany został 
komputer graficzny KG-1HC (rys. 5.), zbudowany w ITWL. Zaim-
plementowano w nim algorytmy wyznaczania położenia kątowego 
hełmu pilota z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych [6].  
 

 
Rys. 5. Widok komputera graficznego KG-1HC z oprogramowaniem 
sterującym trybami celowania i zobrazowania nahełmowego [6] 
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1. GŁÓWNE PROCESY WYSTĘPUJĄCE   
W OBSZARZE ZARZĄDZANIA WYTWARZANIEM 
OPROGRAMOWANIA AWIONICZNEGO  

Według [3] cykl życia oprogramowania jest szeregiem różnego 
rodzaju wzajemnie powiązanych zadań, których celem jest zbudo-
wanie systemu awionicznego spełniającego wymagania użytkowni-
ka. Istnieje wiele modeli cyklu życia oprogramowania, do których 
zalicza się m.in. model kaskadowy. W modelu tym wyróżnia się 
następujące główne kroki, jakie należy wykonać w celu spełnienia 
wymagań standardu DO-178C: zebranie wymagań, analiza wyma-
gań, projektowanie, implementacja, testowanie i wdrożenie opro-
gramowania. Każdy z tych kroków umożliwia cofnięcie się do stanu 
poprzedniego, dzięki temu możliwa jest stała interakcja pomiędzy 
realizowanymi zadaniami, co ma szczególne znaczenie w przypad-
ku wykrycia i konieczności poprawy błędów w oprogramowaniu. 
Wdrożenie obejmuje także późniejszą eksploatację oprogramowa-
nia awionicznego aż do momentu jego utylizacji. 

Standard DO-178C jest dokumentem podstawowym w procesie 
opracowania i  certyfikacji oprogramowania wchodzącego w skład 
elektronicznych urządzeń pokładowych i obejmuje pełen cykl życia 
oprogramowania [4]. Jest on nową wersją zbioru wymagań i proce-
su certyfikacji dla oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń 
pracujących na pokładach wojskowych statków powietrznych. Stan-
dard ten został opublikowany w 2011 r. przez amerykańską organi-
zację RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics), zastę-
pując obowiązujący standard DO-178B i został przyjęty przez więk-
szość narodowych organizacji lotniczych jako zbiór zasad wymaga-
ny dla certyfikacji oprogramowania stosowanego w urządzeniach 
lotniczych. Głównym celem standardu DO-178C jest określenie 
takiego poziomu wymagań dla budowanego oprogramowania, aby 
jego funkcje były zgodne z poziomem bezpieczeństwa wyznaczo-
nym dla określonego typu statku powietrznego.  

Proces realizacji tego celu według DO-178C obejmuje:  
– Określenie wymagań stawianych projektowanemu oprogramo-

waniu z uwzględnieniem procesu jego funkcjonowania;  
– Opis działań jakie należy spełnić, aby osiągnąć założone wy-

magania w zakresie wytwarzanego oprogramowania;  
– Opis dowodów i testów pokazujących, że powyższe wymagania 

zostały spełnione przez wytworzone oprogramowanie. 
Standard DO-178C składa się z części podstawowej oraz kilku 

uzupełniających standardów definiujących dodatkowe wymagania  
i aktywności, które należy przewidzieć w procesie opracowywania 
oprogramowania urządzeń awionicznych w zależności od przyjętej 
techniki realizacji (rys. 6.). Struktura standardu obejmuje współpracę 
następujących komponentów: DO-178C oraz DO-330, DO-331, DO-
332, DO-333, a także DO-248C i DO-278A [4].  

 
Rys. 6. Schemat powiązań pomiędzy dokumentami DO-178C oraz  
DO-330, DO-331, DO-332, DO-333, DO-248C i DO-278A [4]   

Dokument DO-330 opisuje zasady kwalifikacji narzędzi pro-
gramowych, które będą wykorzystywane w procesie tworzenia, 
testowania, uruchamiania oraz modyfikowania oprogramowania.  
Obszar ten został wydzielony z dokumentu DO-178C i zapisany 
jako oddzielny dokument DO-330 z powodu dużej liczby narzędzi 
wykorzystywanych do programowania oraz ich producentów [4]. 
Wydzielenie DO-330 wprowadziło możliwość opracowywania na-
rzędzi kwalifikowanych bez konieczności zagłębiania się w szczegó-
ły standardu DO-178C. Proces kwalifikacji obejmuje proces oceny 
narzędzi programowych, których wyjście jest nieweryfikowane, 
a które upraszczają, przyspieszają lub automatyzują proces DO-
178C. Dokument DO-330 wprowadza pięć poziomów kwalifikacji 
narzędzi, z których poziom TQL-1 jest najbardziej rygorystyczny.  

Dokument DO-331 opisuje zasady projektowania oprogramo-
wania przy użyciu techniki modelowania MBD (Model-Based De-
signs). Algorytmy obliczeniowe lub ich fragmenty realizowane są 
przy użyciu narzędzi zewnętrznych, w których proces projektowania 
odbywa się poprzez połączenie bloków realizujących różne operacje 
matematyczne. Zrealizowany w ten sposób diagram obliczeń podle-
ga testowaniu i weryfikacji. Końcową fazą realizacji algorytmu jest 
automatyczna generacja na podstawie opracowanego diagramu 
kodu źródłowego oprogramowania. Przy użyciu tej metody realiza-
cja algorytmów i tworzenie aplikacji odbywa się w sposób wizualny  
z automatyczną generacją kodu wynikowego [4].  

Dokument DO-332 wykorzystywany jest w przypadku budowy 
oprogramowania z użyciem języków programowania zorientowa-
nych obiektowo OOT (Object Oriented Technology) jak: C++, Java, 
Ada. Problemem przy stosowaniu języków zorientowanych obiekto-
wo jest weryfikacja oprogramowania, które używa trzech podstawo-
wych technik: dziedziczenie, polimorfizm oraz dynamiczne łączenie. 
Istnienie  w jednej hierarchii klas metody o tej samej nazwie powo-
duje jednak brak pewności, że przy dynamicznym wywołaniu odpo-
wiedniej klasy zostanie uruchomiona właściwa metoda [4].  

Dokument 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 że speł-
nia założone dla niego wymogi bezpieczeństwa [4].  

Podobny w filozofii podejścia do DO-178C standard DO-254 
jest zbiorem wymagań, jakie należy spełnić w procesie projektowa-
nia układów elektronicznych przeznaczonych do pracy na pokładzie 
statku powietrznego, aby zapewnić odpowiedni poziom niezawod-
ności w odniesieniu do hardware’u. Wymagania obejmują różnora-
kie układy  i obwody elektroniczne m.in.: układy hybrydowe, układy 
elektroniczne wieloelementowe, programowalne układy logiczne 
(PLD, FPGA), specjalizowane układy scalone (ASIC).  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że każdy z przedstawio-
nych standardów jest wzajemnie uzupełniającym się zbiorem zasad 
wykorzystywanych w procesie wytwarzania elektronicznych urzą-
dzeń pokładowych i ich oprogramowania, które dotyczą następują-
cych zagadnień szczegółowych:  
– ARP 4761 obejmuje zbiór zasad i technik dotyczących zapew-

nienia poziomu bezpieczeństwa projektowanego systemu;  
– ARP 4754A obejmuje zbiór wymagań dotyczących całego sys-

temu w procesie jego funkcjonowania;  
– DO-178C obejmuje zbiór wymagań dotyczących projektowania 

oprogramowania systemu w procesie jego funkcjonowania; 
– DO-254 obejmuje zbiór wymagań dotyczących projektowania 

układów elektronicznych wchodzących w skład systemu w pro-
cesie jego funkcjonowania.  
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Przewodnikiem w procesie konstruowania cywilnych statków 
powietrznych i systemów pokładowych jest standard ARP 4754A.  
W dokumencie tym przedstawione zostały m.in. aspekty związane  
z certyfikacją kompleksowych, wysoko zintegrowanych systemów 
wielofunkcyjnych, instalowanych na pokładach statków powietrz-
nych. Wymagania w nim zawarte uwzględniają aspekty środowi-
skowe oraz funkcje, jakie ma spełniać statek powietrzny. Standard 
ten obejmuje również tematykę związaną z zagadnieniami certyfika-
cji systemów obsługujących m.in. silniki lotnicze i związane z nimi 
dodatkowe urządzenia (tzw. osprzęt silnikowy).  

Dokument ARP 4754A nie obejmuje jednak szczegółów zwią-
zanych z procesem projektowania oprogramowania oraz sprzętu 
komputerowego, zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeń-
stwa. Zagadnienia te są uregulowane odpowiednio w dokumentach 
DO-178C oraz DO-254 [4].  

Standard DO-178C jest oparty na sformułowaniu odpowiednich 
wymagań w zakresie projektowania i weryfikacji oprogramowania 
awionicznego, a także wykazania, że zostały one osiągnięte. Stan-
dard nie definiuje sposobu, w jaki dane wymagania mają być osią-
gnięte i zweryfikowane. Oznacza to, że daje on możliwość wykorzy-
stania różnych narzędzi, metod i technik w procesie produkcji opro-
gramowania. Przyjmuje się bowiem, że wraz z postępem technicz-
nym narzędzia, techniki i metody również ulegają ciągłej zmianie. 
Stąd standard ten nigdy nie definiuje, że w procesie produkcji dane-
go typu oprogramowania muszą być wykorzystane takie, a nie inne 
narzędzia. DO-178C definiuje strukturę działań jako łańcuch różne-
go rodzaju procesów, wśród których do głównych zaliczane są  
trzy obszary: proces planowania oprogramowania, proces tworzenia 
oprogramowania i proces integralności oprogramowania  (rys. 7.).  

 

 
Rys. 7. Schemat powiązań pomiędzy głównymi procesami występu-
jącymi w obszarze zarządzania wytwarzaniem oprogramowania [4]  

 
Wymienione trzy podstawowe obszary dla całego procesu pla-

nowania i produkcji oprogramowania awionicznego obejmują:  
– Proces planowania oprogramowania, który określa dla danego 

projektu wszystkie przewidziane do wykonania działania i stan-
dardy, a także sposoby koordynacji procesów szczegółowych 
w zakresie tworzenia i integralności oprogramowania;  

– Proces tworzenia oprogramowania, który obejmuje szereg 
procesów szczegółowych takich, jak: tworzenie wymagań, pro-
jektowanie, kodowanie oraz integracja oprogramowania;  

– Proces integralności oprogramowania, którego zadaniem jest 
określenie: poprawności, jakości i bezpieczeństwa wytworzone-
go oprogramowania. W skład tego procesu wchodzą następują-
ce elementy: weryfikacja, zarządzanie wymaganiami, ocena ja-
kości i bezpieczeństwa oraz komunikacja w certyfikacji. 
Wszystkie trzy przedstawione powyżej obszary są wzajemnie 

współbieżne. Oznacza to, że rozpoczęcie następnego procesu nie 
musi wiązać się z zakończeniem poprzedniego. Przykładem może 
być rozpoczęcie testowania fragmentu zakodowanego programu 
przed etapem całkowitego zakończenia jego kodowania [4].  

1.1. Proces planowania oprogramowania  awionicznego  
i możliwości jego komputerowego wspomagania 

Obszar planowania oprogramowania (rys. 8.) obejmuje procesy 
związane z planami i standardami, według  których oprogramowanie 
będzie wytworzone. Na tym etapie standard DO-178C definiuje pięć 
głównych planów oraz trzy standardy oprogramowania. Wyróżnia on 
też inne dokumenty wymagane do certyfikacji oprogramowania [4].   

Główne plany oprogramowania stanowią:  
– Plan obejmujący aspekty oprogramowania dotyczące jego 

certyfikacji PSAC (Plan for Software Aspects of Certification), 
który jest swojego rodzaju „kontraktem” pomiędzy wykonawcą 
a jednostką certyfikującą. Wyjaśnia on, w jaki sposób wymaga-
nia związane z dokumentem DO-178C zostaną osiągnięte;  

– Plan wykonania oprogramowania SDP (Software Development 
Plan), który zawiera wymagania dotyczące faz: planowania, ko-
dowania oraz integracji oprogramowania. Plan SDP opracowy-
wany jest dla wykonawców oprogramowania i jest pewnego ro-
dzaju przewodnikiem, w jaki sposób oprogramowanie ma zostać 
wykonane, aby spełniało przyjęte wymagania;  

– Plan weryfikacji oprogramowania SVP (Software Verification 
Plan), który zawiera aspekty związane ze sprawdzeniem funk-
cjonalności oprogramowania i jest przeznaczony jest dla teste-
rów oprogramowania. Plan SVP związany jest z planem SDP 
ponieważ na tym etapie sprawdzane są założenia wypracowane 
na etapie wykonywania oprogramowania;  

– Plan zarządzania wymaganiami oprogramowania SCMP (Soft-
ware Configuration Management Plan), który określa procedury, 
narzędzia i metody prowadzące do osiągnięcia celów związa-
nych z zarządzaniem wymaganiami w całym cyklu życia opro-
gramowania. Obejmuje on sposób postępowania w zakresie: 
ustalenia wersji bazowej i identyfikacji wersji oprogramowania, 
raportowania problemów, kontroli i przeglądu zmian, archiwiza-
cji, kontroli wczytywania i odzyskiwania oprogramowania;  

– Plan zapewnienia jakości oprogramowania SQAP (Software 
Quality Assurance Plan), który określa procedury i sposoby po-
stępowania, jakie należy spełnić i zastosować, aby zapewnić 
wymagania jakościowe związane z DO-178C. Określa sposób 
postępowania w zakresie: zarządzania jakością, realizacji audy-
tów, działań związanych z raportowaniem problemów, działań 
związanych ze sposobem działań korygujących itd. 
Główne standardy tworzenia oprogramowania stanowią:  

– Standardy wymagań oprogramowania SRS (Software Require-
ments Standards), które określają zasady, metody i narzędzia, 
jakie będą wykorzystywane do tworzenia wymagań wysokiego 
poziomu. Obejmują one m.in.: metody wykorzystywane do two-
rzenia oprogramowania, notację do wdrażania wymagań (algo-
rytmy, diagramy przepływu), ograniczenia narzędzi projekto-
wych, które będą używane do tworzenia oprogramowania, kry-
teria związane z wymaganiami;   

– Standardy projektowania oprogramowania SDS (Software De-
sign Standards), które definiują metody, narzędzia i ogranicze-
nia w procesie projektowania oprogramowania. Obejmują one 
niskopoziomowe wymagania i architekturę oprogramowania. 
Przeznaczone są dla zespołu opracowującego oprogramowanie 
i wyjaśniają, jak w sposób efektywny zrealizować projekt. Obej-
mują one m.in.: sposoby nazewnictwa, ograniczenia narzędzi 
projektowych, złożoność programów (np. długość procedury);  

– Standardy kodowania oprogramowania SCS (Software Coding 
Standards), które definiują metody i narzędzia w procesie pro-
jektowania kodowania. Obejmują one m.in.: standardy kodowa-
nia, wykorzystywane języki programowania, standardy prezen-
tacji kodu, standardy nazewnictwa, ograniczenia kompilatorów 
i ograniczenia wynikające ze standardów programowania [4].  
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Rys. 8. Schemat powiązań pomiędzy procesami szczegółowymi  
w procesie tworzenia oprogramowania awionicznego [4] 

 
Powyższe dokumenty mogą być implementowane jako wzor-

cowe szablony w systemie komputerowym, wspomagającym proces 
zarządzania wytwarzaniem oprogramowania awionicznego.  

1.2. Proces tworzenia oprogramowania awionicznego  
i możliwości jego komputerowego wspomagania 

Proces tworzenia oprogramowania (rys. 9.) składa się z czte-
rech procesów szczegółowych [4] i obejmuje:  
– Proces wymagań oprogramowania, wynikiem którego jest po-

wstanie wymagań wysokiego poziomu (HLR);  
– Proces projektowania oprogramowania, który na podstawie 

wymagań wysokiego poziomu (HLR) tworzy wymagania niskie-
go poziomu (LLR) oraz architekturę oprogramowania;  

– Proces kodowania, w wyniku którego powstaje kod źródłowy 
oraz niezintegrowany kod obiektowy;  

– Proces integracji oprogramowania, w czasie którego następuje 
scalenie oprogramowania do postaci programów wykonywal-
nych oraz jego integracja z urządzeniami zewnętrznymi.  
 

 
Rys. 9. Schemat powiązań pomiędzy procesami szczegółowymi  
w procesie tworzenia oprogramowania awionicznego [4] 

 
Wymagania wysokiego poziomu (HLR) wykonywane są na 

podstawie analizy wymagań systemowych i architektury systemu. 
Obejmują one: przebiegi czasowe, zarządzanie pamięcią, planowa-
ne połączenia z urządzeniami zewnętrznymi, sposoby reakcji  
i detekcji błędów, monitorowanie pracy systemu, partycjonowanie 
oprogramowania. Wymagania HLR są podstawą do opracowania 
wymagań niskiego poziomu wykorzystanych w procesie projekto-
wania oprogramowania, do którego należy zaliczyć: opis połączeń  
z urządzeniami zewnętrznymi, definicja i sposób przepływu danych, 
mechanizmy komunikacji, komponenty oprogramowania itd.  

W procesie kodowania następuje przełożenie wymagań LLR na 
kod źródłowy oraz wstępnie skompilowany kod obiektowy. Powią-

zany on jest z etapem weryfikacji, ponieważ na tym etapie dokonuje 
się wstępnego uruchamiania części napisanego kodu. Proces inte-
gracji polega na skompilowaniu, połączeniu kodu skompilowanego 
w aplikacje wykonywalne (jedną lub więcej) oraz osadzeniu tego 
oprogramowania na platformie docelowej (urządzeniu pokładowym).  

1.3. Proces integralności oprogramowania awionicznego  
i możliwości jego komputerowego wspomagania 

Proces integralności oprogramowania (rys. 10.) składa się 
z czterech procesów szczegółowych [4] i obejmuje:  
– Proces komunikacji w certyfikacji;  
– Proces zarządzania wymaganiami;  
– Proces weryfikacji; 
– Proces oceny jakości.  

 

 
Rys. 10. Schemat powiązań pomiędzy procesami szczegółowymi  
w procesie integralności oprogramowania awionicznego [4] 

 
Proces komunikacji w certyfikacji jest zasadniczym procesem, 

którego zadaniem jest pomyślne  przeprowadzenie certyfikacji 
oprogramowania. Polega on na ciągłej współpracy i komunikacji 
pomiędzy aplikującym a jednostką certyfikującą. Aplikującym jest 
jednostka starająca  się o certyfikację. Proces ten rozciągnięty jest 
na cały cykl życia oprogramowania, rozpoczyna się od momentu 
planowania, a kończy się w momencie jego utylizacji. Zadaniem 
aplikującego jest określenie środków zgodności, który określa spo-
soby, w jaki oprogramowanie będzie spełniało podstawy certyfikacji.  

Proces zarządzania wymaganiami, podobnie jak proces komu-
nikacji w certyfikacji, rozciągnięty jest na cały cykl czas życia  opro-
gramowania. Obejmuje on wszystkie dane i dokumentację, która 
jest używana do produkcji i weryfikacji oprogramowania. Zarządza-
nie wymaganiami jest „sztuką” identyfikacji, organizacji i kontrolo-
wania zmian na etapie powstawania oprogramowania. Głównym 
zadaniem tego procesu jest uzyskanie największej wydajności przy 
zminimalizowaniu pomyłek. Sposób zarządzania wymaganiami 
powiązany jest z poziomem uszkodzenia urządzeń pokładowych. 
Standard DO-178C definiuje dwa poziomy kontroli oprogramowania:  
CC1 oraz CC2. Według [4] poziom CC1 musi spełnić wszystkie 
wymagania DO-178C, natomiast CC2 tylko niektóre (odniesione do 
poziomu bezpieczeństwa C i D).  

Proces weryfikacji oprogramowania obejmuje detekcję i opis 
błędów, które zostały wprowadzone na etapach od planowania do 
wytworzenia oprogramowania. DO-178C nie definiuje technik uży-
tych do weryfikacji, ale cele, jakie muszą być osiągnięte.  

 
Weryfikacja oprogramowania obejmuje:  

– Przegląd i analizę wymagań wysokiego poziomu (HLR);  
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– Przegląd i analizę wymagań niskiego poziomu (LLR) oraz anali-
zę architektury oprogramowania;  

– Przegląd i analizę kodu źródłowego.  
W każdym z przedstawionych powyżej punktów analizowane są: 
– Zgodność z wymaganiami;  
– Dokładność;  
– Zdolność do weryfikacji;  
– Brak konfliktów oprogramowania ze sprzętem;  
– Kompatybilność ze standardami (np. kompatybilność ze stan-

dardem kodowania);  
– Zgodność z przyjętymi i opracowanymi algorytmami;  
– Możliwość śledzenia wykonywania kodu. 

Testowanie oprogramowania jest częścią procesu weryfikacji, 
ale jego weryfikacja nie jest testowaniem. Proces weryfikacji obej-
muje tylko przeglądy i analizy oprogramowania, natomiast testowa-
nie obejmuje dwa wzajemnie uzupełniające się etapy:  
– Zademonstrowanie, że oprogramowanie spełnia zakładane 

wymagania;  
– Zademonstrowanie, że oprogramowanie jest wolne od wszyst-

kich wykrytych i usuniętych błędów.  
Należy mieć na uwadze, że proces testowania oprogramowa-

nia składa się z trzech poziomów: 
– Testowanie niskopoziomowe, które sprawdza działanie każdego 

z niskopoziomowych komponentów oprogramowania;  
– Testowanie oprogramowania zintegrowanego, które sprawdza 

wzajemne oddziaływania pomiędzy komponentami oprogramo-
wania oraz weryfikuje implementację wymagań i architektury 
oprogramowania; 

– Testowanie oprogramowania i sprzętu, które sprawdza popraw-
ność działania oprogramowania z warstwą sprzętową.  
Zadaniem procesu oceny jakości jest wykazanie, że wykony-

wane oprogramowanie jest zgodne z założonymi wymaganiami oraz 
standardami, co w rezultacie powinno dać produkt zgodny z ocze-
kiwaniami użytkownika (lub wykazać rozbieżności od przyjętych 
wymagań). W rzeczywistości produkty wysokiej jakości nie istnieją 
same z siebie, natomiast są one wynikiem dobrej organizacji firm,  
które je wykonują, oraz utalentowanych, zdyscyplinowanych i su-
miennych pracowników. Ocena jakości oprogramowania jest proce-
sem ciągłym, który rozpoczyna się od etapu planowania, poprzez 
tworzenie, testowanie, aż do osiągnięcia produktu końcowego.   

Podstawowymi cechami oprogramowania wysokiej jakości są 
następujące właściwości: 
– Funkcjonalność, rozumiana jako właściwość oprogramowania, 

świadcząca, że  spełnia ono zaplanowane założenia i funkcje; 
– Niezawodność, polegająca na spełnieniu odpowiedniego po-

ziomu bezpieczeństwa (A, B, C, D, E); 
– Użyteczność, powodująca,  że oprogramowanie jest zrozumiałe, 

łatwe do nauczenia się i użytkowania, oraz atrakcyjne dla użyt-
kownika; 

– Wydajność, traktowana jako spełnienie poprzez oprogramowa-
nie odpowiednich wymagań czasowych w zależności od użytych 
przez nie zasobów (np. brak „zawieszania się” aplikacji progra-
mowych); 

– Utrzymanie, opierające się na zapewnieniu zdolności oprogra-
mowania do jego modyfikacji; 

– Przenośność, traktowana jako możliwość adoptowania, uru-
chomiania, instalowania, oraz dostosowania do różnych plat-
form sprzętowych i programowych (np. możliwość uruchomienia 
oprogramowania na innym rodzaju płyty komputera).  
Wszystkie wymienione wyżej cechy w odniesieniu do wytwarza-

nego oprogramowania awionicznego mogą być spełnione poprzez 
wykorzystanie odpowiedniego  wspomagania w zakresie zarządza-
nia z wykorzystaniem systemów komputerowych [1, 2]. 

2. KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA 
PROCESU ZARZĄDZANIA  WYTWARZANIEM 
OPROGRAMOWANIA AWIONICZNEGO   

Jednym z rozwiązań wprowadzanych w ITWL w zakresie wy-
twarzania oprogramowania awionicznego jest wykorzystanie kom-
puterowego wspomagania procesu zarządzania według wymagań 
DO-178C i włączeniu ich w postaci procedury do Systemu Zapew-
nienia Jakości ISO-9001 [8]. Zbudowany w Zakładzie Awioniki ITWL 
system komputerowy umożliwia tworzenie dokumentów wymaga-
nych przez standard DO-178C (m.in. planów, raportów, sprawoz-
dań) bezpośrednio w zakładowej sieci informatycznej.  

2.1. Podstawowe zadania i funkcje komputerowego systemu 
wspomagania  procesu zarządzania  

Zadaniem przyjętym do realizacji było zbudowanie narzędzia 
do komputerowego wspomagania procesu zarządzania wytwarza-
niem oprogramowania dla systemu zobrazowania nahełmowego 
typu SWPL-1 Cyklop według wymagań standardu DO-178C.  

Do głównych funkcji zbudowanego systemu komputerowego 
jako systemu informatycznego należą:  
– Zakładanie nowego projektu, polegające na wprowadzaniu do 

systemu informacji m.in. w zakresie tytułu projektu, danych per-
sonalnych kierowniku projektu oraz poszczególnych wykonaw-
ców, ich uprawnień i poziomów dostępności do systemu;  

– Wprowadzanie danych do bazy wiedzy m.in. w zakresie warun-
ków realizacji projektu (terminów, finansów i ograniczeń);  

– Automatyczne generowanie szablonów dokumentów wymaga-
nych w standardzie DO-178C m.in. planów, standardów, proce-
dur i sposobów weryfikacji, raportów oraz innych zapisów;  

– Automatyczne generowanie testów do wytwarzanego oprogra-
mowania oraz archiwizowanie ich wyników;  

– Archiwizowanie korespondencji między wykonawcami projektu 
oraz plików programów, wyników ich testowania;  

– Automatyczny backup plików na serwer umieszczony w innym 
budynku (zabezpieczenie przed utratą danych);  

– Udostępnianie danych z realizacji projektu zgodnie z wprowa-
dzonymi uprawnieniami użytkowników systemu;  

– Raportowanie stanu realizacji projektu zgodnie z wytycznymi 
wprowadzonymi na potrzeby audytu lub kontroli. 
Zbudowany system komputerowy, po zainstalowaniu oprogra-

mowania specjalistycznego, umożliwia bezpośrednią, realizowaną 
drogą elektroniczną, współpracę pomiędzy uczestnikami projektu 
oraz jej nadzór poprzez kierownika projektu i kierownika zakładu, 
odpowiedzialnych za prawidłową realizację projektu [8].  

2.2. Schemat strukturalny komputerowego systemu 
wspomagania  procesu zarządzania    

Głównym elementem strukturalnym wchodzącym w skład sys-
temu komputerowego jest specjalizowany serwer włączony w za-
kładową sieć informatyczną (rys. 11.).  

Poprzez zakładową sieć informatyczną, serwer ten współpracu-
je ze stanowiskami (stacjami roboczymi) poszczególnych użytkow-
ników systemu. Do zabezpieczenia informacji gromadzonej w ser-
werze głównym przewidziany jest serwer plików, czyli tzw. backup 
(umieszczony w oddzielnym budynku), którego zadaniem jest ar-
chiwizacja plików. W jego pamięci po każdym „dniu roboczym”  
zapisywany jest aktualny stan realizacji projektu. Z systemem 
współpracuje także serwer awaryjny, włączany w przypadku awarii 
serwera głównego (co zabezpiecza bieżącą realizację projektu).  
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Rys. 11. Schemat strukturalny systemu komputerowego wspoma-
gania zarządzania wytwarzaniem oprogramowania awionicznego [8] 

 
W skład oprogramowania roboczego serwera głównego wcho-

dzi m.in. system operacyjny Windows Serwer, baza danych Win-
dows SQL Serwer, pakiet edycyjno-kalkulacyjny MS Office oraz 
specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania projektem z wyko-
rzystaniem wytycznych według standardu DO-178C [8].  

Zaimplementowane w tym serwerze oprogramowanie specjali-
styczne wykorzystuje m.in. moduły obliczeniowe, obejmujące:  
– Analizę podstawową wytwarzanego oprogramowania (Static 

Analysis, Dynamic Analysis, TBvision, TBrun, TBmisra, TBsafe);  
– Analizę zaawansowaną wytwarzanego oprogramowania (Modi-

fied Condition/Decision Coverage, Information Flow Analysis, 
Dynamic Data Flow Coverage, Extract Semantic Analysis);  

– Analizę uzupełniającą (Test Vector Generation, TBeXtreme, 
TBmanager, Suport for Target Testing, Tool Qualification).  

2.3. Realizacja techniczna komputerowego systemu 
wspomagania procesu zarządzania    

Do realizacji technicznej systemu komputerowego wspomaga-
nia procesu zarządzania wytwarzaniem oprogramowania awionicz-
nego wykorzystano specjalizowane komputery modułowe (rys. 12.), 
działające jako serwery i zabudowane w szafie informatycznej.  

 

 
Rys. 12. Widok grupy serwerów oraz modułu zasilania zapasowego 
zabudowanych w szafie informatycznej [8]  

W skład infrastruktury zakładowej sieci informatycznej wchodzą 
także moduły podtrzymania zasilania, switche, panele przyłącze-
niowe, okablowanie oraz elementy dodatkowe (m.in. termometry  
i higrometry do monitorowania stanu powietrza w obszarze serwe-
rowni). Modułowa budowa serwerów oraz zastosowanie paneli 
przyłączeniowych (rys. 13.) pozwala na wybór optymalnej dla admi-
nistratora systemu i użytkowników konfiguracji sieci informatycznej.  

 

 
Rys.13. Widok paneli przyłączeniowych serwerów do zakładowej 
sieci informatycznej oraz czujnika temperatury [8]  

 
W zakresie dodatkowego wyposażenia zbudowanego systemu 

komputerowego wykorzystano stanowisko uruchomieniowe systemu 
nahełmowego zobrazowania parametrów lotu SWPL-1, umożliwia-
jące testowanie wytwarzanego oprogramowania.   

Zbudowane stanowisko badawcze stanowi tzw. demonstrator 
technologii w zakresie komputerowego wspomagania procesu 
zarządzania wytwarzaniem oprogramowania awionicznego [8]. 

PODSUMOWANIE 

Postępujący proces skomputeryzowania współczesnego statku 
powietrznego wymusza wyposażenie jego urządzeń pokładowych   
w odpowiednie oprogramowanie, które powinno spełniać wymaga-
nia w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Skutki awarii 
oprogramowania elektronicznych urządzeń pokładowych mogą 
powodować ogromne straty ludzkie i materialne. Dlatego jego opra-
cowywanie wymaga od projektantów szczególnych metod i zasad 
postępowania, których zadaniem jest zminimalizowanie błędów.  

Obecnie szeroko stosowane, elektroniczne urządzenia pokła-
dowe  składają się z dwóch zasadniczych warstw, dla których opra-
cowane zostały i przyjęte przez lotnicze instytucje międzynarodowe 
odpowiednie standardy: DO-254 (określające wymagania w zakre-
sie sprzętu, w skład którego wchodzą różnego rodzaju układy elek-
troniczne m.in. bramki logiczne, układy specjalizowane ASIC, pro-
gramowalne struktury logiczne PLD, FPGA) oraz DO-178C (określa-
jące wymagania w zakresie oprogramowania dla różnych warstw 
sprzętowych m.in.: BIOS, BSP, system operacyjny, na którym uru-
chomione są aplikacje odwołujące się do bibliotek oraz driverów).  

Ponieważ pomiędzy wyżej wymienionymi warstwami zachodzi 
oddziaływanie polegające m.in. na generacji przerwań, wzajemnej 
wymianie danych itd., stąd w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu niezawodności i bezpieczeństwa elektronicznych urządzeń 
pokładowych wymagane jest, aby w procesie ich projektowania  
i produkcji realizowane były czynności zgodne ze standardami DO-
178C i DO-254. Zadaniem tego procesu jest wytworzenie urządze-
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nia elektronicznego oraz oprogramowania, którego działanie będzie 
zgodne z przyjętymi poziomami bezpieczeństwa (A, B, C, D lub E).  

Standard DO-178C oparty jest na sformułowaniu odpowiednich 
wymagań i późniejszej ich weryfikacji w celu wykazania, że wyma-
gania te zostały osiągnięte. Zaletą standardu DO-178C, bardzo 
cenna w praktyce, jest właściwość, że nie definiuje on sposobu, 
w jaki dane wymagania mają być osiągnięte i zweryfikowane. Ozna-
cza to, że daje on możliwość wykorzystania różnych narzędzi, 
metod i technik w procesie produkcji oprogramowania. Trzeba 
jednak zauważyć, że standard DO-178C jest procesem wielowąt-
kowym, stąd jego wprowadzenie w ITWL wymaga zaangażowania 
wielu sił i środków. Mając świadomość potrzeby zapewnienia odpo-
wiednich wymagań jakościowych i niezawodnościowych w stosunku 
do wytwarzanego w ITWL oprogramowania awionicznego spełnie-
nie wymagań standardu DO-178C wydaje się konieczne.  

Zbudowany w ITWL system komputerowego wsparcia procesu 
zarządzania wytwarzaniem oprogramowania awionicznego, zgod-
nego ze standardem DO-178C, został zrealizowany na bazie modu-
łowych serwerów oraz specjalistycznego oprogramowania, z zaim-
plementowanymi aplikacjami testującymi wytwarzany kod źródłowy. 
Jako właściciel kodu źródłowego, ITWL ma możliwości jego modyfi-
kacji, dopasowując budowane urządzenia awioniczne do nowych 
funkcji na pokładach modernizowanych statków powietrznych.  

Jedną z głównych zalet zbudowanego systemu jest właściwość 
elektronicznego nadzoru nad tworzonymi dokumentami w projekcie, 
zarówno na etapie realizacji procesu planowania oprogramowania, 
jak i podczas trwania procesu wytwarzania i integralności oprogra-
mowania, umożliwiając otrzymywanie zbiorczych informacji nie-
zbędnych dla kierownika projektu oraz dla kontroli i audytów.  

System komputerowy posiadany w ITWL stanowi istotne na-
rzędzie w procesie komputerowego wspomagania procesu zarzą-
dzania wytwarzaniem oprogramowania awionicznego. Umożliwia on 
rozszerzenie możliwości istniejącego w ITWL systemu zapewnienia 
jakości ISO-9001 i AQAP 2210 i AQAP 2105 o procedury związane 
ze spełnianiem wymagań wynikających ze standardu DO-178C.  
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Computer-aided system for the process of managing  
the avionic software life cycle  

according to DO-178C standard requirements  

The paper presents the selected results of analytical and 

construction works implemented in Air Force Institute of 

Technology (AFIT) in terms of possibilities of supporting the 

management process in the scope of development, production 

and certification stages of critical avionic software for the 

aircraft flight safety with the use of a constructed computer 

system with DO-178C standard implemented requirements. 

In the general part of the paper, the most important stand-

ards used in the production and certification processes of 

aviation electronic on-board devices and their software were 

discussed (e.g. ARP 4761, ARP 4754A, DO-254, DO-178C).  

In the detailed part of the paper, the computer system’s ca-

pabilities in terms of managing the avionic software life cycle 

was described. Three basic groups of the software develop-

ment processes were defined: a software planning process,  

a software development process and a software integrity 

process. For each of these groups, the examples of solutions 

implemented in the computer system, constructed in AFIT, 

were presented.   
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