PAK vol. 57, nr 12/2011

 1611

Halina NIECIĄG, Roman A. TABISZ
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków,
POLITECHNIKA RZESZOWSKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI, KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH,
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

Walidacja oprogramowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych
Dr inż. Halina NIECIĄG

Dr inż. Roman A. TABISZ

Adiunkt w Zakładzie Metrologii Wielkości Geometrycznych Instytutu Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania (dawniej IOS) w Krakowie. Studia wyższe
ukończyła na Wydziale Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki AGH w Krakowie. Stopień doktorski
uzyskała na Wydziale Automatyki, Elektroniki
i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Interesuje się głównie współrzędnościową techniką
pomiarową i zagadnieniami oceny wyników pomiarów.

W latach 1975-1990 pracownik Zakładów Przemysłu
Elektronicznego „Kazel” w Koszalinie. Od 1990 roku
adiunkt w Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej. W działalności naukowej
i dydaktycznej zajmuje się dziedziną przemysłowych
systemów pomiarowo diagnostycznych. W okresie od
1994 do 2009, członek Komisji Problemowej, Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

e-mail: hnieciag@ios.krakow.pl

e-mail: rtabisz@prz.rzeszow.pl

Streszczenie
Zaproponowano ogólną metodologię walidacji oprogramowania systemów
pomiarowych. Przedstawiono możliwość zastosowania tej metodologii
do walidacji oprogramowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP). Maszyny te stanowią bardzo ważne wyposażenie pomiarowe w przemyśle, stosującym zaawansowane technologie. Aktualnie brakuje ujednoliconych procedur walidacji oprogramowania tego rodzaju systemów. Publikacja jest wynikiem pierwszego wspólnego podejścia autorów do ujednolicenia działań dotyczących walidacji oprogramowania
WMP. Głównymi etapami proponowanej metodologii są: dekompozycja
oprogramowania na części, moduły i komponenty, określenie fazy realizacji komponentu, ustalenie kategorii ryzyka, wyspecyfikowanie wymagań, opracowanie procedury walidacji odpowiedniej dla ocenianego
komponentu, przeprowadzenie walidacji i wygenerowanie jej certyfikatu.
Słowa kluczowe: walidacja, systemy pomiarowe, współrzędnościowe
maszyny pomiarowe, walidacja oprogramowania.

Validation of the CMM software
Abstract
A general validation methodology for measurement system software is
proposed. The possibility of applying this methodology to validation of the
software of coordinate measuring machines (CMM) is presented. These
machines are important measurement equipment of industrial plants using
advanced technologies. Up to now there have not been developed unified
and standardized procedures for software validation of such systems. The
publication is the result of the authors’ joined approach to developing the
unified validation methodology of the CMMs software. The main stages of
the proposed methodology are: decomposition of the software into parts,
modules and components, specifying the requirements, development of the
validation procedure appropriate to the assessed component. Since the
requirements can be different for each type of the software component
subjected to validation, the software examination should be carried in
accordance to them. The necessary stage is preparation and generation of
the validation certificate.
Keywords: validation, measurement systems, CMMs, software validation.

1. Wprowadzenie
Istotna część zadań we współczesnych systemach pomiarowych, realizowana jest za pomocą komputera wyposażonego
w odpowiednie oprogramowanie. Końcowy wynik pomiaru jest
konsekwencją procedury pomiarowej, która jest sekwencją operacji, takich jak, przetwarzanie wielkości mierzonej na elektryczny
sygnał pomiarowy, porównywanie z wzorcem jednostki miary, lub
zliczanie impulsów, oraz rekonstruowanie wartości mezurandu.
Rekonstrukcja wartości mezurandu w postać liczby zapisanej
w odpowiednim kodzie, jest częścią procedury pomiarowej realizowanej przez komputer oraz jego oprogramowanie. W systemach
złożonych z więcej niż jednego kanału pomiarowego, oprogramowanie realizuje także obliczenia wartości wyniku pomiaru na
podstawie wyników pomiarów cząstkowych, uzyskiwanych

w pojedynczych kanałach pomiarowych. W wielu przypadkach
komputer wraz oprogramowaniem odpowiedzialny jest także za
sterowanie całym procesem pomiarowym. Jakość systemu pomiarowego, rozumiana jako stopień jego przydatności do realizacji
zamierzonego zastosowania wyników pomiarów, zależy więc od
jakości poszczególnych części wyposażenia pomiarowego w tym
jego oprogramowania. Naturalną konsekwencją badania jakości
komputerowych systemów pomiarowych jest rozłączne badanie
każdego elementarnego modułu, a następnie skutków ich wzajemnego połączenia w całość realizującą procedurę pomiarową.
Badanie takie wymaga dokonania odpowiedniej dekompozycji
systemu pomiarowego na poszczególne moduły elementarne
i utworzenie z tych modułów takiej architektury systemu, która
odzwierciedla autonomiczne operacje realizowane przez każdy
moduł elementarny, każdy pojedynczy kanał pomiarowy, oraz
oprogramowanie. Działanie, które ma na celu ustalenie tego czy
dany system pomiarowy spełnia wymagania jego zamierzonego
zastosowania nazywane jest walidacją [1]. Warunkiem uzyskania
wiarygodnego rezultatu walidacji jest dobra znajomość metrologicznych wymagań zamierzonego zastosowania pomiarów oraz
dobra znajomość metrologicznych właściwości badanego systemu
pomiarowego. Potrzebne jest więc najpierw zbudowanie odpowiedniego modelu systemu pomiarowego odzwierciedlającego
współdziałanie jego części składowych, w tym oprogramowania,
a następnie prowadzenie badań. Intencją autorów jest zaproponowanie takiej metodologii postępowania, która będzie pomocna
i użyteczna zarówno dla producentów jak i użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

2. Proces pomiarowy i jego walidacja
Dokładne wyniki pomiarów pozwalają na formułowanie właściwych i zgodnych z rzeczywistością orzeczeń o mierzonych
obiektach i zjawiskach. Należy przy tym podkreślić, że wyniki
pomiarów są wartościami mianowanymi, a więc składającymi się
z liczby, oraz ustalonej jednostki miary wielkości mierzonej (X)
lub mezurandu (M). Możliwość wiarygodnego opisania obiektów
lub zjawisk realnego świata na podstawie uzyskanych wyników
pomiarów zależy od przyjęcia odpowiedniego modelu procesu
pomiarowego. Z punktu widzenia walidacji procesów pomiarowych najbardziej przydatnym wydaje się być model opracowany
na podstawie definicji pomiaru zaproponowanej w [2]. Model ten
uwzględnia cel wykonywania pomiarów, czynniki decydujące
o wyniku końcowym i daje się zastosować do pomiarów realizowanych według procedur korzystających z różnego rodzaju skal
pomiarowych [3]. W języku polskim definicja zaproponowana
w [2] brzmi następująco:
„Pomiar jest procesem empirycznym, obiektywnego przyporządkowania liczb właściwościom obiektów i zdarzeń realnego
świata, w sposób umożliwiający ich opisanie”.
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Korzystając z tej definicji opracowano [4] model procesu pomiarowego, którego schemat blokowy przedstawiony jest na
rys. 1.

Rys. 1.
Fig. 1.

Schemat blokowy modelu procesu pomiarowego
Block diagram of the measurement process model

Model procesu pomiarowego przedstawiony na rys. 1 uwzględnia główne czynniki decydujące o wartościach liczbowych końcowych wyników pomiaru. Czynnikami tymi są: metoda pomiarowa, procedura pomiarowa, wyposażenie pomiarowe (hardware
i software) wzorcowanie, warunki otoczenia oraz operator. Model
uwzględnia także cześć działań dotyczących sterowania procesem
pomiarowym oraz zamierzone zastosowanie procesu pomiarowego. Wyposażenie pomiarowe zaznaczono prostokątem obejmującym „hardware” i „software”. „Software” zaznaczono okręgiem
wykreślonym linią kropkowaną. Podkreślona jest również istotna
rola operatora, któremu przypisano odpowiedzialność za kreowanie wyniku końcowego, także w sytuacji gdy wynik ten obliczany
jest za pomocą oprogramowania. W przypadku procesu pomiarowego, walidacja będzie działaniem, mającym na celu eksperymentalne sprawdzenie i potwierdzenie tego, że właściwości metrologiczne procesu pomiarowego spełniają wymagania jego zamierzonego zastosowania. Na rys. 2. Przedstawiono opracowany
i opisany w [5] cykl walidacji pełnej procesu pomiarowego.
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C. porównanie wymagań (MWZZPP) z właściwościami (MWPP)
według przyjętego kryterium
D. wygenerowanie Certyfikatu Walidacji (CW) potwierdzającego
to, że oceniany proces pomiarowy spełnia wymagania jego
zamierzonego zastosowania
Etapy te składają się z 7 działań szczegółowych:
1. Identyfikacja i charakterystyka zamierzonego zastosowania
procesu pomiarowego
2. Ustalenie metrologicznych wymagań zamierzonego zastosowania pomiarów
3. Wybór , implementacja oraz uruchomienie właściwego procesu pomiarowego
4. Wyznaczenie metrologicznych właściwości zastosowanego
procesu pomiarowego
5. Porównanie metrologicznych wymagań zamierzonego zastosowania z metrologicznymi właściwościami procesu pomiarowego
6. Ustalenie wyniku porównania i stwierdzenie, czy jest pozytywny czy negatywny
7. Wykonanie jednej z dwóch czynności:
7.1. gdy wynik działania (6) jest pozytywny, opracowanie
i wygenerowanie certyfikatu walidacji
7.2. Wybór innego procesu pomiarowego gdy wynik działania (6) jest negatywny , ponowne określenie właściwości
metrologicznych(4) tego procesu, a następnie ponowne
wykonanie czynności (5) i (6).
Należy jednak wyraźnie podkreślić to, że pętla czynności
(7.2)→(4)→(5)→(6)→(7.2) może być powtarzana kilka razy, aż
do momentu, gdy wynik walidacji określony w działaniu (6)
będzie pozytywny. Wyżej wymienione czynności składają się na
cykl walidacji pełnej, która jest podstawą akceptacji i wdrożenia
danego procesu pomiarowego do stosowania w określonym celu.
Na przykład do sterowania jakością produkcji, do oceny zgodności wyrobu z wymaganiami specyfikacji technicznych, w ochronie
zdrowia, lub środowiska.
Walidacja oprogramowania jest częścią walidacji pełnej procesu pomiarowego i dlatego powinna być rozpatrywana oraz wykonywana w ścisłym powiązaniu ze wszystkimi czynnikami składającymi się na proces pomiarowy czyli zespół eksperymentalnych
działań realizujących pomiar danej wielkości mierzonej (X) lub
mezurandu (M). Także w ścisłym związku z zamierzonym zastosowaniem danego procesu pomiarowego.

3. Walidacja oprogramowania systemów
pomiarowych

Rys. 2.
Fig. 2.

Diagram przepływowy walidacji pełnej procesów pomiarowych
Flow diagram of the full validation of measurement processes

Cykl ten obejmuje 7 działań szczegółowych składających się na
4 wykonywane kolejno etapy A, B, C, D.
Cztery kolejno wykonywane etapy walidacji to:
A. ustalenie Metrologicznych Wymagań Zamierzonego Zastosowania Procesu Pomiarowego (MWZZPP)
B. wyznaczenie Metrologicznych Właściwości Procesu Pomiarowego (MWPP)

Podejmowano liczne próby ujednolicenia metodologii walidacji
oprogramowania systemów pomiarowych, które zaowocowały
wydaniem kilku ważnych przewodników opracowanych w Narodowych Instytutach Metrologicznych (NMI) [6–7] oraz niezależnych międzynarodowych instytutach badawczych [8]. Nie uzyskano jednak do tej pory jednolitego podejścia mającego międzynarodowy zasięg. Prace nad takim międzynarodowym przewodnikiem dotyczącym walidacji oprogramowania systemów pomiarowych zostały rozpoczęte [9–10] i należy spodziewać się, że
w najbliższym czasie zostanie on opracowany. Śledząc te prace
autorzy podjęli próbę wspólnego podejścia, którego celem jest
zaproponowanie ujednoliconej metodologii walidacji oprogramowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Punktem
wyjścia do rozpoczętych prac jest definicja walidacji podana w [1]
oraz ogólny model jej przeprowadzania, opracowany na podstawie [11–12] i dotyczący walidacji oprogramowania systemów
pomiarowych. Model ten przedstawiony został na schemacie
pokazanym na rys. 3.
Podstawą walidacji oprogramowania systemu pomiarowego jest
najpierw jego dekompozycja, a następnie ustalenie wymagań,
które całość oprogramowania lub jego wybrana część powinna
spełniać. Ustalanie wymagań powinno uwzględnić kategorię
ryzyka jakie wnosi oprogramowanie lub jego część w poprawne
działanie całego systemu pomiarowego. Kategorię ryzyka można
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ustalać na różne sposoby, ale skuteczną metodą może być zaproponowana w [13] analiza potencjalnych uszkodzeń oraz ich skutków FMEA [14–15]. Ustalanie wymagań powinno także brać pod
uwagę fazę rozwoju oprogramowania, które poddawane jest walidacji. Na każdym etapie rozwoju powinna być badana możliwość
wykrywania
błędów oraz analiza poprawności współpracy
z innymi modułami. Natomiast w zależności od fazy rozwoju
badanego oprogramowania, inny będzie cel i rodzaj zastosowanych testów. Odnosi się to do takich przypadków, gdy walidacja
prowadzona jest przez producenta oprogramowania lub jego integratora przed połączeniem oprogramowania z systemem pomiarowym.

Rys. 3.
Fig. 3.

Ogólny schemat walidacji oprogramowania systemów pomiarowych
General diagram of the validation of measurement system software

Kompletny pakiet oprogramowania wbudowany w system pomiarowy może być poddawany walidacji podczas walidacji pełnej
całego systemu pomiarowego (patrz rys. 2). Walidacja ta polega
na porównaniu deklarowanych przez producenta właściwości
metrologicznych systemu z jego rzeczywistymi właściwościami
wyznaczonymi w powtarzanych testach funkcjonalności polegających na tym, że na wejściu systemu pomiarowego podłączony jest
wzorzec, materiał odniesienia albo referencyjny obiekt reprezentujący mezurand, o dobrze znanej wartości odniesienia. Uzyskiwane
w ten sposób wyniki powtarzanych pomiarów powinny mieścić
się w przedziale zmienności przyjętym jako przedział maksymalny dopuszczalny. Przedział ten definiowany jest przez producentów systemów pomiarowych w postaci maksymalnego dopuszczalnego błędu (Δmax-d) [ang: MPE – Maximum Permissible
Error]. Jeżeli wynik takiej pełnej walidacji okaże się negatywny
to konieczne jest ustalenie przyczyny takiego stanu, czyli znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy przyczyną jest niedoskonałość
sprzętu (hardware) czy też oprogramowania (software)?
Szczegółowa analiza dotychczasowych publikacji dotyczących
walidacji oprogramowania systemów pomiarowych, szeroko
przedstawiona w [11], wykazała że:
- walidacja oprogramowania systemu pomiarowego powinna być
wykonywana w ścisłym związku z całym systemem pomiarowym oraz jego zamierzonym zastosowaniem.
- procedura walidacji oprogramowania, powinna być opracowana
indywidualnie dla każdego systemu i każdego jego zastosowania. Może ona obejmować analizę strukturalną, analizę funkcjonalną oraz analizę specyfikacji wymagań.
- opracowywany międzynarodowy przewodnik walidacji oprogramowania systemów pomiarowych [9–10], może jedynie
usystematyzować sekwencje koniecznych działań, ale nie może
zawierać zaleceń dotyczących oprogramowania konkretnego
systemu pomiarowego stosowanego do jednoznacznie określonego celu.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że konieczne
będzie, nawet po opublikowaniu międzynarodowego przewodnika, indywidualne podejście i opracowywanie procedur walidacji
oprogramowania dostosowanych do rodzaju systemu pomiarowego oraz wymagań jego zamierzonych zastosowań.

4. Przygotowanie WMP do walidacji
Walidacja oprogramowania każdego systemu pomiarowego,
musi być prowadzona w ścisłym związku z jego częścią sprzętową. Dlatego przygotowując procedurę walidacji dla całego systemu lub jego wyodrębnionego modułu, konieczne jest ustalenie
najpierw kompozycji stanowiącej całość WMP, a następnie dokonanie takiej dekompozycji, umożliwi walidację poszczególnych
modułów uwzględniającą pełnione przez nie funkcje. Na rys. 4
przedstawiony jest schemat blokowy WMP, zawierający jej główne podzespoły: blok sterowania, blok pomiarowy (CMM), oraz
komputer zarządzający procesem pomiarowym (HOST) zawierający oprogramowanie zawierające algorytmy obliczania wartości
żądanych mezurandów, oraz interfejs użytkownika (GUI).

Rys. 4.
Fig. 4.

Schemat blokowy współrzędnościowej maszyny pomiarowej (WMP)
Blok diagram of the coordinate measuring machine (CMM)

Z rys. 4 wynika, że oprogramowanie WMP jest oprogramowaniem rozproszonym. Poszczególne moduły zlokalizowane są
w różnych blokach tworzących system pomiarowy WMP. Podczas
wykonywania pomiarów WMP moduły oprogramowania współpracują ze sobą i stanowią jeden pakiet oprogramowania, zapewniający sterowanie procesem pomiarowym, obliczanie wyników
końcowych, oraz ich ekspozycję za pomocą interfejsu użytkownika.

4.1. Walidacja całego systemu WMP
Walidacja całego systemu WMP, powinna obejmować eksperymentalne sprawdzenie jego funkcjonowania oraz przydatności
do realizacji zamierzonego zastosowania. Tego rodzaju walidacja
ma podstawowe znaczenie dla użytkownika WMP. Zgodnie
z zaleceniami międzynarodowej normy [16], oraz dobrej praktyki
wytwarzania, nie można wdrożyć systemu pomiarowego do stosowania w przemyśle dopóki nie uzyska się potwierdzenia metrologicznego, to znaczy dopóki nie uzyska się pozytywnego wyniku
weryfikacji a następnie walidacji. Użytkownik powinien więc
sprawdzić eksperymentalnie, w rzeczywistych warunkach eksploatacji WMP, czy:
a/ właściwości metrologiczne WMP są zgodne z deklarowanymi
przez jej producenta w specyfikacji technicznej.
b/ WMP o zweryfikowanych właściwościach metrologicznych spełnia metrologiczne wymagania jej zamierzonego zastosowania.
Sprawdzenie (weryfikacja) właściwości metrologicznych WMP
wykonywane jest najczęściej za pomocą specjalnie do tego celu
wytwarzanych wzorców roboczych [17], a także może być uzupełniane porównaniami międzylaboratoryjnymi wykonywanymi
za pomocą jednego grupowego wzorca, takiego na przykład jak
KMG CHECK [18]. Walidacja, a więc eksperymentalne sprawdzenie tego, czy WMP o zweryfikowanych właściwościach metrologicznych spełnia wymagania jej zamierzonego zastosowania,
powinna odbywać się według ogólnej metodologii przedstawionej
na rys. 2, obejmującej 4 etapy i 7 działań szczegółowych. Praktyczna realizacja tej metodologii może polegać na wielokrotnym
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mierzeniu znanych wymiarów geometrycznych wyrobu uznanego
za wyrób referencyjny. Wymiary tego referencyjnego wyrobu,
wybranego z partii wyrobów przewidzianych do sprawdzania na
danej WMP, powinny być wyznaczone z dużą dokładnością przez
kompetentne akredytowane laboratorium współrzędnościowej
techniki pomiarowej. Gdy jeden z wyników weryfikacji lub walidacji całego systemu WMP okaże się negatywny powstaje najczęściej reklamacja. W tej sytuacji producent jest zmuszony do zidentyfikowania (zlokalizowania i ustalenia przyczyny) usterki sprzętu
lub oprogramowania. Najczęściej powstaje konieczność przeprowadzenia weryfikacji i walidacji jednego lub wszystkich modułów
WMP. W tym celu należy dokonać odpowiedniej dekompozycji
systemu WMP na moduły pomiarowe (sprzętu) oraz na moduły
oprogramowania oraz ich komponenty.

4.2. Dekompozycja systemu WMP na moduły
pomiarowe oraz moduły oprogramowania
Sprzęt (hardware) WMP można podzielić na 3 moduły pomiarowe zawierające przetworniki położenia. Przetworniki te mierzą
współrzędne w prostopadłych do siebie osiach X, Y, Z. Oprogramowanie (software) WMP można podzielić na moduły realizujące główne zadania takie jak A - sterujące, B - pomiarowe,
C - danych pomocniczych, D - interfejs graficzny operatora. Na
rys. 5 przedstawiona jest propozycja takiej dekompozycji WMP,
ułatwiającej walidacje części sprzętowej (przetworników położenia) oraz walidację oprogramowania. Odczyty wartości liczbowych współrzędnych X, Y, Z, odpowiadają położeniu głowicy
w momencie styku jej końcówki pomiarowej z określonym punktem mierzonej powierzchni. Położenie to, ustalone w procedurze
pomiarowej, może być osiągane za pomocą sterowania w pełni
automatycznego, za pomocą sterowania półautomatycznego nadzorowanego przez operatora posługującego się manipulatorem
(pulpitem z joystickiem), lub mechanicznie za pomocą pokręteł
(w maszynach typu „manual”).

5. Walidacja oprogramowania WMP
Walidacja oprogramowania WMP powinna być prowadzona
zgodnie z ogólnymi zasadami przedstawionymi w rozdziale 3
i pokazanymi na rys. 3. Walidacja całości, modułu lub komponentu oprogramowania, jeżeli możliwe jest ustalenie wymagań
oraz procedury walidacji (patrz rys. 3). Oprogramowanie jest
specyficznym produktem dlatego też powinno być tworzone
i oceniane zgodnie z zasadami inżynierii oprogramowania. Z
drugiej strony jego struktura oraz wykonywane funkcje są ściśle
związane z wyposażeniem pomiarowym, w którym oprogramowanie pracuje, oraz procedurą pomiarową, według której realizowany jest pomiar. Tak więc ustalanie procedury walidacji oraz
wymagań dotyczących ocenianego modułu lub komponentu oprogramowania powinno uwzględniać obydwa rodzaje kryteriów:
kryteria informatyczne oraz kryteria metrologiczne.

5.1. Modelowanie komponentów
oprogramowania
Z informatycznego punktu widzenia oprogramowanie jest rezultatem specyficznego procesu tworzenia obejmującego: 4 fazy
rozwoju [12]. I –formułowanie wymagań, II –projektowanie, III
–implementację oraz IV –testowanie. Na rys. 6 przedstawiono
diagram ilustrujący proces tworzenia komponentu oprogramowania z zaznaczonymi jego kolejnymi fazami.

Rys. 6.
Fig. 6.

Rys. 5.
Fig. 5.

Propozycja dekompozycji sprzętu i oprogramowania WMP
Proposition of the software and hardware decomposition of the CMM

Na podstawie wartości współrzędnych uzyskanych dla kilku
zamierzonych położeń głowicy pomiarowej oprogramowanie
oblicza wartości zdefiniowanych mezurandów Mi (wymiarów
kształtów geometrycznych – takich, jak średnica walca, rozstaw
osi, głębokość otworu , odległość krawędzi/płaszczyzn, itp.) Następnie za pomocą interfejsu graficznego operatora eksponuje
uzyskane wyniki pomiarów na ekranie komputera. Przedstawiona
na rys. 5 propozycja dekompozycji WMP uwzględnia przepływ
instrukcji sterujących oraz danych pomiarowych przez poszczególne moduły oprogramowania A, B, C, D w takim kierunku
w jakim odbywa się ich przepływ w rzeczywistej maszynie pomiarowej podczas realizacji procesu pomiarowego.
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Proces tworzenia komponentu oprogramowania
The process of creating the software component

Oprogramowanie w przyrządzie pomiarowym pełni rolę symbolicznego interfejsu pomiędzy teoretycznym celem, dla którego
został on skonstruowany, a jego implementacją. Każdy wydzielony komponent oprogramowania spełnia taką definicję. Definicja ta
pozwala na ustalenie trzech głównych faz rozwoju oprogramowania. Koncepcja teoretyczna to założona funkcja, którą można
definiować matematycznie, logicznie, zadaniowo (sterująca) lub
jako proces. Definicja ta tworzy model konceptualny oprogramowania. Ustaloną funkcję ma zrealizować algorytm działań oraz
obliczeń, który należy zaprojektować. W tym celu tworzy się
diagram ilustrujący sekwencje kolejno wykonywanych operacji.
Implementacja algorytmu w program to sposób urzeczywistnienia funkcji celu .
W tym przypadku można także sporządzić diagram klas i obiektów dla kodu otwartego, związków klas i obiektów, atrybutów,
metod i komunikatów. Natomiast w przypadku kodu wykonawczego sporządza się opis stanów, reakcji na zdarzenia, reprezentacji i sposobu przepływu danych.

5.2. Testowanie komponentów
oprogramowania
Testowanie oprogramowania podczas walidacji może odbywać
się w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to badanie poprawno-
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ści oprogramowania ze względu na kryteria informatyczne. Drugi
kierunek to ocena jakości informacji pomiarowej, przekazywanej
pomiędzy ocenianymi składnikami systemu pomiarowego ze
względu na kryteria metrologiczne. Dla każdego kierunku badań
i rodzaju badanego komponentu istnieją odpowiednie metody
testowania.

5.2.1. Testowanie komponentów
oprogramowania ze względu
na kryteria informatyczne
Dwiema najczęściej stosowanymi metodami testowania komponentów oprogramowania ze względu na kryteria informatyczne
są: analiza strukturalna i analiza funkcjonalna.
Analiza strukturalna polega na inspekcji kodu źródłowego za
pomocą zestawu technik i procedur, które mają ujawnić istniejące
w nim błędy. Jest ona wykonywana w trakcie procesu tworzenia
oprogramowania, przez programistę lub zespół programistów.
W tym przypadku celem inspekcji jest sprawdzenia poprawności
wykonania komponentu przez jego twórców. Podczas walidacji
inspekcja ta powinna być wykonana przez mieszany zespół, składający się z moderatora, projektanta, programisty (autora programu) oraz specjalisty od testowania oprogramowania.
Sprawdzanie kodu przebiega na podstawie scenariusza opracowanego dla najbardziej typowych usterek oprogramowania, które
mogą mieć wpływ na działanie systemu. Przykładem takiego testu
w odniesieniu do oprogramowania WMP może być sprawdzenie
przepływu zmiennych, zawierających informację pomiarową –
utrata dokładności przez automatyczną konwersję typu zmiennych
(doublefloat). Pozytywnym wynikiem walidacji powinna być
całkowita zgodność wyniku testu z założeniami (100% zgodności
testowych przypadków) ponieważ usterka tego rodzaju może
mieć istotny wpływ na jakość informacji pomiarowej.
Analiza funkcjonalna ma za zadanie wykrycie rozbieżności pomiędzy działaniem badanego komponentu
oprogramowania
a funkcją, którą to oprogramowanie powinno wypełniać. Funkcja
ta powinna być precyzyjnie określona w specyfikacji komponentu i powinna opisywać jego zachowanie z punktu widzenia zadania pełnionego w części sterującej, pomiarowej, pomocniczej lub
w interfejsie operatora WMP.

5.2.2. Testowanie komponentów
oprogramowania ze względu
na kryteria metrologiczne
Podstawową miarą jakości wyników pomiarów uzyskiwanych
w systemach pomiarowych jest ich dokładność. Dokładność wyników pomiarów można wyrazić ilościowo za pomocą dwóch
parametrów: zmienności oraz odchylenia systematycznego [4].
Ponieważ odchylenie systematyczne jest wynikiem oddziaływań
systematycznych, które można i trzeba wyeliminować, przyjęto
w przemyśle zasadę, że odchylenia, zwane inaczej błędami systematycznymi (Δs), należy eliminować za pomocą operacji korekcji
dodając do uzyskiwanych danych pomiarowych odpowiednie
wartości poprawek (P). Liczbową miarą zmienności wyników
pomiarów jest przedział zmienności wyznaczany za pomocą sumy
niepewności rozszerzonej lewostronnej (U −), oraz prawostronnej
(U +). Testowanie oprogramowania ze względu na ocenę wartości
wprowadzanych odchyleń lub niepewności może odbywać się metodą porównawczą, polegająca na porównywaniu wyników
przetwarzania tych samych zbiorów danych przez badany komponent oraz inne oprogramowanie, przyjęte jako referencyjne, dla
którego znane są małe wartości odchyleń i zmienności uzyskiwane
w powtarzanych takich samych operacjach przetwarzania. Główną
metodą szacowania niedokładności wzorcowych algorytmów jest
analiza ich modelu matematycznego połączona z analizą numeryczną. Testowanie oprogramowania ze względu na kryteria metrologiczne (zmienność i odchylenie) może odbywać się także
metodą generatora danych. Metoda ta polega na generowaniu

dobrze zdefiniowanych zestawów danych, dla których badany
komponent oprogramowania powinien w wyniku przetwarzania
dać na wyjściu dobrze znane wcześniej wartości liczbowe. Dla
metody tej nie jest konieczna znajomość struktury badanego komponentu oprogramowania, który traktowany jest jako „czarna
skrzynka”. Bardziej zaawansowana metodą jest metoda wymagająca znajomości struktury badanego komponentu oprogramowania
oraz modelu matematycznego funkcji jaką realizuje przetwarzając
zbiory danych pomiarowych. Komponent oprogramowania traktowany jest w tym przypadku jako „przeźroczysta skrzynka”.

5.3. Dekompozycja oprogramowania WMP
Oprogramowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych,
jest bardzo złożoną aplikacją, której walidacja wymaga dokonania
odpowiedniej dekompozycji na takie części, moduły i komponenty
dla których możliwe jest zastosowanie modelowania typu: funkcja, algorytm, program (patrz rys. 6) oraz opracowanie testów
uwzględniających kryteria informatyczne oraz metrologiczne. Na
rys. 7 przedstawiona jest struktura oprogramowania WMP.

Rys. 7.
Fig. 7.

Złożona struktura oprogramowania WMP
The complex structure of the CMM software

Zaznaczone na rys. 7 powiązania (interfejsy) pomiędzy poszczególnymi modułami oprogramowania WMP dają wyobrażenie
o złożoności zagadnienia walidacji tak skomplikowanego obiektu
badań. Oprogramowanie WMP z jednej strony współpracuje
z systemem operacyjnym nadrzędnego komputera PC.
Z drugiej strony, realizuje szereg zadań takich jak: sterowanie
głowicą pomiarową, mierzeniem współrzędnych w poszczególnych osiach (X, Y, Z), przetwarzaniem danych pomiarowych,
wizualizacją obiektu mierzonego oraz ekspozycją uzyskanych
wyników pomiaru poszczególnych wymiarów kształtów geometrycznych.
Pokazana na rys. 7 struktura oprogramowania WMP, opracowana została z informatycznego punktu widzenia. Pokazuje ona,
które moduły współpracują ze sobą. Umożliwia to opracowanie
metod analizy współpracy pomiędzy modułami oraz analizy przepływu danych. Tego rodzaju analizy zostały uznane przez specjalistów w tej dziedzinie jako niezbędny składnik procedur walidacji
oprogramowania [12]. Dotyczy to także analizy interfejsów pomiędzy modułami oraz komponentami oprogramowania WPM.
Mając na uwadze konieczność uwzględnienia w procedurze walidacji badań pozwalających na ocenę jakości oprogramowania
WMP ze względu na różne kryteria funkcjonalne, informatyczne
oraz metrologiczne, opracowano propozycję dekompozycji oprogramowania WMP ze względu na rodzaj wykonywanych zadań,
oraz pełnione funkcje.
Na rys. 8 przedstawiona jest koncepcja takiej dekompozycji,
która jest również przydatna do ustalania kategorii ryzyka metodą
analizy potencjalnych uszkodzeń oraz ich skutków (FMEA).
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6. Podsumowanie
Opracowana ujednolicona procedura walidacji oprogramowania
WMP będzie doskonalona i porównywana z zaleceniami powstającego międzynarodowego przewodnika [10]. Szczególna uwaga
będzie skierowana na doskonalenie metod badania i analizy dokładności algorytmów obliczających wartości mezurandów. Jak
wykazały dotychczas przeprowadzone badania [19–23], potrzebna
jest w tym celu dobra interdyscyplinarna współpraca informatyków, metrologów oraz ekspertów z dziedziny współrzędnościowej
techniki pomiarowej.
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Rys. 8.
Fig. 8.

Propozycja dekompozycji oprogramowania WMP
The proposed decomposition of the CMM software
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- metrologiczne
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lub komponentu. Program ten będzie także uzależniony od określonej kategorii ryzyka oraz fazy rozwoju oprogramowania.
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znaczenie odgrywa w tych badaniach, między innymi, odpowiednie modelowanie matematyczne błędów powodowanych czynnikami losowymi i systematycznymi [22, 23].
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