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1. Wprowadzenie  
 
Maj#c na uwadze niew#tpliwe zalety technik 
symulacyjnych oraz obserwuj#c dynamiczny 
rozwój technologii komputerowych, mo$na 
przewidywa% dalsze szerokie upowszechnienie 
technik symulacji komputerowej jako metod 
badania systemów. W wi&kszo!ci zastosowa' 
symulatorem jest oprogramowanie, obecnie 
coraz cz&!ciej oprogramowanie wykonane  
w technice obiektowej. Symulatory cyfrowe 
maj# za zadanie na!ladowa% wiernie 
funkcjonowanie systemu rzeczywistego, st#d do 
ich budowy doskonale nadaje si& podej!cie 
obiektowe, które wiernie odzwierciedla  
w strukturze klas, struktury odwzorowywanego 
systemu. Koszt budowy i stopie' 
skomplikowania du$ych i z o$onych symu-
latorów, wymaga podj&cia prób opracowania 
metod ich udoskonalania. Warto doda%, $e  
w chwili obecnej nie ma usystematyzowanych 
metod badania w asno!ci oprogramowania 
symulacyjnego. Metody takich bada' s# dopiero 
we wczesnym stadium rozwa$a' w tej 
dziedzinie informatyki. Ro!nie natomiast 
zapotrzebowanie na tego typu badania.  

Metody symulacyjne pozwalaj# bada% dany 
system w rzeczywistych jak i hipotetycznych 
warunkach jego dzia ania, co pozwala uzyska% 
pe niejszy obraz w a!ciwo!ci badanego systemu 
[1], [9]. Symulacja cyfrowa nie jest tani# metod# 
poznania w a!ciwo!ci rozpatrywanego systemu. 
Jednak tam gdzie jest stosowana jest zawsze 
znacznie ta'sza ni$ prototyp systemu lub jest 
jedynym dost&pnym sposobem poznania 
w asno!ci rozpatrywanego systemu. Wa$n# 

zalet# symulacji cyfrowej jest powtarzalno!% 
eksperymentów. Dowolny eksperyment 
symulacyjny jest powtarzalny w tych samych 
warunkach, co przy innego rodzaju 
eksperymentach bywa trudne do uzyskania. 
Symulacja cyfrowa pozwala równie$ na 
uzyskanie du$ego stosunku czasu 
symulowanego do czasu rzeczywistego trwania 
oblicze'. Pozwala to na swobodne 
manipulowanie up ywem czasu symulacyjnego, 
czyli jego spowalnianie b#d" przy!pieszanie w 
zale$no!ci od potrzeb. W przypadku badania 
w asno!ci bardzo skomplikowanych systemów 
technicznych symulacja cyfrowa bywa jedyn# 
rozs#dn# metod# badawcz#. 

Symulacja cyfrowa jest algorytmiczn# 
metod# prowadzenia, za pomoc# komputera, 
eksperymentów na modelach dynamicznych 
istniej#cych lub projektowanych systemów [1]. 
Nowsz# definicj& symulacji komputerowej 
zawiera [8], jest to metoda badania lub 
na!ladowania systemu rzeczywistego lub 
teoretycznego poprzez zbudowanie jego modelu 
i jego implementacj& komputerow# a nast&pnie 
eksperymentowanie na modelu i analiza 
uzyskanych wyników. Osi# procesu symulacji 
cyfrowej jest sterowanie up ywem czasu 
symulacyjnego, inaczej zwanego czasem 
systemowym. Funkcjonuj# dwie g ówne metody 
zmiany czasu symulacyjnego. Pierwsza metoda 
zak ada u$ycie sta ego kwantu czasu 
symulacyjnego jako kroku symulacji (tzw. 
technika sta ego kroku), czyli co kwant czasu 
symulacyjnego jest wyznaczany nowy stan 
systemu na podstawie analizy zdarze', które 
zasz y w ostatnim przedziale czasu 
systemowego. Druga metoda symulacji cyfrowej 
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jest oparta na zdarzeniach (tzw. technika 
nast&pnego zdarzenia), symulacja jest sterowana 
zdarzeniami symulacyjnymi. Zak ada si&, $e 
pomi&dzy zdarzeniami stany obiektów systemu 
nie ulegaj# zmianie, czyli nie trzeba ich !ledzi%. 
Proces symulacyjny przebiega od zdarzenia do 
zdarzenia symulacyjnego, a w ka$dym kroku 
czas symulacyjny jest zmieniany na czas zaj!cia 
najbli$szego zdarzenia symulacyjnego. 
Przedstawione w artykule rozwa$ania na temat 
symulacji tycz# symulacji sterowanej 
zdarzeniami. 

Podej!cie obiektowe stosowane przy budowie 
systemów informatycznych koncentruje si& na 
czynniku ludzkim w procesie wytwarzania 
oprogramowania [2], [7]. Poprzednie podej!cia 
g ówny nacisk k ad y na oszcz&dno!%  
w wykorzystaniu zasobów systemu 
operacyjnego, których obserwowano ci#g y 
deficyt. W chwili obecnej te ograniczenia nie 
zanikn& y zupe nie, zosta y jednak przez rozwój 
techniczny sprowadzone praktycznie na 
margines problemów rozwa$anych w czasie 
produkcji oprogramowania. Podej!cie obiektowe 
stara si& dopasowa% proces wytwarzania 
systemów informatycznych do wrodzonych 
ludzkich sposobów postrzegania rzeczywisto!ci. 
Tworzony model obiektowy rozpatrywanego 
systemu jest koncepcyjnie zgodny ze sposobem 
postrzegania !wiata przez cz owieka. 

W celu zbadania w asno!ci obiektowych 
aplikacji symulacyjnych nale$y zaj#% si& 
zbadaniem dwóch aspektów aplikacji. 
Mianowicie nale$y pozna% wewn&trzn# budow& 
badanej aplikacji, a nast&pnie nale$y zbada% jak 
aplikacja zachowuje si& w czasie swojej pracy. 
Badanie budowy wewn&trznej aplikacji 
obiektowej mo$na przeprowadzi% na podstawie 
jej projektu lub na podstawie jej kodu 
"ród owego, tego typu badania mo$na nazwa% 
badaniem w asno!ci statycznych aplikacji. 
Proces badania zachowania aplikacji w 
!rodowisku uruchomieniowym i zjawisk 
zachodz#cych w jej wn&trzu jest mo$liwy do 
przeprowadzenia w czasie pracy tej aplikacji. 
Ten typ bada' aplikacji mo$na nazwa% 
badaniem w asno!ci dynamicznych aplikacji. 

 
2. Metody badania w a!ciwo!ci 

statycznych obiektowych aplikacji 

symulacyjnych  
 
Badanie w asno!ci statycznych obiektowych 
aplikacji symulacyjnych jest procesem badania 
projektu technicznego lub kodu "ród owego 
danej aplikacji. W procesie tym jest badana 

wewn&trzna niezmienna-statyczna struktura 
aplikacji, st#d proces ten zosta  nazwany 
badaniem w asno!ci statycznych obiektowych 
aplikacji symulacyjnych. 

Celem procesu badania w asno!ci 
statycznych symulacyjnych aplikacji 
obiektowych jest uzyskanie warto!ci wybranych 
miar tych w asno!ci, na podstawie których 
b&dzie mo$na oceni% jako!% wewn&trznej 
statycznej struktury aplikacji.  

W przypadku, gdy dysponujemy projektem 
obiektowym symulatora mo$emy, analizuj#c 
diagram CAD (ang. Class Association Diagram), 
wyznaczy% szukane warto!ci miar statycznych 
rozpatrywanego projektu. Wyznaczenie warto!ci 
miar statycznych metod# „r&czn#” mo$e by% 
do!% uci#$liwe, szczególnie dla du$ych 
projektów. Dlatego wydaje si& zasadne 
opracowanie programowej metody analizy 
projektów obiektowych.  

Analizuj#c problem badania projektu 
aplikacji obiektowych wyró$niono nast&puj#ce 
mo$liwe do zaistnienia przypadki: 
 dysponujemy tylko aplikacj# w postaci 

wykonywalnej, 
 dysponujemy tylko kodami "ród owymi 

aplikacji, 
 dysponujemy projektem aplikacji, projekt jest 

zapisany w repozytorium narz&dzia typu 
CASE (ang. Computer Aided Software 
Engineering), 

 dysponujemy projektem aplikacji, projekt jest 
zapisany w postaci papierowej jako diagram 
CAD. 

Wariant, gdy posiadamy tylko aplikacj&  
w postaci wykonywalnej nale$y pomin#% jako 
przypadek, który nie kwalifikuje si& do badania 
w asno!ci statycznych aplikacji obiektowych.  

W przypadku, gdy posiadamy kody "ród owe 
nie b&dziemy mogli zbada% projekt,  
ale jedynie sam# implementacj&, co jest  
równie istotne.  

Projekty obiektowe, szczególnie te du$e, s# 
tworzone przy pomocy narz&dzi CASE. 
Informacje o projekcie s# zapisywane  
w wielodost&pnej metabazie projektowej 
narz&dzia, zwanej repozytorium. Zazwyczaj 
repozytorium takie jest organizowane w oparciu 
o relacyjn# baz& danych. Niestety ka$de 
narz&dzie CASE posiada w asne specyficzne 
repozytorium o unikalnej strukturze. Rodzi to 
problem przy budowie narz&dzia maj#cego 
umo$liwia% dost&p do wielu ró$nych 
repozytoriów. Rozwi#zaniem stosunkowo 
elastycznym jest zbudowanie narz&dzia – 
analizatora projektu, który b&dzie posiada  
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w asne repozytorium oraz mo$liwo!% 
korzystania z wybranych „obcych” repozytoriów 
ró$nych narz&dzi CASE. Ró$nice w budowie 
repozytoriów narz&dzi CASE powoduj#, $e 
budowa odr&bnych analizatorów projektów 
si&gaj#cych do ich repozytoriów i wy-
 uskuj#cych z nich warto!ci miar jako!ci jest 
dzia aniem do!% uci#$liwym, ze wzgl&du na 
du$# z o$ono!% samego analizatora. Du$o 
efektywniejszy sposób to budowa stosunkowo 
ma o z o$onych konwerterów, które b&d#  
w stanie dokona% importu diagramu CAD  
z „obcego” repozytorium do repozytorium 
„w asnego” i nast&pnie analiza tak pozyskanego 
projektu. Du$o  atwiej jest zbudowa% 
dedykowany konwerter dla danego repozytorium 
ni$ dedykowany dla konkretnego repozytorium 
analizator projektu. Zastanawiaj#c si& nad 
wyborem sposobu przeprowadzenia bada' 
nale$y mie% na uwadze ewentualne problemy  
z poznaniem struktury repozytorium danego 
narz&dzia CASE. St#d wywodzi si& pomys  
budowy „w asnego” repozytorium projektów 
obiektowych i edytora diagramów CAD.  
W oparciu o to narz&dzie b&dzie mo$liwe 
wprowadzenie do repozytorium „w asnego” 
dowolnego projektu obiektowego i nast&pnie 
poddanie go analizie maj#cej zbada% jego 
w asno!ci statyczne.  

Generalnie w procesie badania w asno!ci 
statycznych nale$y si& skupi% na budowie 
wewn&trznej aplikacji. Czyli klasami aplikacji  
i relacjami, jakie pomi&dzy nimi zachodz#, jak 
równie$ i budow# wewn&trzn# klas [3], [4]. 
Nale$y okre!li% typy i rodzaje atrybutów oraz 
metod poszczególnych klas aplikacji. Zebrane 
cechy ilo!ciowe (np. liczba klas) i cechy 
opisowe (np. lista nazw klas) projektu aplikacji 
mo$emy nazwa% statycznymi cechami aplikacji. 
Cechy ilo!ciowe s# oczywi!cie miarami 
statycznymi aplikacji, mo$na je okre!li% jako 
proste - niez o$one miary statyczne. Cechy 
opisowe wzbogacaj# wiedz& eksperta 
oceniaj#cego budow& aplikacji na temat 
znaczenia poszczególnych klas, powi#za' 
pomi&dzy nimi, znaczenia atrybutów i metod  
w klasach. Niektóre proste statyczne miary 
jako!ci zliczane dla poszczególnych klas (np. 
liczba metod publicznych) mog# dostarczy% nam 
wiele interesuj#cych informacji, je$eli 
wyliczymy ich warto!ci: !rednie, minimalne, 
maksymalne, warto!% oczekiwan#, wariancj& dla 
ca ej aplikacji. Na podstawie niektórych miar 
statycznych prostych mo$emy zbudowa% miary 
z o$one (np. procent atrybutów publicznych w 
klasach aplikacji) agreguj#ce w sobie informacje 
z miar prostych i tym samym du$o pe niej od 

nich opisuj#ce aspekt statyczny aplikacji – jej 
projekt. Wykorzysta% tu mo$na miary 
najcz&!ciej stosowane do oceny jako!ci projektu 
i oprogramowania obiektowego zaproponowane 
przez Shyam’a Chidamber’a i Chris’a Kemerer’a 
[5], Mc’Cabe’a [6] oraz wiele innych 
interesuj#cych miar mo$liwych do uzyskania. 

W procesie analizy kodów "ród owych 
nale$y pozna% budow& wewn&trzn# aplikacji tj. 
budow& klas aplikacji i relacje zachodz#ce 
pomi&dzy nimi. Nale$y w tym miejscu wyra"nie 
zaznaczy%, $e badaj#c kod "ród owy badamy 
jedn# z mo$liwych realizacji projektu 
technicznego, czyli dysponujemy jedynie 
pochodn# projektu a nie oryginalnym projektem. 
St#d wszelkie uzyskane wioski z analizy 
statycznej nie mog# by% bezpo!rednio 
odnoszone do projektu. Ca y proces analizy 
kodów "ród owych mo$emy zdekomponowa% na 
poni$sze etapy. 

Pierwszym etapem analizy kodu "ród owego 
aplikacji jest ustalenie listy modu ów, z których 
aplikacja zosta  zbudowana. W tej fazie nale$y  
z badanych kodów "ród owych usun#% wszelkie 
komentarze, aby u atwi% tym pó"niejszy proces 
analizy kodu. Powinna zosta% równie$ 
przeprowadzona weryfikacja implementacji pod 
k#tem u$ywania konstrukcji nieobiektowych  
tj. procedury, funkcje, rekordy i inne konstrukcje 
nieobiektowe, których u$ycie stawia pod 
znakiem zapytania zasadno!% u$ycia miar 
obiektowych do analizy w asno!ci tej aplikacji. 

W drugim etapie analizy kodu aplikacji 
powinni!my zebra% informacje o klasach 
u$ywanych w badanym oprogramowaniu. Dla 
ka$dej z klas z jej definicji nale$y pozyska% 
nast&puj#ce informacje: 
 zbiór atrybutów obiektów klas i ich typy 

danych, 
 zbiór metod klasy i ich rodzaje oraz ich 

ewentualne parametry i ich typy danych, 
 zbiór klas przodków. 
Je$eli klasa jest klas# biblioteczn# nie uzyskamy 
bezpo!rednio informacji o jej budowie, mo$emy 
tych informacji poszuka% w dost&pnej 
dokumentacji bibliotek o ile takowa istnieje. Na 
tym etapie analizy posiadamy ju$ informacje  
o klasach aplikacji i o relacjach: dziedziczenia  
i agregacji mi&dzy nimi zachodz#cych. 

Etap nast&pny to analiza implementacji 
metod. W etapie tym analizujemy budow& 
wewn&trzn# metod klas obiektów. Zadaniem 
tego etapu jest zebranie informacji  
o wywo aniach metod obiektów z danej metody, 
oraz okre!lenie warto!ci miar oprogramowania 
opisuj#cych z o$ono!% badanych metod. 
Wyodr&bnienie tych samych typów 
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komunikatów (np. w j&zyku MODSIM 
wyró$niono komunikaty typu ASK, TELL  
i WAITFOR) wychodz#cych z danej metody 
pozwala okre!li% konkretne powi#zania  #cz#ce 
klasy aplikacji z klas# analizowanej metody. 

Faza ostatnia b&dzie mia a za zadanie analiz& 
sekcji inicjuj#cej ca ej aplikacji. Mo$emy ca # 
aplikacj& potraktowa%, u$ywaj#c zasady 
abstrakcji, jako jedn# super-klas&, której 
atrybutami s# klasy aplikacji i posiadaj#c# jedn# 
metod&, któr# jest w a!nie sekcja inicjuj#ca 
aplikacji. Z tego punktu widzenia analiza sekcji 
inicjuj#cej nie ró$ni si& w a!ciwie niczym od 
analizy metody klasy. 

Po wykonaniu analizy projektu lub kodu 
"ród owego aplikacji otrzymamy we „w asnym” 
repozytorium model powi#za' klas badanej 
aplikacji. W czasie analizy zawarto!ci 
powy$szego repozytorium wyznaczone zostan# 
poszukiwane miary w asno!ci statycznych 
badanej symulacyjnej aplikacji obiektowej. 
 
3. Metody badania w a!ciwo!ci 

dynamicznych obiektowych 

aplikacji symulacyjnych 
 
W poprzednim punkcie przedstawiono sposób 
badania w asno!ci statycznych obiektowych 
aplikacji symulacyjnych. Analiza wyników tych 
bada' pozwoli zweryfikowa% poprawno!% 
projektu obiektowego symulatora 
programowego z punktu widzenia prawide  
in$ynierii oprogramowania odnosz#cych si& do 
ustalonych zasad konstruowania aplikacji 
obiektowych. Do zbadania pozostaj# wszelkie 
zjawiska zachodz#ce w pracuj#cej aplikacji oraz 
w jej otoczeniu. Badanie zachowania pracuj#cej 
aplikacji symulacyjnej mo$na nazwa% badaniem 
jej w asno!ci dynamicznych lub krócej badaniem 
jej dynamiki. Zbadania wymagaj# interakcje 
pomi&dzy sk adnikami obiektowej aplikacji 
symulacyjnej oraz zachowanie tej aplikacji  
w !rodowisku, w którym zosta a uruchomiona. 

Teoretycznie badanie niektórych w asno!ci 
dynamicznych obiektowych aplikacji 
symulacyjnych mo$na przeprowadzi% ju$  
w oparciu o jej projekt. Bazuj#c na diagramach 
wykorzystanych do rozwijania projektu 
obiektowego a opisuj#cych dynamik& budo-
wanej aplikacji. W badaniu w asno!ci 
dynamicznych aplikacji obiektowych wydaje si& 
celowe zarzucenie na wst&pie bada' dynamiki 
obiektowej aplikacji symulacyjnej odwzoro-
wanej w projekcie. Symulator jest pewnym 
przybli$eniem systemu rzeczywistego, sam w 
swojej istocie symulator programowy nie jest 

oprogramowaniem krytycznym. A dla projektów 
systemów informatycznych innych ni$ systemy 
krytyczne nie tworzy si& zazwyczaj pe nego 
modelu opisuj#cego jego aspekt dynamiczny. 
Trudno oczekiwa%, aby zespo y projektuj#ce 
symulatory programowe specjalnie dla potrzeb 
analizy w asno!ci dynamicznych aplikacji 
obiektowych w czasie jej projektowania 
budowa y pe ny model ich dynamiki. Takie 
dzia anie oprócz niew#tpliwych walorów 
poznawczych nie ma innego merytorycznego 
uzasadnienia, chyba, $e jest to aplikacja  
o szczególnym znaczeniu. W zwi#zku z tym dla 
potrzeb badania dynamiki obiektowej aplikacji 
symulacyjnej nale$y zbada% jedynie dzia aj#cy 
symulator programowy w okre!lonych 
warunkach jego pracy. St#d, zbadanie w asno!ci 
dynamicznych obiektowych aplikacji 
symulacyjnych mo$na sprowadzi% do badania 
tego jak s# wykorzystywane: 
 zasoby wewn&trzne aplikacji symulatora 

obiektowego (tj.: obiekty, metody obiektów, 
atrybuty obiektów, lista zdarze' 
symulacyjnych), 

 zasoby zewn&trzne symulatora dostarczane 
przez system operacyjny (tj.: pami&% 
operacyjna, czas procesora, operacje dyskowe 
zapisu i odczytu). 

Badanie wewn&trznej dynamiki aplikacji 
symulacyjnej mo$na przeprowadzi% na wiele 
sposobów. Jeden ze sposobów bazuje na 
mo$liwo!ciach !rodowiska wytwórczego 
symulatora. Do obserwacji zachowania pra-
cuj#cego symulatora wykorzystane zostan# 
narz&dzia do !ledzenia wykonywania instrukcji 
kodu symulatora, czyli tzw. debugger’y. Jest to 
równie$ metoda nieinwazyjna, poniewa$ aby j# 
zrealizowa% nie trzeba wprowadzi% zmian  
w kodzie "ród owym symulatora a jedynie  
w odpowiedni sposób go przekompilowa%, scali%  
i uruchomi% krokowo. Ta metoda jest do!% 
k opotliwa w realizacji a bywa, $e i ze wzgl&du 
na czas jej trwania jest ona trudna do przyj&cia. 

Jednym z najlepszych sposobów badania 
zjawisk zachodz#cych we wn&trzu symulatora, 
czyli zdarze' zachodz#cych pomi&dzy obiektami 
aplikacji, jest !ledzenie komunikatów 
przesy anych wewn#trz aplikacji symulatora. 
Si&gni&cie do wn&trza symulatora i obserwacja 
zachowania jego sk adników (obiektów) 
wymaga interwencji w kod samego symulatora, 
czyli w tym sensie jest to metoda inwazyjna. 
Obiektowe aplikacje symulacyjne w odró$nieniu 
od aplikacji obiektowych niesymulacyjnych 
posiadaj# mechanizmy up ywu czasu 
symulacyjnego. (ledzenie zmian zachodz#cych 
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w strukturach wewn&trznych symulatora 
steruj#cych mechanizmem up ywu czasu 
symulacyjnego pozwoli równie$ na zbadanie 
dynamiki symulatora, chocia$ tylko w jego 
fragmencie odpowiedzialnym za proces 
symulacji. 

Badanie zachowania obiektowych aplikacji 
symulacyjnych w !rodowisku systemu ope-
racyjnego, w którym t& aplikacj& uruchomiono, 
mo$na zrealizowa% !ledz#c zapotrzebowanie 
symulatora na zasoby tego systemu 
operacyjnego. Zapotrzebowania symulatora 
programowego na zasoby systemu operacyjnego 
mo$na mierzy% narz&dziami dostarczanymi 
razem z systemem operacyjnym. W!ród 
dost&pnych do !ledzenia zasobów systemu 
operacyjnego nale$y zwróci% uwag& na: 
obci#$enie procesora, zaj&to!% pami&ci 
operacyjnej, obci#$enie podsystemu dysków 
twardych. Ta metoda jest metod# nieinwazyjn# – 
zewn&trzn# w stosunku do aplikacji symulatora.  

Kompleksowe badanie zjawisk zachodz#cych 
w pracuj#cej obiektowej aplikacji symulacyjnej 
wymaga !ledzenia komunikatów przesy anych 
pomi&dzy obiektami klas aplikacji. Zatem aby 
ten zamiar zrealizowa% nale$y monitorowa% 
wywo ania metod obiektów klas w ca ej badanej 
aplikacji. Sposób ten pozwala ca o!ciowo 
pozna% zjawiska zachodz#ce w rozpatrywanej 
aplikacji obiektowej. Zamys  ten mo$na 
osi#gn#% na dwa sposoby. Po pierwsze mo$na w 
!rodowisko uruchomieniowe wbudowa% 
programowy monitor rejestruj#cy wywo ania 
metod w aplikacji obiektowej, b&d#cy cz&!ci# 
j#dra steruj#cego dzia aniem aplikacji. Po 
drugie, je$eli nie mo$emy ingerowa%  
w !rodowisko uruchomieniowe aplikacji 
pozostaje zbudowanie w asnego monitora (klasy 
i obiektu) do rejestracji wywo a' metod 
obiektów w aplikacji. Powstaje tu oczywisty 
problem umieszczenia sond, swego rodzaju 
czujek informuj#cych monitor o fakcie 
wywo ania danej metody z innej metody,  
w kodzie "ród owym badanej aplikacji 
symulacyjnej. Same sondy powinny by% 
umieszczone przed ka$dym wywo aniem metod 
(przes aniem komunikatów) w kodzie aplikacji. 
W tym miejscu nale$y zaznaczy%, $e wstawienie 
sond i umieszczenie monitora w kodzie 
"ród owym badanej aplikacji symulacyjnej mo$e 
by% niewystarczaj#ce do wychwycenia 
wszystkich komunikatów przesy anych w danej 
aplikacji. Taki przypadek zajdzie wtedy, gdy  
w aplikacji badanej u$yte zostan# obiekty 
powsta e na bazie klas bibliotecznych, których 
konstrukcja wewn&trzna, czyli tworzone w ich 
wywo ywanych metodach nast&pne obiekty  

i interakcje pomi&dzy nimi (komunikaty) b&d# 
dla badaczy niewidoczne. Z tego faktu nale$y 
zdawa% sobie spraw& w trakcie badania 
obiektowych aplikacji symulacyjnych t# metod#, 
jednak zjawisko to jest zazwyczaj marginalne 
lub nie wyst&puje wcale. A zawsze mo$na 
za o$y%, $e jest to wymagany fragment aplikacji 
traktowany jako narzut !rodowiska wytwarzania 
aplikacji umo$liwiaj#cy jej dzia anie  
w okre!lonym !rodowisku uruchomieniowym – 
systemie operacyjnym.  

Monitor zbieraj#cy informacj&  
o wywo ywanych metodach w aplikacji 
obiektowej jest klas#, z której powo any zostanie 
tylko jeden obiekt – monitor w a!ciwy. Monitor 
oprócz metod konstruktora i destruktora 
zawiera% b&dzie równie$ metod& nazwan# 
wcze!niej sond#, której wywo anie z od-
powiednimi parametrami z kodu aplikacji b&dzie 
oznacza o zapisanie informacji o fakcie 
przes ania komunikatu w aplikacji. Informacje  
o wywo ywanych metodach powinny by% 
gromadzone przez monitor (najlepiej w struk-
turze dynamicznej np. li!cie prostej). Informacji 
o przes aniu kolejnych komunikatów  
w aplikacji, które s# gromadzone w monitorze  
w czasie pracy symulatora mo$e by% du$o, 
nawet bardzo du$o, dlatego te$ nale$y ustali% 
graniczn# wielko!% bufora po osi#gni&ciu, której 
bufor zostanie przepisany przyrostowo na dysk 
do wybranego pliku, za co b&dzie odpowiada% 
nast&pna z metod klasy monitora rejestruj#cego 
komunikaty aplikacji. Wielko!% bufora b&dzie 
zale$a a od wielko!ci dost&pnej pami&ci opera-
cyjnej komputera, na którym s# prowadzone 
eksperymenty symulacyjne. Najlepiej w tym 
celu po uruchomieniu symulatora, narz&dziami 
do badania zaj&to!ci pami&ci operacyjnej  
w danym systemie operacyjnym, okre!li% 
wielko!% pami&ci wolnej nie wykorzystywanej  
w czasie symulacji i t& wielko!% (pomniejszon#  
o pewn# liczb& kilobajtów stanowi#cych rezerw& 
pami&ci dla danego systemu operacyjnego, 
ustalon# metod# eksperck#) przeznaczy% na 
bufor-atrybut obiektu klasy monitor.  

Okre!lenie sposobu zbudowania klasy 
monitora nie powinno nastr&cza% wi&kszych 
problemów, problemem b&dzie zasilenie 
monitora informacjami o wywo aniach metod. 
Zadanie to spocznie na metodzie sonda obiektu 
klasy monitor, wstawienie wywo a' tej metody 
przed rdzenne metody aplikacji obiektowej 
b&dzie wymaga o analizy kodu "ród owego 
aplikacji symulacyjnej. Zadanie si& znacz#co 
skomplikuje, gdy przyjdzie wype ni% tre!ci# 
atrybuty wszystkich wywo a' metody sonda. 
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Poniewa$ aby uzyska% pe n# informacj&  
o wywo aniu !ledzonej metody nale$y okre!li%: 
 informacje o miejscu wywo ania danej 

metody: 
 nazwa klasy wywo uj#cej dan# metod&, 
 nazwa obiektu wywo uj#cego dan# metod&, 
 nazwa metody wywo uj#cej dan# metod&,  

 informacje o metodzie wywo ywanej: 
 nazwa klasy metody wywo ywanej, 
 nazwa obiektu metody wywo ywanej, 
 nazwa metody wywo ywanej,  

 parametry wywo ania, 
 czas wywo ania metody. 
Problem okre!lenia miejsca wys ania 
komunikatu jest stosunkowo prosty, poniewa$ w 
wielu j&zykach obiektowych jest dost&pna 
instrukcja SELF pozwalaj#ca uzyska% wska"nik 
na obiekt, w którym zosta a wywo ana. Inna 
sprawa, $e informacje o nazwie obiektu, z 
którego wywo ujemy dan# metod& mog# by% 
interesuj#ce z punktu widzenia pojedynczego 
eksperymentu. Natomiast w wypadku serii 
eksperymentów informacje o tym, $e z takiego 
to obiektu wywo ano n metod niewiele wnosi do 
bada' aspektu dynamicznego symulatora. Du$o 
wa$niejsze jest okre!lenie nazwy klasy 
obiektów, z którego komunikat ten zosta  
wys any. Aby uzyska% nazw& klasy obiektu 
nadawcy komunikatu nale$y analizuj#c kod 
"ród owy aplikacji symulatora w oparciu o 
nazw& obiektu znale"% definicj& tej zmiennej 
obiektowej, gdzie jest jawnie okre!lony jej typ, 
czyli klasa macierzysta obiektu. Okre!lenie 
klasy oraz obiektu wysy aj#cego komunikat to 
nie wszystko, czego mo$na si& dowiedzie% na 
temat „miejsca” wys ania danego komunikatu. 
Mo$na jeszcze ustali% metod&, z której dany 
komunikat jest wysy any. Do tego zadania 
równie$ niezb&dna b&dzie analiza kodu 
"ród owego symulatora w celu odnalezienia 
nazwy metody, z której cia a komunikat zosta  
nadany. Ustali% nale$y równie$ typ metody, 
metoda mo$e by% symulacyjna lub 
niesymulacyjna. Wa$n# jest równie$ informacja 
czy metoda „nadawca” znajduje si& w sekcji 
klasy: publicznej, prywatnej, chronionej.

Nast&pny problem to ustalenie danych 
„odbiorcy” komunikatu, wysy aj#c komunikat 
programista wprost podaje nazw& obiektu (lub 
wska"nik na obiekt) i nazw& jego wywo ywanej 
metody oraz parametry jej wywo ania. Wa$n# 
jest równie$ informacja, z jakiej sekcji danej 
klasy pochodzi konkretna metoda. Do!% z o$ony 
b&dzie równie$ problem ustalenia, do jakiej 
klasy obiekt nale$y, którego to metoda jest 
w a!nie wywo ywana. Pomocna tu b&dzie 

analiza kodu "ród owego, która pozwoli 
wyszuka% definicj& zmiennej obiektowej  
o szukanej nazwie obiektu oraz wyodr&bni z niej 
nazw& klasy tego obiektu. 

Pozostaje jedynie teraz ustali% czas 
wywo ania danej metody. Wydaje si& celowe 
zapisanie zarówno czasu astronomicznego 
zaj!cia danego zdarzenia, jakim jest wywo anie 
danej metody, jak równie$ jego czasu 
symulacyjnego. W celu uzyskania tych czasów 
b&d# pomocne mechanizmy dostarczane wraz ze 
!rodowiskiem symulacyjnym. 

Zgromadzone przez monitor dane  
o komunikatach przesy anych w aplikacji 
symulacyjnej pozwol# uzyska% warto!ci miar 
opisuj#cych w asno!ci dynamiczne wewn&trzne 
obiektowych aplikacji symulacyjnych. 

Wynikiem bada' w asno!ci dynamicznych 
obiektowych aplikacji symulacyjnych b&d# 
warto!ci miar opisuj#ce wykorzystanie zasobów 
symulatora oraz zasobów systemu operacyjnego 
w czasie przeprowadzania eksperymentu 
symulacyjnego. Eksperyment symulacyjny 
przeprowadzony w tych samych warunkach 
mo$e przebiega% inaczej, poniewa$ aplikacja 
symulatora ma t# cech&, $e jej !cie$ki przebiegu 
sterowania s# w wi&kszo!ci wybierane losowo. 
Skutkuje to tym, $e zebrane w czasie bada' 
symulatora programowego warto!ci miar jego 
w asno!ci dynamicznych b&d# si& ró$ni y od 
analogicznych miar zebranych w kolejnych 
powtórzeniach tego samego eksperymentu 
przeprowadzonego w tych samych warunkach. 
Sta o!% warunków oznacza powtórzenie 
eksperymentu symulacyjnego na tym samym 
stanowisku badawczym, które stanowi komputer 
o identycznej konfiguracji sprz&towej  
i programowej oraz z tymi samymi danymi 
wej!ciowymi i parametrami wewn&trznymi 
symulatora. Z powodu nieprzewidywalno!ci 
przep ywu !cie$ek sterowania w symulatorze 
programowym, w odró$nieniu od innych 
aplikacji niesymulacyjnych, aby uzyska% 
miarodajne wyniki nale$y przeprowadzi% ca # 
seri& eksperymentów symulacyjnych  
w jednakowych warunkach. A zebrane warto!ci 
miar w asno!ci dynamicznych badanego 
symulatora programowego dla ka$dego 
eksperymentu symulacyjnego pos u$# do 
wyznaczenia ich warto!ci !rednich oraz innych 
charakterystyk statystycznych. W ten sposób 
dopiero uzyskane zostan# cechy opisuj#ce  
w sposób wiarygodny w asno!ci dynamiczne 
badanego symulatora programowego.  

Zaproponowana tu metoda jest metod# 
inwazyjn# tzn. ingeruj#c# w kod "ród owy 
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aplikacji symulacyjnej. Ta ingerencja jest do!% 
znaczna, oprócz klasy monitora, wymagane jest 
jeszcze wstawienie wywo a' metody sonda, 
która zapisze opisane powy$ej szczegó owe  
dane o ka$dym komunikacie, wyst&puj#cym  
w pierwotnym kodzie aplikacji symulacyjnej.  
W czasie analizy wyników nale$y pami&ta%,  
$e czasy przes ania danego komunikatu 
(symulacyjny i astronomiczny) s# tak naprawd& 
czasami przybli$onymi zaj!cia tego zdarzenia. 
W rzeczywisto!ci s# to czasy rejestracji przez 
metod& sonda wywo ania danego komunikatu  
w obiekcie monitora. Komunikatu, który 
zostanie wywo any zaraz po zako'czeniu 
wywo ania metody sonda, poniewa$ sam 
komunikat jest nast&pn# instrukcj# po instrukcji 
wywo ania metody sonda w zmodyfikowanym 
kodzie symulacyjnej aplikacji obiektowej.  
W zwi#zku z tym wszystkie warto!ci tych 
czasów b&d# wcze!niejsze od warto!ci 
rzeczywistych. B #d ten dotyczy wszystkich 
komunikatów przesy anych w aplikacji i ma to 
samo "ród o. St#d otrzymane warto!ci czasów 
mo$na uzna% za dobre przybli$enie 
rzeczywistych czasów wywo ania komunikatów. 
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