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Streszczenie 
 

W artykule zaprezentowano autorską metodykę zarządzania procesem 
wytwórczym systemów pomiarowo-sterujących w środowisku LabVIEW 
oraz koncepcję informatycznego systemu zarządzania projektem. Metody-
ka zakłada integrację fazy definiowania wymagań i testowania, co pozy-
tywnie wpłynie na jakość tworzonych aplikacji. Ponadto wykorzystanie 
systemu zarządzania regułami do weryfikacji testów zapewni większą 
dokładność przeprowadzanej analizy wyników. 
 
Słowa kluczowe: systemy pomiarowo-sterujące, inżynieria oprogramowa-
nia, zarządzanie projektami, analiza wymagań, testowanie, LabVIEW, 
BRMS. 
 

The concept of software development  
process management methodology for  
control and measurement systems 

 
Abstract 

 
An original approach to the software development process of control and 
measurement software development in LabVIEW is presented in the paper. 
By integrating the requirements of definition phase and the test phase, the 
development process can be significantly improved. The concept of the IT 
system architecture supporting created methodology is described in  
the article as well. The system allows for more efficient planning and 
management of tests. By using the Business Rules Management System 
(BRMS), tests are validated more complex in opposition to existing  
scenario testing approaches, used for LabVIEW applications development. 
Article consists of five sections. First one contains the introduction to 
problems of control and measurement systems. Selected aspects of  
software engineering are described in section 2.The description and  
explanation of the methodology (section 3) and conception of dedicated 
project management system, including the architecture of the software 
development process management system (Figure 1), the activity diagram 
of the software development process management system (Figure 2) and 
the physical database diagram of the software development process  
management system (Figure 3) is presented (section 4) afterwards. The 
summary of the article, the pros and cons of the methodology and the 
system are presented in last section.  
 
Keywords: control and measurement systems, software engineering, 
project management, requirements gathering, testing, LabVIEW, BRMS. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Tworzenie aplikacji i systemów pomiarowo-sterujących to zło-
żone przedsięwzięcie, którego finalny efekt zależy od wielu zróż-
nicowanych czynników. Proces ten często utożsamiany jest jedy-
nie z fazą tworzenia kodu programów, jednak w rzeczywistości 
faza programowania jest zwieńczeniem analizy biznesowej oraz 
systemowej i wymaga weryfikacji w postaci testów. Brak dosta-
tecznego przetestowania kodu skutkuje oprogramowaniem zawie-
rającym błędy. Dodatkowo opracowane funkcje nie zawsze odpo-
wiadają założeniom projektowym. 

Programowanie w LabVIEW odbywa się z wykorzystaniem 
graficznego obiektowego języka G. Aplikację najczęściej modelu-
je się w postaci przepływu danych (ang. dataflow programming). 
Dotychczas dla środowiska LabVIEW opracowano kilkadziesiąt 
narzędzi wspierających proces testowania. Żadne z nich jednak 
nie integruje fazy analizy i definiowania wymagań oraz fazy 
testowania oprogramowania. Dodatkowo możliwości tych narzę-
dzi są dosyć ograniczone, co niesie ze sobą konieczność wykorzy-
stywania kilku sposobów testowania aplikacji jednocześnie.  

Specyfika środowiska LabVIEW wynika z jego przeznaczenia 
oraz z samego sposobu programowania. Środowisko dedykowane 
jest do tworzenia oprogramowania dla rzeczywistych urządzeń, 
tzw. wirtualnych przyrządów (ang. VI -virtual instruments). Te-
stowanie programów napisanych w LabVIEW najczęściej polega 
na wykonaniu programu i weryfikacji, czy otrzymany wynik jest 
poprawny. Brak powtarzalności testów (rzeczywiste urządzenie 
pomiarowe zwróci za każdym razem inne dane), a także koniecz-
ność przetestowania interakcji użytkownika utrudniają właściwe  
i kompleksowe przetestowanie aplikacji. Ponadto jednoczesne 
testowanie i walidowanie może skutkować zaburzeniem popraw-
nego wyniku, m.in. ze względu na wprowadzone opóźnienie. 

W artykule zaprezentowano autorską metodykę zarządzania 
procesem wytwórczym oprogramowania systemów pomiarowo-
sterujących w LabVIEW. Zaproponowano połączenie fazy defi-
niowania wymagań oraz testów, co w znaczny sposób powinno 
usprawnić proces wytwarzania aplikacji oraz poprawić ich jakość. 
Ponadto przedstawiono koncepcję systemu wspierającego proces 
wytwórczy oraz autorskie podejście do przeprowadzania testów, 
które zakłada wykorzystanie systemów do zarządzania regułami 
biznesowymi klasy BRMS (ang. Business Rules Management 
Systems) dla efektywnego planowania oraz zarządzania złożony-
mi testami. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji podej-
ścia do procesu oraz wspierającego ją systemu, nie zaś przygoto-
wanej i działającej implementacji rozwiązania. 

 
2. Inżynieria oprogramowania 
 

Inżynieria oprogramowania jest bardzo szeroką dziedziną in-
formatyki, obejmująca wszelkie zagadnienia związane z wytwa-
rzaniem oprogramowania. Można ją zdefiniować jako "zbiór 
metod, technik i technologii, które umożliwiają projektowanie 
rozwiązań spełniających stawiane im wymagania" [1]. Punktem 
wyjściowym praktycznie wszystkich rozważań na temat inżynierii 
oprogramowania jest cykl życia aplikacji, który można podzielić 
na fazy. Podstawowy podział obejmuje cztery fazy - analizy  
i definiowania wymagań, programowania, testowania oraz wdro-
żenia i utrzymania. 

Celem fazy analizy wymagań systemu jest dostarczenie precy-
zyjnych informacji odnośnie tego, jakie są oczekiwania sponsorów 
czy też osób zlecających wykonanie zmian i jak należy zbudować 
lub zmodyfikować oprogramowanie. W czasie jej trwania tworzo-
na jest koncepcja zmian. Poziom szczegółowości koncepcji zależy 
od ustaleń i standardów przyjętych w organizacji. Przedstawiony 
zakres zmian może posłużyć do wyceny i ewentualnej decyzji  
o kontynuowaniu bądź zaniechaniu ich wprowadzania, wskutek 
np. przekroczenia założonego budżetu. 

Kolejna faza to faza programowania (implementacji) rozwiąza-
nia. Główny nacisk kładziony jest tutaj na dostarczenie kodu o jak 
najlepszej jakości w określonym czasie i budżecie. Proces tworze-
nia kodu odbywa się według ustalonych standardów, z wykorzy-
staniem wybranych narzędzi wspierających ten proces oraz zgod-
nie z tzw. najlepszymi praktykami, do których można zaliczyć np. 
architekturę opartą na komponentach, iteracyjny rozwój oprogra-
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mowania, wykorzystanie narzędzi graficznych [2] czy korzystanie 
z gotowych i sprawdzonych metod i funkcji. 

Trzecią fazą jest testowanie, którego zadaniem jest wykrycie 
jak największej liczby usterek w programie w celu ich poprawie-
nia. Istnieje kilka rodzajów testów. Do podstawowych można 
zaliczyć testy modułowe, integracyjne, systemowe i akceptacyjne. 
Testy modułowe polegają na weryfikacji działania modułów 
oprogramowania (programów, klas, procedur), które mogą zostać 
przetestowane oddzielnie (niezależnie od innych modułów).  
W ramach testów integracyjnych analizowane jest zachowanie 
całych grup komponentów i zgodność interfejsów między nimi. 
Testy systemowe służą sprawdzeniu zachowania całego systemu 
po wprowadzeniu nowych funkcjonalności. Ostatnią grupą są testy 
akceptacyjne. Użytkownik końcowy lub osoba przez niego wy-
znaczona sprawdza zgodność dostarczonego produktu z założe-
niami projektowymi [3]. 

Ostatnim etapem cyklu życia aplikacji jest jej wdrożenie  
i utrzymanie. W czasie tej fazy kod oprogramowania jest przeka-
zywany do użytkowników. Może się to odbyć np. poprzez wgry-
wanie go na środowisko, na którym aplikacje będą wykorzysty-
wane. Od momentu przekazania kodu następuje jego utrzymanie, 
a więc zapewnienie ciągłości jego działania oraz ewentualne 
poprawianie błędów. Faza może też zakończyć się wycofaniem 
aplikacji i zastąpieniem jej poprzez inny produkt.  

Idealny model cyklu życia aplikacji składa się z czterech wy-
mienionych faz, które następują kolejno po sobie, i nazywany jest 
modelem kaskadowym. Bardzo często zdarza się, że podczas 
procesu tworzenia oprogramowania zachodzi konieczność po-
nownej analizy i przygotowania dodatkowych zmian w kodzie 
aplikacji. W takich przypadkach oprogramowanie rozwijane jest 
stopniowo, w czasie kilku cykli, zgodnie z tzw. modelem spiral-
nym (Boehma). Inną sytuacją są problemy z określeniem wyma-
gań dotyczących finalnego działania programu. W celu jak najlep-
szego zrozumienia wymagań sponsora, stosuje się metodę proto-
typowania, polegającą na dostarczaniu i akceptowaniu kolejnych 
coraz bardziej złożonych wersji (prototypów) aplikacji [3, 4]. 

Istotnym elementem inżynierii oprogramowania są także narzę-
dzia, których zadaniem jest wsparcie osób uczestniczących  
w rozwoju oprogramowania. Narzędzia stosowane są podczas 
praktycznie każdej fazy cyklu życia oprogramowania, a do ich 
zadań należy np. wsparcie zarządzania wymaganiami czy też 
automatyzacja testów. Artykuł dotyczy środowiska LabVIEW, 
dlatego zawężono opis narzędzi tylko do tych, które wspierają to 
środowisko. Można je podzielić na dwie grupy - dostarczane przez 
producenta LabVIEW oraz przez innych dostawców.  

Do pierwszej grupy zaliczane są takie narzędzia jak Requirements 
Gateway (program do zarządzania wymaganiami), VI Analyzer 
Toolkit (program do audytu kodu), Desktop Execution Trace  
Toolkit (program do gromadzenia danych o działaniu aplikacji), 
Real Time Execution Trace (narzędzie do analizy kodu w czasie 
rzeczywistym) czy TestStand (program do zarządzania testami 
aplikacji). Druga grupa to narzędzia zewnętrznych firm, których 
przykładem jest GOOP UML Modeler (generujący kod LabVIEW  
z diagramu UML oraz diagram UML z istniejącego kodu), GOOP 
Wizard 3 (automatyzujący generowanie klas, metod i obiektów) czy 
G# StarUML Plug-in, który bazuje na programie StarUML.  
 
3. Opis koncepcji zarządzania procesem  

wytwórczym 
 

Przed omówieniem koncepcji zarządzania procesem wytwór-
czym, warto przedstawić różnice pomiędzy nim a zarządzaniem 
projektem. Znaczna większość zmian w aplikacjach najczęściej 
realizuje się w ramach tzw. projektów. Projekt najczęściej definiu-
je się "jako tymczasową organizację, powołaną w celu dostarcze-
nia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnio-
nego uzasadnienia biznesowego" [5]. Cechami charakteryzujący-
mi projekt są: wprowadzanie zmian, tymczasowość (nie jest to 
organizacja trwała), wielofunkcyjność (zaangażowanie różnych 
specjalistów z różnych instytucji), unikalność (tworzona jest nowa 

wartość) oraz niepewność (projekty obarczone są ryzykiem nie-
powodzenia). Projekty mogą dotyczyć zarówno projektów infor-
matycznych, jak i obszarów z nimi nie związanych [2]. Proces 
wytwórczy natomiast służy dostarczeniu produktu zgodnie  
z wymaganiami (czyli między innymi oprogramowania) i może 
być częścią projektu. 

Odpowiednie zarządzanie procesem wytwórczym jest kluczowe 
do uzyskania produktu wysokiej jakości, spełniającego oczekiwa-
nia użytkownika. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest 
prawidłowe zdefiniowanie wymagań, poprawna implementacja 
rozwiązania oraz udokumentowanie jej za pomocą testów. Dodat-
kowo dla ułatwienia pracy oraz lepszej kontroli działań osób 
pracujących nad oprogramowaniem wykorzystywane są specjali-
styczne narzędzia. Wymienione elementy procesu (zarządzanie 
cyklem życia i narzędzia inżynierii oprogramowania) muszą two-
rzyć współgrającą ze sobą całość, uporządkowaną pod względem 
logicznym oraz zoptymalizowaną pod względem komfortu użycia. 

Niestety, w przypadku środowisk do oprogramowania systemów 
pomiarowo-sterujących nie dostrzega się potrzeby podobnego po-
dejścia do zarządzania procesem wytwórczym. Możliwe, że przy-
czyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż do tej pory nie zostało przed-
stawione rozwiązanie w postaci systemu informatycznego, nadzoru-
jącego proces zarządzania wymaganiami. Z analizy dostępnych 
rozwiązań inżynierii oprogramowania dla środowisk pomiarowo-
sterujących wynika, że narzędzia opracowane z myślą o LabVIEW 
są mało zintegrowane ze sobą i nawet jeżeli istnieje możliwość 
współpracy między narzędziami (takich jak np. NI Requirements 
Gateway i NI TestStand), to jest ona bardzo ograniczona.  

Warto też zauważyć, iż środowisko LabVIEW narzuca ściśle 
określone rozwiązania, co ogranicza swobodę zarówno progra-
mowania, jak i tworzenia własnych narzędzi [6]. Oznacza to dużą 
trudność w zastosowaniu narzędzi nie napisanych specjalnie dla 
tego środowiska. Istniejące rozwiązania inżynierii oprogramowa-
nia posiadają wiele zalet, jednak brak współpracy pomiędzy nimi 
zmniejsza ich użyteczność. Problem spójnego zarządzania proce-
sem wytwarzania oprogramowania w środowisku LabVIEW stał 
się motywacją do przygotowania analizy odnośnie tego, jak powi-
nien wyglądać proces wytwarzania oprogramowania i jakie cechy 
powinno mieć narzędzie, które będzie nim zarządzać.  

Na potrzeby niniejszej pracy problemy z wytwarzanym opro-
gramowaniem podzielono na dwie grupy. Pierwsze grupa to pro-
blemy wynikające z nieprawidłowej analizy wymagań i złego 
projektu implementacji rozwiązania. Nawet poprawna od strony 
technicznej implementacja nie spełni oczekiwań użytkownika, 
jeżeli udostępnione funkcjonalności będą odbiegać od wymagań 
postawionych w fazie określenia wymagań. Druga grupa proble-
mów wynika z niedostatecznego przetestowania wprowadzanych  
i zmienianych funkcji, co może doprowadzić do wadliwego dzia-
łania lub poważnych awarii.  

Podczas pracy nad autorską metodyką tworzenia oprogramowa-
nia skoncentrowano się na etapie analizy wymagań połączonej  
z projektowaniem systemu oraz na fazie testowania, ponieważ 
mają istotny wpływ na jakość przygotowanego oprogramowania. 
Obydwie fazy mogą być kontrolowane i zarządzane, a także moż-
na odseparować je od samego procesu pisania kodu programów. 
Nie istnieją obecnie narzędzia informatyczne przygotowane dla 
systemu LabVIEW, które umożliwiałyby zarządzanie procesem 
wytwarzania oprogramowania zgodnie z takim podejściem. Jedną 
z dróg do dostarczenia aplikacji o wysokiej jakości jest odzwier-
ciedlenie każdego wymagania projektowego w testach i dokładne 
testowanie aplikacji. 

Fazy analizowania wymagań i testowania mogą być ze sobą 
powiązane. Pierwsza z nich jest właściwym momentem na wstęp-
ne określenie zakresu testów oraz na przygotowanie ich wersji 
roboczych, które później będą rozwijane podczas etapu wytwarza-
nia oprogramowania. Faza analizy wymagań może więc posłużyć 
do zdefiniowania zakresu fazy testowania. Oczywiście warunki, 
jakie musi spełnić aplikacja lub nawet zakres testów, może  
w późniejszych etapach ulec zmianie, jednak informacje powinny 
być aktualizowane od początku projektu. 



592    PAK vol. 59, nr 6/2013 
 

Każde wymaganie oznacza konieczność wykonania określonej 
pracy programistycznej oraz napisania testów, które potwierdzą 
poprawność zaimplementowanego rozwiązania. Faza analizowa-
nia i definiowania wymagań powinna dostarczyć wskazówek, jak 
należy rozwijać oprogramowanie oraz jakie zaplanować testy.  
W fazie testów powinny zostać przygotowane oraz przeprowa-
dzone testy oprogramowania polegające na sprawdzeniu aplikacji 
pod kątem możliwości wystąpienia niezamierzonej regresji, zgod-
ności z wymaganiami oraz poprawności implementacji. Jednym ze 
sposobów spełnienia powyższego założenia jest budowa informa-
tycznego systemu zarządzania projektem, którego zadaniem po-
winno być zarówno gromadzenie informacji o przebiegu projektu, 
testach, zmianach w aplikacji, jak i zlecanie wykonywania testów. 

Istnieją dwa podejścia do przeprowadzania testów. Pierwsze  
z nich zakłada ich wykonywanie w sposób sekwencyjny według 
ustalonych scenariuszy, tak jak np. w programie NI TestStand. 
Zaletą takiego rozwiązania jest przejrzystość testowania, ponie-
waż scenariusze testowe dokładnie określają, co będzie testowane 
i w jaki sposób, jednak po osiągnięciu pewnego stopnia złożoności 
aplikacji dalsze rozwijanie testów może stać się bardzo skompli-
kowane i czasochłonne. 

Alternatywą dla powyższego podejścia do przeprowadzania te-
stów jest wykorzystanie systemów zarządzania regułami bizneso-
wymi. Systemy tej klasy wykorzystywane są m. in. w ubezpiecze-
niach, telekomunikacji czy bankowości do przeprowadzania 
skomplikowanych wyliczeń. Reguła biznesowa to specyficzny 
fragment kodu programu, złożony z warunku wywołania reguły 
(ang. when) oraz wywołanej operacji (ang. then). W przeciwień-
stwie do scenariuszy testowych, walidacja testu zależy od otrzy-
manych danych, na podstawie których system wybiera odpowied-
nie reguły i wykonuje je w wyliczonej kolejności [7]. W przypad-
ku LabVIEW dostęp do danych jest ograniczony przez sposób 
pisania i przechowywania kodu aplikacji. Wymusza to koniecz-
ność opracowania takiego sposobu pisania aplikacji, w wyniku 
którego wybrane dane będą zapisywane i przekazywane poprzez 
system zarządzający projektem do systemu sprawdzającego po-
prawność wyników testów.  
 
4. Koncepcja realizacji systemu zarządzania 

procesem wytwórczym 
 

W tej części artykułu przedstawiono koncepcję systemu zarzą-
dzania procesem wytwórczym. Podstawowym założeniem wyni-
kającym z ograniczeń narzuconych przez środowisko LabVIEW 
jest budowa modułowa systemu. Każdy moduł świadczy określo-
ną usługę. Aplikacja internetowa jest interfejsem do zarządzania 
procesem wytwórczym dla użytkownika i komunikuje się z inny-
mi modułami - bazą danych, serwerem aplikacyjnym LabVIEW  
i systemem walidacyjnym. Architekturę systemu oraz technologie 
komunikacji pokazano na rys. 1. Centralnym elementem jest 
aplikacja internetowa, która komunikuje się z serwerem LabVIEW 
oraz systemem walidacyjnym BRMS. Wymienione elementy 
systemu dokonują odczytu i zapisu we wspólnej bazie danych.  

 

 
 
Rys. 1.  Architektura systemu zarządzania procesem wytwórczym 
Fig. 1.  The architecture of the software development process management system 

 
Proces wytwórczy powinien być zarządzany przez użytkownika 

za pomocą aplikacji internetowej, która pozwala na dostęp do 
funkcjonalności systemu praktycznie z dowolnego urządzenia, 
posiadającego przeglądarkę internetową. Komunikacja z innymi 
modułami będzie odbywać się za pomocą technologii usług sie-

ciowych, ActiveX oraz języka zapytań SQL. Odpowiednie opera-
cje oraz akcje użytkownika zostaną obsłużone poprzez kod napi-
sany w języku PHP. W celu uproszczenia konfigurowania serwera 
oraz bazy danych, planowane jest wykorzystanie zintegrowanego 
pakietu XAMPP, w skład którego wchodzi m.in. serwer Apache 
oraz baza danych MySQL. 

Funkcjonalności udostępnione w ramach modułu aplikacji in-
ternetowej można podzielić na trzy grupy - definiowanie wyma-
gań, przeprowadzanie testów oraz repozytorium informacji (baza 
wiedzy). W ramach funkcjonalności definiowania wymagań będą 
gromadzone informacje, jak należy zmienić aplikację oraz jak 
należy przygotować testy. W efekcie zostanie wygenerowany 
szablon kodu reguł walidacyjnych oraz ewentualnie wprowadzone 
zmiany w aplikacji. Przeprowadzanie testów będzie polegać na 
wywoływaniu za pomocą usług sieciowych aplikacji VI udostęp-
nionych na serwerze LabVIEW lub manualne przeprowadzenie 
testów w oknie przeglądarki (dzięki technologii ActiveX), a na-
stępnie wynik działania testowanej aplikacji zostanie zweryfiko-
wany w systemie walidacyjnym. Repozytorium informacji umoż-
liwia dostęp do danych historycznych takich jak modyfikacje  
w aplikacji, historia projektów. 

Wymienione funkcjonalności będą wykorzystywane podczas 
procesu tworzenia oprogramowania przez różne grupy użytkowni-
ków, takich jak kierownicy projektów, programiści tworzący kod 
oraz testy, a także testerzy. Przykład wykorzystania aplikacji 
internetowej przedstawiono na diagramie sekwencji UML (rys. 2). 

 

 
 
Rys. 2.  Przykładowy diagram sekwencji UML, który może zostać wykorzystany 

podczas obsługi systemu zarządzania procesem wytwórczym 
Fig. 2.  The example of the UML sequence diagram supporting the use of the 

software development process management system 

 
Zaimplementowane funkcjonalności w aplikacji internetowej mu-

szą znaleźć odzwierciedlenie w modelu bazy danych. Powinny się 
tam znaleźć powiązania pomiędzy danymi projektowymi, wymaga-
niami, testami i danymi o aplikacjach, ponieważ od tego zależy 
przebieg projektu i możliwości zarządzania nim. Proponowana baza 
danych składa się z dziewięciu tabel, podzielonych na cztery grupy. 
Pierwsza grupa to tabele związane z danymi o projektach, przecho-
wujące informacje na temat statusów projektów, a także o relacjach 
z wymaganiami aplikacyjnymi oraz testami. Kolejna grupa to wy-
magania, które służą opisaniu, jakie modyfikacje w wybranej apli-
kacji należy wprowadzić. Zmiany podzielono na dwie grupy - opis 
modyfikacji działania aplikacji i interfejsu użytkownika. Takie 
podejście jest zgodne ze sposobem pisania aplikacji za pomocą 
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środowiska LabVIEW - programowany jest panel czołowy, który 
służy do komunikacji użytkownika z programem oraz schemat 
blokowy, czyli właściwy kod graficzny programu. Testy są powią-
zane z wymaganiami. W bazie danych gromadzone są zarówno 
warunki testów, jak i dane instancyjne. Ostatnia grupa to ogólne 
informacje o aplikacjach napisanych w LabVIEW. Diagram relacji 
bazy danych został zaprezentowany na rys. 3. 

 

 
 
Rys. 3.  Diagram relacji bazy danych systemu zarządzania procesem wytwórczym 

na poziomie fizycznym  
Fig. 3.  The physical database diagram of the software development process  

management system  
 
Aplikacja internetowa komunikuje się z aplikacjami VI udo-

stępnionymi na serwerze LabVIEW oraz z systemem walidacyj-
nym. W przypadku aplikacji VI komunikacja odbywa się za po-
mocą technologii usług sieciowych oraz ActiveX. W obydwu 
przypadkach przebieg działania testowanej aplikacji zapisywany 
jest do bazy danych. Ze względu na ograniczenie w przekazywa-
niu danych przez LabVIEW należy przygotować bibliotekę funk-
cji, która umożliwi zapis takich informacji jak dane wejściowe  
i wyjściowe testowanego programu, programów wołanych we-
wnętrzne, istotnych operacji (np. konfiguracji urządzeń pomiaro-
wych). Efektem działania funkcji będzie utworzenie pliku xml, 
który zostanie zapisany w bazie danych. 

Zgromadzone w bazie danych informacje są podstawą do dalszej 
weryfikacji. W poprzednim rozdziale opisano koncepcję wykorzy-
stania systemów klasy BRMS do sprawdzania poprawności zaim-
plementowanych rozwiązań oraz ich zgodności z wymaganiami 
projektowymi. Jednym z nich jest program JBoss Drools, który 
charakteryzuje się wysoką wydajnością (za wykonywanie reguł 
odpowiedzialny jest algorytm Rete), który jest powszechnie komer-
cyjnie stosowany. Do komunikacji aplikacji internetowej z syste-
mem walidującym również można wykorzystać usługi sieciowe. 

Informacje o wykonanych testach i ich statusie pozwalają na 
monitorowanie aktualnego stanu testów zarówno w ramach pro-
jektów, jak i całego środowiska. Stan projektu może być monito-
rowany np. poprzez sprawdzanie aktualnego stanu, a także śledze-
nie postępów. Dodatkowo przykładowe wywołania testów powin-
ny być przechowywane w repozytorium, którego wykorzystanie 
przyśpiesza testy. Tego typu informacje w znacznym stopniu 
ułatwią pracę programistom, ponieważ dzięki nim skracany jest 
czas na uzyskanie danych testowych.  
 
5. Podsumowanie 
 

W artykule zaprezentowano autorską koncepcję metodyki za-
rządzania projektami oprogramowania systemów pomiarowo-
sterujących oraz koncepcję informatycznego systemu zarządzania 
procesem. Wykorzystywanie tego typu systemu pozwala na auto-
matyzację procesu dzięki zintegrowaniu fazy definiowania wyma-
gań oraz testowania. Na etapie definiowania wymagań jest okre-
ślany zakres zmian w istniejących aplikacjach lub przygotowywa-
na specyfikacja nowych. Dzięki wykorzystaniu istniejących tech-

nologii, interfejsy programów można modyfikować zgodnie  
z przygotowanymi danymi. Równolegle tworzone są szablony 
reguł walidacyjnych, a także definiowane warunki ich sukcesów. 

Po zakończeniu lub jeszcze w czasie fazy programowania sys-
temu mogą odbywać się testy aplikacji. Proces zachodzi automa-
tycznie, z wykorzystaniem przygotowanych przypadków testo-
wych, lub manualnie. Testy mają na celu uzyskanie informacji  
o przebiegu programu, która zostanie wykorzystana do walidacji 
w systemie klasy BRMS. Informacje o przebiegu testów mogą 
służyć do monitorowania postępu projektu lub sprawdzenia aktu-
alnego stanu środowiska informatycznego. Dodatkowo wszystkie 
zebrane informacje (wymagania i testy) mogą zostać użyte do 
stworzenia tzw. bazy wiedzy, czyli miejsca gromadzenia informa-
cji o zmianach w poszczególnych aplikacjach. 

Proponowane rozwiązanie posiada wiele zalet i powinno uła-
twić organizację projektów poprzez bieżące monitorowanie postę-
pów oraz przebiegu testów. Duży nacisk został położony na te-
stowanie aplikacji. Istnieje możliwość wykonywania testów auto-
matycznych. Baza danych może służyć za repozytorium, które 
będzie gromadziło przypadki testowe, testy i wyniki walidacji.  

Nowością jest wykorzystanie systemów zarządzania regułami 
biznesowymi do testów wirtualnych przyrządów pomiarowych, 
napisanych w języku LabVIEW. Specyfika systemów tej klasy 
pozwala na wielokrotne wykorzystywanie tych samych sprawdzo-
nych reguł. Z powodu nie weryfikowania działania programu  
w czasie rzeczywistym możliwe jest przeprowadzenie złożonych 
wyliczeń, nie zaburzających działania aplikacji. 

Metodyka wymusza konieczność wywoływania testów za po-
mocą usług sieciowych lub w oknie przeglądarki. Oznacza to, że 
w fazie testów projektu, LabVIEW jest potrzebne jedynie jako 
serwer aplikacyjny. Niesie to ze sobą dwie korzyści. Po pierwsze, 
nie są wymagane licencje oprogramowania dla testujących osób, 
co obniża koszty projektu. Po drugie, do przeprowadzenia testów 
nie jest konieczna znajomość środowiska LabVIEW. 

Informatyczny system zarządzania projektem umożliwia stwo-
rzenie bazy wiedzy, zawierającej opis aplikacji, aktualny interfejs, 
status testów, a także dane historyczne. Baza wiedzy jest cennym 
źródłem informacji szczególnie w przypadku organizacji, w któ-
rych osoby zajmujące się systemem zmieniają się często, istnieje 
zewnętrzny dostawca, który może przestać świadczyć usługi, lub 
liczba czy też komplikacja środowiska jest na tyle duża, że poja-
wia się konieczność gromadzenia tego typu informacji. 

Podstawowym utrudnieniem wynikającym z proponowanej me-
todyki jest narzut czasowy i organizacyjny. Programiści muszą 
zapoznać się z nowym sposobem pisania kodu aplikacji, a inne 
osoby z obsługą systemu wspierającego podejście. Dodatkowo 
konieczne jest udostępnianie każdej testowanej aplikacji na serwe-
rze środowiska LabVIEW. Proponowana weryfikacja testów 
wymaga poznania sposobu ich definiowania w systemie BRMS,  
w tym również sprawdzenia wpływu na inne reguły.  
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