Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Wymagania Pozafunkcyjne i ISO 9126

Witam Pa stwa serdecznie na wykładzie po wi conym wymaganiom
pozafunkcjonalnym i standardowi ISO 9126.
Niniejszy wykład jest dziewi tym z serii wykładów po wi conych zaawansowanym
zagadnieniom in ynierii oprogramowania.
Patrz c na tytuł niniejszego wykładu wydaje si , i znajduje si on w opozycji do
wymaga funkcjonalnych przedstawionych w ramach poprzedniej prelekcji. Jak si
jednak wkrótce Pa stwo przekonacie, problematyka wymaga pozafunkcjonalnych
jest istotnym, lecz cz sto niedocenianym i/lub pomijanym uzupełnieniem
definiowania wymaga dla systemów informatycznych.
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Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (2)

Poznaj c tajniki Systemów Zarz dzania Jako ci , metodyk zarz dzania przedsi wzi ciami zapoznali
si Pa stwo z definiowaniem formalnych ram, w których tworzone s systemy informatyczne.
Wskazuj c na najwa niejsze elementy sukcesu przedsi wzi cia informatycznego zwykle wskazuje
si na skuteczn i wydajn organizacj organizacji programistycznej (system zarz dzania jako ci ),
odpowiedni organizacj przedsi wzi cia (metodyka projektowa), czy te istotny wpływ współpracy
w zespołach programistycznych (tzw. aspekty mi kkie).
Zastanówmy si jednak przez chwil co, w powszechnym rozumieniu oznacza „udanym
oprogramowanie”. Czy my l Pa stwo o jakich szczególnych cechach oprogramowania? W
pierwszej kolejno ci na my l nasuwaj si Pa stwu z pewno ci konkretne funkcje, takie jak „edycja
tekstu” w przypadku edytora, podkre lanie składni j zyka programowania w przypadku narz dzia
słu cego do rozwoju oprogramowania, czy „mo liwo odczytania konkretnego formatu d wi ku lub
obrazu” przez program multimedialny.
Jednak w tym toku my lenia uciekaj cz sto dwa aspekty istotne dla sukcesu oprogramowania. Po
pierwsze ocena oprogramowania jest niemal z definicji stopniowana (nie mówimy o „edycji tekstu”,
ale o „wygodnej edycji tekstu”, nie mówimy o prostej „mo liwo ci odczytania konkretnego formatu
d wi ku”, ale zale y nam, aby program obsługiwał ich jak najwi cej, np. AC3, MP3, QTA, czy WAV).
Po drugie okazuje si , e opis oprogramowania wył cznie za pomoc wymaga funkcjonalnych nie
jest wystarczaj cy do odzwierciedlenia potrzeb osób, które bior udział w jego stworzeniu
(producent) i z niego korzystaj (klient).
Potrzebny jest zatem mechanizm, który pozwoli uzupełni opis oczekiwa w stosunku do tworzonego
systemu informatycznego dokumentowanych w postaci wymaga funkcjonalnych. Z pomoc
przychodz nam tu wymagania pozafuncjonalne.
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Wprowadzenie
• Zagadka
– Jakie s podobie stwa
pomi dzy my liwcem
bojowym, a pralk
automatyczn ?
– Jedno i drugie s
urz dzeniem
wykorzystuj cym
oprogramowanie

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (3)

Spróbujmy zastanowi si przez chwil nad znaczeniem definiowania wymaga w
stosunku do systemu informatycznego. W tym celu spróbujcie Pa stwo znale
podobie stwa pomi dzy bojowym my liwcem, a pralk automatyczn . Zarówno
my liwiec, jak i pralka s urz dzeniami mechanicznymi, robi sporo hałasu,
wykonane s z metalu i plastiku, i s wykorzystywane przez człowieka.
Jednocze nie cechy takie jak ci ar, kształt, czy rozmiar wskazuj na znacz ce
ró nice mi dzy tymi urz dzeniami.
Jednak jednym z najmniej oczywistych podobie stw pomi dzy my liwcem, a pralk
jest fakt, i zarówno pralka, jak i samolot wykorzystuj oprogramowanie do obsługi
podstawowych i zaawansowanych funkcji oraz monitorowania i kontroli swego
działania.
Bez oprogramowania funkcjonuj cego w tych urz dzeniach, człowiek nie jest w
stanie ani wznie si w powietrze (nie mówi c, ju o locie i działaniach
taktycznych), ani wypra brudne skarpetki. Id c dalej, awaria urz dzenia
spowodowana bł dem w oprogramowaniu mo e zaburzy codzienno ka dej
rodziny lub, w skrajnym przypadku, nawet zagrozi ludzkiemu yciu. Tak wa ne
staje si zatem definiowanie wymaga do oprogramowania w taki sposób, aby było
niezawodne pod ka dym wzgl dem.
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Wprowadzenie
• Oprogramowanie jest wszechobecne
– Jest w naszych domach, urz dzeniach codziennego
u ytku, zabawkach
– Jest w samolotach, poci gach, elektrowniach,
urz dzeniach medycznych
– W przeszło ci, bł dy w oprogramowaniu nie były
zwykle ogłaszane
– Mała liczba zgłaszanych bł dów wynikała z faktu, i
u ytkownikami byli zwykle jego twórcy/in ynierowie
– Obecnie u ytkownikiem mo e by dosłownie ka dy,
ze wszystkimi tego konsekwencjami
Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (4)

Tworzenie „udanego oprogramowania” jest dzi wi c trudniejsze ni kiedykolwiek.
Oprogramowanie jest wszechobecne i trudno jest znale urz dzenie, które jest go
pozbawione, a bez którego ka dy z nas mógłby si bez trudu obej . Nie chodzi tu
oczywi cie o tradycyjnie komputery, ale o sprz t gospodarstwa domowego (np.
pralki, kuchenki, zmywarki), czy samochody. Kiedy anegdotyczne, ale dzi jak
najbardziej powa ne s porady u ytkowników niektórych modeli samochodów,
którzy sugeruj aktualizacj oprogramowania komputera pokładowego w celu
zmniejszenia zu ycia paliwa, czy usuni cia nieprawidłowego zachowania si auta w
przypadku gwałtownego przyspieszenia. Naprawa niemal ka dego urz dzenia w
serwisie rozpoczyna si od podł czenia jego elektroniki do komputera serwisowego,
który diagnozuje usterk .
Sytuacja ta stawia twórców oprogramowania w wyj tkowo trudnej pozycji. W
pocz tkach rozwoju informatyki oprogramowanie było pisane i wykorzystywane
przez jego autorów: naukowców i in ynierów. W konsekwencji usterki i bł dy cz sto
nie były zgłaszane, bo u ytkownicy, albo byli ich wiadomi i potrafili je „obej ”, albo
własnor cznie je usuwali.
Obecnie, grono u ytkowników oprogramowania jest bardzo szerokie i coraz bardziej
wymagaj ce. U ytkownicy staj si coraz bardziej wiadomi swoich potrzeb, ale i
tak e mo liwo ci, które mo e im zaoferowa tworzone przez programistów
oprogramowanie. Nakłada to na twórców programów obowi zek szczegółowej
analizy potrzeb i oczekiwa u ytkowników, ale równie starannego tworzenia
oprogramowania, jako produktu, bo skala wykorzystywania i krytyczne obszary
zastosowania mog powodowa bardzo powa ne konsekwencje.
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Problemy z Oprogramowaniem
• Rakieta wynosz ca satelit Ariane 5 eksploduje 30
sekund po starcie
• Przyczyna: bł dy w specyfikacji i projekcie systemu
kontroli lotu
• Koszt: $5,000,000
• Bł d, zlokalizowany był w programie
konwertuj cym 64 bitow liczb
zmiennoprzecinkow do 16 bitowej liczby
całkowitej ze znakiem. Program uruchomiono
z danymi spoza zakresu mo liwego do
reprezentacji przez 16 bitów ze znakiem.
Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (5)

Przykłady powa nych usterek w oprogramowaniu s równie cz ste co spektakularne. W 1996 roku
Europejska Agencja Kosmiczna po 10 latach przygotowa i wydaniu 7 miliardów dolarów opracowała
wart 5 milionów dolarów rakiet Ariane 5 zdoln do wyniesienia na orbit kilkutonowych satelitów.
Ariane 5 miała by dowodem na dynamiczny rozwój przemysłu kosmicznego w Europie oraz
pozwoli na ustanowienie przewagi nad dominuj cymi dotychczas w tym zakresie USA i Rosji. 36,7
sekundy po starcie wystarczyło, aby doprowadzi rakiet do eksplozji i zniweczy wysiłek
naukowców i in ynierów. Wraz z rakiet zniszczeniu uległy 4 trzytonowe satelity.
Bezpo redni przyczyn katastrofy była nagła zmiana kursu spowodowana przez informacj z
systemu nawigacyjnego. Zmiana kursu spowodowała gwałtown reakcj aerodynamiczn , która
wyzwoliła mechanizm samozniszczenia rakiety. Zmiana kursu spowodowana została przez bł d w
programie konwertuj cym stanowi cym cz
oprogramowania kontroli lotów głównego komputera
rakiety. Program próbował skonwertowa pr dko rakiety reprezentowan przez liczb 64 bitow
do formatu liczby 16 bitowej. Taki bł d na komputerze stacjonarnym zwykle spowodowałby
zawieszenie si lub bł d np. arkusza kalkulacyjnego. W tym przypadku programista „nie przewidział”
wyst pienia sytuacji, w której rakieta osi gnie tak du pr dko i nie zaprogramował
zabezpieczenia przed tak sytuacj . Doprowadziło to do zamkni cia si systemu naprowadzania i
problemy ze zmian kursu.
Czy z punktu widzenia in yniera oprogramowania istniał sposób na unikni cie katastrofy? Analizuj c
przyczyny eksplozji, jako główny brak wskaza mo na niewystarczaj co zdefiniowane wymagania
dotycz ce niezawodno ci programu konwersji. Zasada, która ka e programi cie „nie ufa ” danym,
które trafiaj do danego komponentu programu (np. funkcja, moduł) nabiera szczególnego
znaczenia w przypadku systemów krytycznych – takich jak system kontroli lotu rakiety. Dodatkowe
fragmenty kodu odpowiedzialne za sprawdzanie poprawno ci wyników pomimo, e cz sto
nadmiarowe i wpływaj ce negatywnie na wydajno aplikacji, maj krytyczne znaczenie w przypadku
takich systemów, jak omawiany w niniejszym przykładzie.
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Problemy z Oprogramowaniem
• Helikopter RAF Chinook rozbił si o Mull of Kintyre
• Przyczyna: awaria oprogramowania systemu kontroli
silnika
• Koszt: 29 istnie ludzkich
ródło: The British Broadcasting
Corporation (BBC), 1994.

.

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (6)

Innym przykładem tragicznego w skutkach bł du w oprogramowaniu była katastrofa migłowca
Chinook, który rozbił si o Mull of Kintyre w czerwcu 1994 roku. Tragedia ta kosztowała ycie 29
osób ( ołnierzy RAF oraz kilkoro najlepszych specjalistów do spraw antyterroryzmu).
Pocz tkowo, jako przyczyn katastrofy podawano bł d pilota. Analiza specjalistów magazynu
Computer Weekly z 1997 roku spowodowała ponown analiz przyczyn katastrofy, doprowadzaj c w
ko cu w roku 2002 do podwa enia przez Izb Lordów pierwotnej wersji wydarze . Kontrowersyjna
decyzja dotyczyła oceny systemu FADEC (ang. Full Authority Digital Engine Control),
odpowiedzialnego za kontrol pracy silników helikoptera. Pierwotnie, FADEC dysponował dwoma
niezale nymi podsystemami sterowania: system podstawowy, oparty o rozwi zanie elektroniczne
oraz system zapasowy, bazuj cy na konwencjonalnym, bardziej „analogowym” rozwi zaniu.
Jednak e ze wzgl du na presj czasu i fascynacj brytyjskiego MON nowinkami technologicznymi
zrezygnowano z klasycznego, mechanicznego systemu sterowania, pozostaj c przy dwóch
rozwi zaniach elektronicznych.
Z punktu widzenia twórcy oprogramowania, zawiodła troska o wymagania dotycz ce bezpiecze stwa
całego rozwi zania w sytuacji ekstremalnej. System zapasowy, który powinien przej funkcje
systemu podstawowego w przypadku jego awarii został zbudowany według tego samego schematu,
co system podstawowy, przez co z góry był nara ony na awari . W tym przypadku zawiodło nie tyle
samo oprogramowanie, co system, jako cało . Architekt i programista powinni, tak zaprojektowa
system sterowania, aby moduł zapasowy mógł zawsze przej funkcje systemu podstawowego w
przypadku jego awarii. W takich przypadkach moduły zapasowe buduje si zwykle w innej
technologii, implementuje inne od podstawowego algorytmy lub wr cz korzysta si z niezale nych,
równoległych do podstawowego systemu. By mo e, gdyby tak e i w tym przypadku twórcom
architektury aplikacji wystarczyło wyobra ni, nie doszłoby do tej tragicznej w skutkach katastrofy.
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Problemy z Oprogramowaniem
• Stracony statek kosmiczny Voyager (jedna bł dna linia
kodu)
• Kilka osób zabitych przez aparat Roentgena (brak
zabezpiecze przed bł dami operatora)
• Awaria systemu energetycznego w USA (bł d systemu
monitoringu napi cia w sieci energetycznej)
• Awaria pocisku Patriot (niewła ciwa obsługa bł du
zaokr glenia) - 28 istnie ludzkich
• Mars Climate Observer – wszedł w atmosfer na 57km
zamiast 140-150km - $327,000,000
• .
Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (7)

Wymienione katastrofy to niestety nie jedyne pora ki in ynierii oprogramowania. Najbardziej
spektakularne dotyczyły podboju kosmosu, przez NASA i inne agencje kosmiczne. Warto tutaj
wymieni zboczenie z kursu sondy Mariner 1 w 1962 ze wzgl du na brak jednego słowa kluczowego
w programie w j zyku FORTRAN, bł dne obliczenia trajektorii lotu statku kosmicznego Voyager w
1986 (o 0,3%), które spowodowały przesłanie nieprawidłowych danych (m.in. zdj Urana, czy
okazjonalne wył czanie niektórych urz dze pokładowych).
Gło nym echem odbiły si tak e bł dy systemu Therac-25 steruj cego aparatur rentgenowsk ,
które spowodowały miertelne poparzenia i zatrucia promieniowaniem rentgenowskim pacjentów
szpitali w USA, czy te awaria pocisku Patriot, który unieruchomiony nie str cił rakiety Scud, która
zabiła 28 ołnierzy w Zatoce Perskiej w 1991 roku.
Najnowsze przykłady bł dów w oprogramowaniu, takie jak katastrofa sondy Mars Climate Observer
spowodowana bł dem w oprogramowaniu naziemnej kontroli lotów (napisanym pierwotnie dla
zupełnie innej sondy: Mars Global Surveyor), czy zaciemnienie (ang. blackout) w USA w 2003 roku
spowodowane bł dem analizy danych przez oprogramowanie General Electric Energy's XA/21, s
smutnym potwierdzeniem, e rosn ca w ekspresowym tempie zło ono oprogramowania jest wci
wyzwaniem dla in ynierów oprogramowania, za precyzyjne definiowanie wymaga – zarówno
funkcjonalnych, jak i pozafunkcjonalnych pozwala systematycznie podnosi jako produktów
programistycznych i minimalizowa liczb takich dramatycznych sytuacji. Warto przy tym zwróci
uwag , e praktycznie we wszystkich przypadkach zawiodła specyfikacja wymaga nie
uwzgl dniaj ca wymaga wykraczaj cych poza czysty zestaw funkcji oprogramowania.
Wi cej informacji na temat słynnych bł dów w oprogramowaniu mo na znale
http://www5.in.tum.de/~huckle/bugse.html

m.in. pod adresem
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Ocena Jako ci Oprogramowaniem
• Idealne oprogramowanie to fałszywy cel. Celem jest
osi gni cie akceptowalnego rozwi zania
informatycznego przy dost pnych ograniczeniach
zasobowych
• Dwa podej cia do definiowania i oceny jako ci
oprogramowania:
– Proces: Dobry proces umo liwia tworzenie dobrych
produktów (filozofia standardów z godziny ISO 9000)
– Produkt: Odpowiednio zdefiniowana charakterystyka
produktu pozwala jednoznacznie okre li parametry
jako ciowe dla oprogramowania (filozofia standardu
ISO 9126, czy czynniki jako ci McCalla)
Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (8)

Czy zatem mo liwe jest osi gni cie oprogramowania całkowicie wolnego od bł dów? Wbrew
pozorom nie jest to pytanie retoryczne, a odpowied na nie, nie jest jednoznaczna. Z jednej strony
mo na sobie wyobrazi , ze wykorzystanie ró norodnych technik, narz dzi i metodyk in ynierii
oprogramowania mo e doprowadzi do stworzenia oprogramowania pozbawionego bł dów.
Jednak e nakład pracy i inwestycji finansowych koniecznych do stworzenia takiego „idealnego”
produktu wielokrotnie przekracza potencjalne zyski z jego sprzeda y. Bior c pod uwag czas
konieczny do przetestowania produktu i usuni cia znalezionych bł dów, jako producent mogliby my
by pewni, e dostarczyliby my go na rynek o wiele za pó no. Z kolei, jako Klienci, z pewno ci nie
byliby my gotowi zapłaci za produkt ceny, któr zaproponowałby producent, bior c pod uwag
poniesione przez niego koszty. Abstrahujemy tu zupełnie od działa konkurencyjnych firm, które
dostarczyłyby swój zbli ony funkcjonalnie produkt o wiele wcze niej i znacz co taniej, ni my.
Osobna kwestia, to zło ono tworzonego oprogramowania oraz rodowisk (systemów
operacyjnych, sprz tu), w którym przychodzi im funkcjonowa . W w tpliwo nale y podda tez
mówi c o tym, czy stworzenie oprogramowania pozbawionego bł dów w ogóle jest mo liwe.
Ta racjonalna ocena prowadzi do wniosku, e pragmatycznym podej ciem do tworzenia
oprogramowania jest tworzenie rozwi za informatycznych, które b d akceptowalne (z punktu
widzenia klienta i producenta), a jednocze nie uwzgl dnia b d ograniczenia wszystkich stron. Z
tego punktu widzenia mo liwe s dwa podej cia do spełnienie wymaga postawionych przed
oprogramowaniem:
•Podej cie procesowe, którego filozofi odzwierciedlaj standardy z rodziny ISO 9000, według
którego jako ko cowego produktu zale y przede wszystkim od jako ci procesu wytwórczego oraz
procesów zarz dzania wytwarzaniem oprogramowania. To definicja procesu wpływa na wewn trzn
(wa na dla producenta) i zewn trzn (wa n dla klienta) jako produktu, jakim jest
oprogramowanie.
•Podej cie produktowe, którego filozofi odzwierciedla standard ISO9126 oraz ró norodne modele
jako ciowe, np. zaproponowane w 1977 roku przez McCalla czynniki jako ci. W tym podej ciu
oprogramowanie od strony wymaga opisywane jest przez formaln specyfikacj wymaga , za
pozostałe własno ci oprogramowania, tzw. Wymagania pozafunkcjonalne, opisywane s za pomoc
ci le zdefiniowanych charakterystyk. Dzi ki takiemu podej ciu definiowane s zarówno
oczekiwania, co do funkcji aplikacji, jak i jej wła ciwo ci takich jak niezawodno , czy wydajno .

8

Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Ocena Jako ci Oprogramowaniem
• Miary oceny stopnia spełnienia wymaga
– Miary oparte na cechach („posiada lub nie posiada").
• Determinowane przez projekt
• Przykład: interfejs tekstowy vs. interfejs graficzny,
lista obsługiwanych algorytmów szyfruj cych
– Miary wydajno ciowe („Zakres warto ci").
• Stopie zgodno ci
z projektem lub „ideałem”
• Przykład: czas realizowania
operacji wyszukiwania
informacji

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (9)

Z dualnego podej cia do opisywania pozafunkcjonalnych wymaga dla oprogramowania wynika
tak e trudno w definiowaniu dla konkretnych produktów. Zwykle definiowane s w sposób
nieformalny, bywa, e s wzajemnie sprzeczne (np. rozproszona architektura systemu i bardzo krótki
czas odpowiedzi aplikacji) przez co s trudne w implementacji przez programistów, a co gorsze –
równie trudne w weryfikacji przez u ytkowników.
W odpowiedzi na te trudno ci proponowane s miary jako ciowe, pozwalaj ce w obiektywny sposób
oceni w jakim stopniu zdefiniowane wymagania zostały spełnione przez stworzone
oprogramowanie. Wyró ni mo emy:
•Miary oparte na cechach, które s przede wszystkim zdeterminowane przez sposób w jaki
oprogramowanie jest zaprojektowane. To architektura wewn trzna i zewn trzna aplikacji okre la w
jakim stopniu zdefiniowane cechy b d odzwierciedla postawione przed ni wymagania.
Przykładem takiej miary mo e by np. lista obsługiwanych algorytmów szyfruj cych, czy liczba
obsługiwanych formatów graficznych/audio/wideo. Dzi ki miarom opartym na cechach otrzymujemy
jednoznaczn ocen oprogramowania pod k tem wcze niej zdefiniowanych parametrów.
•Miary wydajno ciowe oparte s na okre leniu stopnia zgodno ci aplikacji ze zdefiniowanym
projektem aplikacji lub niedo cignionym „ideałem”. Przykładem miary wydajno ciowej mo e by np.
czas realizacji operacji wyszukiwania informacji przez aplikacj w najlepszym i najgorszym z
mo liwych przypadków. Miary wydajno ciowe, dostarczaj cennych informacji w przypadku, gdy
dana własno aplikacji zale y od wielu, niezale nych od autorów aplikacji czynników zewn trznych
(np. przepustowo sieci komputerowej, bie cego obci enia procesora).
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Ocena Jako ci Oprogramowaniem
• Ocena jako ci oprogramowania przez klienta
– Jako projektu
– Funkcje i wydajno oprogramowanie jako podstawa
do oceny warto ci
Warto
– Jako
–.

= Jako

/ Cena

jest oceniania przez indywidualnych klientów

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (10)

Warto w tym momencie podkre li , i pomimo „obiektywno ci” miar
oprogramowania nawet ocena tych samych cech przez ró nych interesariuszy
przedsi wzi cia programistycznego mo e mie skrajnie ró ne warto ci. Wynika to z
cz stej sprzeczno ci oczekiwa dwóch podstawowych stron projektu
informatycznego: producenta, odpowiedzialnego za stworzenie i utrzymanie
aplikacji oraz klienta zainteresowanego przede wszystkim jej łatwym i efektywnym
wykorzystaniem.
W przypadku klienta, ocenianie s przede wszystkim:
•sposób, w jaki aplikacja została zaprojektowana, jej architektura (centralizacja lub
rozproszenie), interfejs u ytkownika, interfejsy do innych systemów zewn trznych,
•funkcje, które udost pnia aplikacja (dost pno , łatwo korzystania z nich),
wydajno systemu (czas odpowiedzi, zdolno do przetwarzania zło onych
zapyta , takich jak raporty, czy du a liczba operacji)
Warto tak e pami ta , e jednym z głównych parametrów, którymi kieruj si
u ytkownicy/klienci jest tzw. warto oprogramowania, czyli stosunek jako ci (czyli
stopnia spełnienia wymaga klienta) do jego ceny. To proste równanie pokazuje
równie , e nie warto walczy o spełnienie wszystkich wymaga w 100%. Cena
jak musiałby zapłaci klient za takie oprogramowanie nie byłaby przez niego
akceptowalna.
Dodatkowym utrudnieniem oceny oprogramowania jest fakt, e klient jest ciałem
zbiorowym, wi c ocena systemu zintegrowanego dokonana przez ksi gow nie
musi by taka sama, jak ocena logistyka, czy osoby odpowiedzialnej za produkcj .
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Ocena Jako ci Oprogramowaniem
• Ocena jako ci oprogramowania przez producenta
– Zgodno z wymaganiami (Crosby, P.), np. liczba
defektów na sto instalacji, jako miara zgodno ci
– Koszt jako ci (zapobieganie, oszacowanie, odrzuty
i gwarancje) – spełnienia wymaga
– Rosn ca zgodno z celami jako ci redukuje ł czne
koszty produktu i umo liwia osi gni cie wy szych
zysków
– D enie do doskonało ci pod wzgl dem jako ci
oprogramowania jest nieefektywne z punktu widzenia
równowagi kosztów i przychodów
Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (11)

Z drugiej strony ocena oprogramowania z punktu widzenia producenta koncentruje si na innych
cechach i warto ciach ni ocena klienta. Producent postrzega produkt nie tylko przez pryzmat
spełnienia wymaga klienta, ale równie od strony procesu wytwórczego – budowy aplikacji na
płaszczy nie technicznej, in ynierskiej.
Producent definiuje wymagania pozafunkcjonalne zwi zane np. z przenaszalno ci tworzonego
produktu (mierzonych redni liczb problemów na sto instalacji), czy jego awaryjno ci (mierzonych
np. redni liczb defektów na tysi c linii kodu). Producenci oprogramowania definiuj wymagania
dotycz ce redniej liczby bł dów wykrywanych podczas testów (odpowiednio: jednostkowych,
integracyjnych, akceptacyjnych – alfa i beta).
Wymagania te niekoniecznie musz oznacza , e produkt jest w pełni bezbł dny. Oznaczaj one
zwykle jedynie zachowanie stabilno ci oprogramowania na akceptowalnym przez producenta i
klienta poziomie. Producenci oprogramowania koncentruj si tak e na łatwo ci konserwacji
aplikacji, zapewniaj c jej łatwy rozwój i rozbudow o nowe funkcje. Warto zwróci uwag , e cz sto
„wymagania producenta” mog doł czy do wymaga stawianych przez klienta, je li ten jest
wiadomym u ytkownikiem systemów informatycznych i wła cicielem tworzonego oprogramowania.
W zmaganiach z wymaganiami, producent musi bra równie pod uwag konsekwencje wydania
oprogramowania, które zawiera potencjalne bł dy i usterki. Konsekwencje te, nazywane te
„kosztami jako ci”/„kosztami spełnienie wymaga ” oznaczaj ci głe balansowanie pomi dzy
d eniem do idealnej zgodno ci z wymaganiami, a równowag kosztów i przychodów.
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Ocena Jako ci Oprogramowaniem
• Koszt jako ci
– koszty zapobiegania: szkolenia, tworzenie procedur
post powania, zasad i standardów
– oszacowania: inspekcje i pomiary charakterystyki
poprawno ci produktu
– koszty odrzutów i napraw: wewn trzne koszty
bł dnych i niepoprawnie funkcjonuj cych produktów
– koszty gwarancji: zewn trzne koszty zwi zane
z bł dami wykorzystywanego produktu
–.

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (12)

W ród kosztów producenta, które powi zane s z zapewnianiem jako ci (rozumianej, jako
konsekwencje zarówno, spełnienia, jak i niespełnienia wymaga ) mo emy wyró ni :
•Koszty zapobiegania, czyli koszty zwi zane z działaniami prewencyjnymi. Działania te maj na celu
przygotowanie pracowników do tworzenia pozbawionych usterek produktów, np. szkole z
bezpiecze stwa, procedur testowania jednostkowego, czy standardów kodowania dla j zyków lub
architektur dla konkretnych technologii.
•Koszty oszacowania, czyli nakłady zwi zane z inspekcjami i pomiarami charakterystyk,
wiadcz cych o stopniu zgodno ci produktu z wymaganiami. Celem tych działa jest zaanga owanie
programistów do ci głej kontroli i monitorowania bie cej poprawno ci produktów
programistycznych.
•Koszty odrzutów i napraw, czyli koszty zwi zane z reakcj na zidentyfikowane bł dy i usterki w
oprogramowaniu. Istotne jest to, e w odró nieniu od kosztów zapobiegania i oszacowania, które s
tak naprawd inwestycj w jak najlepsze spełnienie wymaga , tak koszty odrzutów i napraw s
zawsze strat dla producenta. Strat rozumian nie tylko w wymiarze finansowym, ale tak e strat
zaufania klienta, utrat renomy firmy/marki, czy zmniejszeniem udziału firmy w rynku.
•Koszty gwarancji, czyli koszty zewn trzne zwi zane z utrzymaniem poprawno ci i stabilno ci
produktu przez uzgodniony z klientem czas. To wła nie koszty gwarancji b d generowa obci enia
finansowe w przypadku niewła ciwie zaimplementowanych rozwi za w oprogramowaniu.
Gwarancja udzielona przez producenta, na zgodno aplikacji z wymaganiami klienta wymaga od
niego usuwania usterek i bł dów, które z tymi wymaganiami zgodne nie s . St d tak wa ne staje si
zapobieganie i weryfikowanie zgodno ci z wymaganiami klienta, ju na pierwszych,
najbezpieczniejszych (zarówno z punktu widzenia producenta, jak i klienta) etapach realizacji
przedsi wzi cia
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Wymagania Pozafunkcjonalne
• Wymagania funkcjonalne
– Definicja usług, które powinno udost pnia
oprogramowanie, definiuj cych sposób w jaki system
reaguje na działania u ytkownika i zachowania
aplikacji w okre lonych sytuacjach
• Wymagania pozafunkcjonalne
– Ograniczenia usług lub funkcji udost pnianych przez
oprogramowanie, takich jak ograniczenia czasowe,
ograniczenia procesu rozwoju
oprogramowania, standardy, itp.
ródło: Sommerville, I. Software Engineering.
Eighth Edition. Addison-Wesley, 2004.

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (13)

Bardzo wa ne jest zatem, zachowanie zgodno ci z wymaganiami klienta, oraz to aby produkt był
stworzony zgodnie z ustalonymi zasadami, które zapewni komfort jego u ytkowania klientowi, za
wygod i elastyczno rozwoju – producentowi.
Pojawiły si zatem propozycje sformalizowania opisu wymaga dla aplikacji, które ułatwiłyby
weryfikacj i kontrol poprawno ci zarówno samego procesu zbierania wymaga , jak i ich opisu i
zagadnie , które powinny zosta uwzgl dnione podczas konstruowania systemu.
Według jednego z ojców współczesnej in ynierii oprogramowania Iana Sommervilla, wymagania w
stosunku do systemów mo na podzieli na:
•Wymagania funkcjonalne, definiuj ce zestaw funkcji (usług), które oprogramowanie udost pnia
u ytkownikowi. Opisuj sposób w jaki system reaguje na działania u ytkownika oraz opisuje sposób
zachowania si systemu. W uproszczeniu mo na zdefiniowa wymagania funkcjonalne, jako opis
zada , które system powinien wykonywa . Opis wymaga funkcjonalnych mo e by abstrakcyjny
(np. scenariusze u ycia), ale zwykle wymagania definiowane s w sposób bardzo szczegółowy i
formalny, np. za pomoc informacji wej ciowych, wyj ciowych, czy wyj tków.
•Wymagania pozafunkcjonalne, nie s bezpo rednio zwi zane z funkcjami aplikacji. Opisuj
własno ci (cechy, charakterystyki) oprogramowania takie jak wydajno (czas odpowiedzi systemu),
czy niezawodno (czas bezawaryjnej pracy). Wymagania pozafunkcjonalne mog równie
definiowa ograniczenia systemu, takie jak przepustowo urz dze sieciowych lub peryferyjnych
lub specyfikacja formatu danych przetwarzanych przez aplikacj .
Czasami wyró nia si równie tzw. wymagania dziedzinowe, wynikaj ce z ogranicze dziedziny
aplikacji (np. system zarz dzania przedsi biorstwem, system kontroli lotów, etc.)
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Standard ISO 9126
• Charakterystyki oprogramowania według Boehma
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Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (14)

W przypadku wymaga funkcjonalnych zadanie stworzenie specyfikacji wydaje si proste. W 1998
roku IEEE zaproponowało omawiany podczas poprzedniego wykładu standard IEEE 830:1998 „IEEE
recommended practice for software requirements specifications”. W przypadku wymaga
pozafunkcjonalnych zadanie jest trudniejsze, bo opis powinien uwzgl dnia specyfikacj nie tyle
konkretnych funkcji systemu, ale raczej jego ogólnych wła ciwo ci, jako kompletnego rozwi zania –
wytworzonego przez producenta i dostarczonego u ytkownikowi.
Specyfikacja wymaga pozafunkcjonalnych nabiera bardzo istotnego znaczenia. Cytuj c I.
Sommerville’a: „U ytkownicy zwykle znajduj sposób na obej cie ogranicze funkcjonalnych
systemu, które nie spełni ich oczekiwa . Jednak e niespełnienie wymaga pozafunkcjonalnych
mo e uczyni aplikacj niezdoln do u ytkowania.” W skrajnym przypadku (np. dla systemu czasu
rzeczywistego) nie spełnienie wymaga wydajno ciowych oznacza, e system jest bezu yteczny, a
wr cz gro ny dla wykorzystuj cych go osób.
Pierwsz prób podj ł Barry Boehm. W artykule opublikowanym w 1976 roku na Drugiej
Mi dzynarodowej Konferencji In ynierii Oprogramowania (ICSE) wraz z J. R. Brownem i M. Lipowem
zaproponował hierarchiczny model opisywania charakterystyk jako ciowych (dzi mo emy tak e
powiedzie : wymaga pozafunkcjonalnych).
Wychodz c od ogólnego poj cia „u yteczno ci produktu” programistycznego zdefiniowano trzy
podstawowe grupy cech oprogramowania: przeno no , łatwo u ytkowania (rozró niaj c
niezawodno , wydajno i in ynieri humanistyczn ) oraz łatwo konserwacji (wyró niaj c
łatwo testowania, łatwo zrozumienia produktu oraz łatwo wprowadzania modyfikacji do
aplikacji).
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Standard ISO 9126
• Typy wymaga pozafunkcjonalnych wg. Sommerville’a
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ródło: Sommerville, I. Software Engineering.
Eighth Edition. Addison-Wesley, 2004.

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (15)

Nieco inne podej cie zaproponował Ian Sommerville w swojej ksi ce z 1982 roku „Software
Engineering”. Podzielił on wymagania pozafunkcjonalne na trzy grupy:
•Wymagania Organizacyjne, b d ce konsekwencj polityk i procedur organizacyjnych przyj tych w
firmie rozwijaj cej oprogramowanie. Przykładami wymaga organizacyjnych mog by wymagania
dotycz ce dostarczenia oprogramowania na rynek (jak modele cyklu ycia oprogramowania, czy
metodyki projektowe), definicje procesu rozwojowego (np. opis procesu testowania, wymagania co
do przegl dów, inspekcji, czy audytów), czy standardy (takie jak standard kodowania, zestawy i
szablony dokumentacji projektowej, standardy tworzenia instrukcji u ytkownika, etc.)
•Wymagania dla Produktu, opisuj ce własno ci i sposób zachowania si systemu, takie jak
dost pno skrótów klawiaturowych lub standardowego menu (u yteczno ), pr dko uruchomienia
raportu płacowego, czy nawi zania poł czenia z Internetem (wydajno ), „apetyt” na zasoby
komputera, takie jak pami operacyjna, miejsce na dysku, czy moc obliczeniowa procesora
•Wymagania Zewn trzne, obejmuj ce szerokie spektrum wymaga dotycz cych czynników
niezale nych zarówno od samego systemu, jak i od procesu rozwoju oprogramowania w organizacji.
Obejmuj mi dzy innymi wymagania prawne, dotycz ce poufno ci informacji (np. Ustawa o Ochronie
Danych Osobowych), bezpiecze stwa (np. szyfrowanie danych podczas transmisji, czy długo
hasła u ytkownika), interoperacyjno ci z systemami zewn trznymi (w organizacji i poza ni , np.
komunikacja z systemem kadrowo płacowym, czy ZUS Płatnik), czy wreszcie wymagania etyczne,
stawiane przed aplikacjami przez u ytkowników i całe społecze stwo (np. mechanizmy
bezpiecze stwa wbudowane w system kontroli broni, czy aparatur medyczn )
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Zaawansowana in ynieria oprogramowania

Standard ISO 9126
• Mi dzynarodowy standard, definiuj cy ramy dla oceny
jako ci oprogramowania, jako produktu
• Składniki standardu:
– ISO/IEC 9126-1:2001: Model jako ci
– ISO/IEC 9126-2:2003: Metryki zewn trzne
– ISO/IEC 9126-3:2003: Metryki wewn trzne
– ISO/IEC 9126-4:2004: Wykorzystanie metryk jako ci
–.

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (16)
Niestety, wad dotychczasowych modeli opisu wymaga pozafunkcjonalnych był ich autorski charakter.
Najwi ksza trudno zwi zana z wymaganiami pozafunkcjonalnymi, czyli ich weryfikacja była zwielokrotniona o
brak jednego standardu ich definiowania i opisu.
W odpowiedzi na te problemy, Mi dzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna – ISO – zaproponowała w 1991
roku norm 9126 – Technologia informatyczna – Ocena produktów programistycznych – Charakterystyki
jako ciowe i wskazówki do ich stosowania (Information technology -Software product evaluation - Quality
characteristics and guidelines for their use), okre laj c standard opisu wymaga (charakterystyk
jako ciowych) dla oprogramowania. Norma nie posiada polskiego wydania.
Najnowsze wydanie standardu składa si z czterech cz ci:
•ISO/IEC 9126-1:2001: Model jako ci, opisuje charakterystyki i atrybuty oprogramowania. Stanowi one
podstaw do definiowania wymaga pozafunkcjonalnych. Szczegóły tego modelu zostan przedstawione za
chwil . Standard ISO/IEC 9126-1:2001 pełni podwójn rol : z jednej strony definiuje ramy dla projektowania
poprawnego oprogramowania, a z drugiej ci le definiuje czynniki, dzi ki którym mo liwa jest weryfikacja
oczekiwa u ytkownika w stosunku do pozafunkcjonalnych wła ciwo ci aplikacji.
•ISO/IEC 9126-2:2003: Metryki zewn trzne, zawieraj cy zestaw metryk umo liwiaj cych pomiar charakterystyk
oprogramowania zdefiniowanych w standardzie ISO/IEC 9126-1. Metryka zewn trzna oznacza pomiar ilo ciowy
atrybutu lub charakterystyki oprogramowania opisuj cych zachowanie si systemu. Metryki zewn trzne mog
by zastosowane do oprogramowania w postaci wykonywalnej. Oznacza to pomiar charakterystyki w fazie
testowania lub pó nej implementacji oraz pocz tków u ytkowania systemu.
•ISO/IEC 9126-3:2003: Metryki wewn trzne, zawieraj cy zestaw metryk umo liwiaj cych pomiar charakterystyk
oprogramowania zdefiniowanych w standardzie ISO/IEC 9126-1. Metryka wewn trzna oznacza, pomiar
ilo ciowy atrybutu lub charakterystyki oprogramowania opisuj cych sam produkt w sposób bezpo redni lub
po redni, która mo e by zastosowana do oprogramowania w postaci niewykonywalnej. Oznacza to pomiar
charakterystyk w fazie projektu lub wczesnej implementacji.
•ISO/IEC 9126-4:2004: Wykorzystanie metryk jako ci, która w rzeczywisto ci jest raportem technicznym (ang.
Technical Report) zawieraj cym przykłady metryk umo liwiaj cych pomiar i weryfikacj atrybutów opisanych w
standardzie ISO/IEC 9126-1:2001. Zbiór metryk nie jest traktowany, jako „jedyna słuszna” lista i mo e by
rozszerzana przez programistów, testerów, czy audytorów. Standard zawiera m.in. wskazówki do stosowania
metryk, zbiór przykładowych metryk dla ka dej charakterystyki oraz przykład zastosowania metryk
charakterystyk w cyklu ycia rozwoju oprogramowania
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Standard ISO 9126
• Charakterystyki oprogramowania
– Funkcjonalno (ang. Functionality)
– Niezawodno (ang. Reliability)
– U yteczno (ang. Usability)
– Wydajno (ang. Efficiency)
– Łatwo konserwacji (ang.
Maintainability)
– Przeno no (ang. Portability)

–.
Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (17)

Model jako ciowy ustanowiony przez standard ISO/IEC 9126-1:2001, definiuje nast puj ce
charakterystyki
•Funkcjonalno , czyli zbiór atrybutów opisuj cych zestaw funkcji oprogramowania i ich wła ciwo ci.
Przez funkcje rozumiane s te, które spełniaj wyra one wprost lub nie wprost potrzeby.
•Niezawodno , czyli zbiór atrybutów opisuj cych zdolno oprogramowania do spełnienia i
utrzymania okre lonych wymaga , co do jego stabilno ci działania, przy spełnieniu okre lonych
warunków oraz w ci le okre lonych ramach czasowych
•U yteczno , czyli zbiór atrybutów opisuj cych nakład pracy niezb dny do swobodnego
posługiwania si oprogramowaniem oraz indywidualn ocen posługiwania si oprogramowaniem
przez zdefiniowan lub wyra on nie wprost grup u ytkowników
•Wydajno , czyli zbiór atrybutów opisuj cych powi zania mi dzy poziomem wydajno ci
oprogramowania, a wykorzystywanymi zasobami przy spełnieniu okre lonych warunków
•Łatwo konserwacji, czyli zbiór atrybutów opisuj cych nakład pracy niezb dny do wprowadzenia
zmian do oprogramowania
•Przeno no , czyli zbiór atrybutów opisuj cych zdolno
ró nymi rodowiskami/platformami

oprogramowania do przenoszenia mi dzy

Zwi kszenie precyzji opisu poszczególnych wymaga w stosunku do systemu informatycznego
mo liwe jest dzi ki charakterystykom drugiego rz du – atrybutom. Teraz przeanalizujmy atrybuty
przypisane do poszczególnych charakterystyk.
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Standard ISO 9126
• Funkcjonalno
– Zbiór atrybutów opisuj cych zestaw funkcji
oprogramowania i ich wła ciwo ci. Przez funkcje
rozumiane s te, które spełniaj wyra one wprost lub
nie wprost potrzeby
– Atrybuty
• Odpowiednio (ang. Suitability)
• Dokładno (ang. Accuracy)
• Interoperacyjno (ang. Interoperability)
• Zgodno (ang. Compliance)
• Bezpiecze stwo (ang. Security)

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (18)

Pierwsze cztery charakterystyki nale do grupy cech oceny zewn trznej (klienta). Atrybuty
funkcjonalno ci pomagaj odpowiedzie na pytanie, czy wymagane funkcje s obecne w
analizowanym oprogramowaniu. Atrybuty tej charakterystyki, które wyró nia standard ISO/IEC 91261:2001 s nast puj ce:
•Odpowiednio , czyli obecno w oprogramowaniu odpowiednich dla niego funkcji, umo liwiaj cych
wykonywanie wymaganych przez u ytkownika czynno ci. Pod tym atrybutem kryj si tak e
nieartykułowane, „oczywiste” funkcje oprogramowania danego typu, takie jak np. mo liwo
odczytania zwykłego pliku tekstowego w edytorze tekstu, czy wyró nianie słów kluczowych dla
j zyka programowania w zintegrowanym rodowisku programistyczny,
•Dokładno , czyli dostarczanie przez oprogramowanie poprawnych i akceptowalnych przez
u ytkownika wyników. Atrybut ten oznacza nie tylko precyzj oblicze matematycznych, np. w
kalkulatorze, ale tak e np. sposób działania filtrów w programie graficznym, czy precyzja
pozycjonowania elementów modelu w programie do projektowania oprogramowania.
•Interoperacyjno , czyli zdolno oprogramowania do współpracy z konkretnymi systemami
zewn trznymi. Interoperacyjno mo e oznacza np. obsług konkretnego formatu plików (*.RTF,
*.PDF, *.ODF), czy obsług interfejsu JDBC lub ODBC.
•Zgodno , czyli potwierdzenie, e oprogramowanie odpowiada standardom tworzenia
oprogramowania, ale nie na poziomie kodu, tylko elementów, z którymi bezpo rednio styka si
u ytkownik (np. standardy interfejsu u ytkownika, takie jak układ menu, czy skróty klawiaturowe). W
tym poj ciu mie ci si tak e zgodno z przepisami i regulacjami prawnymi (np. obsługa formatu
*.ODF przez pakiety biurowe wykorzystywane w administracji pa stwowej, czy zgodno planu kont
z ustaw o rachunkowo ci w programie finansowo-ksi gowym)
•Bezpiecze stwo, rozumiane jako zdolno oprogramowania, do ochrony samej aplikacji oraz
danych przed niepowołanym dost pem. Mog to by metody najprostsze, takie jak klasyczny
mechanizm autoryzacji „u ytkownik i hasło”, czy zaawansowane mechanizmy bezpiecze stwa kodu
wykonywalnego.
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Standard ISO 9126
• Niezawodno
– Zbiór atrybutów opisuj cych zdolno
oprogramowania do spełnienia i utrzymania
okre lonych wymaga , co do jego stabilno ci
działania, przy spełnieniu okre lonych warunków oraz
w ci le okre lonych ramach czasowych
– Atrybuty
• Dojrzało (ang. Maturity)
• Odporno na bł dy (ang. Fault-tolerance)
• Zdolno do odtworzenia (ang. Recoverability)

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (19)

Atrybuty niezawodno ci pomagaj odpowiedzie na pytanie, na ile niezawodne jest
oprogramowanie, na ile u ytkownik mo e polega na nim i na wynikach jego
działania. Atrybuty tej charakterystyki, które wyró nia standard ISO/IEC 91261:2001 s nast puj ce:
•Dojrzało , która oznacza nie tyle liczb lat, jakie oprogramowanie jest na rynku,
ale raczej cz stotliwo wyst powania defektów b d cych konsekwencj bł dów w
oprogramowaniu. Dojrzało oprogramowania oznacza, e zostało ono opracowane
przez specjalistów z wykorzystaniem sprawdzonych technologii i komponentów,
które ostatecznie zostały poddane gruntownym testom.
•Odporno na bł dy, czyli zdolno oprogramowania do stabilnego funkcjonowania
nawet w przypadku wyst pienia bł du lub niestabilnego działania interfejsu
u ytkownika. Oprogramowanie, które jest odporne na bł dy nie musi by ich
pozbawione. Oznacza to natomiast, e wyst pienie bł du nie zako czy si
nieoczekiwanym przerwaniem działania aplikacji, tylko np. wy wietleniem
komunikatu o bł dzie.
•Zdolno do odtworzenia, oznacza, e nawet po awarii oprogramowanie b dzie
zdolne do przywrócenia stabilnego i wydajnego działania oraz stanu danych sprzed
awarii i mo liwo ci zapisania stanu prac sprzed awarii. Ten atrybut dotyczy tak e
czasu i działa niezb dnych do przywrócenia stanu systemu sprzed awarii. Dobrym
przykładem zdolno ci do odtworzenia jest zapisywanie ostatniej sesji w
przegl darce internetowej, czy odtwarzanie automatycznie zapisywanych
dokumentów w pakietach biurowych.
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Standard ISO 9126
• U yteczno
– Zbiór atrybutów opisuj cych nakład pracy niezb dny
do swobodnego posługiwania si oprogramowaniem
oraz indywidualn ocen posługiwania si
oprogramowaniem przez zdefiniowan lub wyra on
nie wprost grup u ytkowników
– Atrybuty
• Łatwo zrozumienia (ang. Understandability)
• Łatwo nauki (ang. Learnability)
• Operatywno (ang. Operability)

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (20)

Atrybuty u yteczno ci pomagaj odpowiedzie na pytanie, czy analizowane
oprogramowanie jest łatwe w u yciu – zarówno dla do wiadczonych, jak i
pocz tkuj cych u ytkowników ko cowych. Atrybuty tej charakterystyki, które
wyró nia standard ISO/IEC 9126-1:2001 s nast puj ce:
•Łatwo zrozumienia, czyli miara nakładu (np. czasu, czynno ci), który musi
ponie u ytkownik, aby zrozumie logiczn koncepcj aplikacji oraz znaczenie i
zastosowania zaimplementowanych w niej funkcji. Łatwo zrozumienia, potocznie
interpretuje si , jako „intuicyjno ” oprogramowania, która mo e oznacza np.
sposób rozmieszczenia i dost pu do pozycji w menu.
•Łatwo nauki, czyli miara wysiłku, jaki musi wło y u ytkownik do nauczenia si
nieznanych lub nowych funkcji aplikacji. Atrybut ten zale y przede wszystkim od
projektu interfejsu u ytkownika oraz przejrzysto ci i prostoty z jak napisana została
dokumentacja. Zwłaszcza ten drugi element ma szczególne znaczenie w przypadku
niedo wiadczonych u ytkowników lub osób nie znaj cych nowych funkcji
oprogramowania.
•Operatywno , rozumiana jako nakład pracy u ytkownika niezb dny do obsługi i
kontroli funkcji realizowanych przez oprogramowanie. W odró nieniu od łatwo ci
zrozumienia i łatwo ci nauki, które dotycz prostego posługiwania si aplikacj ,
operatywno wskazuje na swobodne korzystanie z wszystkich mo liwo ci
udost pnianych przez oprogramowanie.
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Standard ISO 9126
• Wydajno
– Zbiór atrybutów opisuj cych powi zania mi dzy
poziomem wydajno ci oprogramowania, a
wykorzystywanymi zasobami przy spełnieniu
okre lonych warunków
– Atrybuty
• Wykorzystanie czasu (ang. Time
Behaviour)
• Wykorzystanie zasobów (ang.
Resource Behaviour)
• .
Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (21)

Atrybuty wydajno ci pomagaj odpowiedzie na pytanie, czy analizowane
oprogramowanie jest wydajne. Atrybuty tej charakterystyki, które wyró nia standard
ISO/IEC 9126-1:2001 s nast puj ce:
•Wykorzystanie czasu, czyli czas odpowiedzi, przetwarzania danych, czy
przepustowo ci oferowanych przez oprogramowanie. Wydajno mierzona, za
pomoc tego atrybutu jest najcz ciej stosowanym w specyfikacjach wymaganiem
pozafunkcjonalnym.
•Wykorzystanie zasobów, czyli zu ycie zasobów wykorzystywanych przez
oprogramowanie, takich jak pami operacyjna, czy miejsce na dysku. Jednak e za
pomoc tego atrybutu opisywane s równie np. liczba jednocze nie otwartych
plików, czy jednocze nie uruchomionych procesów systemu operacyjnego. W
systemach z rodziny Windows doskonałym narz dziem do podstawowej analizy
wykorzystania zasobów jest Menad er zada , za w systemach z rodziny
Linux/Unix polecenie ps.
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Standard ISO 9126
• Łatwo konserwacji
– Zbiór atrybutów opisuj cych nakład pracy niezb dny
do wprowadzenia zmian do oprogramowania
– Atrybuty
• Łatwo analizy (ang. Analysability)
• Łatwo wprowadzania zmian (ang. Changeability)
• Stabilno (ang. Stability)
• Łatwo testowania (ang. Testability)
• .

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (22)

Ostatnie dwie charakterystyki nale do grupy cech oceny wewn trznej (producenta). Atrybuty
łatwo ci konserwacji pomagaj odpowiedzie na pytanie, na ile łatwe jest wprowadzanie zmian do
analizowanego oprogramowania. Atrybuty tej charakterystyki, które wyró nia standard ISO/IEC
9126-1:2001 s nast puj ce:
•Łatwo analizy, czyli nakład pracy konieczny do identyfikacji niedoskonało ci (np. niewygodnego w
u yciu interfejsu u ytkownika), przyczyn defektów (np. niepoprawnego algorytmu obliczania składki
podatku) lub wskazania tych cz ci oprogramowania, które powinny zosta poddane modyfikacji (np.
fragmentu aplikacji internetowej podatnego na potencjalny atak SQL Injection).
•Łatwo wprowadzania zmian, rozumiana, jako nakład pracy konieczny do implementacji zmiany
(np. dodania nowego algorytmu kompresji plików muzycznych), usuni cia zidentyfikowanego bł du
(np. zawieszania si programu odtwarzaj cego pliki video w przypadku korzystania z
dwuwarstwowych płyt DVD) lub dostosowania aplikacji do nowego rodowiska (np. przegl darki
Mozilla Firefox lub Opera)
•Stabilno , definiuj ca poziom ryzyka zwi zanego z nieoczekiwanymi konsekwencjami
wprowadzanych do aplikacji zmian. Stabilne oprogramowanie powinno zapewnia , e dodanie nowej
funkcji lub zmodyfikowanie istniej cych mo liwo ci aplikacji nie zaburzy poprawno ci działania
pozostałych elementów programu.
•Łatwo testowania, czyli nakład pracy potrzebny do weryfikacji poprawno ci działania aplikacji po
wprowadzeniu do niej modyfikacji. Warto zwróci uwag , e twórcy standardu skupiaj c si de facto
na testach regresyjnych (bo to z tym wła nie typem testów mamy do czynienia w przypadku
wprowadzania zmian do istniej cego oprogramowania) dotkn li istotnych dla jako ci systemu kwestii
takich, jak architektura, czy jako kodu oprogramowania, przekładaj cych si w bezpo redni
sposób na łatwo testowania programu.
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Standard ISO 9126
• Przeno no
– Zbiór atrybutów opisuj cych zdolno
oprogramowania do przenoszenia mi dzy ró nymi
rodowiskami/platformami
– Atrybuty
• Łatwo adaptacji (ang. Adaptability)
• Zgodno (ang. Conformance)
• Łatwo instalacji (ang.
Installability)
• Łatwo zast pienia (ang.
Replaceability)
• .

Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (23)

Atrybuty przeno no ci pomagaj odpowiedzie na pytanie, na ile łatwe jest przeniesienie
analizowanego oprogramowania do nowego rodowiska, np. do innej przegl darki, systemu
operacyjnego, czy na inn platform sprz tow . Atrybuty tej charakterystyki, które wyró nia standard
ISO/IEC 9126-1:2001 s nast puj ce:
•Łatwo adaptacji, czyli mo liwo dostosowania oprogramowania do ró nych, wyspecyfikowanych
rodowisk, bez konieczno ci realizacji dodatkowych czynno ci lub rodków poza tymi, które s
obecne w samym oprogramowaniu. Mo emy sobie zatem wyobrazi sytuacj , w której konieczno
rekompilacji kodu ródłowego na now platform sprz tow b dzie traktowana jako łatwo
adaptacji, podczas gdy r czne modyfikacje kodu ródłowego napisanego w j zyku Java, których
celem jest uruchomienie programu na maszynie wirtualnej w systemie innym ni pierwotnie
zakładany, ju nie b d tak postrzegane.
•Zgodno , rozumiana jako zgodno z konwencjami i standardami, ale ograniczonymi wył cznie do
tych, które dotycz przeno no ci oprogramowania. Przykładem takiego standardu mo e by
zgodno kodu ródłowego ze specyfikacj maszyny wirtualnej j zyka Java, czy platformy .NET CLR
(ang. Common Language Runtime) lub te wybór technik programowania, które nie b d
wykorzystywa rozwi za obecnych wył cznie dla jednej platformy sprz towej lub programowej (np.
wywoła bibliotek systemowych systemu Unix).
•Łatwo instalacji, czyli nakład pracy konieczny do instalacji oprogramowania w danym rodowisku.
Instalacja oznacza nie tylko uruchomienie instalatora aplikacji, czy rozpakowanie archiwum w którym
znajduje si oprogramowania, ale tak e konfiguracja podstawowych ustawie programu oraz
wykonanie innych czynno ci (np. wykrycie sprz tu audio-video podł czonego do komputera), które
umo liwi korzystanie z funkcji aplikacji
•Łatwo zast pienia, czyli zdolno oprogramowania, do zast pienia innej, konkretnej aplikacji w jej
rodowisku. Doskonałym przykładem oceny łatwo ci zast pienia jest decyzja o wymianie
oprogramowania biurowego na inne, obsługuj ce format *.ODF podj ta w 2005 roku przez władze
ameryka skiego stanu Massachusetts.
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Standard ISO 9126
• Zastosowania standardu
– Definiowanie wymaga jako ciowych co do
tworzonego oprogramowania
– Ocena specyfikacji oprogramowania pod k tem
zgodno ci z wymaganiami jako ciowymi
– Opis cech i atrybutów tworzonego
oprogramowania
– Ocena tworzonego oprogramowania przed
jego dostarczeniem klientowi
– Ocena tworzonego oprogramowania przed
ostateczn akceptacj rozwi zania
Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (24)

Analizuj c charakterystyki i atrybuty oprogramowania obecne w standardzie ISO/IEC 9126:2001
warto pami ta , e standard nie wyczerpuje wszystkich mo liwo ci w zakresie identyfikacji i
definiowania wymaga pozafunkcjonalnych. W ksi ce autorstwa L.Chung, B.Nixon, E.Yu and J.
Mylopoulos „Non-Functional Requirements in Software Engineering”, wydanej w 1999
zidentyfikowano ponad 160 ró nych wymaga pozafunkcjonalnych, które mog by zastosowane
przy definiowaniu specyfikacji dla oprogramowania. Wyra nie pokazuje to sił i słabo standardu
zarazem. Z jednej strony, standardy z rodziny ISO/IEC 9126 umo liwiaj twórcom oprogramowania
posługiwanie si zamkni tym i jednoznacznym zbiorem poj , definiuj cych wymagania
pozafunkcjonalne. Z drugiej strony, standard nie jest wyczerpuj c list charakterystyk (co jest
zreszt wprost w nim napisane), wi c mo e zdarzy si , ze opis własno ci oprogramowania
wył cznie za pomoc dostarczonych atrybutów nie b dzie wystarczaj cy, a przez to mo e odbiega
od jednoznacznych ram ustalonych przez norm .
Warto jednak zwróci uwag , e ramy zdefiniowane przez standard s elastyczne (co jest
szczególnie widoczne w standardach ISO/IEC 9126-1:2001, ISO/IEC 9126-2:2003, ISO/IEC 91263:2003 i ISO/IEC 9126-4:2004) i umo liwiaj osi gni cie jednoznacznego porozumienia, co do
oczekiwanych własno ci charakterystyk oprogramowania mi dzy jego producentem, a ko cowym
odbiorc produktu.
Tym sposobem, standard wychodzi naprzeciw najwi kszemu z wyzwa in ynierii oprogramowania –
tworzy jednolit podstaw do opisywania i oceny cech oprogramowania, które nie mieszcz si w
opisie jego funkcji, a maj krytyczny wpływ na ocen i ostateczn akceptacj rozwi zania przez
klienta.
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Podsumowanie
• Wymagania pozafunkcjonalne stanowi
niezb dne uzupełnienie wymaga
funkcjonalnych dla oprogramowania
• Problemy z oprogramowaniem wskazuje
na siln potrzeb precyzyjnego
definiowania atrybutów (charakterystyk)
dla tworzonych produktów
programistycznych
• Standard ISO 9126 wspiera u ytkowników
oraz twórców oprogramowania okre laniu
wymaga pozafunkcjonalnych
• Charakterystyki i atrybuty oprogramowania
Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126 (25)

Podsumowuj c rozwa ania na temat wymaga pozafunkcjonalnych i standardów z
rodziny ISO/IEC 9126 warto podkre li , e opisywanie wymaga w stosunku do
aplikacji wył cznie za pomoc wymaga funkcjonalnych nie jest wystarczaj ce.
Wymagania pozafunkcjonalne s niezb dnym uzupełnieniem specyfikacji wymaga
dla oprogramowania, niezale nie od tego, czy mamy do czynienia z rozwi zaniem o
znaczeniu krytycznym, czy te zwykłym oprogramowaniem biurowym.
T potrzeb uwypuklaj mniej i bardziej spektakularne pora ki in ynierii
oprogramowania, pocz wszy od słynnych „niebieskich ekranów mierci”, a na
katastrofach wartych miliardy dolarów urz dze sko czywszy. W sukurs twórcom
aplikacji przyszła Mi dzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna proponuj c
standard 9126.
Standard definiuje sze charakterystyk dla produktów programistycznych, dla
których wyró nione zostały zestawy atrybutów jako ciowych. Dzi ki podej ciu
zaproponowanemu przez standard u ytkownicy i twórcy oprogramowania otrzymali
podstaw do definiowania i weryfikacji wymaga pozafunkcjonalnych w specyfikacji
wymaga dla oprogramowania.
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