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Wstęp

Aplikacje internetowe, wraz ze wzrostem liczby użytkowników sieci, stają się coraz
bardziej popularne. Powszechnie dostępne z dowolnego miejsca i przy pomocy wielu
różnych typów urządzeń, w tym mobilnych, coraz częściej zastępują programy
instalowane na komputerze użytkownika. Dzięki prostocie użytkowania i utrzymania
technologia ta znajduje szerokie zastosowania w rozwiązaniach biznesowych
w wewnętrznych sieciach intranetowych firm, zmniejszając znacznie łączne koszty
posiadania systemów informatycznych. Aplikacje webowe umożliwiają także
w praktyce realizację idei e-biznesu, e-państwa oraz e-społeczeństwa.
Centralizacja przetwarzań w aplikacjach internetowych zmniejsza koszty
administrowania systemem i zabezpieczenia danych przed utratą. Prosta konfiguracja
komputera użytkownika i możliwość jego pracy w wielu różnych środowiskach
ogranicza

koszty

ewentualnych

awarii

i

zwiększa

dostępność

systemu

informatycznego. Wszystkie te i inne czynniki wpływają na dynamiczny rozwój
obszarów zastosowań aplikacji internetowych i ich liczbę.
Książka

jest

próbą

przedstawienia

elementów

zastosowań

aplikacji

internetowych w różnych obszarach: od systemów biznesowych czy edukacyjnych po
rozrywkę. Zaprezentowane zostały także problemy bezpieczeństwa informacji
w aplikacjach internetowych oraz kwestie jakości ich interfejsów.
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Praca jest adresowana do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę
z zakresu zastosowań informatyki. Nie jest ona i być nie może pełnią wiedzy
o aplikacjach internetowych, ale powinna szczególnie zainteresować studentów
kierunków informatycznych oraz kadrę kierowniczą przedsiębiorstw.
Książka powstała dzięki zaangażowaniu jej współautorów, którzy zechcieli się
podzielić własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie związanym
z aplikacjami internetowymi. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania
książki, a więc: autorom, recenzentom oraz wszystkim innym (tym co pomagali, nie
przeszkadzali lub cierpieli z powodu mojego zaangażowania w powstanie tej książki),
wyrażam swoje podziękowania.

Marek Miłosz
Redaktor
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Aplikacje internetowe i problemy
ich tworzenia

Popularyzacja

Internetu

(i

jego

najważniejszej

egzemplifikacji

–

serwisów

internetowych) jako okna na świat dla wielu użytkowników związana jest ze
zwiększeniem jego funkcjonalności przy zachowaniu tradycyjnych technologii.
Technologie

te

(architektura

klient-serwer

oraz

protokół

transmisji

danych

hipertekstowych) powstałe wiele lat temu są obecnie tak modyfikowane by
przeglądanie

multimedialnych

danych

zostało

wzbogacone

o funkcjonalności,

zbliżające się je do pełnoprawnych aplikacji. Tak powstały aplikacje internetowe,
zwane niekiedy Webaplikacjami (ang. WebApplication).

1.1.

ROZWÓJ TECHNOLOGII INTERNETOWYCH

Serwisy internetowe rozwijają się w szybkim tempie. Drogę ich ewolucji z punktu
widzenia użytkownika wyznaczają następujące etapy:


statyczne strony WWW,



strony z wbudowaną funkcjonalnością,



aplikacje internetowe.

Statyczne strony WWW umożliwiają użytkownikowi dostęp (z wykorzystaniem
tradycyjnej przeglądarki internetowej) do powiązanych hiperłączami plików tekstowych
z wbudowanymi elementami definiującymi wygląd wyświetlanych informacji, w tym

10

Aplikacje internetowe – od teorii do praktyki

elementów multimedialnych: grafiki, dźwięku i strumienia wideo, nawigacji pomiędzy
stronami (z wykorzystaniem kliknięcia w interfejsie przeglądarki na obiekcie będącym
hiperłączem do innej strony) oraz wprowadzanie danych przy pomocy formularzy. Ten
ostatni element jest prapoczątkiem aplikacji internetowych. Umożliwia bowiem
odwrócenie predefiniowanego w WWW sposobu komunikacji pomiędzy klientem
a serwerem: klient żąda danych (ang. Request) a serwer je dostarcza (ang. Respond).
Formularz (a to jest jego predefiniowana funkcjonalność) wysyła dane wprowadzone
przez klienta do serwera. Stanowi zatem podstawę dwustronnej wymiany danych
pomiędzy klientem a serwerem.
Strony z wbudowaną funkcjonalnością pojawiły się w postaci różnorodnych
technologii wykonywania programów, zwanych skryptami (ang. Script) po stronie
klienta. Technologie te stały się dostępne po rozbudowaniu przeglądarek WWW
o możliwości interpretacji skryptów w różnych językach, zwykle uproszczeniach już
istniejących języków programowania, takich jak Visual Basic czy też Java. Skrypty
wprowadziły możliwość tworzenia i wykorzystywania różnorodnych dynamicznych
obiektów interfejsu użytkownika, takich jak listy rozwijane, układy menu, okna z grafiką
i strumieniem wideo, obiektów wzbogacających nawigację na stronie i wiele innych.
Przy pomocy skryptów można także wykonywać (po stronie klienta) różnorodne (a nie
tylko predefiniowane) metody i działania, takie jak zmianę parametrów wyglądu
obiektów interfejsu (np. koloru) czy też realizację sprawdzenia poprawności
wprowadzonych do formularza danych (tzw. walidacja danych).
Aplikacje internetowe oferują użytkownikom pełną funkcjonalność aplikacji
desktopowych, ale ich środowiskiem uruchomieniowym nie jest system operacyjny
(z dodatkowym oprogramowaniem) komputera użytkownika a Internet. Aplikacje
internetowe przechowują i przetwarzają dane na serwerach w sieci Internet,
a dostarczają rezultaty w postaci mniej lub bardziej statycznych stron WWW. By
korzystać z takiej aplikacji użytkownik potrzebuje jedynie przeglądarki internetowej
z ew. wbudowanymi funkcjami wyświetlania plików multimedialnych. Wykorzystuje się
w nich zatem ideę cienkiego klienta (ang. Thin Client), czyli słabo obciążonego
przetwarzaniami innymi niż wyświetlanie stron systemu użytkownika [DAR06].
Technologia aplikacji internetowych rozwinęła się doprowadzając do powstania tzw.
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bogatych aplikacji internetowych – RIA (ang. Rich Internet Application). Są to aplikacje
internetowe, praktycznie nie różniące się od desktopowych, w których aktywnie
stosuje się połączenie technologii cienkiego i grubego (ang. Fat Client) klienta,
przenosząc część przetwarzań na stronę klienta.
W aplikacjach internetowych użytkownik, poza zwykłym odczytem danych, ma
możliwość manipulowania danymi (tj. może je wprowadzać, poprawiać i usuwać),
które to potem aplikacja prezentuje innym (lub też tylko jemu) użytkownikom. Forma
prezentacji może być różna – od wysyłania e-maila po odczyt z bazy danych.
W obszarze przepływu danych w aplikacjach tych realizowany jest model:
wytworzenie danych przez użytkownika – składowanie ich w bazie danych przez
aplikację – udostępnienie danych składowanych innym użytkownikom. Najczęściej jest
to użytkownik mniej lub bardziej anonimowy (np. rejestrujący się w ramach jednej sesji
klient księgarni internetowej zamawia książkę i wpisuje jej recenzję w aplikacji
księgarni, w konsekwencji dane wprowadzone przez tego klienta są wykorzystywane
przez sprzedawcę wysyłającego książkę i ogół potencjalnych lub rzeczywistych
klientów księgarni).
Realizacja aplikacji internetowych odbywa się w technologii, wykorzystującej
standardowy protokół HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol). Powstał on dla
obsługi komunikacji klient-serwer w sieciach rozległych. Jest więc protokołem
tekstowym, bezstanowym i w konsekwencji bezsesyjnym, działającym na zasadzie
aktywności klienta (ang. Pull-based). Serwer w tym modelu zwykle nie zapamiętuje
stanu połączenia z klientem ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla
aplikacji (a przede wszystkim jednym bardzo istotnych w aplikacjach: nie zapamiętuje
historii komunikacji z klientem).

1.2.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ I AKTORZY

Aplikacje internetowe znajdują zastosowania w bardzo różnych obszarach i są
podstawowym elementem tworzenia nowego zjawiska w sieci Internet (a właściwie jej
treści), zwanej niekiedy Web 2.0 [MOD08].
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Wśród podstawowych obszarów wykorzystania WebAplikacji należy wymienić
następujące:


Prezentacja firm i osób (w tym blogi, portale społecznościowe).



Serwisy informacyjne – portale horyzontalne, wertykalne, wewnętrzne.



Serwisy komunikacyjne (fora dyskusyjne).



Aplikacje biznesowe ogólnie dostępne lub o ograniczonym do zdefiniowanego
koła klientów (np. rezerwacja, zakup, różne formy e-biznesu).



Aplikacje intranetowe (klasyczne aplikacje wewnątrzfirmowe, wykorzystujące
technologie internetowe).



Aplikacje globalnego wspólnego zarządzania wiedzą [PLE07].

Wszystkie one w intensywny sposób wykorzystują technologie bazodanowe i zasilanie
baz danych via Internet.
W aplikacjach internetowych zwykle obowiązuje dość złożony model eksploatacji
systemów, zakładający współistnienie oraz współpracę następujących podmiotów
(ang. Actors):


Użytkownik (ang. Client, User).



Dostawca aplikacji, administrator (ang. Provider).



Producent, twórca aplikacji (ang. Developer).



Dostawca infrastruktury sieciowej (ang. Internet Provider).



Dostawca usług sieciowych (ang. Service Provider).

W większości przypadków podmioty te są różnymi firmami lub osobami fizycznymi,
wstępującymi przeważnie w dwustronne stosunki. Utrudnia to utrzymanie wysokiej
jakości pracy aplikacji internetowej.

1.3.

ZALETY APLIKACJI INTERNETOWYCH

Aplikacje internetowe mają cały szereg zalet w stosunku do aplikacji desktopowych.
Zalety te wynikają przede wszystkim z wykorzystaniem przez nie architektury klientserwer, technologii komunikacji asynchronicznej oraz silnej centralizacji przetwarzań,
wyrażającej się wykonaniem aplikacji na serwerze (lub też scentralizowanym, a więc
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pod

ścisłą

kontrolą,

wysłaniem

kodu

do

wykonania

klientowi)

i

tamże

przechowywaniem danych (jedna baza danych przyjmująca dane od użytkownika
i udostępniające je na żądanie aplikacji). Ta masowa centralizacja jest najważniejszą
cechą charakterystyczną aplikacji internetowych.
Zalety aplikacji internetowych można przedstawić z różnych punktów widzenia,
a mianowicie:


klienta,



dostawcy aplikacji,



wspólnego (ten przypadek występuje zwykle w sytuacji gdy zalety z obu stron,
klienta i dostawcy, są rozpatrywane przez ten sam podmiot, np. firmę, która
wdraża aplikacje internetowe jako wewnętrzne, intranetowe oprogramowanie).

Zalety dla klienta
Z punktu widzenia klienta-użytkownika aplikacja internetowa ma następujące zalety:
K1) niski koszt infrastruktury technicznej,
K2) standardowa i prosta konfiguracja oprogramowania klienta,
K3) możliwość swobodnego wyboru środowiska pracy,
K4) łatwość użytkowania,
K5) brak konieczności realizacji przez użytkownika procedur zabezpieczania
danych – rezultatów jego pracy.
Niski koszt infrastruktury technicznej (K1) aplikacji internetowych wynika z przyjętych
założeń ich tworzenia: klient-użytkownik wykorzystuje w pracy jedynie standardową
przeglądarkę WWW bez dodatkowych opłat licencyjnych za jakiekolwiek inne
środowisko pracy czy aplikację instalowaną u użytkownika. Jeśli do pracy aplikacji
wymagane jest jakieś dodatkowe oprogramowanie to są to rozszerzenia funkcjonalne
(ang. Plug-in) przeglądarki, zwykle ogólnie dostępne i bardzo często automatycznie
instalowalne w środowisku klienta. Taka technologia zmniejsza w istotny sposób
koszty posiadania systemów informatycznych (ang. Total Cost of Ownership) [MIŁ04].
Poprzez standardowość i prostotę konfiguracji (K2) zmniejszają się w istotny sposób
nakłady na administrowanie (w tym i na odtwarzanie po awarii) stacjami roboczymi
klientów-użytkowników. Nie trzeba na nich instalować aplikacji, a jedynie system
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operacyjny w standardowej konfiguracji i przeglądarkę WWW, która może być
notabene wykorzystywana do pracy z wieloma różnymi aplikacjami internetowymi.
W dużym zakresie różne przeglądarki WWW pracują w identyczny sposób
w różnych

środowiskach

systemów

operacyjnych.

Stwarza

to

użytkownikom

możliwość wyboru (K3) zarówno przeglądarki, jak i środowiska, a w konsekwencji
ujednolicenia go wewnątrz firmy. Taka jednorodność zmniejsza koszty wdrożeń,
szkoleń i eksploatacji aplikacji.
Standaryzacja w aplikacjach internetowych oraz praca z wykorzystaniem jednego
programu – przeglądarki WWW – zmniejsza różnorodność, a przez to zwiększa
łatwość użytkowania aplikacji (K4). Poza tym w aplikacjach internetowych stosuje się
zwykle standardowe obiekty interfejsu zgodne z już posiadanymi przyzwyczajeniami
użytkownika. Ujednolicenie z kolei w istotny sposób wpływa na wymagane nakłady na
szkolenia oraz koszty utraty produktywności, związane z brakiem umiejętności
eksploatacji systemów informatycznych [MIŁ05].
Centralizacja przetwarzań danych i przeniesienie odpowiedzialności za ich
przechowywanie na dostawcę aplikacji jest cechą bardzo cenną dla klientaużytkownika. Zwalnia go z konieczności samodzielnego dbania o zabezpieczenie
danych (K5) przed utratą lub kradzieżą z całymi tego konsekwencjami, w tym
z konieczności wykonywania pracochłonnych procedur archiwizacji danych, ich
przechowywania i odtwarzania po awarii oraz utrzymywania niezbędnej w takich
przypadkach

infrastruktury

(urządzenia

do

archiwizacji

i

przechowywania,

oprogramowanie itd.). Bardzo często użytkownicy nie są w stanie zapewnić
infrastruktury i realizacji tych procesów na odpowiednim poziomie, a centralny
dostawca aplikacji internetowej ma taką możliwość.
Zalety dla dostawcy aplikacji
Dostawca (w domyśle również producent) aplikacji internetowej, oprócz oczywistych
zalet biznesowych, polegających głównie na długotrwałym związaniu klienta ze sobą
i dostarczeniu mu wielu dodatkowych usług (np. outhosting, administrowanie),
w wykorzystaniu technologii internetowych znajduje następujące zalety:
D1) łatwość dystrybucji aplikacji,
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D2) niskie koszty realizacji i upowszechnienia modyfikacji,
D3) duża liczba potencjalnych klientów,
D4) wygoda administrowania użytkownikami i danymi,
D5) niedostępność kodu oprogramowania dla klientów,
D6) niższe koszty utrzymania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Aplikacja internetowa dostępna jest (D1) w sieci Internet natychmiast po jej
uruchomieniu

(i

odpowiednim

skonfigurowaniu

uprawnień

dostępu

w

wielu

przypadkach). Zatem pojęcie dystrybucji samej aplikacji i problemów z nią związanych
w zasadzie nie istnieje. Każdy potencjalny użytkownik ma do niej natychmiastowy
dostęp (po spełnieniu oczywistych warunków: dostęp do Internetu, zainstalowanie
przeglądarki WWW czy też uzyskanie uprawnień, jeśli takowe są wymagane).
Oddzielnym problemem (ale identycznym z opcją klasycznej aplikacji desktopowej)
jest oczywiście marketing biznesowy.
Obniżenie kosztów modyfikacji aplikacji (przy czym niezależnie od jej charakteru:
aktualizacji, poprawienia błędów czy ulepszenia) wynika z faktu, że wszyscy klienci
korzystają z tej samej wersji aplikacji (D2). W przypadku klasycznych aplikacji zwykle
dostawca ma sytuację bardziej skomplikowaną: wielu różnych klientów korzysta
z wielu różnych wersji oprogramowania i nie ma potrzeb, możliwości czy ochoty na jej
zmianę. Poza tym upowszechnienie modyfikacji jest automatyczne i natychmiastowe
(po udostępnieniu zmodyfikowanej wersji w Internecie). Dostawca ma również
znacznie

obniżone

koszty

ewentualnej

migracji

danych

z

jednej

wersji

oprogramowania do drugiej. W związku z centralizacją przechowywania danych
odpadają znaczne koszty migracji danych, zgromadzonych w bazach wielu różnych
klientów, rozproszonych terytorialnie. Migrację danych dostawca może przygotować
i zrealizować w sposób „przeźroczysty” dla użytkownika.
Udostępnienie aplikacji poprzez standardową przeglądarkę WWW w znaczący
sposób rozszerza grono potencjalnych klientów (D3) – aplikacja nie jest związana
z konkretnym

środowiskiem

operacyjnym.

Jest

dostępna

dla

użytkowników

posiadających różnorodne środowiska. W wielu przypadkach technologia aplikacji
internetowych ogranicza konieczność testowania jej w różnych środowiskach
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eksploatacyjnych poprzez wykorzystanie ogólnie zaakceptowanych standardów
sieciowych.
Scentralizowanie

danych

u

dostawcy

aplikacji

(przy

czym

danych

o użytkownikach i ich prawach dostępu oraz danych tych użytkowników) stwarza
możliwość rozbudowy (przy współdzieleniu jej kosztów przez wielu użytkowników)
infrastruktury

programowo-technicznej

do

obsługi

procesów

administrowania

i zabezpieczenia danych (D4). Jest to wygodne, ale też i tańsze oraz bardziej
niezawodne, rozwiązanie w stosunku do tradycyjnych aplikacji desktopowych.
Aplikacje internetowe większość kodu programu wykonują po stronie serwera
wysyłając rezultaty wykonania do klienta-użytkownika. Konsekwencją tego jest brak
jakiejkolwiek możliwości poznania lub modyfikacji kodu oprogramowania przez
użytkownika

(D5).

Taka

właściwość

zabezpiecza

dostawcę

przed

różnymi

zagrożeniami (od pozyskania kodu po jego złośliwą lub bezprawną modyfikację)
występującymi w przypadku przekazania kodu aplikacji (nawet skompilowanego, jak
ma to zwykle miejsce w aplikacjach tradycyjnych) na zewnątrz.
Serwisowanie aplikacji wymusza u jej dostawców utrzymywanie kosztownych
centrów kontaktów z klientem, rozwiązujących (często przez telefon, stąd ang. Call
Center)

problemy

klientów

z

oprogramowaniem.

Ujednolicenie

interfejsu,

standaryzacja dostępu oraz zmniejszenie liczby potencjalnych przypadków (a także
jednorodność wersji u wszystkich klientów -> D2) zmniejsza koszty świadczenia usług
opieki posprzedażnej dostawców (D6).
Wspólne zalety aplikacji internetowych
W sytuacji, gdy aplikacja internetowa i jej eksploatacja związana jest ze wspólnym
interesem dostawcy i użytkownika (a taka sytuacja ma miejsce w przypadku
zastosowań intranetowych – patrz rozdz. 1.2) można połączyć te zalety i wskazać
wspólne. Są to przede wszystkim następujące cechy: K1, K2 i K4 oraz D1, D2 i D4.
Pozostałe cechy, w ramach jednej organizacji, raczej tracą na znaczeniu.
Wskazane zalety są na tyle interesujące dla firm, że coraz częściej wykorzystują
i wdrażają aplikacje internetowe jak swoje wewnętrzne systemy informatyczne.
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INFORMACYJNE WYZWANIA DOSTAWCÓW APLIKACJI INTERNETOWYCH

1.4.

Użytkownicy aplikacji internetowych mają w zasadzie same korzyści. Tymczasem ich
dostawcy, ale także i twórcy, mają wiele problemów-wyzwań. Jednym z nich jest
utrzymanie w aplikacji ogólnie znanej zasady zwanej 4P.
Zasada 4P jest szczególnie ważna dla aplikacji internetowych i sprowadza się do
konieczności zapewnienia by dostarczane przez aplikację informacje były:


prawdziwe,



personalizowane,



przejrzyste,



punktualne.

Dostarczanie prawdziwych informacji w aplikacjach internetowych (szczególnie tych
ogólnie dostępnych) jest w istotny sposób zagrożona. Często bowiem dane pochodzą
od zdalnych klientów. Dostawca aplikacji (jej administrator) często nie ma możliwości
kontroli tej treści i znaczenia, nie mówiąc już o poprawności czy zgodności
z rzeczywistością. Przykładem może służyć obraźliwi wpis w języku Alharskim, Kanuri
czy też Zuluskim, jeśli tylko wziąć listę języków świata dostępnych w edytorze tekstu,
w którym powstaje ten tekst. Często też klienci-użytkownicy ponoszą (lub im się
wydaje, że tak jest) ograniczoną odpowiedzialność za dostarczaną treść. Przykładem
mogą służyć retoryczne „zapytania” na blogu, recenzja-opinia pełna słów „wg mojego
zdania” czy też wpis w portalu społecznościowym, udostępniający zdjęcie użytkownika
z pracownikiem „tajnych służb” lub tylko zwykłym obywatelem, ale z podaniem jego
nieprawdziwych preferencji seksualnych.
Innym wyzwaniem jest personalizacja dostarczanych użytkownikowi informacji.
Poza dość prostym rozwiązaniem, udostępnienie użytkownikowi opcji wyszukiwania
w bazie danych aplikacji internetowej (oczywiście w ramach jego uprawnień),
pojawiają się tu następujące problemy:


identyfikacja użytkowników,



zapamiętywanie

poprzednich

działań

użytkownika

i

ich

kontynuacja

w następnej sesji,


automatyczny wybór zakresu informacji (w wersji pre-) spersonalizowanych.
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Stosowane są tu różne techniki, zwykle polegające na symulowania sesji
i zapamiętywaniu jej stanu po stronie klienta-użytkownika (np. przy pomocy krótkich
plików tekstowych tzw. Cookies) lub po stronie serwera. Ta ostatnia metoda wywołuje
konieczność zapamiętania danych użytkownika przez serwer i jego autentykacji oraz
pamiętania historii kontaktów z nim. Problemy powstające w tym przypadku są
oczywiste,

i

rozpoczynają

się

od

obciążania

serwera

(i niebezpieczeństwa

wyczerpania jego zasobów) a kończą na problemach zarządzania użytkownikami
okazjonalnymi (np. jak długo przechowywać ich dane i historię współpracy).
Wymóg przejrzystości dostarczanych informacji jest wspólny dla wszystkich
aplikacji, niezależnie od sposobu i technologii ich realizacji. Problemem w przypadku
aplikacji internetowych jest duża nieokreśloność co do umiejętności, uwarunkowań,
poziomu wykształcenia lub chociażby wieku użytkowników. Struktura, budowa,
słownictwo czy metafory interfejsu użytkownika silnie zależą od jego parametrów,
które to w przypadku aplikacji internetowych są zwykle słabo określone.
Użytkownikiem portalu finansowego może być bowiem młody, zdolny student
ekonomii, jak i przysłowiowa „babcia emerytka”. Sytuacja ta dotyczy większości
obszarów zastosowań aplikacji internetowych przedstawionych

w rozdziale 1.2.

Istnieją oczywiście aplikacje ukierunkowane na dość spójne grupy użytkowników,
częściej jednak można zaobserwować ich znaczne zróżnicowanie, np. klientem
kupującym bilet lotniczy w Internecie może być wspomniana już babcia, odwiedzająca
wnuka w Irlandii, jak i student wyjeżdżający na praktyki do Stanów Zjednoczonych.
W obu przypadkach interfejs aplikacji internetowej powinien być przejrzysty i dostępny
intelektualnie oraz manualnie.
Problem punktualności informacji jest jej właściwość bycia dostępną i poprawną
dla użytkownika w danej chwili, czyli oznacza możliwość dotarcia do niej przez
użytkownika we właściwym czasie. Jest to zwykle problem techniczny, który wynika ze
sprawności układu: aplikacja – serwer - kanał komunikacji - oprogramowanie klienta.
Dość często jest to jednak problem aplikacyjny. Przykładem może być system
rezerwacji miejsc w samolocie (należy sobie w tym przypadku wyobrazić sobie
właściwy sposób zachowania się aplikacji internetowej w trakcie trwania rezerwacji
i wykupu miejsc w tym samym samolocie przez np. 1000 równoczesnych

19

Aplikacje internetowe i problemy ich tworzenia

użytkownikach przy pojemności samolotu równej np. 228 miejsc) lub też serwis
informacyjny

o

notowaniach

giełdowych

(serwis

posiadający

„zaplanowane”

opóźnienie np. 15 min., które to nie jest do końca uświadomione jego użytkownikom).
Problem punktualności informacji to także problem zabezpieczenia jej przed utratą.
Dostawcy aplikacji muszą zapewnić odpowiedni poziom usług tak by dane klientów
nie zostały utracone. W modelu współdzielenia aplikacji zwanym ASP (ang.
Application Service Provision) jest to ułatwione, pod warunkiem współdzielenia
aplikacji, bazy danych oraz zasobów technicznych pomiędzy wielu klientów [MIŁ02].

1.5.

TECHNOLOGICZNE WYZWANIA TWÓRCÓW APLIKACJI INTERNETOWYCH

Przed twórcami aplikacji internetowych stoją znacznie większe wyzwania niż przed ich
dostawcami czy administratorami.

Do najważniejszych obszarów problemowych

należy zaliczyć:


Standaryzacja aplikacji internetowych.



Integracja i współpraca z wieloma aplikacjami i źródłami danych.



Interfejs.



Bezpieczeństwo.



Proces wytwarzania.



Proces eksploatacji.

Standaryzacja
Konieczność standaryzacji aplikacji internetowych wynika z faktu, że są one używane
przy pomocy różnych przeglądarek WWW. Teoretycznie wszystkie z nich powinny
w ten sam sposób interpretować standardy sieciowe ustanawiane przez organizację
W3C. Niestety zarówno przeglądarki jak i często narzędzia do tworzenia aplikacji
internetowych nie zawsze spełniają standardy w identyczny sposób. Poza tym
standardy są modyfikowane, a także pojawiają się nowe technologie nie będące
jeszcze uznane za standard światowy. Są one natomiast wykorzystywane
w aplikacjach. Te przyczyny powodują, że twórcy aplikacji internetowych muszą
intensywnie

je

testować

w różnych

środowiskach

i

przeglądarkach

WWW.
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Jednocześnie standaryzacja umożliwia zwiększenie liczby potencjalnych klientów oraz
zapewnia niezależność aplikacji od środowiska jej wykorzystania.
Integracja
Poza własną, podstawową funkcjonalnością, aplikacje internetowe bardzo często
mają charakter aplikacji integrujących pracę wielu innych systemów informatycznych.
Prosty sklep internetowy korzysta bowiem z wielu systemów magazynowych
dostawców, systemu autoryzacji płatności (np. kartą kredytową lub przy pomocy
innych form), systemu kredytowego dla klientów jak również z całego szeregu
systemów komunikacyjnych (np.

e-mail,

SMS,

RSS czy chat) czy nawet

lokalizacyjnych (np. Google Maps). Integracja ta jest realizowana przy pomocy
standardów dostępnych w sieci (np. CORBA lub serwisów sieciowych, ang.
WebServices) bądź też poprzez bazy (lub raczej szerzej: źródła) danych. Konieczność
integracji wielu usług w jednej aplikacji stwarza dla jej twórców problemy wiedzy
i umiejętności,

standaryzacji

współpracy

między

różnorodnymi

systemami

informatycznymi oraz konieczność przewidywania przyszłości, bowiem część
serwisów lub źródeł danych może być w chwili tworzenia aplikacji jeszcze nieznana
lub nieistniejąca.
Interfejs
Odrębnym problemem w aplikacjach internetowych jest ich interfejs, który powinien
być tak skonstruowany by był dostępny dla różnych użytkowników dysponujących
różnymi urządzeniami. Elementami utrudniającymi tworzenie użytecznych interfejsów
(ang. Usability) jest duża różnorodność:


umiejętności użytkowników,



potrzeb użytkowników,



oprogramowania klienckiego,



urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników.

Użyteczność interfejsu określa jego jakość i definiowana jest w stosunku do serwisów
internetowych zwykle jako [NIE07]:

Aplikacje internetowe i problemy ich tworzenia



21

Łatwość uczenia się interfejsu (ang. Learnability), czyli zdolność użytkownika
do pracy z aplikacją w sytuacji pierwszego kontaktu z nią.



Efektywność (ang. Efficiency), czyli wydajność pracy użytkownika z aplikacją.



Zdolność do zapamiętywania (ang. Memorability), czyli zdolność użytkownika
do powrotu do biegłości w posługiwaniu się aplikacją po dłuższej przerwie
korzystania z niej. Właściwość ta jest bowiem ważna dla aplikacji, którymi
użytkownicy posługują się okazjonalnie.



Popełnianie błędów (ang. Errors) i sposób radzenia sobie z nimi przez
użytkowników oraz wspomaganie tego procesu przez samą aplikację. Przy
czym brane są tutaj pod uwagę głównie błędy w komunikacji: człowiekoprogramowanie. Mała liczba błędów popełnianych przez użytkownika jest
ekstremalnie ważna w aplikacjach internetowych z uwagi na silnie
ograniczoną możliwość wspomagania tegoż użytkownika przez dostawcę
aplikacji.



Satysfakcja z korzystania (ang. Satisfaction) z aplikacji. W aplikacjach
używanych okazjonalnie właściwość ta wpływa na stopę powrotów do
aplikacji.

Pierwsze trzy właściwości użyteczności aplikacji związane jest z krzywą uczenia się
aplikacji (rys. 1.1), czyli zmianą wydajności pracy użytkownika z aplikacją w miarę
nabywania jego doświadczeń. W klasycznych aplikacjach początkowa wydajność
(czyli w momencie pierwszego z nią kontaktu) – oznaczona na rys. 1.1 jako L / M –
jest bardzo często ujemna. Użytkownik jest bowiem uczony, angażując czas innych
użytkowników i

w konsekwencji zmniejszając ich wydajność. W aplikacjach

internetowych punkt ten może być w okolicy zera (zła użyteczność) lub też bardzo
blisko punktu maksymalnej wydajności (idealna użyteczność). Oczywiście im
maksymalna wydajność (oznaczona na rys. 1.1 jako E) większa tym większa jest
użyteczność aplikacji.
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Wydajność użytkownika

E

L/ M
0

Czas pracy z aplikacją

Rys. 1.1. Zależność wydajności użytkownika od czasu pracy z aplikacją

Położenie punktu L / M oraz nachylenie krzywej z rys. 1.1 przy pierwszym kontakcie
jest miarą łatwości uczenia się, a po ponownym kontakcie po dłuższej przerwie –
zdolności do zapamiętania (rys. 1.2). Porównanie krzywych uczenia się przy
pierwszym kontakcie z aplikacją internetową, powtórnym (po dłuższym okresie jego
braku) i kolejnym przedstawia rys. 1.2. Punkty L, M1 oraz M2 oznaczają odpowiednie
wydajności początkowe pracy użytkownika przy pierwszym i ponownych kontaktach
użytkownika z aplikacją.
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Wydajność użytkownika

E

M2
M1
L
0

Czas pracy z aplikacją

Rys. 1.2. Krzywa pierwotnego i ponownego uczenia się

Umiejętności użytkowników aplikacji internetowych mogą być skrajnie różne: od
początkującego po swobodnie posługującego się technologią. Twórca aplikacji nie ma
na to praktycznie żadnego wpływu. W związku z czym musi pogodzić w jednej
aplikacji prostotę i komunikatywność (ważne dla użytkownika niedoświadczonego)
oraz możliwość skorzystania z zaawansowanych możliwości (ważne dla eksperta).
Analogicznie wygląda poziom wykształcenia, zakres używanego słownictwa itp.
użytkowników wielu aplikacji internetowych. Stanowi to istotne wyzwanie dla
projektantów ich ontologii i interfejsu.
Podobnie do umiejętności ma się sprawa potrzeb użytkownika. Aplikacja
internetowa powinna spełniać je w bardzo szerokim zakresie (ze względu na dużą
liczbę potencjalnych klientów), ale niestety są one bardzo różnorodne, czasami nawet
sprzeczne. Pogodzenie ich jest istotnym wyzwaniem dla projektantów funkcjonalności
aplikacji. Bardzo często oni ją po prostu narzucają, bez większego kontaktu
z odbiorcami końcowymi (no może poza zgłaszanymi ich potrzebami).
Różnorodność użytkowników wyraża się także różnym oprogramowaniem, które
wykorzystują do pracy z aplikacją internetową oraz różnymi urządzeniami.
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Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji (szczególnie jej interfejsu) możliwej do użycia
na typowym PC, przenośnym komputerze sieciowym czy nawet na palmtopie jest
bardzo trudne techniczne. Wymaga zwykle stworzenia różnych interfejsów o różnej
użyteczności.
Bezpieczeństwo
Aplikacje internetowe są szczególnie narażone na niektóre zagrożenia naruszenia
istotnych właściwości informacji, które są w nich przetwarzane, a więc: dostępność,
poufność i poprawność. To szczególne zagrożenie wynika z następujących
czynników:


Powszechna dostępność aplikacji w sieci.



Anonimowi użytkownicy-klienci.



Przenośność oprogramowania.



Stosowanie standardów.



Wysoki poziom abstrakcji danych.



Częściowa jawność kodu.



Komplikacja i wielokierunkowość technologiczna.



Korzystanie z sieci rozległej.

Powszechna dostępność aplikacji w sieci oraz anonimowość użytkownika Internetu
znacznie rozszerza krąg potencjalnych napastników i utrudnia ich kontrolowanie lub
też ściganie. Krąg napastników zwiększa się wraz ze wzrostem przenośności aplikacji
(w klasycznych aplikacjach ten krąg jest zwykle ograniczony do użytkowników
jednego

środowiska)

oraz

stosowaniem

ogólnie znanych

i

upublicznionych

standardów. Wysoki poziom abstrakcji danych (a właściwie ich ograniczenie do
łańcuchów znakowych) oraz częściowa jawność kodu (np. XHTML, JavaScript)
przesyłanego do przeglądarki stwarza dodatkowe zagrożenia ich fałszowania,
błędnego podawania lub też zmiany.
Komplikacja technologiczna wyraża się stosowaniem w jednej aplikacji wielu
języków i technik programowania, często przemieszanych ze sobą oraz współpracą
wielu komponentów programowych (tj. różnego rodzaju serwerów, parserów itd.).
Pewną ochroną przed tym problemem mieszania i nakładania się różnych technik jest
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ich separacja, poprzez stosowanie arkuszy stylów CSS (ang. Cascade Style Sheets),
XSL (ang. eXtensible Stylesheet Language), modelu MVC (ang. Model-ViewController) czy też technologii ukrywania kodu (ang. Code Behind). Separacja nie
zwalnia twórców ze znajomości wielu, bardzo różnych języków programowania
i zasad ich współpracy. Podobnie, komplikacja środowiska wykonawczego aplikacji
internetowej, składającego się z systemu operacyjnego, serwera http, serwera
aplikacji (np. parsera PHP czy też wirtualnej maszyny Javy), serwera bazy danych itd.,
zwiększa

możliwość

niepoprawnej

jego

konfiguracji,

wprowadzającej

lukę

bezpieczeństwa całego systemu.
Korzystanie z sieci rozległej to przede wszystkim istotne zagrożenie dla poufności
przesyłanych danych, ale też ich poprawności i dostępności.
Wraz z aplikacjami internetowymi pojawiły się takie zagrożenia, jak:


Odgadywanie nazw plików i pobieranie ich z pominięciem aplikacji (a więc
bez autoryzacji).



Odczytywanie istotnych danych z kodu XHTML lub komentarzy do tego kodu.



Podmiana

istotnych

danych,

przechowywanych

po

stronie

klienta

(np. w ukrytych polach formularzy, liniach adresu).


Doklejanie danych, zmieniające logikę wykonania aplikacji.



Kradzież sesji (np. nieautoryzowane wznowienie lub przejęcie) – podszycie
się pod autoryzowanego użytkownika.



Wstrzyknięcie (ang. Injection) niechcianej treści, kodu XHTML, polecenia
systemu operacyjnego czy też zapytania języka SQL (ang. Structured Query
Language).

Proces wytwarzania i eksploatacji
Proces wytworzenia aplikacji internetowej angażuje różnorodnych specjalistów. Są to
typowe dla inżynierii oprogramowania grupy analityków, projektantów, programistów
czy testerów. Ale w tworzeniu aplikacji uczestniczą także graficy czy też dostawcy
treści. W takim wielozawodowym zespole bardzo trudno o wspólny język, spojrzenie
na istotę czy rozwiązanie problemu. Podobne problemy komunikacyjne występują na
etapie eksploatacji aplikacji internetowej.
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Na etapie eksploatacji aplikacji internetowej występuje też cały szereg problemów
wynikających z zastosowanych rozwiązań. Są to:


Utrata możliwości korzystania z aplikacji w sytuacji braku dostępu do sieci lub
wadliwej pracy w przypadku obniżonej szybkości łącza.



Podatność na przeciążenie serwera aplikacji i sieci – przypadkowe (np. nagłe
i chwilowe zwiększenie liczby użytkowników) lub zamierzone (np. atak typu
DoS, ang. Denial of Service).



Zmniejszona w stosunku do klasycznej aplikacji szybkość działania. Jest to
związane

z

zastosowanymi

technologiami,

np.

wykonania

programu

częściowo skompilowanego w specjalnym środowisku (w tym i konieczność
uruchomienia tego środowiska), przeładowywania stron lub ich elementów.
Istotnym problemem zarówno na etapie tworzenia jak i eksploatacji aplikacji
internetowych jest zapewnienie łatwej jej pielęgnacji oraz utrzymania aktualności
zawartości przez nie-informatyków. Aplikacje internetowe obudowuje się więc
systemami klasy CMS (ang. Content Management System).

1.6.

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ PROJEKTÓW WEBOWYCH

Wyzwania stojące przed dostawcami aplikacji internetowych są na tyle istotne, że
znaczna część przedsięwzięć związanych z budową i wdrożeniem aplikacji
internetowych jest narażona na niepowodzenie. Brak sukcesu dowolnego projektu
informatycznego (niezależnie od jego charakteru: opracowanie czy wdrożenie)
rozumiane jest jako niedotrzymanie jednego z trzech istotnych jego parametrów:
celów, budżetu lub terminu.
W maju 2008 roku przeprowadzono badania ankietowe [IND08] 100 kierowników
działów informatycznych wiodących firm Wielkiej Brytanii, które w tworzonych
aplikacjach internetowych wykorzystują technologię Ruby on Raili, tj. szkielet, który
powstał w języku Ruby. Pytania ankiety [IND08] dotyczyły projektów webowych
realizowanych pod kierownictwem respondentów (w aspektach ich sukcesów lub
porażek) oraz przyczyn ewentualnych ich niepowodzeń. Zaangażowanie kierowników
w dostarczaniu danych (odpowiedzi na ankiety) było bardzo duże – odpowiedziało
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około 61% ankietowanych. Niestety pozostałe wyniki badań nie są już tak
optymistyczne.
Okazało się, że udział projektów bez sukcesów we wszystkich zrealizowanych był
bardzo duży. Rezultaty ankiety wykazały, że [IND08]:


24% projektów internetowych przekroczyło zaplanowany budżet. W tej
kategorii ewenementem było to, że dla 5% projektów stwierdzono, że budżet
nie mógł był oszacowany nawet powykonawczo. Stanowi to, że 5% firm nie
wie ile tak de facto kosztują je projekty internetowe.



21% projektów nie spełniło wymagań, stawianych przed nimi przez
zamawiających.

Oznacza

to,

że

przedsięwzięcia

te

nie

dostarczyły

zamówionej funkcjonalności aplikacji.


31% projektów nie udało się zrealizować w zaplanowanym czasie. Oznacza to
opóźnienie, które często skutkuje finansowymi stratami zamawiającego.

Raport nie wskazuje na ogólny odsetek nieudanych projektów – ale może on osiągnąć
ponad 70%. Są to rezultaty porównywalne z badaniami realizowanymi przez Standish
Group [CZA06].
Istotnym osiągnięciem badań [IND08] jest określenie najważniejszych przyczyn
niepowodzeń

projektów,

związanych

z

tworzeniem

lub

rozbudową

aplikacji

internetowych. Są to:


Duża ilość zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu (ok. 55%
nieudanych projektów).



Zbyt duża liczba użytkowników końcowych, wymagania których powinny być
uwzględnione w aplikacji (ok. 48%).



Brak czasu i/lub środków na realizację aplikacji, czyli zbyt optymistyczne
szacowanie wielkości projektu, planowanie lub jego brak (ok. 31%).

W wielu projektach występowały 2 lub nawet 3 przyczyny jednocześnie, a więc
jednoznaczne określenie wpływu przyczyny na porażkę projektu jest dość utrudnione.
Tym niemniej wyraźnie można zaobserwować, że duża liczba użytkowników i zmian
przez nich generowanych jest najczęstszym źródłem niepowodzeń. Ale to już
właściwość aplikacji internetowych.
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PODSUMOWANIE

W rezultacie naturalnego i dość szybkiego rozwoju technologii sieci Internet aplikacje
internetowe zbliżają się swoimi możliwościami do klasycznych aplikacji desktopowych
czy też realizowanych w lokalnych sieciach w architekturze klient („gruby”) – serwer.
Powstają jako wspomaganie i integralny element e-gospodarki, ale też zdobywają
coraz więcej obszarów zastosowań klasycznych aplikacji – do sieci przenoszone są
aplikacje biurowe czy biznesowe.
W związku ze swoją specyfiką aplikacje internetowe mają cały szereg zalet,
związanych głównie z centralizacją przetwarzań i niskim koszcie komputerów
klienckich. Udostępnienie ich w sieci Internet niesie ze sobą jednak dużą liczbę
zagrożeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji. Duża liczba
potencjalnych użytkowników stwarza problemy technologiczne (np. konstrukcja
interfejsu) oraz organizacyjne (np. zaspokojenie zmiennych potrzeb wielu przyszłych
użytkowników czy też bardzo często pominięcie procesu wdrażania aplikacji u jej
odbiorców). Stopień komplikacji technologii Webaplikacji oraz jej dynamiczny rozwój
stanowi istotne wyzwanie dla ich twórców. Tym niemniej dalszy rozwój Internetu
w kierunku Web 2.0 czy nawet enigmatycznego na razie Web 3.0 oraz w kierunku
systemów mobilnych będzie dalszym bodźcem w rozwoju aplikacji internetowych.

2
Od potrzeb biznesowych w firmach do technologii
„maschup”

Ostatni okres rozwoju technologii webowych również dla rozwiązań typu Enterprise
wyraźnie ewoluuje w kierunku rozwijania podejścia wizji Web 2.0, w której
użytkownicy sami, często nie będąc fachowcami IT, mogą kreować rozwiązania
i tworzyć narzędzia usprawniające im pracę w firmie, rozwijając biznes, czy
odpowiadając

sobie

na

własne

specyficzne

potrzeby

-

tworzyć

aplikacje,

wykorzystując przy tym gotowe źródła danych i moduły gotowych rozwiązań, usług
i funkcjonalności dostępnych w repozytoriach usług w Internecie.
Często też, około 70% tzw. prostszych projektów IT (ang. Long Tail) w firmach
oczekuje w tzw. poczekalni na „czas” ich realizacji. Tylko te które są kluczowe, a przy
tym wymagają dużo różnych zasobów, zaangażowania i czasu, ze względu na swoją
złożoność i priorytet realizowane są w pierwszym rzędzie.
Na takie wyzwania odpowiada technologia mashup - która od niedawna
propagowana i udostępniana jest przez takich dużych firm rynku IT jak: Sun, IBM, czy
Microsoft i inne.
Najprościej ujmując mashup – z angielskiego oznacza mieszanie – dotyczy
podejścia do tworzenia funkcjonalnych aplikacji na zasadzie wykorzystania różnych,
gotowych źródeł danych, wykorzystania technologii SOA jak też podejścia SaaS.
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2.1.

TECHNOLOGIE WEB 2.0

Po raz pierwszy termin Web 2.0 został użyty w 2003 r. W terminie tym podjęto próbę
określić zmiany i trendy jakie pojawiały się w rozwoju sieci Internet, odróżniając okres
wcześniejszy - okres do 2002 r. od tego co zaczęło desygnować nową zdaniem
niektórych, jakość środowiska Web.
Web 2.0 stawia sobie za cel być technologią lepszą, bardziej przyjazną dla
użytkowników i mającą większą funkcjonalność zarówno dla internautów, jak i osób
zaangażowanych w jej tworzenie niż wersja 1.0. Ciekawe zestawienie różnic można
przytoczyć za [MOD08].
Główne koncepcje jakie wykorzystuje Web 2.0 to:
1. "Web as a platform", czyli "Sieć Web jako platforma". System operacyjny przestaje
być środowiskiem, w którym uruchamiane są i działają aplikacje. Funkcje te
przejmuje na siebie sieć, a pośrednikiem między aplikacją sieciową a komputerem
użytkownika staje się wyłącznie niemalże przeglądarka internetowa.
2. Technologia AJAX (ang. Asynchronous JavaScript And XML). Technologia ta
umożliwia wysyłanie do serwera żądań HTTP już po załadowaniu strony do
przeglądarki użytkownika, z wykorzystaniem interfejsu XMLHttpRequest, języka
JavaScript oraz składni metajęzyka XML. JavaScript odpowiada za wysłanie
żądania i przetworzenie odpowiedzi, XML jest natomiast formatem, w jakim
wysyłane są dane.
3. Modułowość. Aplikacje mogą być łączone i remiksowane w tak zwane mash-upy,
dzięki temu że mają one otwarte, ogólnodostępne i proste API. Dzięki temu
możliwe jest np. połączenie aplikacji organizera przyjęć, spotkań i konferencji
z aplikacją Google Maps i wyświetlenie na mapie lokalizacji uczestników danego
spotkania. Podobne rozwiązania pojawiają się także dla zastosowań B2B
(np. firma Serena.com).
4. "Web as a database", czyli "Sieć Web jako baza danych". Dane w sieci Web
opisywane są z użyciem składni XML, za pomocą takich technologii jak np. RSS
(ang. Really Simple Syndication) lub Atom. Możliwe jest wykorzystywanie tych
danych w różnych projektach, często całkowicie za darmo lub za niewielką opłatą
(Google, Amazon, Facebook). Można też je łączyć i agregować dane z wielu
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źródeł, tak jak w mashup-ach i czytnikach-agregatorach RSS. Bazodanowość sieci
Web (paradygmat REST- ang. Representational State Transfer) jest również
widoczna w tym, jak dopasowuje się ona do paradygmatu CRUD (ang. Create,
Read, Update, Delete) – wg którego, każdą jednostkę informacji można poddać
czterem operacjom: Utwórz (ang. Create), Czytaj (ang. Read), Aktualizuj (ang.
Update) i Usuń (ang. Delete). Metody paradygmatu CRUD są lustrzanym odbiciem
funkcji języka SQL, stosowanego w relacyjnych bazach danych. Zatem
paradygmat REST używa czasowników: POST (Wyślij), GET (Pobierz), PUT
(Połóż)

i

DELETE

(Usuń),

natomiast

jednostki

informacji,

czyli

zasoby

reprezentowane są przez unikatowe adresy URL - które są rzeczownikami
budowanych tak zdań. Dodatkowo opis szczegółowy podawany jest za pomocą
pliku w formacie xml.
5. Semantyczny opis informacji w sieci WEB. Do semantycznego opisu informacji
używa się takich technologii, jak RDF (ang. Resource Description Framework)
i OWL (ang. Web Ontology Language), co staje się powoli rzeczywistością.
6. Stosowanie modelu projektowego MVC tj. Model-View-Controller - model danych,
interfejs prezentacji i logika aplikacji, rozdzielenie tych części dla prac w odrębnych
zespołach uczestników projektów. Strony, portale WWW składają się z treści (ang.
Content) i jej struktury (ang. Structure), określanej za pomocą języka XHTML:
wyglądu (ang. Presentation), tworzonego z użyciem stylów kaskadowych CSS,
i logiki (ang. Logic), definiowanej np. poleceniami języka JavaScript. W Web 2.0
treść i jej strukturę tworzą dostawcy treści (ang. Content Providers) lub też zwykli
użytkownicy, za wygląd zaś odpowiedzialne są osoby odpowiadające za tzw. frontend (ang. Front-end Developers), a logikę, czyli zachowanie witryny po
uruchomieniu jej przez użytkownika, określają oczywiście programiści. Oddzielenie
zagadnień skraca czas tworzenia stron internetowych, ale nie tylko. Umożliwia
również wykorzystanie danych w innych projektach, a także łączenie ich z innymi
rodzajami interfejsów lub logiki (mashups). Pozwala też na wytworzenie
społecznościowego charakteru serwisów Web 2.0
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7. Extreme programming - projektowanieWeb w stylu Web 2.0, które znacząco skraca
czas tworzenia oprogramowania. Niektóre jego założenia to:


KISS, czyli Keep it Simple, Stupid (postaw na prostotę, głupcze),



DRY, Don't Repeat Yourself (nie powtarzaj się) - raz napisane moduły
wykorzystuj w innych rozwiązaniach,



Convention over Configuration (konwencja bierze górę nad konfiguracją),



Perpetual Beta (ciągła wersja beta).

Na podstawie tych założeń powstało wiele dobrych aplikacji sieciowych
i frameworków do tworzenia aplikacji sieciowych - np. popularny już Ruby on Rail.
8. Wzrost znaczenia użytkownika w sieci. W Web 2.0 to użytkownicy są kreatorami
informacji – Internet staje się medium demokratycznym i społecznym. Użytkownicy
zakładają blogi, które mają duży wpływ na opinię publiczną. Innym przejawem
wzrostu znaczenia użytkowników w Internecie jest klasyfikowanie treści (ang.
Folksonomy). Internauci znakują i oceniają dane znalezione w sieci za pomocą
tagów i odpowiednich serwisów. Tagi te są bardzo pomocne podczas
wyszukiwania i kategoryzowania informacji przez innych internautów.
9. Masowa wymiana treści multimedialnych: filmów, zdjęć czy muzyki. Służą do tego
zarówno systemy peer-to-peer, np. BitTorrent, eDonkey i DirectConnect, różnego
rodzaju fora dyskusyjne podające linki do konkretnych zasobów, jak i serwisy typu
RapidShare czy Megaupload dla wszelkich rodzajów plików oraz YouTube i Flickr
dla plików audiowizualnych. Nowość to również obywatelskie dziennikarstwo – np.
budowanie Wikipedii (internetowej encyklopedii tworzonej przez internautów) czy
tworzenie

portali

informacyjnych

lub

publicystycznych.

Tego

typu

społecznościowym serwisem dziennikarskim działającym w ramach Web 2.0 jest
np. polski serwis Wiadomości24.
Wszystkie powyżej opisane koncepcje i technologie tworzą zjawisko które dzisiaj
nazywamy Web 2.0.
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PROSTY PRZYKŁAD BIZNESOWEGO MASHUP

2.2.

Biznesowy mashup może służyć do rozwiązania takich problemów w firmie jak
zarządzanie procesami obsługi żądań i zgłoszeń dowolnego typu, np. wnioski
urlopowe, zgłoszenia incydentów, problemów technicznych, obsługa kampanii
marketingowej, czy np. rejestracja i obsługa likwidacji szkód komunikacyjnych w firmie
ubezpieczeniowej i inne.
Jest to rozwiązanie stworzone w architekturze webowej, które dzięki swojej
prostocie i intuicyjności może być wykorzystywane bezpośrednio przez biznesowych
uczestników w komunikacji, gdzie nie zawsze ich potrzeby zapewniają złożone
biznesowe

systemy

korporacyjne.

Mashupy

najczęściej

uzupełniają

systemy

korporacyjne poprawiając jakość obsługi procesu biznesowego.
Praca polega jedynie na:


zdefiniowaniu struktury danych przetwarzanych przez różne osoby pełniące
role w danych procesach biznesowych, które podlegają modelowaniu,



zdefiniowaniu procesu (ang. Workflow) przetwarzania danych i interakcji
z systemami zewnętrznymi: wymianę informacji, wywoływanie funkcji itp.,



przypisaniu rzeczywistych użytkowników do pełnienia określonych ról w tych
procesach,



uruchomieniu

etapu

realizacji

własnego

procesu

zdefiniowanego

powyższymi czynnościami.
Żaden z tych etapów nie związany jest z procesem pisania kodu ani pełną
znajomością technologii które będą współuczestniczyć w ich realizacji.
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Rys. 2.1. Wnioski urlopowe - proces orkiestracji przepływu informacji, w Mashup Composer
dla aplikacji obsługującej taki proces w firmie [GIG08]

Przykładem gotowych rozwiązań i platformy dla realizacji mashup są rozwiązania
pewnej firmy, która udostępnia platformę i narzędzie: Mashup Composer. Narzędzie
to służy do budowania aplikacji typu mashup, bez potrzeby pisania nowego kodu dla
potrzebnej funkcjonalności. Działanie realizowane jest poprzez trzy kroki [SER08]:


Utwórz - wykorzystaj i połącz swój kontent (treść), istniejącą aplikację bądź
usługę. W łatwy wizualnie sposób, zbuduj swoja aplikację wykorzystując
narzędzia composera, określając przepływ procesów pomiędzy ludźmi,
aplikacjami, systemami (ang. Orchestration of Human or System Workflows).



Publikuj - jako klasę Enterprise Mashup opublikuj na serwerze usług platformie, testuj, wersjonuj, zabezpiecz, poprawiaj.



Używaj - udostępniaj przez przeglądarkę lub inne urządzenie mobilne.
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Business mashup

External system

Internal system

Rys. 2.2. Platforma dla rozwoju innowacji w przedsiębiorstwie - idea ogólna
[GIG08]

Przykłady repozytoriów mashups:
Najbardziej popularne rozwiązania, których jest dużo więcej udostępnianych free to
tzw. Client Mashups, związane z zastosowaniami dla własnych, mniej biznesowych
potrzeb. Całe ich repozytorium można przetestować jak też użyć do kolejnych
własnych mashup-ów, korzystając z API opublikowanych na stronach portali.
Popularne portale udostępniające mashupy i API to:


Programmableweb.com,



Webmashup.com,



Serena.com/mashups (możliwość pobrania 30 dniowej wersji composera do
przetestowania i dostęp do Mashup Exchange),



Jackbe.com i inne.
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PODSUMOWANIE

Godne zauważenia swej pozycji są właśnie biznesowe mashupy, które z założenia
mogą rozszerzać systemy produkcyjne, które już funkcjonują w firmach, a w sposób
prosty i bez angażowania specjalistów wysokiej klasy IT mogą wspomagać przepływ
procesów biznesowych - każdy może być ich „twórcą” na miarę swoich potrzeb.
Wykorzystując dostępne API opublikowane wcześniej na serwerach wymiany źródeł
użytkownik może rozszerzyć funkcjonalność związaną z wymianą danych między
istniejącymi systemami w firmach. Taka jest idea. Firmy które wprowadzają własne,
funkcjonujące już rozwiązania na rynek np. do budowania i rozszerzania workflow
business process upatrują w tej technologii swoją przyszłość oraz przewidują taki
właśnie kierunek rozwoju dla Web 2.0.
Oczywiście

jest

wiele

pytań

dotyczących

bezpieczeństwa

oraz

chęci

upubliczniania tych API i usług. Niektórzy znawcy nazywają to zwyczajnym
outsourcingiem usług - co nie dla każdego i w każdym zastosowaniu jest wygodnym
i właściwym rozwiązaniem [ŻEL08]. Poza tym użytkownicy zawdzięczają pewne
rozwiązania dużym nakładom finansowym, zatem czy opłaca im się upubliczniać
swoje rozwiązania? A jeśli tak to na jakich zasadach? Dla celów promocyjnych jednak,
firmy chętnie udostępniają niektóre swoje produkty, licząc na zarobki płynące
z utrzymania SaaS jak i coraz większej popularności usług mashups.

3
Analiza stanu prawnego prowadzenia
internetowych gier losowych: ocena wybranej
aplikacji i propozycja nowej zabawy

Gry losowe Totalizatora Sportowego (TS) [TOT08] od wielu lat cieszą się ogromnym
zainteresowaniem. Z roku na rok rośnie liczba osób grających w gry losowe, rosną
także sumaryczne kwoty pieniędzy, które są wydawane na zakup losów TS.
Analizując folder informacyjny LOTTO [FOL08] można łatwo zauważyć szczególne
zainteresowanie grą Duży Lotek (DL), który jest najpopularniejszą grą TS – 97%
graczy deklaruje, że kupuje losy DL. Niewątpliwy wpływ na popularność gier
liczbowych TS ma łatwość dostępu do punktów zawierania zakładów, poprzez
szeroko rozwiniętą sieć sprzedaży losów (jedenaście tysięcy punktów sprzedaży
losów, tworzących największą w Polsce sieć sprzedaży działającą w trybie
rzeczywistym). Z punktu widzenia uczestnika gry, im mniej czynności trzeba wykonać
aby nabyć los, im mniej czasu trzeba na to poświęcić, tym lepiej.
Wyniki przeprowadzonych badań marketingowych [FOL08] wskazują, że grono
zainteresowanych grami liczbowymi i loteriami pieniężnymi TS liczy ponad 16
milionów osób. Stanowi to aż 53% społeczeństwa w wieku powyżej 16 lat.
Zdecydowanie najpopularniejszą w tej grupie grą jest Duży Lotek (losowanie 6,
spośród 49 liczb). Popularność DL potwierdza znaną w marketingu prawidłowość, że
czynnikiem przekonującym do udziału w grze i najbardziej rozbudzającym wyobraźnię
uczestnika gry jest możliwość osiągnięcia bardzo wysokiej wygranej, nawet jeśli
prawdopodobieństwo sukcesu jest znikome. 15,5 mln Polaków deklaruje grę w tej
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loterii DL. Liczba osób, które zadeklarowały udział w grze DL stanowi ponad 50%
obywateli RP w wieku ponad 16 lat. W folderze informacyjnym Totalizatora
Sportowego [FOL08] można przeczytać, że kolejną, co do popularności, grą jest Multi
Lotek (ML, losowanie 1-10 spośród 80 liczb). W ML gra około 5 milionów Polaków
(dane z kwietnia 2008r.).
Duże zainteresowanie grami liczbowymi Totalizatora Sportowego implikuje
ogromne kwoty pieniędzy przeznaczone na zakup losów. Wartość sprzedaży w roku
2006 wyniosła ponad 2 307 mln zł (kwota bez dopłaty). Do ceny losów doliczana jest
dopłata w wysokości 25%, która jest przeznaczana na rozwój kultury fizycznej oraz na
wsparcie ważnych ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych
i kulturalnych.
Miarą zaangażowania i zainteresowania grami liczbowymi TS może być suma
pieniędzy jakie uczestnicy przeznaczają na zakup losów. W I kwartale 2007 roku
uzyskano 42% wzrost przychodów ze sprzedaży losów w porównaniu do I kwartału
2006 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży losów DL wyniósł aż 72%. Należy
jednak zauważyć, że sprzedaż losów nie wzrosła o wymienione 72%, gdyż od
ubiegłego roku zmieniła się, wzrosła, cena losu. Niemniej jednak w 2007r. Polacy
wydali zdecydowanie więcej pieniędzy na udział w grach liczbowych TS niż w roku
poprzednim. Oszacowanie na podstawie danych sprzedaży za I kwartał 2007r.
wskazuje, że w każdym losowaniu (środa i sobota każdego tygodnia) sprzedano
ponad 8,3 mln losów.
Gry liczbowe TS nie są jedynymi w Polsce alternatywami dla sympatyków
zakładów i gier losowych z wygranymi pieniężnymi. Inne legalnie prowadzone
systemy gier losowych stanowią automaty o niskich wygranych, salony BINGO,
zakłady bukmacherskie, kasyna gier. Jednak już sama ocena popularności TS oraz
świadomość przenoszenia kolejnych obszarów aktywności biznesowej i rozrywki do
przestrzeni wirtualnej, pozwala nam wnioskować, że znaczna cześć osób zechciałaby
zagrać w gry liczbowe nie wychodząc z domu, np. zawierając zakłady przez sieć
Internet.
Z roku na rok liczba użytkowników Internetu rośnie. W roku 2007 w Polsce około
42% osób w wieku 15-75 lat miało dostęp do sieci Internet [RAP07], co w porównaniu
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z rokiem 2006 [RAP08b], w którym w Polsce było około 37,7% Internautów jest
znacznym wzrostem odsetka osób korzystających z Internetu. Według raportu (rys.
3.1) opublikowanego przez firmę NetTrack SMG/KRC [RAP07] profil przeciętny
internauty to osoba dobrze wykształcona (ponad 1/4 badanych osób deklaruje wyższe
wykształcenie) i stosunkowo młoda. 71% użytkowników Internetu ma mniej niż 40 lat.
Aż 38% osób ma mniej niż 25 lat. Większość osób deklaruje brak dochodów, co jest
zrozumiałe jeśli weźmiemy pod uwagę, że wielu Internautów to uczniowie i studenci.
Warto jednak pamiętać, że również te grupy użytkowników zasobów sieci Internet,
którzy nie posiadają stałego przychodu w postaci pensji, dysponują pewnym
budżetem (m.in. kieszonkowe), które mogą dość swobodnie wydawać na usługi
rozrywkowe, smakołyki, kosmetyki, odzież itp.

Rys. 3.1. Profil polskiego internauty [RAP07]

Technologia, kultura i rozrywka, w tym erotyka i różne formy gier hazardowych
i zakładów to główne obszary tematycznych zainteresowań użytkowników Internetu.
Wskaźnikiem potwierdzającym te obserwacje jest m.in. wskaźnik liczby zapytań
w wyszukiwarkach internetowych zliczanych dla poszczególnych fraz [ONE08]. Warto
też

zauważyć,

że

internauci

są

stali

w

swoich

sympatiach

i zainteresowaniach [MEL08]. Trudno oprzeć się wrażeniu, że poszukiwanie w świecie
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rzeczywistym i wirtualnym obiektów realizacji naszej misji zachowania gatunku,
rozrywki i okazji do zarabiania pieniędzy, mamy, jako społeczność, zakodowane
genetycznie (jeszcze raz warto spojrzeć do materiału [ONE08]). Biorąc pod uwagę
niewielkie prawdopodobieństwo dużej wygranej pieniężnej możemy uznać, że cześć
graczy Totalizatora Sportowego traktuje udział w grach liczbowych jako formę
rozrywki. Pierwsze lata XXI wieku i wzrost dostępności zasobów internetowych dla
obywateli to okres w którym serwisy oferujące zakłady bukmacherskie on-line
odnotowały dynamiczny rozwój. Miała na to wpływ, wspomniana już wcześniej,
łatwość zawierania zakładów, oszczędność czasu związana z nabyciem zakładu,
dostępność usługi 24 godziny na dobę [ZAK08]. Warto zatem podjąć dyskusję na
temat istnienia gier liczbowych w Internecie, a ponieważ firmy prowadzące gry losowe,
gry liczbowe, loterie fantowe, itd. zobowiązane są do przestrzegania reguł
wyznaczonych w Ustawie o grach losowych i zakładach zależnych [UST08], należy
dokonać przeglądu dostępnych w Polsce serwisów internetowych oferujących
wspominane usługi, a także prawne aspekty ich działalności.

3.1.

DEFINICJA GIER LOSOWYCH I ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH

Sytuację na rynku gier losowych reguluje USTAWA z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zakładach wzajemnych [UST08], zwana w dalszej części niniejszego opracowania
„ustawą”. W ustawie zdefiniowano gry losowe i zakłady wzajemne, opisane zostały
warunki ich funkcjonowania na terenie Polski oraz obowiązki spoczywające na
organizatorze danej gry, czy zakładu.
Zgodnie z art. 2., ust. 1. ustawy - „Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne
lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry
określa regulamin.”. Dla celów niniejszego opracowania szczególnie ważne będą
aspekty dotyczące gier losowych o charakterze zbliżonym do gry Totalizatora
Sportowego - Lotto, gry w karty, gry w kości.
Gra liczbowa Lotto scharakteryzowana jest w art. 2., ust. 1., pkt 1. ustawy – „gry
liczbowe, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb,
znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty

Analiza stanu prawnego prowadzenia internetowych gier losowych…

41

wpłaconych stawek”. Bardzo istotny jest również pkt 2. - „loterie pieniężne, w których
uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot
urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne”, oraz pkt 5 – „gry w karty:
black jack, poker, baccarat” i 5a – „gry w kości”.
Zakłady wzajemne są zdefiniowane w art. 2. ust 2. ustawy – „Zakładami
wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu:”.
Rozważając problem legalności gier losowych w Internecie wystarczy przytoczyć
pkt 2. – „zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki,
a wysokość wygranych zależy od umówionego, pomiędzy przyjmującym zakład
a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo”.
Tak więc badając wybrane serwisy internetowe będziemy zwracać uwagę,
czy istnieją przesłanki do stwierdzenia czy dana gra działa zgodnie z obowiązującym
w Polsce prawem, czy jednak nie do końca spełnia założenia ustawy (a raczej
odwrotnie, czy nie jest tak, że autorzy gry uważają, iż ich gra nie podlega pod ustawę,
a powinna).
Najważniejszym faktem, który musi zaistnieć, aby dana gra była grą losową
w rozumieniu ustawy, a dany zakład został uznany za zakład wzajemny w rozumieniu
ustawy, jest fakt wygranej pieniężnej bądź rzeczowej. Jeśli dana gra nie będzie
oferowała gratyfikacji związanych z wygraną – np. gra dla własnej satysfakcji, na
pewno nie będzie przedmiotem tematu ustawy.

3.2.

PRZYKŁAD SERWISU POSIADAJĄCEGO CECHY GIER LOSOWYCH
I ZAKŁADÓW ZALEŻNYCH - ELOTTO.PL

Do 2007 roku serwis internetowy www.elotto.pl oferował wirtualny odpowiednik gry
zbliżonej zasadami do losowań Totalizatora Sportowego Lotto [TOT08]. Dla graczy
dostępnych było kilka opcji (odmian) gry. Dla graczy dostępne były następujące
rozdaje gier i odpowiadające im wygrane pieniężne (poniższe informacje pochodzą ze
strony internetowej gry – rys. 3.2):


Wybierasz 5 z 25 liczb – Twoje liczby biorą udział w losowaniu o 100 złotych,



Wybierasz 5 z 30 liczb - Twoje liczby biorą udział w losowaniu o 500 złotych,
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Wybierasz 5 z 35 liczb - Twoje liczby biorą udział w losowaniu o 1000 złotych,



Wybierasz 6 z 30 liczb - Twoje liczby biorą udział w losowaniu o 2000 złotych.

Rys. 3.2. Strona główna serwisu elotto.pl

Aby wziąć udział w grze należało dokonać rejestracji, gdzie podawano imię i nazwisko
gracza, adres poczty elektronicznej, hasło dostępu do indywidualnego konta w grze.
Każdy zarejestrowany użytkownik mógł wziąć udział w dowolnej, wybranej przez
siebie, odmianie gry za darmo – nie musiał wpłacać żadnej kwoty, aby wziąć udział
w grze. W regulaminie gry lotto.pl [REG07] można przeczytać m.in.:


„Uczestnictwo w Grze jest całkowicie bezpłatne i nie jest uzależnione od
nabycia dowodu udziału w Grze, jak również jakiegokolwiek towaru lub
usługi.”,



„Użytkownik

otrzyma

e-mail,

przypominający

wybrane

numery,

z numerem losu, który jest niezbędny przy zgłoszeniu wygranej.”,

wraz
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„Użytkownik musi wybrać odpowiednio pięć lub sześć numerów w zależności
od rodzaju gry dowolnie wybraną metodą:”.



W dziale „Pomoc” [POM07] znajduje się odpowiedź na pytanie „Czy gry elotto
są legalne?”: „Tak są zgodne z polskim prawem. Nie podlegają Ustawie
o grach losowych ze względu na to, że nie jest wymagany zakup losu.”.

3.3.

ANALIZA STANU PRAWNEGO PROWADZENIA INTERNETOWYCH GIER
LOSOWYCH

Korzystając z wiedzy, którą przedstawia regulamin serwisu www.elotto.pl [REG07]
oraz znajomości zasad gry lotto, można spróbować podjąć się analizy zgodności
zasad funkcjonowania serwisu z ustawą o grach losowych i zakładach zależnych.
Gra oferuje wygrane pieniężne, czyli zgodnie z art. 2., ust 1.
Idealnym odwzorowaniem prezentowanej gry byłby pkt 1 artykułu 2., który mówi
o grze liczbowej o charakterze losowym, w której wysokość wygranej uzależniona jest
od kwoty wydanej na zakupienie losu (dowodu udziału w grze).
Można więc zwrócić uwagę czy gra elotto nie jest opisana art. 2., ust. 1., pkt 2.
ustawy, czyli jako loteria pieniężna, w której uczestniczy się poprzez nabycie losu, lub
innego dowodu udziału w grze. Autorzy serwisu (odnosząc się zapewne do
wymienionego przed chwilą artykułu ustawy) twierdzą, że ich gra nie podlega ustawie,
gdyż nie jest wymagany zakup losu, ponieważ otrzymać go można bez opłaty –
wymagana jest jedynie rejestracja na stronie. Zasady gry elotto budzą jednak
wątpliwości. We wspomnianym artykule nie ma mowy o zapłacie za los, jest tylko
sformułowana czynność nabycia losu, lub innego dowodu udziału w grze. Autorzy
serwisu domyślnie uważają, że nabycie bezsprzecznie wiąże się z zapłatą (w tym
przypadku za los, dowód udziału w grze). Czy nabyć można tylko za pieniądze? Otóż
nie. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) [KOD08] nabycie
to jest procedura przeniesienia własności na nabywcę. Nie musi się to koniecznie
wiązać z zapłatą. Nabywcą mieszkania może być choćby syn, który otrzymał
mieszkanie od rodziców. Jest nabywcą, mimo iż nie uiszczał opłaty związanej
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z przeniesieniem własności. W Kodeksie Cywilnym zauważyć można artykuł,
opisujący przeniesienie własności:
„Art. 155. § 1. Umowa

sprzedaży,

zamiany,

darowizny

lub

inna

umowa

zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej
przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że
strony inaczej postanowiły.”.
Tak więc jeśli np. w akcie darowizny przekazujemy innej osobie jakaś rzecz,
oznacza to że stała się ona nabywcą tego przedmiotu, a nie płaciła za niego.
Zapewne nie można opierać toku rozumowania na jednym artykule Kodeksu
Cywilnego dotyczącego nabycia rzeczy. Należy również prześledzić wyroki sądów
w podobnych sprawach. Mimo, iż w polskim prawie precedens nie ma kluczowego
znaczenia przy rozstrzyganiu spraw sądowych, jednak sądy mogą go brać pod uwagę
i często to czynią. Poniżej przedstawiono wyroki w kilku sprawach, które będą bardzo
istotne ze względu na rozstrzygany w niniejszym rozdziale problem nabycia losu, tym
samym podlegania gry losowej pod ustawę:
 2002.02.26

wyrok NSA

II SA 2899/00 w Warszawie

1. Gra losowa wymaga spełnienia trzech warunków: nabycia losu lub innego
dowodu udziału w grze, istnienia regulaminu oraz zależności wyniku od
przypadku.
2. Nie ma natomiast znaczenia dla rozstrzygnięcia, czy los lub inny dowód
udziału w grze są odpłatne lub nieodpłatne.”,
„[...] Fakt, iż nabycie kuponu było nieodpłatne, nie pozbawiało go cech losu
loterii fantowej, albowiem również nieodpłatne nabycie losu jest nabyciem
w rozumieniu art. 2. ust. 1. pkt 3. ww. ustawy.”,
„Nie jest trafny również prezentowany w skardze pogląd jakoby bezpłatne
nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, o którym mowa w art. 2. ust. 1.
pkt 3. ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych
i grach na automatach, jakie miało miejsce w przypadku konkursu (...),
pozbawiało konkurs charakteru gry losowej.”.
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 1998.10.28

wyrok NSA
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II SA 1213/98 w Warszawie

„Zgodnie z definicją zawartą w art. 2. ust. 1. ww. ustawy grą losową jest gra
o wygrane pieniężne lub rzeczowe, której wynik zależy od przypadku, a warunki
gry określa regulamin.
Loterią fantową jest gra losowa, w której uczestniczy się poprzez nabycie losu
lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje
wyłącznie wygrane rzeczowe. W związku z powyższym należy również
stwierdzić, iż nie pobranie odrębnej opłaty za karty (kupony) konkursowe
dołączone nieodpłatnie jako dowody udziału w grze nie pozbawia ich cech losu.
Art. 10. ww.”
 2000.01.05

wyrok NSA

II SA 1201/99 w Warszawie

„Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wypowiadał się na temat nabycia
udziału w grze stwierdzając, że może następować w różnych formach czy
poprzez nabycie losu (dowodu udziału w grze), czy poprzez nabycie towaru
w przypadku loterii promocyjnych, czy też jakiegokolwiek innego dowodu
udziału w grze i to niekoniecznie odpłatnie.”
Zaprezentowane przykłady stanowią tylko niewielką część orzeczeń w sprawach
podobnych do rozpatrywanej w niniejszym artykule. Wszystkie orzeczenia NSA są
jednoznaczne w wymowie jeśli chodzi o kwestię nabycia losu – „Naczelny Sąd
Administracyjny wielokrotnie wypowiadał się na temat nabycia udziału w grze [..]”. Nie
ma znaczenia czy los był przekazywany odpłatnie czy nieodpłatnie. A dowód udziału
w grze, z zapisanymi wybranymi przez grającego liczbami jest oczywiście,
w rozumieniu ustawy, nabyciem losu (dowodu udziału w grze) – nie ma żadnego
znaczenia, iż nie płacono za udział w grze (za nabycie losu).
Po dokonaniu analizy pod znakiem zapytania postawić można w pełni zgodne
z prawem działanie serwisów oferujących prowadzenie gier liczbowych on-line.
Należałoby się zastanowić co można zmienić, aby podobne gry nie budziły
wątpliwości co do zgodności z ustawą o grach losowych i zakładach zależnych.
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3.4.

PROPOZYCJA NOWEJ „GRY LOSOWEJ” BEZ WYPŁATY NAGRODY

Określenie gra losowa zostało ujęte w cudzysłów, ponieważ założeniem będzie
budowa serwisu oferującego grę (losowanie, loterię), która nie jest grą losową
w rozumieniu ustawy, czyli nie spełnia trzech podstawowych warunków, którymi są:


nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze,



zależność wyniku od przypadku,



istnienie regulaminu.

Ponadto wygrana musi być wygraną rzeczową (loterie fantowe, losowania) lub
pieniężną. W przypadku gry liczbowej wzorowanej na lotto trudno wyobrazić sobie
eliminację losu jako formy potwierdzenia zawarcia zakładu. Musi istnieć jakiś dowód
udziału w grze, który jednoznacznie określa czy dana osoba wygrała grę.
Uniknięcie przypadkowości w grze będzie również trudne. W proponowanym
rozwiązaniu dążymy do tego, aby gra była podobna do gry Totalizatora Sportowego
Lotto. Będzie więc dokonywane losowanie kilku liczb z określonego przedziału.
Osoba, której uda się wytypować wylosowane liczby będzie zwycięzcą... ale
regulamin proponowanej gry nie przewiduje wygranej rzeczowej lub pieniężnej.
Eliminacja wypłaty wygranej

pozwoli

ominąć jeden z głównych czynników

warunkujących uznanie gry za grę losową wedle obowiązującej ustawy o grach
losowych i zakładach wzajemnych.
Substytutem wygranej w proponowanym modelu gry będzie prawo do
zadysponowania środkami przeznaczanymi na cel społecznie pożyteczny realizowany
przez organizacje pożytku publicznego (OPP). Dla realizacji takiej gry niezbędne jest
pozyskanie sponsorów, którzy zadeklarują wolę przekazania konkretnej kwoty na cel
charytatywny. Organizacje pożytku publicznego zainteresowane uzyskaniem wsparcie
powinny zgłaszać konkretne projekty, które mogłyby być sfinansowane kwotą
pozostającą w dyspozycji zwycięzcy gry. O wyborze projektu decyduje zwycięzca.
Grono uczestników gry łączącej w sobie element lotto i działalność dobroczynną,
nie będzie tożsame z graczami Lotto, starającymi się wygrać pieniądze, ale
sympatycy gier liczbowych, którzy znajdują rozrywkę w typowaniu liczb, mogą czerpać
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satysfakcję ze zwycięstwa i możliwości wsparcia realizacji projektu prowadzonego
przez OPP.
Definiując

zasady

gry

należy

również

dokonać

wpisu

w

regulaminie

rozstrzygającego kwestię braku zwycięzcy w danym losowaniu. Można przyjąć dwa
podejścia: kumulacja wygranej lub jeśli w danym losowaniu żadna z osób nie
wytypowała liczb, które zostały wylosowane należy wybrać zwycięzcę spośród osób,
które wytypowały największą liczbę wylosowanych liczb. Dzięki temu nie będzie
możliwa sytuacja, w której w danym losowaniu nie było zwycięzcy, co implikuje brak
przekazania pieniędzy przez sponsora. Korzystanie z serwisu byłoby całkowicie
darmowe – aby w ten sposób zachęcić graczy do udziału w grze.

3.5.

PROPOZYCJA ZMIAN MODELU OPERACYJNEGO GRY ELOTTO

Popularność gier losowych wynika z pozytywnych emocji i nadziei na osobiste
zwycięstwo jakie towarzyszą uczestnikowi takiej zabawy. Jednak nie uczestnictwo, ale
zwycięstwo jest celem udziału w grze. Skłonność do udziału w grze losowej liczona
w funkcji przetargu pomiędzy wartością opłaty za los, a potencjalną wygraną, jest
cechą indywidualną każdego człowieka. Nawet pobieżna obserwacja zachowań
społecznych, jakie towarzyszą komunikatom o wielokrotnych kumulacjach wygranych
w systemach gier losowych pozwala zauważyć, że bardzo wysokie wygrane, których
wartość sięga milionów złotych, skupiają uwagę i są bodźcem skłaniającym do udziału
w grze dla nowych graczy, którzy ryzykując niewielką kwotę pieniędzy stwarzają sobie
szansę na wygranie dużej sumy. Popularność gry elotto, a także wielu innych gier
fantowych, w których prawdopodobieństwo wygranej jest duże, choć wartość nagrody
nie jest wysoka (np. koło fortuny lub strzelnica w wesołym miasteczku), stanowią
podstawę uzasadniającą próbę skonstruowania modelu gry, w której uczestnicy będą
mieli szansę na otrzymanie pewnej nagrody, ale udział w grze nie będzie się wiązał
z nabyciem losu, ani żadnego innego dokumentu potwierdzającego udział w grze.
Ponadto mechanizm przyznawania nagrody będzie deterministyczny, a o tym kto
otrzyma bonus zdecyduje społeczność uczestników oraz kolejność wejść na stronę
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WWW. W proponowanym modelu zabawy internetowej przyjęto następujące
założenia:


Gra jest rozgrywana w formie aplikacji wyświetlanej w oknie przeglądarki
internetowej;



W zabawie może wziąć udział zarówno osoba zarejestrowana w systemie
jak i jednorazowy gość witryny, w której wyświetlana jest gra. uczestnicy
ujawniają swoje dane osobowe wyłącznie w celu odebrania nagrody (np.
wysłania jej pocztą), a sam udział w zabawie jest anonimowy;



Wartość nagród stanowiących premię dla uczestników zabawy będzie
stanowiła część zysku z realizacji programu marketingowego powiązanego
z zabawą

internetową,

czyli

nagrody

wydawane

uczestnikom

będą

finansowane ze środków pozyskanych z reklam i programów partnerskich
stanowiących element witryny WWW, w której dostępna będzie zabawa.
Dodatkowym zabezpieczeniem regulaminowym w definiowanej grze może być
reguła, że nagrodą jest próbka produktu reklamowanego w serwisie WWW
w trakcie prowadzenia zabawy;


Czas trwania rozgrywki jest odmierzany liczbą odsłon strony WWW, na której
dostępna

jest

użytkowników.

aplikacja
Każda

proponowanej

kolejna

odsłona

zabawy,
witryny

przez
jest

unikalnych
rejestrowana,

a wskaźnikiem postępu jest systematycznie odsłaniany obraz. Całkowite
odsłonięcie obrazu stanowi moment zakończenia rozgrywki, a użytkownik,
który dokonał ostatniego wejścia odsłaniającego ostatni fragment obrazu
otrzymuje nagrodę nr 1. Osoba, która odsłania ostatni fragment obrazu,
zobaczy na ekranie formularz, w którym może podać adres (elektroniczny
bądź fizyczny, w zależności od charakteru nagrody), pod który nagroda nr 1
będzie przekazana;


W każdej rozgrywce system wylosuje k (np. k=3) graczy z grona
zarejestrowanych uczestników zabawy, których awatary (i inne tekstowe
informacje podane dobrowolnie przez graczy, np. dowcip lub uzasadnienie
dlaczego

warto

oddać

głos

na

danego

uczestnika

zabawy)

będą

prezentowane w oknie gry. Osoby odwiedzające witrynę WWW, w której
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dostępna jest gra mogą wskazać, poprzez kliknięcie na awatarze, komu z k
wylosowanych graczy, należy się nagroda. Uczestnik, którego awatar będzie
najczęściej wybierany w danej rozgrywce otrzyma nagrodę nr 2;


Model pozyskiwania uczestników gry opiera się na mechanizmie polecenia,
który zakłada, że zwycięstwo osoby poleconej skutkuje wydaniem identycznej
nagrody dla uczestnika będącego polecającym. Polecający otrzyma wówczas
nagrodę nr 3, która może być identyczna z nagrodą nr 2. Model ten zakłada
ponadto możliwość biernego udziału w rozgrywce i zwiększania szansy na
otrzymanie nagrody poprzez przekonanie do zabawy i rejestracji w systemie
wielu nowych uczestników.

Proponowana zabawa internetowa, której prototypowa realizacja jest przedmiotem
prac implementacyjnych prowadzonych na Politechnice Poznańskiej, powinna
stanowić aplikację o charakterze społecznościowym, wpisującą się w nurt Web 2.0.
Społeczność uczestników decyduje w głosowaniu o przyznaniu nagrody nr 2,
pochodną tej decyzji jest wydanie nagrody nr 3 osobie, z której polecenia wybrany
uczestnik zarejestrował się w systemie gry. Losowy charakter ma przyznanie nagrody
nr 1, którą otrzymuje uczestnik (może to być osoba nie zarejestrowana w grze), który
weźmie udział w grze jako ostatni w danej rozgrywce. Niematerialnym bonusem dla
wszystkich osób odwiedzających witrynę WWW, w której dostępna jest zabawa, jest
możliwość obejrzenia systematyczne odsłanianego obrazu, który sam w sobie
powinien stanowić atrakcję. Może to być np. artystyczne zdjęcie, reprodukcja obrazu
itp.
Podejście zaproponowane powyżej, w którym mechanizm pozyskiwania środków
na nagrody dla uczestników jest podobny do rozwiązania stosowanego w grze elotto –
czyli program marketingowy pozwalający agregować środki na nagrody, stanowi
jednak istotną alternatywę w takim sensie, że uczestnicy nie nabywają (nie kupują, ani
nie dostają) biletów ani losów stanowiących potwierdzenie udziału w grze. Premie
rozdawane są czynnym (nagroda nr 1) i biernym (nagrody nr 2 i nr 3) uczestnikom
zabawy,

a

o

tym,

kto

otrzyma

nagrodę

decyduje

społeczność

graczy.

Deterministyczny mechanizm przyznawania nagród określony jest regulaminem
zabawy. Zaproponowane zasady prowadzenia zabawy internetowej pozwalają na
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eliminację tych elementów gry elotto, które decydowały o zaliczeniu jej do gier
losowych podlegających ograniczeniom wynikającym z Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych, z dnia 29 lipca 1992 r. [UST08].

3.6.

PODSUMOWANIE

Ocena zasad prowadzenia internetowej gry losowej elotto wskazała, że istnieją
przesłanki do uznania, iż zabawa ta stanowi grę liczbową w sensie ustawy o grach
losowych i zakładach wzajemnych, a w konsekwencji prowadzenie takiej gry stanowi
monopol państwa. Na przykładzie gry elotto można jednak zauważyć, że duża liczba
uczestników gry potrafi czerpać satysfakcję ze zwycięstwa premii nawet o małej
wartości. Fakt, że gra elotto była prowadzona przez kilka lat może oznaczać, że
istnieje zapotrzebowanie na realizację tego typu przedsięwzięć wśród internautów
oraz, że są podmioty które pragną wykorzystywać zapał sympatyków gier losowych
dla realizacji celów marketingowych oferując w zamian finansowanie nagród.
W niniejszym rozdziale w uproszczony sposób przedstawione zostały dwa
alternatywne zestawy zasad prowadzenia zabawy internetowej wzorowanej na grach
losowych, które, naszym zdaniem, nie spełniają kryteriów określonych w ustawie
o grach losowych i zakładach wzajemnych, a tym samym nie są objęte monopolem
państwa i gry tego typu mogłyby stanowić uzupełnienie niejednej witryny WWW.
Pokazano również, że zabawa internetowa wzorowana na grach losowych może być
osnową wokół której będzie budowana społeczność sieciowa.

4
Technologie informacyjne w nauczaniu i telepracy
osób niepełnosprawnych

Dzięki stale rozwijającym się technologiom teleinformatycznym, fizyczne miejsce
wykonywania pracy i pozyskiwania wiedzy może przestać być w krótkim czasie
sprawą istotną. Rozwój metodyk kształcenia i organizowania biznesu musi
uwzględnić potencjał tkwiący w szerokopasmowym dostępie do Internetu, technologii
zintegrowanego stanowiska pracy poprzez usługi WWW, technologii wirtualnych sieci
komputerowych. Taki rozwój rynku zatrudnienia i szkolnictwa ma znaczenie dla
wszystkich a kolosalne dla osób niepełnosprawnych. Już obecnie stanowisko
komputerowe z odpowiednim programem edukacyjnym, przynosi duże postępy
w nauce i pracy niepełnosprawnych, a te możliwości zostaną zwielokrotnione
w sytuacji

wdrożenia

nowych

rozwiązań

technicznych,

organizacyjnych,

ekonomicznych, społecznych i prawnych, które ogólnie określamy mianem
e-learning i telepraca.
W

Polsce

nie

ustalono

dotychczas

jednoznacznej

definicji

niepełnosprawności. Zamiennie używa się co najmniej kilku terminów, z których
żaden nie jest precyzyjny. Niezależnie od typów definicji czy klasyfikacji
niepełnosprawności należy pamiętać przede wszystkim o jednym, że sama wada
nie tworzy osobowości człowieka, a głębokość wady nie określa jego możliwości.
Osoby niepełnosprawne różnią się między sobą, a łączy ich tak jak wszystkich
ludzi jedno - potrzeba bycia potrzebnym i akceptacji, wspólne wszystkim ludziom.
Dla osób sprawnych inaczej, szczególnie tych spoza dużych aglomeracji,
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możliwości jakie niosą e-learning i telepraca są często jedynym dostępnym
i możliwym sposobem do osiągnięcia i realizacji celów życiowych.

4.1.

TELEPRACA

Telepraca,

czyli

wykorzystanie

komputerów

oraz

urządzeń

i

usług

telekomunikacyjnych w celu zmiany dotychczasowej geografii pracy polega na
wykonywaniu pracy umysłowej poza siedzibą przedsiębiorstwa, po czym następuje
przesyłanie jej wyników przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznej. Mianem
telepracy określana jest każda forma organizowania i wykonywania pracy, w której
zatrudniony spędza znaczną część pracy poza siedzibą firmy czy też poza miejscem,
gdzie spodziewane są wyniki pracy, oraz w której szeroko wykorzystywane są
technologie informatyczne i technologie przesyłania danych, w szczególności przez
Internet.
Obecnie taka forma przyjęta jest już w kilku zawodach, wymienić można tu
programistów komputerowych, tłumaczy, dziennikarzy, przedstawicieli handlowych
czy też w dużej mierze księgowych. W telepracy niepełnosprawność nie odgrywa tak
dużej roli jak w przypadku tradycyjnych form zatrudnienia. W telepracy poprzez
ominięcie barier technicznych (w tym architektonicznych), uzyskuje się możliwość
wykorzystania potencjału i umiejętności osób niepełnosprawnych na równi z osobami
bez niepełnosprawności. Jest to rodzaj pracy zaliczany do elastycznych form
zatrudnienia.
Należy wskazać na następujące najważniejsze obszary elastyczności wnoszone
przez telepracę:
1. Miejsce pracy - pracownik może wykonywać swoje obowiązki w domu bądź
w lokalnym telecentrum, w różnych miejscach, może istnieć współdziałanie
pracowników kilku przedsiębiorstw tworzących zespół wirtualny.
2. Czas pracy - ruchome godziny pracy - bez sztywnych norm czasowych, które
należy spędzać w siedzibie firmy; semestralny/okresowy czas pracy, godziny do
przepracowania w ciągu roku bez precyzowania ich rozłożenia na poszczególne
dni, praca w niepełnym wymiarze godzin.
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3. Forma umowy o pracę - istnieje wiele form zatrudniana: umowy na czas
określony lub nieokreślony, kontrakt, umowy-zlecenia.
4. Metody pracy - pracownicy stają się odpowiedzialni za organizację pracy oraz
sposób wypełniania swoich obowiązków.
5. Zarządzanie i stosunki zawodowe – kierownictwo skupia się na strategii rozwoju,
tworząc odpowiednie środowisko pracy i ułatwienia dla pracy w zespole.
6. Organizacja

pracy

-

zmniejszenie

jednostek

organizacyjnych,

mniej

zhierarchizowana struktura.
Po

telepracy

i środowiskowych.
umożliwiających im

oczekuje

się

trojakich

Przedsiębiorstwa
redukcję

same

kosztów,

korzyści:
będą

jednocześnie

finansowych,

socjalnych

poszukiwać

rozwiązań

zyskując

zadowolonego

pracownika. Wysoko wykwalifikowani pracownicy nie będą musieli opuszczać słabo
zurbanizowanych obszarów, a przedsiębiorcy tworzyć nowych siedzib.
Oprócz typowej telepracy wykonywanej w domu przez telepracownika rozwiną
się nowe formy, specyficzne dla potrzeb społeczności lokalnych takie jak sąsiedzkie
lub gminne centra telepracy (telechatki i telewioski) oraz wielofunkcyjne centra
informacyjne. Pierwsze telecentrum powstało w 1980 r. w Marne-la-Valle we Francji,
drugie dwa lata później w Szwecji, trzecie w 1985 r. w Szwajcarii. Idea telecentrów
szybko się rozprzestrzeniła. Nie każdy musi mieć komputer najnowszej generacji czy
nawet telefon. Telecentra dają ludziom powszechny dostęp do najnowszych zdobyczy
technologicznych - telefonu, faksu, szybkiego łącza internetowego, a nawet sprzętu do
produkcji filmów wideo, fotografii cyfrowej czy łączy satelitarnych. Część telecentrów
oferuje także możliwość wynajmu powierzchni biurowych. Związek telecentrów
z telepracą szczególnie widoczny jest w Europie i Australii. Wydawałoby się, że wraz
z burzliwym rozwojem technologii i wejściem jej "pod strzechy" dni telecentrów są
policzone. Tymczasem nawet najbardziej "usieciowione" miejsca w świecie - Silicon
Valley (Kalifornia, USA) czy Parthenay (Francja) dysponują swoimi telecentrami.
W telepracy niezwykle istotnym czynnikiem jest właściwe zabezpieczenie
systemu informatycznego, tak aby pracownicy wykonujący swoją pracę nieumyślnie,
przez nieuwagę lub niewiedzę, nie spowodowali naruszenia tego systemu. O ile
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komputery w przedsiębiorstwie są stale monitorowane i wszelkie nieprawidłowości są
łatwe do wykrycia i wyeliminowania, o tyle telepracownik może na swoim komputerze
instalować inne, mniej skuteczne programy słabiej chroniące zasoby komputera.
Wolniej następuje również aktualizacja programów, plików. Aby wyeliminować
zagrożenia wiążące się z telepracą na świecie opracowano wiele standardów
mających na celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów. Należą do nich
następujące elementy:
1. Zapory ogniowe - swojego rodzaju filtry, które dopuszczają do sieci pewne typy
pakietów lub fragmenty informacji, podczas gdy innym odmawiają dostępu.
2. Wirtualne sieci prywatne (VPN, ang. Virtual Private Networks) - polegające na
przygotowaniu w odpowiedni sposób danych przeznaczonych do transmisji,
a następnie przesłaniu ich za pomocą wirtualnego tunelu stworzonego wewnątrz
sieci publicznej, zapewniając wymianę danych w sposób bezpieczny i poufny
z zastosowaniem kryptografii.
3. Odpowiednia organizacja miejsca pracy oraz zasady korzystania z niego wykorzystanie odpowiedniego sprzętu i konfiguracji, określonych programów
antywirusowych, zapór ogniowych i produktów do zdalnego zarządzania; zakaz
dotyczący pewnych działań.
Do wad telepracy zaliczyć należy trudności w rozdzieleniu życia prywatnego od
zawodowego i osłabienie osobistych kontaktów i więzi między pracownikami - jednak
w przypadku wielu rodzajów niepełnosprawności uznać to należy za mniejsze zło.
Udział telepracowników wśród niepełnosprawnych jest na świecie od lat znacznie
wyższy niż wśród ogółu zatrudnionych.

4.2.

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Metodyki i formy nauczania na odległość (ang. e-Learning) rozwijane są od początku
powstania sieci Internet. Obecnie po praktycznym wyeliminowaniu problemów
technicznych jako główne bariery ograniczające ich stosowanie uznaje się duże
koszty tworzenia kursów i brak zaufania ludzi do tej formy przekazywania wiedzy,
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która ogranicza kontakt nauczyciela i ucznia. Jednak analiza celów stawianych
nauczaniu elektronicznemu pokazuje ich zalety i przewagi na tradycyjnym
nauczaniem, szczególnie w kontekście niepełnosprawnych. Powszechna dostępność
i dojrzałe formy specyfikacji organizacji zawartości repozytoriów w postaci standardów
IMS CP i SCORM mają swe zastosowanie w wielu implementacjach systemów
zdalnego nauczania. Te złożone aplikacje internetowe, zawierające systemy RDBMS,
kontenery serwletów i sprawny interfejs użytkownika, poparte funkcjonalnością języka
opisu XML, zapewniają w sposób oczywisty współdziałanie i spełniają cele
współoperatywności - budowane w standardzie IMS CP i SCORM komponenty
nauczania mogą być łatwo lokalizowane i pobierane. Jednocześnie posiadają
zdolność do łączenia odrębnych jednostek treści do budowy różnych kursów, ich
rekonfiguracji i wymiany treści między kursami - to doskonale przyczynia się do
oszczędności finansowych i przyspieszenia zwrotu nakładów. Stanowi to razem
o adaptowalności i trwałości systemu edukacji zdalnej. Dodatkowe standardy, jak IMS
QTI, pozwalają uczniowi sprawdzić na bieżąco swą wiedzę, kontrolując jego postępy,
oceniając i nagradzając. Użycie oprogramowana dydaktycznego będzie jednak wtedy
celowe i pomocne, gdy stanowić będzie źródło efektywnej informacji, narzędzie
symulacji i modelowania, arenę ćwiczeń umiejętności oraz forum do wypowiedzi.
Wymienione cechy posiada system nauczania na odległość OLAT (ang. Online
Learning and Training), który został zaimplementowany dla potrzeb portalu transferu
wiedzy www.nauka-biznes.org.pl jako jego element składowy. OLAT wspiera IMS
Content Packaging, IMS QTI, SCORM, co czyni go otwartym systemem kategorii
LMS. Repozytorium zasobów dydaktycznych, stanowiące rdzeń OLAT, zawiera kursy,
testy i kwestionariusze tworzone wewnątrz systemu lub poza nim. Struktura kursu
i procesu uczenia są zdefiniowane wewnątrz OLAT. Poprzez to posiada pewne cechy
systemów CMS.
System OLAT posiada obecnie 5 obszarów funkcjonalnych: folder magazynujący,
środowisko wykonawcze, produkcja, przestrzeń prywatna, przestrzeń publiczna
(rys. 4.1). Dostęp do OLAT jest kontrolowany poprzez proces rejestracji. Po rejestracji
użytkownicy mają dostęp do własnego konta OLAT z ograniczonymi uprawnieniami.
Uprawnienia autora mogą zostać potem nadane indywidualnie przez administratora.
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Również można nadawać inne ograniczone uprawnienia: uprawnienia do nauczania,
do archiwizowania i do używania narzędzi do administrowania grupami.

Rys. 4.1. Struktura systemu OLAT

Dodatkowo istnieje możliwość dostępu do systemu OLAT jako gość. Zasoby
edukacyjne udostępnione dla gości są widoczne bez potrzeby rejestracji. Użytkownicy
mogą skorzystać z mechanizmów grup kursowych i pozakursowych, które dostarczają
narzędzi do współpracy, a także są elementem reglamentacji praw dostępu do
zasobów. Poza elastycznym systemem kursów OLAT oferuje szereg - niezależnych
od kursów oraz częściowo wiążących się z kursami - funkcji zarządzania, np. ogólne
zarządzanie materiałami dydaktycznymi włączając w to katalogowanie i edycję testów,
kwestionariuszy czy kursów. Pozostałymi istotnymi aspektami OLAT są:
 wsparcie dla prac grupowych poprzez narzędzia typu forum dyskusyjne, chat,
archiwa dokumentów,
 swoboda używania modułów kursów,
 komunikacja poprzez email i RSS,
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 prosty i personalizowany interfejs graficzny,
 obsługa wielu języków,
 możliwość połączenia z zewnętrznymi systemami informatycznymi.
System oprócz niewątpliwych walorów edukacyjnych jest atrakcyjny dla słuchacza,
wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, sprzyja zainteresowaniu nauką,
pobudza jego aktywność własną. Udostępniane w nim zasoby mogą służyć w edukacji
niepełnosprawnych do usuwania zaburzeń rozwojowych, do rozwijania umiejętności
intelektualnych, do stymulacji rozwoju osobowościowego.

4.3.

PODSUMOWANIE

Nowoczesne technologie informacyjne pozwalają stworzyć optymalne warunki tak do
nauki jak i do pracy zdalnej. Pozwalając uczestniczyć w środowisku edukacyjnym
wszystkim na takich samych zasadach, wspomaga rozwój społeczny osób
niepełnosprawnych. Uczestnictwo w procesie dydaktycznym w formie zdalnego
nauczania rozwija też zainteresowanie metodami pracy na odległość - wykorzystanie
technologii

informacyjnych

w

pokazanym

zakresie

może

dać

osobom

niepełnosprawnym warunki zdobycia zawodu i podniesienia kwalifikacji, a także
realizacji celów życiowych w systemie telepracy.
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5
Wykorzystanie e-edukacji w systemie zarządzania
zasobami ludzkimi

E-edukacja

to

system

edukacyjny

(lub

podsystem

ogólnego

systemu

edukacyjnego) obejmujący instytucje, system legislacyjny, metodykę nauczania,
procesy dydaktyczne oraz ich organizację, wykorzystujący do swoich celów
technologie informatyczne (w tym internetowe). Pierwsze działania wdrażające
ideę e-edukacji podjęto w 1700 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce tzw.
nauczanie na odległość (ang. Distance Learning) zainicjował Uniwersytet
Jagielloński w 1776 roku, kiedy to metodą korespondencyjną poprowadzono kurs
dla rzemieślników.
Obok pojęcia e-edukacja, odnoszącego się zazwyczaj do szeroko rozumianego
kształcenia w powiązaniu ze szkolnictwem wyższym, często przywołuje się inny
termin – e-learning, zazwyczaj kojarzony z kursami i szkoleniami, określany jako
sposób uczenia się i nauczania na odległość z wykorzystaniem nośników
elektronicznych takich jak komputer, Internet, Intranet, cyfrowa telewizja kablowa,
telefoniczna sieć komórkowa, CD-ROM-y [HYL05]. Kolejne słowa to b-learning, czyli
blended learning, oznaczające szkolenia mieszane: tradycyjno-informatyczne i mlearning,

czyli

ang.

Mobile

Learning,

określające

mobilne

uczenie

się

z wykorzystaniem przenośnego, bezprzewodowego sprzętu jak laptopy, palmtopy,
a także nowoczesne telefony komórkowe, tzw. smartfony [MEG06].
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Realizacja działań e-edukacji związana jest w sposób oczywisty z rozwojem
technologii

informatycznych,

tworzeniem

i

wykorzystywaniem

platform

e-learningowych oraz opracowywaniem e-learningowych projektów szkoleniowych.
W obecnych czasach coraz większa grupa pracodawców wdraża systemy
zarządzania wiedzą w organizacji, polegające na dzieleniu się wiedzą posiadaną
i zdobywaną przez poszczególnych pracowników przy wykorzystaniu koncepcji
e-learningu, która w zakresie wzbogacania wiedzy korporacyjnej przynosi wiele
korzyści [GRA06].
Stąd już tylko krok do przywołania kolejnego terminu tj. ang. Rapid e-Learning.
Jest to szkolenie przygotowane w bardzo krótkim czasie, przez eksperta w dowolnej
dziedzinie, który bezpośrednio po szkoleniu chce (lub powinien) podzielić się swoją
wiedzą, wykorzystując powszechnie znane programy narzędziowe (np. PowerPoint).
Rapid e-learnig polega na bezzwłocznym ujawnieniu wiedzy „zamkniętej w głowie”
eksperta (na przykład pracownika, który uczestniczył w ważnym szkoleniu), aby stała
się własnością pozostałych zatrudnionych [LEN06].
Wszystkie te pojęcia, bez względu na ich specyfikę, dotyczą edukacji
ukierunkowanej na przyrost wiedzy kadry, rozwój umiejętności i kompetencji
niezbędnych do pracy.
Można zatem stwierdzić, że zastosowanie wszystkich tych działań będzie przez
pracodawców najbardziej pożądane w różnych obszarach zarządzania zasobami
ludzkimi, bez względu na wielkość firmy, jej formę prawną, zasobność i istnienie
międzynarodowych powiązań.

5.1.

GŁÓWNE OBSZARY WYKORZYSTANIA E-EDUKACJI W DZIAŁANIACH
PERSONALNYCH

Realizacja działań w systemie zarządzania kadrami obejmuje trzy podstawowe
obszary:


wejście pracowników do organizacji (proces rekrutacji, selekcji i adaptacji);



przejście, czyli okres zatrudnienia (związany m.in. z doskonaleniem kadry,
motywowaniem, ocenianiem, przemieszczeniem i integrowaniem);

Wykorzystanie e-edukacji w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
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wyjście z organizacji (zwolnienia, outplacement).

W każdym z tych obszarów nowocześnie zarządzane firmy wykorzystują koncepcję
e-edukacji. Wprowadzenie do pracy osoby nowo zatrudnionej często związane jest
z przekazaniem jej wielu nowych dla niej informacji, dotyczących specyfiki pracy na
stanowisku, realizowanego na nim procesu technologicznego, niestandardowych
zadań i obowiązków. Brak wystarczających kompetencji na odpowiednim poziomie
u danego pracownika może wynikać ze specyfiki branży, firmy lub stanowiska czy
zakresu dotychczasowych doświadczeń osoby zatrudnionej. W takich sytuacjach
zazwyczaj wykorzystuje się system mentoringu i coachingu. Jednak coraz częściej już
na tym etapie rozpoczyna się prowadzenie działań związanych z e-edukacją, aby
proces pełnego przystosowania do stanowiska pracy i stawianych na nim wymagań
oraz uzyskania wymaganej wiedzy był u nowego pracownika jak najszybszy.
Kolejnym obszarem wykorzystania e-edukacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
jest realizacja funkcji doskonalenia i rozwoju kadry. Dynamiczne środowisko pracy
i zmienne otoczenie wymuszają na pracownikach ciągłe dostosowywanie się do
nowych warunków. Ze względu na liczbę obowiązków służbowych kształcenie
w formach tradycyjnych jest często niemożliwe. Również szkolenia wyjazdowe –
kilkudniowe nie pozwalają wielu zajętym osobom na wzięcie w nich udziału. Idealnym
rozwiązaniem zarówno dla pracodawcy jak i pracobiorcy jest wówczas ang. Distance
Learning.
W oparciu o zdobyte kwalifikacje, można planować indywidualne ścieżki karier
pracowniczych i dokonywać racjonalnych przemieszczeń w organizacji, będących
przejawem awansów pionowych i poziomych.
Jednym z kluczowych obszarów powiązanych z rezultatami działań e-edukacji
i w szczególności e-learningu jest system oceny okresowej pracowników. System ten
powinien spełniać dwie podstawowe funkcje tj. ewaluacyjną i rozwojową, czyli oceniać
działania pracownika, podejmowane przez niego w przeszłości (zazwyczaj w okresie
minionego roku) i jednocześnie wyznaczać cele do osiągnięcia na następny okres
(również jednego roku). W systemie oceny, pracodawca dokonuje zazwyczaj oceny
nie tylko mierzalnych efektów pracy (choć jest to jedno z kryteriów kluczowych), ale
również monitoruje przyrost wiedzy i umiejętności nabywanych we wskazanych
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okresach. W większości firm w systemie okresowej oceny pracownika, w arkuszach
oceny znajduje się punkt określający w ilu szkoleniach uczestniczył, jaka była ich
tematyka, jakie kwalifikacje formalne pracownik dzięki nim uzyskał. Ponieważ
tradycyjne formy kształcenia są mniej dostępne m.in. ze względu na czasochłonność
i wyższe koszty, pracobiorcy coraz chętniej decydują się na e-edukację, aby spełnić
oczekiwania

pracodawców

i

wykazać

chęć

rozwoju

i

własną

aktywność

w podnoszeniu kwalifikacji, a pracodawcy coraz częściej wymagają od kadry
uczestnictwa w takich formach kształcenia.
Warto także wspomnieć, że e-edukacja monitoruje przyrost wiedzy i umiejętności
oraz kompetencji w oparciu o obiektywne metody diagnostyczne i ewaluacyjne, co jest
dodatkową korzyścią dla obu stron, a w konsekwencji często przenosi się na proces
motywowania finansowego i pozafinansowego pracowników.
Kolejnym obszarem wykorzystującym tę formę edukacji jest monitorowane
zwalnianie pracowników czyli ang. Outplacement. Poprzez e-edukację można
przygotować osoby odchodzące z organizacji nie tylko do poszukiwania nowych
miejsc pracy, ale przede wszystkim do uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji do
innych zadań i stanowisk.
E-edukacja wpływa na kształtowanie relacji społecznych wśród pracowników,
tworzy w organizacji kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu, wyzwala
procesy dzielenia się wiedzą i integracji kadry.
Należy jednak pamiętać, że e-edukacja nie będzie dotyczyć pracowników
zatrudnionych jedynie w oparciu o umowę o pracę. Dynamicznie zmieniające się
otoczenie i rozwój nowoczesnych technologii informatycznych wpływa na możliwość
zastosowania elastycznych form organizacji pracy. Coraz częściej i chętniej
pracodawcy decydują się na wprowadzenie idei pracy zdalnej np. telepracy
(teleworking)

czy

strategii

samozatrudnienia

pracowników

oraz

tworzenia

przedsiębiorstw wirtualnych [WAW08]. Właśnie w takich warunkach zastosowanie
e-edukacji ma największe uzasadnienie ekonomiczne i organizacyjne. Pozwala na
realizację szkoleń i podnoszenie kwalifikacji kadry o dowolnej porze, w dowolnym
miejscu i w sposób przyjazny dla osoby szkolącej się z racji indywidualnego toku
pozyskiwania wiedzy i informacji.
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Zakładając więc wzrostowy trend rozwoju systemów pracy zdalnej, konieczne
staje się wdrażanie skutecznych metod kształcenia przyszłych telepracowników oraz
ustawicznego kształcenia kadr już zatrudnionych. Jedną z podstawowych metod może
być właśnie ang. Distance Learning, wykorzystujący ang. Blended Learning
i e-learning.
Łącząc wymagania telepracy, organizacji wirtualnych i konieczności ciągłego
doskonalenia pracowników można stwierdzić, że [GOŁ08]:


rozwój technologii informatycznych i informacyjnych oraz malejące koszty
łączności stanowią podstawę w organizacjach rozwoju przyszłościowych form
e-edukacji i e-pracy;



zastosowanie metod e-learningu i blended learningu jako uzupełnienia
kształcenia w formie tradycyjnej, na poziomie podstawowym, średnim
i akademickim pozwoli na przygotowanie przyszłych kadr do zatrudnienia
w systemie telepracy;



rozwój

systemów

samodzielnością,

pracy
wymusza

zdalnej,

charakteryzujących

realizację

samokształcenia

się

dużą

pracowników,

zmierzając tym samym do przekształcenia się przedsiębiorstw tradycyjnych
w organizacje samouczące się;


wdrożenie systemów e-learningu i telepracy znacznie ułatwia organizowanie
się firm w organizacje wirtualne.

Podsumowując warto dostrzec, że e-edukacja będzie miała rosnące znaczenie
również dla tych pracodawców, którzy ukierunkowują swoje organizacje na
wykorzystywanie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi realizując
np. ang. Leasing i outsourcing personalny w strategii kadrowej, gdzie inwestowanie
w tradycyjne sposoby podnoszenia kwalifikacji może być z jednej strony trudne ze
względu na brak bezpośrednich więzi z pracownikiem, a z drugiej strony mało dla
pracodawcy opłacalne. W takich warunkach e-edukacja może być idealnym
rozwiązaniem, korzystnym również dla pracowników.
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E-LEARNING W PROCESIE KSZTAŁCENIA I ROZWOJU PRACOWNIKÓW
W POLSCE

Możliwość kształcenia pracowników przy wykorzystaniu e-learningu, choć szeroko
opisana w literaturze i powszechnie stosowana w zagranicznych firmach, często nie
przekładała się na praktyczne wykorzystanie w Polsce. Wielu pracodawców jeszcze
do niedawna traktowało tę formę doskonalenia jak nowinkę, funkcjonującą w wielkich
korporacjach, zazwyczaj zagranicznych. Potwierdzeniem tego stanu mogą być wyniki
badań (z 2005 roku), przeprowadzonych przy realizacji konkursu Lider Zarządzania
Zasobami Ludzkimi1. Dokonano analizy technik szkolenia typu off the Job
w 21. firmach, najlepiej realizujących strategię zarządzania zasobami ludzkimi.
Wykorzystanie techniki e-learningu i innych technik szkolenia w badanych firmach
w zależności od formy własności przedstawia tabela 5.1.
Tablica 5.1.

Techniki szkolenia typu off the job według formy własności w firmach
audytowanych w konkursie Lider ZZL

Firmy według formy własności
Spółki skarbu
Spółki
Spółki z
Technika szkolenia
Państwa i
reprezentujące
kapitałem
administracja
polski kapitał zagranicznym
publiczna
prywatny
1
2
5
E-learning
Instruktaż komputerowy
2
4
7
Seminaria
5
6
7
Konferencje
5
7
8
Wykłady
5
7
7
Analiza przypadków
2
5
6
Studia, w tym
5
6
6
podyplomowe
Trening psychologiczny
3
4
4
Odgrywanie ról
1
4
6
Liczba firm
6
7
8

Ogółem
firmy
8
13
18
20
19
13
17
11
11
21

źródło: [URB05]
1

Celem konkursu (organizowanego od 2000 roku) Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest zachęcanie funkcjonujących w
Polsce organizacji do podnoszenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Formuła konkursu polega na nagradzaniu
i wyróżnianiu firm, wykazujących się najbardziej nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami. W VI edycji
(przeprowadzonej w 2005 r.) do finału zakwalifikowano 21 organizacji z całego kraju (o różnych profilach działalności,
odmiennych formach własności, różnej wielkości mierzonej liczbą osób zatrudnionych), a w 2007 r. w finale znalazło się 15
organizacji. Można zatem uznać, że są to najlepsze firmy, posiadające najlepsze rozwiązania kadrowe.
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Jak wynika z danych z tab. 5.1, potrzeba wykorzystania e-learningu w firmie
rzeczywiście zależała od formy własności. Na osiem firm, które stosowały w 2005 roku
e-learning (spośród 21 badanych), pięć stanowiły spółki z kapitałem zagranicznym,
dwie spółki reprezentowały polski kapitał prywatny i tylko jedna była spółką skarbu
Państwa lub z administracji publicznej. Dodatkowo widoczna jest dysproporcja
wykorzystania techniki e-learningu (w 8 badanych firmach) względem na przykład
konferencji (realizowanych przez 20 organizacji).
Jednak, mimo że wdrażanie programów e-learningowych nie było działaniem
powszechnym, na przestrzeni lat 2002–2007 widoczna jest pozytywna zmiana
i dostrzegalny jest powolny wzrost ilości firm, wykorzystujących tę technikę
doskonalenia pracowników (tab. 5.2).

Tablica 5.2.

Wykorzystywanie technik szkolenia typu off the job w firmach audytowanych
w konkursie Lider ZZL

Technika szkolenia
Seminaria
Konferencje
Wykłady
E-learning
Instruktaż
komputerowy
Analiza przypadków
Studia, w tym
podyplomowe
Trening
psychologiczny

2002
100
90,6
78,1
31,2
65,6

Edycja konkursu
2003 2004 2005 2006
100 95,2 85,7 63,6
96,8 90,5 95,2 86,4
97,1 80,9 90,5 72,7
41,9 42,8 38,1 31,8
61,3 52,4 61,9 63,6

56,2
84,4

67,7
93,5

66,7
95,2

61,9 54,5 60,0
80,9 81,8 93,3

46,9

48,4

52,4

52,4 59,1 33,3

2007
73,3
100
66,7
53,3
66,7

źródło: [URB07]

Szkolenia e-learningowe obecnie stają się coraz powszechniejszym i bardzo
skutecznym narzędziem kształcenia pracowników. Na popularność e-learningu ma
również wpływ szeroki zakres tematyczny proponowanych kursów – od zagadnień
prawnych, biznesowych aż po naukę języka. Rośnie liczba dostawców świadczących
tego typu usługi, proponujących bardzo profesjonalne kursy dostosowane do polskich
realiów z wykorzystaniem coraz to nowszych interaktywnych narzędzi.
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Choć ten sposób nauki zyskuje entuzjastów przede wszystkim wśród oddziałów
większych – głównie międzynarodowych firm (z racji doświadczeń wyniesionych
z siedziby przedsiębiorstwa, położonego głównie poza granicami Polski, gdzie
e-learning pojawił się dużo wcześniej) oraz przedsiębiorców głównie w branży
nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, w ostatnich latach dostrzegamy jednak
wzrost zainteresowania takimi kursami w Polsce.
Potwierdzeniem tej tezy mogą być wyniki badań przeprowadzonych w 2006 roku
na próbie 52 firm z całego kraju, przy czym ponad połowa to duże firmy
międzynarodowe, a przedsiębiorstwa polskie stanowiły jedynie 21% [SOB06].
W badanej grupie 73% firm miało już doświadczenia ze szkoleniami realizowanymi
przy wykorzystaniu e-learningu. Wśród czynników, które wpłynęły na decyzję
o przeprowadzeniu

takich

szkoleń

dla

pracowników

wymieniono:

możliwość

doskonalenia kadry w miejscu pracy (100%), elastyczność czasowa szkolenia (84%),
indywidualizacja szkolenia i treści (79%), możliwość bezpośredniej weryfikacji efektów
(76%), możliwość szybkiej modyfikacji programu (39%) oraz nowoczesna forma
szkolenia (13%).
W tych samych badaniach dokonano porównania e-learningu do metod
tradycyjnych

i

wśród

pracodawców

było

jedynie

5%

entuzjastów

metody

e-learningowej, natomiast 53% ankietowanych firm oceniło tę formę jako gorszą niż
tradycyjna (porównywalne oceny obie formy otrzymały od 42% badanych). Wyniki te
potwierdzają wcześniejsze wnioski, że pracodawcy stosują tę formę rozwoju kadry ze
względu na jej nowoczesność i walory ekonomiczne oraz organizacyjne, ale nie są
jednoznacznie przekonani o jej efektywności, co może wpływać na rzeczywiste
nastawienie pracowników do uczestnictwa w tej formie doskonalenia.

5.3.

DZIAŁANIA E-LEARNINGOWE NA PRZYKŁADZIE SOPOCKIEGO
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA I BRE BANKU S.A.

Przykładowe rozwiązania można prześledzić na przykładzie działań wdrożonych
w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. i BRE BANKU SA
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W 2003 roku Grupa Ergo Hestia uruchomiła elektroniczny system edukacyjny –
portal e-learningowy pod nazwą „Akademia Hestii” [TRO04]. Jest to platforma
szkoleniowa zawierająca elektroniczne kursy (m.in. podręczniki szkolne) oraz
przygotowane na ich podstawie testy. Pracownicy Hestii w całej Polsce mogą szkolić
się przy stanowiskach pracy. Nauka kursantów odbywa się zarówno w trybie
synchronicznym jak i asynchronicznym. Kluczową rolę odgrywają trenerzy, którzy
odpowiedzialni są nie tylko za część merytoryczną nauczania, ale również
dydaktyczną i organizacyjną (np. pilnują terminów nauki i egzaminów poprzez
korespondencję e-mailową z uczestnikami).
Równie ważną rolę w procesie uczenia się pracowników w systemie zdalnej
edukacji w Ergo Hestia pełnią menedżerowie, którzy z jednej strony mogą
rekomendować swoich podwładnych do uczestnictwa w kursach w ramach Akademii,
a z drugiej strony, jeśli pracownik zgłasza się z własnej inicjatywy, formalnie akceptują
zgłoszenie. Biuro Doboru i Rozwoju Kadr zachęca przełożonych do aktywnego
wspierania pracowników w podejmowaniu przez nich edukacji e-learningowej.
Aby zapewnić powszechny dostęp do tej formy kształcenia, w centrali firmy
i większości jej przedstawicielstw uruchomione zostały salki e-learningowe, dzięki
czemu ze szkoleń mogą korzystać także ci pracownicy, którzy nie mają
bezpośredniego dostępu do sieci informatycznej lub są współpracownikami nie
posiadającymi w Hestii stałego miejsca pracy. Jest to przykład potwierdzający,
omówione wcześniej tendencje, że szkolenia e-learningowe będą odgrywały coraz
większą rolę w firmach zatrudniających pracowników w oparciu o samozatrudnienie
czy też pracy zdalnej.
W przypadku drugiej omawianej firmy – BRE Banku, pierwsza okazja zetknięcia
się z systemem kształcenia na odległość czeka na nowego pracownika już na etapie
adaptacji [TRO05]. Każdy nowo zatrudniony musi przejść przez kurs „Program
wprowadzający” składający się z bloków: „Elementarz nowego pracownika”, „Pilot po
pierwszym dniu pracy”, „Szybka adaptacja”, który zakończony jest testem 50 pytań
„Co już wiem?” Taka forma zdobywania wiedzy o banku jest uzupełnieniem
klasycznego mentoringu.
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Szkolenia wewnętrzne w BRE Banku realizowane są w sposób tradycyjny oraz
w systemie distance learning. W 2003 roku pracownicy uzyskali dostęp do
opracowanych szkoleń przez zakupioną platformę e-learningową oraz przez stronę
intranetową „Globus”. Uruchomienie szkoleń w sieci wewnętrznej pozwoliło na
optymalizację kosztów doskonalenia pracowników, a także wykorzystanie platformy
do procesu planowania rozwoju kadry o najwyższym potencjale i umiejętnościach
menedżerskich.
Bank stworzył stronę intranetową „@kademia BRE Banku”, która zawiera
informacje i materiały ze wszystkich szkoleń organizowanych przez firmę. Oprócz
materiałów zamieszczanych często jeszcze przed szkoleniami, tak by umożliwić
uczestnikom wcześniejsze zapoznanie się z nimi oraz zapewnić efektywniejszą pracę
podczas

kursu,

umieszcza

się

prezentacje

i

materiały

z

każdego

kursu

e-learningowego, aby pracownicy mogli na bieżąco przypominać sobie i „odświeżać”
zdobytą wiedzę.
Dzieleniu się informacją służy „Program kaskadowego przekazywania wiedzy
w Banku”, realizowany przez stronę intranetową „Szkolenia kaskadowe”. Bank przyjął
zasadę, że każda osoba uczestnicząca w szkoleniu zewnętrznym jest zobowiązana
nie tylko do opracowania materiałów szkoleniowych i udostępnienia ich w wersji
elektronicznej

na

przeprowadzenia

stronie

intranetowej

seminarium

czy

dla

szkolenia

pracowników,
wewnętrznego

ale

również

dla

do

wszystkich

zainteresowanych. Takie działanie jest potwierdzeniem wdrażania rozwiązań
omówionych we wcześniejszym fragmencie artykułu, a dotyczących zarządzania
wiedzą i potrzeby przygotowania kadry do prowadzenia rapid e-learningu.

5.4.

IDEA E-LEARNINGU W OPINII PRACOWNIKÓW – WYNIKI BADAŃ
WŁASNYCH

W poprzednim rozdziale dokonano analizy wykorzystania e-learningu przez
pracodawców i opisano dwa przypadki rzeczywistych wdrożeń. Wydaje się jednak
równie ważne określenie, jaka jest wiedza i nastawienie pracowników do tej formy
doskonalenia. W celu zbadania tych obszarów zostały przeprowadzone badania

Wykorzystanie e-edukacji w systemie zarządzania zasobami ludzkimi

69

ankietowe wśród osób pracujących w firmach regionu lubelskiego. Próba badawcza
liczyła 110 osób studiujących w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie w trybie niestacjonarnym (zaocznym) na poziomie licencjackim i 45 osób,
będących słuchaczami studiów podyplomowych tej Uczelni.
Pytanie pierwsze dotyczyło poziomu wiedzy o e-learningu, posiadanej przez
respondentów. Wyniki wskazują, że większą i obszerniejszą wiedzę mają studenci
studiów licencjackich, co może wynikać zarówno z ich doświadczeń zawodowych, jak
i obszernej wiedzy teoretycznej, uzyskiwanej w trakcie nauki, przekazywanej na
różnych przedmiotach. Natomiast słuchacze studiów podyplomowych pozyskują
najczęściej wiedzę jedynie z konkretnej dziedziny, bezpośrednio związanej z profilem
wybranego kierunku studiów bez omawiania metody e-learningu (rys. 5.1).

100
80
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0

Studia podyplomowe
obszerna wiedza

Studia Licencjackie
pobieżna

brak wiedzy

Rys. 5.1. Poziom wiedzy o e-learningu

Kolejne pytanie dotyczyło oceny efektywności e-learningu względem systemu
tradycyjnego. Z badań wynika, że słuchacze studiów podyplomowych mają nie tylko
mniejszą wiedzę, ale są bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o efektywność tej formy
doskonalenia względem systemów tradycyjnych. Szczegółowe wyniki przedstawia
rys. 5.2.
W oparciu rezultaty badań (rys. 5.1 i 5.2) można zauważyć, że im mniejsza wiedza
na temat e-learningu, tym większe przekonanie kadry, że dotychczasowe – tradycyjne
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metody dokształcania są bardziej skuteczne i wiążą się z wyższą jakością kształcenia
pracowników.
50
45
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20
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5
0

bardziej efektywny
na tym samym poziomie
mniej efektywny
całkowicie nieefektywny
Studia
Studia Licencjackie
podyplomowe

Rys. 5.2. Porównanie efektywności metod e-learningowych względem tradycyjnych
w doskonaleniu kadr

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują także, jakie wady i zalety e-learningu
dostrzegają respondenci (rys. 5.3 i 5.4).
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Rys. 5.3. Wady e-learningu w opinii respondentów
gdzie:
1 - Brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcą
2 - Brak bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami
3 - Brak bezpośredniej kontroli pracy kursu
4 - Nie wyrabia nawyku systematyczności
5 - Nieuczciwość uczestników
6 - Trudności techniczne

71

Wykorzystanie e-edukacji w systemie zarządzania zasobami ludzkimi

80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

2

3

4

5

6

Rys. 5.4. Wady e-learningu w opinii respondentów
gdzie:
1 - Możliwość edukacji w dowolnym miejscu
2 - Możliwość wyboru czasu nauki
3 - Niższy koszt
4 - Mniejszy stres
5 - Różnorodne źródła informacji
6 - Atrakcyjny przekaz treści

Do największych wad e-learningu ankietowani zaliczyli (obie grupy badane
łącznie): brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcami (93%) i innymi uczestnikami
kursu (58%) oraz brak bezpośredniej kontroli pracy (46%). Oznacza to, że badani
przywiązują dużą wagę w procesie kształcenia do tworzenia się więzi społecznych
pomiędzy uczestnikami kursów.
Natomiast wśród największych zalet (względem tradycyjnych form kształcenia)
wymieniono: możliwość edukacji w dowolnym miejscu (71%), możliwość wyboru
czasu nauki (66%), niższy koszt (56%) oraz mniejszy stres towarzyszący weryfikacji
zdobytej wiedzy (31%).
Powyższe wyniki pokazują, że znacząca część badanych ma ambiwalentne
uczucia względem e-learnigu jako metody podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia
umiejętności. Dla pracodawcy może to oznaczać konieczność przełamywania oporów
psychicznych pracowników. Być może, z tej właśnie przyczyny, udział e-learningu
wśród innych metod stosowanych obecnie w polskich przedsiębiorstwach wciąż nie
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jest powszechny, a chęć pracodawców do wykorzystywania e-edukacji do rozwoju
zatrudnionej kadry jest ograniczona.

5.5.

PODSUMOWANIE

Powyższe rozważania, zarówno w części teoretycznej jak i empirycznej, potwierdzają
potrzebę

rozpowszechniania

wiedzy

dotyczącej

e-edukacji

zarówno

wśród

pracodawców jak i pracowników. Coraz więcej ośrodków edukacyjnych przygotowuje
ofertę kształcenia na odległość, która jest nie tylko bogata, ale i profesjonalnie
opracowana, przy zachowaniu najwyższej jakości standardów merytorycznych,
dydaktycznych,

organizacyjnych

i

technologiczno-informatycznych.

Tego

typu

edukacja jest możliwa głównie przez sieć internetową, ale także przez sieć lokalną
oraz cyfrowe nośniki danych, a więc technologie, które w chwili obecnej są niemal
powszechnie dostępne. Znacząca część dużych czy międzynarodowych firm, posiada
własne zindywidualizowane platformy e-learningowe, dostosowane do swojej
specyfiki, a uczestnictwo zatrudnionej kadry w różnorodnych formach e-edukacji
traktuje wtedy jako działanie naturalne i spontaniczne. Wydaje się więc, że i polskie
czy też mniejsze firmy będą musiały podjąć takie inicjatywy i realizować je względem
własnej kadry w sposób powszechny, egzekwując aktywność w tym zakresie od
wszystkich zatrudnionych pracowników bez względu na rodzaj umowy i formę
współpracy. Takie działanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi z pewnością
przyniesie wiele pozytywnych zmian nie tylko w nastawieniu do wszelkich nowości
edukacyjnych,

ale

przede

wszystkim

stanie

się

narzędziem

elastycznego

dostosowania kompetencji pracowników do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

6
Wybrane aspekty bezpieczeństwa aplikacji
internetowych

Wraz z szybkim rozwojem technologii informatycznych i wzrostem atrakcyjności sieci
komputerowych rośnie zjawisko zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego, przy czym
nieustannie pojawiają się nowe rodzaje zagrożeń. Każdy serwer sieciowy, każda
aplikacja internetowa udostępniana on-line są bez przerwy narażone na ataki.
Bezpieczeństwo sieciowe, związane z zagrożeniami i sposobami zabezpieczeń
aplikacji internetowych, jest zagadnieniem niezwykle istotnym, i to nie tylko z uwagi na
właścicieli i użytkowników portali bankowych czy sklepów internetowych. Systemy
informatyczne znajdują zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach gospodarki;
wiele organizacji (instytucji, przedsiębiorstw, firm) jest wprost uzależnionych od sieci
globalnej z powodu jej możliwości i bogactwa zasobów, co sprawia, że stają się one
idealnym celem dla przestępczej działalności w sieci.
Przedmiotem ataków w Internecie są przede wszystkim znane portale
o znaczeniu strategicznym, ale też galerie zdjęć, fora dyskusyjne, blogi czy prywatne
strony WWW zwykłych użytkowników. Każda strona internetowa generowana
dynamicznie przy pomocy skryptu napisanego w języku PHP, Perl, Python czy Ruby
może stać się celem ataku. Źródłem większości problemów z bezpieczeństwem są
luki w oprogramowaniu komputerów (w systemach operacyjnych, ich komponentach,
aplikacjach użytkowych, a nawet w narzędziach ochronnych).
Z raportu firmy G DATA o szkodliwym oprogramowaniu w 2007 roku wynika, że
nastąpił trzykrotny jego wzrost (odnotowano ponad 133 tys. takich programów)
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w stosunku do roku poprzedniego. Główne rodzaje rejestrowanych zagrożeń to:
adware1, backdoory2, spyware3 i wirusy, najczęściej wykorzystujące platformę
Windows, ale również aplikacje w JavaScript, HTML, VBScript, PHP i Perl. Masowo
atakowane były konta klientów banków oraz tworzone nielegalne bazy danych
użytkowników z danych zebranych z serwisów sieciowych. Coraz rzadziej natomiast
wysyłane są maile z zainfekowanymi załącznikami - ich miejsce zajęły listy
elektroniczne zawierające odsyłacze do stron WWW zawierających szkodliwe
oprogramowanie.
Dane firmy Symantec są jeszcze bardziej niepokojące. Z jej badań wynika, że
w 2007 roku pojawiło się ponad 700 tys. zupełnie nowych szkodliwych programów,
a liczba wszystkich znanych wirusów, robaków, koni trojańskich i tym podobnych
zagrożeń krążących w Internecie przekroczyła milion typów, z których większość
wykorzystuje

słabości

platformy

systemowej

Windows

[SYM08].

Jednym

z najpoważniejszych zagrożeń sieciowych jest zdalne przejęcie komputera (uzyskanie
na odległość uprawnień administratora) do prowadzenia dalszych szkodliwych
działań, często niezgodnych z prawem. Z prowadzonych obserwacji wynika, że
współcześni włamywacze pracują dla zorganizowanych grup przestępczych i atakują
najbardziej znane strony internetowe.

6.1. ATAKI ZWIADOWCZE
System

informatyczny

będący

przedmiotem

ataku

wymaga

wcześniejszego

rozpoznania. Dla uzyskania możliwie jak najwięcej informacji na jego temat
(o oprogramowaniu, konfiguracji, uruchamianych usługach) prowadzi się podsłuch
ruchu sieciowego i skanowanie portów. Zebrane dane pozwalają atakującemu
wskazać słabe punkty systemu umożliwiające skuteczne przeprowadzenie ataku na
wybrany cel.

1

Darmowe programy użytkowe zawierające funkcje wyświetlania reklam.
Oprogramowanie podszywające się pod pliki i programy wykorzystywane przez użytkownika,
pozwalające przejąć kontrolę nad komputerem.
3
Oprogramowanie szpiegujące.
2
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Podsłuchiwanie w sieciach komputerowych może być realizowane różnymi
metodami. Ze względu na sposób dostępu do podsłuchiwanych pakietów wyróżnia się
dwa rodzaje podsłuchu:


podsłuchiwanie pasywne, polegające tylko na odczytywaniu zawartości
pakietów – stosowane, gdy intruz ma bezpośredni dostęp do przesyłanych
danych,



podsłuchiwanie aktywne, gdy intruz nie ma dostępu do pożądanych pakietów
i konieczne jest przekierowanie ruchu w sieci.

Programy prowadzące podsłuch (tzw. sniffery) na wszystkich lub wybranych portach,
przeznaczone dla różnych środowisk, znacznie różnią się funkcjonalnością; niektóre
z nich są dostępne w Internecie. Podstawowe funkcje snifferów to przechwytywanie,
filtrowanie i analiza zawartości pakietów. Zebrane podczas podsłuchu dane (w tym np.
nazwy użytkowników i hasła) są zapisywane do plików. Bardziej rozbudowane
narzędzia oferują dodatkowo funkcję przekierowywania ruchu w sieci za pomocą
różnych technik, jak np. zatruwanie pamięci ARP (ang. Address Resolution Protocol)
czy fałszywy serwer DHCP 4 (ang. Dynamic Host Configuration Protocol). Programy te
są używane przez administratorów systemów do testowania sieci (stąd ich legalność),
jednak można je wykorzystywać bezprawnie do prowadzenia podsłuchu bez wiedzy
i zgody użytkowników sieci (a to jest już karalne). Do popularnych snifferów sieci
kablowych należą Ethereal, Ettercap i tcpdump.
W celu identyfikacji uruchamianych usług prowadzi się skanowanie portów5.
Znajomość działających na danym komputerze usług pozwala określić typ i wersję
systemu operacyjnego, wykorzystywane aplikacje oraz wskazać luki w systemie
zabezpieczeń.

Do

skanowania

portów

można

użyć

gotowych

narzędzi

wykorzystujących różne techniki skanowania, na przykład skanowanie TCP connect
(metoda połączeniowa), skanowanie TCP SYN (skanowanie półotwarte), skanowanie
TCP null czy ACK, mapowanie odwrotne lub mapowanie odwrotne z podszywaniem
się. Do skanowania portów dostępnych jest wiele narzędzi o szerokiej funkcjonalności.
Zwykle są one przeznaczone dla konkretnego środowiska: Windows, UNIX, do
4

Protokół używany do uzyskiwania informacji konfiguracyjnych; umożliwia przypisanie
komputerowi adresu bez konieczności konfigurowania tej informacji w bazie danych serwera.
5
Wiele usług związanych jest domyślnie z określonym numerem portu.
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skanowania portów TCP lub UDP. Dla systemu UNIX na uwagę zasługują: strobe (do
skanowania portów TCP), udp-scan (do UDP) oraz uniwersalne netcat czy nmap.
Natomiast dla systemów Windows znane narzędzia to: SuperScan (dla portów TCP
i UDP), Wiscan (TCP) oraz WUPS (UDP). Większość technik skanowania opiera się
na wysyłaniu pakietów testujących i analizowaniu otrzymanej odpowiedzi. Skanowanie
portów TCP (protokół połączeniowy) polega na wysyłaniu do wybranego portu pakietu
rozpoczęcia sesji SYN, i jeśli komputer nasłuchuje na danym porcie, zwracany jest
pakiet SYN/ACK. Skanowanie portów UDP (protokół bezpołączeniowy) to skanowanie
negatywne: nadejście wiadomości zwrotnej informuje, że dany port jest zamknięty,
natomiast brak odpowiedzi oznacza jego otwartość.
Aby ukryć fakt skanowania portów można zastosować powolne skanowanie lub
skanować porty w kolejności losowej. Skanery mogą używać techniki kamuflażu,
dzięki czemu są niewykrywalne. Bardziej zaawansowane narzędzia umożliwiają
zmianę adresu nadawcy pakietu źródłowego na adres nieistniejący lub aktualnie
nieaktywny w danej sieci. Techniką pozwalającą ukryć tożsamość jest np. FTP
Bounce Scanning, która wykorzystuje serwer FTP jako punkt pośredniczący (proxy).
W celu zdobycia informacji o podatnych na ataki usługach można też
przechwytywać banery (np. komunikaty otwieranych sesji, przy pomocy takich
programów jak netcat, amap czy grabbb). Włamywacze usiłują korzystać jedynie
z tych narzędzi, które pozwalają im zachować anonimowość.
Oczywiście istnieją też techniki i gotowe programy, np. hping, pozwalające
wykrywać możliwość nielegalnego dostępu do systemu pomimo stosowania zapór
sieciowych. Program hping wysyła pakiety TCP (domyślnie), UDP lub ICMP do portu
docelowego, analizuje pakiety odpowiedzi i raportuje wyniki dostarczając informacji
o kontroli dostępu do zapory sieciowej. Naturalnie jest możliwość całkowitego
blokowania przez zaporę dojścia pakietów do miejsca przeznaczenia. Rutery i zapory
sieciowe, które przepuszczają pakiety ICMP ECHO, ICMP ECHO REPLAY oraz UDP,
są podatne na atak z tunelowaniem polegający na umieszczaniu rzeczywistych
danych w nagłówku pakietu. Otwarte porty za zaporą można identyfikować na
przykład programem firewalk.
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Szczególnie łatwe do penetracji są sieci bezprzewodowe, a działania takie trudno
wykryć. Do wyszukiwania i dokumentowania sieci WLAN (ang. Wireless Local Area
Network, standard 802.11) dostępne są gotowe narzędzia o różnej funkcjonalności,
które umożliwiają:


analizowanie nagłówków pakietów oraz pól wektora inicjującego,



sprawdzanie identyfikatorów sieci SSID/ESSID (ang. Service Set Identifier,
Extended SSID),



sprawdzanie adresów MAC (ang. Media Access Control),



identyfikację użytych zabezpieczeń (WEP , WPA ) lub wykazanie ich braku,



sprawdzenie zasięgu sygnału,



uzyskanie informacji o używanych protokołach,



zdobycie informacji o adresach IP,



łamanie klucza szyfrującego.

6

7

Sniffery bezprzewodowe w sposobie deszyfrowania i analizy pakietów nie różnią się
zasadniczo od narzędzi do podsłuchu w sieciach konwencjonalnych. Znane sniffery
sieci bezprzewodowych to np. Mognet, tcpdump, airfart, THC-Wardrive, Wellenreiter,
airodump-ng oraz AiroPeek NX. Przykładowymi skanerami identyfikującymi punkty
dostępowe są WifiScanner i Gtkskan.
W ostatnich latach odnotowuje się tendencję spadkową skanowań, jednak ta
działalność penetracyjna nadal utrzymuje się na znaczącym poziomie w stosunku do
innych zagrożeń (rys. 6.1).
Po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania następuje dalsza penetracja
wybranego

systemu,

użytkowników,

prowadząca

rozpoznania

między

innymi

współużytkowanych

do

plików

zidentyfikowania
oraz

kont

zainstalowanych

aplikacji. Do pozyskiwania tego typu informacji również można posłużyć się
specjalizowanymi narzędziami, przy czym techniki ich gromadzenia zależą od rodzaju

6

Wired Equivalent Privacy – standard IEEE działający w warstwie łącza danych wprowadzający
ochronę danych przed pasywnym podsłuchem.
7
Wi-Fi Protected Access – standard IEEE kompatybilny z WEP wprowadzający mocniejsze
mechanizmy zabezpieczeń; jego następcą jest WPA2 (brak kompatybilności z wcześniejszymi
rozwiązaniami).
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platformy systemowej. Po tych działaniach można już podjąć próbę skutecznego
zaatakowania danego systemu teleinformatycznego.

Incydenty skanowania
Rok
2007

24,8

2006

27,11

2005

51,35

2004

53,9

2003

81,6
0

20

40

60

80

100

Procent

Rys. 6.1. Incydenty skanowania rejestrowane przez CERT Polska w latach 2003-2007

Do podsłuchiwania przesyłanych pakietów danych (tak jak i rozmów telefonicznych)
uprawnieni są [HAC08]:


prokuratura,



policja (ustawa z dnia 6.04.1990 r. o Policji),



UOP (ustawa z dnia 6.04.1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa),



Straż Graniczna (ustawa z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej),



organa kontroli skarbowej (ustawa z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej),



Wojskowe Służby Informacyjne oraz Żandarmeria Wojskowa (ustawa z dnia
21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ze
zmianami z 29.07.2005 r.).
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W Stanach Zjednoczonych monitorowanie połączeń telefonicznych i internetowych
bez sądowego nakazu mogą prowadzić również agendy rządowe. Taki wyrok wydał
w lipcu 2007 roku Dziewiąty Okręgowy Sąd Apelacyjny w San Francisco [INT08].

6.2. ATAKI NA SERWERY
Bezpieczeństwo całej sieci w dużej mierze zależy od serwerów, czyli komputerów
przeznaczonych do specjalnych zadań (m.in. świadczących różne usługi sieciowe),
pracujących zwykle bez przerwy. Ataki na aplikacje internetowe polegają często na
wykorzystywaniu

luk

w

ich

oprogramowaniu

(wad

wynikających

z

błędów

programistycznych) do przejęcia kontroli nad zdalnym komputerem. Do tego służą
specjalne kody zwane exploitami.
Wyróżnia się wiele typów luk w aplikacjach internetowych, między innymi są to:
pliki przykładów, ujawnienie kodu źródłowego, sprowadzenie do postaci kanonicznej,
rozszerzenia serwera czy zatwierdzanie danych wejściowych (np. przepełnienia
bufora) [MSK06]. Pełną ich listę zawiera projekt OWASP8 (ang. Open Web Application
Security Project).
Producenci platform systemowych w celu reklamowania funkcjonalności swojego
oprogramowania mają zwyczaj udostępniania przykładowych skryptów i fragmentów
kodu źródłowego. Ujawniane próbki często zawierają wady, a uruchomione,
umożliwiają podejmowanie różnego rodzaju nielegalnych działań, takich jak
penetrowanie zawartości dowolnych plików serwera czy zdalne wykonywanie na nim
poleceń. Z kolei atak wykorzystujący fakt ujawnienia kodu źródłowego polega na
możliwości przeglądania źródła określonej aplikacji i łączeniu tej czynności z innymi
technikami w celu otwierania ważnych chronionych plików.
Często adresy komputerów i zasobów sieciowych można zapisywać w różnych
formach. Proces przekształcania ich do postaci standardowej (najprostszej) nosi
nazwę sprowadzania do postaci kanonicznej. Jeśli aplikacje swoje decyzje dotyczące
bezpieczeństwa opierają na nazwach zasobów, to istnieje możliwość wykorzystania
8

Projekt zespołu wypracowującego ogólnodostępne zestawy procedur i standardów
pozwalających programistom i projektantom na tworzenie bezpiecznych aplikacji webowych
w różnych środowiskach.
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tego z nieprzewidywalnym skutkiem. Ataki te, nazywane „atakami ze sprowadzaniem
do postaci kanonicznej”, mogą przyjmować różne formy. Znane są działania
wykorzystujące luki Unicode/Double Code

9

(to właśnie je wykorzystywał robak

Nimda). Można się przed nimi bronić stosując narzędzia (np. Microsoft URLScan)
pozwalające odrzucać adresy URL zawierające znaki Unikodu czy szesnastkowe.
Z kolei rozszerzenia to niewielkie biblioteki kodu dołączane do zasadniczego
oprogramowania HTTP, zwiększające jego funkcjonalność poprzez realizację
dodatkowych zadań (np. dynamiczne wykonywanie skryptów czy indeksowanie).
Stanowią one źródło zagrożenia bezpieczeństwa na skutek swoich niedoskonałości,
które atakujący może umiejętnie wykorzystać. Narzędzia pozwalające włamywać się
tym sposobem do serwerów są dostępne w Internecie. W przypadku rozszerzeń
najlepszym rozwiązaniem problemu jest po prostu ich wyłączenie.
Poważne zagrożenie dla systemów informatycznych stanowią, stosowane od
połowy lat 90., ataki z przepełnieniem bufora pozwalające stosunkowo łatwo przejąć
kontrolę nad zdalnym komputerem. Najłatwiejszymi do skutecznego zaatakowania
systemu są przepełnienia stosowe polegające na umieszczeniu szkodliwego kodu
w stosie wykonawczym procesora. Popularne są również przepełnienia bufora
polegające na wprowadzeniu kodu do sterty10, czy tzw. przepełnienie zmiennych
całkowito-liczbowych.
W styczniu 2008 roku poinformowano o nowych lukach umożliwiających
przeprowadzenie ataku z przepełnieniem bufora. Firma Core Security odkryła
poważny błąd w zabezpieczeniach serwera DHCP wykorzystywanego w systemie
OpenBSD (w. 4.0, 4.1 i 4.2) umożliwiający atakującemu na unieruchomienie dowolnej
usługi. Natomiast w popularnym odtwarzaczu multimedialnym WinAmp w wersji 5.35
Full wykryto błąd przekroczenia zakresu liczby całkowitej w module przetwarzania
danych, prowadzący do przepełnienia bufora w wyniku uruchomienia odpowiednio
spreparowanego

9
10

pliku

Free

Lossless Audio

Codec.

Poprawka

została

Do przeprowadzenia ataku wykorzystuje się niepoprawne translacje znaków do postaci
znormalizowanej.
Sterta wykorzystywana jest do dynamicznego alokowania pamięci w czasie wykonywania
programu. Jeśli atakujący zmieni ustawienia uprawnień na „Access Allowed”, uzyskuje
nieuprawniony dostęp do systemu lub usługi.

już
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przygotowana

(w. 5.5),

a

użytkownicy

wcześniejszych

wersji

mogą

dla

bezpieczeństwa usunąć bibliotekę libFlac.
Serwery zawsze stanowiły atrakcyjny cel ataków, zatem niezwykle trudne
zadanie skutecznej ich ochrony staje szczególnie przed administratorami serwerów
o strategicznym znaczeniu. Znane są przykłady ataków na serwery Urzędów
Miejskich, Biuletynu Informacji Publicznej czy Instytutu Energii Atomowej w Świerku
(gdzie atakujący mogli mieć dostęp do takich informacji jak np. „specyfikacja
urządzeń”). W maju 2007 media donosiły o skoordynowanych atakach na estońskie
serwery rządowe, blokowano strony internetowe gazet, usiłowano ograniczyć
dostępność, między innymi, estońskich systemów bankowych. Natomiast w grudniu
2007 roku świat obiegła wiadomość o skutecznym zaatakowaniu dwóch placówek
armii amerykańskiej: Oak Ridge National Laboratory w Tennessee i Los Alamos
National Laboratory w Nowym Meksyku. W tym przypadku hakerzy uzyskali dostęp do
baz danych znajdujących się w tajnych laboratoriach wojskowych, gdzie prowadzone
badania oznaczone są klauzulą „ściśle tajne”. Pierwsza z placówek dominuje
w technologicznych ekspertyzach dotyczących bezpieczeństwa krajowego i badaniach
wojskowych, zaś druga specjalizuje się w badaniach nad bronią nuklearną. Podane
przykłady skutecznych włamań wskazują na skalę i wagę problemu.
Obecnie administratorzy systemów posiadają większą świadomość realnych
zagrożeń i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a tym samym umiejętniej konfigurują
systemy i aplikacje oraz oprogramowanie ochronne, dbając też o ich aktualizację. Do
zmniejszenia podatności serwerów internetowych na ataki przyczyniły się też
specjalizowane

narzędzia

umożliwiające

analizę stanu

bezpieczeństwa

oraz

zintegrowane funkcje zatwierdzania danych wejściowych (jak np. URLScan firmy
Microsoft). Skanery bezpieczeństwa sprawdzają systemy komputerowe (w tym
serwery) pod kątem luk wykorzystywanych do włamań, wykrywają miejsca
umożliwiające przeprowadzenie ataku i podają sposoby ochrony systemu. Wśród
skanerów bezpieczeństwa wyróżnia się skanery hostów i skanery sieci. Pierwsze
z nich

wspomagają

administratorów

w

definiowaniu

polityki

bezpieczeństwa,

umożliwiają między innymi tworzenie raportów, w których wykazywane są odstępstwa
od przyjętej polityki oraz wskazują sposób rozwiązania zaistniałego problemu. Z kolei
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skanery sieci testują sieć na obecność każdej ze znanych luk i wykonują pozorowane
ataki próbując złamać istniejące zabezpieczenia. Do wykrywania znanych luk
w serwerach internetowych można wykorzystać takie skanery jak na przykład Nikto
czy Whisker.
Metodą na zapobieganie wykorzystywaniu luk jest instalacja dostarczanych przez
producentów

tzw.

łatek,

jednak

zawsze

istnieje

możliwość

ponownego

„odbezpieczenia” systemu.

6.3. ATAKI NA APLIKACJE INTERNETOWE
Przy atakowaniu aplikacji internetowych stosuje się wiele tych samych technik, co przy
atakach na serwery (jak np. zatwierdzanie danych wejściowych i ujawnianie kodu
źródłowego). Do wykrywania aplikacji podatnych na włamanie można wykorzystać
wyszukiwarki sieciowe (np. Google), które indeksują różne zasoby, w tym np. strony
WWW. Pozwalają one zachować anonimowość i umożliwiają uzyskanie informacji
potrzebnej do przeprowadzenia ataku w sieci. W ramach przygotowań do ataku na
wybraną aplikację może istnieć potrzeba pobrania całej witryny. Do tego celu można
zastosować gotowe narzędzia, takie jak bezpłatny program wget, pobierający pliki
przy pomocy takich protokołów jak HTTP, HTTPS i ftp, czy oprogramowanie Offline
Explorer Pro (komercyjna aplikacja Win32), obsługujące na przykład protokoły HTTPS
i RTSP (ang. Real Time Streaming Protocol), które pozwala na pobieranie witryn
internetowych do edycji off-line.
Ataki

na

aplikacje

internetowe

poprzedza

gruntowna

ich

analiza,

do

przeprowadzenia której też można wykorzystać specjalizowane narzędzia. W celu
wyszukiwania słabych stron oprogramowania badane są między innymi architektura
i funkcjonalność aplikacji. Do popularnych narzędzi należą: Achilles (przechwytuje
dane podczas sesji HTTP), Paros Proxy (testuje zabezpieczenia aplikacji), czy
o podobnej funkcjonalności WebSleuth, SPIKE Proxy i Web Proxy. Te i im podobne
narzędzia są przeznaczone dla administratorów sieci do badania bezpieczeństwa
aplikacji internetowych bądź serwerów, jednak użyte przez hakerów pozwalają na
znalezienie możliwości wywołania przepełnienia bufora, zablokowania usługi lub
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wyszukania innej drogi do przeprowadzenia ataku na wybraną witrynę. Ataki na
aplikacje internetowe skupiają się wokół takich obszarów, jak:


uwierzytelnianie,



zarządzanie sesją,



interakcja z bazą danych,



akceptacja danych wejściowych.

Wiele

aplikacji

sieciowych

wykorzystuje

skrypty

zapytań

do

bazy

danych

umieszczonej na serwerze internetowym w popularnym języku bazodanowym SQL.
W tym przypadku, przechwycenie wysyłanych przez skrypty zapytań lub ich
modyfikacja (np. poprzez wstawienie znaków mających szczególne znaczenie
w języku Transact-SQL), może prowadzić do nieprzewidzianego działania aplikacji
i w konsekwencji umożliwić przejęcie nad nią lub danymi kontroli.
Do najbardziej rozpowszechnionych należą ataki XSS (ang. Cross-Site Scripting),
przy czym wyróżnia się tu ataki odbite, trwałe, zapisane, lokalne i bezpośrednie.
Główna idea ataków XSS

polega na umieszczeniu szkodliwego kodu na stronie

internetowej lub w hiperłączu, a następnie zainfekowaniu nim komputera każdego
odwiedzającego ją użytkownika. Szkodliwy kod może być umieszczony na stronie
WWW (atak zapisany, trwały), może zostać dostarczony mailem (atak bezpośredni)
lub znajdować się w innym serwisie (atak odbity). Wstawiane oprogramowanie może
obejmować kod HTML, skrypty, ActiveX czy Flash. Na ogół celem ataku nie jest sama
strona

WWW,

lecz

jej

użytkownicy

mający

zaufanie

do

danego

serwisu

informacyjnego. Skutkiem tych działań, w przypadku dużej liczby poszkodowanych,
może być zatem utrata zaufania do organizacji będącej właścicielem danej strony
internetowej.
Niepoprawną realizację zatwierdzania danych wejściowych przez aplikację
internetową wykorzystano także w ataku HTTP Response Splitting, polegającym na
wstawianiu odpowiedzi HTTP. Efekty są w tym przypadku takie same jak podczas
ataku XSS. Dotyczy to aplikacji, w których dane użytkownika osadzone są
w odpowiedzi HTTP – najczęściej odnosi się to do skryptów działających na
serwerach i przepisujących łańcuchy zapytań z nowymi nazwami lokalizacji.
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Dla uzyskania nielegalnego dostępu do komputera użytkownika można też
wykorzystać luki w oprogramowaniu klienckim. Celem takiego ataku może być
przeglądarka internetowa, ale też inne oprogramowanie po stronie użytkownika
przetwarzające różne dane na odwiedzanych stronach WWW. Zagrożenia może nieść
używanie poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, a nawet korzystanie
z protokołów umożliwiających szyfrowanie przesyłanych danych, takich jak SSH czy
SSL/TLS, na które też można przeprowadzać ataki wykorzystujące ich wady.
Jeszcze inna metoda atakowania polega na wstawianiu kodu SSI (ang. Serwer
Side Includes) do pól stanowiących dla serwera dokument HTML, co umożliwia zdalne
uruchomienie poleceń. Mechanizm SSI zapewnia interaktywność i funkcjonowanie
w czasie rzeczywistym bez programowania, i często jest używany do sprawdzania
czasu systemowego (daty, godziny) lub do lokalnego wykonania poleceń. Najbardziej
wykorzystywanymi przez hakerów funkcjami SSI są: include, exec oraz email.
Pakiety do analizy stanu bezpieczeństwa muszą zawierać narzędzia, które
pozwolą:


badać systemy uwierzytelniania (między innymi pod kątem występowania
słabych haseł),



skanować porty,



badać odporność na atak „man-in-the-middle”11,



badać podatność na wstawianie instrukcji SQL,



sprawdzać działanie aplikacji przy wprowadzaniu nietypowych danych
wejściowych,



deszyfrować dane zaszyfrowane przy pomocy standardowych algorytmów
kryptograficznych.

Informacje o wykryciu kolejnych wad w systemach pojawiają się nieustannie.
W styczniu 2008 roku Oracle przedstawił 51 poprawek bezpieczeństwa usuwających
między innymi pięć poważnych luk znalezionych w Oracle Database, Oracle
Application Serwer i Oracle E-Business Suite i innym oprogramowaniu systemu,
umożliwiających przeprowadzenie zdalnych ataków. W marcu 2008 roku podano
11

Atak polegający na przechwytywaniu i modyfikowaniu przez atakującego danych
przesyłanych pomiędzy komunikującymi się stronami.
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informację o zidentyfikowaniu dziesięciu luk (w tym trzech krytycznych) w coraz
popularniejszej przeglądarce Firefox i innych produktach firmy Mozilla. Wykryte błędy
między innymi powodują niestabilność pracy silnika przeglądarki, w skrajnym
przypadku przerwanie jej działania (co można wykorzystać do wykonania dowolnego
kodu w systemie), umożliwiają podglądnięcie historii odwiedzanych stron WWW oraz
wstawienie kodu JavaScript innej stronie internetowej. Z kolei marcowy biuletyn
bezpieczeństwa firmy Microsoft donosi o poprawkach dotyczących czterech
krytycznych luk w aplikacjach pakietu MS Office (m.in. MS Excel i MS Outlook), które
umożliwiały przejęcie kontroli nad systemem.

6.4. ZAGROŻENIA W TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
W większości, łącza bezprzewodowe są słabo zabezpieczane, albo nie są chronione
w ogóle; szacuje się, że mocnych mechanizmów bezpieczeństwa używa nie więcej
niż. 20% wykorzystujących je sieci. W 2005 roku firma netSecurity na zlecenie RSA
Security przeprowadziła w kilku metropoliach (Nowym Jorku, San Francisco, Londynie
i Frankfurcie) badania, z których wynikało, że 1/3 korporacyjnych sieci była podatna
na ataki z zewnątrz. Powtarzane później badania nie wykazywały żadnej poprawy
w tym względzie.
Eksperyment przeprowadzony we Wrocławiu w 2007 roku (przy pomocy
programu airodump-ng) pokazuje, że około 1/3 badanych sieci bezprzewodowych to
sieci otwarte, nie stosujące żadnych zabezpieczeń, zaś jedynie 13% sieci stosuje
mocne zabezpieczenia w postaci WPA12 (ang. Wi-Fi Protected Access) [MEN07].
Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 6.2.
Wśród nielegalnych działań popularnych w sieciach bezprzewodowych można
wymienić:


podszywanie się pod uprawnionego użytkownika (np. poprzez przejęcie
adresu MAC),


12

instalowanie nielegalnego punktu dostępowego,

Standard bezpieczeństwa dla sieci bezprzewodowych kompatybilny z WEP; mocniejsze
zabezpieczenia oferuje WPA2.
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bezprawna deszyfracja danych,



zakłócanie pracy urządzeń sieciowych,



ataki „man-in-the-middle”,



blokada sieci (w skrajnym przypadku).

Zabezpieczanie sieci

Otwarte
WEP
WPA

13%
32%

55%

Rys. 6.2. Zabezpieczanie sieci bezprzewodowych

Sieć bezprzewodowa narażona jest na zagrożenia między innymi z powodu błędów
instalacji i konfiguracji sieci, jednak szczególny problem stanowi łatwość dostępu do
sieci w warstwie fizycznej i łącza danych (sygnał przenoszony w otwartej przestrzeni).
W pierwszym przypadku atak polega na generowaniu szumu zakłócającego pracę
sieci, w drugim – może przebiegać w postaci przesyłania niepoprawnych ramek,
skutecznie paraliżujących pracę urządzeń odbiorczych. Podsłuchiwanie ruchu
w sieciach bezprzewodowych nie stanowi większego problemu z uwagi na specyfikę
połączeń oraz dostępność specjalizowanych narzędzi do łamania kryptograficznych
zabezpieczeń.
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Wśród przyczyn zagrożeń bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych można
wymienić:


słabości standardów bezpieczeństwa,



brak kompatybilności stosowanego sprzętu i standardów,



dostępność narzędzi do penetrowania sieci,



dostępność narzędzi do przełamywania stosowanych zabezpieczeń.

Narzędzia dostępne do atakowania sieci bezprzewodowych można podzielić na kilka
grup:


do atakowania zabezpieczeń kryptograficznych (łamania WEP (np. AirSnort,
WepAttack), wykradania kluczy, ataków na systemy uwierzytelniania (np.
Leapcrack)),



do generowania ramek (np. w celu zwiększenia skuteczności łamania
zabezpieczeń WEP),



do wprowadzania ruchu zaszyfrowanego,



do zarządzania punktami dostępowymi.

W sieciach bezprzewodowych nietrudno przeprowadzić atak blokady usług. By
pokonać filtry adresów MAC oraz przedostać się do sieci zamkniętych, prowadzi się
ataki DoS (ang. Denial of Service) polegające na wprowadzaniu do sieci ramek
zrywających skojarzenie i uwierzytelnienie. Skutkiem tego komputer będący celem
ataku zostanie rozłączony z siecią i będzie miał trudności przy ponownym połączeniu.
Taki atak można przeprowadzić za pomocą sfałszowanych ramek żądania
uwierzytelnienia (np. z użyciem programu AirJack). Wprowadzane do ruchu ramki
mają adres źródłowy atakowanego użytkownika i zawierają szereg niepoprawnych
wartości (m.in. numer sekwencyjny), w wyniku czego punkt dostępowy zrywa
uwierzytelnienie i skojarzenie danego użytkownika (pod którego atakujący może się
już podszyć). Istnieją ataki DoS na różne implementacje protokołu EAP13 (ang.
Extensible Authentication Protocol), na przykład wykorzystujące sfałszowane ramki
EAP Failure, ramki o nieprawidłowej budowie, lub przedwcześnie wysyłane ramki

13

Protokół uwierzytelniania komunikujących się stron w standardach WPA i WPA2.
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EAP Success (przez podstawiony punkt dostępowy), informujące o powodzeniu
uwierzytelnienia. Ataki DoS mogą też doprowadzić do awarii punktu dostępowego.
Innym z popularnych ataków w sieciach bezprzewodowych jest „man-in-themiddle”.

W

niechronionej

sieci

ataki

tego

rodzaju

umożliwiają

nie

tylko

przechwytywanie pakietów, ale również ich wprowadzanie (a więc i szkodliwego
oprogramowania) do strumienia transmitowanych danych, nawet bez nawiązywania
połączenia z siecią. Ataki te mogą polegać na instalowaniu fałszywych punktów
dostępowych (nadających z większą mocą) przy jednoczesnym zagłuszaniu
funkcjonowania uprawnionego punktu dostępu. Jest to możliwe, gdyż karty
bezprzewodowe najczęściej łączą się z punktem dostępowym na określonym kanale,
przełączając się na inny w przypadku pojawienia się silnych zakłóceń. Niektóre z kart
pozwalają na wybór: łączenie się z punktem dostępowym o największym natężeniu
sygnału lub pozostawanie w łączności z ustalonym punktem dostępu.
Jeśli punkty dostępowe są bezpośrednio podłączone do przełączników sieci
kablowej i znajdują się w tej samej domenie co jej komputery, to można przy pomocy
odpowiednich programów przekierować ruch sieci konwencjonalnej do sieci
bezprzewodowej, gdzie łatwiej go podsłuchać i modyfikować. Do tego celu służy atak
„man-in-the-middle”

wykorzystujący

zatruwanie

pamięci

ARP14

oraz

atak

z przepełnieniem tablic adresów MAC przełączników.

6.5. ZAGROŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU
Oprogramowanie internetowe komputerów PC tak samo jak oprogramowanie
serwerów, nie jest pozbawione luk, a zwykli użytkownicy narażeni są na takie
zagrożenia jak blokada usług, phishing, podsłuchiwanie oraz ataki prowadzące do
przejęcia kontroli nad komputerem (tzw. hakowanie), które w ostatnich latach
nabierają coraz większego znaczenia.
Stosunkowo łatwo jest wtargnąć do systemu użytkownika Internetu poprzez
pocztę elektroniczną. Przyczyna tego tkwi w lukach najpopularniejszych programów
14

Protokół realizujący dynamiczne odwzorowanie adresów IP na fizyczne adresy sprzętowe;
ruch ARP można łatwo sfałszować.
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do obsługi poczty, jakimi są Outlook i Outlook Express firmy Microsoft, oraz
możliwości przesyłania wraz z wiadomością załączników. Ponadto, istnieje możliwość
szybkiego zablokowania serwera pocztowego przez robaki internetowe, które
rozsyłają swoje kopie pod adresy znalezione w książce adresowej użytkownika
zaatakowanego komputera, na skutek intensywnego krążenia w sieci tych samych
wiadomości.
Wśród popularnych technik umożliwiających przeprowadzenie ataku DoS,
polegającego na wyczerpaniu zasobów atakowanego systemu i uniemożliwieniu
korzystania z nich uprawnionemu użytkownikowi, jest przeciążanie systemu pakietami
SYN (z nieistniejącym adresem źródłowym) lub UDP (transfer możliwie jak
największej liczby pakietów w jak najkrótszym czasie). Ataki DoS mogą być również
realizowane w warstwie aplikacji. Przykładem jest tu rozproszony atak DoS (DDoS –
Distributed DoS) na popularne wyszukiwarki internetowe: Google, Yahoo!, AltaVista
i Lycos, przeprowadzony w 2004 roku w celu spadku efektywności ich działania.
Tysiące

komputerów

zainfekowanych

robakiem

MyDoom

wysyłały

żądania

wyszukiwania adresów mailowych, które po ich znalezieniu wykorzystywane były do
dalszego rozprzestrzeniania robaka.
Od dawna problemy stwarzają aplikacje zapewniające obsługę różnych funkcji
(jak np. odtwarzanie plików dźwiękowych), tzw. kontrolki ActiveX. Jedna z metod
ataku („caching attack”) polega na wymuszeniu zainstalowania w systemie szkodliwej
kontrolki, nawet jeśli jej nowsza wersja już tam istnieje. Zagrożenie stanowi też
możliwość ustawiania w kontrolkach flagi bezpiecznego użycia w skryptach („safe-forscripting”), co pozwala na ominięcie ich weryfikacji przy pomocy stosowanych
mechanizmów kryptograficznych. Takie kontrolki mogą być na przykład umieszczane
w mailach formatowanych w HTML i wykorzystywane do przeprowadzenia ataku.
Natomiast sam proces weryfikacji kontrolek wymaga zainicjowania obiektu COM (ang.
Component Object Model), co stanowi lukę w systemie bezpieczeństwa, gdyż wraz
z nim mogą być dostarczone szkodliwe dane.
Kłopoty wynikają też z obsługi programów napisanych w Javie, bo w jej modułach
wykrywane są niebezpieczne luki. Stwarza to szerokie możliwości atakowania
systemu poprzez przeglądarkę internetową (np. pozwala zainfekowanym stronom

90

Aplikacje internetowe – od teorii do praktyki

internetowym na łamanie zabezpieczeń systemu). Do znanych luk zostały napisane
poprawki, jednak dla całkowitego bezpieczeństwa należałoby obsługę Javy wyłączyć.
Kolejne zagrożenie stwarza jeden z najpopularniejszych języków pisania skryptów –
JavaScript. Napisany w nim kod może przyczynić się do wielu destrukcyjnych działań
w systemie, na przykład doprowadzić do przejęcia kontroli nad interfejsem
przeglądarki i przekierować użytkownika na zainfekowaną stronę WWW. W tym
przypadku problemy wynikają nie tyle z wad narzędzia, co z łatwości wykorzystania
możliwości języka programowania do zaatakowania systemu.
Opisany w poprzednim podrozdziale atak XSS generalnie polega na wykryciu
i wykorzystaniu luki na stronie WWW dla przekazania jej szkodliwego kodu,
a następnie pobraniu go przez nieświadomego zagrożenia użytkownika. Uruchomiony
kod umożliwia atakującemu wykonanie na zaatakowanym komputerze dodatkowych
destrukcyjnych

działań.

Ostatecznym

celem

ataku

XSS

jest

najczęściej

przechwycenie konta użytkownika w serwisie lub jego poufnych danych osobowych,
na przykład udostępniających jego konto bankowe. W celu wyłudzenia określonych
danych opracowywane są też programy (np. Torpig), które potrafią wyświetlać
fałszywe strony WWW (np. banku) z prawidłowym adresem url na pasku adresu,
a nawet symbolem kłódki, stanowiącej oznakę nawiązania bezpiecznego połączenia.
Podatność strony WWW na atak XSS można sprawdzić na przykład poprzez
wprowadzenie w pola formularzy HTML odpowiednio przygotowanego kodu.
W wyniku

podjętych

działań

wyprowadzany

jest

komunikat,

który

informuje

o ewentualnym braku odporności strony na ten typ ataku. Ofiarami ataków XSS było
już wiele znanych witryn internetowych, na przykład Hotmail, eBay (serwis aukcyjny),
Google, Yahoo!, a także duże banki zachodnie [SEG08].
We wrześniu 2007 roku na konferencji UNESCO amerykańska firma Google INc.
zaapelowała

o

opracowanie

standardów

dotyczących

ochrony

prywatności

w Internecie. Obecnie w ok. 75% krajów brak jest uregulowań prawnych chroniących
prywatność. W USA uregulowania te są różne w zależności od stanu czy branży,
w krajach europejskich wiele przepisów prawnych zostało ustanowionych przed
gwałtownym rozwojem Internetu (w połowie lat 90.). Wiele informacji, w tym danych
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poufnych i osobowych, pozostając w Internecie trafia do krajów, w których nie są
chronione żadnymi przepisami.
W ostatnim czasie zmianie ulega definicja danych osobowych, co ma ogromne
znaczenie, gdyż wiele wyszukiwarek pobiera np. adres IP komputera, nie traktując go
jako daną osobową użytkownika. Tymczasem w styczniu 2008 r. Peter Scharr z grupy
przy Unii Europejskiej badającej prawne aspekty polityki prywatności stosowanej
przez firmy oferujące wyszukiwanie w Internecie oświadczył, że adres IP komputera
należy zaliczyć do danych osobistych internauty.
Prywatność w Internecie dotyczy prawa do decydowania komu, kiedy i jakie dane
chce się ujawnić oraz możliwości wglądu do tych danych, ich edycji i usuwania.
W 2007 roku, podczas konferencji Global Security Week, zostało opublikowanych
dziesięć sposobów na ochronę prywatności; między innymi należy: mieć ograniczone
zaufanie do współużytkowników i zasobów sieci, korzystać z szyfrowanego połączenia
HTTPS, używać wydzielonej karty kredytowej (z ograniczonym kapitałem) przy
zakupach

przez

Internet,

kontrolować

historię

przeprowadzanych

transakcji

i bezwzględnie korzystać z bieżąco aktualizowanego (łącznie z bazą wirusów)
oprogramowania ochronnego (antywirusowego, antyszpiegującego itd.) [GLO08].
Każdy użytkownik korzystający z Internetu musi mieć świadomość, że
odwiedzając strony WWW często osobiście przekazuje wiele informacji o sobie
i swoim komputerze. Zainstalowane programy w celach statystycznych odnotowują
m.in. liczbę odwiedzin, dni i godziny odwiedzin, adres IP komputera, domenę,
poddomenę, miasto (województwo, państwo, kontynent), przeglądarkę, system
operacyjny,

proxy,

rozdzielczość

ekranu,

sposób

wejścia

na

daną

stronę

(bezpośrednio czy pośrednio – a jeśli tak, to z jakiej strony WWW), słowa i frazy
podawane w wyszukiwarce, pełne dane o ostatnich odwołaniach itd. Dane te są
wykorzystywane do różnego rodzaju analiz, umożliwiając precyzyjne określenie
preferencji i zainteresowań użytkowników.
Coraz więcej stron oferuje też różne darmowe usługi (np. gazety – dostęp do
zasobów archiwalnych, firmy – darmowe wersje oprogramowania, biura podróży –
katalogi w wersji drukowanej) w zamian za pozostawienie swoich danych (adresu
mailowego, numeru telefonu, adresu pocztowego do korespondencji itp.). Zanim
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użytkownik poda swoje dane osobowe, powinien sprawdzić politykę prowadzoną
przez daną firmę względem prywatności. Ważne jest, by dana firma była
rekomendowana przez instytucje (jak np. BBBOnline lub Trust) sprawujące nadzór
nad poprawnością ochrony informacji. Aby chronić prywatność można stosować
programy oczyszczające system użytkownika z zapisów zawierających dane
o aktywności w Internecie (gromadzone w plikach cookies15, czy w postaci zapisu
historii odwołań, tworzonego przez przeglądarkę).
Zagrożeniem dla komputera może być również korzystanie z komunikatorów
internetowych, które umożliwiają komunikowanie się w czasie rzeczywistym,
pozwalają na wymianę plików, czy bezpłatne prowadzanie rozmów VoIP16 (ang. Voice
over IP), jak np. Skype. Większość rozwiązań VoIP opiera się na wielu protokołach,
z których przynajmniej jeden odpowiedzialny jest za przekazywanie sygnałów
sterujących (do zestawiania, modyfikowania i zamykania połączeń, jak np. H.32317
i SIP18 (ang. Session Initiation Protocol)), zaś drugi za transmisję sygnału głosu. Na
systemy VoIP łatwo przeprowadzić atak DoS, na przykład obciążając je intensywnym
nadmiarowym ruchem sygnalizacyjnym przy pomocy pakietów RTP (ang. Real-Time
Transport Protocol). Systemy VoIP można też atakować fałszując identyfikator
wywołania podczas nawiązywania połączenia, co pozwala uzyskać nielegalny dostęp
np. do systemu poczty głosowej (o ile nie są stosowane dodatkowe zabezpieczenia).
We wrześniu 2007 roku użytkownikom Skype’a pracującego w środowisku
Windows zagrażał wirus komputerowy o nazwie w32/Ramex.A. Użytkownicy
komputerów zainfekowanych tym wirusem wysyłali do innych wiadomość tekstową
prosząc o kliknięcie odnośnika do strony internetowej zawierającej szkodliwy kod.
W tym samym czasie w USA i Tajwanie pojawił się podobnie działający robak
WORM_SKIPI.A. Objawem infekcji była samoistna zmiana statusu dostępności
Skype’a na Nie przeszkadzać oraz brak możliwości zmiany tego statusu lub otwarcia
15

16
17

18

Niewielkie porcje danych wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na komputerze
użytkownika.
Technologia transmisji głosu w sieci IP.
Standard w komunikacji multimedialnej do przesyłania głosu, obrazu i wiadomości
tekstowych.
Standardowy protokół inicjowania sesji, zaproponowany przez międzynarodowe nieformalne
stowarzyszenie IETF (ang. Internet Engineering Task Force) dla zestawiania sesji pomiędzy
jednym lub wieloma klientami.
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konsoli programu. Część procedur uruchomionych przez robaka wyłączała działanie
oprogramowaniem ochronnego. Ponadto modyfikowany był plik HOSTS, aby
uniemożliwić dostęp do określonych adresów internetowych, w szczególności do
serwisów poświęconych bezpieczeństwu. Szybkie wykrycie robaka zapobiegło jego
rozprzestrzenieniu się.
Program Skype nie stosuje żadnego ze znanych protokołów VoIP, takich jak
H.323 czy SIP, które są ustandaryzowane i otwarte. W przypadku Skype’a protokół
komunikacyjny jest tajny, i nie wiadomo, co zawiera ramka przesyłana między
rozmówcami. Producenci tego programu (a także autorzy znanej aplikacji Kazaa)
zapewniają, że protokół jest bezpieczny i szyfrowany.
W celu ochrony urządzeń przenośnych (laptopów, telefonów komórkowych,
z których można łączyć się z Internetem) proponuje się zabezpieczenia biometryczne.
Urządzenie biometryczne analizuje unikatowe cechy biologiczne użytkownika (odciski
palców, głos, tęczówka oka) i porównuje je z danymi osoby uprawnionej
zapamiętanymi w bazie komputera. Problemem jest jednak ustawienie odpowiedniego
poziomu zgodności, gdyż zbyt wysoki powoduje częste odrzucanie odczytywanych
danych, a zbyt niski – akceptowanie osoby nieupoważnionej.
Producenci sprzętu nieustannie rozwijają sposoby jego zabezpieczania. Na
przykład,

w przypadku

telefonów komórkowych

wprowadza

się

blokowanie

(i odblokowywanie) aparatu (P903i firmy NTT DoCoMo), w zależności od odległości
telefonu od właściciela (który w tym celu musi nosić przy sobie niewielką kartę
zabezpieczoną

hasłem)

oraz

porównywanie

twarzy

właściciela

z

obrazem

przechowywanym w pamięci systemu (w udoskonalonej wersji zastosowano
weryfikację mrugania oczami). Niektóre telefony wyposażone są w odbiorniki GPS, co
umożliwia sprawdzenie miejsca aktualnej lokalizacji aparatu (nawet bez wiedzy
posiadacza) dzięki wysyłaniu przez telefon danych o położeniu. Jest to bardzo
pomocne w przypadku kradzieży telefonu, zaginięcia osoby lub sprawowania nadzoru
nad miejscem pobytu posiadacza (dziecka, osoby starszej bądź niepełnosprawnej).
W październiku 2006 roku firma Synchronika opracowała internetową aplikację
Mobile Manager, która umożliwia zdalne przekopiowanie danych z telefonu
komórkowego na wskazany dysk, a następnie usunięcie tych danych z pamięci
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aparatu (bardzo przydatna funkcja dla właściciela np. w przypadku kradzieży
telefonu).
Z najnowszych danych opublikowanych przez CERT Polska (Raport 2007)
wynika, iż zarówno poszkodowanymi (43,36%) jak i atakującymi (58,8%) w sieci są
głównie firmy komercyjne; osoby prywatne znacznie rzadziej są celem ataków
(12,62%) lub same stanowią zagrożenie (3,94%) [CER08]. Nadal problemem jest
jednoznaczna identyfikacja źródła ataku – nie udało się to w 18,5% przypadków
nadużyć sieciowych. Atakujący może ukrywać się za serwerem proxy, przejętym
komputerem czy botnetem19. Wśród najważniejszych zmian zaobserwowanych
w ostatnich kilku latach podkreśla się wzrost incydentów dotyczących phishingu
(kradzieży tożsamości i podszywania się pod właściciela), a w szczególności prób
podszycia się pod polskie banki. W ciągu czterech lat udział procentowy tego typu
zagrożeń wzrósł ponad siedmiokrotnie (rys. 6.3).

Incydenty związane z phishingiem
Rok
2007
18,93
12,53

2006

2005

3,14

2004

2,5

2003

0,2
0
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10

15

20

Procent

Rys. 6.3. Incydenty związane z phishingiem rejestrowane przez CERT Polska
w latach 2003-2007

19

Botnet – sieć stworzona z komputerów, nad którymi zdalnie przejęto bezprawnie kontrolę.
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Ofiarami phishingu byli ostatnio klienci banku BZ WBK, którzy mailem
otrzymywali informację o potrzebie ponownej aktywacji rzekomo zablokowanej karty
płatniczej, i w związku z tym konieczności zalogowania się na wskazanej
(podstawionej) stronie internetowej.
Niepokojąco wzrósł udział incydentów dotyczących naruszenia praw autorskich,
z 0,78% w 2006 roku do 6,16% w roku następnym. Zwraca też uwagę ogromna liczba
wykorzystania zainfekowanych komputerów do rozsyłania spamu (77,6% wszystkich
rejestrowanych

nadużyć),

który

nadal

zajmuje

wysokie

miejsce

wśród

odnotowywanych incydentów (25,3%). Jednocześnie należy podkreślić, że obok stron
WWW,

spam

jest

obecnie

głównym

kanałem

dystrybucji

szkodliwego

oprogramowania.

6.6. PRZYKŁADY REALNYCH ZAGROŻEŃ
Działanie aplikacji internetowych wykorzystuje parametry przesyłane pomiędzy stroną
WWW a przeglądarką użytkownika. W celu uniemożliwienia ataku na stronę WWW
poprzez modyfikację tych parametrów, muszą być one weryfikowane, i nie powinny
przechowywać danych istotnych dla działania aplikacji. Manipulowanie parametrami
może być przeprowadzone za pomocą cookies, adresu URL, pól formularza lub
nagłówków HTTP.
W Polsce, jak na całym świecie, coraz bardziej popularne stają się zakupy przez
Internet. Według danych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
(PCSS), w 2007 roku funkcjonowało w Polsce ok. 3 tysięcy portali oferujących towary
w Internecie, a dokonane tą drogą zakupy sięgały sumy 8 miliardów złotych
realizowane transakcje wymagają podania przez klienta danych osobowych (imienia,
nazwiska, adresu, numeru karty kredytowej itp.). Opublikowany w styczniu 2008 roku
Raport Zespołu Bezpieczeństwa PCSS zawiera między innymi opis błędnych
mechanizmów obsługujących cookies wykorzystywanych w procesie identyfikacji
użytkowników logowanych do sklepu internetowego [SEG08]. Z przeprowadzonych
przez ten zespół testów (na pięćdziesięciu sklepach) wynika, że 32% z nich zapisuje
dane sesyjne w katalogu /tmp na serwerach firm hostingowych, co nie jest

96

Aplikacje internetowe – od teorii do praktyki

bezpieczne, ponieważ umożliwia ich pobranie innym aktualnie zalogowanym
użytkownikom.
Według standardu OWASP, cookies identyfikujące zalogowanego użytkownika
powinny być przechowywane maksymalnie 5 minut, a tymczasem 2% sklepów ma
ustawiony czas ich życia na 7 dni, 4% – na godzinę i aż 94% testowanych sklepów ma
ten czas ustawiony do końca sesji. Stwarza to duże zagrożenia w przypadku
opuszczenia sesji bez wylogowania, gdyż system nie rozpoznaje zamknięcia
przeglądarki internetowej (a czas życia sesji opartych o pliki wynosi aż 24 godziny).
Po wylogowaniu użytkownika, 72% sklepów kończy sesję na serwerze sklepu w ciągu
30 minut, natomiast 8% – w ciągu godziny, a 20% - w ciągu 24 godzin! Aż 70%
sklepów umożliwiało nadanie numeru sesji przez użytkownika. W 98% przypadków
odnotowano brak powiązania numerów sesji z adresami IP, co oznacza realizację
niebezpiecznych transakcji zakupu poprzez popularne nieszyfrowane połączenia
bezprzewodowe [SEC08].
W marcu 2007 roku firma McAfee opublikowała informacje dotyczące
bezpieczeństwa odwiedzanych w Internecie miejsc. Z jej badań wynika między innymi,
że [EBI08]:


najbardziej niebezpieczne domeny to .info (7,5%) i .com (5,5%),



najbezpieczniejszą jest domena .gov,



najbezpieczniejsze strony mają kraje skandynawskie,



na 266 domen biorących udział w badaniu polska domena .pl zajmuje 18
miejsce wśród zagrożonych exploitami, 25 miejsce pod względem zagrożenia
szkodliwym

oprogramowaniem, 56 miejsce pod względem

zagrożenia

spamem.
Coraz częściej media donoszą o różnego typu zagrożeniach dla użytkowników sieci
rozległej. Nawet używane oprogramowanie ochronne może zawierać niebezpieczne
wady. W kwietniu 2008 roku firma Symantec poinformowała o występowaniu luki
w kontrolce ActiveX dostarczanej z oprogramowaniem ochronnym serii Norton
(AntiVirus, Norton Internet Security, Norton System Works i Norton 360). Wykryta luka
może być wykorzystywana do przejęcia kontroli nad komputerami wykorzystującymi
platformę systemową Windows.
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Niecodzienna sytuacja miała miejsce w lutym 2008 r. przy okazji uruchomienia
internetowej rezerwacji biletów na Euro 2008. Osoby, po zalogowaniu do systemu
mogły oglądać dane osobowe, w tym numery PESEL i dowodów osobistych, osób
wcześniej zapisanych do udziału w losowaniu.
W marcu 2008 roku poinformowano o zidentyfikowaniu w Internecie botnetu
utworzonego z przejętych ruterów firmy D-link w celu prowadzenia ataków DDoS
[CER08]. Infekcja następuje przez port 23/TCP, a szkodliwe oprogramowanie, które
przejmuje kontrolę nad ruterem najprawdopodobniej wykorzystuje lukę w zestawie
aplikacji BusyBox. W tym samym miesiącu pojawiło się ostrzeżenie przed krążącymi
w sieci plikami w formacie pdf (umieszczanymi na stronach WWW lub wysyłanymi
jako załączniki pocztowe) wykorzystującymi lukę w aplikacjach Adobe Reader
i Acrobat (we fragmencie obsługującym kod JavaScript). Wykryta wada pozwala na
przepełnienie bufora, a tym samym wykonanie w systemie dowolnego kodu. Po
otwarciu szkodliwego pliku ściągany jest koń trojański (Zonebac), który między innymi
wyłącza programy antywirusowe i modyfikuje wyniki wyszukiwania stron WWW.
Duże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych pojawia się podczas masowych
imprez

informatycznych

takich

jak

np.

CeBIT

(Centrum

der

Büro-

und

Informationstechnik), gdzie wiele osób korzysta z niezabezpieczonych prawidłowo
sieci WLAN. Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z darmowych
hotspotów, które mogą w sposób nieuprawniony pobierać dane z komputerów
przenośnych podczas trwania połączenia.
Ostatnio obserwuje się podejmowanie, w różnych celach, penetracji serwisów
społecznościowych, takich jak „nasza-klasa”. Wielu użytkowników bezmyślnie
umieszcza na nich szczegółowe informacje na swój temat dostarczając danych do
przeprowadzania ataków dedykowanych, kierowanych na wybrane osoby.
Ze wspomnianego już Raportu 2007 CERT Polska wynika, iż zaobserwowano
nowe zagrożenie dla użytkowników sieci, jakim jest pojawienie się firm działających na
granicy prawa, które udostępniają klientom (gwarantując im anonimowość) swoje
łącza oraz serwery fizyczne i wirtualne do umieszczania nielegalnych treści
(związanych z działalnością terrorystyczną, hasła nazistowskie, rasistowskie itp.).
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6.7. PODSUMOWANIE
Pomimo świadomości realnego zagrożenia, jakie niesie ze sobą podłączenie
komputera do sieci globalnej, użytkownicy nie rezygnują z korzystania z usług
i zasobów Internetu. Całkowite odizolowanie się od sieci nie jest już po prostu
możliwe. Problemy z bezpieczeństwem wynikają głównie z błędów popełnianych
przez programistów (wady oprogramowania), twórców stron WWW, administratorów
(niewłaściwa

konfiguracja

i

ochrona)

oraz

użytkowników

(nieprzestrzeganie

ustalonych zasad bezpiecznej eksploatacji systemu). Ataki często przeprowadzane są
w sposób całkowicie niezauważalny, co uniemożliwia szybką reakcję w momencie
pojawienia się zagrożenia. Na szczęście wiedza wśród użytkowników sieci o potrzebie
utrzymywania wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i usług nieustannie rośnie,
a producenci dostarczają do ochrony systemów coraz bardziej skuteczne narzędzia.
Najnowsze wersje platform systemowych serwerów zawierają znacznie mniej
wad, a wykrywane luki są szybciej usuwane, gdyż do ich identyfikacji wykorzystuje się
zautomatyzowane programy.

Przed znanymi

atakami

na serwery,

aplikacje

internetowe i komputery PC można próbować się bronić, jednak należy mieć
świadomość,

że

realne

niebezpieczeństwa

istnieją

i

trzeba

znać

sposoby

przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom. Niestety, nieustannie wykrywane są
nieznane dotychczas luki, które stwarzają hakerom nowe możliwości atakowania
systemów z wykorzystaniem najnowszych technik. Taka szkodliwa działalność w sieci
staje się coraz bardziej intratnym zajęciem. Znany jest nawet przypadek zażądania
przez hakerów wysokiej sumy pieniędzy za nieujawnianie znalezionych luk na
serwerach tysięcy Polaków, banków i sklepów.
Nie sposób omówić wszystkie aspekty bezpieczeństwa sieciowego z powodu
złożoności i mnogości problemów. Nawet oprogramowanie ochronne może zawierać
wady, i też stanowi przedmiot ataków. Powszechnie wiadomo, iż stuprocentowe
zabezpieczenie pracy w sieci jest nieosiągalne. Zdaniem ekspertów dostęp do
każdego komputera tak naprawdę ograniczony jest jedynie budżetem osoby, która
dany system zamierza zaatakować.

7
Interfejs użytkownika w warstwowych aplikacjach
internetowych

Możliwość porozumiewania się pomiędzy sobą, czyli przekazywanie treści pomiędzy
ludźmi to jedna z najważniejszych umiejętności przypisanych nie tylko ludziom ale
także światu fauny. Jednak człowiek dzięki swojej inteligencji zmieniał i rozwijał
umiejętności przekazywania treści i doskonalił sposoby komunikacji. Na początku
odbywało się to za pomocą gestów, okrzyków, następnie za pomocą mowy, a przekaz
odbywał się na niewielkich odległościach. Drugim aspektem komunikacji jest sposób
utrwalenia treści. Pierwsze rysunki w grotach siedzib ludzkich były wykonywane
prymitywnymi sposobami i dotyczyły aspektów codziennego życia myśliwych.
Następnie pismo, najpierw obrazkowe, później odręcznie wykonywane, to utrwalenie
treści dla niewielkiej liczby osób. Istotnym przełomem we wzroście liczby odbiorców
było wykonywanie druku za pomocą pisma maszynowego wynalezionego przez
Gutenberga w 1452 roku. Lata 80-te dwudziestego wieku to gwałtowny rozwój
obrazów w postaci zdjęć w prasie, książkach i różnego rodzaju czasopismach. Lata
90-te to ekspansja druku w kolorze: kolorowych zdjęć i rysunków. Rozwój komputerów
spowodował zmianę sposobu komunikacji językowej

oraz utrwalenia treści.

Szczególnie sieć komputerowa Internet spowodowała zmianę w tworzeniu różnego
rodzaju zasobów. Jednym z zasobów sieci komputerowej Internet to zasób
programowy. Elementem umożliwiającym wyświetlanie informacji dla końcowego
użytkownika to monitory komputerowe (pomiędzy 1940 a 1950 rokiem komunikacja
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i odczyt odbywały się za pomocą przełączników, lampek kontrolnych, taśm i krat
perforowanych), w początkowej fazie trybem dominującym był tryb znakowy, po roku
1980 zaczął dominować graficzny wygląd treści GUI (ang. Graphical User Interface),
obecnie w sieci Web dominuje Webowy interfejs WebUI (ang. Web User Interface).

7.1.

INTERFEJS I RODZAJE INTERFEJSÓW

Traktując serwis internetowy jako system, to każdy system informatyczny powinien
mieć możliwość kontaktu lub komunikacji z jego otoczeniem. W inżynierii
oprogramowania,

zorganizowany

sposób

kontaktu

lub

komunikacji

systemu

z otoczeniem określany jest interfejsem. Ogólnie, termin „interfejs” oznacza układy
i urządzenia sprzętowe oraz oprogramowanie służące do komunikacji

1

pomiędzy

elementami składowymi systemu komputerowego. Różne systemy techniczne, aby
mogły się komunikować ze sobą (porozumiewać) muszą posiadać określone różnego
rodzaju złącza, czyli interfejsy. Również człowiek musi korzystać ze sposobów
i rozwiązań pośredniczących pomiędzy nim a urządzeniami technicznymi. Obecnie,
człowiek w swoim środowisku technicznym głównie jest otoczony różnego rodzaju
interfejsami nawet z tego sobie nie uświadamiając. Gdyż interfejsy umożliwiają
kontakt człowieka z systemami technicznymi, elektrycznymi, mechanicznymi i również
różne systemy umożliwią kontakt wzajemny ze sobą. Przy czym, w codziennym życiu
nie używa się pojęcia technicznego „interfejsu” lecz konkretnych urządzeń
technicznych, np. włącznik świateł, gniazdko elektryczne.

1

W tym miejscu trudno rozstrzygnąć, co jest przedmiotem komunikacji: czy następuje wymiana
danych?, czy też wymieniane są informacje pomiędzy elementami składowymi? Jeżeli
przyjmie się, że dwie strony rozumieją to co się pomiędzy nimi przekazuje to wtedy następuje
wymiana informacji, jeżeli nie i dopiero w późniejszym okresie następuje interpretacja danych
to wówczas pomiędzy stronami następuje wymiana danych. Drugim aspektem komunikacji
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W inżynierii oprogramowania można podać przykłady różnych rodzajów (typów)
interfejsów

w

zależności

od

tego,

kto

jest

odbiorcą.

Standard

inżynierii

oprogramowania IEEE std 830 w ramach wymagań oprogramowania SRS (ang.
Software Requirements Specifications) określa następujące interfejsy [IEE98]:
1. Interfejsy systemu (ang. System Interfaces).
2. Interfejs użytkownika (ang. User Interfaces).
3. Interfejsy sprzętowe (ang. Hardware Interfaces).
4. Interfejsy oprogramowania (ang. Software Interfaces).
5. Komunikacyjne interfejsy (ang. Communications Interfaces).
W ramach interfejsu oprogramowania można wyróżnić:


interfejs programowy (ang. Program Interface) – komunikacja pomiędzy tym
samym oprogramowaniem, różnym oprogramowaniem lub między różnymi
warstwami oprogramowania, np. interfejsy oprogramowania aplikacji API (ang.
Application Program Interface);



interfejs danych (ang. Data Interface) – komunikacja wejścia/wyjscia (ang.
Input/Output) pomiędzy elementami baz danych, specyficznych plików.

7.2.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Najistotniejszym interfejsem z punktu widzenia człowieka, który jest odbiorcą treści
jest interfejs użytkownika, Projektowaniem, realizacją, testowaniem interfejsów
pomiędzy człowiekiem a komputerem zajmuje się dziedzina nauki określona jako HCI
(ang. Human-Computer Interaction).
Rozwój sprzętu komputerowego wpływał na zmianę interfejsu użytkownika: od
interfejsu szczątkowego (przełączniki, lampki kontrolne w komputerze ENIAC (ang.
Electronic Numerical Integrator and Calculator), przez interfejs tekstowy CLI (ang.
Command-Line Interface), graficzny interfejs użytkownika GUI (ang. Graphical User

pomiędzy stronami jest uzyskanie sprzężenia zwrotnego. Zakłada się, że komunikacja to
proces przekazu danych lub informacji z uwzględnieniem reakcji, czyli sprzężenia zwrotnego.
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Interface), interfejs multimedialny (sterowane złożone: gestem (ang. Gesture
Interfaces), głosowe (ang. Conversational Interface Agents), dotykiem (ang. Touch
Interfaces)), wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual Reality), do interfejsu szczątkowego
(komunikacja odbywa się za pomocą mózgu - odczyt procesów zachodzących
z mózgu i sterowanie myślami (ang. Brain-Computer Interface) lub przekazywanie
informacji bezpośrednio do kory mózgowej2). W tym ostatnim przypadku, gdy
urządzenie techniczne jest wbudowane w ciało człowieka trudno mówić o interfejsie,
gdyż sterowanie tym urządzenie odbywa się na zasadzie odruchów naturalnych.
A sposób komunikacji odbywa się pomiędzy urządzeniami technicznymi: urządzeniem
wbudowanym w ciało człowieka a urządzeniami technicznymi znajdującymi się poza
nim.
W celu pełniejszego zobrazowania pojęcia „interfejsu użytkownika”, poniżej
zostaną przedstawione wybrane pojęcia określające ten termin:
1. „Interfejs użytkownika jest częścią komputera i jego oprogramowania, umożliwiając
ludziom, że mogą zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, powiedzieć, albo inaczej
zrozumieć albo kierować. Interfejs użytkownika ma zasadniczo dwa komponenty:
wejść i wyjść. Wejścia umożliwiają osobie na komunikację z komputerem. Kilka
powszechnie

używanych

komponentów

wejściowych

to

klawiatura,

mysz

komputerowa, manipulator kulkowy, elementy wskazujące i reagujące na dotyk
i głos (dla mówionych instrukcji). Komponenty wyjścia umożliwiają przekaz
rezultatów obliczeń i wymagań do użytkownika.” [GAL07].
2. Standard ISO/IEC FDIS 18019:2003 [ISO03] Def 2.62. określa, że: „interfejs
użytkownika to zespół oprogramowania i sprzętu komputerowego, który umożliwia
użytkownikowi interakcyjną pracę z systemem komputerowym”.
2

W pozycji książkowej User interface design for mere mortals [BUT07] autor Eric Butow
rozróżnia trzy okresy rozwoju modeli interfejsu użytkownika (ang. User Interface Models): 1.
Wsadowy interfejs (ang. Batch Interfaces) zapoczątkowany przez komputer ENIAC 19451968. 2. Interfejs tekstowy CLI (ang. Command-Line Interface) i TUI (ang. Text User Interface)
używany w latach 1969-1983. 3. Graficzny interfejs GUI używany od lat 1984 do dzisiaj.
W zakresie modeli graficznych: 1. Interfejs WWW (ang. Web Interfaces). 2. Dotykowy ze
sprzężeniem zwrotnym (ang. Tactile Interfaces). 3. Kontaktowy interfejs (ang. Touch
Interfaces). 4. Telefoniczny (ang. Telephone User Interfaces). 5. Przyciskowy interfejs (ang.
Button Interfaces).
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3. Według serwisu Wikipedii „interfejs użytkownika lub interfejs typu człowiek
maszyna (ang. Human Machine Interface) jest zbiorem środków, przy pomocy,
których ludzie - użytkownicy oddziaływują na system – maszynę, najczęściej za
pomocą urządzeń, programów komputerowych lub innych złożonych narzędzi.
Interfejs użytkownika realizuje to następującymi środkami: wejść (ang. Input) –
pozwalając użytkownikom manipulować systemem, wyjść (ang. Output) –
pozwalając, aby system dostarczył efekty manipulacji użytkownikowi.” [WIK06]
Grafika komputerowa zrewolucjonizowała interfejs użytkownika. Graficzny interfejs
użytkownika jest skalowalny, z możliwością ukazywania obiektów w wyglądzie
trójwymiarowym, stosowania animacji i efektów dźwiękowych. Obiekty są zawsze
widzialne (dynamicznie mogą zmieniać kolorystykę, jasność, kontrast, cień, głębię),
słyszalne, sterowalne (dotykiem, głosem), można wykonywać różne operacje
(zmieniać, przesuwać, obracać, otwierać, zamykać, łączyć, rozdzielać, skalować, itp.).
Manipulacja

w

graficznym

interfejsie

użytkownika

polega

na

wskazywaniu

urządzeniem wskazującym.
Obecnie panują dwa standardy interfejsu użytkownika GUI i WebUI (ang. Web
User Interface, Web-based User Interfaces), które będą powoli ewoluowały do
jednego spójnego wyglądu. Graficzny interfejs użytkownika GUI dominuje w różnego
rodzaju

programach

uruchamianych

pod

kontrolą

okienkowych

systemów

operacyjnych instalowanych na komputerach użytkowników, w których użytkownik
koncentruje się na danych i aplikacjach. Do budowy aplikacji głównie są używane
elementy manipulacji bezpośredniej, np. wstążka, paski narzędziowe, przyciski, listwy.
Interfejs sieci

WebUI

to

połączenie

graficznego

interfejsu

użytkownika

z konwencjonalnym dokumentem tekstowym, gdzie podstawowym nośnikiem treści
jest tekst, a grafika jest elementem uzupełnieniowym (najczęściej elementem
kompozycyjnym). Użytkownik jest skoncentrowany na problematyce wyszukiwania,
porządkowania, katalogowania i wymianie informacji.
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INTERFEJS UŻYTKOWNIKA W ARCHITEKTURZE APLIKACJI

Interfejs użytkownika jest ściśle związany z architekturą oprogramowania3. Systemy
informatyczne mogą być zbudowane w oparciu o różne style architektury (wzorce)
[PRE01]:


Architektura skoncentrowana na danych (ang. Data-Centered Architecture),



Architektura oparta na przepływie danych (ang. Data-Flow Architecture),



Architektura wykonań i powrotów (ang. Call and Return Architecture),



Architektura obiektowa (ang. Object-Oriented Architecture),



Architektura warstwowa (ang. Layered Architecture).

Najczęściej spotykaną architekturą w aplikacjach jest architektura warstwowa, która
informatycznie różnie może zostać wykonana, np. w programowaniu obiektowym.
Złożoność architektury warstwowej może być różna. W inżynierii oprogramowania
najprostszą architekturą jest jednowarstwowa, bardziej złożone architektury mogą się
składać i z kilkunastu warstw tzw. n-warstwowe (ang. n-Layer Architecture).
W przypadku Web aplikacji architektura jest co najmniej dwuwarstwowa (przyjmuje się
terminy „aplikacje internetowe” i „Web aplikacje” są synonimami). Architektura Web
aplikacji składa się z dwóch warstw: klienta (ang. Client), serwera (ang. Server)
(rys. 7.1).

Rys. 7.1. Dwuwarstwowa architektura w Web aplikacjach [KAP06]

3

„Architektura to podstawowy sposób organizacji systemu oparty o komponenty, relacji
pomiędzy nimi i między komponentami a otoczeniem oraz zasady projektowania i oceny”
[IEE00].
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Web aplikacje są różnie definiowane, np.:
1. „Web aplikacja jest systemem oprogramowania oparta na technologiach
i standardach World Wide Web Consortium (W3C), który dostarcza specyficznych
Web zasobów takich jak zawartość (ang. Content) i usługi (ang. Services) za
pomocą interfejsu użytkownika przeglądarki Web” [KAP06].
2. Web aplikacja jest definiowana jako program funkcjonujący w Internecie lub
w firmowym intranecie lub ekstranecie. Użytkownik Web aplikacji wykorzystuje
przeglądarkę w roli klienta komputerowego aby uruchomić program rezydujący na
serwerze. (...) Można wyróżnić trzy typy Web aplikacji: statyczne Web dokumenty,
proste interakcyjne Web aplikacje i złożone oparte o Webowe bazy danych.
[CHE05].
3. Web aplikacja to zespół klientów i serwerów, które współpracują, aby dostarczyć
rozwiązanie problemu [MIC02].
Web aplikacje tworzone są w ramach Web inżynierii. Z przytoczonych definicji Web
aplikacji wynika, że architektura Web aplikacji jest co najmniej dwuwarstwowa:
warstwę prezentacji, która dostarcza treść do klienta przeglądarki internetowej
w wersji statycznej lub dynamicznej (ang. Client Layer) i warstwę serwera
(ang. Server Layer), która dostarcza zawartość i realizuje określone usługi dla klienta.
Przykładem architektury warstwowej oprogramowania jest klasyczna architektura
MVC (ang. Architecture Model/View/Controller)4. Sterownik (ang. Controller) jest
umieszczony pomiędzy warstwą prezentacji (ang. Presentation Layer - View)
a warstwą logiczną (ang. Application Logic - Model). Architektura triady MVC została
przedstawiona na rys. 7.2 a, natomiast w środowisku Web, na rys. 7.2 b
i zmodyfikowaną architekturę MVC2 na rys. 7.2 c. Model MVC zawiera trzy elementy,
które mają za zadanie: Controller – interpretuje działania użytkownika, np. z myszki
lub klawiatury, Model – gromadzi i przetwarza stany, View – ma za zadanie wyświetlić

4

Oryginalnie, koncepcja architektura MVC w Web aplikacjach została zapożyczona ze
środowiska programowania Smalltalk MVC-framework (ang. Model-View-Controller). Różni
autorzy, w sposób odmienny w Web inżynierii umieszczają architekturę MVC: jako wzorce
projektowe (ang. Patterns) [KAP06] lub jako uniwersalny schemat procesu (ang. Framework)
[CER03].
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stany modelu. W przypadku architektury MVC2 występuje kolejny czwarty element
w postaci części biznesowej (ang. Business Services).

a)

b)

c)

Rys. 7.2. Architektura a) MVC klasyczna, b) MVC dla Web aplikacji, c) MVC2 dla Web aplikacji
[CER03]

107

Interfejs użytkownika w warstwowych aplikacjach internetowych

Kolejnym przykładem architektury Web aplikacji jest układ trzech następujących
warstw: prezentacji (ang. Presentation), logicznej (ang. Logic) i danych (ang. Data)
(rys. 7.3).

Rys. 7.3. Trójwarstwowa architektura Web aplikacji [SCA02]

Warstwa prezentacji umożliwia pobranie danych oraz wyświetlanie rezultatów.
Warstwa logiczna pobiera dane wejściowe z warstwy prezentacji i wykonuje określone
działania, przekazuje rezultaty z powrotem do warstwy prezentacji. Ostatecznie,
warstwa danych dostarcza danych źródłowych (w postaci niezmienionych wartości)
z możliwością ich wybrania lub uaktualnienia do warstwy logicznej.
Trójwarstwowa architektura aplikacji jest najczęściej wykorzystywaną i opisywaną
architekturą aplikacji w inżynierii oprogramowania w tym Web inżynierii (rys. 7.4).
Uogólniając,
użytkownikowi

warstwa
i

prezentacji

zbieraniem

danych

zajmuje

się

wejściowych

przedstawianiem
od

użytkownika.

informacji
Warstwa
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przetwarzania

(logiki

biznesu)

zajmuje

się

dostarczaniem

specyficznej

funkcjonalności. Warstwa zarządzania danymi (dostępu do danych) zajmuje się
zarządzaniem danych zgromadzonych w systemach/kontenerach danych.

a)

b)

c)

Rys. 7.4. Przykłady trójwarstwowych architektur aplikacji oprogramowania
[SER07, SOM05, BER05]

Rys. 7.5. Trójwarstwowa architektura Web aplikacji w programowaniu obiektowym [ZUL05]
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Również, w obiektowej architekturze Web aplikacji, architektura może być złożona
z trzech warstw: prezentacji (ang. Presentation Layer), funkcjonalna (ang. Functional
Layer), danych (ang. Data Layer). Poszczególne warstwy są ułożone hierarchicznie
zorganizowane według zasad generalizacji i specjalizacji. Mikrostruktury tych
elementów są klasami lub interfejsami (rys. 7.5).
Kolejnym przykładem architektury projektowania w aplikacjach internetowych jest
układ czterech następujących warstw: prezentacji (ang. Presentation Layer (User
Interface)), logiki biznesu (ang. Business Logic Layer), warstwa dostępu do danych
(ang. Data Access Layer), składowania danych (ang. Data Store). Warstwa
składowania danych ma zadanie magazynować dane w postaci, np. relacyjnych baz
danych, plików XML, plików tekstowych lub w innych specyficznych systemach
przechowywania danych. Warstwa dostępu

do

danych,

to kod który jest

odpowiedzialny za dostarczanie i manipulację nieprzetworzonych danych z warstwy
składowania danych. Warstwa logiki biznesu to kod, który pobiera dane z warstwy
dostępu do danych i przekazuje do klienta w możliwie syntetyczny i intuicyjnej postaci,
ukrywając szczegóły w zakresie dostępu do danych. Warstwa prezentacji to kod, który
decyduje to, co użytkownik może widzieć na ekranie, włączając odpowiednio
sformatowane dane i system nawigacji [BEL06].
Trochę inną architekturę czterowarstwową proponuje R. Pressman. Warstwy
mogą obejmować: warstwę prezentacji (ang. Presentation Layer) (podsystemy
związane z interfejsem użytkownika), warstwę aplikacji (ang. Application Layer)
(podsystemy wykonujące właściwe przetwarzanie danych), warstwę formatowania
danych (ang. Data Formatting Layer) (podsystemy przygotowujące dane do
przetwarzania), warstwę baz danych (ang. Database Layer) (podsystemy związane
z zarządzaniem danymi). Kolejne warstwy są coraz mniej widoczne dla użytkownika
i wykonują zadania coraz bardziej zależne od otoczenia systemu [PRE01].
Budowa aplikacji wg firmy Microsoft jest bardzo złożona (rys. 7.6). Ogólnie
architektura aplikacji jest podzielona na trzy główne warstwy: prezentacji (ang.
Presentation Layers), biznesu (ang. Business Layers) i danych (ang. Data Layers).
Jednak każda warstwa dzieli się na kolejne warstwy. Warstwa prezentacji składa się
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z komponentu interfejsu użytkownika (ang. User Interface Components) oraz
z procesów interfejsu użytkownika (ang. User Interface Processes). Z kolei komponent
interfejsu składa się z warstwy prezentacji (ang. Presentation Layer), warstwy widoku
(ang. View Layer) i warstwy klienta (ang. Client Layer). Warstwa procesów interfejsu
składa się z ze wzorca kontroli aplikacji (ang. Application Controller Pattern), warstwy
kontrolera/mediatora (ang. Controller/Mediator Layer) warstwy modelu aplikacji (ang.
Application Model Layer). Ponieważ kolejne dwie warstwy są jeszcze bardziej
skomplikowane (warstwy biznesu oraz danych), ze względów praktycznych nie będą
w tym miejscu wyszczególnione [APP02].

a)

b)

Rys. 7.6. a) Trzy główne warstwy architektury aplikacji wg firmy Microsoft
b) Kolejne warstwy architektury [APP02]

Przedstawione i wybrane z literatury różne architektury oprogramowania są ściśle
powiązane z kodem oprogramowania. Każda warstwa zamyka się w granicach
swojego kodu źródłowego. Warstwy są ułożone hierarchicznie, w ten sposób, aby
wyższy poziom mógł się odnieść do poziomu niższego poprzez swój kod lub interfejs.
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Uwzględniając specyfikę aplikacji internetowych, elementy architektury informacji
w serwisach internetowych i analizując serwis internetowy od strony użytkownika na
zasadzie czarnej skrzynki, to każdy zrealizowany serwis internetowy można
zanalizować jako określony układ warstw, niezależnie od technologii jej wykonania
(oprogramowania po stronie serwera lub klienta). W następnym podrozdziale zostaną
omówione kolejne warstwy składające się na architekturę informacji serwisu
internetowego. Analiza architektur Web aplikacji była badana w ramach pracy
naukowej, która była finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2008 jako
projekt badawczy.

7.4.

INTERFEJS

UŻYTKOWNIKA W

WEB

APLIKACJACH W WARSTWOWEJ

ARCHITEKTURZE INFORMACJI

Analizując interfejs użytkownika w Web aplikacjach w warstwowej architekturze
informacji i w według koncepcji podejścia czarnej skrzynki, może on składać się
z trzech warstw: prezentacji, szablonów, danych źródłowych (rys. 7.7). Użytkownik
widzi końcowy efekt złożenia tych warstw.

Rys. 7.7. Budowa interfejsu użytkownika Web aplikacji w warstwowej architekturze informacji
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Według koncepcji warstwowej architektury oprogramowania, interfejs użytkownika to
efekt nałożenia się wszystkich warstw równocześnie. Przy czym, warstwa prezentacji
może się składać się z dwóch warstw:


Warstwy informacyjnej. Warstwa informacyjna odpowiada za transfer treści do
których można wszystkie elementy, które stanowią element informacyjny dla
odbiorcy, np. tekst, grafikę, kolory, wygląd obiektów manipulacji bezpośredniej
(ikony, tekst, formatowanie), elementy multimedialne (grafika, dźwięk,
animacja itd.), okna dialogowe, formularze oraz ustawienia przeglądarki
internetowej. Wyświetlane elementy powinny mieć cechy wizualnego
wyróżnienia się z pośród istniejących elementów. Warstwa informacyjna
odnosi się do formy przekazu - przekazania zawartości w odpowiednim
formacie komunikatów i danych.



Warstwy interakcji. Warstwa interakcji jest odpowiedzialna za układ
sterowania WE  WY: użytkownik  komputer i komputer  użytkownik.
Można więc zaliczyć typy i formy dialogów, przyciski i elementy regulacyjne
w postaci pasków przewijania, listw, hiperłącza i inne elementy sterujące.
Elementy interakcyjne tworzą aktywne miejsca w Web aplikacji. Aktywność
elementu polega na tym, że umieszczenie kursora nad elementem powoduje
zmianę wyglądu wskaźnika kursora myszki na inny kształt, np. dłoni, strzałki
oraz dany element pozwala na akcję, która jest do niego przypisana.
Umieszczone obiekty powinny mieć cechy oddzielenia się selektywnego
z pośród

istniejących

obiektów

(cecha

selektywności

obiektu)

(ang.

Selectable) oraz możliwością manipulacji obiektem (cecha manipulacyjności)
(ang. Manipulable). Obecnie, wymienione atrybuty są zastępowane jednym
powszechnie używanym atrybutem - klikalność (ang. Clickable). Ogólnie,
warstwa interakcji odnosi do sposobu przekazywania dialogów i pobierania
danych.
Zadaniem warstwy szablonów jest pobranie danych z warstwy danych źródłowych
i odpowiednie ich umiejscowienie. Szablony tworzą strukturę szkieletową serwisu
w postaci szkieletu architektury informacji. Strona WWW opisana szablonem nie jest
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kompletną stroną a jedynie szkieletem nie zawierającym treści. W miejscach,
w których powinna znaleźć się treść właściwa, umieszczone są „znaczniki”, tzw.
zmienne szablonu. Zmienne szablonu określają w jaki sposób szablon wypełnić
treścią, aby otrzymać kompletną stronę WWW. Najczęściej szablon jest plikiem
zawierającym kod języka programowania: a) Po stronie użytkownika: HTML (ramki lub
tabele), DHTML, JavaScript, CSS, gdzie strona WWW jest wzbogacona o pewne
dodatkowe „znaczniki”; b) Po stronie serwera: PHP, działanie skryptu rozpoczyna się
od ustalenia wartości zmiennych i weryfikacji ich po prawności. Zmienne przekazane
z zapytaniem, zmienne sesji oraz ciasteczka określą stan bieżący aplikacji. Na
podstawie zmiennych wyznacza się zawartość strony. Ustalenie zawartości strony
polega na przypisaniu wartości odpowiednim zmiennym PHP. Kolejny etap to
odczytanie szablonu i zamiana zmiennych szablonu na wartości zmiennych PHP,
które zawiera ją treść strony. Wreszcie ostatni etap to wysłanie strony do klienta.
Typowy szkielet architektury informacji realizującą funkcję transakcyjną w serwisie
przedstawiono na rysunku 7.8.

Rys. 7.8. Przykład szkielet architektury informacji oferty produktów w Web aplikacji

114

Aplikacje internetowe – od teorii do praktyki

Zadaniem warstwy danych źródłowych jest pobranie, selekcja i ewentualnie
uporządkowanie danych i przekazanie ich do warstwy szablonów.

7.5.

PODSUMOWANIE

Podział interfejsu na trzy warstwy logiczne ma znaczenie poznawcze i umożliwia
zrozumienie sposobu realizacji Web aplikacji oraz zrozumienie zasad zarządzania
zawartością, np. w systemach zarządzania treścią CMS (ang. Content Management
System). W serwisach internetowych, trzy wymienione warstwy interfejsu użytkownika
są istotne i za każdą warstwę odpowiada odpowiedni kod źródłowy w języku
programowania. W tym sensie, w serwisach internetowych oprogramowanie
zaprojektowane w formie poziomów logicznych ma możliwość kontaktu i wymiany
danych ze sobą za pomocą odpowiednich interfejsów programowych. Zaletą podziału
oprogramowania na warstwy jest możliwość wykonywania zmian w wybranej warstwie
bez oddziaływania na inne warstwy.
W przypadku realizacji serwisów statycznych (po stronie klienta), w sieci WWW
znajdują się płatne i bezpłatne szablony umożliwiające „szybką” budowę serwisu, np.
www.szablony.pl, www.szablony.fory.pl, www.webmark.shost.pl. Zagraniczne serwisy
również oferują gotowe szablony, należy je poszukać poleceniem: „free layouts” „web
template” „free temlate” „free wesite templates”.

8
Problem ankietyzacji zajęć w platformach
e-learningowych - koncepcja
modułu ankietyzacji w Moodle

Edukacja studentów na uczelni wyższej ma specyficzny charakter, ponieważ niektóre
efekty pracy dydaktycznej stają się niewidoczne dla wykładowcy – wiedza ta jest
przesunięta w czasie. Najczęściej informacje dotyczące poziomu wiedzy studentów
oraz ich umiejętności nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację zmian jakie
zachodzą w sposobie myślenia oraz postrzegania różnych zjawisk. W związku z tym
samo kontrolowanie wiedzy studentów może być niewystarczające do właściwego
ocenienia prowadzącego zajęcia. Poza tym, osoba taka może mieć niedobór
informacji zwrotnych, które dotyczą pracy przez niego wykonywanej a motywującej do
dalszego podnoszenia jakości procesu nauczania.
W niniejszym rozdziale przedstawiona jest koncepcja modułu dla ankietyzacji
przez studentów zajęć prowadzonych na uczelni wyższej technicznej na platformie
e-learningowej Moodle. Modułu, służącego do przeprowadzenia ankiety oceniającodoskonalącej

zarówno

w

celu

spełniania

wymogów

związanych

z

ustawą

o szkolnictwie wyższym jak również w celu podnoszeniu jakości zajęć dydaktycznych
oraz zapewnienia narzędzia działającego on-line dla właściwych władz wydziału.
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PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ OFEROWANYCH PRZEZ PLATFORMY ZDALNEGO

8.1.

NAUCZANIA

Obecnie na rynku istnieje wiele rozwiązań, które mają zastosowanie w nauczaniu na
odległość. Platform, które mogą być wykorzystywane na uczelniach wyższych jest
bardzo dużo. Są to platformy udostępniane zarówno komercyjnie, czego przykładem
może być Blackboard, WebCT jaki i platformy opensource'owe m.in. Moodle, Sakai,
.LRN. Każdy taki system zbudowany jest z wielu modułów (tzn. oddzielnych względem
podstawowej aplikacji pakietów, które pozwalają na realizowanie jej podstawowych
funkcjonalności). Zadaniem tych modułów jest m.in. umożliwienie bezproblemowej
komunikacji, tworzenie stron internetowych, udostępnianie plików, itp.
Porównując system Blackbord do Moodla [MOO08] można stwierdzić, że ten
pierwszy organizuje pracę zarówno nauczyciela, jak i studenta wokół narzędzi, które
usprawniają naukę i komunikację między nimi. Funkcjonalności tego drugiego mają
zaś za zadanie przede wszystkim organizację treści dydaktycznych. Najważniejsze
jest jednak to, że moodle jest systemem dość elastycznym. Łatwo dokonać w nim
zmian, a jednocześnie trudno coś w nim zepsuć.
Każda

z

dostępnych

platform

oferuje

wiele

modułów

dotyczących

przeprowadzania różnych quizów, prostych ankiet. Ale tak naprawdę żadna nie
umożliwia przeprowadzania ankietyzacji zgodnie z ustawą, do której zobowiązany jest
każdy

student

studiów

dziennych

i

zaocznych

na

temat

wszystkich

wykładowców/prowadzących, z którymi miał zajęcia w ciągu semestru. Każda posiada
jakieś wady, które w zasadzie wykluczają ją jako aplikację umożliwiającą
przeprowadzenie w/w ocen w prosty sposób. Najczęstszymi niedociągnięciami, które
można spotkać w takich modułach to między innymi:


brak

systemu

umożliwiającego

pełne

i

scentralizowane

zarządzanie

użytkownikami i grupami,


brak informacji o użytkownikach którzy wypełnili ankiety,



brak prostego interfejsu do eksportowania danych dotyczących studentów
i wykładowców z istniejących systemów np. wirtualny dziekanat firmy KalaSoft
[KAL08],



bardzo ubogi system analizy wypełnionych ankiet.
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Wobec powyższego koniecznym staje się zbudowanie modułu umożliwiającego
bezproblemową integrację z istniejącym system firmy Kala Soft – wirtualny dziekanat,
rozszerzenie o funkcje służące do analizy zebranych danych oraz stworzenie aplikacji,
która umożliwiała będzie bezproblemowe zarządzanie użytkownikami w bazie danych.
Oczywiście istnieją również projekty, które specjalizują się tylko w ankietyzacji
(np. Limesurvey) przez serwisy www ale nie są to systemy, które dają się zintegrować
z platformami zdalnego nauczania. Poza tym osoby odpowiedzialne za konserwację
i administrowanie takimi aplikacjami, dostają dodatkowe systemy, którymi muszą
zarządzać (np. powielanie bazy danych użytkowników, archiwizowanie, itp.).

8.2.
Moduł,

MODEL MODUŁU ANKIETYZACJI
który

będzie

przedstawiony

wykorzystuje

dotychczasowy

dodatek

Questionnaire do platformy zdalnego nauczania jakim jest system Moodle. Proces
tworzenia ankiety jest bardzo prosty. Na początku tworzy sie szablon pytań
i odpowiedzi, który następnie jest importowany do danej ankiety (rys. 8.1).

Rys. 8.1. Widok okna ankiety kwestionariusza
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Jest to system bardzo efektywny przy tworzeniu dużej ilości identycznych
kwestionariuszy. Pięciostopniowa skala została przyjęta dla odpowiedzi – oraz
okienka typu „Drop Box”. (rys. 8.2). Nie ma ograniczenia co do ilości pytań
w szablonie, ani ilości odpowiedzi. Wszystkie pytania w przyszłej ankiecie będą
pytaniami zamkniętymi – jest to zabieg mający na celu maksymalne ułatwienie
przeglądania

wyników

ankiet

oraz

późniejsze

ich

analizowanie.

Jednak

„Kwestionariusz” ma wiele innych typów odpowiedzi np.: „Text Box”, który może
posłużyć do zbudowania pytania otwartego. Niestety takie rozwiązanie zmuszałoby do
„ręcznego” sprawdzania wszystkich ankiet oraz wystawiania opinii na podstawie
wypowiedzi studentów w pytaniu otwartym. Mając na względzie łatwość przetwarzania
wyników warto pokusić się o inne rozwiązanie pytań otwartych, jak np.: osiągające
ostatnio sporą popularność – wielokrotne pytania zamknięte. W wielokrotnym pytaniu
zamkniętym mamy do wyboru z góry ustalone odpowiedzi – zazwyczaj będące
wynikiem zwykłej ankiety – lecz z możliwością wybrania więcej niż jednej odpowiedzi.

Rys. 8.2. Tworzenie ankiety
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Ostatnim etapem tworzenia ankiety jest wybór sposobu odpowiedzi – pojedynczy lub
wielokrotny, grupy mogącej do danej ankiety przystąpić - tylko studenci, tylko
nauczyciele lub wszyscy użytkownicy platformy Moodle, sposobu identyfikacji
respondenta – pełne nazwisko lub anonimowy, osób mogących przeglądać wyniki –
tylko nauczyciele i administratorzy lub wszyscy użytkownicy platformy Moodle oraz
określenie przedziału czasowego, w którym można przystąpić do danej ankiety.
Dodatkowo koniecznym staje się poprawienie części modułu odpowiedzialnego
za analizę zebranych wyników. Dotychczasowa ocena polegała jedynie na
przedstawieniu procentowego udziału poszczególnych odpowiedzi w pytaniach
(rys. 8.3), co w przypadku ankiety semestralnej jest niewystarczającą informacją.
Ważnym jest również takie pokazanie zebranych danych aby można było wyliczyć
różne wskaźniki z określonym błędem standardowym, czyli potrzebne jest
rozbudowanie funkcji filtracji danych. W platformie Moodle taka obróbka danych jest
praktycznie niemożliwa.

Rys. 8.3. Widok okna przedstawiającego standardowe wyniki odpowiedzi na pytania
ankietowanych studentów
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Istotną zmianą jaką trzeba będzie przeprowadzić w w/w systemie jest poprawienie
koncepcji przypisywania wykładowców i przedmiotów do poszczególnych grup
dziekanatowych.

8.3.
W

INTERFEJS DO SYSTEMU EHMS FIRMY KALASOFT
celu

bezproblemowego

przenoszenia

danych

dotyczących

studentów,

wykładowców oraz przedmiotów, koniecznym staje się stworzenie interfejsu
umożliwiającego importowanie w/w pól do bazy użytkowników w systemie zdalnego
nauczania Moodle. Ze względu na to, iż system eHMS jest systemem komercyjnym
i nie mamy dostępu do kodu źródłowego, wszystkie zmiany jakie będziemy
przeprowadzali odbywać się będą na platformie Moodle. Wyżej wymieniony interfejs
powinien zawierać opcje takie jak:


zaznaczenie zakresu danych przenoszonych studentów,



opcje funkcji przenoszenia,



test wybranego zakresu danych i zaznaczonych opcji,



potwierdzenie oraz wykonanie przenoszenia danych,



historia zmian,



cofnięcie zmian.

Opcje te powinny być połączone w odpowiedniej kolejności co przedstawiono na
rysunku 8.4.
Zakres przenoszonych danych powinien być następujący: wydział, kierunek,
specjalność, grupa dziekańska, przedmiot, prowadzący zajęcia, studenci – imię
nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer albumu.
Test zaznaczonego zakresu danych oraz wybranego profilu polegał by na
próbnym przesłaniu danych do systemu Moodle oraz pobraniu wyniku operacji. W ten
sposób niedogodności związane z wystąpieniem tego samego numeru PESEL
w bazie dziekanatu, czy też wystąpienie tego samego albumu mogłyby być od razu
wychwycone oraz wyświetlone. Jeżeli operacja testu przebiegłaby pomyślnie,
wówczas opcja przenoszenia danych powinna być aktywna. Dane pobrane z systemu
eHMS zostałyby wtedy zapisane w bazie Moodle’a. Dodatkowo cała operacja
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zostałaby zapisana w historii, gdzie widniałyby informacje typu: data operacji, nazwa
użytkownika, który wprowadził zmiany, opis operacji z ewentualną opcją cofnięcia
wprowadzonych zmian, co również zostało by odnotowane w historii.

Wirtualny
Dziekanat

Określenie
zakresu
danych
Wybór opcji
operacji
przenoszenia
Zapis
ustawień
(profil)

RAP
ORT
Y

Test

Cofni
ęcie
oper
acji

Potwierdzenie
operacji

Moduł
ankietyzacji

Historia

Rys. 8.4. Schemat organizacji wymiany danych pomiędzy modułami ankietyzacji i Wirtualnego
Dziekanatu

Istotą cechą staje się umożliwienie eksportowania wypełnionych ankiet do pliku „csv”
(ang. Comma Separated Values) oraz „pdf” Opcja raportowania powinna umożliwić
użytkownikowi np. drukowanie spisu osób które nie wypełniły jeszcze ankiet,
drukowanie wszystkich ankiet danego wykładowcy, grupy dziekańskiej. Zastosowanie
plików

„csv”

usprawni

późniejsze

przetwarzanie

wyeksportowanych

danych
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w arkuszach kalkulacyjnych np.: Microsoft Excel, OpenOffice Calc, itp., a pliki „pdf”
pozwolą na czytelne wydruki tych informacji.

8.4.

PODSUMOWANIE

Wyżej opracowane założenia modułu do ankietyzacji studentów w systemach
e-learningowych

pozwalają

przede

wszystkim

na

znaczne

skrócenie

czasu

poświeconego na zbieranie oraz obróbkę danych uzyskanych podczas ankietyzacji
studentów

uczelni

wyższych.

Dotychczas

jedyną

metodą

ankietyzacji

było

przeprowadzenie takiej oceny „na papierze”, co powodowało znaczny wzrost czasu
jaki musieli przeznaczyć ankieterzy na zebranie danych a później na ich
przetwarzanie.
Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za elektroniczną ankietyzacją jest fakt,
iż prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w liczeniu czy też „fałszerstwa” jest
w zasadzie całkowicie wyeliminowane. Ważnym elementem całego systemu jest baza
danych o studentach i wykładowcach zawarta w Wirtualnym Dziekanacie oraz
możliwość zapewnienia dwukierunkowej komunikacji pomiędzy odrębnymi systemami
jakimi są Moodle i eHMS. Ten rodzaj ankietyzacji zapewni szybką i skuteczną analizę
danych ocenianych wykładowców jak również zapewni ewidencję studentów
wypełniających swój obowiązek udziału w ankiecie. Dodatkowym elementem, który
jest ważny przy prowadzonej ankiecie jest czynnik czasu. Korzystając z dostępnych
funkcji systemu Moodle można zapewnić kontrolę nad czasem dostępu do ankiety
przez studentów, co zmusi w konsekwencji do jej terminowego wypełnienia z pełną
wizualizacją tego stanu po stronie Wirtualnego Dziekanatu.
W chwili obecnej prace nad opracowaniem w pełni funkcjonalnego modułu do
ankietyzacji skupiają się nad wprowadzeniem zaawansowanej obróbki danych
umożliwiającej wychwytywanie błędnie oddanych odpowiedzi lub tzw. „tendencyjnych”
wykraczających poza margines błędu statystycznego.

9
Wykorzystanie systemów CMS do tworzenia
i utrzymania serwisów internetowych

Spośród współczesnych mediów pozyskania, przekazu i wymiany informacji, jakimi
są: prasa, radio, telewizja, telekomunikacja, Internet, ten ostatni odgrywa dominującą
rolę. Potrzeby informacyjne pracowników firm, urzędów i indywidualnych obywateli
w pierwszej kolejności zaspokajane są za pomocą Internetu. Rozwój technologii
internetowych i ich dostępność poprzez wykorzystanie oprogramowania typu Open
Source powoduje, że coraz większa grupa użytkowników Internetu nie tylko poszukuje
informacji, ale próbuje je publikować w postaci stron, witryn, serwisów czy aplikacji
internetowych. W procesie wykorzystania Internetu jako środka publikacji informacji
występuje szereg problemów. Jako najważniejsze można wskazać:
1. Właściwe zaprojektowanie serwisu tak, by spełniał on oczekiwania twórców
i odbiorców.
2. Implementacja serwisu z wykorzystaniem informatycznych narzędzi tworzenia
statycznych i dynamicznych stron www.
3. Utrzymanie, zarządzanie, aktualizacja zawartości, szczególnie w przypadku
konieczności częstych zmian.
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9.1. PROBLEMY BUDOWY I ZARZĄDZANIA ZAWARTOŚCIĄ SERWISÓW
INTERNETOWYCH

Istnieje szereg metodyk tworzenia serwisów, witryn www. Ciekawe i całościowe
podejście przedstawił prof. W. Chmielarz. Wg niego proces tworzenia witryny
powinien obejmować następujące fazy [CHM02]:


„Określenie strategii projektu witryny i analiza zagadnienia – zdefiniowanie
celu, zakresu i ograniczeń tworzenia witryny, rozpoznanie jej elementów oraz
zaplanowanie pracy nad witryną.



Projektowanie logicznej struktury informacji i ich graficznej prezentacji, oraz
sprawdzenie ich współdziałania.



Implementacja i wdrożenie witryny.



Ustalenie strategii marketingowej witryny.



Eksploatacja, kontrola rozwoju, przekształcenia i utrzymanie witryny”

Istotnymi problemami do rozwiązanie na etapie strategii i analizy są:


Określenie celu witryny i potencjalnych korzyści, które może przynieść
twórcom i odbiorcom.



Określenie profilu użytkowników i pożądanej przez nich funkcjonalności.



Analiza witryn o podobnym charakterze pod kątem wykorzystania najlepszych
doświadczeń.



Zarządzanie przedsięwzięciem budowy wityny – role członków zespołu
twórców.



Zaplanowanie budżetu przedsięwzięcia.



Wybór technologii i narzędzi informatycznych realizacji witryny.

Problemy do rozwiązania na etapie projektu to:


Szczegółowe

określenie

funkcjonalności

dla

poszczególnych

grup

użytkowników, w tym użytkownika – gościa, użytkownika – klienta
i administratora.


Zebranie i pogrupowanie zawartości informacyjnej serwisu z podziałem na
strony statyczne i strony dynamiczne prezentujące dane z bazy danych.
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Zaprojektowanie szaty graficznej i zasad wykorzystania i formatów grafiki na
stronach.



Zaplanowanie interfejsu użytkownika, w tym prostej, przyjaznej nawigacji
pomiędzy stronami zgodnie ze standardami i zaleceniami opublikowanymi
przez naczelną organizację zajmującą się zagadnieniami związanymi z www
– World Wide Web Consortium (W3C).



Pozycjonowanie witryny w Internecie.



Bezpieczeństwo od strony użytkownika i właściciela witryny.

Etap implementacji to wykorzystanie narzędzi i technologii przetwarzania takich jak:
HTML, XML, PHP, ASP, JSP, CSS, Java Script, Macromedia Flash i innych. Problemy
na tym etapie to wybór i znajomość w/w narzędzi jak i wybór serwera www i systemu
baz danych, konfiguracja platformy sprzętowej i programowej i inne. Wdrożenie
zrealizowanej i przetestowanej witryny w Internecie to nie koniec problemów. Istotnym
aspektem funkcjonowania internetowych zasobów informacyjnych jest ich aktualność
i przydatność dla społeczeństwa Internetu – wykorzystanie, odwiedzanie strony. Jeżeli
z biegiem lat funkcjonalność witryny staje się niewystarczająca lub wręcz niepoprawna
ze względu na zmieniające się regulacje prawne lub inne pochodzące z otoczenia,
witryna powinna być wycofana z eksploatacji bądź poddana gruntownej modyfikacji.
Tradycyjny proces tworzenia, aktualizacji i rozbudowy serwisu wymaga
zaangażowania zewnętrznej firmy informatycznej specjalizujacej się w tworzeniu
serwisów www i wykorzystującej określone technologie i narzędzia. Proces
aktualizacji zawartości informacyjnej inicjowany od strony właściciela serwisu
związany jest z pewnym okresem czasu wykonania i kosztami od strony
specjalistycznej zewnętrznej firmy.
Systemy zarządzania treścią - CMS (ang. Content Management Systems)
spowodowały prawdziwy przełom w dziedzinie budowy serwisów internetowych - teraz
właściciel serwisu www może sam stworzyć, dowolnie modyfikować i rozbudowywać
swój serwis internetowy. Proces aktualizacji serwisu jest znacznie przyspieszony,
a jego koszty obniżone.
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9.2. SYSTEMY CMS - POJĘCIE
System CMS, czyli system zarządzania treścią to: „aplikacja internetowa lub ich
zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą
aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny. Kształtowanie
treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez CMS odbywa się za
pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, zazwyczaj w postaci stron
WWW zawierających rozbudowane formularze i moduły” [WIK08].
CMS-y nie wymagają od twórcy i administratora serwisu znajomości języków
programowania stron www, umieszczenie żądanej zawartości strony i późniejsza jej
aktualizacja odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów, gotowych
formularzy do wypełnienia i wykorzystania szablonów dokumentów.
Główną ideą systemów CMS jest oddzielenie treści (zawartości informacyjnej
serwisu w postaci: tekstu, grafiki, dźwięku, wideo itd.) od sposobu jej prezentacji
(szablonu graficznego układu treści na stronie). Zawartość informacyjna serwisu
przechowywana jest w plikach tekstowych (proste CMS-y) lub w tabelach baz danych.
Graficzny układ strony oparty jest na przygotowanym szablonie, który niezależnie od
treści może ulegać modyfikacji. Szablon strony definiuje, które jej części wypełniane
są odpowiednimi informacjami. Każda strona serwisu generowana jest dynamicznie,
w oparciu o szablony i zawartość baz danych, co zapewnia aktualność danych na
stronach www.
Informacje z serwisu internetowego można uzyskiwać z dwóch stron, zwykle
rozdzielonych poziomem użytkowników:


Od frontu (ang. Front-end) – tu przeglądaniem treści zajmują się użytkownicy
– goście lub zarejestrowani użytkownicy – klienci.



Od tyłu (ang. Back-end) – tu przygotowaniem, zarządzaniem treścią serwisu
i administracją zajmują się redaktorzy treści i administratorzy. Tworzenie
i aktualizacja

treści

na

stronach

może

być

realizowana

zespołowo

z dowolnego miejsca z dostępem do internetu i w dowolnym czasie.
Ogólną ideę systemu CMS przedstawiono na rys. 9.1.
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Przeglądanie
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Zarządzanie
serwerem
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Klienci, goście
Tworzenie
treści

Administrator

Twórcy serwisu

Rys. 9.1. Idea wykorzystania CMS przy tworzeniu i wykorzystaniu serwisów internetowych

Podstawowe korzyści płynące z wdrożenia systemu CMS to [WSW08]:


pełna kontrola wyglądu i treści serwisu WWW,



zmniejszenie kosztów i czasu aktualizacji informacji,



możliwość współdzielenia danych w różnych częściach serwisu WWW,



hierarchiczny

system

praw

dostępu

(administratorzy,

redaktorzy,

użytkownicy),


możliwość wprowadzenia systemu obiegu dokumentów lub zintegrowania
z już istniejącym.
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9.3. TYPY SYSTEMÓW KLASY CMS
W skład CMS-ów wchodzą różne systemy o różnorodnej funkcjonalności. „Szeroko
ujmując CMS to pojęcie, zajmuje się zarówno: zarządzaniem dokumentami (ang.
Document Management), wiedzą (ang. Knowledge Management), zarządzaniem
cyfrowymi zasobami (ang. Digital Asset Management), zarządzanie obiegiem treści
(ang. Enterprise Content Management) oraz zarządzaniem treścią znajdującą się na
stronie

internetowej

(ang.

Web

Content

Management)”

[WIK08].

Ostatnia

z wymienionych dziedzin działalności jest obecnie najpopularniejsza i najchętniej
kupowana, i akceptowana. Jednak ogólnie rzecz biorąc cała klasa systemów CMS
zakres

swej

funkcjonalności

umiejscawia

w

sferze

przechowywania

i rozpowszechniania informacji w formie cyfrowej.
Systemy CMS do zarządzania treścią można podzielić na [FRA07]: transakcyjne
(ang. Transactional Content Management), zintegrowane (ang. Integrated Content
Management), publikacyjne (ang. Public Content Management) i edukacyjne
(ang. Learning Content Management).
Od strony technologicznej CMS–y to systemy w architekturze wielowarstwowej
typu klient-serwer napisane w wybranym języku programowania: PHP, ASP, JSP,
Python, itp.
Systemy zarządzania zawartością stron internetowych realizują następujące funkcje:
A. Związane z treścią:
 tworzenie treści (zawartości),


redagowanie i katalogowanie treści (artykuły, kategorie, sekcje),



zatwierdzanie dla publikacji treści na publicznych lub wewnętrznych stronach
internetowych,



przechowywanie dokumentów HTML oraz XML;

B. Związane z wyglądem
 wybór wzorów, szablonów wyglądu serwisu do całej strony lub sekcji;
C. Związane z użytkownikami
 konfigurowanie systemu,


tworzenie użytkowników z różnymi uprawnieniami,



zarządzanie przepływem pracy - realizacją procesów i zadań (ang. Workflow).
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9.4. PRZEGLĄD SYSTEMÓW CMS KLASY OPEN SOURCE
Na rynku oprogramowania można znaleźć bardzo dużo systemów do zarządzania
treścią stron internetowych. W sieci Internet w dowolnej wyszukiwarce po wpisaniu
hasła CMS można dotrzeć do komercyjnych i darmowych systemów CMS, opisów ich
działania i możliwości wykorzystania (np. serwis Google zwraca ponad 17 mln.
adresów stron na zapytanie: CMS). Istnieje również szereg stron porównujących
komercyjne i darmowe systemy pod kątem: platformy realizacyjnej, obsługiwanych
baz

danych,

przyjazności

http://webhosting.pl,

interfejsu

użytkownika

i

http://www.opensourcecms.com/,

zastosowania.

Są

to:

http://www.cmsmatrix.org/,

http://cmswatch.com/.
Decydując się na wykorzystanie komercyjnych czy darmowych systemów CMS
jako programów Open Source należy mieć świadomość ich zalet i wad. Komercyjne
systemy CMS oferują indywidualne podejście do klienta, większe bezpieczeństwo
danych, pomoc i opiekę podczas eksploatacji – wszystko to jednak za określoną cenę.
Darmowe systemy CMS tworzone przez społeczność internetową oferują dynamiczny
rozwój najbardziej popularnych produktów – jednakże problem konfiguracji produktu
I opieki podczas eksploatacji pozostaje po stronie klienta.
Do listy tylko darmowych systemów CMS można zaliczyć: ThePortal 2, MemHT
Portal(EN) / MemHT PolishPack (PL), +CMS Content Management Framework (plus
CMS), Aegir (wcześniej Aegir CMS), Alfresco, Apache Lenya, Ariadne, b2evolution,
BBlog, Blockstar, BLOG:CMS, blosxom, Bricolage, Caravel CMS, Chlorine Boards,
CivicSpace, CMScout, CMS Made Simple, CMSimple, Community Server, Daisy
(CMS), DBHcms, DotNetNuke, DragonflyCMS, Drupal, e107, eGroupWare, Epiware,
ExpressionEngine, eXo ECM, Extreme Fusion, eZ publish, Fedora, F3Site, Geeklog,
GuppY, Jahia, Jaws, jAPS - java Agile Portal System, Joomla!, Lyceum, Magnolia,
Mambo, MediaWiki, Midgard CMS, Mkportal, MMBase, mojoPortal, MODx Content
Management System, MyFusion, MySource Matrix, NitroTech, Nucleus CMS, NukeEvolution,

Nuxeo

PixieWymiataPack,

EP,

Nuxeo

PHP-Fusion,

CPS,
phpns,

OpenACS,

OpenCms,

PHP-Nuke,

OpenPHPNuke,

phpWCMS,

phpWebSite,

phpSlash, phpCMS, PhpWiki, Pivot, Plone, PmWiki, PostNuke, PuzzleApps, Scoop,
Slash, SpotlightPHP, Textpattern, TikiWiki, ThePortal2, TWiki, Typo, TYPO3,
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UNITED-NUKE, Universe CMS, Umbraco, Watermelon CMS, WebGUI, WikyBlog,
WordPress, Quick.Cms, Xaraya, XOOPS, Zentri I inne [WIKI]
Analizując dane darmowych systemów CMS można stwierdzić, że najbardziej
popularną platformą realizacyjną jest technologia PHP do przetwarzania danych
i baza danych MySQL do ich przechowywania. Wykorzystywane są również inne
platformy jak: Java, Perl czy ASP.NET i inne bazy danych jak Oracle, Microsoft SQL
Server, PostgreSQL.
Wybór systemu CMS przy tak licznej reprezentacji programów darmowych
i komercyjnych

jest

trudny.

Opierając

się

na

recenzjach

systemów

CMS

umieszczonych na stronie http://recenzjecms.net do najpopularniejszych obecnie
systemów CMS zaliczyć można systemy Joomla i Drupal. Ich wybór podyktowany był
następującymi kryteriami:


prostota instalacji



łatwość poruszania się w panelu administracyjnym



zaangażowanie społeczności



łatwość dostosowania szablonu do naszej wizji



jakość i ilość rozszerzeń dla systemu



możliwość używania kilku wersji językowych



lokalizacja



poziom systemu od strony programisty



wydajność.

9.5. WYKORZYSTANIE PLATFORMY JOOMLA! DO BUDOWY SERWISÓW
INFORMACYJNYCH

Joomla!

jest

jednym

z

najpopularniejszych

darmowych

narzędzi

CMS

wykorzystywanych w ostatnim okresie. Jest elastycznym, łatwym w instalacji
i wygodnym w obsłudze systemem zarządzania treścią, wykorzystywanym do różnych
zastosowań: od bardzo prostych stron www, poprzez serwisy firmowe, portale, sklepy
po

zaawansowane

aplikacje

internetowe.

Polskie

Centrum

Joomla!

(http://www.joomla.pl/) oferuje szeroką pomoc w zakresie pozyskania, instalacji
i wykorzystania platformy jak również udostępnia polskie poradniki i podręczniki oraz
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inne materiały instruktażowe dla użytkowników, administratorów i projektantów
Joomla!
Joomla w wersji 1.0.x potrzebuje komputera, na którym zainstalowano:


serwer stron WWW: Apache w wersji 1.13.19 lub nowszej



język PHP w wersji 4.2.x lub nowszej



bazę danych MySQL w wersji 3.23.x lub nowszej

Programy te można instalować oddzielnie lub za pomocą specjalnych pakietów.
Standardowa wersja Joomla! pozwala stworzyć efektowną bogatą w treści
witrynę, w której można umieścić menu, aktualności, artykuły i ich archiwum
skatalogowane w kategorie i sekcje tematyczne, a także inne elementy jak migawki,
kontakty, sondy, banery, katalog adresów www. Dla bardziej zaawansowanych
zastosowań można z bogatej oferty rozszerzeń dodać interaktywne formularze,
katalogi produktów, fora dyskusyjne, kalendarze, listy pytań FAQ czy też inne
elementy – społeczność internetu szybko rozwija ww platformę.
Główną ideą platformy Joomla! jako systemu CMS jest oddzielenie treści od
sposobu jej prezentacji. Treść posiada trójpoziomową hierarchiczną strukturę: sekcje
dzielą się na kategorie, kategorie zawierają pozycje treści – artykuły. Wyjątkiem są
materiały statyczne nie związane ani z sekcją ani z kategorią. Menu serwisu nie jest
ściśle związane z tą trójpoziomową strukturą treści łącza do sekcji, kategorii
i artykułów ustawiane są dowolnie. W platformie Joomla! nie ma stron, ale są pozycje
menu. Zawartość sekcji i kategorii na stronach jest wywoływana przez łącze w menu.
Dodawanie artykułów realizowane jest w edytorze typu WYSIWYG z możliwością
dołączania plików graficznych.
Prezentacja

treści

oparta

jest

na

szablonach

tzw.

templatkach,

czyli

zdefiniowanych w plikach wzorcach wyglądu witryny. Szablony można projektować
samodzielnie

lub

skorzystać

http://www.templatki.com/.

Projekt

z

gotowych
szablonu

np.
zawiera

pobranych

ze

stony

rozmieszczenie

treści

w odpowiednich obszarach strony i odpowiednią szatę graficzną – kolorystykę.
Szablon składa się z plików definiujących szkielet strony i sposób formatowania treści
(templateDetails.xml, index.php, template_css.css) oraz dodatkowych plików -
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graficznych, dźwiękowych i innych, niezbędnych do uzyskania planowanych efektów
prezentacyjnych.
W pozycjach szablonu umieszczane są tzw. moduły, którymi mogą być różne
rodzaje menu (główne, użytkownika, pionowe, poziome, ...), formularz logujący,
banery, statystyki, itp. Moduły mogą być umieszczane i na wszystkich lub wybranych
stronach i powiązane z zawartością poprzez pozycje menu.
Forum Polskiego Centrum Joomla! pozwala na wymianę informacji pomiędzy
internetową społecznością użytkowników tej platformy.
Użytkownicy witryny opartej o CMS Joomla! mogą być podzieleni na 3 grupy:
1. Goście – użytkownicy nie zalogowani – mający dostęp do publicznych
zasobów witryny od strony frontowej (anonimowi).
2. Klienci – użytkownicy zalogowani – mający dostęp do chronionych zasobów
witryny od strony frontowej. Do nich należą:
a) autorzy – edytują i przesyłają swoje artykuły do odpowiednich
kategorii i sekcji;
b) redaktorzy - edytują i przesyłają artykuły autorów do odpowiednich
kategorii i sekcji;
c) wydawcy - edytują i przesyłają artykuły autorów do odpowiednich
kategorii i sekcji i dodatkowo decydują o publikacji lub wycofaniu
artykułu.
3. Administratorzy – użytkownicy z prawami administracyjnymi mający dostęp
do określonych zasobów od strony zaplecza. Są to:
a) operatorzy – zarządzają artykułami i pozycjami menu witryny;
b) administratorzy - zarządzają artykułami, pozycjami menu witryny,
dodatkowo

zarządzają

kontami

użytkowników, konfiguracją

i instalacją komponentów platformy;
c) główny

administrator

–

posiada

uprawnienia

administratorów,

a ponadto zarządza nimi, ma prawo modyfikacji ustawień globalnych,
instalacji szablonów jednym słowem ma dostęp do wszystkich funkcji
panelu administracyjnego.
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9.6. INTERNETOWY SAMOUCZEK ECDL W PLATFORMIE JOOMLA
Przykładem wykorzystania systemów CMS do zastosowań edukacyjnych jest
internetowy samouczek ECDL zrealizowany w ramach pracy dyplomowej w WSPA
w Lublinie przez Łukasza Waręckiego1 z wykorzystaniem platformy Joomla!.
Samouczek jest rodzajem kursu realizującego program zgodny z sylabusem ECDL
v. 4.0, który zawiera objaśnienia nt. zadań egzaminacyjnych z 7 modułów, które
podzielone są na kategorie zawierające określone obszary wiedzy, a te z

kolei

zawierają odpowiednie zadania. Struktura sylabusa ECDL została odzwierciedlona
w strukturze samouczka – każde zadanie egzaminacyjne to objaśnienie jego
wykonania w samouczku oraz w strukturze podziału treści w systemie Joomla! –
każdy moduł ECDL to sekcja w Joomla!, każda kategoria ECDL to kategoria, każde
zadanie z określonego obszaru wiedzy to pozycja treści - artykuł w Joomla!.
Objaśnienie jak wykonać zadanie ECDL przedstawiono w nowym wyskakującym
oknie. Układ listy sekcji, kategorii i artykułów przedstawiono na rys. 9.2, 9.3, 9.4
a dodanie nowego artykułu na rys. 9.5.

1

Łukasz Waręcki, Internetowy samouczek do egzaminów ECDL, praca inżynierska wykonana
w WSPA w Lublinie pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Miłosz
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Rys. 9.2. Lista sekcji (moduły ECDL) definiowana w Joomla!

Rys. 9.3 Lista kategorii (kategorie ECDL) definiowana w Joomla!

Wykorzystanie systemów CMS do tworzenia i utrzymania serwisów internetowych

Rys. 9.4. Lista artykułów (obszary wiedzy i zadania ECDL) definiowana w Joomla!
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Rys. 9.5. Dodawanie nowego artykułu w Joomla!

Strona graficzna stron samouczka została przygotowana przez autora samouczka
w postaci 2 szablonów: szablon strony głównej, wzorowany na stronie oficjalnego
serwisu Polskiego Biura ECDL (www.ecdl.com.pl) i szablon okna objaśnienia zadania.
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Za pomocą menedżera menu w odpowiednich miejscach szablonu wyświetlane
są sekcje, kategorie i artykuły (rys. 9.6), objaśnienia jak wykonać dane zadanie
egzaminacyjne pojawia się w oddzielnym wyskakującym oknie (rys.9.7).
Ponieważ samouczek jest aplikacją edukacyjną przekazującą wiedzę i nie
posiada elementów interaktywnych, jedynym użytkownikiem od strony zaplecza
w Joomla! jest Administrator – autor samouczka. Gdyby treść instrukcji zadań
egzaminacyjnych ECDL realizowana była zespołowo i istniałby problem zarządzania
treścią materiałów edukacyjnych dostęp od strony zaplecza mógłby być realizowany
przez autorów, redaktorów czy wydawców.
Wykorzystanie systemu zarządzania treścią Joomla!

do realizacji samouczka

ECDL jest przykładem realizacji systemów e-learningowych w prosty i przejrzysty
sposób – duża objętość powiązanych materiałów edukacyjnych (sylabus ECDL
zawierał ok. 300 zadań) wprowadzana poprzez system Joomla! bez konieczności
wykorzystania języków programowania stron internetowych znacznie usprawniła
proces przygotowania i edycji materiałów e-learningowych. Łatwiejsze jest również
modyfikowanie treści samouczka i jego rozbudowa.
W analogiczny sposób system Joomla! mógłby być wykorzystany do tworzenia
serwisu informacyjnego przedsiębiorstwa przez menagerów, skupiających swoją
pracę na doborze treści i jej aktualności a stronę techniczną oddającym w ręce
systemów CMS.
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Rys. 9.6. Strona samouczka – tabela kategorii
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Rys. 9.7. Okna zadania wyskakujące przed stronę z tabelą

9.7. PODSUMOWANIE
Systemy zarządzania treścią CMS wykorzystywane w procesie budowy serwisów
internetowych pozwalają w łatwy i przyjazny dla użytkownika sposób (bez znajomości
języków programowania stron internetowych) stworzyć serwis internetowy. Budowa
serwisu oparta o system modułowy umożliwia łatwe zarządzanie treścią serwisu –
umieszczenie w odpowiednim miejscu w strukturze, aktualizację treści i dostęp
odpowiednim użytkownikom do określonej części informacyjnej serwisu. Iststona
zaleta systemów CMS ujawnia się na etapie eksploatacji serwisu, a właściwie
w trakcie jego aktualizacji. Umożliwia ją bowiem, poprzez przyjazny interfejs, nawet
niedoświadczonym użytkownikom - administratorom treści serwisu.
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W dobie Internetu, gdzie funkcjonowanie firmy na rynku w dużej mierze
uzależnione jest od postrzegania jej przez klientów, serwis internetowy z aktualną
zawartością prezentowaną w atrakcyjnej formie odgrywa dużą rolę, a systemy CMS
są idealnym elastycznym narzędziem do zarządzania jej zawartością informacyjną.

10
Szacowanie projektów internetowych - metoda
Story Points

Projekty internetowe stanowią charakterystyczną grupę projektów informatycznych.
Obecnie są to rozbudowane serwisy oraz aplikacje różniące się znacznie od znanych
z początku istnienia Internetu statycznych stron organizacji czy też firm. Od
współczesnych projektów internetowych oczekuje się krótszego czasu dostarczenia
produktu na rynek, wg. polityki TTM (ang. Time To Market) oraz mniejszych kosztów
wytwarzania. Tym samym, mając na uwadze ciągły rozwój technologiczny, a także
zmiany standardów i trendów panujących w sieci Internet, można mówić
o dynamizmie (podążaniu za zmianą), jako najważniejszym aspekcie projektów
internetowych.
Pojęcie dynamiki projektu webowego dotyczy również ewolucji otoczenia
projektowego oraz rozwoju wiedzy o produkcie (ang. Know What). Badania
przeprowadzone na zlecenie brytyjskiej firmy specjalizującej się w tworzeniu aplikacji
internetowych na zamówienie, New Bamboo, wykazały, że realizacja 24% projektów
internetowych przekroczyła planowany budżet, a 31% projektów nie zostało
zrealizowanych w czasie określonym w kontrakcie [IND08]. Jednym z powodów
wydaje się być błędne szacowanie pracochłonności projektów (z nie bowiem wynikają
planowane koszty i czasookres realizacji projektu).
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10.1. METODYKI LEKKIE REALIZACJI PROJEKTÓW
Odpowiedzią na trudności związane ze specyfiką projektów internetowych są
metodyki lekkie lub zwinne (ang. Agile). W metodykach tych odchodzi się od
tradycyjnego

podejścia

do

wytwarzania

oprogramowania,

skupiając

się

na

dostarczaniu wartości, dostosowywaniu się do zmian, współpracy z klientem oraz
wewnątrz zespołu projektowego. Metodyki te zapoczątkowane zostały oficjalnie
w 2001 r. w „Manifesto for Agile Software Development” [AGI01]. Manifest ten stał się
podstawą takich podejść do wytwarzania oprogramowania jak: Extreme Programming,
Feature - Driven Development, Scrum, Crystal Family czy Adaptive Software
Development.
Metodyki lekkie pozwalają na szybsze dostarczenie produktu użytkownikowi
końcowemu oraz minimalizację strat czasu i zasobów zapewniając niższe koszty
wytworzenia. Poprzez włączenie do zespołu projektowego upoważnionego decydenta
przyśpieszany jest proces podejmowania decyzji. Eliminowane jest w nich tworzenie
dodatkowych, nieprzydatnych funkcji dzięki priorytetyzacji elementów funkcjonalności,
z których składa się produkt. Ukierunkowanie działań zespołu podczas pojedynczej
iteracji (a są to zwykle metodyki iteracyjne) na osiągnięcie określonego celu pozwala
zmniejszyć czas tracony przez twórców na przełączanie się pomiędzy zadaniami.
Dostarczane klientowi inkrementacyjnie działające elementy aplikacji pozwalają
uzyskać informację zwrotną o ich jakości, błędach czy też zmianie wymagań
użytkownika jeszcze na etapie realizacji projektu.
Zmiana wymagań w projekcie realizowanym metodyką lekką nie oznacza dużego
nakładu dodatkowej pracy jak ma to miejsce w tradycyjnym podejściu do wytwarzania
oprogramowania, gdzie szczegółowy projekt aplikacji oraz plan prac tworzony jest na
początku projektu (ang. Big Design Up Front). W metodykach lekkich analiza,
projektowanie oraz, jeśli występuje taka potrzeba, tworzenie dodatkowej dokumentacji
wykonywane są bezpośrednio przez implementacją danego elementu funkcjonalności
– na początku każdej iteracji.
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10.2. CYKL ŻYCIA PROJEKTU INTERNETOWEGO
Na rysunku 10.1 przedstawiono typowy cykl życia projektu internetowego. Po inicjacji
projektu, ustaleniu szkieletu aplikacji webowej (model architektury z rys. 10.1),
następuje identyfikacja wymagań klienta. Stworzona lista elementów funkcjonalności
wchodzących w skład aplikacji nie jest ostateczną wersją wymagań. Wymagania
mogą być aktualizowane w zależności od istniejących potrzeb klienta. Lista wymagań
jest priorytetyzowana w celu ustalenia kolejności implementacji, tak aby w czasie
trwania projektu został stworzony najbardziej pożądany i wartościowy zestaw
funkcjonalności.

Rys. 10.1. Cykl życia projektu internetowego w metodykach lekkich
Buy SmartDraw!- purchased copies print this
document without a watermark .
Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.

Zespół projektowy w czasie krótkich przedziałów czasowych, zwanych iteracjami,
realizuje wybrane elementy aplikacji. Termin „realizacja” oznacza w tym wypadku
zaprojektowanie, oprogramowanie, przetestowanie oraz zaakceptowanie wykonania
zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami. Ukończone w czasie iteracji, działające
fragmenty aplikacji oddawane są w ręce użytkowników, aby ci mogli je zweryfikować.
Poprawki oraz zmiany nanoszone są w kolejnych iteracjach, co zapobiega powielaniu
błędów w dalszej pracy projektowej.
Często projekt internetowy składa się z kilku wydań aplikacji, w którym pierwsze
wydania stanowi zbiór podstawowych funkcji stopniowo rozszerzany i ulepszanych
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w kolejnych wydaniach. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest wcześniejsze
uruchomienie aplikacji. Użytkownicy końcowi mogą wtedy szybciej poznawać nową
aplikację i z niej korzystać — produkt szybciej trafia na rynek oraz wcześniej
rozpoczyna się zwrot z inwestycji.
Każda

ukończona

iteracja

oraz

wydanie

przynosi

zarówno

zespołowi

projektowemu, jak i klientowi, dodatkową wiedzę o produkcie i projekcie. Wiedza ta
jest wykorzystywana do zmiany priorytetów, aktualizacji wymagań, usprawnienia
pracy zespołu projektowego oraz procesu zarządzania, ale może również stanowić
podstawę decyzji o zamknięciu projektu.
W przedstawionym (rys. 10.1) modelu cyklu życia projektu internetowego
oszacowanie wielkości projektu powinno być wykonane na początku projektu, po
identyfikacji wymagań klienta. Niemniej, uwzględniając możliwość wystąpienia zmian
wymagań konieczne jest oszacowanie wielkości nowych elementów funkcjonalności
dodanych do listy pożądanych funkcji aplikacji. Oszacowanie takie powinno odbywać
się raz podczas trwania iteracji [COH08].
Dodatkowo, jeśli pierwotnie oszacowanie jest nieadekwatne do trudności oraz
ilości wykonanej pracy, należy dokonać powtórnego oszacowania. Reestymowane
powinny być nie tylko elementy wykonane, ale również ekwiwalentne, tak aby
posiadane wielkości oszacowań pracy wykonanej w projekcie, jak i wielkości pracy
pozostającej do ukończenia aplikacji były poprawne.

10.3. METODA STORY POINTS
Metoda szacowania jednostkami Story Points jest estymacją rozmiaru elementów
funkcjonalności (ang. Features), przyjmujących postać historyjek użytkownika (ang.
User Story), tematów oraz eposów.
Historyjka użytkownika jest odzwierciedleniem wymagań spisanych w formie
krótkich zdań objaśniających, co użytkownik może lub chce zrobić z systemem. Epos
(ang. Epic) jest dużą historią użytkownika, która nie została podzielona na mniejsze.
Najczęściej powodem braku podziału jest jego koszt — nakłady inwestycyjne na
danym etapie projektu mogą być zbyt duże, bądź nie jest planowana implementacja
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danego eposu w niedługiej przyszłości. Temat (ang. Themes) natomiast jest zbiorem
powiązanych ze sobą historii użytkownika traktowanych oraz planowanych jako
całość. Dzięki grupowaniu historii użytkownika w tematy, możliwe jest zredukowanie
kosztów związanych z szacowaniem, choć taka estymacja obarczona jest większą
niepewnością niż duża ilość prostych elementów.
W metodzie szacowania Story Points do każdego elementu funkcjonalności
przypisywane są punkty — jednostki miary. Przypisana wartość nie jest istotna, ważna
jest natomiast relatywna wielkość wartości, ponieważ punkty przydzielane są poprzez
analogie pomiędzy elementami.
Skala wartości przypisywanych do elementów powinna odzwierciedlać wysiłek
stworzenia danej funkcjonalności, będący wypadkową takich wartości jak: złożoność,
ryzyko oraz innych czynniki związane z danym elementem funkcjonalności.
Istnieją dwa sposoby rozpoczęcia szacowania [COH05]. Pierwszy polega na
wybraniu najmniejszego elementu z historyjek użytkownika oraz przypisaniu mu
wartości równej 1. Drugi, na wybraniu historii o średniej złożoności całkowitej
i nadaniu jej wartości ze środka używanej skali. Kolejne elementy szacowane są przez
porównanie z uprzednio obranymi elementami.
W projektach realizowanych metodykami lekkimi można rozpocząć iterację
z niekompletną specyfikacją, której szczegóły zostaną określone dopiero podczas
trwania projektu. Niemniej historie niesprecyzowane także powinny być oszacowane,
gdyż stanowią przybliżenie właściwej wartości estymacji, która zostanie zdefiniowana
później.
Praktyka zespołów Agile pokazuje [COH05], że najlepszymi skalami do estymacji
są skale oparte o jeden rząd wielkości. Najczęściej stosowane są dwie następujące
skale:


1, 2, 3, 5 i 8, czyli ciąg Fibonacciego;



1, 2, 4 i 8, czyli ciąg złożony podwójnej wartości elementu go
poprzedzającego.

Podczas szacowanie możliwe jest również wykorzystanie cyfry 0, szczególnie, jeśli
zespół projektowy uzna dany element funkcjonalności za wymagający znikomego
nakładu pracy. Dodanie zera do skali można uznać za przydatne, jeśli estymacja ma
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zawierać się w skali dziesiętnej albo zespół nie chce sztucznie zawyżać swojej
wydajności. Zadania oszacowane na 0 również wymagają pracy, dlatego dobrą
praktyką jest zgrupowanie kliku zadań oszacowanych na 0 i nadanie im wartości
jednego punktu [COH05].
Możliwe jest także korzystanie z większych skal, chociażby ze skal wymienionych
powyżej pomnożonych odpowiednio przez 10, tj.: 10, 20, 40, 80, 100 oraz 10, 20, 30,
50, 80, 100. Przy korzystaniu z większych skal, należy mieć na uwadze, że
oszacowania różniące się pojedynczymi punktami dają jedynie złudzenie większej
precyzji i zacierają istotne różnice pomiędzy estymacjami [AGI08].
W przypadku szacowania metodą Story Points eposów albo tematów do skali
należy dodać kolejne elementy według odpowiedniego wzorca. Sugeruje się dodanie
elementów takich jak 13, 20, 40 oraz 100 do ciągu 1, 2, 3, 5 i 8 [COH05].
Aby oszacować wielkość projektu konieczna jest znajomość wydajności zespołu,
bądź też zespołów realizujących projekt. Wydajność zespołu (ang. Velocity of The
Team) jest miarą postępu prac wykonywanych przez zespołu. W przypadku
szacowania z użyciem Story Points wydajność jest ilością jednostek Story Points
realizowanych przez zespół podczas pojedynczej iteracji.
Wydajność zespołu można oszacować korzystając z jednej z następujących
metod [COH05]:


użycie wartości historycznych,



przeprowadzenie iteracji,



prognozowanie.

Szacowanie wydajności używając wartości historycznych zespołu jest bardzo
dobrą metodą. Jednak bardzo rzadko jest ona wykorzystywana ze względu na
podobieństwo jakie musi zachodzić pomiędzy projektami. Szczególną uwagę należy
zwrócić na zgodność technologiczną, zgodność dziedziny projektów, skład zespołu
projektowego oraz czy właścicielem produktu jest ta sama osoba. Równie istotna jest
zgodność używanych narzędzi programistycznych oraz środowisko pracy, a także
fakt, czy estymacja była wykonywana przez ten sam zespół ludzi. Jeśli dowolny
z wymienionych czynników jest różny, należy zastosować inną metodę albo do
oszacowanej wielkości dodać bufor niepewności. Przykładowo stosując stożek
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niepewności Boehma (rys. 10.2) zamiast pojedynczego oszacowania użyć przedział
od 60% do 160% otrzymanej wartości [COH05].

Rys. 10.2. Stożek niepewności Boehma [COH05]

W przypadku, gdy nowy projekt jest zbliżony do poprzedniego, możliwe jest
korzystanie z estymacji na podstawie wartości historycznej jako z oszacowania
stabilnego.
Inną metodą jest przeprowadzenie od jednej do trzech iteracji i przewidzenie
wydajności na podstawie zaobserwowanych wartości.
Jeżeli do zbadania wydajności została przeprowadzona pojedyncza iteracja,
należy użyć przedziału od 60% do 160% otrzymanej wartości. W przypadku gdy
zespół przeprowadził co najmniej dwie iteracje, należy obliczyć ich średnią wartość
oraz stosując stożek niepewności Boehma odpowiednio dobierać mnożniki przedziału,
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tzn. w zależności od liczby iteracji przesuwać się w prawo na osi odciętych. Mnożniki
te dla poszczególnych ilości iteracji prezentuje tab. 10.1.
Tablica 10.1. Tabela wartości mnożników przedziału niepewności [COH05]
Mnożnik ograniczenia dolnego
0,6
0,8
0,85
0,9

Liczba iteracji
1
2
3
4 lub więcej

Mnożnik ograniczenia górnego
1,60
1,25
1,15
1,10

Cześć zespołów Agile, podczas projektów z co najmniej trzema iteracjami badającymi
wydajność zespołu, jako oszacowanie używa przedziału od a do b, gdzie a oznacza
najmniejsza

wartość

wydajności

osiągniętej

podczas

wszystkich

iteracji,

a b - odpowiednio największa wartość wydajności [COH05].
Metoda prognozowania używana jest w przypadku braku wartości historycznych
i kiedy nie jest możliwe przeprowadzenie iteracji dla zaobserwowania wydajności.
W metodzie tej należy rozszerzyć historie użytkownika o zadania elementarne,
z których składa się dana historia, oraz określić czas ich trwania. Następnie
wyznaczając dostępności poszczególnych członków zespołu w projekcie, określić
całkowitą liczbę godzin pracy zespołu dla pojedynczej iteracji. W przypadku, gdy
zespół nie został jeszcze stworzony, należy dobrać liczebność zespołu na podstawie
potrzeb projektu. Dalej, dowolnie lub w sposób losowy wybierać historie użytkownika
aż do wybrania wystarczającej ilości zadań do realizacji podczas pojedynczej iteracji.
W metodzie prognozowania istoty jest dobór historii użytkownika. Podczas gdy
historie

wybierane

są

w sposób

dowolny,

wskazane

jest

zachowanie

ich

różnorodności, tak aby zawierały one zadania dla różnych członków zespołu.
Zliczając jednostki Story Points historii wybranych do realizacji otrzymywana jest
wartość wydajność zespołu. Podobnie jak w dwóch poprzednich metodach, należy
podać oszacowanie jako przedział wartości poprzez użycie stożka niepewności, tak
aby uwzględnić niepewność estymacji.
Oszacowanie czasu trwania projektu otrzymywane jest jako wynik dzielenia
sumarycznej wielkości elementów funkcjonalności wyrażonej w jednostkach Story
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Points przez wydajność zespołu realizującego ten projekt (rys. 10.3). Trafność
oszacowanie czasu trwania jest więc zależne od trafności estymacji wielkości
projektu. Zależność ta sprawia, że w przypadku zmian wielkości przedsięwzięcia, nie
jest konieczne ponowne wykonywanie skomplikowanych oszacowań czasu, a jedynie
dokonanie powtórnych obliczeń na podstawie przypuszczalnej wielkości elementów
funkcjonalności i wydajności.

Rys. 10.3. Schemat szacowania projektu w metodykach Agile [COH05]

10.4. SZACOWANIE PROJEKTU INTERNETOWEGO – EKSPERYMENT
Metoda Story Points do szacowania

Buy SmartDraw!- purchased copies print this
document without a watermark .
projektów
internetowych została
wykorzystana
Visit www.smartdraw.com
or call 1-800-768-3729.

w eksperymencie badawczym, przeprowadzonym w trakcie realizacji projektu aplikacji
internetowej przez grupę studentów Informatyki Politechniki Lubelskiej.
Celem projektu ,,Internetowe Pośrednictwo Pracy'' był stworzenie systemu
wspierającego pośrednictwo pracy poprzez posiadanie następujących elementów:


ewidencję osób poszukujących pracy,



ewidencję pracodawców z wymaganiami,



wyświetlanie pracodawców ze względu na zadane kryterium,



ewidencję zawodów,



raportowanie o najczęściej poszukiwanych zawodach.

W ramach systemu zostały wyodrębnione następujące role:


Pracodawca – użytkownik reprezentujący daną firmę. Zamieszcza on oferty
pracy oraz poszukuje pracowników do danej firmy.
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Petent – użytkownik poszukujący pracy. Zamieszcza on w serwisie swój
życiorys, przeszukuje dostępne oferty pracy, poszukuje informacji oraz porad
ułatwiających znalezienie pracy.



Administrator – użytkownik zarządzający i kontrolujący treści zamieszczane
w serwisie. Do jego zadań należy zarządzanie użytkownikami, informacjami
oraz zawodami. Wysyła on również maile informacyjne do użytkowników oraz
ma wgląd do raportów.

Użytkownik jest uogólnieniem wymienionych powyżej ról.
W skład zespołu projektowego wchodziły trzy osoby reprezentujące następujące
zbiory ról:
a) klient;
b) kierownik projektu, właściciel produktu, programista, grafik;
c) programista, webmaster.
Czas trwania projektu wynosił jeden semestr akademicki i musiał być skończony
przed dniem 25.01.2008 r. (przy czym słowo ”musiał” dla projektów studenckich ma
dość rozmyte znaczenie). Realizacja projektu jako aplikacji webowej (rys. 10.4)
zapewniała dostęp do systemu większej grupie użytkowników, dlatego też jako
technologia wykonania został wybrany język PHP 5 wraz z bazą MySQL.
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Rys. 10.4. Diagram komponentów systemu

Podczas spotkania inicjującego zostały zidentyfikowane następujące historie
użytkownika przedstawione w tab. 10.2. Do estymacji została użyta skala: 0, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 20, 40, 100. Jednostki szacowania były punkty Story Points (dla uproszczenia
do oznaczenia jednostek Story Points był używany symbol SP).
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Tablica 10.2. Lista zidentyfikowanych historii i tematów podczas spotkania inicjującego
Nr
Temat lub historia
Jako pracodawca chciałbym rejestrować się do serwisu, tak żeby jednocześnie
1.
podawać dane firmy.
2. Jako pracodawca chciałbym zarządzać własnymi ofertami pracy.
Jako pracodawca chciałbym wyszukiwać potencjalnych pracowników, tak żeby
3.
zawęzić kryteria poszukiwań.
4. Jako pracodawca chciałbym oglądać dane petentów.
5.

Jako pracodawca chciałbym aktualizować dane dotyczące firmy.

6.

Jako pracodawca chciałbym wystawiać referencję moim byłym pracownikom
zarejestrowanym w systemie.

Jako petent chciałbym rejestrować się do serwisu, tak żeby jednocześnie
podawać dane demograficzne.
Jako petent chciałbym wyszukiwać oferty pracy, tak żeby zawęzić kryteria
8.
poszukiwań.
9. Jako petent chciałbym oglądać dane dotyczące firm zamieszczających oferty.
10. Jako petent chciałbym zamieszczać oraz aktualizować własne CV w serwisie.
7.

SP
5
8
3
2
2
2
2
2
1
3

11. Jako petent chciałbym zapisywać interesujące mnie oferty w Schowku.
Jako petent chciałbym wystawiać opinię moim byłym pracodawcom
12.
zarejestrowanym w systemie.

5

13. Jako administrator chciałbym wyszukiwać użytkowników za pomocą wyszukiwarki.

2

14. Jako administrator chciałbym zarządzać kontami użytkowników.
Jako administrator chciałbym wysyłać maile do użytkowników systemu, tak żeby
15.
otrzymywali oni informacje o aktualnościach w serwisie.
Jako administrator chciałbym dodawać, edytować i usuwać informacje dotyczące
16.
rynku pracy zamieszczone w serwisie.
Jako administrator chciałbym oglądać raporty dotyczące najczęściej
17.
poszukiwanych zawodów, tak żebym mógł wybrać interesujący mnie okres.
Jako administrator chciałbym oglądać raporty dotyczące aktywności w serwisie,
18.
tak żebym mógł wybrać interesujący mnie okres.
19. Jako administrator chciałbym zarządzać zawodami oraz ich opisami.
Jako użytkownik serwisu chciałbym, aby serwis był wizualnie przyjemny oraz
20.
łatwy do nawigacji.

8

21. Jako użytkownik serwisu chciałbym, aby dostęp do serwisu był autoryzowany.

5

22.

Jako użytkownik serwisu chciałbym móc wygenerować nowe hasło, tak żeby mieć
dostęp serwisu, kiedy zapomnę hasła.

Jako użytkownik serwisu chciałbym wysłać wiadomość prywatną do dowolnego
użytkownika serwisu.
24. Jako użytkownik serwisu chciałbym mieć udostępnione forum dyskusyjne.
Jako użytkownik systemu chciałbym oglądać informacje dotyczące rynku pracy
25.
zamieszczone w serwisie.
Jako użytkownik systemu chciałbym oglądać informacje dotyczące
26.
poszczególnych zawodów oraz listę zawodów.
Razem
23.

3

5
2
3
3
2
5

1
2
5
0
0
81
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Grupując historie oszacowane na 0 punktów, założono, że ich łączna wartość
wynosi 1 SP, dlatego też całkowita wielkość wszystkich historii wyniosła nie 81, lecz
82 SP.
Uwzględniając, że był to pierwszy projekt realizowany w tak dobranym składzie
zespołu, aby zmierzyć wydajność zespołu konieczne było przeprowadzenie
pojedynczej iteracji. Długość iteracji została obrana na dwa tygodnie, ponieważ tak
częstych przeglądów wymagał klient.
Podczas

planowania

poszczególnych

iteracji

wykorzystano

podejście

Commitment – Driven tak, aby możliwe było zatwierdzenie pracy do wykonania
podczas najbliższej iteracji uwzględniając inne projekty realizowane w tym samym
czasie.
Wydanie

składało

się

z

7

iteracji

dwutygodniowych

oraz

1

iteracji

jednotygodniowa. Daty poszczególnych iteracji przedstawione w zestawieniu tab.
10.3.
Tablica 10.3. Iteracje projektu
Nazwa

Czas trwania

Iteracja 0

12 – 25.10.2007

Iteracja 1

26.10 – 8.11.2007

Iteracja 2

9 – 22.11.2007

Iteracja 3

23.11 – 6.12.2007

Iteracja 4

7 – 20.12.2007

Iteracja 5

21.12.2007 – 3.01.2008

Iteracja 6

4 – 17.01.2008

Iteracja 7

18 – 24.01.2008

Projekt miał ograniczenie czasowe, dlatego konieczne było przeprowadzenie
priorytetyzacji tematów oraz historii tak, aby pierwsze wydanie produktu zwierało
wyłącznie najważniejsze, z punktu widzenia powodzenia projektu, elementy.
Tematy przedstawione w tab. 10.4 zostały wybrane jako obowiązkowe do
realizacji w pierwszym wydaniu, gdyż stanowiły one podstawy funkcjonowania

154

Aplikacje internetowe – od teorii do praktyki

serwisu. Łączna wartość oszacowania wybranych elementów funkcjonalności
wyniosła 46 SP.
Tablica 10.4. Elementy wybrane jako obowiązkowe do pierwszego wydania produktu
Nr Temat lub historia
1. Jako pracodawca chciałbym rejestrować się do serwisu, tak żeby
jednocześnie podawać dane firmy.
2. Jako pracodawca chciałbym zarządzać własnymi ofertami pracy.
5.

SP
5
8

Jako pracodawca chciałbym aktualizować dane dotyczące firmy.

Jako petent chciałbym rejestrować się do serwisu, tak żeby jednocześnie
podawać dane demograficzne.
8. Jako petent chciałbym wyszukiwać oferty pracy, tak żeby zawęzić kryteria
poszukiwań.
9. Jako petent chciałbym oglądać dane dotyczące firm zamieszczających oferty.
13. Jako administrator chciałbym wyszukiwać użytkowników za pomocą
wyszukiwarki.
14. Jako administrator chciałbym zarządzać kontami użytkowników.
17. Jako administrator chciałbym oglądać raporty dotyczące najczęściej
poszukiwanych zawodach, tak żebym mógł wybrać interesujący mnie okres.
19. Jako administrator chciałbym zarządzać zawodami oraz ich opisami.
20. Jako użytkownik serwisu chciałbym, aby serwis był wizualnie przyjemny oraz
łatwy do nawigacji.
21. Jako użytkownik serwisu chciałbym, aby dostęp do serwisu był autoryzowany.
22. Jako użytkownik serwisu chciałbym móc wygenerować nowe hasło, tak żeby
mieć dostęp serwisu, kiedy zapomnę hasła.
26. Jako użytkownik systemu chciałbym oglądać informacje dotyczące
poszczególnych zawodów oraz listę zawodów.
Razem

2

7.

2
2
1
2
8
3
2
5
5
1
0
46

Włączenie pozostałych elementów funkcjonalności zostało uzależnione od badania
satysfakcji klienta. Badanie to przeprowadzono za pomocą kwestionariusza Kano.
Wyniki badań, odpowiednio usystematyzowane, zostały umieszczone w tab. 10.5.
Tematy takie jak: wysyłanie prywatnych wiadomości przez użytkownika, dostęp
do forum, wystawianie rekomendacji zostały ocenione przez ankietowanych jako
wymagania obojętne. Oznacza to, że elementy te nie mają wpływu na wzrost
satysfakcji klienta, a tym samym na atrakcyjność produktu.
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Tablica 10.5. Wyniki badania metodą Kano
Temat

E

L

M

I

R

Q

Kategoria

Wyszukiwanie pracowników

0

8

1

1

0

0

Liniowy

Oglądanie informacji o
pracownikach

1

7

1

1

0

0

Liniowy

Wystawianie rekomendacji

0

2

3

4

1

0

Obojętny

Zapisywanie wyników do Schowka

0

5

4

1

0

0

Liniowy

Wystawianie oceny firmie

0

4

2

4

0

0

Liniowy/ Obojętny

Dodatkowe informacje o rynku
pracy

0

7

1

2

0

0

Liniowy

Wysyłanie wiadomości prywatnych

0

0

3

7

0

0

Obojętny

Dostęp do forum

0

1

1

7

1

0

Obojętny

Mailing

0

9

1

0

0

0

Liniowy

Raport o aktywności

5

3

1

1

0

0

Atrakcyjny

Do kategorii wymagań liniowych, powodujących proporcjonalny do ich wielkości
elementu wzrost satysfakcji klienta, przypisane zostały tematy: wyszukiwanie
potencjalnych pracowników, oglądanie informacji o osobach poszukujących pracy,
zapisywanie ofert do Schowka, zamieszczanie informacji o rynku pracy oraz
możliwość wysyłania wiadomości e - mail o aktualnościach do użytkowników serwisu.
Natomiast temat – wystawianie oceny firmie – przez część badanych został
uznany za element, którego implementacja powoduje liniowy wzrost satysfakcji.
Również taka sama ilość ankietowanych stwierdzała, że ta historia jest im obojętna.
Dokonując analizy takiego podziału opinii można przypuszczać, że część badanych
oceniająca historię jako obojętną nigdy nie pracowała, a tym samym nie posiadała
potrzeby oceny pracodawcy. Niemniej przydzielenie tej historii do kategorii liniowej
przez innych badanych wskazuje, że wymagania te mogą się zmienić w przyszłości
wraz z doświadczeniem użytkowników. Z tego powodu temat ten został ostatecznie
zidentyfikowany jako wymaganie liniowe.
Wśród ocenianych elementów tylko tworzenie raportów dotyczących aktywności
w serwisie zostało uznane za wymaganie atrakcyjne – znacznie podnoszący
satysfakcję klienta.
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Iteracja zerowa
W tym samym czasie, kiedy realizowane były badania produktu, przeprowadzona była
również iteracja zerowa sprawdzająca wydajność zespołu projektowego. Celem
iteracji było stworzenie szkieletu serwisu. Do wykonania podczas iteracji zostały
wybrane elementy zakwalifikowane przez właściciela produktu do kategorii ,,musi
mieć''. Zespół zobowiązał się wykonać cztery pełne historie:


jako użytkownik serwisu chciałby, aby serwis był wizualnie przyjemny oraz
łatwy do nawigacji (5 SP),



jako administrator chciałbym zarządzać zawodami oraz ich opisami (2 SP),



jako

użytkownik

systemu

chciałbym

oglądać

informacje

dotyczące

poszczególnych zawodów oraz listę zawodów (0 SP),


jako petent chciałbym rejestrować się do serwisu, tak żeby jednocześnie
podawać dane demograficzne (2 SP),

o łącznej wartości estymacji 9 Story Points.
Poszczególne historie zostały podzielone na zadania, a następnie oszacowano
ich czas trwania w idealnych godzinach. Oszacowania te zostały przedstawione
kolejno w tab. 10.6 –10.9.
Tablica 10.6. Podział historii nr 20 ,, Jako użytkownik serwisu chciałbym, aby serwis był
wizualnie..” na zadania
Nr
Zadanie
Czas trwania
20.1.
Zaprojektowanie układu strony
2
20.2.
Zaprojektowanie grafiki
4
20.2.
Implementacji układu oraz grafiki
2
20.3.
Ujednolicenie strony po wszystkimi przeglądarkami
2
20.4.
Implementacja nawigacji serwisu
1
20.5.
Zaprojektowanie schematu bazy danych
4
20.6.
Stworzenie bazy danych projektu
1
20.7.
Zaprojektowanie klas projektu
3
20.8.
Implementacja klas projektu
1
Razem
20
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Tablica 10.7. Podział historii nr 19 ,,Jako administrator chciałbym zarządzać zawodami …” na
zadania
Nr
Zadanie
Czas trwania
19.1.
Stworzenie formularza dodawania oraz edycji zawodu
0,5
19.2.
Stworzenie formularza wyświetlania listy zawodów
0,5
19.3.
Stworzenie funkcji implementujących dane akcje
1
19.4.
Dodanie akcji do formularzy
0,5
19.5.
Testowanie
0,5
Razem
3

Tablica 10.8. Podział historii nr 26 ,, Jako użytkownik systemu chciałbym oglądać informacje
…” na zadania
Nr
Zadanie
Czas trwania
26.1.
Stworzenie formularza wyświetlania danego zawodu
0,5
26.2.
Zakodowanie funkcji
0,25
26.3.
Testowanie
0,25
Razem
0,75
Tablica 10.9. Podział historii nr 7 ,, Jako petent chciałbym rejestrować się do serwisu, tak żeby
…” na zadania
Nr
Zadanie
Czas trwania
7.1.
Stworzenie formularza rejestracji petenta
0,5
7.2.
Stworzenie konta e – mailowego portalu
0,5
7.3.
Dołączenie oraz konfiguracja klasy phpMailer
0,5
7.4.
Testowanie konfiguracji klasy phpMailer
0,5
7.5.
Stworzenie funkcji akcji
1
7.6.
Dodanie akcji do formularza
0,25
7.7.
Testowanie
1
Razem
4,25

Historia ,,Jako petent chciałbym rejestrować się do serwisu, tak żeby jednocześnie
podawać dane demograficzne'' okazała się bardziej złożona niż oszacował to
wstępnie zespół, dlatego też, aby uzyskać odpowiednią wartość wydajności podczas
iteracji zerowej zespół zdecydował się dokonać reestymacji tej historii. Historia ta
została ponownie oszacowana na 3 Story Points, głównie poprzez dodatkowe zadania
związane z konfiguracją klasy phpMailer oraz konfiguracją konta pocztowego,
potrzebne w procesie rejestracji do wysyłania potwierdzenia założenia konta. Biorąc
pod uwagę zmianę oszacowania, zespołowi udało się zrealizować w całości cztery
zaplanowane historie i uzyskać wydajność 10 Story Points na iterację.
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Bufor zakresu
Podczas iteracji zerowej zespół wykonał historię o łącznej wielkości 10 Story Points.
Do ukończenia projektu pozostawało jeszcze 6 pełnych iteracji. Korzystając ze stożka
niepewności Boehma (rys. 10.2) oszacowano, że zespół będzie w stanie zrealizować
tematy oraz historię o łącznej złożoności od 42 do 112 Story Points.
Uwzględniając ograniczenie czasowe projektu, aby zminimalizować niepewność
zastosowano bufor elementów funkcjonalności. Do kategorii ,,musi mieć'' została
dołączona lista elementów uznanych za obowiązkowe przez właściciela produktu
z tab. 10.4. Zgodnie z zasadą tworzenia bufora elementów funkcjonalności elementy
należące do kategorii ,,musi mieć” stanowiły 70% wszystkich elementów produktu.
Do

kategorii

,,powinien

mieć”

wybrane

zostały

historie

oraz

tematy,

przedstawione w tab. 10.10, o łącznej wartości oszacowania 23 Story Points.
Tablica 10.10. Lista elementów należących do kategorii ,,powinien mieć” pierwszego wydania
produktu
Nr
Temat lub historia
SP
Jako pracodawca chciałbym wyszukiwać potencjalnych pracowników,
3
3
tak żeby zawęzić kryteria poszukiwań.
4
Jako pracodawca chciałbym oglądać dane petentów.
2
11
Jako petent chciałbym zapisywać interesujące mnie oferty w Schowku.
5
Jako petent chciałbym wystawiać ocenę moim byłym pracodawcom
12
3
zarejestrowanym w systemie.
Jako administrator chciałbym wysyłać maile do użytkowników systemu,
15
5
tak żeby otrzymywali oni informacje o aktualnościach w serwisie.
Jako administrator chciałbym dodawać, edytować i usuwać informacje
16
2
dotyczące rynku pracy zamieszczone w serwisie.
Jako użytkownik systemu chciałbym oglądać informacje dotyczące rynku
25
0
pracy zamieszczone w serwisie.
Jako administrator chciałbym oglądać raporty dotyczące aktywności w
18
3
serwisie, tak żebym mógł wybrać interesujący mnie okres.
Razem
23

Łącznie, backlog wydania składał się z 22 tematów oraz historii o łącznej wielkości
estymacji 69 Story Points.
Iteracja pierwsza
Za cel iteracji pierwszej zostało obrane stworzenie strefy dla pracodawców. Podczas
iteracji zespół zdecydowała się zrealizować w całości dwie historie:
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jako pracodawca chciałbym rejestrować się do serwisu, tak żeby jednocześnie
podawać dane firmy (5 SP),



jako pracodawca chciałbym aktualizować dane dotyczące firmy (2 SP).

Zespół również postanowił podzielić temat nr 14 ,,Jako administrator chciałbym
zarządzać kontami użytkowników'' na następujące historie wraz adekwatnym do ich
złożoności oszacowaniem:


jako

administrator

chciałbym

oglądać,

dodawać,

edytować

oraz

dezaktywować konta administratorów (3 SP),


jako administrator chciałbym oglądać, edytować oraz dezaktywować konta
pracodawców (2 SP),



jako administrator chciałbym oglądać, edytować oraz dezaktywować konta
petentów (2 SP).

Historia ,,Jako administrator chciałbym oglądać, edytować oraz dezaktywować konta
pracodawców'' została także wybrana do realizacji podczas tej iteracji.
Podczas pierwszej iteracji zespół wykonał wszystkie zadania, które zobowiązał
się zrealizować. Niemniej wydajność zespołu była niższa podczas tej iteracji, niż
podczas iteracji zerowej, i wynosiła 9 Story Points.
Iteracja druga
W iteracji drugiej zespół wybrał zarządzanie ofertami pracy za jej cel. Dlatego też do
realizacji obrano następujące tematy oraz historie:


Jako pracodawca chciałbym zarządzać własnymi ofertami pracy (nr 2).



Jako pracodawca chciałbym dodawać nowe oferty pracy do serwisu (5 SP).



Jako pracodawca chciałbym aktualizować oferty pracy (2 SP).



Jako pracodawca chciałbym dezaktywować oferty pracy (1 SP).



Jako petent chciałbym wyszukiwać oferty pracy, tak żeby zawęzić kryteria
poszukiwań (2 SP).



Jako petent chciałbym oglądać dane dotyczące firm zamieszczających oferty
(1 SP).
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Suma estymacji historii, które zespół zobowiązał się zrealizować, wynosiła 11 SP.
Zespół wykonał wszystkie te historie w całości. W tej iteracji wskaźnik tempa pracy
wynosił 11 Story Points.
Iteracja trzecia
Celem iteracji było zarządzanie użytkownikami oraz dostępem do serwisu. Do
realizacji wybrane zostały historie związane z rolą administratora oraz udzielanie
uprawnień do oglądania odpowiednich modułów serwisu. Udzielenie uprawnień
stanowiło element poprzeczny systemu, jego implementacja na tym etapie projektu
mogła wiązać się z koniecznością naniesienia poprawek w przyszłości, niemniej
zespół zdecydował się wykonać ten element w tej iteracji. Wybrane historie to:


jako administrator chciałbym oglądać, edytować oraz dezaktywować konta
administratorów (3 SP);



jako administrator chciałbym oglądać, edytować oraz dezaktywować konta
petentów (2 SP);



jako użytkownik serwisu chciałbym, aby dostęp do serwisu był autoryzowany
(5 SP);



jako użytkownik serwisu chciałbym móc wygenerować nowe hasło, tak żeby
mieć dostęp serwisu, kiedy zapomnę hasła (1 SP).

Podczas iteracji nie udało się zrealizować w pełni ostatniej historii, dlatego też wartość
oszacowania wielkości tej historii nie została dodana do wydajności zespołu podczas
tej iteracji – stosując się do zasady Agile, że ciężko jest oszacować wielkość
fragmentu wykonanego elementu funkcjonalności [HIG04]. Dokończenie tej historii
zostało przeniesione do następnej iteracji. Ilość punktów ukończonych historii
wynosiła 10.
Iteracja czwarta
Za cel iteracji obrano tworzenie raportów. Historie, które zespół zobowiązał się
wykonać to:
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jako

administrator

chciałbym

oglądać

raporty

dotyczące

najczęściej

poszukiwanych zawodach, tak żebym mógł wybrać interesujący mnie okres
(3 SP);


jako

administrator

chciałbym

oglądać

raporty

dotyczące

aktywności

w serwisie, tak żebym mógł wybrać interesujący mnie okres (3 SP).
Dodatkowo do realizacji dodano błąd związany z przydzielaniem praw dostępu, aby
ograniczyć wgląd nieuprawnionych osób do informacji zawartych w serwisie. Wielkość
błędu oszacowano na 1 SP. Również historia nr 22 ,,Jako użytkownik serwisu
chciałbym móc wygenerować nowe hasło, tak żeby mieć dostęp serwisu, kiedy
zapomnę hasła'' została ukończona podczas iteracji czwartej. Wydajność zespołu w
tej iteracji wynosiła 8 SP.
Iteracja piąta
Piąta iteracja to okres małej dyspozycyjności członków zespołu. Z tego powodu w tej
iteracji zespół zobowiązał się wykonać jedną historię – Jako administrator chciałbym
wysyłać maile do użytkowników systemu, tak żeby otrzymywali oni informacje
o aktualnościach w

serwisie,

a celem

iteracji było tworzenie mailingu do

użytkowników. Wskaźnik tempa pracy zespołu podczas tej iteracji to 5 Story Points.
W czasie trwania iteracji zostały zidentyfikowane dwie dodatkowe historie: ,,Jako
administrator chciałbym mieć dostęp do dokumentacji projektu, tak żeby mogła być
ona pomocna podczas rozbudowywania aplikacji oraz jej użytkowania (nr 27)'' oraz
,,Jako użytkownik chciałbym mieć możliwość korzystania z instrukcji obsługi serwisu
(nr 28)''. Historie nr 27 i nr 28 zostały oszacowane kolejno na 3 oraz 1 Story Points.
Zostały one dodane do backlogu wydania z priorytetem ,,musi mieć''.
Iteracja szósta
Iteracja szósta, to tworzenie zarządzania informacjami. Historie wybrane do realizacji:


jako administrator chciałbym dodawać, edytować i usuwać informacje
dotyczące rynku pracy zamieszczone w serwisie (2 SP);



jako użytkownik systemu chciałbym oglądać informacje dotyczące rynku pracy
zamieszczone w serwisie (0 SP);
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jako pracodawca chciałbym wyszukiwać potencjalnych pracowników, tak żeby
zawęzić kryteria poszukiwań (3 SP);



jako pracodawca chciałbym oglądać dane petentów (2 SP).

W poprzedniej iteracji nastąpiła zmiana w wymaganiach klienta odnośnie historii
,,Jako administrator chciałbym wysyłać maile do użytkowników systemu, tak żeby
otrzymywali oni informacje o aktualnościach w serwisie'' na ,,Jako administrator
chciałbym wysyłać maile do wybranej grupy użytkowników systemu, tak żeby
otrzymywali oni informacje o aktualnościach w serwisie edytowane za pomocą
wbudowanego edytora WYSWYG''. Wielkość poprawki została oszacowana na 2 SP,
została ona zrealizowana podczas iteracji szóstej. Wydajność zespołu podczas iteracji
9 punktów.
Iteracja siódma – jednotygodniowa
Właściciel produktu uznał za ważniejsze stworzenie instrukcji obsługi oraz
dokumentacji projektu, niż realizację dwóch ostatnich elementów funkcjonalności
należących do kategorii ,,powinien mieć”. Podczas tej iteracji zostały zrealizowane
dwie historie:


jako administrator chciałbym mieć dostęp do dokumentacji projektu, tak żeby
mogła być ona pomocna podczas rozbudowywania aplikacji oraz jej
użytkowania (3 SP);



jako użytkownik chciałbym mieć możliwość korzystania z instrukcji obsługi
serwisu (1SP).

Podczas tej iteracji zespół zrealizował historie o wielkości 4 Story Points.
Podsumowanie wykonania projektu
Projekt IPP był projektem ograniczonym czasowo. Składał się on z jednego wydania
realizowanego w czasie 7 dwutygodniowych oraz 1 jednotygodniowej iteracji.
W czasie realizacji projektu zespołowi udało się wykonać pracę oszacowaną na 66
Story Points:


wszystkie historie kategorii „musi mieć” oszacowane powtórnie na 47 SP,



6 z 8 historii kategorii „powinien mieć” o złożoności 11 SP,
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2 nowe historie zidentyfikowane podczas realizacji wydania o złożoności 4SP,



poprawki oraz naprawa błędów oszacowana na 3 SP.

Przedstawiony na rys. 10.5 wykres spalania wydania pokazuje wielkość pozostałej
pracy w projekcie. Wykres ten uwzględnia wielkość elementów wykonanych przez
zespół, jak i elementów nowych, zidentyfikowanych dopiero w czasie realizacji.
Podczas iteracji piątej wielkość dodanych historii była prawie równa wielkości historii
zrealizowanych.

Również

w czasie

iteracji

szóstej

widoczna

jest

zmiana

współczynnika funkcji spowodowana dodaniem nowych elementów.
Odseparowanie wielkości pracy wykonanej od zmiany zakresu możliwe jest do
zaobserwowania na słupkowym wykresie spalania wydania (rys. 10.5).
Wykres spalania wydania projektu
70
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Rys. 10.5. Wykres spalania wydania produktu

7

8

9
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Rys. 10.6. Słupkowy wykres spalania wydania

Powyżej osi odciętych (rys. 10.6) przedstawiony jest postęp prac, natomiast poniżej
widoczne są zmiany zakresu. W iteracji czwartej i szóstej zakres zwiększył się
poprzez dodanie do realizacji poprawek błędów. Natomiast w czasie iteracji piątej
zmiana spowodowana jest dodaniem dwóch nowych historii do backlogu wydania.
Zmiana zakresu skorygowana zostaje w iteracji siódmej, w której właściciel produktu
rezygnuje z implementacji dwóch historii oszacowanych na 8 SP.
Wykres wydajności zespołu w kolejnych iteracjach (rys. 10.7) stanowi porównanie
zakładanej, idealnej wartości wydajności z wartością rzeczywistą. Wartość wydajności
idealnej wynosi 10 SP, ponieważ tyle stanowiła wartość oszacowania historii
zrealizowanych podczas iteracji zerowej. Zakładając, że zespół podczas całego
projektu, realizowałby zadania z wydajnością idealną zespołowi udałoby się wykonać
łącznie prace o wartości 75 SP. Niemniej wartość wydajności rzeczywistej należała do
przedziału <5,11> oraz dla jednotygodniowej iteracji wynosiła 4 SP, dlatego też
pierwsze wydanie produktu zespół zrealizował wykonując prace oszacowaną na
66 SP. Obserwacja ta potwierdza zasadę mówiącą, że przy przeprowadzaniu
pojedynczej iteracji za wartość wydajności zespołu należy obrać przedział stanowiący
od 60% do 160% osiągniętej wartości.
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Wykres wydajności zespołu
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4
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6

7

Iteracje

Rys. 10.7. Wydajność zespołu

10.5. PODSUMOWANIE
Szacowanie projektów internetowych nie jest czynnością prostą. W zależności od
wielkości oraz stopnia skomplikowania projektu czas trwania oszacowań może wahać
się od kilku godzin do paru dni.
Jedną z największych zalet metodyk lekkich jest odseparowanie oszacowania
wielkości od oszacowania czasu trwania, mimo że same wielkości są ze sobą
powiązane. Rozdzielenie tych oszacowań powoduje, że są wyznaczane niezależnie
[COH05].
Dodatkowo

ważnym

aspektem

szacowania

w metodykach

lekkich jest

uwzględnienie niepewności. Aby wziąć pod uwagę niedokładności estymacji, często
do określenia przedziałów wartości stosowany jest stożek niepewności Boehma. Tą
własności posiada także metoda Story Points przyjmująca zarówno oszacowanie
wielkości, jak i wydajności zespołu, jako przedział wartości.
Metoda szacowania Story Points jest jedną z wielu metod stosowanych
w metodykach lekkich. Niemniej swoją popularność zyskała dzięki swojej prostocie
oraz zastosowaniu abstrakcyjnych jednostek miary, niezależnych od wielkości
zespołu, jego doświadczenia i preferencji. Wspiera zachowanie cross – functional,
pozwalając patrzeć na projekt jako zbiór elementów funkcjonalności, a nie listę zadań.
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Pozwala ona również uwzględnić specyfikę projektów internetowych,
specjalnym

oszacowaniom

nowych

elementów

oraz

reestymacji

dzięki

elementów

wykonanych, których wcześniejsze oszacowanie nie zgadzało się z ich faktyczną
złożonością.
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Aplikacje internetowe, wraz ze wzrostem liczby użytkowników
sieci, stają się coraz bardziej popularne. Powszechnie dostępne
z dowolnego miejsca i przy pomocy wielu różnych typów
urządzeń, w tym mobilnych, coraz częściej zastępują programy
instalowane na komputerze użytkownika. Dzięki prostocie
użytkowania i utrzymania technologia ta znajduje szerokie
zastosowania w rozwiązaniach biznesowych w wewnętrznych
sieciach intranetowych firm, zmniejszając znacznie łączne koszty
posiadania systemów informatycznych. Aplikacje webowe
umożliwiają także w praktyce realizację idei e-biznesu, e-państwa
oraz e-społeczeństwa.
Książka jest próbą przedstawienia elementów zastosowań
aplikacji internetowych w różnych obszarach: od systemów
biznesowych czy edukacyjnych po rozrywkę. Zaprezentowane
zostały także problemy bezpieczeństwa informacji w aplikacjach
internetowych oraz kwestie jakości ich interfejsów.
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