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Wstęp

Książka Informatyka – nauka i praktyka. 2012 zawiera raporty z prac naukowobadawczych, które w większości były realizowane w ramach magisterskich prac
dyplomowych w obszarze informatyki i jej zastosowań. Znaczna część tych prac
powstała na zamówienie przedsiębiorstw z branży ICT województwa lubelskiego,
głównie miasta Lublina. Wielu pracowników firm było zaangażowanych w ich
realizację poprzez określanie tematów, organizację współpracy z uczelnią (w tym
również

staży

studenckich)

oraz

przekazywanie

swojego

doświadczenia

zawodowego. Tematy i obszary badawcze prezentowanych prac są bardzo różne.
Fakt ten wskazuje na bogactwo tematyki działań z pogranicza nauki i praktyki,
a jednocześnie na różnorodność potrzeb konkretnych przedsiębiorstw, dla których
były one realizowane.
Niektóre z przedstawionych rezultatów były prezentowane na konferencji
Kompetentny Absolwent Informatyki 2012 w Kazimierzu Dolnym w dniach 11-12
czerwca 2012 podczas sesji podsumowującej realizację programu praktyk i staży
w przedsiębiorstwach branży ICT przez studentów II stopnia studiów wyższych na
kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
oraz podczas sesji studenckiej tej konferencji. Konferencja była jednym z elementów
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projektu Absolwent na miarę czasu, poświęconego restrukturyzacji kształcenia
magistrów Informatyki na Politechnice Lubelskiej.
Książka

przeznaczona

jest

dla

szerokiego

grona

odbiorców,

głównie

pracowników naukowych i studentów II stopnia studiów wyższych na kierunku
Informatyka (oraz pokrewnych). Pracownicy naukowi znajdą w niej inspirację do
ukierunkowania swoich badań na potrzeby otoczenia biznesowego, bowiem wiele
opisywanych tu problemów nie zostało do końca rozwiązanych Studenci-magistranci
mogą pozyskać wiedzę na temat potencjalnych tematów oraz zakresu swoich
przyszłych prac dyplomowych. Specjaliści z przemysłu informatycznego mogą
wykorzystać informacje zawarte w książce do samokształcenia oraz do dotarcia do
miejsc, w których ich problemy lub podobne zostały już rozwiązane.
Książka powstała dzięki wysiłkowi autorów jej rozdziałów oraz recenzentów.
Duży wkład w jej zawartość wnieśli pracownicy firm informatycznych poprzez swoje
działania w trakcie współpracy w trójkącie: uczelnia-student-firma. Wszystkim tym,
którzy przyczynili się do powstania tej książki, serdecznie dziękujemy.

Jeden z recenzentów i nasz wspaniały kolega nie doczekał wydania tej książki.
Prof. Włodzimierz Garbarczuk odszedł od nas na zawsze. Cześć jego pamięci.

Marek Miłosz
Maria Skublewska-Paszkowska
Redaktorzy

Spis treści

Wstęp ................................................................................................................... 7
(Marek Miłosz, Maria Paszkowska-Skublewska)
1. Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej analizy danych w systemach
medycznych .......................................................................................................... 9
(Tomasz Małyszko, Tomasz Moskaluk, Edyta Łukasik)
2. Technologie weryfikacji lokalizacji pacjenta oraz sprzętu medycznego
z użyciem znaczników elektronicznej identyfikacji ............................................... 25
(Kamil Michalak, Andrzej Szukiewicz, Dariusz Gutek)
3. Rozpoznawanie obrazów – współczesne rozwiązania w oprogramowaniu
przemysłowym...................................................................................................... 39
(Maciej Such, Bartłomiej Makaruk, Tomasz Szymczyk)
4. Zaawansowane metody generowania obrazu w grafice 3D z wykorzystaniem
nowoczesnych układów GPU............................................................................... 57
(Kamil Nowakowski, Maciej Laskowski)
5. Moduły oprogramowania do tworzenia i obsługi strony WWW ............................ 75
(Michał Gorgol, Bartłomiej Zawiślak, Beata Pańczyk)
6. Framework CodeIgniter - podstawowe wzorce projektowe ................................. 95
(Daniel Gadawski, Mariusz Pryszczewski, Tomasz Szymczyk)
7. Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników......................... 111
(Grzegorz Kubieniec, Elżbieta Miłosz)
8. Aplikacja internetowa umożliwiająca monitorowanie zużycia paliwa .................. 131
(Dariusz Topolski)

6

Informatyka – nauka i praktyka. 2012

9. Metodyczne aspekty wyboru narzędzi automatyzujących testowanie
wydajnościowe aplikacji ...................................................................................... 151
(Marek Miłosz, Agnieszka Ziarno, Ewa Zyga)
10. Platforma sprzedaży mediów elektronicznych .................................................... 181
(Jakub Rzechowicz)
11. Hybrydowy system symulacji procesów przemysłowych
na przykładzie browaru ....................................................................................... 195
(Andrzej Miłosz, Marta Juszczyk)
Wykaz autorów ................................................................................................... 215

1
Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej
analizy danych w systemach medycznych

W dzisiejszych czasach metody Data Mining są wszechobecne. Idąc do banku,
ubezpieczyciela, urzędu czy szpitala nie ma świadomości tego, że wszystkie
zgromadzone dane poddawane są zaawansowanym procesom eksploracji danych.
Celem takiej analizy jest odkrywanie nowych istotnych zależności w „rzeczywistym
świecie”, przy czym może to być świat biznesowy, naukowy lub każdy inny związany
z daną dziedziną pojęciową [HAN05]. Data Mining według magazynu MIT Technology
Review został wybrany jako jeden z 10 obszarów, które zmienią świat. Z kolei
magazyn ZDNET News przewiduje, że będzie to jedno z najistotniejszych zagadnień
następnej dekady [LAR06].
Ogromna ilość różnorodnych danych spowodowała, że powstał wielowymiarowy
model danych, który został dostosowany do przetwarzania analitycznego [CHR10].
Model ten wraz z hurtownią danych ma bardzo istotne znaczenie w procesie analizy
danych, ponieważ jego wyniki stanowią bazę do podejmowania decyzji zarządczych,
które mają kluczowe znaczenie dla świata biznesu [SUR09].
Powyżej opisane zagadnienia mogą być szeroko wykorzystywane w sektorze
medycznym. „Surowe” dane medyczne są wyjątkowo różnorodne, mogą pochodzić
z obrazów, wywiadów medycznych lub np. z laboratorium. Związki pomiędzy nimi
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mogą przyczynić się do powstania diagnoz klinicznych, rokowań czy ulepszenia
procesu leczenia pacjenta [CIO02].
Obszar eksploracji danych oraz wielowymiarowej analizy danych jest ściśle
powiązany z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi. Obecnie najwięksi
dostawcy oprogramowania na świecie, tacy jak Oracle, Microsoft czy SAP,
prześcigają się w coraz to nowszych rozwiązaniach z zakresu Business Intelligence.
Tak silne zainteresowanie dostawców tymi zagadnieniami wskazuje, jak ważny jest to
obszar na obecnym rynku.
Zaawansowane narzędzia do różnego rodzaju analizy danych wymagają
poznania zagadnień teoretycznych związanych z konkretną dziedziną. Bardzo często
udostępniają one kompletne rozwiązania do wykonywania analiz. Dobrze rozwinięte
produkty zawierają poza komponentami do wizualizacji i raportowania, również
narzędzia do zarządzania meta danymi czy budowania procesów ETL (ang.
Extraction, Transformation, Loading).
Artykuły prasowe, rozległość zagadnienia oraz wszechstronne zastosowanie
metod eksploracji danych wskazują na ważność tematu i potrzebę zainteresowania
się tą tematyką.

1.1.

DATA MINING

Data Mining jest jednym z etapów odkrywania wiedzy (ang. Knowledge Discovery in
Databases). Pojęcie to nie ma jednoznacznego tłumaczenia na język polski.
Najczęściej spotykanymi określeniami są: eksploracja danych, pozyskiwanie wiedzy
czy drążenie danych. W literaturze często spotykana definicja to „eksploracja danych
jest analizą (często ogromnych) zbiorów danych obserwacyjnych w celu znalezienia
nieoczekiwanych związków i podsumowania danych w oryginalny sposób, aby były
zarówno zrozumiałe, jak i przydatne dla ich właściciela” [HAN05]. Definicja ta dotyczy
danych obserwacyjnych tzn. takich, które nie są zbierane w celu wykonania operacji
analitycznych. Dane takiego typu nie wymagają tworzenia dodatkowej strategii
gromadzenia danych wyłącznie na potrzeby dokonywania ich eksploracji. Jest to
jedna z różnic, jakie odróżniają eksplorację danych od statystyki, w której wymagane
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są dane eksperymentalne, które często narzucają zastosowanie skutecznej strategii
zbierania danych. Powyższa definicja nawiązuje do ogromnych zbiorów danych, co
jest główną przyczyną braku możliwości zastosowania klasycznej eksploracyjnej
analizy danych, która jest wykorzystywana w statystyce. Inne potencjalne problemy
uniemożliwiające zastosowanie metod statystycznych związane są z wyznaczeniem
reprezentatywnej próbki danych czy dokonaniem analizy w rozsądnym przedziale
czasowym [HAN05].
Kolejna definicja mówi, że „celem eksploracji danych jest znalezienie ich sensu
(w dużych zbiorach danych), które są dostępne w większości bez nadzoru
w określonej dziedzinie” [CIO07]. Określenie sensu danych zależy od doświadczenia
osoby, która z nich korzysta. Niezależnie od tego, odkryte dane powinny wykazywać
szereg istotnych cech takich jak: wnosić nowe zależności do analizy, być zrozumiałe,
być ważne oraz użyteczne. W tej definicji występuje również nawiązanie do „danych
bez nadzoru”, co jest zbieżne z zagadnieniami strategii gromadzenia danych
z poprzedniej definicji. Dziedzinę wiedzy stanowi ważny element w procesie
eksploracji danych. Osoba dokonująca analizy musi dobrze znać znaczenie danych.
Jeśli wiedza z danej dziedziny jest niewystarczająca, wówczas korzysta się z pomocy
ekspertów dziedzinowych.
Już w 1984 roku John Naisbitt sformułował problem „tonięcia w informacjach”.
Problem ten z roku na rok robi się coraz bardziej widoczny, ponieważ ilość
przechowywanych danych wciąż rośnie. Zauważono, że posiadanie coraz większej
ilości informacji, nie powoduje zwiększenia wiedzy osoby będącej właścicielem tych
informacji. Problem ten spowodowany jest nie tylko lawinowo zwiększającą się ilością
posiadanych danych, ale i brakiem wykwalifikowanej kadry, w szczególności
analityków. Coraz częstsze stosowanie metod eksploracji danych powoduje, że
dziedzina ta stale rozwija się. Należy w tym miejscu wspomnieć o ujęciu biznesowym.
Rozwój eksploracji danych wymuszany jest również przez naciski konkurencji na
posiadanie większego udziału rynku w światowej ekonomii. Nie bez znaczenia dla
rozwoju metod Data Mining pozostaje tutaj duży wzrost mocy obliczeniowej
komputerów oraz pojemności pamięci, które w efekcie pozwalają wykonywać
skomplikowane operacje w rozsądnym przedziale czasowym [LAR06].
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PROCES EKSPLORACJI DANYCH

Należy zacząć od kierowania procesem eksploracji danych. W okresie, kiedy
narzędzia do Data Mining wchodziły na rynek, postrzegane były jako zbiór gotowych,
półautomatycznych metod pozwalających na odkrywanie znaczących wzorców i reguł.
Podejście takie okazało się błędne, gdyż nie było możliwe przeprowadzenie procesu
eksploracji danych w sposób zautomatyzowany. Do przeprowadzenia poprawnej
eksploracji danych wymagany jest czynnik ludzki. Każdy krok w takim procesie musi
zostać przemyślany i wcześniej zaplanowany.
W 1996 roku analitycy z SPSS, DaimlerChrysler i NCR utworzyli ogólnodostępną
metodykę do przeprowadzania procesu eksploracji danych. CRISP-DM (ang. GrossIndustry Standard Process) to ogólny standard dopasowywania metod Data Mining do
problemów biznesowych bądź badawczych [LAR06]. Składa się on z sześciu etapów.
Na rysunku 1.1 przedstawiono iteracyjny charakter tej metodyki.

Rys. 1.1. Zależności w metodyki CRISP – DM
Źródło:[LAR06]
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Eksploracja danych to podejście najbardziej ogólne mające za zadanie wstępnie
zapoznać się z analizowanymi danymi. Podejście takie jest wykorzystywane bez
określenia

i

sprecyzowania

wcześniejszych

założeń.

Powszechnie

znanymi

przykładami są histogramy, wykresy rozrzutów czy wykresy kołowe, które pozwalają
zobrazować cechy zbiorów danych przez wizualną reprezentację wybranych miar.
Patrząc tylko na tego typu wykres można odczytać wiele informacji dotyczących
badanych danych jak np. miary asymetrii czy miary koncentracji. W przypadku
eksploracji danych metody te nie są wystarczające. Podstawowym powodem jest
liczba wymiarów danych, jakie są analizowane. Metody sprawdzające się w przypadku
danych

o

małej

wielowymiarowych.

liczbie

wymiarów

Sytuacja

taka

kompletnie
wymusiła

straciły
powstanie

sens

dla

danych

nowych

metod

reprezentowania danych wielowymiarowych w sposób pozwalający na łatwe
określenie podstawowych cech np. istotności zmiennej. Powstało wiele rozwiązań,
takich jak [STA12]:


wykresy obrazkowe,



wykresy macierzowe,



krzywe Andrewsa.

Na rysunku 1.2 przedstawiono twarze, które reprezentują kolejne obiekty
w zbiorze danych. Każda twarz zawiera swoje własne elementy jak nos, oczy czy
usta. To one są odpowiedzialne za obrazowanie podobieństwa ze względu na
określoną cechę. Jeżeli np. twarze mają podobne nosy oznacza to, że w tych
obiektach cecha reprezentowana przez nos ma podobną wartość. Przenosząc tą
analogię na dane wielowymiarowe, można wywnioskować, że jeżeli całe twarze są
podobne oznacza to, że wartości wszystkich cech są zbliżone.
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Rys. 1.2. Wykres obrazkowy
Źródło: [MAT12]

1.3.

WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH

W środowisku akademickim powstało wiele wielowymiarowych modeli, które dają
duże możliwości przy organizowaniu struktury danych. Analizowane dane można
podzielić na fakty, zazwyczaj posiadające pewne miary będące wartościami
liczbowymi, oraz wymiary, które mają zazwyczaj wartości tekstowe i charakteryzują
dany fakt.
Istnieje wiele przyczyn, które świadczą o tym, że model wielowymiarowy jest
obecnie istotny. Są to:


Jest on szeroko wykorzystywany w hurtowniach danych. Zastosowanie
takiego modelu do ogromnych zbiorów danych daje szerokie spektrum
możliwości przy analizie danych.



Jest on rdzeniem systemów służących do przetwarzania analitycznego
(OLAP, ang. On-Line Analytical Processing). Dzięki zastosowaniu takiego
modelu możliwe jest szybkie uzyskiwanie odpowiedzi przy zastosowaniu
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zaawansowanych zapytań.


Szczególnie dobrze współpracuje on z narzędziami do Data Miningu. Przy
takiej organizacji danych możliwe jest proste, wręcz półautomatyczne
znalezienie nowych, nieodkrytych związków.

Obecnie nawet podstawowa analiza danych wymaga znajomości modelu
wielowymiarowego, ponieważ model ten jest powszechnie stosowany na rynku
[CHR10].
Przetwarzanie analityczne (ang. On-Line Analytical Processing, OLAP) różni się
zdecydowanie

od

przetwarzania

transakcyjnego

(ang.

On-Line

Transaction

Processing, OLTP). Systemy transakcyjne zostały stworzone, by dokonywać różnych
operacji na pojedynczej transakcji dotyczącej konkretnego obiektu. Przykładem może
tutaj być system w księgarni, który rejestruje sprzedaż poszczególnych książek.
Pomimo tego, że sprzedawca wie, kto kupuje konkretną książkę informacja taka nie
jest rejestrowana w systemie. Taki stan rzeczy spowodowany jest tym, że system ten
jest zorientowany na obiekt jakim jest książka. Systemy OLTP przystosowane są do
obsługi niewielkiej ilości danych. Dla porównania systemy OLAP pozwalają
zachowywać dodatkowe informacje poza danymi transakcyjnymi. W przypadku
księgarni może być to zarejestrowanie konkretnej osoby do kupionej przez nią książki.
Zachowanie takich dodatkowych danych daje prostą możliwości uzyskania informacji
pozwalającej na porównanie np. liczby kupionych książek kucharskich w wakacje
przez kobiety w porównaniu do liczby kupionych książek przez mężczyzn [SMO10].
Szczegóły przedstawiające różnice między tymi dwoma podejściami zostały
przedstawione w tabeli 1.1.
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Tabela 1.1.

Porównanie przetwarzania transakcyjnego i analitycznego

OLTP

OLAP

Są źródłem danych dla
Źródło danych

systemów OLAP; zawierają

Zawierają dane skonsolidowane

dane operacyjne

Cel danych

Co zawierają dane

Operacje DML

Zapytania

Czas przetwarzania

Obsługa i kontrola procesów
biznesowych

Wspomaganie w planowaniu
i podejmowaniu decyzji
strategicznych

Bieżący stan procesów

Wielowymiarowe spojrzenie na

biznesowych

dane bieżące i historyczne

Możliwe wszystkie instrukcje

Cykliczne długo trwające

DML

operacje INSERT i UPDATE

Proste; zwracają nie wielką ilość

Skomplikowane zapytania

rekordów

zawierające agregacje

Zwykle krótki

Zależy od ilości danych;
czasami liczony w godzinach

Stosunkowo mało, gdy jest

Duża ilość z uwagi na dane

archiwizacja

historyczne i liczne agregacje

Struktura bazy

Postać znormalizowana z dużą

Mała ilość tabel; schemat

danych

ilością danych

gwiazdy lub płatka śniegu

Obowiązkowo wykonywanie

Odzyskanie danych może zostać

Kopia i odzyskiwanie

kopii danych z uwagi na bieżące

zrealizowane jako załadowanie

danych

wymagania biznesu;

wszystkich danych z systemu

odpowiedzialność prawna

OLTP

Wymagane miejsce

Źródło: opracowanie własne

Wymiary są istotną częścią modelu wielowymiarowego. Wykorzystywane są one
w celu wyboru odpowiednich danych. Pozwalają również na grupowanie danych na
odpowiednim poziomie szczegółowości. W wymiarach tworzone są hierarchie
składające się z wielu poziomów. Takie podejście umożliwia analizowanie danych na
dowolnym poziomie dokładności.
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Kolejnym elementem modelu są fakty. Poszczególne fakty reprezentują tematy,
procesy, zdarzenia, które są poddawane analizie w celu lepszego zrozumienia
zachowań

zachodzących

wielowymiarowych

fakty

w
są

określonej

dziedzinie.

identyfikowane

za

W

pomocą

większości
kombinacji

modeli
wartości

poszczególnych wymiarów. Modele wymagają również, aby fakty były połączone
z wymiarami na najniższym poziomie hierarchii. Fakty zazwyczaj skojarzone są
z właściwościami o wartościach numerycznych jak np. koszt całkowity. Zdarzają się
jednak przypadki, gdzie fakty nie posiadają miary, a wykorzystywane są jedynie do
rejestrowania zdarzeń. Taki typ faktów wykorzystywany jest np. w celu sprawdzenia,
czy klient określonego typu kupi dany produkt w określonym okresie czasowym
[CHR10].
Miara odnosi się do faktów i jest to numeryczna właściwość odnosząca się do
pewnych cech. Miarą może być zarówno prosta funkcja agregująca jak suma czy
średnia, jak i bardziej złożona formuła. W wielowymiarowych modelach każda z miar
jest odpowiednio zaprojektowana tak, aby analityk znał jej znaczenie. Ważną kwestią
jest, aby dobrać właściwe cechy na podstawie, których tworzona jest miara [PON10].
Kostka analityczna jest właściwą strukturą, na której wykonywane są analizy.
Może być ona zbudowana z wielu wymiarów. Jeżeli pojawia się więcej niż trzy
wymiary, taką strukturę jest trudniej wizualizować. Kostka składa się z jednoznacznie
identyfikowalnych komórek, które reprezentują wcześniej opisane fakty [CHR10].
Model wielowymiarowy zawdzięcza swoją elastyczność i łatwość dostosowania
w każdym obszarze biznesu operacjom, jakie można wykonywać na kostkach
analitycznych. Są nimi [SUR09]:


określenie zakresu analizy – operacja ta polega na ustaleniu, które fakty oraz
wymiary będą wykorzystywane w analizie;



drążenie-rozwijanie

(ang.

Drill

Down)

–

operacja

pozwalająca

na

uszczegóławianie informacji; jest ona wykorzystywana najczęściej;


zwijanie (ang. Roll Up) – operacja uogólniania informacji;



wycinanie (selekcja) (ang. Slice And Dice) – operacja prezentująca fakty przy
narzuconych parametrach;
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obracanie (ang. Rotating) – operacja ta ułatwia przedstawienie danych;
pozwala np. na zamianę kolumn z wierszami w tabeli;



działania na faktach – operacje wykorzystujące numeryczny charakter faktów.

Taki zestaw wbudowanych operacji gwarantuje dużą elastyczność już z samego faktu
wykorzystania modelu wielowymiarowego. Dodając do tego rozszerzenia, jakie oferują
konkretni dostawcy, otrzymano potężne narzędzie do analizy danych.

1.4.

HURTOWNIE DANYCH

Przechowywanie wielowymiarowych danych wymusiło budowanie hurtowni danych.
Powszechna definicja hurtowni danych brzmi następująco: „Hurtownia danych to:
uporządkowany tematycznie, zintegrowany, zawierający wymiar czasowy, nieulotny
zbiór danych wspomagający podejmowanie decyzji” [SUR09].
Hurtownie danych posiadają często ogromne zbiory danych, które są pozornie
chaotyczne. Można wyróżnić cztery podstawowe kategorie danych [KRO07]:


„atomowe” dane pozyskiwane bezpośrednio z systemów źródłowych,



historyczne,



zagregowane, w różnym stopniu przetworzenia,



meta dane.

Decyzja o budowie hurtowni danych jest użyteczna, jeżeli osoba ją podejmująca
ma jasno zdefiniowane cele biznesowe. Jeśli hurtownia danych została wdrożona
prawidłowo to współpraca z obecnymi aplikacjami analitycznymi daje potężne
możliwości w obszarze podejmowania decyzji strategicznych. Poprawnie zdefiniowany
cel biznesowy powinien być:


mierzalny (wyrażony pewnym wskaźnikiem, wartością),



ograniczony czasowo,



zorientowany na klienta.
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Istnieją również powody typowo techniczne, dla których budowa hurtowni danych
jest konieczna. Pierwszą z nich jest opisana w poprzednim podrozdziale różnica
w podejściach przy przetwarzaniu transakcyjnym i analitycznym. Kolejną są problemy
związane z wydajnością systemów źródłowych. Wykonywanie skomplikowanych
zapytań analitycznych bezpośrednio na systemach źródłowych mogłoby być
powodem znacznego obniżenia efektywności tych systemów. Kolejnym problemem
jest sytuacja, w której źródła danych są udostępniane przez różnych dostawców.
Pojawiają się problemy z integracją źródeł danych. Obecne rozwiązania w obszarze
hurtowni danych skutecznie radzą sobie z tego typu problemami [KRO07].
Budowa hurtowni danych powinna być traktowana w kategoriach inwestycji
strategicznej, długoterminowej. Wdrażanie hurtowni wiąże się często z dużymi
kosztami, powstaniem nowych oraz modyfikacją istniejących procesów biznesowych.
Nie bez znaczenia pozostaje kwestia szkoleń pracowników, co również generuje
koszty. Dlatego decyzja o budowie hurtowni danych powinna być bardzo dobrze
przemyślana pod wieloma względami.
Trzy różne koncepcje pozwalające w różny sposób wdrażać rozwiązania oparte
o hurtownie danych to [KRO07]:


ROLAP (ang. Relational OLAP) - przy implementacji hurtowni danych w tym
modelu stosuje się zasady znane z projektowania relacyjnego, co daje
możliwość wykorzystania języka SQL do budowy zapytań; występują te same
pojęcia jak np. tabela, klucz główny, klucz obcy czy indeks; przy implementacji
hurtowni danych w modelu tym można wyróżnić trzy rodzaje schematów:
gwiazdy, płatka sniegu i konstelacji faktów.



MOLAP (ang. Multidimensional OLAP) - jest to koncepcja zakładająca
istnienie kostki danych czyli jednolitej struktury, która w przypadku istnienia
trzech wymiarów przedstawiona jest jako sześcian; podejście MOLAP zakłada
przechowywanie danych częściowo zagregowanych na różnych poziomach
wymiarów.



HOLAP (ang. Hybrid OLAP) - model ten reprezentuje podejście mieszane,
które posiada zarówno cechy ROLAP jak i MOLAP; nie ma jednak
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zdefiniowanych jednoznacznie zasad, w jaki sposób należy tworzyć takie
modele i są one bardzo rzadko używane.

Jednym z najważniejszych zagadnień jest poprawne zdefiniowanie oraz
wdrożenie procesu zasilania hurtowni danych. Proces ten nazywa się ETL (ang.
Extraction, Transformation, Loading), skrót od nazw trzech procesów wykonywanych
na danych. Zadaniem tego procesu jest przygotowanie danych z systemów
źródłowych do takiej postaci, żeby mogły one być poprawnie przechowywane
w hurtowni danych. Ekstrakcja to inaczej wydobywanie danych. Proces ten może być
wykonywany za pomocą polecenia SELECT, przy współpracy z plikami płaskimi, bądź
za pomocą gotowych narzędzi. Transformacją określa się wszystkie kroki
odpowiadające za ujednolicenie i zintegrowanie danych. Przykładem może być
dostosowanie formatu dat czy zintegrowanie takich samych rekordów z różnych
źródeł, ale posiadających ten sam identyfikator. Na tym etapie następuje odrzucanie
rekordów, których nie da się naprawić bądź uzupełnić danymi zastępczymi.
Wykonywane są różnorodne konwersje, kategoryzacje i filtrowania tak, aby końcowym
wynikiem był zbiór pewnych i poprawnych rekordów. Ładowanie to jedno
z najbardziej problematycznych zagadnień w hurtowniach danych, jeżeli chodzi
o zagadnienia związane z wydajnością pracy. Należy poprawnie oszacować ilość
przesyłanych danych oraz czas ich ładowania. Nie bez znaczenia pozostają
ustawienia samego systemu zarządzania bazą danych, co do sposobu ładowania
danych [TOD03].

1.5.

WYKORZYSTANIE DATA MINING I WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY
DANYCH W SYSTEMACH MEDYCZNYCH

Większość specjalistów z sektora zdrowia jest zgodnych, że istnieje potrzeba
eksplorowania danych medycznych. W rejestrach medycznych istnieją ogromne
pokłady nieodkrytej jeszcze wiedzy. Istnieje opinia mówiąca, że obecny rozwój
medycyny zwalnia, właśnie przez brak zastosowania analizy już istniejących danych
metodami Data Mining. Nowoczesne podejście do medycyny to opieranie się na
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dowodach. Takie podejście pozwala na redukowanie liczby błędów w diagnozach, co
może zwiększyć szanse na uratowanie życia [CAN09]. Coraz częściej zauważa się,
że zarówno naukowcy jak i lekarze korzystają z metod Data Mining. Budzi to jednak
pewne kontrowersje, ponieważ często otrzymywane przez nich wyniki są sprzeczne
z tym, co obecnie jest praktykowane. Rozwiązania te mogą nie zostać przyjęte
z powodu braku posiadania dodatkowych atrybutów obiektu badanego lub braku
potwierdzenia w klasycznych metodach statystycznych. Obecnie coraz częściej
wymaga się stosowania nowoczesnych metod eksploracji danych w medycynie,
jednakże istnieją przyczyny, które znacznie ograniczają możliwość skutecznego ich
wykorzystania w tym obszarze. Są to:


niski poziom elastyczności systemów Data Mining, potrzeba dostosowania
tych metod i systemów do danych medycznych;



tworzenie wzorów i opisów w języku technicznym co utrudnia, a nawet
uniemożliwia wykorzystanie tych metod w warunkach klinicznych;



duża grupa użytkowników o zróżnicowanych wymaganiach;



otrzymywanie zbyt dużych ilości wyników, często bardzo skomplikowanych,
wymagających posiadanie wyspecjalizowanej wiedzy do wzięcia pod uwagę
tylko tych właściwych.

Typowe systemy medyczne zawierają informacje na temat zdrowia pacjentów,
szpitala, kosztów pacjenta, badań klinicznych. Obszary te dają szerokie spektrum
możliwości do przeprowadzenia procesu eksploracji danych. Typowe zastosowania
w medycynie to [CAN09]:


segmentowanie pacjentów na grupy osób o podobnych cechach zdrowotnych;



wydobycie wiedzy będącej pomocną przy podejmowaniu decyzji podczas
hospitalizacji;



planowanie efektywnego zarządzania szpitalnym systemem informatycznym;



przewidywanie diagnozy medycznej, kosztu leczenia oraz długości pobytu
w szpitalu pacjenta;



wczesne wykrywanie i zapobieganie potencjalnym chorobom;



przygotowanie zasobów przed przyjęciem pacjenta;
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poprawienie stosunku jakości do wydatków;



wykrywanie fałszerstw (dotyczy nie tylko systemów szpitalnych).

Tworzenie obecnych systemów medycznych opartych o rozwiązania Data Mining
wymaga szczególnej uwagi ze względu na charakter pracy lekarzy oraz pracowników
służby zdrowia. Data Mining jest to dyscyplina stosunkowo młoda powodująca
powstawanie konfliktów w środowisku lekarskim. Spory te powstają z powodu różnicy
w

podejściu

w większości

do

przeprowadzania

przypadków

badań.

wymagane

jest

W

metodach

wcześniejsze

eksploracji
postawienie

danych
tezy.

W standardowym podejściu, stosowanym przez lekarzy, takie rozwiązanie nie jest
stosowane. Dane są zbierane i analizowane bez założenia wcześniejszej tezy.
Zastosowanie technik Data Mining daje możliwość tworzenia tez i weryfikowania ich
w codziennej pracy, jak i daje możliwość podejmowania decyzji dotyczących długo
terminowych strategii w leczeniu [BEL11]. Dodatkowym problemem jest fakt, że
metody eksploracji danych opierają się na danych numerycznych bądź jakościowych.
Obecnie analiza danych opiera się głównie na dogłębnych opisach przypadków.
Następnym problemem odnoszącym się do zastosowania metod eksploracji danych
jest problem z niejednoznaczną definicją tej dyscypliny. W kilku placówkach pomimo
demonstracji skuteczności podejścia do medycyny, opierając ją na dowodach, niechęć
do wprowadzenia zmian wśród lekarzy spowodowało, że systemy te nie zostały
wdrożone [CAN09].
Spojrzenie na placówkę zdrowia jak na instytucję odkrywa nowe zastosowania
w obszarze eksploracji danych. Pomijając aspekt medyczny techniki Data Mining
można zastosować w różnych innych kontekstach jak np. administracja czy finanse.
Techniki eksploracji danych można wykorzystywać do wykrywania nieprawidłowości
lub fałszerstw w różnych obszarach.

1.6.

PODSUMOWANIE

Eksploracja danych oraz wielowymiarowa analiza danych może być wykorzystywana
w różnorodny sposób na potrzeby badań medycznych. Fakt, że metody drążenia
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danych opierają się na rzeczywistych zbiorach danych, nie zaś na przybliżonych
modelach statystycznych powoduje, że możliwe jest odkrywanie nieznanych związków
między pozornie niepowiązanymi wymiarami. Wyniki takich badań mogą skutkować
przyśpieszonymi decyzjami medycznymi tj. wykonanie odpowiednich badań, które
w znaczący sposób skrócą czas potrzebny lekarzowi do postawienia prawidłowej
diagnozy pacjentowi.
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2
Technologie weryfikacji lokalizacji pacjenta oraz
sprzętu medycznego z użyciem znaczników
elektronicznej identyfikacji

Usługi określania pozycji obiektów przez wiele lat ewoluowały przechodząc liczne
zmiany pod względem zakresu oraz sposobu swojego działania. Połączone
możliwości informatyki, elektroniki oraz komunikacji przyczyniły się do powstawania
coraz to nowych rozwiązań. Istniejące początkowo tylko w umysłach, czasem na
papierze, projekty pod wpływem potrzeby przeistaczały się w rzeczywiste technologie,
trafiające

do

coraz

to

szerszej

grupy

odbiorców.

Opracowany

w

latach

siedemdziesiątych na potrzeby wojskowe system globalnego określania pozycji,
popularny obecnie GPS, z czasem został udostępniony zwykłym ludziom, by
z czasem stać się następcą pospolitej mapy samochodowej. Technologia RFID, której
pierwotnym celem było zabezpieczanie rzeczy przed kradzieżą znalazła zastosowanie
w wielu innych miejscach, jak na przykład lokalizacja i rozpoznawanie przedmiotów
w magazynach, czy autoryzacja dostępu do strzeżonych pomieszczeń.
Jak wiele innych technologii dostępnych dla szerokiej grupy użytkowników, tak
też systemy identyfikacji oraz określania pozycji stały się obiektem działań
komercyjnych. Markery RFID, które stworzono do monitorowania materiałów
jądrowych obecnie można znaleźć w wielu sklepach, w których służą do znakowania
towarów, czy w miejscach pracy, gdzie wykorzystywane są jako klucze do drzwi. GPS,
bardzo popularny wśród kierowców, coraz częściej pojawia się w urządzeniach
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mobilnych,

gdzie

połączony

z

odpowiednim

oprogramowaniem,

wspomaga

kontrolowanie aktywności fizycznej.
Naturalnym procesem w przypadku rozwoju technologicznego jest odnajdowanie
nowych zastosowań dla istniejących, często liczących wiele lat rozwiązań. Tak też
systemy lokalizacji oraz identyfikacji elektronicznej doczekały się nowych pomysłów
na ich użycie. Jednym z obszarów gospodarki, w którym odnaleziono miejsce dla
wymienionej technologii jest przemysł medyczny, którego potrzeby stałej kontroli
pacjentów, będących jednoczesnymi klientami, oraz własnych zasobów sprzętowych
zbiegły się w jednym punkcie, prowadząc do idei systemu monitorującego pozycję
osób oraz przedmiotów. Teoretycznie narzędzie informatyczne, powiązane mocno
z działaniami czysto administracyjnymi (m.in. inwentaryzacja oraz nadzór aktywów),
w rzeczywistości może wyznaczyć nowe ścieżki rozwoju medycyny, a także poprawić
jakość obecnie oferowanych usług.

2.1. WSPÓŁCZESNE ASPEKTY MONITOROWANIA ZASOBÓW
Współczesne instytucje oferujące publicznie różnego rodzaju usługi zmuszone są
do prowadzenia działań mających na celu ciągłe monitorowanie własnych zasobów.
Przyczyn takiego podejścia jest wiele. Znajomość aktualnego stanu własnych rezerw
pozwala na lepszą ocenę ryzyka przy podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych.
Dodatkowo mając świadomość migracji obiektów oraz sposobu, w jaki one zachodzą,
dana instytucja jest w stanie wykorzystać te informacje w celu wdrożenia konkretnych
audytów bezpieczeństwa. Zważywszy na fakt, iż kontrolowanie położenia może
dotyczyć zarówno przedmiotów jak i osób w celu uogólnienia pojęcia wprowadzony
został termin „obiekt”, który określa generyczny typ dla podmiotu działania systemu.
W niektórych przypadkach okazuje się jednak, że monitorowanie samych
zasobów wewnętrznych nie wystarcza. Koniecznym staje się dostęp do informacji
o stanie klienta. Jednym z przykładów instytucji, w których zachodzi potrzeba
posiadania tego typu danych są szpitale. Monitorowanie klientów placówek
medycznych, a dokładniej określonego ich grona jakim są pacjenci, może mieć różne
zastosowanie. Zmiana położenia chorego może mieć wpływ na ocenę jego
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sprawności fizycznej. Dodatkowo w przypadku ludzi z zaburzeniami umysłowymi, jak
na przykład schizofrenicy, osoby autystyczne czy dotknięte chorobą Alzheimera,
posiadanie wiedzy o ich lokalizacji stanowi podstawowy warunek prowadzenia opieki
nad nimi. Znajomość ich położenia ułatwia zapobieganie ucieczkom takich osób
ze szpitala, oraz ułatwia ich odnalezienie w przypadku opuszczenia przez chorego
obszaru placówki, w obrębie którego może się on znajdować przez wskazanie drogi
jaką przebył [FAS06].
Kolejnym aspektem, do jakiego można się odnieść przy temacie konieczności
monitorowania zasobów w szpitalach są urządzenia oraz sprzęt, którego lokalizacja
w obrębie danego budynku może ulegać zmianom. Znajomość położenia danego
przedmiotu pozwala uniknąć sytuacji, w której mógłby on zostać skradziony lub
zgubiony, dając tym samym możliwość dostępu do danego obiektu w znacznie
krótszym czasie.
Dodatkowym atutem zautomatyzowanego podejścia do prowadzenia monitoringu
osób oraz sprzętu medycznego jest minimalizacja liczby osób odpowiedzialnych. Nie
jest konieczne, aby każdy pacjent posiadał własnego opiekuna, całość grupy osób
będących pod opieką szpitala jest nadzorowana przez jedną, maksymalnie kilka osób,
w zależności od wielkości placówki [FAS06].
Zadanie monitorowania osób oraz sprzętu wymaga odczytu informacji o zmianie
ich lokalizacji w czasie rzeczywistym. O ile zmiana położenia sprzętu najczęściej nie
jest krytycznym czynnikiem i jest całkowicie uzasadniona najczęściej w sytuacjach
próby kradzieży, tak przepływ informacji o dynamicznym przemieszczaniu się osób
może mieć bezpośredni wpływ na ich życie.
Pojawia się tutaj problem wyboru odpowiedniego rozwiązania technologicznego
pozwalającego na realizację wymagań stawianych systemowi mającemu na celu
monitorowanie

lokalizacji

różnych

obiektów.

Przede

wszystkim

urządzenia

wykorzystywane do określania położenia osób oraz sprzętu muszą pozwalać na ich
jednoznaczną identyfikację. Nie możliwą do przyjęcia jest sytuacja, w której system
rozpoznaje więcej niż jeden marker jako ten sam obiekt. Gdyby taka sytuacja miała
miejsce, w rzeczywistości lokalizacja danej osoby czy rzeczy jest nieznana. Można by
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stwierdzić, iż brak możliwości odróżnienia dwóch lub więcej lokalizacji jest
porównywalny z zupełnym brakiem informacji o położeniu monitorowanego obiektu.
Kolejnym czynnikiem mającym znaczenie przy wyborze odpowiedniej technologii
jest rozmiar samego markera umożliwiającego określanie położenia. W przypadku,
kiedy będzie on zbyt duży, jego wykorzystanie będzie uciążliwe. O ile w przypadku
sprzętu można problem ten rozwiązać stosując dodatkowe mocowania dla urządzeń,
tak w odniesieniu do ludzi zastosowanie tego typu obejścia jest niemożliwe.
Wybrana technologia koniecznie powinna umożliwiać bezprzewodowy przesył
informacji o położeniu monitorowanego obiektu do centralnej części systemu
odpowiedzialnego za przetwarzanie i magazynowanie zgromadzonych danych.
Stosowanie przewodów utrudnia, bądź nawet uniemożliwia przemieszczanie się osób
oraz sprzętu wewnątrz budynku.

2.2.

TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE WERYFIKACJE POŁOŻENIA OBIEKTÓW

Podczas tworzenia systemu monitorującego, odpowiedzialnego za określanie pozycji
wybranych obiektów wewnątrz budynku konieczne jest określenie podstawowych
wymogów, które powinna spełniać wykorzystywana do tego celu technologia.
Pierwszym krokiem w osiągnięciu tego celu jest sprecyzowanie aktywności oraz
rozmiaru kontrolowanych elementów. W przypadku, kiedy monitorowane obiekty
można określić mianem dużych (jest to oczywiście miara umowna ze względu na
swoją niewymierność), np. jeśli ich objętość jest większa lub porównywalna z bryłą
3

o objętości 1m można powiedzieć, że wielkość respondera/nadajnika nie odgrywa
znaczącej roli. Sytuacja zmienia się, jeżeli przedmioty, które mają być kontrolowana
posiadają nieregularne kształty czy ich wielkość nie pozwala na dołączenie do nich
relatywnie dużych urządzeń dodatkowych. Wówczas jednym z priorytetów staje się
rozmiar elementów stosowanych w realizacji systemu lokalizacyjnego. W przypadku
większości instytucji, takich jak różnego rodzaju urzędy czy placówki medyczne trudno
jest jednoznacznie określić rodzaj, kształt oraz materiał z jakiego wykonane zostaną
obiekty poddane monitoringowi. Stąd też koniecznym jest wybranie technologii
o najbardziej optymalnych parametrach. Oczywistym jest, że niewielkie znaczniki
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lokalizacyjne pozwolą na stosunkowo łatwe dołączenie ich do praktycznie każdej
powierzchni w przypadku przedmiotów. Jeżeli chodzi o osoby koniecznym może się
okazać

zastosowania nieco innego podejścia. Z pewnością przytwierdzenie

lokalizatora do ciała ludzkiego nie jest prostym zadaniem. Jednym z wyjść z tej
sytuacji może się okazać wszczepienie nadajnika pod skórę. Takie podejście ma
jednak jedną zasadniczą wadę, którą jest bezpośrednia ingerencja w ciało człowieka,
co jest w tym przypadku równoznaczne z zabiegiem chirurgicznym. Innym, mniej
inwazyjnym rozwiązaniem jest nałożenie na osoby obowiązku noszenia różnego
rodzaju identyfikatorów, czy opasek z umieszczonymi w nich lokalizatorami.
Stosowanie jak najmniejszych nadajników oprócz uproszczenia procesu ich instalacji
oraz komfortu korzystania niesie

za sobą jeszcze jeden atut, jakim

jest

zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą. Ukrycie niewielkich rozmiarów nadajnika
wewnątrz sprzętu nie jest zadaniem trudnym, jednak wymagającym określonego
czasu. Podobnie jest w przypadku usunięcia takiego markera. Konieczność usunięcia
znacznika skutecznie utrudnia kradzież.
Drugim czynnikiem, który może mieć decydujące znaczenie przy doborze
technologii odpowiedzialnej za lokalizację obiektów wewnątrz budynku jest sposób
zasilania nadajników. Nieustanne ładowanie nadajników nie jest szczególnie
komfortowym rozwiązaniem i może wymagać dodatkowych zasobów ludzkich, które
będą zaangażowane w monitorowanie poziomu naładowania baterii urządzeń
lokalizacyjnych. Fakt ten prowadzi do prostego wniosku, że skoro urządzenia
wymagają

ciągłej

opieki

i

ich

kontrolowania,

to

najprostszym

i najbardziej

ekonomicznym rozwiązaniem byłoby ich zastąpienie osobami odpowiedzialnymi za
ładowanie baterii nadajników. Z drugiej strony, jeżeli nosicielami lokalizatorów byli by
ludzie możliwym staje się wymuszenie na nich obowiązku ładowania urządzeń. Nie
zmienia to jednak faktu, że cały sprzęt, którego położenie należało by kontrolować
ciągle

wymagał

by

uwagi

ze

strony

dodatkowego

personelu.

Rozważając

przedstawione fakty oczywistym staje się, że najlepszym rozwiązaniem byłaby
technologia gwarantująca długą żywotność akumulatora lub z niestandardowym
źródłem zasilania, pomijającym tradycyjną baterię.
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Niewątpliwie ważną cechą charakteryzującą systemy lokalizacyjne jest ich
precyzja. Często zdarza się jednak, że dokładność technologii jest odwrotnie
proporcjonalna do jej zasięgu. Tak więc im pomiary położenia są bardziej precyzyjne,
tym sam zasięg nadajników jest mniejszy. Stąd też konieczność szczegółowego
określenia wymagań co do szczegółowości pomiaru oraz odległości w jakich nadajniki
powinny komunikować się z odpowiednimi odbiornikami.
Zakładając

sytuację,

że

pożądanym

poziomem

dokładności

położenia

kontrolowanego obiektu będzie określenie pomieszczenia, w którym się on znajduje
wystarczającym rozwiązaniem będzie technologia o precyzji pomiarów rzędu kilku
metrów. Pojawia się jednak problem związany z odróżnieniem czy dany przedmiot
znajduje się wewnątrz danego pomieszczenia, czy tuż obok za ścianą. W tym
przypadku obliczenie położenia z tolerancją nawet zbliżoną do pół metra może nie dać
poprawnych wyników. Koniecznym staje się ustalenie czy obserwowany obiekt
rzeczywiście znalazł się w określonym pomieszczeniu. Logicznym pomysłem jest
utożsamienie znalezienia się w pomieszczeniu z przejściem przez jego drzwi. Tak
więc posiadając informację czy obiekt przekroczył drzwi wejściowe można określić,
czy jest on wewnątrz danego pomieszczenia. Do tego celu nie jest wymagana
technologia o dużym zasięgu – do sprawdzenia czy obiekt przekroczył daną bramkę
testową wystarczy, że znacznik będzie mógł się komunikować z odbiornikiem na
odległości od 0,5 do ok. 1 metra.
Oprócz parametrów technicznych przy wyborze różnego rodzaju technologii
należy wziąć pod uwagę czynnik jakim jest cena. Odgrywa ona szczególną rolę
w biznesie, który jest bardzo mocno związany z branżą IT. Podjęcie odpowiedniej
decyzji oraz wypracowanie kompromisu pomiędzy ceną a możliwościami technologii
i postawionymi

jej

wymaganiami

jest

pierwszym

krokiem

do

zwiększania

współczynnika ROI (ang. Return of Investment – zwrot inwestycji).
Realizacja systemu lokalizacji obiektów wewnątrz budynku oprócz określenia
samych wytycznych odnośnie technologii wymaga również precyzyjnego jej wybrania.
Rzadko można wybrać rozwiązanie techniczne, które w całości realizuje określone
przez projektanta wymagania. Dlatego też w procesie wyboru należy wybrać możliwie
najwięcej cech charakteryzujących dane rozwiązanie oraz dokonać ich porównania.
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Kolejnym krokiem jest opracowanie parametrycznej miary, która pozwoli na
późniejsza ewaluację technologii. Metodą, która została wybrana w celu opracowania
miary skuteczności rozwiązań technicznych jest analiza SWOT, czyli analizy stron
mocnych (ang. Strengths), słabych (ang. Weaknesses), szans (ang. Opportunities)
oraz zagrożeń (ang. Threats) [KOR09].

2.3.

ANALIZA ISTNIEJĄCYCH TECHNOLOGII

Jako pierwsza ocenie poddana została technologia DECT (tabela 2.1). Na tym etapie
przygotowany został zestaw atrybutów opisujących to rozwiązanie oraz zestawienie
zależności pomiędzy nimi.
Tabela 2.1.

Zestawienie wartości analizy SWOT dla technologii DECT

Strengths
(mocne strony)

Weaknesses
(słabe strony)

Opportunities
(szanse)

Theats
(zagrożenia)

S1. Duży zasięg.

W1. Celność
pomiarów niższa niż
w przypadku Wi-Fi
[POP11].

O1. Możliwość
integracji z już
istniejącą
strukturą
telekomunikacyj
ną.

T1. Konieczność stosowania
skomplikowanych algorytmów
obliczania położenia na
podstawie dostępności stacji
nadawczych oraz siły sygnału.

S2. Małą
interferencja w
porównaniu z Wi-Fi,
czy Bluetooth
[EUR12].

W2. Wysoki koszt
urządzeń.

T2. Konieczność stosowania
w niektórych sytuacjach stacji
kalibracyjnych (tworzenie
punktów odniesienia).

S3. Stosunkowo
W3. Duże rozmiary
niskie zużycie energii urządzeń nadawczo[EUR12].
odbiorczych.

T3. Konieczność
przeprowadzanie okresowych
ładowań baterii może
wymagać dodatkowych
zasobów ludzkich.

S4. Możliwość
wykonania pomiaru w
dowolnej chwili, brak
konieczności
korzystania z
bramek.

T4. Zaniedbanie okresowego
ładowania baterii urządzenia
może prowadzić do utraty
kontroli nad monitorowanym
obiektem.

W4. Korzystanie z
własnego źródła
zasilania
wymagającego
ładowania.
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W5. Konieczność
stosowania
dodatkowych stacji
nadawczych.

T5. Duże pokrycie sieciami w
Europie. W rejonie Stanów
Zjednoczonych technologia ta
prawie nie występuje, można
więc wnioskować, że
technologia ta nie jest
popularna (brak możliwości
rozszerzenia na rynek
zachodni) [POP11].

Źródło: opracowanie własne

Korzystając z prostego zestawienia SWOT, opracowana została tabela 2.2
reprezentująca zależności pomiędzy poszczególnymi cechami technologii. Wartości
poszczególnych pól zostały wpisane przy założeniu, że silna zależności przyjmuje
wartość 2, słaba zależność – wartość 1, natomiast 0 oznacza przypadki, kiedy
stwierdzono brak zależności pomiędzy wymienionymi cechami.

Tabela 2.2.

Rozkład zależności pomiędzy poszczególnymi atrybutami technologii DECT
określonymi w analizie SWOT

DECT

O1

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

S1

1

1

2

0

0

1

2

1

S2

0

1

1

0

0

2

2

2

S3

0

0

0

2

2

0

0

0

S4

2

2

2

0

0

0

2

0

W1

0

2

2

0

0

1

2

2

W2

1

0

2

0

0

0

0

0

W3

0

0

0

0

0

0

0

0

W4

0

0

0

2

2

0

0

0

W5

2

2

2

0

0

0

2

2

Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie tabeli 2.2 bardzo łatwo można zauważyć, że największa wartość
otrzymana została dla sumy wartości na przecięciu mocnych stron i zagrożeń i wynosi
ona 25 a zaraz za nią znajduje się suma punktów z przecięcia słabych stron oraz
zagrożeń przyjmująca wartość 23. Tak więc widać tutaj przewagę słabych punktów
oraz zagrożeń nad mocnymi stronami technologii oraz szansami.
Kolejnym krokiem w dokonaniu wyboru optymalnego rozwiązania była analiza
SWOT dla technologii RFID. Zestawienie rozważanych cech przedstawione zostało
w tabelach 2.3 oraz 2.4.

Tabela 2.3.

Zestawienie wartości analizy SWOT dla technologii RFID

Strengths
(mocne strony)

Weaknesses
(słabe strony)

Opportunities
(szanse)

Theats
(zagrożenia)

S1. Niski koszt tagów W1. Mały zasięg.
RFID.

O1. Możliwość łatwego T1. Podatność na
tagowania ludzi oraz
uszkodzenia
przedmiotów.
mechaniczne, działanie
środków chemicznych
oraz pola
elektromagnetycznego.

S2. Niewielkie
W2. Wysoki koszt
rozmiary pozwalające bramek z
na umieszczenie taga czytnikami RFID.
na prawie dowolnym
obiekcie.

O2. Możliwe
zwiększenie liczby
monitorowanych
obiektów przy niskim
koszcie zakupu
znaczników. Koszty
czytników ponoszone
są tylko raz.

S3. Brak zasilania
aktywnego w
przypadku tagów
pasywnych umożliwia
długie działanie
znacznika.

O3. Możliwość
jednoznacznego
określenia pozycji w
ramach pomieszczeń
budynku (odczyt ze
znacznika dokonany
przez bramkę RFID
pozwala na określenie,
w którym
pomieszczeniu
znajduje się obiekt
oznaczony markerem)

S4. Duża precyzja
pomiaru odległości
(od ok. 1,5 cm do 5
metrów w zależności

W3. Krótsza
żywotność w
przypadku tagów
aktywnych (z
własnym
zasilaniem) oraz
pół-pasywnych.

O4. Możliwość
umieszczenia
markerów wewnątrz
identyfikatorów
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od częstotliwości
pracy znacznika).

pracowników.

S5. Łatwość instalacji
znaczników na
różnych
powierzchniach

O5. Możliwość
dopasowania
parametrów znacznika
w zależności od
potrzeb (podział na
klasy EPC, różne
częstotliwości oraz
zasięgi).

S6. Wysoka
dostępności
znaczników oraz
czytników RFID na
rynku.

O6. Małe rozmiary
znaczników nie
sprawiają trudności w
poruszaniu się, mogą
być zastosowane w
czasie snu (np.
kontrolowanie
somnambulików).

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2.4. Rozkład zależności pomiędzy poszczególnymi atrybutami technologii RFID
określonymi w analizie SWOT
RFID

O1

O2

O3

O4

O5

O6

T1

S1

0

2

0

1

2

0

0

S2

2

0

0

2

1

2

0

S3

1

0

1

1

2

1

0

S4

0

0

2

0

1

1

0

S5

2

0

0

2

0

2

0

S6

2

1

0

0

2

0

0

W1

0

0

2

0

2

1

0

W2

1

0

1

0

0

0

0

W3

1

0

0

2

1

1

0

Źródło: opracowanie własne
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W tabeli 2.4 wyraźnie widać, że RFID posiada zestaw zalet, które dość mocno łączą
się z szansami niwelując tym samym część słabych punktów oraz zagrożeń. Suma
punktów znajdujących się na przecięciu mocnych stron oraz szans wynosi 33.
Złączenie stron słabych oraz szans dało wynik 12 punktów zamykając tym samym
pulę punktową dla pozostałych sekcji. Wyniki analizy pozwalają zatem stwierdzić, że
technologia RFID może być w tym przypadku rozwiązaniem szczególnie godnym
uwagi.
Ostatnią już rozpatrywaną technologią jest szeroko wykorzystywany GPS (ang.
Global Positioning System). Jego charakterystyka oraz analiza zostały przedstawione
w tabelach 2.5 i 2.6.
Tabela 2.5.

Zestawienie wartości analizy SWOT dla technologii GPS

Strengths
(mocne strony)
S1. Wysoka
dostępność
odbirników GPS na
rynku

Weaknesses
(słabe strony)

Opportunities
(szanse)

Theats
(zagrożenia)

W1. Niska skuteczność
w zamkniętych
pomieszczeniach

T1. Możliwość błędnych
odczytów w przypadku
zamkniętych
pomieszczeń może
powodować znaczne
błędy w systemie oraz
utrudniać monitorowanie
obiektów.

W2. Duże rozmiary
odbiorników GPS.

T2. Możliwość
całkowitego zanikania
sygnału GPS w
pomieszczeniach
zamkniętych.

W3. Konieczność
stosowania
dodatkowego
połączenia w celu
transmisji danych z
urządzenia do
centralnego serwera
odpowiedzialnego za
przetwarzanie
zgromadzonych
danych.

T3. Konieczność
przeprowadzania
okresowych ładowań
baterii możę wymagać
dodatkowych zasobów
ludzkich.
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W4. Konieczność
utworzenia
ododatkowej
infrastruktury sici
bezprzewodowej do
komunikacji odbiornik
GPS – serwer danych.

T4. Zaniedbanie
okresowego ładowania
baterii urzadzenia może
prowadzić do utraty
kontroli nad
monitorowanym
obiektem.

W5. Wysokie zużycie
baterii

T5. Utrudnione
określenie
pomieszczenia, w którym
znajduje się
monitorowany obiekt.

W6. Konieczność
okresowego ładowania
baterii urządzeń
monitorujących.
Źródło: opracowanie własne

Tabela 2.6. Rozkład zależności pomiędzy poszczególnymi atrybutami technologii GPS
określonymi w analizie SWOT
GPS

T1

T2

T3

T4

T5

S1

0

0

0

0

0

W1

2

2

0

0

2

W2

2

0

0

0

0

W3

0

0

2

0

0

W4

0

0

0

1

0

W5

0

0

2

2

0

W6

0

0

2

2

0

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z tabelami 2.5 oraz 2.6 prezentuje się znacznie gorzej niż RFID czy DECT.
Punkty z analizy SWOT skupiają się na przecięciu słabości technologii oraz zagrożeń,
dając sumaryczny wynik 19. Pozostałe przedziały analityczne nie otrzymały żadnych
punktów w związku z czym rozwiązanie to praktycznie zupełnie nie nadaje się do

Technologie weryfikacji lokalizacji pacjenta oraz sprzętu medycznego z użyciem znaczników …

37

realizacji przedstawionych założeń.
Jako

decydujący

wyznacznik

określający

przydatność

poszczególnych

technologii wybrany został opierający się na analizie SWOT współczynnik punktowy
obliczany według wzoru:

P   (0 m S k )   (Tn S k )   (0 m W1 )   (TnW1 )

(2.1)

gdzie:
P – całkowita liczba punktów analizy SWOT,
OmSk – miara zależności pomiędzy szansą znajdującą się w kolumnie m oraz silną
stroną wymienioną w wierszu k,
TnSk – współczynnik zależności pomiędzy zagrożeniem znajdującym się w kolumnie n
oraz silną stroną opisaną w wierszu k,
OmWl – liczba punktów opisująca wpływ słabej strony z wiersza i na szansę
wymienioną w kolumnie m,
TnWl – subiektywna miara zależności zagrożenia opisanego w kolumnie n od słabości
wymienionej w wierszu i.

Obliczone wartości metryki dla poszczególnych technologii dały następujące
rezultaty:
• DECT: -48 punktów,
• RFID: 21 punktów,
• GPS: -19 punktów.
Takie zestawienie wartości podanej subiektywnej miary przydatności sugeruje
wykorzystanie technologii RFID jako najbardziej odpowiedniej dla realizacji systemu.

2.4.

PODSUMOWANIE

W ramach pracy dokonany został przegląd współczesnych rozwiązań pozwalających
na określanie położenia wybranych obiektów, jak i samego sposobu reprezentacji
gromadzonych danych. Ocena wybranych technologii została przeprowadzona w
oparciu o zbiór wymagań funkcjonalnych względem opisywanego systemu, oraz
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charakterystyki poszczególnych technologii. Wyniki zaprezentowanych analiz stały się
podstawą

do

dalszego

wyboru

rozwiązania

technologicznego,

najbardziej

dopasowanego do postawionych wymogów. Na drodze selekcji, jako obiekty dalszych
prac wybrana została technologia RFID.
Opis standardu Radio Frequency Identification prezentuje rzeczywiste możliwości
wymienionej technologii, łącznie z uwzględnieniem jej wad oraz zalet. Podkreśla
również zbiór wymagań systemu, jakie mogą zostać zrealizowane.
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3
Rozpoznawanie obrazów – współczesne
rozwiązania w oprogramowaniu przemysłowym

Dział informatyki zajmujący się rozpoznawaniem obrazów od dawna przeżywa już
burzliwy rozwój. W związku z miniaturyzacją komputerów oraz znacznym wzrostem
możliwości obliczeniowych procesorów podejmowane są próby automatyzacji
rozpoznawania obrazów. To co dla człowieka jest intuicyjnym sposobem postrzegania
otaczającej go rzeczywistości dla komputera jest ogromnym i bardzo złożonym
procesem. W celu poprawnego wykonania rozpoznawania obiektu w obrazie należy
wykonać szereg kroków. Pierwszym krokiem jest przygotowanie obrazu poprzez
wstępne przetwarzanie. Ma ono także na celu poprawienie jakości obrazu. Kolejnym
etapem jest wykonywanie analizy obrazu. Może to być pomiar wartości cech obrazu
dzięki którym można wyodrębnić podstawowe informacje w nim zawarte. Ostatnim
krokiem jest interpretacja otrzymanych danych na podstawie której zostanie podjęta
odpowiednia decyzja. Ten sam schemat działania dotyczy zarówno obrazów
rzeczywistych, jak i obrazów sztucznych [FOL95, SZY08].
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3.1.

ANALIZA OBRAZU

Analiza obrazu to złożony proces mający na celu zamianę informacji wizyjnych,
graficznych na informację mierzalną - zbiór wartości czy też funkcję matematyczną.
Rodzaj wartości wynikowych zależy od przyjętej w analizie konwencji. Analizą jest
więc proces prowadzący do ekstrakcji cech w obrazie. Ilustruje to schemat
przedstawiony na rys. 3.1.

Rys. 3.1. Schemat analizy obrazów
Źródło: opracowanie własne

Celem analizy obrazu

jest wyznaczenie liczbowych charakterystyk i ich

parametrów statycznych. Podczas analizy dokonuje się pomiaru wartości określonych
cech. Dzięki temu dokonuje się wyszukania najlepszych dyskryminatorów cech
[CHM06]. Najczęściej proces analizy poprzedzony jest procesem przetwarzania
obrazów mającym na celu eliminowanie zbędnych lub szkodliwych informacji
z obrazu, takich jak szumy czy artefakty a jednocześnie wyłuskiwanie informacji
istotnych dla badań.

3.2.
Jedną

PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE
z

grup

przekształceń

obrazów

barwnych

stanowią

przekształcenia

geometryczne. Na te przekształcenia składają się przede wszystkim: przesunięcie,
obrót, odbicie symetryczne, zniekształcenia, powielanie skrajnych wierszy lub kolumn
i inne transformacje geometrii obrazu. Przekształcenia geometryczne stosuje się
głównie w celu korekcji błędów geometrii obrazu, zniekształceń poduszkowych,
beczkowych i trapezowych powstałych na skutek niskiej jakości układów optycznych
urządzeń wprowadzających. Zazwyczaj pełnią one rolę pomocniczą w procesie
przetwarzania obrazu.Mogą występować jako samodzielne transformacje, ale również
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pełnią

funkcję

wspomagającą

dla

innych

analiz

i przekształceń

[GON02,JAN06,KOR05].

Przekształcenia bezkontekstowe
Przekształcenia bezkontekstowe to grupa przekształceń obrazów barwnych.
Przekształcenia te polegają

na wykonaniu operacji na poszczególnych punktach

obrazu źródłowego. W ten sposób otrzymuje się pojedyncze punkty obrazu
wynikowego. Na modyfikacje każdego z punktów nie wpływają punkty sąsiadujące.
Dlatego przekształcenia bezkontekstowe są również nazywane punktowymi. Celem
operacji punktowych jest uwypuklenie pewnych informacji zawartych w obrazie bez
wprowadzania do obrazu nowych informacji. Relacje geometrycznie również
pozostają bez zmian. Jednym z głównych efektów przekształceń punktowych jest
zawsze zmiana przedziału dla danego modelu barw. Dzięki temu jest możliwe
wyselekcjonowanie pewnych cech obrazu niewidocznych na obrazie źródłowym.
Jeżeli funkcja do przetwarzania punktowego będzie ściśle monotoniczna, to zawsze
jest dostępna operacja odwrotna pozwalająca na otrzymanie obrazu początkowego
z obrazu wynikowego. W przeciwnym przypadku po zastosowaniu funkcji nie
monotonicznej część informacji zostanie bezpowrotnie utracona. Przykładem
przekształceń punktowych może być uwidocznienie na obrazie wynikowym niektórych
poziomów szarości. Najważniejszymi przekształceniami arytmetycznymi spotykanymi
w przekształceniach punktowych to: dodawanie i odejmowanie stałej, przemnożenie
obrazu

przez

stałą,

zastosowanie

funkcji

potęgowej,

zastosowanie

funkcji

pierwiastkowej, zastosowanie funkcji logarytmicznej oraz wyrównanie histogramu czy
binaryzacja [GON02, JAN06].

Przekształcenia kontekstowe liniowe
Filtry kontekstowe to operacje, których model działania jest zupełnie inny niż
w przekształceniach bez kontekstowych. W tych filtrach na piksel wynikowy ma wpływ
wartość piksela obrazu źródłowego, jak również wartości pikseli z otoczenia tego
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punktu. Główną ideą tych filtrów jest usuwanie z obrazu szumów i zakłóceń,
wygładzanie krawędzi, rozmywanie obrazu oraz wydobywanie ukrytych informacji
[GON02, JAN06].

Przekształcenia morfologiczne
Przekształcenie morfologiczne to takie, które modyfikuje element obrazu tylko
wtedy,

gdy

warunek

morfologicznych

logiczny

występuje

zostanie

pojęcie

strukturalny to wycinek obrazu

tzw.

spełniony.

elementu

W

przekształceniach

strukturalnego.

Element

z wyróżnionym punktem, określonym jako punkt

centralny. W praktyce najczęściej wykorzystywanym elementem strukturalnym jest
koło o promieniu jednostkowym. Do najważniejszych przekształceń morfologicznych
można zaliczyć: erozję, dylatację, otwarcie, zamknięcie i szkieletyzację [GON02,
JAN06, SZY08].

Przekształcenia widmowe
Przekształcenia widmowe są podobne do filtracji kontekstowej. Kontekstem w tej
technice jest cały obraz. Przekształcenia widmowe polegają na obliczeniu widma
obrazu (za pomocą transformaty Fouriera), po czym dokonywana jest określona
modyfikacja i w ostatniej fazie następuje rekonstrukcja obrazu (z użyciem odwrotnej
transformaty Fouriera) [GON02, JAN06].

3.3.

ANALIZA

Najważniejsze techniki analizy obrazu to:


Segmentacja.



Indeksacja.



Pomiary.



Wyznaczenie współczynników kształtu.

Rozpoznawanie obrazów – współczesne rozwiązania w oprogramowaniu przemysłowym
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Segmentacja to podział obrazu na fragmenty. Fragmenty te odpowiadają
poszczególnym obiektom widocznym na obrazie. Dzięki temu zabiegowi zostają
wydzielone obszary spełniające pewne kryteria jednorodności. Takimi kryteriami może
być: kolor obszaru, poziom jasności, faktura i inne. Obszary wyznaczone podczas
segmentacji często odpowiadają płaszczyznom obiektu na obrazie. Głównym celem
segmentacji jest oddzielenie obiektów sceny od siebie i od tła. Segmentacja często
poprzedza proces rozpoznawania obiektów sceny [FILI97]. Wyróżniamy dwie techniki
segmentacji [NIE05, STA05]:


Segmentacja przez podział obszaru – polega na dzieleniu dużego obrazu na
coraz mniejsze niepodzielne części.



Segmentacja poprzez rozrost obszaru – polega na badaniu przynależności
piksela do danego obiektu, w przypadku spełnienia warunku dotyczącego
stopnia podobieństwa piksel jest dołączany do obiektu.

Ponadto wyróżnia się:


Segmentacja metodą wykrywania krawędzi – w tej metodzie najpierw
stosowany jest operator gradientu(np. natężenia oświetlenia), a następnie
operacja progowania. W wyniku tego powstają elementy klasyfikowane jako
krawędzie. Zostają one połączone w celu utworzenia krzywej zamkniętej
otaczającej obszary.



Segmentacja oparta na statystyce – jest to segmentacja wykonywana
zazwyczaj gdy obszary jednorodne są wypełnione wzorcem (teksturą).
W związku z tym nie jest możliwe przeprowadzenie segmentacji opartej
o atrybuty obrazu(np. kolor lub jasność).Polega na określeniu pewnych
statystycznych własności obszarów.



Segmentacja obiektów stykających się – dla złożonych scen przy wielu
obiektach stykających się wykorzystuje się wieloetapowe algorytmy.

Indeksacja obiektów na obrazie jest często połączona z segmentacją.
Indeksacja to proces przypisania do wszystkich pikseli tych obiektów identyfikatorów.
Dzięki temu można określić do którego obiektu dany piksel należy. Identyfikatory
(etykiety) to najczęściej specjalne wartości zazwyczaj opisującymi wypełnieniu
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obszarów zróżnicowanymi, sztucznie wprowadzonymi poziomami szarości[FILI97].
Najpopularniejszym sposobem etykietowanie jest przeglądanie zbinaryzowanego
obrazu linia po linii. Jeżeli algorytm napotka wartość równą „1” klasyfikuje piksel na
podstawie sąsiednich pikseli przeglądanych wcześniej jako nowy obiekt lub nadaje mu
etykietę już istniejącego obiektu. Dużym problemem jest kolizja przy indeksowaniu
gdy w sąsiedztwie piksela etykietowanego występują różne obiekty. Wprowadza to do
obrazu niepotrzebną zawyżoną liczbę etykiet. By temu zapobiec zwłaszcza
w przypadku gdy na obrazie występuje dużo obiektów jest wykorzystanie tablicy
sklejeń [CHM06]. Rozwiązuje ona problem z kolizjami i wprowadza optymalną liczbę
etykiet.
Pomiary to jedna z końcowych etapów analizy obrazów. Celem pomiarów jest
uzyskanie wielkości ilościowych. Wielkości te opisują pożądane charakterystyczne
cechy obrazu. Dzięki temu obraz może być zredukowany do zbioru wielkości go
opisujących. Dzięki temu otrzymujemy wartości na których bezpośrednio można
analizować lub porównywać obrazy, a jednocześnie zbiór zajmuje dużo mniej miejsca
w pamięci. Wyróżnia się dwie kategorie wielkości podlegające pomiarom [FILI97,
CHO05]:


Parametry lokale – opisują uśredniony element obrazu,



Parametry globalne – opisują grupy obiektów i innych elementów obrazu.

Najważniejsze pomiary, które dokonuje się na obrazach to:


Liczebność elementów – jest to parametr określający liczebność obiektów na
obrazie lub w wycinku obrazu. Zazwyczaj do wyznaczenia ilości elementów
stosuje się algorytmy indeksacji opisane powyżej.



Pole powierzchni – jest to parametr łatwy do obliczenia. Pomiar pola
powierzchni sprowadza się do policzenia pikseli obiektu. Po wycechowaniu
obrazu uzyskuje się pole w oczekiwanych jednostkach oraz można określić
odległości punktów obiektu.



Długość krawędzi – jest to parametr trudny do obliczenia. Trudność sprawia
wyznaczenie ciągłej krzywej przebiegającej przez dyskretną kombinację
punktów obiektu. W związku z tym powstało wiele technik obliczania tego
parametru:
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 Zliczanie punków brzegowych figury.
 Zliczanie punków brzegowych figury z uwzględnieniem ich położenia.
 Wyliczenie

średniej

z

długości

zliczonych

po

zewnętrznej

i wewnętrznej stronie brzegu figury.
 Przybliżenie figury odpowiednim wielokątem.
 Przybliżenie długości brzegu liniami krzywymi.


Średnice Fereta – jest

to miara rozciągłości figury w pionie i poziomie.

Oblicza się je za pomocą różnicy pomiędzy maksymalnym i minimalnym
poziomem współrzędnych wszystkich punktów należących do figury.


Momenty bezwładności – momenty pierwszego rzędu określają położenie
środka ciężkości figury, a drugiego rzędu określają miarę bezwładności danej
figury.

Współczynniki kształtu są pewnymi parametrami liczbowymi opisującymi kształt
obiektu. Pozwala to na użycie ich do automatycznego rozpoznawania obiektów.
Teoretycznie współczynniki kształtu powinny być niezależne od zmiany położenia
obiektu, jego orientacji i wielkości. W praktyce okazuje się jednak, że wartości
współczynników zmieniają się w pewnym zakresie dla tych samych obiektów. Wynika
z tego konieczność uwzględnienia pewnej tolerancji wartości współczynników kształtu
wykorzystywanych w praktycznych zastosowaniach analizy i rozpoznawania obrazu.
Współczynniki kształtu można podzielić ze względu na złożoność obliczeniową.
Współczynniki szybkiego obliczenia cechują się mniejszą dokładnością i zalicza się do
nich [FILI97, CHO05]:


Bezwymiarowy współczynnik kształtu – do ilościowego charakteryzowania
kształtu cząstek.



Współczynnik Fereta – charakteryzuje wydłużenie cząstki.



Współczynnik cyrkularności.



Współczynnik Malinowskiej.

Do drugiej grupy zalicza się współczynniki o większej złożoności obliczeniowej dzięki
czemu otrzymuje się lepszą dokładność opisu cech obrazu. Współczynniki należące
do tej grupy to:
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Współczynnik Blaira-Blissa.



Współczynnik Danielssona.



Współczynnik Haralica.

Analizę obrazu można przeprowadzić także z wykorzystaniem deskryptorów
obrazu [SZY04]. W bardzo wielu zastosowaniach można bazować także na metodzie
dopasowywania wzorców (ang. Template Matching) [SZY04, SZY10]

3.4.

PRZYKŁADY APLIKACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH ROZPOZNAWANIE
OBRAZÓW

W związku z szybkim wzrostem możliwości przetwarzania danych przez urządzenia
mobilne a w szczególności smartphony, rynek udostępnia aplikacje w większości
darmowe pozwalające na szybkie wyszukiwanie w Internecie informacji na podstawie
zdjęcia. Model pracy większości aplikacji jest identyczny. Po wykonaniu cyfrowego
zdjęcia aparatem wbudowanym w telefon jest ono wysyłane na serwer w celu
przetworzenia i rozpoznania, po czym następuje przesłanie wyników bezpośrednio do
urządzenia. Popularność tego modelu determinuje fakt złożoności i wymagań
zasobów sprzętowych jakie niosą ze sobą algorytmy przetwarzania i rozpoznawania
obrazów. Być może w przyszłości część lub całość zadań zostanie przeniesione na
urządzenia mobilne. Poniżej znajduje się lista wybranych aplikacji umożliwiających
rozpoznawanie obrazów:


Omoby,



Google:
 Goggles,
 Picassa,



SaveUp,



BingVision.

Rozpoznawanie obrazów – współczesne rozwiązania w oprogramowaniu przemysłowym
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Program Omoby
Jest to oprogramowanie wspomagające zakupy, pozwalające na szybkie
wyszukanie produktu oraz informacji o nim. Serwis umożliwia m.in. wyszukanie
informacji o produkcie, opinii, cen, zaprezentowanie serwisów umożliwiających
sprzedaż tego produktu czy wysłanie wyników wyszukiwania na email.

Rys. 3.2. Przykład idei rozpoznawania obrazów w zastosowaniu komercyjnym
Źródło: [OMO12]

Zasada działania programu jest stosunkowo prosta. Po wykonaniu zdjęcia
poprzez aplikację na urządzeniu mobilnym obraz zostaje przesłany do serwera. Tam
zostaje rozpoznany. Wykorzystuje się tutaj bardzo popularne obecnie przetwarzanie
„w chmurze” (ang. Cloud Computing). Serwer odsyła następnie informację zwrotną na
temat danego obiektu.
W przypadku nie rozpoznania obiektu użytkownik proszony jest o pomoc poprzez
wpisanie nazwy tego przedmiotu. Serwer dokonuje wtedy ponownego rozpoznawania
w zawężonej grupie, klasie produktów. Została tutaj zastosowana technologia
rozpoznawania obiektów za pomocą IQ Engines (ang. Image Labeling Engine).
Twórcy nie podają więcej informacji na temat tej technologii, ale udostępniają ją do
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wykorzystywania we własnych aplikacjach. Uproszczony schemat działania tej
aplikacji przedstawiono na rysunku 3.2.
Program Omoby najlepiej sprawdza się w wyszukiwaniu: książek, płyt
muzycznych CD, filmowych DVD, gier komputerowych. Przy wyszukiwaniu innych
przedmiotów wyniki wyszukiwania nie są już tak dokładne.
Program Omoby dostępny jest (obecnie) na platformę sprzętową głównie dla
urządzeń Mackintosh iPhone, iPod touch, iPad dla systemu operacyjnego iOS 3.0 lub
nowszego [OMO12].

Rys. 3.3. Widok aplikacji Omoby służącej do rozpoznawania obrazów
w urządzeniu mobilnym
Źródło: [OMO12]

Program Goggles
Aplikacja Goggles została stworzona przez Google Inc. Bazuje ona na technologii
rozpoznawanie obrazów prowadząc wyszukiwanie w sieci Internet, na podstawie
zdjęć wykonanych telefonem komórkowym. W aktualnej wersji program umożliwia
rozpoznawanie wielu motywów graficznych, takich jak: okładki książek i filmów,
reklamy, znane dzieła sztuki i obiekty architektoniczne. Aplikacja posiada wbudowaną
obsługę kodów kreskowych i QR, rozpoznawania tekstu, przetwarzania wizytówek,
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a także umożliwia rozwiązywanie Sudoku. Nie obsługuje rozpoznawania twarzy
[GOO12].
Przetwarzanie obrazów jest realizowane przez różne silniki np. barcode reading
engine (do skanowania kodów 2D), text engine (do rozpoznawania napisów) czy
photo engine (do rozpoznawania zdjęć). Każdy z tych silników przekazuje cześć
informacji, które syntezuje Google i przesyła informację zwrotną z wynikiem do
urządzenia [GOO12].
W przypadku zdjęć lokalizacji zrobione zdjęcie jest porównywane ze skastrowaną
bazą danych dzięki czemu uzyskuje się dostęp do danych na temat zdjęcia ale
również otrzymać współrzędne GPS tego obiektu [GOO12].

Rys. 3.4. Widok skastrowanych zdjęć tego samego obiektu
w bazie danych Goggles
Źródło:[GOO12]

Aplikacja jest dostępna na Androida 2.1 lub nowszego oraz iOS w wersji 4.0
(iPhone).
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Rys. 3.5. Działanie aplikacji Goggles
Źródło: [GOO12]
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Program Picasa
Program Picasa wraz z usługą Picasa Web Albums ułatwia porządkowanie
i edytowanie zdjęć cyfrowych. Pozwalają również na tworzenie albumów w Internecie
w celu udostępnienia ich rodzinie, znajomym i światu.

Rys.3.6. Sposób rozpoznawania twarzy w aplikacji Picassa
Źródło: [PIC12]
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Technologia

automatycznego

rozpoznawania

twarzy

na

podstawie

wcześniejszych zdjęć przyporządkowuje twarz do osoby, a także identyfikuje ja po
dodaniu „plakietki”. W przypadku odnalezienia nowych zdjęć są one automatycznie
skanowane w poszukiwaniu twarzy. Gdy program odnajdzie twarz i poprawnie ją
rozpozna automatycznie dopasuje ją do wcześniej dodanych osób. W przypadku gdy
program będzie miał wątpliwości co do osoby na zdjęciu zapyta czy poprawnie
dopasował twarz do osoby [PIC12].

Program SaveUp
Aplikacja została stworzoną do ułatwienie robienia zakupów w Internecie. Twórcy
uważają, że będąc na zakupach nie powinniśmy przepłacać w sklepach z książkami,
ebookami, audiobookamio czy grami komputerowymi. Będąc na zakupach należy
wykonać zdjęcie przedmiotu smartphonem. Aplikacja przeszuka bazy danych sklepów
internetowych

współpracujących

z

aplikacją

po

czym

zaprezentuje

wyszukiwania i umożliwia nam natychmiastowy zakup [SAV12].

Rys.3.7. Widok przedstawia działanie aplikacji SaveUp
Źródło: [SAV12]

wyniki
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Program Bing Vision
Ostatnią platformą umożliwiającą rozpoznawanie przedstawioną w tej pracy jest
wyszukiwarka Bing Vision. Jest to funkcja, która zaimplementowana została
w Windows Phone Mango. Program pozwala na odczytywanie informacji z QRcode,
kodów kreskowych oraz Tagów Microsoftu. Można skanować również tytuły książek,
loga firmowe, które później można wyszukać w Bing.
Aplikacja uruchamia kamerę w telefonie. Należy przesunąć kamerę nad
konkretny produkt bez wykonywania zdjęcia. Po chwili pokażą się wyniki na zasadzie
okien typu „pop up” w postaci listy produktów. Po wybraniu jednego z nich zostają
wyświetlone wyników wyszukiwania w wyszukiwarce Bing [BIN12] – rys. 3.8
Aplikacja jest dostępna dla systemu operacyjnego Windows Phone.

3.5.

PODSUMOWANIE

Zagadnienie

rozpoznawania

obrazów

przechodzi

swoistą

ewolucję

zarówno

w zakresie algorytmiki a także sposobów podejścia do tego zagadnienia. Ewolucja
dotyczy także obszarów jego praktycznego wykorzystywania. Pierwotną dziedzina
zastosowania były obszary wojskowe, następnie ogólnie mówiąc bardzo szeroko
pojęte zastosowanie w przemyśle. Począwszy od robotyki poprzez automatykę na
defektoskopii

-

kończąc.

Obecnie

zauważa

się

wyraźne

wykorzystywanie

rozpoznawania obrazów w obszarach komercyjnych w dziedzinach związanych
z handlem, marketingu i reklamą.
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Rys. 3.8. Działanie aplikacji Bing Vision
Źródło: [BIN12]
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Typowe aplikacje klient – serwer wyewoluowały obecnie w aplikacje typu:
urządzenia mobilne i przetwarzanie w chmurze obliczeniowej. Dzięki miniaturyzacji
elektroniki i jej coraz większej dostępności, komputery klienckie zostały zastąpione
tabletami

i smartfonami.

Wszechobecność

i

powszechna

dostępność

bezprzewodowego połączenia z Internetem umożliwia łatwe i szybkie przesyłanie
obrazów do centrów, w których następuje ich rozpoznanie. Cloud Computing stanowi
znakomite uzupełnienie, raczej skromnych, możliwości obliczeniowych smartfonów.
Urządzenia przenośne, dzięki zainstalowanym w nich kamerom, zapoczątkowały
rozpoznawanie praktycznie dowolnych typów obrazów. Dzięki temu oraz ogromnej
popularności smartfonów, rozpoznawanie obrazów wkracza w dziedzinę handlu,
marketingu i rozrywki.
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4
Zaawansowane metody generowania obrazu
w grafice 3D z wykorzystaniem nowoczesnych
układów GPU

Współcześnie karty graficzne są szczególnie wykorzystywane przy generowaniu
obrazu trójwymiarowego, zwłaszcza w sposób wystarczająco szybki, by móc mówić
o renderowaniu w czasie rzeczywistym.
Swoje obecne własności karty graficzne osiągnęły na drodze wieloletnich badań
i „walki” pomiędzy dużymi koncernami specjalizującymi się w produkcji tych
podzespołów, co oczywiście miało swoje pozytywne skutki w postaci zwiększenia ich
mocy obliczeniowej. Pozwala na to specyficzna architektura kart oraz typów
procesorów, jakie zostały zamontowane w tych układach.
W przeciwieństwie do tradycyjnych procesorów CPU (ang. Central Processing
Unit) w komputerach, na kartach graficznych osadzone są jednostki przetwarzające
wektorowo – GPU (ang. Graphics Processing Unit), podczas gdy procesory CPU
traktują

obliczenia

skalarnie

[SAN12].

Oznacza

to,

że

wiele

operacji

jest

wykonywanych sekwencyjnie i to wyłącznie na jednej zmiennej na raz (chodź
ostatnimi czasy i CPU zaczęły poszerzać swoje możliwości [SAN12]). Przykładowo,
w przypadku

przemnożenia

macierzy

4x4

przez

wektor

czterowymiarowy,

dokonywanych jest wiele operacji mnożenia i dodawania, które zabierają procesorowi
kilkadziesiąt cykli obliczeniowych.
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W tym momencie pojawia się pierwsza znacząca różnica pomiędzy CPU a GPU.
Jak zostało już wspomniane, GPU są procesorami wektorowymi. Obliczenia
na wektorach są zaprojektowane w taki sposób, by zajmować dokładnie jeden cykl
obliczeniowy procesora. Na tym etapie widoczny jest już kilkudziesięciokrotny przyrost
mocy obliczeniowej [SAN12].
Kolejnym aspektem, jaki należy wziąć pod uwagę, jest liczba rdzeni (procesorów)
dostępnych w czasie obliczeń. W przypadku CPU do dyspozycji jest kilka rdzeni, które
mogą jednocześnie przetwarzać operacje na kilku wątkach. W przypadku dobrze
napisanych aplikacji, po refaktoryzacji kodu z postaci klasycznej (jednowątkowej)
do wielowątkowej

szybkość

działania

może

wzrosnąć

kilkukrotnie

[SAN12].

W przypadku GPU w grę wchodzą zupełnie inne wielkości, ponieważ w obecnych
kartach graficznych montowanych jest od kilkuset do nawet paru tysięcy jednostek
obliczeniowych [SAN12]. Łatwo więc policzyć, jak potężne są karty graficzne
w porównaniu do klasycznych CPU.
Analizując problematykę wydajności CPU należy również wziąć pod uwagę
jeszcze inne dodatkowe czynniki jak chociażby system operacyjny komputera lub
obowiązek dzielenia się zasobami procesora z innymi aplikacjami działającymi
współbieżnie, co ma przełożenie na zmniejszony czas dostępu do CPU. W przypadku
GPU nie ma opóźnień wynikających z pracy systemu czy innych programów (choć
istnieje możliwość działania wielu programów korzystających z GPU w danym
momencie).
Należy zauważyć, że ilość instrukcji dostępnych na CPU jest nieporównywanie
większa od tej na GPU [SAN12]. Można więc powiedzieć, że GPU są układami
wyspecjalizowanymi.
Skoro tak, to musi istnieć dziedzina, w której GPU się doskonale odnajdują.
Takim zagadnieniem jest właśnie grafika komputerowa.

4.1.

GEOMETRIA

Ludzie są przyzwyczajeni do niezliczonej ilości obiektów o przeróżnych kształtach
i fakturach [MŁO98]. Gdy przyjrzy się bliżej wielu obiektom można dostrzec, jak
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złożone formy wchodzą w skład pojedynczych powierzchni obiektu, począwszy od
materiałów płóciennych po metalowe blachy.
W symulacji komputerowej odzwierciedlenie tak złożonych detali obiektów jest
niemal niemożliwe. Zastosowano więc pewną aproksymację, która zakłada, że obiekty
zbudowane są z trójkątów. Figura ta została przyjęta jako podstawowy element
w grafice trójwymiarowej, ponieważ jest to najmniejszy wielobok, który jednoznacznie
określa jedną i tylko jedną płaszczyznę, na której jest rozłożony [ZAB94]. Model
zbudowany z trójkątów nie jest oczywiście dokładnym odwzorowaniem rzeczywistego
obiektu, jest jednak na tyle złożony, by móc przyjąć taką niedokładność w czasie
renderowania obrazu w czasie rzeczywistym.
Każdy trójkąt składa się z trzech wierzchołków na które składają się następujące
dane (za: [ZAB94]):


Pozycja

(x,y,z),

będąca

współrzędną

w

układzie

kartezjańskim

trójwymiarowym. W grafice 3D przyjmuje się x oraz z jako osie wskazujące
płaszczyznę poziomą, y natomiast jest wektorem wskazującym do góry.


Wektor normalny. Pomimo, iż mogłoby się wydawać, że wektor normalny
odnosi się jedynie do powierzchni (czyli trójkąta), a nie do pojedynczego
wierzchołka w tymże trójkącie, to w czasie

pracy z oświetleniem

i cieniowaniem, można szybko dojść do wniosku, że obliczanie kolorytu
obiektu i stopnia oświetlenia danej ścianki wyłącznie biorąc pod uwagę jej
zwrot jest niewystarczające i daje efekt daleki od sposobu oświetlania
w prawdziwym życiu. Rozróżnia się więc dwa typy cieniowania: Flat Shading
oraz Smooth Shading [SAN12]. Drugie rozwiązanie umożliwia pewne
‘oszukanie’ obserwatora poprzez zastosowanie płynnego oświetlenia, dzięki
któremu nie są rozróżniane poszczególne krawędzie, co skutkuje wrażeniem
gładkich powierzchni.


Pozycja UV – jest to potoczna nazwa określająca współrzędne u i v
na obrazie, który jest nakładany na powierzchnię trójkąta. Mowa tutaj
o teksturach. Jest to forma nadania faktury poszczególnym trójkątom, które
wchodzą w skład obiektu.

Zbiór wielu trójkątów pozwala na zobrazowanie trójwymiarowego modelu.
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OŚWIETLENIE, CIENIOWANIE I SHADERY

Nowoczesne karty graficzne pozwalają programistom na dowolne modyfikowanie
domyślnej ścieżki wyświetlania obiektów, a nawet pojedynczych pikseli na ekranie.
Zastępowany jest w tym momencie domyślny proces nazywany fixed pipeline
[BOO09].
Podstawowym elementem programowalnym na kartach graficznych są programy
cieniujące, nazywane shaderami. Są to małe programy osadzone w pamięci karty
graficznej pisane w jednym z kilku języków, m.in. HLSL, GLSL lub Cg [BOO09].
Każdy shader składa się z dwóch elementarnych jednostek: vertex program oraz
fragment program.
Vertex

program

jest

modułem

shadera,

który

przetwarza

informacje

o wierzchołkach, dokonuje operacji macierzowych do transformacji wierzchołka
i wysyła obliczenia dalej do fragment programu, podczas gdy fragment program
odpowiada za obliczenia koloru konkretnego piksela na ekranie. Piksele wybierane są
przez rasteryzer, który wypełnia powierzchnię trójkąta na ekranie. Każdy pojedynczy
piksel jest obliczany przez fragment program [ZAB94].
W czasie obliczeń dokonuje się na przykład ustalenia stopnia oświetlenia punktu
względem źródła światła. Najczęściej stosuje się model Phonga, obliczając iloczyn
skalarny wektora normalnego zinterpolowanego z trzech wierzchołków oraz wektora
kierunku padania światła. Wartości większe od 0.0 stanowią stopień oświetlenia
[BOO09].
Shadery znajdują także zastosowanie w ogólnych obliczeniach na obrazach, ich
przetwarzania czy analizie. Obecnie shadery stanowią podstawę w czasie tworzenia
aplikacji wykorzystujących grafikę komputerową. Istnieją programy do generycznego
budowania struktury shadera wykorzystujące technikę MDE (ang. Model Driven
Engineering) [KES11].
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4.3.

PRZYGOTOWANIE SCENY 3D I JEJ OPTYMALIZACJA

Sam rendering wykonywany jest w całości na karcie graficznej komputera, zaś dane
przygotowywane do wyświetlenia są przetwarzane i przygotowywane przez klasyczny
procesor CPU.
W grafice komputerowej jak i innych aplikacjach typu realtime kluczowe dla
optymalizacji jest uchwycenie i zniwelowanie efektu tzw. wąskiego gardła,
określanego także często jako bottleneck. Istnieją główne trzy aspekty, w których
to zagadnienie się pojawia (za: [SPI03]):


Vertex Bottleneck – jest to niewydolność karty graficznej związana
z nadmierną liczbą wierzchołków potrzebnych do przetworzenia w każdej
klatce wyświetlanego obrazu. Często określana także jako transform
bottleneck w związku z niezbędnymi operacjami transformacji każdego
wierzchołka przez jednostki karty graficznej.



CPU Bottleneck – w architekturze CPU – GPU jest magistrala, która
w niektórych przypadkach może powodować spowolnienia na płaszczyźnie
transferów pomiędzy tymi podzespołami. Punkt ten także obejmuje ogólną
niewydajność procesów obliczeniowych w aplikacji.



Fillrate Bottleneck – spowodowany jest obszarem renderowanych obiektów.
Im

powierzchnia

jest

większa,

tym

więcej

pikseli

jest niezbędnych

do zapełnienia bufora ekranu. Spowolnienie tego obszaru najczęściej wynika
ze zbyt złożonych operacji fragment shadera. Jednym ze sposobów redukcji
tego problemu jest wyświetlanie elementów w odpowiedniej kolejności.
Wykorzystywana jest w tym wypadku technika near-Z curling: obiekty
sortowane są według odległości, więc renderując obiekty bliskie w pierwszej
kolejności redukowana jest ilość pikseli obiektów renderowanych później,
gdyż karta graficzna w pierwszej kolejności, jeszcze przed przejściem
do procesu fragment shadera i obliczeń kolorytu piksela, poddaje dany punkt
testowi głębokości sceny (tzw. Z-test). Metoda ta potrafi wielokrotnie
zoptymalizować

ilość

renderowań

tego

samego

fragmentu

ekranu,

nazywanego overdraw. Różnica została przedstawiona na rys. 4.1 oraz 4.2.
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Rys. 4.1. Overdraw przykładowej sceny bez optymalizacji near-Z
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4.2. Ta sama scena, z zastosowaną optymalizacją near-Z
Źródło: opracowanie własne

Powyższy przykład obrazuje stopień złożoność obrazu – liczba renderowań tego
samego piksela. Im kolor jest ciemniejszy, tym liczba operacji jest mniejsza i dąży do
1. Im kolor jest jaśniejszy, tym tych operacji jest więcej [SPI03].
W przypadku tego przykładu bez optymalizacji near-Z maksymalna liczba
przetworzeń punktu w widocznych jasnych fragmentach wynosi aż 8.
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Dla optymalizacji poprawiających obszary związane z CPU i transform bottleneck
stosuje

się

bardziej

zaawansowane

metody

optymalizacji

sceny.

W

celu

zminimalizowania potencjalnych niepożądanych efektów spowolnienia aplikacji
stosuje się takie techniki jak: Frustum Culling, Occlusion Culling, AABB Package
Culling czy LOD system.

4.4.

ZAAWANSOWANE METODY OPTYMALIZACJI SCENY

Frustrum Culling
Każdy model, w celu optymalizacji, posiada własną sferę, w której się zawiera.
Oznacza

to,

że

obliczenie

dokonywane

jest

dla

jednej

bryły,

zamiast

dla poszczególnych części modelu, co spowodowałoby znaczący spadek wydajności
tego rodzaju testu. Mając pozycję środka oraz promień sfery, możliwe jest szybkie
obliczanie widoczności tej sfery względem bryły widoczności [SYK02].

Rys. 4.3. Frustrum Culling
Źródło: [FRU12]
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Occlussion culling
Przed wyrenderowaniem obiektu ustawiany jest specjalny tryb zliczający,
podpięty pod obiekt. W momencie, gdy obiekt nie wygenerował żadnego piksela, jest
pewne, że jest on w całości przesłonięty przez inne obiekty. Można więc na tym etapie
pominąć obiekt w dalszych obliczeniach i renderingu [ZHA97].

Rys. 4.4. Przykład occlusion culling
Źródło: [OCC12]

Z uwagi na to, iż magistrala danych pomiędzy jednostki CPU i GPU nie jest
optymalna pod kątem przesyłania z karty graficznej do procesora, często obserwuje
się wspominane już wcześniej opóźnienia w czasie dostępności rezultatów.
Z tego powodu, procesy renderowania i pobierania danych z zapytań są rozdzielone
kilkoma pobocznymi zadaniami dla karty graficznej, nie związanymi bezpośrednio
z renderingiem sceny [ZHA97]. Pozwala to na wyeliminowanie zastojów, związanych
z niedostępnością wyników zapytań na czas.
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Rys. 4.5 przedstawia przykład sceny, na której jest widocznych wiele nierówno
rozłożonych obiektów różnych rozmiarów, zaś rys. 4.6 widok tej sceny z oznaczonego
markerem punktu.

Rys. 4.5. Przykładowa scena zawierająca nierówno rozłożone obiekty różnych rozmiarów
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 4.6. Widok sceny z oznaczonego punktu
Źródło: opracowanie własne

W momencie powrotu do pierwotnej pozycji kamery i gdy wyłączony zostanie
system dynamicznego optymalizowania sceny, można zauważyć, jak scena z rys. 4.6
wygląda z innej perspektywy (rys. 4.7)
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Rys. 4.7. Scena z innej perspektywy z podglądem stożka frustum i wyciętych obiektów
Źródło: opracowanie własne

Widoczne jest jednoznaczne usunięcie wielu elementów ze sceny. Dzięki takiemu
zabiegowi aplikacja przetwarza mniej obiektów do wyświetlenia, przez co ogólna
wydajność renderera zwiększa się wielokrotnie.
Tabela 4.1 przedstawia zestawienie liczby trójkątów na kilku przykładowych
scenach bez żadnej optymalizacji, następnie z samym frustum culling oraz
dołączonym do niego systemem occlusion culling. Ostatnia kolumna wskazuje
% liczby trójkątów, jaką wyświetla aplikacja do bazowej złożoności sceny.
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Tabela 4.1.

Zestawienie złożoności (liczby trójkątów) sceny przy różnych algorytmach jej
optymalizacji

scena
oryginalna
>3 600 000
690 000
180 000

po dodaniu
frustum culling
980 000
50 000
19 200

po dodaniu
occlusion culling
570 000
38 000
9 800

% sceny
oryginalnej
15.8 %
5.5 %
5,4 %

Źródło: opracowanie własne

4.5. EFEKTY WIZUALNE
Jeśli obraz, który uzyskuje się po procesie renderingu, nie jest wystarczająco dobry, to
stosuje się wiele metod dodatkowo ulepszających pozyskany obraz. Etap ten
wykonywany jest na końcu, stąd nazwa tego zagadnienia: postprocess.
Jest równie wymagający obliczeniowo, co samo renderowanie geometrii oraz
tekstur, głównie za sprawą konieczności objęcia całego ekranu danym efektem, co
niesie za sobą duży obszar przetwarzanych pikseli. Jest to główny powód problemów
z optymalizacją typu fillrate. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt,
by połączenie nawet kilku następujących po sobie efektów nie powodowało
znaczącego spadku wydajności całej aplikacji.
Głównym zadaniem efektów typu postproces jest [ZAB94]:


polepszenie walorów graficznych obrazu,



rekalibracja kolorystyki obrazu,



wydobycie głębi obrazu,



dodanie efektów świetlnych.

SSAO
W mechanizmach nie realtime, gdzie czas działania nie jest istotny, SSAO (ang.
Screen Space Ambient Occlusion) występuje w postaci badania ilości fotonów
docierających do płaszczyzny.
Ilość fotonów bezpośrednio odpowiada za jakość uzyskanego oświetlenia
rozproszonego (ang. Global Illumination). Niestety, jest to sposób niemożliwy
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do uzyskania w obrazach czasu rzeczywistego przy obecnej technologii. Zamiast
dużej liczby próbek fotonów wykorzystuje się więc metodę Monte Carlo, gdzie dla
każdego obszaru pobierane są punkty z losowych miejsc na ekranie [SHA07].
Bazą do stworzenia implantacji efektu SSAO jest bufor głębi z aktualnego ekranu.
Istnieją także techniki wykorzystujące bufor zawierający wektory normalne oraz
pozycję geometrii. Są to jednak dużo bardziej złożone obliczeniowo algorytmy, które
tylko nieznacznie poprawiają walory graficzne. Dla każdego punktu na ekranie
dokonuje badania sąsiadujących punktów pod kątem różnicy w głębi [SHA07].

Rys. 4.8. Linearna reprezentacja bufora głębi
Źródło: opracowanie własne
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W celu zmniejszenia liczby dokonywanych operacji wszystkie kolejne kroki są
liczone na osobnym buforze o rozmiarze 512 x 512 pikseli.
Pierwszym krokiem jest dokonanie porównań na zlinearyzowanym buforze głębi.
W tym celu próbkowanych jest 18 pozycji. Każda wartość jest porównywana poprzez
funkcję opisaną natępującym wzorem:
f (d1 , d 2 , s )  clamp(max(0.001, d1  d 2 )  s  max( 2  (d1  d 2 )  200, 0), 0,1)

(4.1)

gdzie:
d1 – głębia bazowa,
d 2 – głębia próbkowania,

s – skala mocy

W poprzednim wzorze została użyta funkcja clamp, która ogranicza jeden
z argumentów do granic <a; b>. Jest ona niezbędna do wyeliminowania generowania
zbyt małych wyników, które powodują tzw. efekt halo dookoła obiektów stanowiących
pierwszy plan na scenie.
Funkcję tą można zapisać następująco:

 a,

clamp( x, a, b)   x,
 b,


xa
x  ( a, b)
xb

(4.2)

Sposób działania tego algorytmu jest podobny do wykrywania krawędzi,
uwzględniane są jednak różnice pomiędzy danymi wartościami. Przetwarzając bufor
głębi, przez wcześniejszy program cieniujący otrzymuje się bufor przedstawiony
na rys. 4.9.
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Rys. 4.9. Bufor SSAO
Źródło: opracowanie własne

Dla lepszego zobrazowania otrzymanego efektu, a także z uwagi na to,
że w teksturze przechowującej trzy składowe RGB potrzeba jednego elementu
do zapisania, wykorzystano kanał koloru czerwonego. Otrzymany bufor byłby już
niemal gotowy, gdyby nie widoczne ślady niedoskonałości próbkowania metodą
Monte Carlo. Jednym ze sposobów wyeliminowania tego problemu jest nałożenie filtru
rozmycia Gaussa.
Porównanie buforów SSAO przed i po nałożeniu filtru przedstawiono w tabeli 4.2.
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Tabela 4.2.

Porównanie buforów SSAO w powiększeniu

przed nałożeniem filtru rozmycia
Gaussa

po nałożeniu filtru rozmycia Gaussa

Źródło: opracowanie własne

Wygładzenie obrazu wyeliminowało efekt „sprayu”. Dzięki zastosowaniu tego nie
wymagającego dużej ilości obliczeń filtru, uzyskano smukły i wygładzony efekt
cieniowania światła rozproszonego.
Ostatnim krokiem do sfinalizowania działania tego procesu jest nałożenie
na oryginalny obraz cienia, bazując na wytworzonej teksturze bufora SSAO. W tym
celu stworzony jest osobny program cieniujący, pobierający wartość czerwoną
z tekstury, po czym wartość ta jest interpretowana jako siła zacienienia. Tak nałożony
cień jest zakończeniem działania efektu SSAO.
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Rys. 4.10. Scena bez tekstur z SSAO
Źródło: opracowanie własne

4.6.

PODSUMOWANIE

Opisane w niniejszym rozdziale metody generowania obrazu nie wyczerpują
oczywiście wszystkich zagadnień związanych z tym tematem, stanowią jednak
znakomity przyczynek do dalszych rozważań i zapoznania się z bogatym światem
grafiki

trójwymiarowej.

Zwiększające

się

możliwości

sprzętowe,

zwłaszcza

w dziedzinie kart graficznych otwierają nowe możliwości generowania obrazu, coraz
bardziej zbliżając go do rzeczywistości.
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5
Moduły oprogramowania do tworzenia i obsługi
strony WWW

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe elementy aplikacji zrealizowanej
w czasie stażu w firmie ACIT Sp. z. o. o. w Lublinie w ramach projektu ‘Absolwent na
miarę czasu’. Kolejne podrozdziały zawierają krótkie wprowadzenie do specyfiki
systemów CMS oraz prezentują elementy projektu i implementacji systemu bmCMS,
zrealizowanego z wykorzystaniem Symfony 2.0.

5.1.

BUDOWA I MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW CMS

Skrót CMS (ang. Content Management System) oznacza system zarządzania treścią.
Systemy te są aplikacjami internetowymi, bądź zestawami aplikacji, umożliwiającymi
tworzenie stron WWW a także edycję przez osoby nie znające podstawowego języka
znaczników HTML. Systemy tego rodzaju są skierowane do szerokiego grona
odbiorców, gdyż mogą z nich korzystać osoby prywatne (np. do prowadzenia swoich
blogów), a także firmy, dla których witryna jest jednocześnie jej reklamą.
Źródła podają przykładowo dwie definicje:


„CMS jest to system, za pomocą którego otrzymujemy możliwość bieżącego
zarządzania treścią znajdującą się na stronie WWW. Zarządzanie to polega
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na zdalnej (z reguły za pomocą przeglądarki WWW), modyfikacji, aktualizacji
i rozbudowie publikowanej strony WWW” [CMS12].


„CMS jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe
utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę
przez redakcyjny personel nietechniczny” [WIK12].

Systemy CMS przeważnie posiadają budowę modułową, dzięki czemu ich
podstawowa funkcjonalność może być zwiększana wraz z instalacją dodatkowych
modułów. W zależności od funkcji jakie może pełnić dany system rozróżnia się kilka
ich typów.
Jednym z najbardziej popularnych systemów CMS są systemy typu Web
Content Management System (WCMS) [WCM12], czyli internetowe systemy
zarządzania treścią. Zazwyczaj przechowują one dane w bazach danych lub plikach
XML, a dla zwiększenia wydajności używają buforowania po stronie serwera.
Administracja takimi systemami odbywa się zwykle za pomocą przeglądarki
internetowej.
Systemy WCMS zbudowane są z następujących elementów:


interfejsu użytkownika,



aplikacji serwera,



szablonów stron.

Dzięki swojej budowie systemy CMS umożliwiają oddzielenie treści serwisu od
jego wyglądu. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie bazy danych MySQL.
Rozdzielenie interfejsu użytkownika umożliwia w prosty sposób modyfikacje treści
serwisu. Osoba posiadająca wymagane uprawnienia może dodawać strony, czy
edytować posty, które zostają zapisane w bazie danych. Następnie na podstawie
wprowadzonej treści oraz wybranego szablonu system CMS wygeneruje dynamicznie
strony internetowe, które zostaną w odpowiedni sposób wyświetlone użytkownikowi
końcowemu.
Systemy typu CMS posiadają coraz to większe możliwości, dzięki którym nawet
początkujący użytkownicy mogą wykorzystać zaawansowane technologie bez ich
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znajomości. Używane w dzisiejszych czasach systemy zarządzania treścią są
dostosowywane do potrzeb klienta, co przekłada się na to, że każdy system może
mieć inne funkcjonalności.
Najbardziej znane, gotowe systemy typu CMS to: Quick CMS Lite [QCM12],
SmodCMS [SMO12] oraz Joomla! [RAH10].

5.2.

SYMFONY 2.0 JAKO NARZĘDZIE DO BUDOWY SYSTEMU CMS

Symfony jest frameworkiem stosowanym dla aplikacji internetowych napisanych
w języku PHP. Wydany został na licencji X11 i zaliczany jest do wolnego
oprogramowania. Licencja X11 (MIT) daje użytkownikom nieograniczone prawo do
używania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania (w tym sprzedaży)
oryginalnego lub zmodyfikowanego oprogramowania (jedynym wymaganiem jest, by
we wszystkich wersjach zachowano warunki licencyjne i informacje o autorze)
[SYM12].
Nowa wersja Symfony 2.0 jest kontynuacją projektu Symfony 1.4, tworzonego
przez 250 programistów prowadzonych przez twórcę Symfony Fabiena Potenclera.
W wydaniu 2.0 postawiono na standardy, modularność i innowacje. Symfony 2 można
traktować nie tylko jako kompletny framework, ale także jako zestaw 21 niezależnych
komponentów,

mających

własne

repozytoria,

możliwych

do

oddzielnego

zainstalowania jako pakiety PEAR [SYM12].
Pakiet (ang. Bundle) to katalog zawierający zestaw plików (PHP, HTML,
JavaScript, obrazki itd.), które implementują pojedynczą funkcję np. blog, galerię czy
forum. Pakiety takie można swobodnie współdzielić pomiędzy projektami lub
niezależnie publikować. Konfiguracja frameworka odbywa się w dużo prostszy
sposób. Wszystko jest dostarczane w formie dystrybucji, czyli prekonfigurowanych
projektów Symfony z zestawem pakietów i stosownymi ustawieniami. Edycja
standardowa zawiera dodatkowo konfigurator web, z którym instalacja i konfiguracja
bazy danych a także nowego projektu Symfony 2 jest szybka i prosta.
Nowa wersja jest bezpieczniejsza - komponent Security udostępnia wszystkie
narzędzia potrzebne do zabezpieczenia aplikacji: systemy logowania, obsługę
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certyfikatów, mechanizmy ochrony bazujące na czasie. Dodatkowo cała baza kodu
została sprawdzona przez znanych specjalistów od bezpieczeństwa aplikacji
webowych - ludzi z SektionEins [SYM12].
W nowym frameworku zostało ułatwione debugowanie aplikacji. Pomaga w tym
Web Debug Toolbar (ulepszone narzędzie znane z poprzedniej wersji) i Profiler,
który pozwala na ustalenie co dzieje się „za kurtyną” w razie wystąpienia problemów.
Symfony 2.0 zbudowano wokół specyfikacji HTTP, po czym zaadaptowano standardy
PHP, takie jak PHPUnit, przestrzenie nazw czy autoloader PSR-0. Wszystko to w celu
zapewnienia interoperacyjności z innymi bibliotekami PHP.

Budowa frameworka Symfony
Cała struktura Symfony oparta jest na wzorcu projektowym MVC (ang.
Model-View-Controller),

którego

zadaniem

jest

podzielenie

projektu

na

trzy

podstawowe części [SOS07]:


model danych;



interfejs użytkownika;



kontroler.

Zastosowanie takiej koncepcji daje programiście wygodę w postaci możliwości zmiany
jednego komponentu, podczas gdy inny element zostaje zmieniony w bardzo małym
stopniu (lub wcale).
Model danych to sposób, w jaki aplikacja przechowuje dane. Dane zapisywane
za pomocą modelu powinny być jedyną częścią aplikacji, która magazynuje je
w sposób trwały. Ważne, aby szczegóły implementacyjne związane ze sposobem
przechowywania danych przez model, były ukryte przed resztą aplikacji.
Interfejs użytkownika jest częścią aplikacji, dzięki której wyświetlane są dane
użytkownikom. W aplikacjach internetowych najczęściej wybieranym formatem
wyjściowym jest HTML, jednak użytkownik nie jest zmuszony do korzystania jedynie
z tego formatu. Inne wygodne formaty to: XML, WML, PDF.
Kontroler jest częścią, która zarządza modelem danych i interfejsem
użytkownika. Zadaniem kontrolera jest odebranie a następnie analiza danych
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otrzymanych od użytkownika. Po przetworzeniu danych (przekazanych za pomocą
myszy, klawiatury, dotyku), kontroler wykonuje wskazane czynności.
Każda aplikacja napisana w Symfony 2.0 posiada taką samą podstawową
strukturę katalogów (rys. 5.1):


app - w tym katalogu zawarte są pliki konfiguracyjne aplikacji,



src - zawiera wszystkie pliki PHP związane z projektem,



vendor - przechowuje biblioteki stworzone przez innych programistów,



web - to główny katalog (tzw. Web Root) tworzonego projektu zawierający
publicznie dostępne pliki.

Rys. 5.1. Struktura plików Symfony 2.0
Źródło: [MGZ12]

Pakiety
Symfony zostało podzielone na pakiety (ang. Bundle), czyli katalogi zawierające
różnego rodzaju pliki takie jak: PHP, kaskadowe arkusze stylów CSS, JavaScript,
obrazki itp. Pojedynczy pakiet implementuje pojedynczą funkcjonalność (np. panel
administracyjny, forum, galerię). W Symfony 2.0 prawie wszystko znajduje się
w pakietach. Nazwa każdego pakietu powinna kończyć się słowem Bundle
np.: FrontendBundle, BackendBundle (rys.5.2).
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Rys.5.2. Struktura katalogów dla pakietu FrontendBundle
Źródło: [MGZ12]

Poszczególne katalogi pokazane na rys. 5.2 to:


Controller- zawiera kontrolery pakietów (np. ContentController.php);



Entity - zawiera zmapowane na obiekty tabele z bazy danych;



Form - zawiera definicje formularzy, które wykorzystywane są w kontrolerach;



Resources/config - przechowuje konfigurację, włączając w to konfigurację
routingu (np. routing.yml);



Resources/views

-

zawiera

szablony

uporządkowane

według

nazw

kontrolerów (np. Content/index.html.twig);


Resources/public - przechowuje obrazki, arkusze stylów itd. oraz jest
kopiowany lub linkowany symbolicznie do katalogu web projektu;



5.3.

Tests - zawiera wszystkie testy dla pakietu.

SYSTEM BMCMS

System bmCMS jest autorskim systemem CMS zrealizowanym z wykorzystaniem
Symfony 2.0.
Do wymagań funkcjonalnych systemu bmCMS należą:


dodawanie nowych, edycja i usuwanie istniejących podstron;
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dodawanie nowych, edycja i usuwanie istniejących artykułów;



dodawanie nowych, edycja i usuwanie istniejących kategorii;



instalowanie

nowych,

wybieranie

aktywnego

i

usuwanie

istniejących

szablonów stron;


instalowanie nowych i usuwanie zainstalowanych modułów;



dodawanie modułów do podstron, ustalanie ich położenia na stronie,
konfiguracja i usuwanie;



tworzenie menu, dodawanie, edycja i usuwanie elementów menu, ustalanie
praw dostępu do elementów menu;



tworzenie nowych grup użytkowników, edycja nazwy i usuwanie grup
użytkowników;



tworzenie

nowych

użytkowników,

edycja

i

usuwanie

utworzonych

użytkowników, zmiana grupy utworzonego użytkownika.

Do wymagań niefunkcjonalnych systemu bmCMS zalicza się:


serwer Apache wyposażony w odpowiednie moduły do obsługi PHP 5 oraz
MySQL;



obsługa PHP 5.3;



serwer MySQL z utworzoną bazą danych i obsługą systemu składowania
danych InnoDB (umożliwi to utworzenie relacji, triggerów i procedur);



strukturę bazy danych zgodną ze schematem bazy dostarczonej z projektem.

Podstawowa terminologia związana z systemami CMS została przedstawiona
w tabeli 5.1.
Bardzo istotnymi elementami projektu systemu są diagramy przypadków użycia,
czyli graficzne przedstawienia przypadku, w którym system jest używany w celu
spełnienia jednego lub wielu wymagań użytkowników. Diagramy przypadków użycia
opisują co robi system z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora - pokazują co
robi system, a nie jak to robi.
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Tabela 5.1.

Podstawowe pojęcia CMS

Termin
System

System zarządzania
treścią - CMS

Użytkownik

Grupa użytkowników

Objaśnienie
Zbiór elementów, którego celem jest przetwarzanie danych.
To aplikacja internetowa, która pozwala na łatwe utworzenie strony
internetowej lub serwisu WWW, a także na jego późniejszą
aktualizację oraz rozbudowę przez personel nietechniczny.
Podmiot posiadający unikalną nazwę służącą do identyfikacji w celu
umożliwienia mu dostępu do zasobów systemu
Zbiór użytkowników posiadających takie same uprawnienia
w systemie.

Kategoria artykułów

Zbiór artykułów o tej samej tematyce.

Artykuł

Dowolny tekst dostępny w systemie posiadający tytuł i treść.

Menu

Zbiór odnośników umożliwiających nawigacje po serwisie.

Odnośnik

Odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym
dokumencie.

Element menu

Pojedynczy odnośnik.

Moduł

Element zwiększający funkcjonalność systemu.

Moduł zainstalowany

Moduł, który został poprawnie zainstalowany w systemie.
Moduł, który został utworzony w systemie z wcześniej

Moduł dodany

zainstalowanego modułu. Każdy z modułów dodanych posiada
unikalną nazwę i odrębną konfigurację.

Motyw

Motyw aktywny
Źródło: [MGZ12]

Dzięki zastosowaniu motywu użytkownik może zmieniać wygląd
serwisu.
Aktualnie wybrany wygląd wyświetlania stron.

Moduły oprogramowania do tworzenia i obsługi WWW

83

Główne zastosowania diagramów przypadków użycia to [SHU03]:


określanie i doprecyzowanie funkcji systemu - opisywane przypadki użycia
zwykle generują nowe wymagania, a projekt przybiera coraz wyraźniejszy
kształt;



komunikacja z klientami - prostota notacji i intuicyjność sprawiają, że
diagramy przypadków użycia są dobrym sposobem porozumiewania się
projektantów z przyszłymi użytkownikami systemu;



generowanie przypadków testowych - opis danego przypadku użycia może
zasugerować sposoby testowania i konkretne dane testowe;



zrozumienie różnych scenariuszy wykorzystania projektowanego systemu;



porozumiewanie się projektantów systemu i jego przyszłych użytkowników.

Bardzo ważnym elementem podczas opisywania każdego przypadku użycia, jest
odpowiednie sprecyzowanie przepływu pomiędzy aktorem a systemem. Specyfikację
tego przepływu zdarzeń powinno się konstruować w języku zrozumiałym: prostą
spójną prozą w oparciu o słowa, które zostały zawarte w słowniku dotyczącym danej
dziedziny problemowej. Na rys. 5.3 przedstawiono przykładowy diagram zarządzania
artykułami w systemie bmCMS.

Hierarchia użytkowników w systemie
W systemie bmCMS istnieje możliwość definiowania nowych grup użytkowników.
Możliwe jest to poprzez wybranie zakładki Grupy z panelu administracyjnego.
Domyślnie dostępne są 3 grupy:


Gość,



Użytkownik,



Administrator.

Grup tych nie można usuwać ani edytować. Ich hierarchia została przedstawiona na
rys. 5.4. Każdej nowo utworzonej grupie można przypisać odpowiedni poziom
uprawnień.
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Rys. 5.3. Zarządzanie artykułami w systemie bmCMS
Źródło: [MGZ12]
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Rys. 5.4. Hierarchia użytkowników w systemie
Źródło: [MGZ12]

Użytkownik ma dostęp do wszystkich elementów serwisu, dla których grupa
użytkowników, mających dostęp do elementu, znajduje się poniżej przypisanej mu
grupy na liście grup.
W systemie istnieje możliwość dodania nowej grupy użytkowników (rys. 5.5),
utworzenia nowej wtyczki (rys. 5.6) czy motywu.
Każdy z nowych motywów powinien zawierać foldery:


css – zawierający wszystkie kaskadowe arkusze stylów,



js – zawierający skrypty JavaScript,



images – zawierający obrazki wykorzystywane w motywie,

oraz dwa pliki:


plik templateInfo.xml – zawierający informacje o instalowanym motywie (listing
5.1),



plik nazwa.html.twig zawierający kod motywu.
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Rys. 5.5. Dodawanie nowej grupy do systemu i zmiana poziomu uprawnień dla nowo
stworzonej grupy użytkowników
Źródło: [MGZ12]

Rys. 5.6. Wygląd przykładowego formularza ustawień wtyczki wygenerowanego przez system
Źródło: [MGZ12]

Listing 5.1. Struktura pliku templateInfo.xml
<root>
<name>new</name>
<displayName>Nowy motyw</displayName>
</root>
Źródło: [MGZ12]
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W pliku templateInfo.xml są zawarte podstawowe informacje dotyczące
instalowanego

motywu

takie

jak

nazwa

(name)

oraz

nazwa

wyświetlana

(displayName). Nazwa motywu musi być wartością unikalną - system nie pozwoli na
zainstalowanie dwóch motywów o takiej samej nazwie.
Plik nazwa.html.twig zawiera właściwy kod motywu, z wykorzystaniem języka
Twig. Twig jest to system szablonów dla języka PHP. Jego składnia pochodzi z
szablonów Jinja i Django. Oparty jest na licencji BSD i opracowany przez Fabiena
Potencier. W Symfony 2.0, Twig wykorzystywany jest jako domyślny silnik szablonów
[WIK12].
Kluczowe funkcje Twig to:


szybkość

–

zapewniona

dzięki

kompilacji

szablonów

do

zwykłego

zoptymalizowanego i zredukowanego do minimum kodu PHP;


bezpieczeństwo – realizowane dzięki tzw. trybowi piaskownicy (ang.
sandbox), w celu oceny niezaufanego kodu szablonu; pozwala to na używanie
języka szablonów w aplikacjach, w których użytkownicy mogą sami tworzyć
lub modyfikować szablony;



elastyczność – uzyskiwana dzięki możliwości określenia swoich własnych
znaczników oraz filtrów.

5.4.

SYSTEM BMCMS

Dokładne szczegóły związane z instalacją na serwerze produkcyjnym gotowego
systemu bmCMS zostały szczegółowo opisane w pracy magisterskiej [MGZ12].
W niniejszym rozdziale zostanie jedynie krótko zaprezentowana strona stworzona
w oparciu o ten system.
Po zainstalowaniu systemu w celu utworzenia nowej strony należy zalogować się
do panelu administracyjnego, korzystając z odpowiedniego linka oraz w wyświetlonym
formularzu logowania podać wymagane dane użytkownika (domyślnie admin i admin).
Po zalogowaniu się na konto administratora pojawia się możliwość przejścia do
panelu administracyjnego. W pierwszej kolejności należy zmienić ustawienia
domyślne strony w zakładce Ustawienia (rys. 5.7) – ikonka „trybik”.
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Domyślnie dostępne parametry to:


siteName – nazwa strony,



articlesIntroLenght – długość treści artykułów wyświetlanych na liście
artykułów dostępnych z danej kategorii,



siteIndex – nazwa dla pliku index (z którego korzysta front-end),



articlesLimitPerPage – limit liczby artykułów wyświetlanych na liście artykułów
dostępnych w danej kategorii.

Rys. 5.7. Ekran ustawień systemu bmCMS
Źródło: [MGZ12]

Po zmianie ustawień strony (w tym przypadku zmieniona została jedynie nazwa
strony na Wiadomości24) należy utworzyć kilka kategorii, do których później zostaną
przypisane tworzone artykuły (Rys.5.8).
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Rys. 5.8. Lista dodanych kategorii
Źródło: [MGZ12]

Mając utworzone kategorie można przejść do zakładki Artykuły i dodać kilka
testowych artykułów (Rys. 4.9). Dodatkowo możliwe jest dołączenie dowolnej grafiki
do artykułu (z listy dostępnych grafik) poprzez wskazanie jej miniatury znajdującej się
na dole formularza. Spowoduje to automatyczne wstawienie wybranego zdjęcia do
treści artykułu.

Rys. 5.9. Lista dodanych artykułów
Źródło: [MGZ12]
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Kolejnym etapem jest utworzenie menu dla serwisu, co realizuje wybór zakładki
Menu (rys. 5.10). Dostępne są dwa menu: Menu główne oraz Stopka zawierająca
jedynie link do panelu administracyjnego, który wyświetlany jest dla administratorów
serwisu.
W celu dodania linków do wcześniej stworzonych kategorii lub artykułów należy
wybrać łącze Dodaj nowy element, co spowoduje wyświetlenie odpowiedniego
formularza.

Rys. 5.10. Podgląd menu dla tworzonego serwisu
Źródło: [MGZ12]

Ostatnim krokiem jest ustalenie, jakie artykuły mają zostać wyświetlone na
stronie głównej. W tym celu należy skorzystać z zakładki Pluginy oraz zmienić
ustawienia wtyczki o nazwie Artykuły – Strona główna (frontendArticles).
W ustawieniach wtyczki należy podać identyfikatory (id) artykułów, jakie mają
zostać wyświetlone na stronie głównej oraz podać limit wyświetlanego tekstu. Rys.
5.11 przedstawia przykładowe wtyczki zainstalowane w systemie.
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Rys.5.11. Lista przykładowo zainstalowanych wtyczek
Źródło: [MGZ12]

Kolejnym

etapem

jest

wykorzystanie

systemu

bmCMS

do

utworzenia

przykładowej strony.
Na rys. 5.12 przedstawiono wygląd wygenerowanej strony głównej. Po
zalogowaniu się na konto z uprawnieniami użytkownika, wyświetlane elementy strony
zostają dopasowane do jego uprawnień, po lewej stronie pojawia się dodatkowe łącze
Strefa VIP (rys. 5.13), a na stronie głównej wyświetlany jest dodatkowy artykuł.
Po wybraniu dowolnego łącza pokazane zostaną artykuły przypisane do
użytkownika (rys. 5.13). W celu wyświetlenia pełnej treści artykułu należy użyć łącza
znajdującego się w nazwie artykułu (rys. 5.14).
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Rys. 5.12. Wiadomośći24 – strona główna
Źródło: [MGZ12]

Rys. 5.13. Lista artykułów z kategorii Nowości
Źródło: [MGZ12]
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Rys.5.14. Pełna treść artykułu
Źródło: [MGZ12]

5.5. PODSUMOWANIE
Na rynku istnieje dużo rodzajów systemów CMS, każdy posiada swoje zalety i wady.
Podstawową wadą gotowych systemów CMS jest zwykle bardzo rozbudowana
funkcjonalność oraz zbyt wolne działanie.
Autorski system bmCMS został stworzony przede wszystkim z myślą o
szybkości, łatwiejszej obsłudze, przejrzystości. Zaletą systemu jest również możliwość
jego rozbudowy i poprawa funkcjonalności poprzez moduły tworzone bezpośrednio
przez użytkownika.
System został opracowany na potrzeby firmy ACIT Sp. z. o. o., został wdrożony
i obecnie znajduje się w fazie testowania.
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6
Framework CodeIgniter – podstawowe wzorce
projektowe

Wytwarzanie oprogramowania nieodłącznie wiąże się z pewnymi problemami. Na ogół
są to powtarzalne problemy programistyczne. Ich każdorazowe rozwiązywanie
prowadzi zazwyczaj do redundancji na poziomie kodu źródłowego. Powtarzanie
i poprawianie kodu powoduje wydłużenie czasu potrzebnego na stworzenia aplikacji.
Dodatkowo wpływa także na wydłużenie czasu pracy programisty głównego, testera
i ewentualnie dodatkowego programisty poprawiającego ten kod. Straty te mają
wymiar czasowy, co przekłada się bezpośrednio na całościowy koszt projektu
[ZAN05]. Nieustanne, niekończące się takie same poprawki, powtarzające się
w różnych projektach wpływają na spadek jakości pracy jak również samej aplikacji.
Problemy te występują we wszystkich typach projektowanych aplikacji: od
prostych dynamicznych stron internetowych poprzez złożone aplikacje typu klientserwer na oprogramowaniu urządzeń mobilnych kończąc.
Framework CodeIgniter to biblioteka programistyczna wychodząca naprzeciw
wymienionym wcześniej problemom. Poprzez narzucenie modelu danych oraz ich
przepływu, pozwala na znaczne uproszczenie implementacji aplikacji oraz ułatwia jej
późniejszy rozwój oraz modyfikacje.
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6.1.

POPULARNE FRAMEWORKI

Istnieje szereg frameworków aplikacji internetowych. Do najpopularniejszych z nich –
działających w oparciu o język PHP – można zaliczyć:


Zend Framework,



Symfony,



CodeIgniter,



CakePHP.

Frameworki te tworzone są najczęściej przez społeczność zorientowaną wokół
danego języka lub konkretnego typu aplikacji. Nierzadko jednak w rozwój
frameworków włączają się znane na rynku IT korporacje, takie jak np. IBM.
Implementacja

aplikacji

internetowej

bez

użycia

frameworka

wymaga

samodzielnego dbania przez zespół programistyczny o kwestie bezpieczeństwa oraz
przepływu danych. Są to problemy na tyle schematyczne, iż mogą zostać rozwiązane
w sposób automatyczny lub dzięki zastosowaniu wzorców projektowych. Ich brak
powoduje konieczność przeznaczenia większej ilości czasu przez zespół na projekt
oraz odciąga jego uwagę od skupienia się na głównych funkcjonalnościach systemu.

6.2.

IMPLEMENTACJA APLIKACJI INTERNETOWYCH

Aplikacje internetowe napisane w języku PHP działają w sposób bezstanowym.
Oznacza to, że środowisko, w którym działają, nie zachowuje obecnie przetwarzanych
danych w następnym wywołaniu. Praca aplikacji internetowej opiera się więc na
szeregowym lub równoległym przetwarzaniu żądań. Wszystkie żądania niosą
każdorazowo informacje o poprzednio przetworzonych informacjach oraz mogą
przekazywać je do następnych wywołań.
Aplikacje internetowe ze względu na bezstanowy charakter środowiska ich pracy,
generują odrębną grupę problemów. Należą do nich m.in. [WEL05]:


walidacja formularzy,



zarządzanie szablonami graficznego interfejsu użytkownika,



obsługa sesji serwera HTTP,
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komunikacja z bazą danych,



modyfikacja plików graficznych,



obsługa wieloczęściowych strumieni danych,



zapewnienie bezpieczeństwa przepływu danych,



wielowymiarowe testowanie aplikacji.

Część

wymienionych

problemów

rozwiązuje

paradygmat

programowania

obiektowego [ZAN05]. Pomocny w tej kwestii jest zwłaszcza polimorfizm oraz
dziedziczenie. Wiele z nich nie może być jednak w sposób bezpośredni rozwiązana
na poziomie samego programowania obiektowego, dlatego też zakładana jest ramowa
struktura problemu. Opiera się na niej działanie frameworka – biblioteki, która poza
szeregiem klas pomocniczych, definiuje szkielet do budowy aplikacji. Szkielet ten
dotyczy najczęściej budowy aplikacji, przepływu danych w jej obrębie oraz logiki
biznesowej.

6.3.

CODEIGNITER JAKO FRAMEWORK APLIKACJI INTERNETOWEJ

CodeIgniter został stworzony w 2006 roku przez Ricka Ellisa. Framework to biblioteka
szkieletowa napisana w oparciu o paradygmat programowania obiektowego,
zawierająca szereg klas oraz struktur pomocniczych (tzw. helperów). Implementuje on
podstawową strukturę (szkielet) projektu. Budowa aplikacji internetowej w oparciu
o framework polega na rozbudowywaniu tej struktury poprzez implementację własnej
logiki biznesowej oraz rozszerzaniu istniejących klas (poprzez takie mechanizmy, jak
dziedziczenie czy polimorfizm), a także zdefiniowaniu widoków odpowiedzialnych za
prezentację danych oraz komunikację z użytkownikiem [MYE08, COD12].
CodeIgniter ten posiada prostą strukturę oraz niewielki rozmiar. Jednocześnie
zawiera on szereg klas pomocniczych, gotowych do wykorzystania w projekcie.
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Klasa Db
Klasa Db odpowiada za kompleksową obsługę bazy danych, stanowiącej
podstawowe źródło danych aplikacji internetowej. Klasa ta w pełni integruje się
z warstwą modelu wzorca MVC. Dodatkowo, klasa Db implementuje wzorzec
ActiveRecord, dzięki temu komponowanie zapytań przekazywanych do bazy danych
odbywa się w sposób obiektowy, poprzez wywoływanie łańcucha metod. Wzorzec ten
umożliwia tworzenie zapytań do bazy programistom bez konieczności posiadania
znajomości

języka

SQL,

a

także

gwarantuje

przenoszalność

pomiędzy

najpopularniejszymi silnikami baz danych. Klasa Db frameworka CodeIgniter posiada
obsługę następujących baz danych:


MySQL,



MS SQ,



PostreSQL,



Oracle Database,



Cubrid,



SQLite.

Lista ta może być dowolnie rozszerzana – obsługa pozostałych silników wymaga
jedynie umieszczenia pliku sterownika w strukturze projektu oraz wskazanie go
w konfiguracji. Obsługa bazy danych poprzez klasę Db jest więc transparentna dla
programisty i nie wymaga rozgałęziania kodu w zależności od docelowej bazy danych

Klasa Email
Ważną aktywnością aplikacji internetowej jest komunikacja z jej użytkownikami
poprzez

wiadomości e-mail. CodeIgniter

posiada gotową klasę do

obsługi

funkcjonalności z nimi związnej. Klasa Email pozwala na wysyłanie wiadomości
zarówno poprzez lokalny serwer, jak i korzystając ze zdalnego serwera działającego
w oparciu o protokół SMTP. Obsługuje wszystkie niezbędne do tego funkcje, takie jak:


obsługa połączenia szyfrowanego,
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autoryzacja użytkownika,



dołączanie załączników pikowych do wiadomości,



osadzanie obrazów jako zasoby w treści wiadomości,



wysyłanie wiadomości w formacie HTML.

Klasa Upload
Przesyłanie plików na serwer przy użyciu języka PHP odbywa się w oparciu
o prosty mechanizm tworzenia plików tymczasowych oraz przekazywania informacji
o nich w postaci kilkuelementowej struktury danych. Problematyczna jest więc obsługa
błędów, walidacja oraz docelowa lokalizacja plików. Ta ostatnia aktywność wymaga
nie tylko zarządzania uprawnieniami dostępu do katalogów, ale także dbanie
o niepowtarzalność nazw. Informacje o przesłanym pliku umieszczane są w obiekcie
zwracanym programiście.
Konfiguracja

klasy

Upload

polega

na

ustawieniu

kilku

pól

tablicy

odpowiadających za akceptowalne rozszerzenia plików, ich rozmiar, wymiary
(w przypadku danych graficznych) oraz docelowy katalog do zapisu.
Klasa Image_lib
Praca z danymi graficznymi niesie za sobą konieczność wielowymiarowego ich
przetwarzania. Dopasowanie otrzymanych od użytkownika obrazów do wymogów
aplikacji internetowej lub jej oprawy graficznej wymaga możliwości łatwej ich
modyfikacji.
Klasa Image_lib umożliwia dokonywanie następujących operacji na plikach
graficznych:


skalowanie,



obracanie,



kadrowanie,



nakładanie znaków wodnych.
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Skalowanie polega na zmianie rozmiaru obrazu. Image_lib może zmienić rozmiar
obrazka

zarówno

według

podanych

przez

programistę

rozmiarów,

jak

i z zachowaniem oryginalnych jego proporcji.
Obracanie może zostać dokonane wokół dowolnego punktu osiowego oraz
zadany kąt. Część obrazu wykraczająca poza jego pierwotny rozmiar może zostać
ucięta lub rozszerzona.
Kadrowanie polega na wycięciu wybranego fragmentu obrazu. Klasa Image_lib
pozwala na kadrowanie przy użyciu prostokąta, zadanego przez programistę
w postaci dwóch par współrzędnych.
Nakładanie znaków wodnych polega na połączeniu dwóch wskazanych plików
graficznych, przy czym jeden z nich – w celu uzyskania wrażenia półprzezroczystości
– zostanie przekształcony z użyciem współczynnika alpha.
Klasa Image_lib korzysta z biblioteki GD lub ImageMagick. Biblioteki te dostępne
są na większości produkcyjnych serwerów usługodawców.
Prostota obsługi jest jedną z największych zalet klasy Image_lib. Jej użycie
w przypadku skalowania zaprezentowano na listingu poniżej (listing 6.1).

Listing 6.1. Kod umożliwiający skalowanie obrazu mypic.jpg
$config['source_image'] = '/images/mypic.jpg';
$config['create_thumb'] = TRUE;
$config['maintain_ratio'] = TRUE;
$config['width'] = 75;

$this->load->library('image_lib', $config);

$this->image_lib->resize();
Źródło: opracowanie własne
.

Kod źródłowy z list. 6.1 skaluje plik /images/mypic.jpg, nadpisując oryginał. Ustawia
jego szerokość na 75 pikseli, jednocześnie kontrolując zachowanie proporcji obrazu.
Dodatkowo – tworzona jest miniatura obrazu pod oryginalną nazwą pliku
z dołączonym przyrostkiem: „_thumb”.
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Klasa Security
Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji internetowej powinno być priorytetem
każdego programisty. Ze względu na brak kontroli nad jej użytkownikami, wszystkie
dane pochodzące z zewnątrz powinno się traktować jako potencjalnie niebezpieczne.
Istnieje wiele zagrożeń mających swoje źródło w przekazywanych danych. Do
najpopularniejszych ataków na aplikacje internetowe należą:


SQL injection,



XSS,



ataki przepełnieniowe.

SQL injection polega na przekazaniu do skryptu aplikacji internetowej
odpowiednio spreparowanych danych, których przekazanie w postaci zapytania bez
przeprowadzenia ich filtrowania spowoduje zmianę sposobu zachowania bazy danych
oraz zwrócenia danych innych, niż oczekiwane przez programistę. Może to
spowodować nie tylko destabilizację działania aplikacji, ale przede wszystkim
niekontrolowany wyciek danych do osób nieupoważnionych do zapoznania się z nimi.
Uniknięcie ataku SQL injection jest relatywnie proste i polega – w większości
przypadków – na odpowiednim oznaczeniu znaków wyróżniających łańcuchy
znakowe. Filtrowanie to odbywa się w sposób automatyczny i zarazem niewidoczny
dla programisty.
Kolejnym atakiem jest XSS. Ma on miejsce tam, gdzie wyświetlana jest
nieodfiltrowana treść w dokumencie HTML. Polega ona na wprowadzeniu danych do
bazy (poprzez ogólnodostępne w aplikacji formularze) oraz ich późniejszym osadzeniu
przez aplikację w kodzie HTML. Wspomniane dane zawierają najczęściej znaczniki
skryptu w języku JavaScript, wykonującego się po stronie klienta. Jest to więc atak
trudny do wykrycia przez administratorów.
Klasa

Security

frameworka

CodeIgniter

może

automatycznie

wycinać

potencjalnie groźne znaczniki z przekazywanych danych.
Błędy przepełnieniowe polegają najczęściej na próbie przekazania takiej ilości
danych (w postaci tekstowej lub plikowej), która spowodowałaby destabilizację
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działania

niezabezpieczonej

przed

nimi

aplikacji

internetowej.

CodeIgniter

zabezpiecza aplikację pisaną z jego użyciem przed tego typu atakami dzięki klasie
Security w połączeniu z regułami klasy walidacji – Form_validation.

Klasa Pagination
Dużej ilości danych przekazywana użytkownikowi wymaga odpowiedniej
prezentacji. Wyświetlenie kilku tysięcy, lub nawet kilkuset rekordów, z bazy danych
w obrębie jednej strony powoduje wiele problemów. Po pierwsze – przeglądanie ich
jest niewygodne dla użytkownika. Po drugie – ich wczytanie wymaga nie tylko czasu,
ale i dużych zasobów – zarówno sprzętowych, jak i transferowych.
Taka ilość danych wymaga więc stronicowania. Polega ono na wyświetlaniu
danych w określonym porządku, podzielonych na strony. Dzięki temu użytkownik
może zapoznać się wyłącznie z danymi, które go interesują (np. najnowszymi), bez
konieczności wczytywania pozostałych.
Standardowe

rozwiązanie

stronicowania

polega

na

wywoływaniu

strony

z parametrem offsetowym, określającym miejsce, od którego zacząć ma się
wyświetlanie danych. Taki offset może być łatwo przekazany do zapytania SQL wraz
z liczbą wymaganych rekordów do zwrócenia.
Obsługa stronicowania przy użyciu klasy Pagination ogranicza się do wstępnej
konfiguracji oraz wyświetlenie gotowego bloku ze stronami. Przykładem takiej
konfiguracji może być kod z list. 6.2.

Listing 6.2. Kod obsługi paginacji
$config['base_url'] = 'http://example.com/index.php/test/page/';
$config['total_rows'] = 200;
$config['per_page'] = 20;

$this->pagination->initialize($config);

echo $this->pagination->create_links();
Źródło: opracowanie własne
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Offset stronicowania dodawany jest jako dodatkowy segment na końcu adresu.
Blok ze stronami generowany jest tylko wtedy, gdy całkowita liczba rekordów
przekracza określoną w konfiguracji liczbę rekordów przypadającą na stronę.
Dodatkowo, każdy element generowanego bloku jest konfigurowalny, dzięki czemu
linki stronicowania mogą być prezentowane w dowolny sposób, a także dostosowane
do oprawy graficznej warstwy prezentacyjnej.

Klasa Form_validation
Jednym z podstawowych problemów aplikacji internetowej jest walidacja danych
pochodzących z formularzy. CodeIgniter, dzięki klasie Form_validation, pozwala na
łatwe rozwiązanie tego problemu.
Obsługa formularzy przez klasę Form_validation opiera się o reguły oraz stan
przekazania formularza. W przypadku, gdy metodą POST nie są przesyłane żadne
dane, wyświetlany jest jedynie formularz. Gdy któraś z tych danych zostanie
przekazana, rozpoczyna się proces walidacji w oparciu o ustalone reguły. Jeżeli
dowolna z reguł nie jest spełniona, wyświetlany jest formularz z dotychczas wpisanymi
danymi oraz komunikatami błędów.
Po spełnieniu warunków ze wszystkich ustalonych reguł, wykonywana jest logika
biznesowa przetwarzająca otrzymane dane. Dzięki klasie Form_validation nie musi
ona

walidować

ponownie

danych,

ponieważ

warunkiem

wywołania

kodu

przetwarzającego są w pełni poprawne dane.
Form_validation integruje się z klasą lokalizacyjną frameworka CodeIgniter,
dzięki czemu sama generuje komunikaty błędów w żądanym języku.

Strukturę metody akcji korzystającej z klasy Form_validation zaprezentowano na
listingu 6.3.
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Listing 6.3. Struktura metody akcji korzystającej z klasy Form_validation
class Form extends CI_Controller {
function index()
{
$this->load->library('form_validation');
if ($this->form_validation->run() == FALSE)
{
$this->load->view('myform');
}
else
{
$this->load->view('formsuccess');
}
}
}
Źródło: opracowanie własne

6.4.

WZORCE PROJEKTOWE WCHODZĄCE W SKŁAD FRAMEWORKA
CODEIGNITER

Ważnym elementem architektury frameworka CodeIgniter są zaimplementowane
w jego obrębie wzorce projektowe. Należą do nich wzorce MVC oraz ActiveRecord.

Model-View-Controller
MVC

(ang.

Model-View-Controller,

pol.

Model-Widok-Kontroler)

separację trzech warstw aplikacji, a mianowicie [ZAN05]:

zapewnia
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1. Warstwa modelu danych (odpowiada za zarządzanie danymi przetwarzanymi
przez aplikację; odpowiada za dostarczanie danych z bazy danych do
kontrolera).
2. Warstwa widoku (przekazuje dane otrzymane z kontrolera użytkownikowi
w żądanym formacie oraz szablonie).
3. Warstwa kontrolera (definiuje logikę biznesową aplikacji oraz steruje
przepływem danych pomiędzy modelem a widokiem) [ZAN05].

Architektura aplikacji serwerowej jest oparta na wzorcu MVC, który jest
obsługiwany przez Framework CakePHP. Dzięki zastosowaniu tej konwencji
uzyskano ułatwienie w procesie komunikacji pomiędzy poszczególnymi warstwami
systemu (aplikacji). MVC zakłada podział aplikacji na trzy główne części [GAJ09,
COD12]:
1. Model – reprezentuje dane aplikacji,
2. Widok – wyświetla dane z modelu,
3. Kontroler – zarządza zadaniami wywołanymi przez klienta.

Rys. 6.1. Diagram Model-View-Controller
Źródło: [GAJ09]

Sposób działania wzorca MVC można prześledzić na diagramie z rys. 6.1.
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Ogólnie zasadę działania MVC można przedstawić następująco [GAJ09]:
1. Klient wysyła zapytanie do aplikacji poprzez adres URL, wbudowana funkcja
odpowiada za przekazanie zapytania do odpowiedniego kontrolera.
2. Kontroler wykonuje określone zadanie, na przykład poszukuje informacji
w bazie danych.
3. Model umożliwia dostęp do danych.
4. Kontroler przetwarza dane i w odpowiedniej formie wysyła je do widoku.
5. Widok odpowiada za graficzną prezentację danych prezentowanych klientowi.

Zaletą wzorca projektowego MVC jest łatwość rozbudowy projektu o niego
opartego. Cecha ta jest szczególnie ważna przy rozszerzaniu aplikacji o kolejne
funkcjonalności oraz modyfikacje wynikające ze zmiany wymagań stawianych wobec
projektu przez klienta.

ActiveRecord
Kolejnym wzorcem projektowym zastosowanym we frameworku CodeIgniter jest
ActiveRecord. Pozwala on na budowanie zapytań do bazy danych bez konieczności
znajomości składni języka SQL. Zapytania budowane są poprzez wywoływanie metod,
które mogą występować w formie łańcucha [ZAN05].
ActiveRecord pozwala więc uniknąć konieczności ręcznego formułowania
zapytań do bazy danych. Determinuje to niezależność od silnika bazy danych:
zapytania układane są przy użyciu składni wykorzystywanej przez bazę danych, do
której kierowane są zapytania. Dzieje się to w sposób przezroczysty dla programisty,
który poprzez łańcuch metod określa jedynie typ, kryteria oraz sposób porządkowania
danych, których potrzebuje.
Wzorzec ActiveRecord jest rozwiązaniem konkurencyjnym do ORM. Nie wymaga
w związku z tym mapowania struktury bazy danych do klas.
Korzyść

w

zastosowaniu

wzorca

ActiveRecord

przy tworzeniu

zapytań

przedstawia przykład z listingu 6.4. Prezentuje on stworzenie oraz wywołanie
zapytania wybierającego rekordy z tabeli „komentarz” w złączeniu z tabelą
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„użytkownik”, z przyszłym terminem ważności, posortowane malejąco według daty
dodania.

Listing 6.4. Tworzenie zapytań przy użyciu ActiveRecord
$this->db->join(„uzytkownik”,
„uzytkownik.id_uzytkownik=komentarz.id_uzytkownik”);
$this->db->where(„termin_waznosci >”, „NOW()”, false);
$this->db->order_by(„data dodania”, „DESC”);
$query=$this->db->get(„komentarz”);
Źródło: opracowanie własne

Kod z listingu 6.4 jest równoznaczny z zapytaniem w języku SQL przedstawionym na
listingu 6.5.
Listing 6.5. Zapytanie stworzone przez kod ActiveRecord w języku SQL
SELECT * from komentarz JOIN uzytkownik ON
uzytkownik.id_uzytkownik=komentarz.id_uzytkownik WHERE
termin_waznosci > NOW()
ORDER BY data_dodania DESC
Źródło: opracowanie własne

6.5.

POZYCJA CODEIGNITER NA TLE INNYCH FRAMWEWORKÓW

CodeIgniter jest projektem wciąż rozwijanym i udoskonalanym. O jego przydatności
świadczyć może stosunkowo duża liczba projektów potomnych, na nim opartych,
z których najpopularniejszym jest framework Kohana. Zgodnie z Google Trends,
CodeIgniter zajmuje obecnie drugie miejsce pod względem popularności wśród
frameworków języka PHP, zaś jego popularność ma wyraźną tendencję wzrostową.
Przedstawiono to na rys. 6.2.
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Rys. 6.2. Zestawienie najpopularniejszych frameworków
w okresie od 2004 do 2012 roku
Źródło: opracowanie własne

CodeIgniter oraz Yii jako jedyne charakteryzując się stałym wzrostem
zainteresowania od ich powstania, przy czym zainteresowanie frameworkiem Yii nie
odznaczało się w przeszłości przebiegiem o stałym wzroście.
Powyższe argumenty mogą świadczyć o fakcie, iż CodeIgniter posiada szerokie
zastosowanie, zarówno w mikroprojektach, jak i złożonych aplikacjach internetowych
pisanych z użyciem języka PHP.
CodeIgniter

nie

posiada

modułów

automatycznego

generowania

kodu

źródłowego, co odróżnia go od największych frameworków PHP na rynku: Zenda oraz
Symfony. Nie przeszkadza to jednak w jego rozwoju oraz nie odbija się na
zmniejszeniu jego popularności wśród programistów.
Framework CodeIgniter charakteryzuje się – w przeciwieństwie do rozwiązania
potomnego, jakim jest Kohana – stabilnym rozwojem. Każda kolejna wersja
zachowuje kompatybilność wsteczną z poprzednimi, dzięki czemu nie następuje
konieczność tzw. „portowania” aplikacji po aktualizacji silnika frameworka przez nią
wykorzystywanego.
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PODSUMOWANIE

Ze względu na zaimplementowane wzorce projektowe oraz mechanizmy, framework
CodeIgniter jest optymalnym rozwiązaniem dla większości aplikacji internetowych.
Jego obiektowa struktura, zastosowanie wzorców projektowych, a jednocześnie
niewielki rozmiar oraz swoboda przy rozwijaniu systemu powoduje, iż czas
przeznaczony na implementację aplikacji internetowej ulega znacznemu skróceniu.
Dzięki sprawdzonym

rozwiązaniom

podnosi się również jej bezpieczeństwo

w porównaniu z indywidualnymi rozwiązaniami.
CodeIgniter – pomimo niedużego rozmiaru kodu źródłowego – posiada szereg
rozwiązań pozwalających na kompleksowy rozwój aplikacji internetowej, zaś o jego
jakości świadczą powstające na jego podstawie inne frameworki języka PHP.
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7
Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji
pracowników

Niniejszy rozdział przedstawia aplikację webową zaprojektowaną jako uzupełniający
moduł do istniejącego systemu monitorującego ruch pracowników pod ziemią w KWK
"Borynia". System przeznaczony jest dla pracowników odpowiedzialnych za kontrolę
i bezpieczeństwo górników przebywających pod ziemią oraz dyspozytorów ruchu
w kopalni. Umożliwia on prowadzenie nadzoru i lokalizacji pracowników pod ziemią
a także

kontrolę

stanu

urządzeń

rejestrujących.

Implementację

wykonano

w środowisku sieciowym z wykorzystaniem technologii PHP, Perl, serwera Apache
i systemu zarządzania bazą danych MySQL.

7.1.

INFORMATYCZNE SYSTEMY MONITORINGU I LOKALIZACJI
WYKORZYSTYWANE W GÓRNICTWIE

Funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa w obecnej erze informacyjnej
oparte jest o wykorzystywanie systemów informatycznych zarządzania. W zależności
od przyjętego kryterium podziału systemy te można różnorodnie sklasyfikować.
Przyjmując jako podstawowe kryterium potrzeby informacyjne decydentów prof. Jerzy
Kisielnicki wydzielił 5 podstawowych typów systemów [KIS10]:
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Systemy

informatyczne

wspomagające

funkcjonowanie

systemów

informatycznych stosowanych w zarządzaniu


Systemy transakcyjne



Systemy informowania kierownictwa



Systemy doradcze



Systemy kompleksowe.

W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa i poziomu zarządzania wykorzystywane
są różne systemy informatyczne. Górnictwo węgla kamiennego to szczególny obszar
przemysłu ciężkiego, gdzie zastosowanie informatyki jest niezbędne. Praca pod
ziemią wiąże sie z występowaniem szeregu zagrożeń. Wykorzystanie w kopalniach
systemów informowania kierownictwa, w tym systemów monitorowania kierownictwa
umożliwia nadzór, monitoring i sygnalizację niebezpieczeństw związanych z pracą
pod ziemią. Czujniki elektroniczne pozwalają kontrolować warunki środowiskowe
panujące pod ziemią, a wyposażenie pracowników w nadajniki umożliwia rejestrację
ich ruchu pod ziemią oraz lokalizację poprzez umieszczenie w strategicznych
miejscach czytników sygnałów radiowych wysyłanych przez nadajniki.
W górnictwie wykorzystywane są różne systemy monitoringu i lokalizacji jak np.
system "BSL PRO" czy systemy monitorowania maszyn i urządzeń oferowanych
przez firmę SOMAR.
System lokalizacji "BSL PRO" umożliwia monitoring i lokalizację personelu oraz
pojazdów w czasie rzeczywistym, pracujących w niebezpiecznym środowisku jak np.
w kopalniach. "BSL PRO" działa w oparciu o bezprzewodowy system identyfikacji
z wykorzystaniem
Identification),

częstotliwości

który

umożliwia

radiowych

-

RFID

dwukierunkowy

(ang.

Radio

jednoczesny

Frequency

odczyt

wielu

identyfikatorów personelu oraz maszyn. Każdy górnik zjeżdżający pod ziemię
wyposażany jest w transponder wielkości karty kredytowej tzw. znacznik (ang. Tag),
posiadający

unikalny

numer

przypisany

do

określonego

podmiotu,

który

przymocowywany jest do pasa lub lampy i umożliwia jednoznaczną i natychmiastową
identyfikację w systemie. Czytniki RFID oraz anteny umieszczane są w strategicznych
miejscach, umożliwiających lokalizację górników przy wejściach oraz wyjściach
z wydzielonych stref. Dane ze znaczników odbierane są przez anteny i przesyłane do
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czytników RFID skąd przekazywane są na powierzchnię poprzez łącze telemetryczne
do stanowiska dyspozytora. Czytniki RFID automatycznie identyfikują, zliczają oraz
przechowują informacje o każdej liczbie osób w strefie oraz kierunku przemieszczania
przy mijaniu anteny. Schemat działania systemu "BSL PRO" przedstawiono na rys.
7.1.

Rys. 7.1. Schemat działania systemu "BSL PRO"
Źródło: [BSL12]

Firma Somar oferuje szereg systemów monitorowania maszyn i urządzeń jak:
system lokalizacji maszyn w oddziale górniczym, system monitorowania procesów
technologicznych oraz maszyn i urządzeń kopalnianych - "SMoK", system zbierania,
wizualizacji i przechowywania danych o pracy maszyn i urządzeń górniczych "DEMKop". Rozwiązania firmy wykorzystują bezprzewodową technologię identyfikacji
załogi i urządzeń wykorzystującą tzw. "kabel cieknący". [SOM12] (rys. 7.2).
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Rys. 7.2. System lokalizacji i monitorowania maszyn w oddziale górniczym
Źródło: [SOM12]

Inne systemy monitoringu i lokalizacji wykorzystywane w górnictwie to:


System lokalizacji pracowników w podziemnych zakładach górniczych oraz
system

lokalizacji,

monitorowania

i

diagnostyki

maszyn

firmy

Ente,

wykorzystujący technologię RFID [ENT12]


System Identyfikacji i Lokalizacji Ludzi i Maszyn "iDOTRA" firmy INOVA,
wykorzystujący również technologię RFID [INO12]



Informatyczny system identyfikacji i pozycjonowania osób oraz urządzeń
technicznych

dla

Zakładów

Górniczych

"Ametyst"

firmy

Ameplus,

wykorzystujący teletransmisyjny system radiowy z tzw. promieniującym
kablem, który jest rozprowadzony w kopalni, kabel ten jest anteną radiową,
która zapewnia komunikację z będącymi w jej zasięgu urządzeniami.
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Iskrobezpieczny system komunikacji "ImPact" firmy Mine Site Technologies
(MST) pozwalający na lokalizację osób i sprzętu pod ziemią oraz transmisję
danych z urządzeń, wykorzystujący bezpośrednie połączenie światłowodowe
lub bezprzewodową siec WiFi [HAS12].



Wielofunkcyjny Iskrobezpieczny System Łączności Radiowej typu "MultiCOM"
(poprzednia wersja FlexCom), pozwalający identyfikować załogę i urządzenia,
sterować urządzeniami i monitorować środowisko, wykorzystujący łączność
radiową bezprzewodową w oparciu o tzw. „kabel cieknący”. Dodatkową opcją
systemu "MultiCOM" jest system monitoringu "MultiTAG" umożliwiający
identyfikację personelu i maszyn dołowych. [WWT08]

7.2.

ZAŁOŻENIA I PROJEKT SYSTEMU LOKALIZACJI PRACOWNIKÓW

KWK "Borynia" w 2008 roku wdrożyła system monitoringu personelu i maszyn
dołowych "MultiTAG". System ten oparty jest o sieć czytników rozmieszczonych
w węzłach komunikacyjnych podziemnych chodników oraz o osobiste nadajniki
z miniaturowymi kartami MultiTAG umieszczonymi w lampach górniczych każdego
pracującego pod ziemią górnika. Każda karta ma inny kod identyfikacji odpowiadający
numerowi lampy górnika. Informacja o pojawieniu się pracownika w rejonie czytnika
przekazywana jest w formie cyfrowej "kablem cieknącym" MultiCOM na powierzchnię,
gdzie zapisywana jest w formie rekordu w bazie danych. Dane te są następnie
interpretowane w sposób wizualny lub liczbowy na ekranie monitora, co pozwala
uzyskać szczegółową informację na temat miejsca pobytu określonego pracownika
lub urządzenia. Niestety system nie do końca spełnia oczekiwania użytkowników.
Brak jest bowiem interfejsu, który w czytelny sposób wizualizuje informacje
zgromadzone w bazie danych. [WWT06, WWT08]
Brak zadowolenia użytkownika ze sposobu prezentacji danych związanych
z lokalizacją pracowników pod ziemią był podstawą idei stworzenia nowego systemu,
który w czytelny sposób prezentowałby dane zgromadzone w bazie danych
istniejącego systemu. System zdecydowano wykonać w technologii webowej, interfejs
użytkownika, przejrzysty i prosty w obsłudze, dostępny będzie z poziomu przeglądarki

116

Informatyka – nauka i praktyka. 2012

internetowej po autoryzacji dostępu do danych. System powinien umożliwiać
lokalizację osób w pobliżu czytników, kontrolę stanu pracy urządzeń rejestrujących
z akustycznym

alarmowaniem

stanu awarii, administrację stanem

osobowym

pracowników i urządzeniami rejestrującymi. Aplikacja powinna również posiadać
możliwość generowania raportów osobowych dla wybranego pracownika za zadany
okres, a także raportów za zadany okres z poszczególnych czytników. Ponadto
aplikacja, dzięki wykorzystanej technologii, ma mieć możliwość bezinstalacyjnego
uruchamiania na wszystkich komputerach posiadających przeglądarkę internetową
i włączonych do wewnątrzzakładowej sieci komputerowej.
Słownik danych jako repozytorium wszystkich terminów wykorzystywanych
w projekcie zawiera następujące pojęcia:


Pracownik: osoba zatrudniona pod ziemią, posiadająca niepowtarzalny numer
pracownika, lampę wraz z zabudowanym w niej nadajnikiem



Lampa: urządzenie posiadające indywidualny numer (zwykle pokrywający się
z numerem pracownika użytkującego lampę)



Nadajnik:

(transponder)

urządzenie

zabudowane

wewnątrz

lampy,

posiadające indywidualny numer. Urządzenie wysyłające sygnał służący do
lokalizacji pracownika


Czytnik: (bramka) urządzenie rejestrujące nadajniki, występujące w zasięgu
działania anteny odbiorczej czytnika



Rejon: obszar pod ziemią kopalni obejmujący określoną ilość czytników



Użytkownik: osoba uprawniona do przeglądania stanu czytników, lokalizacji
pracowników, wykonywania raportów według zadanych kryteriów



Administrator: osoba uprawniona do zarządzania pracownikami, czytnikami,
nadajnikami

w

systemie,

odpowiedzialna

za

dodawanie

i

usuwanie

użytkowników


Diagnostyka: odczyt stanu pracy oraz parametrów elektrycznych czytnika



Lokalizacja: określenie aktualnego miejsca przebywania pracownika



Serwis: przyporządkowanie w systemie pracownikowi - lampy, lampienadajnika
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Administracja:

dodawanie

i

usuwanie

pracowników,

lamp,

rejonów,

użytkowników


Raport: wykonanie podsumowania według zadanych kryteriów dla pracownika
lub czytnika



Alarm: akustyczne powiadomienie o awarii czytnika



Zdarzenie: rejestracja pracownika przez czytnik

Projektowany system lokalizacji pracowników powinien realizować następujące
funkcje dla użytkownika:
Raportowanie (generowanie raportów):
Podgląd ilości osób na wszystkich czytnikach rejestrujących
•

Miejsce zabudowy czytnika

•

Aktualna ilość osób przebywających w zasięgu czytnika

•

Ilość czynnych czytników

Podgląd ilości osób na wybranym czytniku
•

Ilość osób na wybranym czytniku

•

Nazwisko i imię pracownika

•

Wewnątrzzakładowy numer pracownika (numer znaczka)

•

Data i czas rejestracji na wybranym czytniku

Raport czytnika według zadanego okresu (data i czas)
•

Wybór czytnika

•

Wybór daty i czasu raportu czytnika

•

Ilość osób przebywających w obrębie wybranego czytnika w
zadanym czasie

•

Dane osobowe pracownika

•

Wewnątrzzakładowy numer pracownika (numer znaczka)

•

Data i czas rejestracji na wybranym czytniku

•

Wydruk raportu

Raport osobowy według zadanego okresu (data i czas)
•

Wyszukanie osoby
o

wg nazwiska
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o

wg taga (znaczka)

•

Wybór daty i czasu raportu osoby

•

Pokazanie miejsc gdzie pracownik został zarejestrowany

•

Pokazanie daty czasu, kiedy pracownik został zarejestrowany

•

Wydruk raportu

Diagnostyka urządzeń
•

Stan czytników rejestrujących

•

Pomiar parametrów elektrycznych czytników rejestrujących

•

Powiadamianie akustyczne o awarii czytnika rejestrującego

Projektowany system lokalizacji pracowników powinien dodatkowo realizować
następujące funkcje dla administratora:
Serwisowanie systemu
•

Przyporządkowanie lampy do pracownika

•

Przyporządkowanie nadajnika do lampy

•

Przyporządkowanie czytnika do rejonu

Administracja systemem
•

•

•

Administracja pracownikami
o

Dodanie pracownika

o

Zmiana danych pracownika

o

Zmiana statusu na nieaktywny

Administracja lampami
o

Dodanie nowej lampy

o

Zmiana statusu na nieaktywna

Administracja nadajnikami
o

•

•

Kontrola stanu nadajników

Administracja rejonami
o

Dodanie nowego rejonu

o

Zmiana nazwy rejonu

o

Zmiana statusu na nieaktywny

Administracja użytkownikami
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o

Dodanie użytkownika

o

Zmiana statusu na nieaktywny

Model funkcjonalny systemu lokalizacji pracowników przedstawiono na diagramie
systemowym DFD0 (rys. 7.3).
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Rys. 7.3. Diagram systemowy DFD0 systemu lokalizacji pracowników
Źródło: [KUB10]
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Funkcjonujący w firmie system wykorzystuje do gromadzenia danych bazę
danych MySQL zainstalowaną w katalogu głównym na komputerze odbierającym
dane z urządzenia odczytującego dane z czytników. Za proces zapisu rekordów do
bazy danych odpowiada aplikacja Insite Server. Informacje spływające z czytników
zapisywane są w bazie danych w odpowiednich tabelach w postaci rekordów. Baza
danych zawiera 42 tabele i została zbudowana do współpracy z kilkoma rodzajami
systemów lokalizacji. Znajdujące się w niej tabele umożliwiają uruchomienie systemu
w zakładach produkcyjnych niezwiązanych z górnictwem. Projektowany system
lokalizacji pracowników będzie wykorzystywał tylko wybrane tabele opisujące
następujące encje świata rzeczywistego:


pracownicy zatrudnieni pod ziemią - tabela personnel (imię, nazwisko, numer
znacznika,



czytniki – tabela devices (adres fizyczny urządzenia),



nadajniki – tabela tags (adres fizyczny nadajnika),



typ nadajnika - tabela tagtypes (nazwa typu),



lampa górnicza – tabela lamps (numer lampy),



rejon kopalni – tabela locations (nazwa rejonu),



użytkownicy systemu –tabela users (nazwa użytkownika, hasło),



typy użytkowników - tabela usertypes (nazwa typu),



rejestracje pracownika – tabela locationevents (czas rejestracji),



pomiary diagnostyczne nadajników - tabela tagdiagnostics,



pomiary diagnostyczne czytników – tabela beaconediagnostics (napięcie,
poziom sygnału),



grupy czytników - tabela beacongroup (nazwa grupy),



rejestracja - tabela locationsevents (data i czas).

Model związków encji - ERD systemu lokalizacji pracowników przedstawiono na rys.
7.4.

Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników

Rys. 7.4. Fragment struktury bazy danych Insite wykorzystany w systemie lokalizacji
pracowników
Źródło: [KUB10]
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Podstawową funkcją systemu lokalizacji pracowników jest możliwość ustalenia
pozycji zajmowanej przez poszczególne osoby,

objęte działaniem

systemu.

Użytkownik musi mieć możliwość śledzenia ruchu załogi w obrębie zabudowanych
czytników rejestrujących. Musi mieć również możliwość diagnozowania stanu
poszczególnych czytników rejestrujących. W aplikacji lokalizującej pracowników,
interfejs oparty jest o dynamicznie generowane strony html oraz kaskadowe arkusze
stylów (CSS), kontrolujące wygląd stron. Głównym założeniem było, aby wygląd
aplikacji był zwarty i przejrzysty. Poruszanie się między poszczególnymi stronami
powinno być typowe dla stron WWW, umożliwiając użytkownikom systemu szybkie
przyswojenie nawigowania.

Projekt interfejsu użytkownika, przedstawiony na rys.7.5, zakłada podział ekranu
na 6 podstawowych obszarów:


Obszar zawierający graficzne logo i nazwę systemu



Obszar górnego menu nawigacyjnego



Obszar lewej listy nawigacyjnej



Główny obszar roboczy



Stopka informacyjna



Prawy obszar informacyjny

Schemat nawigacji pomiędzy stronami projektowanej aplikacji webowej przedstawiono
na rys. 7.6.
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Rys. 7.5 Projekt interfejsu użytkownika systemu lokalizacji pracowników
Źródło: [KUB10]
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Rys. 7.6. Schemat nawigacji pomiędzy stronami w systemie lokalizacji pracowników
Źródło: [KUB10]
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7.3.

IMPLEMENTACJA SYSTEMU LOKALIZACJI PRACOWNIKÓW

System lokalizacji pracowników został stworzony jako aplikacja sieciowa i składa się
z typowych elementów dla tego typu aplikacji. Podczas implementacji wykorzystano
technologie: PHP, Perl, Apache, MySQL. Głównym magazynem danych dla systemu
jest baza danych Insite uruchomiona na serwerze danych MySQL. Za gromadzenie
danych spływających z czytników odpowiada aplikacja Insite Serwer. Aplikacja ta
odpowiedzialna jest za dodawanie rekordów do tabel zmieniając je dynamicznie wraz
z ruchem pracowników w obrębie zainstalowanych czytników. Kolejnym elementem
systemu jest pakiet XAMPP, składający się z serwera Apache, bazy danych MySQL
i interpreterów dla skryptów napisanych w PHP i Perlu. Pakiet zainstalowany jest na
odrębnym komputerze, który udostępniony jest w wewnątrzzakładowej sieci
komputerowej i pełni rolę serwera WWW. Serwer WWW wraz z parserem PHP
odpowiedzialny

jest

za

wykonywanie

skryptów

PHP

wywoływanych

przez

poszczególnych klientów serwera. Architekturę systemu lokalizacji pracowników
przedstawiono na rys. 7.6.

Rys. 7.6. Architektura systemu lokalizacji pracowników
Źródło: [KUB10]
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Dostęp do funkcjonalności systemu lokalizacji pracowników realizowany jest za
pomocą formularza logującego wykorzystującego mechanizm sesji w PHP. Po
poprawnym zalogowaniu użytkownik ma możliwość generowania raportów:


ilości pracowników zarejestrowanych na poszczególnych czytnikach (rys.7.7),



rejestracji osób zarejestrowanych przez wybrany czytnik (rys.7.8),



historii czasu i miejsca lokalizacji dla wybranego pracownika (rys. 7.9),



aktualnej lokalizacji pracowników (rys.7.10),



diagnostyki bramek (rys.7.11).

Rys. 7.7. Raport ilości pracowników zarejestrowanych na poszczególnych czytnikach
Źródło: [KUB10]
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Rys. 7.8. Lista osób zarejestrowanych przez wybrany czytnik.
Źródło: [KUB10]

Rys. 7.9. Raport lokalizacji wybranego pracownika
Źródło: [KUB10]
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Rys.7.10 Raport aktualnej lokalizacji pracowników
Źródło: [KUB10]

Rys. 7.11. Raport diagnostyki bramek
Źródło: [KUB10]
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Po zalogowaniu się jako administrator możliwe jest wykonywanie operacji
dodawania i edycji danych pracowników, rejonów, czytników, serwisowania urządzeń,
czyli przypisania lamp do pracowników i nadajników do lamp.

7.4.

PODSUMOWANIE

Zaprojektowany system lokalizacji pracowników zaimplementowany w postaci aplikacji
webowej usprawnił proces monitorowania osób przebywających pod ziemią
i diagnozowania urządzeń, uzupełniając w ten sposób funkcjonalność zakupionego
wcześniej dla KWK "Borynia" systemu monitoringu załogi. Umożliwia dynamiczną
prezentację informacji gromadzonych w bazie danych systemu Insite, a także
umożliwia edycję danych statycznych zapisanych w systemie. Funkcje systemu
lokalizacji tworzone były na podstawie doświadczeń pracowników administrujących
system Insite oraz osób korzystających z informacji w nim gromadzonych, dzięki
czemu obejmują one najważniejsze obszary pracy z systemem. Podstawowe cechy
systemu to możliwość tworzenia raportów na podstawie określonych przez
użytkowników kryteriów, kontrola stanu pracy urządzeń rejestrujących oraz edycja
danych

o

pracownikach

i

urządzeniach.

Ważną

cechą

systemu

lokalizacji

pracowników jest to, iż opiera się o open source’owe rozwiązania technologiczne takie
jak: serwer Apache zawierający obsługę bazy danych SQL oraz interpretator PHP.
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8
Aplikacja internetowa umożliwiająca
monitorowanie zużycia paliwa

Rosnący kryzys oraz wzrost cen paliw w ostatnich latach spowodował, że ludzie
zaczęli bardziej kontrolować swoje wydatki. Niektórzy gromadzą rachunki i ręcznie
liczą, ile kosztuje użytkowanie samochodu. Są osoby, które wprowadzają wszystkie
wartości do arkusza kalkulacyjnego. W takim przypadku brakuje możliwości dzielenia
się wynikami osiąganego zużycia paliwa z innymi. Kolejnym minusem jest fakt, że
trzeba wcześniej pomyśleć jak taki arkusz stworzyć i zaplanować jego funkcjonalność
oraz strukturę. Mimo wielu możliwości dostosowania arkusza do swoich potrzeb,
można zaoszczędzić swój czas i skorzystać z gotowego serwisu internetowego.
Posiadają one intuicyjne interfejsy do wprowadzania danych oraz prezentacji
wyników.
Internet jest wykorzystywany do różnych celów. Dzięki stronom internetowym
można w łatwy sposób porozumieć się ze znajomymi, obejrzeć ciekawe zdjęcia,
sprzedać coś lub kupić. Porównując dane w popularnym portalu [DZI11], 70% kosztów
pojazdu generuje paliwo. Pozostałe 30% przypada na wydatki serwisowe. Dlatego
celem było zaprojektowanie i zbudowanie serwisu internetowego umożliwiającego
monitorowanie zużycia paliwa. Znajduje się w Internecie po wpisaniu adresu
http://zuzyciepaliwa.pl. Wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracji, aby móc
monitorować zużycie paliwa z każdego miejsca na świecie.
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Dodatkowo serwis umożliwia zarządzanie pojazdami rodziny lub firmy. W czasie
urlopu możliwa jest kontrola wydatków swoich pracowników i innych, a także
korzystanie z ich pojazdów i dodawanie tankowania. Można porównywać swoje
zużycie paliwa z użytkownikami strony, przeanalizować użytkowanie, którego
samochodu jest najdroższe i nieopłacalne. Podział na województwa pomoże
sprawdzić koszty utrzymania tych samych pojazdów w zależności od miejsca
zamieszkania.
Koncerny samochodowe, podając wartości w swoich katalogach, zazwyczaj
zaniżają zużycie paliwa. Jest to spowodowane faktem, że chcą przekonać do siebie
klienta. Niskie wartości podawane w katalogach mogą wynikać także z faktu, że
samochody testowane są w laboratorium (w hamowni), zamiast w realnych warunkach
drogowych. Przyszli klienci odwiedzając stronę, będą znali średnie realne zużycie
paliwa – jeszcze przed kupnem pojazdu.

8.1.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH PORTALI MOTORYZACYJNYCH

Na polskim rynku istnieje już kilka portali motoryzacyjnych, umożliwiających
monitorowanie zużycia paliwa, które zdołały zgromadzić wielu użytkowników. Każdy
z nich różni się wyglądem, zawartością treści i różnych innych działów oraz funkcjami.
Największym polskim serwisem, oferującym prowadzenie dzienników kosztów
jest autocentrum.pl. Obecnie jako jeden z najbardziej wiarygodnych portali
motoryzacyjnych w Polsce. Zajmuje 14 873 miejsce na świecie i 213 miejsce w Polsce
pod względem oglądalności [ALA11]. Użytkownicy monitorowali swoje koszty
przejeżdżając łącznie 185 611 740 km [DZI11]. Serwis jest bardzo rozbudowany,
posiada wiele działów, w których każdy fan motoryzacji może znaleźć coś
interesującego dla siebie. Od 2000 roku firma i jej użytkownicy napisali znaczną ilość
artykułów, porad i testów. Przy ich pomocy można rozwiązać wiele problemów
związanych ze swoim samochodem.
Innym portalem motoryzacyjnym jest motostat.pl. Serwis został stworzony typowo
do zarządzania dziennikami kosztów, posiada 9 wersji językowych. Jest drugim co do
oglądalności serwisem, zajmując 275 355 miejsce na świecie i 4 364 miejsce
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w Polsce [ALM11]. Wszystkie pojazdy użytkowników przejechały łącznie 267 769 586
km [STA11], co sprawia, że znajduje się on na pierwszym miejscu pod względem
ilości kilometrów przejechanych przez właścicieli. Istnieje od 2008 roku i jest
rozbudowany o ogłoszenia sprzedaży pojazdów oraz kluby zrzeszające swoich
użytkowników.
Ostatnim serwisem jest ilespala.pl. Został on założony w 2009 roku i oferuje
jedynie zarządzanie kosztami pojazdów. Serwis zajmuje 10 178 555 miejsce na
świecie pod względem oglądalności [ALI11]. Powoduje to, że jest na trzecim miejscu
w tym porównaniu. Użytkownicy serwisu przejechali 5 594 051 km [ILE11].
Wszystkie portale są rozbudowane o strony przyjazne dla urządzeń mobilnych.
Podczas odwiedzin i dodawania wpisu, pobieranych jest niewiele danych, ponieważ
są ubogie w grafikę. Dostępne są także aplikacje na platformę Android, Apple iOS
oraz dla telefonów obsługujących JAVA. Konieczne jest jednak połączenie
z internetem. Nie ma możliwości zachowania wpisu w telefonie i jego późniejszej
synchronizacji, będąc po chwili w zasięgu bezpłatnego Wi-Fi. Ilość przesyłanych
informacji jest w nich ograniczona do minimum. Oferują jednak znacznie ograniczoną
funkcjonalność względem serwisów internetowych. Umożliwiają jedynie dodawanie
wpisów i przeglądanie statystyk ogólnych.
Popularność stron internetowych została określona na podstawie analiz danych
z Alexa the Web Information Company [ALT11]. Jest to amerykańska spółka, która
funkcjonuje od 1996 roku i dostarcza informacji na temat oglądalności stron
internetowych. Serwis zbiera informacje o miliardach stron z całego świata za pomocą
swojego dodatku do przeglądarek Alexa Toolbar [ALE11].
W tabeli 8.1 zostało przedstawione porównanie funkcji trzech powyższych,
istniejących serwisów umożliwiających kontrolowanie zużycie paliwa. W ostatniej
kolumnie „zuzyciepaliwa.pl” znajdują się funkcje zbudowanego serwisu.
Serwis

zuzyciepaliwa.pl

będzie

się

wyróżniał,

znacznie

rozbudowaną

funkcjonalnością na tle innych tego typu serwisów (tabela 8.1). Dodawanie wpisu
paliwowego nieznacznie różni się na pierwszych dwóch stronach i ostatniej.
Formularze

te

są

znacznie

rozbudowane,

umożliwiając

większe

możliwości

134

Informatyka – nauka i praktyka. 2012

porównywania statystyk. Trzeci portal zawiera formularz jedynie z niezbędnymi
danymi.

Tabela 8.1. Porównanie funkcji serwisów

Dodawanie wpisu
paliwowego
Dodawanie innych
wydatków
Wyświetlanie statystyk
i wykresów
Dodanie instalacji
LPG/CNG
Wyświetlanie listy
wpisów
Publiczny profil pojazdu
Edycja ogólnych
uprawnień pojazdu
Oznacz jako sprzedany
Galeria zdjęć pojazdu

autocentrum.pl/
dziennik-kosztow/
✔

motostat.pl

ilespala.pl

✔

✔*

zuzycie
paliwa.pl
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
oddzielnie
✔
✔

✔
razem
✔
✔

✔
oddzielnie
✔
✖

✔
razem
✔
✔

✔
✔

✔
✔
do 8 zdjęć
✖

✖
✔
do 3 zdjęć
✔

✔
✔

Różne kolory ikonek
✖
✔
paliwowych
Dodawanie subkont
✖
✖
✖
✔
Edycja uprawnień
✖
✖
✖
✔
pojazdu dla subkont
i kont głównych
Modyfikacja
✖
✖
✖
✔
wyświetlania statystyk
w moich pojazdach
Podział na
✖
✖
✖
✔
województwa
* w serwisie ilespala.pl nie ma informacji odnośnie procentu kilometrów przejechanych
w mieście, rodzaju opon, stylu jazdy, klimatyzacji, danych z komputera pokładowego
Źródło: opracowanie własne

Dodawanie innych wydatków jest podobne we wszystkich serwisach, jednak
pierwszy jest najbardziej rozbudowany. Wyróżnia się, ponieważ ma dodany duży
słownik z częściami. Pozwala to porównać najczęściej występujące awarie
w pojazdach i sporządzić unikalne statystyki. Ze względu na wielkość takiego słownika
i fakt, że użytkownicy najczęściej korzystają z dodawania tankowań, tworzone
zuzyciepaliwa.pl będzie się ograniczało do listy z podstawowymi wydatkami.
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Właściciel swojego pojazdu pragnie zobaczyć liczby zaprezentowane w inny sposób,
niż je wpisuje. Każdy z serwisów posiada statystyki i wykresy wyświetlane po dodaniu
wpisów.
Wszystkie 4 portale mają możliwość monitorowania dwóch rodzajów paliw
jednocześnie. Możliwe jest dodanie instalacji LPG lub CNG w każdym momencie.
Motostat.pl ma błąd, do benzynowego pojazdu z instalacją LPG, po dodaniu wpisów
można zmienić np. na diesel, co powoduje błędy w wyświetlaniu.
Lista wpisów na stronach jest wyświetlana na różne sposoby. Niektóre serwisy
wyświetlają wpisy paliwowe i inne wydatki oddzielnie. Zuzyciepaliwa.pl będzie
wyświetlał wpisy razem, przez co odnalezienie konkretnego wpisu nie będzie
wymagało przeglądania dwóch list.
Publiczny profil pojazdu można znaleźć w każdym portalu, różnią się sposobem
prezentacji danych. Poza trzecim, posiadają one możliwość edycji uprawnień. Można
dostosować ilość wyświetlanych informacji do swoich potrzeb. Ilespala.pl nie ma
możliwości oznaczenia pojazdu jako sprzedany.
Wszystkie serwisy mają galerie zdjęć do swoich pojazdów. Pierwszy i ostatni nie
mają ograniczenia dodawanych zdjęć, w drugim można dodać do 8 zdjęć, a w trzecim
do 3 zdjęć.
Większość istniejących serwisów nie umożliwia użytkownikowi rozróżnienia
rodzajów paliwa LPG i CNG. Dwie pierwsze strony mają ikonki w kolorze błękitnym,
motostat.pl prezentuje je następująco:

i

. W celu zwiększenia czytelności,

dostosowano różną kolorystykę tych elementów graficznych. Kolorystyka LPG
nawiązuje do często spotykanego na stacjach benzynowych żółtego tła
do stosowanego w Polsce logo – na granatowym tle

, a CNG

. Mają na celu szybkie

identyfikowanie jakiego rodzaju paliwo jest użytkowane w danym pojeździe.
Nowością niedostępną dla innych istniejących portali jest dodawanie subkont.
Zuzyciepaliwa.pl posiada taką możliwość, dodatkowo użytkownicy mogą zmieniać
uprawnienia dla każdego pojazdu oddzielnie. Może on być widoczny z możliwością
edycji i dodawania tankowań. Samochód użytkowany tylko przez jedną osobę, można
ukryć lub ustawić jedynie wyświetlanie statystyk – bez dostępu do dodawania i edycji
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danych. Unikalną funkcją jest też modyfikacja wyświetlania statystyk w moich
pojazdach.

Zaznaczając

odpowiednie

pola

dla

każdego

samochodu

można

zmniejszyć lub zwiększyć ilość prezentowanych danych. Dostępne serwisy nie mają
możliwości porównania zużycia paliwa i kosztów utrzymania w zależności od
województwa. Tworzona strona będzie miała mapę Polski z podziałem na
województwa.

8.2.

TECHNOLOGIE WYKONANIA SERWISU WWW

Kod źródłowy serwisu został napisany przy użyciu popularnych technologii:


HTML (ang. HyperText Markup Language) – potrzebny do zbudowania
szkieletu, opisuje wykorzystywane znaczniki, nie opisuje wyglądu jej
elementów. Język ten jest interpretowany przez przeglądarki użytkownika, nie
jest wykonywany po stronie serwera.



CSS (ang. Cascading Style Sheets) – język służący do opisu wyglądu stron
internetowych. Każdy element strony można ustalić za pomocą wielu
wartości, określają jak jest widziany kod HTML. Stworzono go, by oddzielić
strukturę dokumentu strony od prezentacji, a jednocześnie znacznie
przyśpieszyć wyświetlanie stron – jeśli użytkownik zacznie przeglądać
poszczególne podstrony serwisu, pliki stylów zostaną pobrane tylko przy
odwiedzeniu pierwszej strony (chyba, że przeglądarka jest ustawiona inaczej
niż domyślnie). Umożliwia zdefiniowanie kilku styli na potrzeby drukowania lub
różnych przeglądarek w komputerach i komórkach.



JavaScript – język zapewniający interaktywność z użytkownikiem poprzez
reagowanie na zdarzenia.



PHP

(ang.

Hypertext

Preprocesor)

–

język

służący

do

tworzenia

dynamicznych stron internetowych. Serwer wykonuje kod zawarty między
znacznikami <?php i ?> i zwraca użytkownikowi przetworzony kod. Jest on
wykonywany po stronie serwera i niedostępny do podglądu dla użytkownika
przeglądającego stronę.
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MySQL – język służący do tworzenia, modyfikowania i wyświetlania bazy
danych poprzez zapytania. Jest to system bazodanowy, który przy pomocy
języka PHP może znacznie wzbogacić serwis i ułatwić funkcjonowanie. Przed
przystąpieniem do pracy z bazą danych należy nadać uprawnienia: grant
(przyznanie praw do danej tabeli użytkownika), revoke (usunięcie praw).
Główne operacje na strukturach bazy danych to: create (tworzenie), drop
(usunięcie) i alter (zmiana, dodanie kolumny). Główna funkcjonalność operacji
na danych to: select (pobieranie), insert (dodawanie), update (zmiana) i delete
(kasowanie).

W formularzach i do animacji podczas wczytywania strony, został użyty najnowszy
HTML 5. Nie jest on jeszcze w pełni wspierany przez wszystkie popularne
przeglądarki. Zewnętrzne biblioteki użyte do zbudowania strony:


Open Flash Chart,



PHPMailer,



reCAPTCHA,



jQuery Tooltip,



PHP MySQL Wrapper.

8.3.

ZARZĄDZANIE STATYSTYKAMI OGÓLNYMI

Szerokość serwisu została ustawiona na 935 px, w przypadku szerszego okna
przeglądarki, główna część strony będzie znajdowała się na środku. Ogólne statystyki
są widoczne już na stronie głównej serwisu (rys. 8.1), pojazdy naszych użytkowników
są losowo wybierane z całego serwisu spośród tych, które mają dodane przynajmniej
jedno zdjęcie. Pokazują statystyki zużycia paliwa ze wszystkich tankowań możliwych
do obliczenia. Ekomoto pokazuje najbardziej ekonomiczne pojazdy, jeśli w serwisie
pojawi się więcej pojazdów tej samej generacji, będzie brana pod uwagę średnia
zużycia paliwa tych pojazdów.
Po najechaniu myszką na markę i model w „Ekomoto”, pojawią się szczegółowe
dane dotyczące danego pojazdu i login użytkownika, a link będzie prowadził do profilu
danego pojazdu. W przypadku grupy pojazdów (będzie podana ilość pojazdów tej
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samej generacji), a link będzie prowadził do wszystkich modeli danej marki w całej
Polsce.

Rys. 8.1. Wygląd strony głównej
Źródło: opracowanie własne

Po kliknięciu na województwo zostanie wyświetlona podstrona ze się spisem firm
produkujących samochody, z podaną w nawiasie ilością pojazdów danej marki
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będących w serwisie. Po wybraniu marki pojawi się spis modeli (rys. 8.2) danego
producenta (jeśli istnieje w bazie danych). Nazwy marek i modeli będą poukładane
automatycznie w 4 kolumnach. Po wybraniu województwa lub modelu istnieje
możliwość wyświetlenia pojazdów ze wszystkich województw – należy kliknąć pod
nagłówkiem na Polska. Zostanie wyświetlona lista producentów z podanymi
w nawiasie wszystkimi zarejestrowanymi pojazdami w serwisie. Nawias z wartością
zerową nie będzie wyświetlany, jeśli w serwisie nie ma żadnego pojazdu pasującego
pod dane kryteria. Pod spisem producentów samochodów będzie wyświetlana mapa
Polski ze strony głównej z możliwością ponownego wybrania województwa.
Jeśli użytkownik wybrał województwo, a następnie markę i model, w którym nie
ma dostępnych pojazdów w danym województwie, a są w innych – zostanie
wyświetlona losowa lista do 5 pojazdów z innych województw. Zaprezentuje się ona
także w celu porównania zużycia paliwa z pojazdami z innych województw. Jeśli
w serwisie nie ma pojazdów interesujących użytkownika, wyświetli się zielony
komunikat „Brak pojazdów, zarejestruj się i dodaj swój”.

Rys. 8.2. Podział na modele
Źródło: opracowanie własne
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Po wybraniu modelu (rys. 8.2) użytkownik zobaczy wszystkie samochody
w danym województwie. Można także wyświetlić spis pojazdów użytkownika (rys. 8.3),
klikając na jego login. Układ wyświetlany w obydwu przypadkach jest taki sam.
W pierwszej części, na lewo jest wyświetlane zdjęcie. Druga część zawiera ogólne
informacje: login, model i markę, rok i moc oraz województwo, w którym właściciel
najczęściej podróżuje.

Rys. 8.3. Spis pojazdów użytkownika
Źródło: opracowanie własne

Trzecia kolumna wyświetla dane o ilości tankowań, ilości innych wydatków
i średnim zużyciu paliwa. Jeśli użytkownik nie wyłączy z uprawnień pokazywania
przebiegu, będzie się wyświetlał na pierwszym miejscu.
Ostatnia zawiera informacje o ilości przejechanych kilometrów. Jest liczona na
podstawie podawanych przebiegów podczas tankowań. Następie wyświetla się ilość
pieniędzy wydanych na pojazd i koszt przejechania jednego kilometra. Po
podświetleniu wartości w rubryce koszt paliwa, pojawi się dymek z dodatkową
wartością – wydatku na przejechanie 100 kilometrów. Jeśli użytkownik nie podawał
żadnych kwot, zostaną wyświetlone trzy kreski „---” jako brak danych.
Publiczny profil ze statystykami i wpisami (rys. 8.4) jest dostępny ze strony
głównej i podstron. Jeśli użytkownik dodał zdjęcie, pojawi się w ostatnio tankowanych
po dodaniu wpisu paliwowego, losowo w pojazdy naszych użytkowników, a także
w ostatnio dodanych (rys. 8.1). Jak nie dodał zdjęcia do pojazdu, można go znaleźć
wchodząc w wybrane województwo, następnie wybierając markę pojazdu i model
(rys. 8.2).
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Na podstronie wyświetlającej publiczny profil pojazdu użytkownika (rys. 8.4), jako
pierwsze wyświetlane będą statystyki ogólne pojazdu. Wygląd jest podobny jak na
rysunku 8.3. Różnicą jest dodany link pod obrazkiem, prowadzący do galerii zdjęć.

Rys. 8.4. Publiczny profil ze statystykami i wpisami
Źródło: opracowanie własne
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Jeśli użytkownik nie dodał wpisów paliwowych lub innych wpisów do tego
pojazdu, zostanie wyświetlony zielony komunikat o treści „Brak wpisów”. Po dodaniu
wpisów paliwowych pojawi się do 3 wykresów obrazujących zużycie paliwa, przebieg
oraz cenę paliwa (jeśli była podawana). Na koniec wyświetlane będą wpisy paliwowe
oraz inne zgodnie z ustalonymi przez użytkownika uprawnieniami. Jeśli w serwisie
pojawią się podobne pojazdy, przed stopką pojawi się nagłówek „Pojazdy naszych
użytkowników”. Wyświetli się tam do 7 losowo wybranych pojazdów, w układzie jak na
stronie głównej serwisu.
Użytkownik ma do dyspozycji możliwość zmian uprawnień dla każdego pojazdu.
Zmiany dotyczą także ogólnodostępnego profilu. Po ukryciu przebiegu pole,
znajdujące się w trzeciej kolumnie statystyk ogólnych, nie zostanie wyświetlone.
Dodatkowo zniknie cała kolumna „przebieg [km]” wraz z danymi, będąca pod
wykresami. Następnym ustawieniem jest kolumna kosztów litra paliwa. Po
odznaczeniu w profilu nie pojawi się trzeci wykres, pokazujący zmiany cen podczas
tankowań. Jednocześnie zniknie cała kolumna „cena [zł/l]” z wartościami. Wyłączenie
opcji „kolumna kosztów” spowoduje nie wyświetlanie całej kolumny „koszt [zł]”.
Wszelkie zmiany uprawnień nie będą widoczne dla właściciela danego pojazdu,
należy się wylogować.
Ostatnią

możliwą

zmianą

ogólnodostępnego

profilu

pojazdu

są

notatki

tankowania. Można je odczytać po podświetleniu „[N]”, które znajdują się w ostatniej
kolumnie, pokazującej średnie zużycie paliwa. Po ukryciu znikną wszystkie notatki do
wpisów paliwowych i innych wydatków. Zalogowany właściciel nie zauważy żadnych
zmian w profilu, dopóki się nie wyloguje.

8.4.

ZARZĄDZANIE POJAZDAMI

Moje pojazdy (rys. 8.5) posiadają możliwość personalizacji, poprzez różnorodne
zmiany uprawnień. Celem ukrycia, bądź wyświetlania części statystyk – dla każdego
pojazdu oddzielnie. Po podaniu przez użytkownika daty przeglądu i/lub ubezpieczenia,
w moje pojazdy ukaże się data oraz pozostała ilość dni. 10 dni przed upływem
przeglądu, kolor zmieni się na czerwony. Data ubezpieczenia następnego dnia
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zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok. Data przeglądu będzie
wskazywała na czerwono liczba dni opóźnienia do czasu, aż użytkownik zmieni datę
w edycji pojazdu. Planowane jest wprowadzenie automatycznej aktualizacji daty, po
wprowadzeniu innego wydatku i zaznaczeniu „przegląd rejestracyjny”.
Poszczególne statystyki w moje pojazdy można personalizować poprzez zmianę
uprawnień (pokaż lub ukryj) takich wartości jak: przebieg, ilość tankowań, ilość innych
wydatków, ilość przejechanych kilometrów, koszt paliwa w złotych, koszt całkowity
w złotych, koszt paliwa w złotych na kilometr (do przeliczenia nie jest brane pod
uwagę pierwsze tankowanie lub tankowanie bez podania kosztu), koszt całkowity w
złotych na kilometr. Wyłączając wszystkie opcje, właściciel nie będzie widział
statystyk. Jednocześnie użytkownikowi głównemu i/lub z subkonta, zostanie
wyświetlone to samo. Nie będą mogli zmienić uprawnień we własnym zakresie.

Rys. 8.5. Moje pojazdy
Źródło: opracowanie własne

Podstawową funkcjonalnością serwisu ma być obliczanie zużycia paliwa, dlatego
tej opcji nie można wyłączyć ze statystyk w moje pojazdy. W zależności od ilości
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informacji podanych przez użytkownika, najważniejsze zostaną wyświetlone w drugiej
kolumnie – za zdjęciem. W przypadku podanych tylko wymaganych pól, będzie się
tam wyświetlać: marka, model, rok produkcji i moc pojazdu.
Każdy pojazd ma możliwość edycji wielu uprawnień, uprawnienia są poukładane
w 3 działach. Pierwszy dotyczy uprawnień do wyświetlania wpisów dla wszystkich
użytkowników. Znajdują się tam następujące pola: przebieg, kolumna kosztów litra
paliwa, kolumna kosztów, notatki tankowania i tablica rejestracyjna. Użytkownik
zalogowany będący właścicielem pojazdu nie będzie widział tych zmian w publicznym
profilu do czasu wylogowania się.

Rys. 8.6. Uprawnienia pojazdu – sekcja pierwsza
Źródło: opracowanie własne

Jeśli użytkownik nie chce wyświetlać swojego przebiegu, wystarczy odznaczyć
odpowiednią opcję w uprawnieniach. Użytkownicy niezalogowani i użytkownicy
zalogowani nie mający uprawnień do danego pojazdu, będą widzieli wpisy bez
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podanego przebiegu pojazdu. Przebieg dla danego pojazdu nie będzie wyświetlany
w statystykach po wejściu w pojazdy użytkownika, w profilu dostępnym dla wszystkich
i na liście pojazdów w województwie.
Drugi dział dotyczy wyświetlania dodatkowych statystyk widocznych w moje
pojazdy. Zawiera następujące pola: przebieg, ilość tankowań, inne wydatki,
przejechane, koszt paliwa w zł, koszt całkowity w zł, koszt paliwa w zł/km, koszt
całkowity w zł/km.
Efektem edycji tych uprawnień będą widoczne zmiany w moje pojazdy – jak na
rysunku 8.5, co zostało przy nim opisane.

Rys. 8.7. Uprawnienia pojazdu – sekcja druga
Źródło: opracowanie własne

Trzeci dział znajduje się w drugiej sekcji (rys. 8.7). Dotyczy uprawnień dla
subkonta lub użytkownika głównego. Jest rozbudowany o wiele możliwości, pierwszą
z nich jest ukrycie pojazdu przed innymi użytkownikami. Po zapisaniu tego, dalsze
zmiany uprawnień nie będą miały znaczenia, ponieważ inny użytkownik nie będzie
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miał przyznanych żadnych praw. Będzie miał dostęp do tego pojazdu tak jak wszyscy
pozostali goście. Jeśli będzie próbował dostać się np. do edycji pojazdu poprzez
podmianę w adresie identyfikatora pojazdu, pojawi się zielony komunikat „Nie masz
uprawnień, aby wejść na tą stronę”. W przypadku próby wpisania identyfikatora
pojazdu obcego użytkownika, zostanie wyświetlony czerwony komunikat „Nie jesteś
właścicielem tego pojazdu”.
Pozostałe dostępne funkcje, które można pokazać lub ukryć w ostatniej sekcji to:
dodaj wpis paliwowy, dodaj inny wydatek, statystyki i wykresy, lista wpisów, edytuj
pojazd, oznacz jako sprzedany, galeria zdjęć, dodaj/edytuj zdjęcia, pokaż tablicę
rejestracyjną i wyświetlanie wpisów. Galerii zdjęć nie można ukryć, zostanie jedynie
ukryty link widoczny w moje pojazdy. Można się do niej dostać poprzez profil
publiczny. Tablica rejestracyjna po ujawnieniu, nie będzie widoczna dla użytkowników
nie posiadających uprawnień. Wyświetlanie wpisów – w przypadku pokazania, będzie
wyświetlała wszystkie kolumny na liście wpisów. Po ukryciu, wpisy będą wyświetlane
jak dla wszystkich użytkowników, czyli według pierwszego działu.
Po wykonaniu zapisz, użytkownik zostanie przekierowany na stronę moje pojazdy
i zostanie wyświetlony zielony komunikat „Zmiany uprawnień zostały zapisane”.

8.5.

ZARZĄDZANIE WPISAMI

Dodawanie wpisu paliwowego zostało podzielone na dwie sekcje – podstawową
i szczegółową. Pierwsza (rys. 8.8) zawiera pola najczęściej wypełniane i potrzebne do
obliczenia zużycia paliwa (oznaczone czerwoną gwiazdką, jako wymagane).
Pola znajdujące się w pierwszej sekcji to: data tankowania (zawierająca aktualną
datę i godzinę), jakie tankowanie (z opcjami do pełna lub do połowy/częściowe), stan
licznika, przejechany dystans, stacja paliw, rodzaj paliwa, ilość litrów, cena 1 litra
i cena za całość. Tylko tankowania do pełna będą uwzględniane w obliczeniach
średniej. Dodając po raz pierwszy wpis paliwowy nie ma pola „lub przejechany
dystans”, trzeba podać obecny stan licznika. Później można wypełniać pole
z dystansem, pomijając przebieg.
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Rys. 8.8. Dodawanie wpisu paliwowego – sekcja podstawowa
Źródło: opracowanie własne

Druga sekcja – szczegółowa (rys. 8.9) jest wyraźnie oddzielona od podstawowej.
Zawiera tylko dane opcjonalne, są to: typ płatności, procent miasta, styl jazdy, opony,
procent klimatyzacji, zapamiętaj, dane z komputera pokładowego i notatka. Po
zaznaczeniu tych opcji, pojawią się odpowiednie ikonki w liście wpisów w kolumnie
szczegóły. Wyjątek stanowi rubryka zapamiętaj i notatka. Pierwsza spowoduje
zapamiętanie wartości takich jak: stacja paliw, typ płatności, procent miasta, styl jazdy,
opony i procent klimatyzacji. Podczas dodawania kolejnego tankowania, zostaną one
automatycznie wypełnione danymi.
Pierwsze pole typ płatności ma 3 opcje do wyboru: gotówką, kartą debetową
i kredytową. Procent miasta zawiera wartości od 0% miasta do 100% (w zależności od
wyboru, zostanie wyświetlona jedna ikonka lub dwie). Styl jazdy można wybrać
spośród: spokojny, zrównoważony i wariacki. Następnie opony: letnie, zimowe
i wielosezonowe. Ostatnią możliwością wyboru jest procent używania klimatyzacji
w samochodzie – od 0% do 100%. Używanie klimatyzacji i innych odbiorników
powoduje zwiększone zużycie paliwa.
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Rys. 8.9. Dodawanie wpisu paliwowego – sekcja szczegółowa
Źródło: opracowanie własne

Jeśli użytkownik posiada komputer pokładowy, zostaną wyświetlone dodatkowo
3 wartości: średnie spalanie, czas przejazdu i średnia prędkość. Będą to dane jedynie
informacyjne i nie będą miały wpływu na obliczane zużycie paliwa. W liście wpisów
będą wyświetlane po podświetleniu „[K]” znajdującego się w ostatniej kolumnie.
Notatka zostanie wyświetlona za poprzednim (jeśli dane były podane). Tekst będzie
ukryty w podpowiedzi, dostępny będzie po najechaniu na „[N]”.

8.6.

PODSUMOWANIE

Celem było zaprojektowanie i zbudowanie serwisu internetowego umożliwiającego
zarządzanie kosztami pojazdów – nie tylko swoich, ale także rodziny lub pracowników
firmy z możliwością porównania zużycia paliwa w województwach. Wszystkie
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założone cele zostały zrealizowane, a gotowy serwis można zobaczyć na stronie na
stronie internetowej http://zuzyciepaliwa.pl.
Użytkownicy mają możliwość przeglądania zużycia paliwa poszczególnych
modeli samochodów w zależności od województwa. Mogą się zarejestrować, wysłać
rodzinie specjalny link do rejestracji i użytkować wspólnie pojazdy w zależności od
nadanych uprawnień.
Do zbudowania aplikacji użyte zostały języki programowania PHP, MySQL,
HTML, CSS i JavaScript. Wykorzystany został serwer linuxowy z zainstalowanym
Apache (jako serwer stron WWW obsługujący PHP) i system baz danych MySQL.
Przewidziany jest dalszy rozwój serwisu mający na celu dodanie większej ilości
statystyk i wykresów w wybranych dla użytkownika przedziałach czasowych: aktualny
miesiąc, ostatni miesiąc, ostatnie 3 miesiące, ostatnie 6 miesięcy, obecny rok,
poprzedni rok, ostatnie 2 lata i wszystkie. Planowane jest dodanie ikonek paliwowych
ze średnim zużyciem paliwa pojazdu. W przypadku większej liczby pojazdów w danej
kategorii konieczne będzie dodanie stronicowania. W planach jest także obliczanie
przewidywanego następnego tankowania, dodanie możliwości sortowania kolejności
pojazdów w „moje pojazdy” i wprowadzenie możliwości dodawania tankowań przez
telefony komórkowe w lżejszej formie serwisu.
Serwis będzie pozycjonowany i jednocześnie promowany poprzez umieszczanie
informacji

na

forach

motoryzacyjnych.

Dodatkowo

będą

umieszczane

linki

prowadzące do głównej strony serwisu w innych zaprzyjaźnionych serwisach. Po
rozbudowie o ikonki ze swoim średnim zużyciem paliwa, użytkownicy sami będą
umieszczać linki prowadzące do swojego profilu na forach i swoich stronach
internetowych.
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9
Metodyczne aspekty wyboru narzędzi
automatyzujących testowanie
wydajnościowe aplikacji

W każdym nowo tworzonym systemie nie da się uniknąć błędów. Najskuteczniejszą
metodą minimalizowania ich liczby jest testowanie i sukcesywne ich usuwanie,
tj. poprawianie kodu. Testy dostarczają także szczegółowych informacji o poziomie
niezawodności aplikacji oraz jej wydajności w konkretnym środowisku eksploatacji.
Pomagają one wykryć, i w konsekwencji usunąć, problemy w tworzonej aplikacji już
w fazie wytwarzania (a wiec przed etapem wdrażania), co finalnie pozwala dostarczyć
klientowi produkt z akceptowalnym poziomem błędów. Gdy liczba nowo odkrytych
błędów spada, produkt staje się bardziej stabilny. Testy zwiększają zatem jakość
budowanego systemu.
Istnieje wiele typów testów, które umożliwiają testowanie systemów na różne
sposoby. W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony ich przegląd, narzędzia do
automatyzacji testów wydajnościowych oraz metodyka ich doboru w konkretnych
warunkach wytwarzania oprogramowania.
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9.1.

ROLA I KLASYFIKACJA TESTÓW WYDAJNOŚCIOWYCH APLIKACJI

Testy wydajnościowe skupiają się na identyfikacji wąskich gardeł w systemie,
sprawdzeniu jego reakcji na obciążenie i stabilności w różnych sytuacjach.
Udowadniają one spełnienie celów i wymogów wydajności. Wyniki przeprowadzonych
testów ułatwiają konfigurację sprzętu wymaganego do działania aplikacji.

Testy wydajnościowe najczęściej dzieli się na trzy następujące grupy [MEI07]:


Testy wydajnościowe (ang. Performance Tests),



Testy obciążeniowe (ang. Load Tests),



Testy przeciążeniowe (ang. Stress Tests).

Celem przeprowadzania testów wydajnościowych jest określenie szybkości
działania

aplikacji,

jej

skalowalności

i

stabilności

w

różnych,

najczęściej

ekstremalnych, warunkach. Przy pomocy tych testów ustalany zostaje czas reakcji
systemu na konkretne żądania użytkownika. Testy pomagają określić, czy użytkownik
będzie zadowolony z cech wydajności dostarczanego systemu, czy spełnione sa
wymagania niefunkcjonalne w tym zakresie. Pozwalają one także zidentyfikować
różnice między dostarczonymi a oczekiwanymi wymaganiami wydajnościowymi.
Dodatkowo

wspierają

one

planowanie

wydajności

aplikacji,

jej

strojenie

i optymalizację.
Oprócz wymienionych zalet, testy wydajnościowe posiadają także kilka wad.
Podstawowym defektem jest możliwość niewykrycia niektórych niedociągnięć
aplikacji, które mogą się pojawić dopiero przy jej rzeczywistym obciążeniu. Testy,
realizowane w środowisku produkcyjnym (na sprzęcie i w warunkach konkretnego
klienta) znacznie ograniczają to ryzyko.
Kolejnym rodzajem testów są testy obciążeniowe. Wykonuje się je w celu
określenia zachowania aplikacji w warunkach dużego obciążenia. Oczekiwane
zachowania aplikacji określane jest często poprzez SLA (ang. Service Level
Agrement, pol. Umowa o standardzie usługi). Sprawdzana jest w ten sposób
zgodność

z

wymaganiami

oraz

maksymalne

obciążenie

z

jednoczesnym
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zachowaniem

komfortu

pracy.

Test

obciążeniowy

pozwala

zmierzyć

czasy

odpowiedzi, przepustowość i poziom wykorzystania zasobów oraz określić punkt
krytyczny aplikacji (przy założeniu, że znajduje się on poniżej określonego
maksymalnego obciążenia systemu). Dodatkowo można określić adekwatność
sprzętu do wymagań danej aplikacji, wykryć problemy współbieżności, błędy
funkcjonalności wynikające z obciążenia (te, których nie można wykryć przy pomocy
innych testów) oraz liczbę użytkowników, którą aplikacja jest w stanie obsłużyć bez
istotnego obniżania wydajności. Podzbiorem testów obciążeniowych są testy
wytrzymałościowe (ang. Capacity Tests). W ich trakcie system obciążany jest
ładunkiem danych, który przewidziany jest podczas działania aplikacji przez dłuższy
(określony) okres. Sprawdzane jest w ten sposób, jaka jest granica wytrzymałości
systemu i czy jest ona dostatecznie oddalona (we właściwą stronę) od warunków,
w jakich będzie on działał.
Testy sprawdzające zachowanie aplikacji przy największym obciążeniu to testy
przeciążeniowe. Celem tych testów jest ujawnienie błędów aplikacji, które można
wykryć tylko w warunkach bardzo dużego, krytycznego obciążenia. Mogą to być np.
problemy z synchronizacją lub wycieki pamięci. Testy przeciążeniowe identyfikują
słabe punkty aplikacji oraz pokazują, jak zachowuje się w warunkach ekstremalnego
obciążenia. Określają również, czy może dojść do uszkodzenia danych w wyniku
przeciążenia systemu oraz jak bardzo można go przeciążyć bez awarii i znacznego
spowolnienia jego działania. Dużą zaletą testów przeciążeniowych jest to, że
pozwalają

na

ustalanie

parametrów

wyzwalacza

monitorującego

aplikację

i ostrzegającego o zbliżającej się awarii. Często jednak ciężko jest określić, jakie
obciążenie należy przyjąć w tego typu testach. Podzbiorem testów przeciążeniowych
są Spike Tests, używane głównie przy testowaniu aplikacji webowych. Są to testy
koncentrujące się zasymulowaniu bardzo dużej liczby użytkowników i bardzo dużej
liczby transakcji wykonywanych w aplikacji w bardzo krótkim czasie.
Rodzajem testów wydajnościowych są również testy pojemnościowe (ang.
Capacity Tests). Ich celem jest określenie, jak wielu użytkowników (i/lub transakcji)
jest w stanie obsłużyć aplikacja jednocześnie spełniająca postawione wymogi
wydajnościowe. Testy te wiążą się z planowaniem pojemności systemu oraz jego
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przyszłego rozwoju związanego ze zwiększeniem się liczby użytkowników oraz innych
danych. Przewidując przyszłe obciążenia, należy w ich trakcie także określić, ile
dodatkowych zasobów systemu (liczba i/lub wydajność procesorów, wielkość
potrzebnej pamięci, pojemność dysku czy przepustowość sieci) będzie niezbędne do
obsłużenia systemu. Dzięki przeprowadzeniu tego rodzaju testów, możliwe jest
określenie aktualnych możliwości aplikacji, co może zostać uwzględnione podczas
planowania jej pojemności. Testy pojemnościowe są jednak bardzo skomplikowane –
wymagają bowiem dużej bazy technicznej.
Oprócz testów należących do wyżej wymienionych głównych grup, istnieją także
inne rodzaje testów wydajnościowych, m.in: testy komponentów (ang. Component
Tests), testy normalnego obciążenia (ang. Smoke Tests), testy zgodności (ang.
Validation Tests). Test komponentów skupia się na architektonicznych elementach
aplikacji. Najczęściej testowane elementy to: serwery, bazy danych, sieci, firewalle
oraz

urządzenia

pamięci

masowej.

Smoke

Test

jest

wykonywany

przed

uruchomieniem właściwego testu wydajnościowego. Za jego pomocą sprawdza się,
czy testowana aplikacja jest w stanie wykonywać operacje przy normalnym obciążeniu
i czy właściwie reaguje na działania użytkownika. Testy zgodności natomiast
porównują szybkość, skalowalność i/lub stabilność danego systemu w stosunku do
wcześniej ustalonych oczekiwań lub przypuszczeń [MEI07].
Potencjalne korzyści płynące z przeprowadzania testów wydajnościowych
znacznie przewyższają problemy związane z ich realizacją oraz niepewnością co do
istotności otrzymanych danych, która wynika z braku możliwości przetestowania
wszystkich możliwych kombinacji zmiennych (w tym w warstwie sprzętowej) czy
scenariuszy. Mimo to niektóre firmy podważają sens wykonywania tego typu testów.
W praktyce jednak, prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych błędów w systemie,
który został w ten sposób przetestowany (nawet jeśli nie były to bardzo rygorystyczne
testy), jest znacznie zmniejszone, szczególnie jeśli testy pomagają określić, na co
zwrócić uwagę podczas budowy systemu.
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9.2.

NARZĘDZIA AUTOMATYZUJĄCE TESTOWANIE WYDAJNOŚCIOWE

W chwili obecnej na rynku dostępne jest wiele narzędzi wspomagających
wykonywanie

testów

systemów

informatycznych.

Różnorodność

ich

funkcji

i możliwości powodują, że niekiedy trudno jest dokonać ich najodpowiedniejszego
wyboru. Do najbardziej popularnych narzędzi wspomagających automatyzację testów
wydajnościowych aplikacji należą następujące:


Apache JMeter 2.6,



The Grinder 3.8,



SmartBear LoadComplete 2.0,



WAPT Pro (Web Application Testing) 2.5,



Reflective Solutions StressTester 7.5.

Apache JMeter 2.6
Apache JMeter jest zaawansowanym i jednym z najpopularniejszych narzędzi do
mierzenia wydajności aplikacji. Program napisany jest w 100% w Javie, dlatego też
można go uruchomić w dowolnym systemie operacyjnym. Jedyne, co jest potrzebne,
to JVM (ang. Java Virtual Machine, pol. Wirtualna maszyna Javy) w wersji minimum
1.5 (dla najnowszej wersji aplikacji) [HAL08].
Program nie wymaga instalacji – po pobraniu i rozpakowaniu jego archiwum
(najnowsza wersja znajduje się na oficjalnej stronie projektu) wystarczy uruchomić go
przy pomocy pliku jmeter.bat. JMeter można uruchamiać w trybie GUI (ang. Graphical
User Interface) lub w trybie bez interfejsu użytkownika. Uruchamianie w trybie bez
GUI jest przydatne, kiedy zdefiniowany już został plan testów, a jedyne co użytkownik
chce zrobić, to uruchomić test. Dodatkowo można zdefiniować w tym trybie miejsce,
gdzie będą zapisywane wyniki testu.
Interfejs użytkownika jest prosty i przejrzysty, dostępny w „polsko-angielskiej”
wersji językowej (częściowo spolszczony) – rys. 9.1. Dzięki paskowi narzędziowemu
łatwo jest zarządzać wykonywaniem testu.
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Rys. 9.1. Interfejs programu Apache JMeter 2.6
Źródło: opracowanie własne

JMeter zawiera wiele elementów, które można dodać do planu testu. Są one
podzielone na kilka kategorii: Threads (Users), Test Fragment, Logic Controller,
Element konfigurujący, Timer, Pre Procesory, Post Procesory, Asercje i Słuchacze.
Dzięki takiemu podziałowi bardzo łatwo odnaleźć interesujący użytkownika element
funkcjonalności. Łatwo się też przyzwyczaić do interfejsu, jest on intuicyjny
i rzeczywiście ułatwia tworzenie planów testów.
Zarządzanie logiką testów jest dość proste. Podstawowym elementem jest
Thread Group (grupa wątków), który symuluje użytkowników systemu. Oprócz zwykłej
grupy wątków, możliwe jest zdefiniowanie tzw. setUp Thread Group, w której
następują działania „rozruchowe” testowanego systemu. Warto zwrócić uwagę na to,
że pierwsze wykonanie danej procedury w systemie bardzo często wymaga dłuższego
czasu (typowe dla aplikacji w Javie), więc aby nie zafałszować wyników wydajności
aplikacji, należy uwzględnić to podczas budowy planu testu.
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W JMeter możliwe jest dodawanie pętli i instrukcji warunkowych, określanie
powtarzanych fragmentów testu, a także wprowadzanie pewnego rodzaju losowości.
Przydatny jest element Once Only Controller, którego zadania wykonywane są przez
dany wątek tylko raz, podczas pierwszej jego iteracji. Można go użyć na przykład do
obsługi autentykacji w systemie. Kolejnym interesującym elementem jest Throuput
Controller, dzięki któremu można określić, jak często mają być wykonywane akcje
w nim zwarte (można wybrać liczbę lub procent iteracji). Dodatkowo można sterować
liczbą użytkowników w danej grupie wątków, czasem jej uruchamiania i liczbą
powtórzeń wykonania działań określonej grupy. Test może posiadać kilka grup
wątków, dzięki czemu możliwe jest symulowanie pracy kilku typów użytkowników
systemu. Dla nadania realności danemu testowi można wykorzystać opóźnienia
i zegary, dzięki którym wątek może zostać uśpiony na określony (lub losowy) czas
[JME12].
Jako, że JMeter jest napisany w Javie, oczywiste jest, że wspiera ten język.
Dodatkowo podczas tworzenia testów można wykorzystać język JavaScript oraz
wbudowane funkcje, dzięki którym można m.in. parametryzować testy. Oprócz tych
funkcji, testy można parametryzować również przy pomocy zmiennych zdefiniowanych
przez użytkownika oraz plików zewnętrznych (np. csv). Odczyt z plików można
skonfigurować odpowiednio dla własnych potrzeb przy pomocy elementu Konfiguracja
plików CSV (rys. 9.2), w którym można określić liczbę zmiennych (liczbę kolumn
w pliku), tryb współdzielenia oraz akcje po zakończeniu pliku [JME12].
Możliwości JMetera w obszarze parametryzacji testów są bardzo duże. Jedyną
rzeczą, której nie da się dynamicznie sparametryzować, jest liczba wątków danej
grupy. Po uruchomieniu testu nie da się jej zmienić, co nie jest wielkim
niedociągnięciem, jednak w narzędziu tak rozbudowanym byłaby to opcja dość
przydatna.
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Rys. 9.2. Widok elementu Konfiguracja plików CSV
Źródło: opracowanie własne

JMeter posiada szereg elementów zbierających i ilustrujących wyniki testu.
Najpopularniejszym

jest

Graph

Results,

przedstawiający

czasy

realizacji

poszczególnych testów. Wykres ten nie jest jednak zbyt czytelny, ciężko jest odczytać
konkretne wartości, ponieważ oś czasu próbek nie jest dostatecznie dobrze opisana.
Oprócz czasu próbki testowej można otrzymać wartość średnią, odchylenie
standardowe, medianę i przepustowość. Problem czytelności wykresu można
rozwiązać zapisując wyniki do pliku CSV, a następnie opracowując własny wykres
w np. arkuszu kalkulacyjnym.
Oprócz elementu Graph Results JMeter udostępnia inne możliwości prezentacji
danych. Wszystkie one dostępne są w bloku Listeners. Podczas wykonywania testu
warto używać elementów View Results in Table lub View Results in Tree, dzięki
którym można otrzymać statystyki dotyczące określonej akcji, czasu jej trwania,
użytkownika ją wykonującego oraz informacje o powodzeniu lub błędzie. Statystyki
powstające w JMeterze są bardzo rozbudowane, jednak wykresy nie do końca
spełniają oczekiwań użytkownika. Dość ubogi interfejs z wynikami testów prezentuje
rys. 9.3.
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Rys. 9.3. Przykład prezentacji wyniku testu w JMeter
Źródło: opracowanie własne

JMeter wraz z niezbędnymi bibliotekami nie zajmuje dużo miejsca na dysku
(około 60 MB) oraz nie jest również bardzo wymagający, jeśli chodzi o zasoby
pamięciowe. Jest to jego dodatkową zaletą.
Internetowa strona projektu zawiera szczegółowy opis elementów, jakie mogą
zostać użyte w teście, przedstawia również ich konfigurację, nie wyczerpuje jednak
tematu i niekiedy konieczne jest zasięganie informacji z innych stron. JMeter jest tak
rozpowszechnionym narzędziem, że nietrudno znaleźć dodatkowe informacje,
zarówno na forach, jak i na innych stronach poświęconych testowaniu aplikacji. Łatwo
również znaleźć podręczniki ułatwiające zapoznanie się z narzędziem. Aplikacja jest
cały czas rozwijana (systematycznie powstają jej kolejne wersje – opisywana została
wydana w lutym 2012 r.) i jest dostępna darmowo.
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The Grinder 3.8
The Grinder jest frameworkiem stosowanym do tworzenia testów obciążeniowych
napisanym w języku Java. Działa na każdej platformie sprzętowej i dowolnym
systemie operacyjnym, który obsługuje J2SE 1.4 lub wyżej (Grinder 2) lub Java SE 6
(Grinder 3).
Instalacja i konfiguracja nie są zbyt wygodne, po pobraniu archiwum niezbędnych
plików, należy dodać odpowiednie ścieżki w zmiennych środowiskowych systemu. Do
parametryzacji testów wykorzystywany jest język skryptowy Jython (implementacja
języka Python napisana w Javie) a więc wskazana jest również jego instalacja.
Uruchamianie maszyn Grindera następuje przy pomocy wiersza poleceń.
Grinder składa się z 3 głównych procesów [GIN12] – każdy z nich jest wirtualną
maszyną Javy:


Procesy robocze (ang. Worker Processes) – interpretują skrypty testów
i wykonują testy. Każdy proces może uruchomić wiele testów jednocześnie,
przy użyciu wielu wątków.



Agenci (ang. Agents) – procesy uruchamiające i zatrzymujące procesy
robocze według wymagań.



Konsola – koordynuje inne procesy, układa i wyświetla statystyki dotyczące
testów oraz zapewnia edycję i dystrybucję skryptów. Interfejs graficzny konsoli
jest prosty i przejrzysty, dostępny w polskiej wersji językowej (rys. 9.4).

Rys. 9.4. Widok konsoli Grindera
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 9.5. Schemat działania testów obciążeniowych z użyciem Grindera
Źródło: [GIN12]

Procesy robocze i agenci kontrolowani są przy pomocy pliku grinder.properties,
w którym ustawia się nazwę skryptu, który ma zostać wykonany, liczbę wątków
i procesów roboczych oraz wiele innych parametrów (dokładne dane znajdują się na
oficjalnej stronie projektu).
Podczas testu, każdy proces roboczy ustanawia połączenie z konsolą w celu
raportowania statystyk (rys. 9.5). Każdy agent łączy się z konsolą w celu otrzymania
poleceń, które zostają przekazane do jego procesów roboczych. Konsola nasłuchuje
oba typy połączeń na konkretnym adresie i porcie. Jeśli agent nie może nawiązać
połączenia z konsolą lub w pliku ustawień wyłączone jest jej używanie, jego procesy
robocze zostaną uruchomione automatycznie, bez raportowania wyników do konsoli.
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Tworzone testy są jednoznacznie definiowane poprzez numer. Użytkownik
określa, które testy chce uruchomić, używając skryptów. Możliwe jest zdefiniowanie,
aby skrypt raportował różne czynności (np. różne żądania strony) w stosunku do tego
samego testu (Grinder będzie agregował wyniki). Skrypt jest wykonywany wiele razy
w typowym scenariuszu testowym. Każdy proces roboczy ma określoną liczbę
wątków, a każdy wątek wykonuje skrypt określoną liczbę razy. Jeżeli chce się
utworzyć skrypt do testowania aplikacji internetowej lub witryny sieci Web, można
użyć TCPProxy do nagrania sesji przeglądarki jako skrypt. Można pisać własne
skrypty lub korzystać z gotowych przykładów. Na stronie projektu dostępne są
wskazówki, jak pisać skrypty oraz materiały szkoleniowe.
Każdy proces roboczy zapisuje logowane informacje do pliku host-n.log, gdzie
host jest nazwą maszyny, a n numerem jej procesu roboczego. Dane dotyczące
poszczególnych testów zapisane są w pliku host-n-data.log, który może zostać
zaimportowany do arkusza kalkulacyjnego w celu dalszych analiz. Plik ten jest
jedynym miejscem, gdzie zapisywane są informacje o poszczególnych testach –
konsola wyświetla jedynie informację zbiorczą.
Narzędzie nie zajmuje dużo miejsca na dysku (niecałe 10 MB), jednak jeśli
chodzi o zajętość zasobów w trakcie działania, nie sprawuje się najlepiej.
Uruchamianie kilku maszyn wirtualnych potrafi skutecznie i dość silnie obciążyć
komputer.
Grinder nie jest narzędziem szczególnie rozpowszechnionym, zasługuje jednak
na uwagę. Projekt jest stale rozbudowywany. Jego oficjalna strona internetowa
zawiera wiele przydatnych informacji, które są logicznie uporządkowane i stanowią
dobrą bazę wiedzy pomocną przy korzystaniu z narzędzia. Oprócz niej istnieje kilka
innych stron, na których można uzyskać potrzebne informacje. Narzędzie dostępne
jest darmowo, na licencji BSD open-source.

SmartBear LoadComplete 2.0
LoadComplete jest narzędziem do tworzenia i uruchamiania zautomatyzowanych
testów obciążeniowych dla serwerów i web serwisów. Aplikacja działa tylko na
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systemach Microsoft Windows od wersji XP SP3, dodatkowo niezbędne jest
posiadanie przeglądarki internetowej - na stronie producenta podana jest IE 7.0
[LOA12]. Instalacja programu jest bardzo prosta – aplikacja posiada instalator, który
przeprowadza użytkownika przez kolejne kroki.
Aplikacja posiada rozbudowany interfejs użytkownika w języku angielskim,
w którym na pierwszy rzut oka trudno się odnaleźć. Przy bliższym poznaniu okazuje
się jednak, że GUI zostało bardzo dobrze przemyślane i jego elementy tworzą
logiczną całość (rys. 9.6).

Rys. 9.6. Interfejs graficzny aplikacji LoadComplete
Źródło: opracowanie własne

Tworzenie testów przy pomocy narzędzia LoadComplete polega na nagrywaniu
akcji (scenariuszy) wykonywanych przez użytkownika obsługującego testowaną
aplikację za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma więc problemu
związanego z brakiem wsparcia dla jakiegoś języka programowania.
Powstające testy można modyfikować na wiele sposobów – doświadczony
użytkownik jest w stanie budować testy praktycznie całkowicie odzwierciedlające
rzeczywistość. Możliwe jest dodawanie różnych grup użytkowników, wykonujących
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inne akcje, symulowanie różnych obciążeń (definiując również kształt oczekiwanego
obciążenia), uwzględniając w ten sposób ruch w systemie o różnych porach dnia.
Dodatkową opcją jest określenie szybkości łącza symulowanych użytkowników, dzięki
czemu tester może określić, jaki jest realny czas oczekiwania na odpowiedź
w zależności od szybkości łącza internetowego. Program dobrze sobie radzi
z generowaniem bardzo dużego ruchu – nawet do kilku tysięcy wirtualnych
użytkowników.
Podczas wykonywania testów generujących bardzo duże obciążenie możliwe jest
wykorzystanie kilku agentów (rys. 9.7). Remote Agent może być zainstalowany na
każdym komputerze lub maszynie wirtualnej. Program otrzymuje zadania do
wykonania, a po ich wykonaniu przekazuje dane z powrotem do LoadComplete, który
zbiera dane od wszystkich agentów.

Rys. 9.7. Schemat działania testu z wykorzystaniem agentów
Źródło: [DIS12]

W

obszarze parametryzacji testów, LoadComplete daje testerowi dużo

możliwości. Narzędzie pozwala stosować różne dane dla każdego wirtualnego
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użytkownika. Mogą one pochodzić z plików MS Excel, plików CSV, plików tekstowych
lub z bazy danych. Narzędzie posiada także wbudowany generator, dzięki któremu
można szybko generować dane testowe.
Podczas

wykonywania testu generowane są wykresy czasu ładowania

i przepustowości. Dodatkowo po wykonaniu testu użytkownik otrzymuje szereg
szczegółowych statystyk i raportów: raport podsumowujący, rozkład obciążenia
systemu

podczas

trwania

testu,

wykresy

przedstawiające

najdłuższe

czasy

odpowiedzi, przepustowość zapytań i odpowiedzi i inne. Wykresy są bardzo czytelne
i przejrzyste (rys. 9.8).

Rys. 9.8. Przykładowe wykresy narzędzia LoadComplete
Źródło: [SER12]

Według informacji na stronie producenta, LoadComplete wymaga 700 MB
miejsca na dysku i 512 MB pamięci RAM. Na luksus użytkowania tego narzędzia nie
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każdy może sobie pozwolić – aplikacja jest płatna i jej najtańsza wersja kosztuje 3 300
USD. Podczas podejmowania decyzji dotyczącej wyboru wersji trzeba wziąć pod
uwagę czas trwania licencji oraz maksymalną liczbę symulowanych wątków –
parametr dość istotny podczas testowania wydajności aplikacji, który zmienia się
w zależności od wybranego wariantu licencjonowania. Aplikacja nie jest powszechnie
stosowana (zapewne jednym z czynników jest cena), jednak posiada dość duże grono
odbiorców, szczególnie w większych firmach. Projekt jest stale rozbudowywany –
opisywana wersja została wydana w styczniu 2012 r.

WAPT Pro (Web Application Testing) 2.5
WAPT jest narzędziem do testowania wydajności witryn i aplikacji internetowych.
Występuje w dwóch wersjach – WAPT i WAPT Pro. Do analizy wykorzystana została
wersja PRO. Instalacja aplikacji jest prosta i szybka dzięki instalatorowi. Dodatkowo,
jeżeli testowana aplikacja jest napisana w technologii ASP.NET, Microsoft Silverlight
lub Adobe Flex, należy pobrać i zainstalować specjalny moduł umożliwiający
wykonywanie testów. Do generowania bardzo dużych obciążeń producent udostępnia
dodatkowo 64-bitową maszynę generującą obciążenie (ang. Load Engine), dzięki
której możliwe jest wygenerowanie 10 000 wirtualnych użytkowników. Program działa
tylko na systemach Microsoft Windows (od wersji XP) i do swojej pracy wymaga
przeglądarki internetowej [WAP12].
Aplikacja posiada interfejs użytkownika w języku angielskim (rys. 9.9). Po
uruchomieniu

programu

wyświetla

się

karta

użytkownikowi odnalezienie się w nowej aplikacji.

ułatwiająca

początkującemu

Metodyczne aspekty wyboru narzędzi automatyzujących testowanie wydajnościowe aplikacji
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Rys. 9.9. Interfejs użytkownika aplikacji WAPT Pro 2.5
Źródło: opracowanie własne

Tworzenie testów przy pomocy WAPT-a jest stosunkowo przejrzyste. Pierwszym
krokiem jest wybranie rodzaju testu. Następnie nagrywa się profil, wykonując akcje
bezpośrednio w testowanej aplikacji oraz określa się scenariusze (czas trwania testu,
liczbę użytkowników itp.). Profile można modyfikować, dodając w nich pętle, instrukcje
warunkowe, opóźnienia, zmienne losowe, skrypty JavaScript.
Program daje możliwość parametryzacji tworzonych testów (rys. 9.10). Wystarczy
wybrać odpowiedni element stworzonego profilu i wybrać odpowiednią zakładkę.
Wartości parametrów mogą być określone bezpośrednio w programie lub czytane
z plików tekstowych (każda wartość parametru powinna się znajdować w nowej linii).
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Rys. 9.10. Parametryzacja testów w WAPT Pro 2.5
Źródło: opracowanie własne

Przed uruchomieniem testu istnieje możliwość jego weryfikacji – można w ten
sposób sprawdzić, czy wszystkie akcje wykonywane są w żądanej kolejności oraz czy
wszystkie parametry mają odpowiednie wartości.
W trakcie wykonywania testu można obserwować statystyki dzięki generującym
się w czasie rzeczywistym wykresom. Są one bardzo ładne i czytelne. Do wyboru jest
ich kilka rodzajów, a na każdym z nich można dodatkowo wybrać, jakie dane chce się
zobaczyć (np. średni czas odpowiedzi liczba stron na sekundę, liczba aktywnych
użytkowników). Wykresy bardzo ułatwiają odczytywanie cech wydajności systemu. Po
wykonaniu testu użytkownik dodatkowo otrzymuje również szczegółowy raport,
w którym mnogość tabelek i informacji potrafi przytłoczyć. Trzeba naprawdę wiedzieć,
na co zwrócić uwagę, żeby się odnaleźć. Dodatkowo w raporcie znajduje się jeszcze
więcej wykresów. Nie są one już jednak tak interaktywne. Przykładowy wykres
wygląda jak na rysunku 9.11.
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Rys. 9.11. Wykres przedstawiający wyniki testu w aplikacji WAPT Pro 2.5
Źródło: opracowanie własne

Na stronie producenta dostępna jest dokumentacja dotycząca narzędzia. Nie jest
ona jednak zbyt szczegółowa, zawiera tylko podstawowe informacje, które mogą być
niewystarczające. Ciężko również znaleźć dodatkową pomoc na innych stronach czy
forach dotyczących testowania aplikacji.
Aplikacja wymaga około 500 MB miejsca na dysku twardym oraz około 2 GB
pamięci operacyjnej dla sprawnego działania. Jest to więc dość wymagające
narzędzie. W przypadku korzystania z dodatkowej maszyny generującej obciążenie,
wymagana ilość pamięci znacznie wzrasta. Narzędzie jest dostępne tylko na licencji
płatnej (zarówno wersja zwykła jak i Pro) i w najtańszym wariancie kosztuje 450 USD
(wersja Pro 900 USD). Dodatkowo należy doliczyć koszt dodatkowych modułów
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i narzędzi do generowania obciążenia, który też jest rzędu kilkuset USD, nie jest to
więc oprogramowanie tanie i wybierając je trzeba się liczyć z wydatkiem minimum
1000 – 1500 USD.

Reflective Solutions StressTester 7.5
StressTester jest narzędziem używanym do testowania wydajności aplikacji
webowych. Działa na najpopularniejszych platformach (Microsoft Windows, Solaris,
Linux, MAC/OS), a jego instalacja jest bardzo prosta dzięki instalatorowi. Przy
uruchomieniu aplikacji użytkownik otrzymuje kilka wskazówek „na dobry początek”,
ułatwiający pracę z jej interfejsem graficznym (dostępnym w języku angielskim) –
rys. 9.12.

Rys. 9.12. Interfejs graficzny aplikacji StressTester
Źródło: opracowanie własne
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Podczas przechodzenia między zakładkami użytkownik jest powiadamiany
o możliwości obejrzenia materiałów zapoznawczych z danym obszarem aplikacji. Dla
nowego użytkownika jest to okazja na „bezbolesne” poznanie GUI.
Tworzenie testów przy pomocy StressTestera polega na nagrywaniu akcji
wykonywanych przez użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Można je dodatkowo konfigurować w zakładce User Journeys, określając m.in.
opóźnienia między kolejnymi krokami oraz ich kolejność. Dodatkowo możliwa jest
parametryzacja tworzonych testów przy pomocy elementu Dynamic Data. Używając
go można generować wartości liczbowe, odczytywać wartości z pliku (np. tekstowego
lub CSV), pobierać je z bazy danych lub ze zdefiniowanej listy. Do konfigurowania
większości opcji w aplikacji można użyć specjalnych kreatorów, które niewątpliwie
ułatwiają pracę na początku, ale po zapoznaniu się z aplikacją stają się coraz mniej
użyteczne. Po skonfigurowaniu wszystkich akcji można przystąpić do wykonywania
testu.
Po wykonaniu testu można otrzymać szereg wykresów przedstawiających
statystyki wydajności aplikacji (rys. 9.13). Wykresy można dowolnie dostosowywać do
własnych potrzeb, są one bardzo czytelne i przejrzyste. Dodatkowo możliwe jest
generowanie raportów w formacie Worda, pliku HTML lub PDF.
Dostępna na stronie producenta dokumentacja jest przejrzysta i czytelna.
Dodatkowo dostępne podręczniki w znacznym stopniu ułatwiają pracę z narzędziem.
Jednak poza materiałami udostępnionymi przez producenta ciężko jest znaleźć
jakiekolwiek informacje lub wskazówki dotyczące używania aplikacji.
Program wymaga około 100 MB miejsca na dysku i nie potrzebuje dużych
zasobów pamięci, co jest niewątpliwie jego zaletą. Dostępny jest tylko w wersji płatnej.
Decydując się na wybór tego narzędzia trzeba się liczyć z bardzo dużym wydatkiem,
zwłaszcza, jeśli planuje się wykonywanie testów dla dużej liczby wirtualnych
użytkowników – zakup licencji niewygasającej dla 100 użytkowników to koszt ponad 4
000 USD.
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Rys. 9.13. Przykład wykresu po wykonaniu testu za pomocą StressTestera
Źródło: opracowanie własne

9.3.

METODYKA WIELOKRYTERIALNEGO WYBORU NARZĘDZI

Metodyczne podejście do wyboru narzędzi (systemów) informatycznych zmniejsza
prawdopodobieństwo popełnienia błędu i, w konsekwencji, użycia niewłaściwego
narzędzia. Wybór wymaga oczywiście istnienia zbioru (minimum dwuelementowego)
alternatyw (wariantów). Podstawą ich oceny jest kryterium, rozumiane jako pewna
właściwość (cecha) analizowanych narzędzi, przyjmująca różne wartości oraz
pozwalająca uszeregować analizowane warianty od najlepszego do najgorszego.
Cechy jakościowe powinny byś skwantyfikowane, np. poprzez użycie różnych skal
(zwykle porządkowych, np.: 1,2,3,4,5). Szeregowanie natomiast może odbywać się od
najmniejszej (wartość cechy należy minimalizować) lub największej wartości cechy (jej
maksymalizacja). Wybór z użyciem kryteriów może być jedno- i wielokryterialnym.
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W przypadku wyboru jednokryterialnego metodyka wyboru narzędzia jest dość
prosta: wybierane jest narzędzie o najlepszej wartości kryterium. Pewnym problemem
jest sytuacja kiedy dwa lub więcej wariantów oceniane są jako najlepsze. Bez
wprowadzenia dodatkowego kryterium wybór w takim przypadku jest nierozstrzygalny.
Częściej występuje problem kiedy kryteriów wyboru jest wiele i mają one różny
charakter, tj. zakres wartości (np. 0-0,55 lub 10 000-38 000), jednostkę miary (np. zł
i MB) oraz sposób szeregowania wariantów (minimalizacja lub maksymalizacja).
Często nie istnieje wariant najlepszy w świetle wszystkich kryteriów oceny. Sytuację
taką (dla wyboru dwukryterialnego) obrazuje rysunek 9.14. W takim przypadku bez
dodatkowej metodyki nie można jednoznacznie wskazać, który system jest najlepszy
(na rys. 9.14 systemy S1 i S4 mają maksymalne wartości jednego z kryterium).

Rys. 9.14. Sytuacja wyboru systemu w przypadku dwóch maksymalizowanych kryteriów
Źródło: opracowanie własne

Istnieje wiele metod wyboru w sytuacji liczby kryteriów większej niż jedno. Do
najważniejszych z nich zalicza się następujące metody:


trywialna

(tj.

przekształcająca

jednokryterialnego),

problem

wielokryterialnego

wyboru

do
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taksonomiczna (tj. wykorzystująca pojęcie systemu idealnego i odległości od
niego, metoda bardzo bliska metodom klasyfikacji obiektów znanej jako
taksonomia wrocławska),



agregacyjna (metoda „negatywnego” doboru, tj. ograniczanie liczebności
zbioru wariantów z użyciem coraz to mniej istotnych kryteriów),



metody polioptymalizacji (zwykle zbyt skomplikowane by je stosować do
niezbyt licznych zbiorów alternatyw).

Metodyka wyboru narzędzi automatyzujących testowanie wydajnościowe aplikacji
z wykorzystaniem wielu, różnorodnych kryteriów składa się z następujących etapów:
1. Wybór zbioru parametrów narzędzi, tj. cech określających jakość narzędzia
w określonym aspekcie (tu: pod kątem wspomagania automatyzacji testów,
ale nie tylko).
2. Określenie wartości cech dla narzędzia wzorcowego - idealnego, tj. takiego,
które uznaje się za najlepsze w świetle przyjętych kryteriów.
3. Dobór wag dla poszczególnych cech.
4. Obliczenie macierzy odległości (w wybranej metryce, uwzględniającej wartości
cech i ich wagi) pomiędzy rozpatrywanym narzędziami (w tym również
odległości od systemu idealnego).
5. Graficzne przedstawienie rezultatu obliczeń przy pomocy tzw. dendrytu
odległości.

Wybór zbioru cech rozpatrywanych narzędzi oraz ich wag ma oczywiście charakter
subiektywny i jest zależy od konkretnych warunków. Przykładowo cecha „koszt” może
mieć w jednym przypadku bardzo dużą wagę (istotna dla wybierającego narzędzie jest
cena jego zakupu), a w innym – małą (dla wybierającego bardziej istotna może być
np. jakość, która to w takim przypadku będzie miała przypisaną wyższą od ceny
wagę).
Metryka

wyznaczania

następującej formuły:

odległości

może

być

wyznaczona

przy

pomocy
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d ij 

 w y
k

 y jk  , dla i, j  1,..., Q
2

ik
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(9.1)

k 1

gdzie:

Q – liczba porównywanych narzędzi włącznie z wzorcowym,
N – liczba cech,

wk – waga k -tej cechy,
yik – znormalizowana wartość k -tej cechy dla i -tego narzędzia.
Znormalizowaną wartość

yik , pozbawioną miana i przyjmującą wartości

z przedziału (0, 1> wyznacza się przy pomocy formuły:

yik 

xik
Mk

(9.2)

gdzie:

M k – maksymalna wartość k -tej cechy,
xik – wartość k -tej cechy dla i -tego narzędzia, przyjmująca wartości większe od
zera.

Dendryt odległości ilustruje podobieństwo systemów do siebie i do systemu
wzorcowego. Pozwala na grupowanie rozpatrywanych wariantów w skupienia
podobne względem zbioru kryteriów oceny i ich wag.
Metoda konstruowania dendrytu składa się z dwóch kroków [MIŁ93]:
1. Dla każdego porównywanego systemu jest wyszukiwany system leżący
najbliżej danego i łączy się je odcinkiem. Po połączeniu wszystkich systemów
z najbliższymi otrzymuje się skupienia pierwszego rzędu, które mogą już
tworzyć dendryt kompletny. Jeśli jednak istnieje więcej niż jedno skupienie
pierwszego rzędu, należy wówczas utworzyć skupienia wyższego rzędu.
2. Skupienie wyższego rzędu otrzymuje się łącząc każde skupienie danego
rzędu ze skupieniem rzędu najbliższego względem niego. Odcinek łączący
skupienie danego rzędu z rzędem najbliższym jest odcinkiem łączącym
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narzędzie należące do danego skupienia z najbliższym narzędziem
nienależącym do tego skupienia. Jeśli po połączeniu wszystkich skupień
danego rzędu ze skupieniami najbliższymi otrzyma się więcej niż jedno
skupienie wyższego rzędu, procedurę łączenia powtarza się dotąd, aż
otrzyma się jedno skupienie stanowiące dendryt.

9.4.

PRZYKŁAD WYBORU NARZĘDZIA DO TESTÓW WYDAJNOŚCIOWYCH

Na podstawie funkcjonalności narzędzi, możliwości ich parametryzacji, metod
przedstawiania wyników oraz innych cech omówionych w rozdziale 9.2. dokonano
doboru parametrów – cech i ich wag do porównania poszczególnych narzędzi
wspomagających automatyzację testów wydajnościowych (tab. 9.1.) dla średniej
wielkości firmy wytwarzającej oprogramowanie medyczne i będącej częścią dużej
międzynarodowej grupy.
W analizowanym przypadku najbardziej istotnymi właściwościami narzędzi do
automatyzacji

testowania

wydajnościowego

aplikacji

były

(w

kolejności

od

najważniejszego):


możliwość parametryzacji testów,



zarządzanie logiką testów,



jakość przedstawienia wyników testów,



jakość interfejsu użytkownika.

Do najmniej ważnych cech zostały zaliczone w warunkach danej firmy oraz
potrzeb zespołu rozwijającego oprogramowanie następujące:


jakość instalacji narzędzia (zwykle jednorazowa),



liczba wspieranych języków programowania (wszystkie narzędzia wspierają
ten jeden używany do budowy systemu),



dostępność dodatkowej dokumentacji (zwykle podstawowa dokumentacja
posiada wystarczająca jakość, a jej wpływ na końcową ocenę zapewnia cecha
jakość dokumentacji z dużą wagą równą 0,6 – tab. 9.1).
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Tabela 9.1. Oznaczenia,

wagi

i

zakres

wartości

poszczególnych

cech

narzędzi

do

automatyzacji testowania wydajnościowego aplikacji
Cecha
Różnorodność platform
Instalacja narzędzia
Wspierane języki programowania
Jakość interfejsu użytkownika
Możliwość parametryzacji testów
Zarządzanie logiką testów
Przedstawianie wyników testów
Jakość dokumentacji
Dostępność tutoriali/informacji poza
dokumentacją
Rodzaj licencji
Rozwój narzędzia
Zajętość zasobów
Źródło: opracowanie własne

Symbol
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9

Waga
0,6
0,2
0,3
0,7
1,3
0,9
0,8
0,6
0,3

Zakres wartości, pkt.
1–5
1–3
1–3
1–5
1 – 10
1 – 10
1–5
1–5
1–3

x10
x11
x12

0,4
0,5
0,5

1–3
1–3
1–3

Wartości poszczególnych cech dla wszystkich sześciu ocenianych narzędzi
zostały podane normalizacji w tabeli 9.2. Tabela 9.3 zawiera zaś rezultat obliczeń
macierzy odległości poszczególnych narzędzi i narzędzia wzorcowego, zgodnie
z formułą (9.1) oraz wagami z tabeli 9.1.
Tabela 9.2. Wartości cech dla poszczególnych narzędzi
Cecha

JMeter
2.6

The
Grinder
3.8
x1
5
5
x2
2
2
x3
2
2
x4
3
2
x5
6
4
x6
7
5
x7
3
2
x8
5
4
x9
3
1
x10
3
3
x11
3
3
x12
2
2
Źródło: opracowanie własne

LoadComplete
2.0

WAPT
Pro 2.5

StressTester
7.5

Narzędzie
wzorcowe

2
3
1
4
5
4
3
3
2
2
3
1

2
3
1
3
5
5
4
3
1
1
3
1

5
3
1
4
6
5
4
4
1
1
2
2

5
3
3
5
10
10
5
5
3
3
3
3
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Tabela 9.3. Macierz odległości rozpatrywanego zbioru narzędzi

JMeter

JMeter

Grinder

Load
Complete

WAPT
Pro

Stress
Tester

Narzędzie
wzorcowe

x

0,5526

0,7892

0,9029

0,7364

0,8001

x

0,7713

0,8354

0,7622

1,2253

x

0,3831

0,6949

1,2451

x

0,6262

1,2933

x

1,0356

Grinder
LoadComplete
WAPT Pro
StressTester
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9.15. Dendryt kompletny dla porównywanych narzędzi wspomagających automatyzację
testów wydajnościowych
Źródło: opracowanie własne

Na

rysunku

9.15

przedstawiony

został

przybliżony

wygląd

dendrytu

zbudowanego na podstawie wyliczonych odległości. Analiza tego dendrytu wskazuje
wyraźnie, że narzędziem najbliższym wzorcowego jest Apache JMeter v. 2.6
(odległość: 0,8). Pozostałe narzędzia są dość odległe od wzorca (ponad 1,03
a najczęściej ponad 1,2). Rezultatem analizy jest wniosek o dużej przydatności
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JMetera podczas automatyzacji testów wydajnościowych w konkretnych warunkach
rozwoju aplikacji w konkretnej firmie.

9.5.

PODSUMOWANIE

Przedstawiona

metodyka

doboru

narzędzi

automatyzujących

testowanie

wydajnościowe aplikacji umożliwia całkowicie uzasadniony i obiektywny wybór przy
stosowaniu subiektywnych kryteriów. Subiektywność przejawia się w doborze zbioru
analizowanych cech, ich zakresie wartości oraz we wskazaniu ich wag (tj. ważności
dla dokonującego wyboru). Obiektywność – w identycznym traktowaniu wszystkich
potencjalnych możliwości.
Należy podkreślić, że ze względu na subiektywność przyjętych wag oraz
wartościowania cech, wyników analizy i doboru narzędzi automatyzujących testowanie
wydajnościowe aplikacji nie należy przyjmować w sposób uproszczony i bezkrytyczny.
Są one bowiem silnie związane z konkretnymi wymaganiami oraz warunkami doboru
narzędzi.
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Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku przyniosło ogromne zmiany w dziedzinie
technologii internetowych. Niegdyś dominujące statyczne strony skutecznie wypierane
są przez interaktywne aplikacje. Dynamicznie rozwijająca się komputeryzacja we
wszystkich sferach życia dotarła także do handlu i edukacji.
E-handel, czyli tzw. handel elektroniczny, jest aktywnie rozwijanym obszarem
wykorzystywania

technologii

internetowych

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej, polegający na realizowaniu transakcji handlowych drogą elektroniczną.
Kupowanie

i

i potwierdzanie

sprzedawanie
zamówień

produktów,

czy

obsługa

usług

lub

płatności

informacji,

przyjmowanie

bezgotówkowych

to

tylko

podstawowe formy e-handlu [ONE12, WIK12].
Wraz z rozwojem Internetu powstały nowe sposoby edukacji, takie jak kształcenie
na odległość. E-learning to metoda szkolenia polegająca na wykorzystywaniu mediów
elektronicznych w tym Internetu, intranetu, plików audio/video oraz nośników typu
CD/DVD. Pojęcia e-learning często używa się zamiennie z określeniem Distance
Learning, co jest związane z faktem, że proces nauczania odbywa się za
pośrednictwem podłączonego do Internetu komputera, dzięki czemu możliwe jest
przekazywanie wiedzy bez żadnych ograniczeń czasowych czy geograficznych
[CLA07].
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Coraz więcej firm, instytucji finansowych oraz szkół wprowadza kształcenie
oparte na technologiach webowych. Nie jest to przypadek. Fakt ten wynika z rosnącej
świadomości większych możliwości jakie daje kształcenie on-line w porównaniu do
tradycyjnych bezpośrednich form nauczania. Obecnie najbardziej atrakcyjnym
segmentem dla firm szkoleniowych są korporacje. Duże przedsiębiorstwa przede
wszystkim zyskują czas jaki byłby poświęcony na przeszkolenie kilkudziesięciu lub
kilkuset pracowników, a także wtórnie wiele oszczędności [WOZ09].
Inna sytuacja kształtuje się natomiast w sektorze MŚP (małych i średnich
przedsiębiorstw), które nadal w niewielkim stopniu korzystają z możliwości takiego
rozwoju. Bariery wynikają głównie z ograniczonej liczby zatrudnionych pracowników
oraz ograniczonych możliwości finansowych.
E-learning jest coraz popularniejszym sposobem oferowania szkoleń także przez
uczelnie wyższe. Oferta trafia do klientów indywidualnych, wśród których sporą grupę
stanowią studenci. Mylne jest jednak wrażenie, że z takiej formy edukacji korzystają
wyłącznie ludzie młodzi. Wiele osób odczuwa potrzebę doszkalania bez względu na
wiek czy charakter wykonywanej pracy. Ponadto obsługa tego typu platform jest
zwykle dość prosta, więc osoby zainteresowane nie powinny mieć problemu z ich
obsługą.
Najwięcej osób decyduje się na rozpoczęcie takiego kursu z własnej inicjatywy
lub jako dokształcenie zorganizowane przez zakład pracy. O dużym powodzeniu tej
metody decyduje głównie fakt przeniesienia środka ciężkości z nauczyciela na ucznia
– to kursant wybiera sobie optymalny czas nauki, porcję materiału jaką w danym
momencie jest w stanie przyswoić oraz tempo nauki.
Oferta szkoleń webowych jest niezwykle bogata. Największą popularnością
cieszą się kursy i szkolenia kształtujące umiejętności sprzedażowe. Dynamicznie
rozwijają się także szkolenia związane z nowoczesnymi technologiami oraz szkolenia
marketingowe i PR-owe [CLA07, WOZ09].
Można zaryzykować stwierdzenie, że platformy e-learningowe rozwijają się
razem z Internetem. Jeśli w danym momencie można zauważyć większą niż
dotychczas popularność portali z materiałami video to jest to sygnał do wykorzystania
właśnie tego kanału e-learningu.
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Polski rynek e-learningu nadal jest na etapie pokazywania i przekonywania
odbiorców, że jest to godna zaufania forma kształcenia. Wiele osób kojarzy naukę
przez Internet jako czytanie lub ściąganie materiałów edukacyjnych. Tymczasem
platformy e-learningowe oferują wiele, wiele więcej.

Obecnie e-learning znajduje zastosowanie jako narzędzie służące do:


podnoszenia

kompetencji

pracowników

–

szkolenia

marketingowe,

podnoszenia kompetencji interpersonalnych, kierowanie zespołem itp.;


wprowadzania nowych pracowników – szkolenia wdrażające, organizacyjne;



zdobywanie umiejętności obsługi technologii informatycznych – szkolenia
komputerowe itp.;



nauki języków obcych – językowe szkolenia e-learningowe;



usprawnianie

działań

sprzedażowych

i

obsługi

klientów –

szkolenia

podnoszące umiejętności sprzedażowe, umożliwiające przeprowadzanie
symulowanych rozmów z klientami.

To co jest aktualne dziś, niekoniecznie będzie aktualne za rok. Proces wdrażania
e-learningu jest procesem długotrwałym, zwłaszcza w przypadku większych i bardziej
rozbudowanych projektów e-learningowych. W tej kwestii warto obserwować to, co się
dzieje na rynkach zachodnich, gdyż to właśnie te rynki często wyznaczają ogólne
trendy [WOZ09].
Według danych Eurostatu, udział Polski w kształceniu ustawicznym nadal jest
niewielki w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Jesteśmy także daleko w tyle za
Danią, Szwecją i Finlandią gdzie średni udział dorosłych w kształceniu ustawicznym
waha się na poziomie 22%-31%, podczas gdy w naszym kraju wynosi on niecałe 5%
[EUR12].
Mimo to można patrzeć z optymizmem na rynek e-learningowy w Polsce. Według
badania Ruder Finn, dziewięciu na dziesięciu internautów surfuje w sieci, aby
poszerzyć swoją wiedzę. I to jest znak, że tego typu platformy są potrzebne [BAN12].
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10.1. WYKORZYSTANIE ZEND FRAMEWORK
Niemal z każdej aplikacji internetowej można wyodrębnić elementy, które się w niej
powtarzają i pełnią tę samą funkcję. Zalicza się do nich komunikacja z bazą danych
czy też obsługa i administrowanie użytkownikami danej aplikacji. Definiowanie takich
elementów dla każdej tworzonej aplikacji mija się z celem i jest wysoce nieefektywne,
dlatego należy wyznaczać je tak, aby można je było wielokrotnie wykorzystywać bez
konieczności ich modyfikacji. W

programowaniu komputerowym taki zestaw

komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań
określa się mianem frameworka. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny
mechanizm jej działania. Programista tworzący aplikację, rozbudowuje i dostosowuje
poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu [ALL09, CLA07].
Tworzenie własnego frameworka wymaga od programisty nie tylko sporej wiedzy
programistycznej, ale także wiele czasu. W efekcie można otrzymać niepowtarzalny
produkt, który zawiera wszystkie potrzebne komponenty, a dodatkowo w 100% znać
jego działanie. Jednak skorzystanie z jednego z dostępnych na rynku frameworków
dostarcza

dużo

większych

możliwości,

lepszy

kod

zaprojektowany

przez

doświadczonych programistów oraz ogromne oszczędności czasu. Niewątpliwą
korzyścią z tworzonej samodzielnie aplikacji jest łatwa kontrola kodu oraz możliwość
szybkich zmian. Z drugiej strony aplikacja pisana zewnętrznie jest mniej narażona na
błędy i jest wielokrotnie lepiej przetestowana. Twórcy frameworków jednak zbyt często
próbują dogodzić wszystkim gustom, czego efektem jest nadmiernie rozbudowana
i zawiła struktura [GIL09, PAD09].
Jednym z najczęściej wykorzystywanych i najprężniej rozwijanym frameworkiem
jest Zend Framework. Prace nad jego tworzeniem trwały dość długo, bo ponad rok.
Jest on stale rozwijany przez społeczność użytkowników pod okiem firmy Zend, którą
tworzy zespół odpowiedzialny także za sam język PHP, przez co ma on największą
gwarancję dalszego rozwoju oraz wsparcia. Zend Framework pracuje w oparciu
o język

PHP

5,

realizując

założenia

aplikacji

tworzonej

w

paradygmacie

zorientowanym obiektowo. Posiada w swojej strukturze bibliotekę pozwalającą
w prosty sposób na połącznie z wieloma rodzajami serwerów baz danych – MySQL,
IBM DB2, Informix, Oracle, PostgreSQL oraz SQLite. Framework został oparty
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o wzorzec projektowy MVC (pol. Model-Widok-Kontroler), którego potencjał tkwi
w rozdzieleniu

kodu

odpowiedzialnego

za

przetwarzanie

danych

od

kodu

odpowiedzialnego za ich wyświetlanie. Model odpowiada za realizację logiki
biznesowej, czyli za wszystkie operacje związane z wymianą danych. Dotyczy to
pobrania danych z zadanego źródła, np. bazy danych, przetworzenia i przekazania ich
do widoku. Widok opisuje, jak wyświetlić pewną część modelu w ramach utworzonego
interfejsu użytkownika. Z kolei kontroler przyjmuje dane wejściowe od użytkownika
i reaguje na poczynania, zarządzając aktualizacje modelu oraz odświeżenie widoków
[EVA08, GIL05, MCA08].
Zend Framework uznawany jest za podstawę programistyczną, która umożliwia
tworzenie aplikacji szybciej niż przy braku gotowych elementów. Jedną z zalet
stosowania frameworków jest praca w pewnego rodzaju ramach, które narzucają
programiście konwencję i reguły programowania. Dla początkujących programistów
może wydawać się to wadą, lecz niewątpliwą korzyścią płynącą z pracy w tym
schemacie jest dobrej jakości kod, który można wielokrotnie wykorzystywać. Aby
programista mógł zyskiwać większe korzyści ze stosowania Zend Framework,
konieczne jest nie tylko poznanie modułów, ale także wiedza z dziedziny technik
programistycznych wymaganych do prawidłowej realizacji aplikacji. W szczególności
wskazana jest znajomość mechanizmów obiektowych w PHP oraz wzorców
projektowych. Bez tego realizacja jakiegokolwiek projektu będzie prowadziła do
nieeleganckiego i trudnego w zarządzaniu kodu źródłowego.
Zend może być wykorzystywany także do mniej skomplikowanych skryptów
realizujących proste zadania. Aplikacje dołączone w zestawie z frameworkiem mogą
posłużyć jako przykład. Aby rozpocząć jakieś zadanie wystarczy dołączyć biblioteki
pakietu, bez konieczności inicjowania całego silnika systemu. Ta zaleta niewątpliwie
czyni z Zenda dobre narzędzie, które może być wykorzystane w istniejącej już
aplikacji bez ryzyka konfliktów. Oczywiście Zend Framework można wykorzystać do
utworzenia aplikacji internetowej od zera. Nie należy zapominać, iż Zend jest ciągle
w fazie rozwoju, ale według zapewnień projektantów, zmianie nie ulegnie już żadna
konwencja nazewnicza, a interfejs istniejących klas pozostanie bez zmian. Ma to
kluczowe znaczenie, ponieważ decydując się na rozwój własnych aplikacji,
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programiście zależy aby uzyskana podstawa programistyczna była rozwijana, ale bez
wpływu na funkcjonowanie istniejących programów [LYM09, POP09].

10.2. ANALIZA WYBRANYCH PLATFORM E-LEARNINGOWYCH
Przed przystąpieniem do opracowywania założeń systemu, przeprowadzono analizę
kilku popularnych na rynku platform e-learningowych. Pozwoliło to na bliższe
zapoznanie się ze specyfiką tego typu platform oraz określiło wizję innowacyjnej
platformy sprzedaży mediów elektronicznych. Analizie został poddany projekt
wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Akademia PARP,
który jest obecnie największym przedsięwzięciem e-learningowym w Europie
Środkowo-Wschodniej. Pozostałe platformy poddane analizie to InterKursy.pl,
ekademia.pl oraz way2learn działające na rynku polskim.
Akademia PARP jest portalem edukacyjnym skierowanym do małych i średnich
przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Od niedawna portal posiada w ograniczonym zakresie ofertę szkoleniową dla dużych
przedsiębiorstw.
Projekt Akademia PARP jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Jego celem jest upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej
za pośrednictwem Internetu. Dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkolenia są w pełni bezpłatne.
W początkowym okresie funkcjonowania (2006 r.) oferta portalu ograniczała się
do dwóch szkoleń. Aktualnie na portalu dostępnych jest około 30-stu szkoleń,
skupionych wokół bloków tematycznych:


zagadnienia finansowe i prawne,



zarządzanie strategiczne i operacyjne,



umiejętności menadżerskie i osobiste,



marketing i sprzedaż,



wiedza ogólna i otoczenie biznesu.
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Funkcjonowanie portalu jest możliwe dzięki pracy ponad 100 specjalistów.
W skład zespołu obsługującego serwis wchodzą trenerzy i eksperci merytoryczni
z doświadczeniem, informatycy, graficy, specjaliści od multimediów, logistyki szkoleń
i PR (Public Relations).
Na potrzeby projektu wykorzystywana jest bogata infrastruktura techniczna:
nowoczesne datacenter z farmą serwerów, rozbudowana platforma e-learningowa
z licznymi narzędziami wsparcia takimi jak m.in. czaty, wideoczaty, fora dyskusyjne
czy strony wiki oraz cyfrowe call-center z infolinią 801.
Platforma współpracuje z serwisem wp.pl – dzięki temu zapewnia sobie większą
rozpoznawalność w sieci i gwarantuje dostęp do całkowicie darmowej wiedzy
biznesowej jeszcze większej liczbie internautów. Ponadto eksperci Akademii PARP
przygotowują artykuły, które są publikowane na portalu, w zakładce Biznes. Innymi
patronami medialnymi są: Rzeczpospolita, Tv Biznes, Polskie Radio Program 1.
Wykonawcą projektu Akademia PARP jest konsorcjum Estakada.pl-Betacom,
wiodący w Polsce dostawca szkoleń e-learning oraz kompleksowych projektów
opartych na e-learningu.
Akademia PARP to największy projekt e-learningowy w Europie Środkowo –
Wschodniej. Pod koniec 2009 r. w projekcie brało udział ponad 80 tys. osób.
Wśród kursantów przeważają kobiety, zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach
lub będące na urlopie macierzyńskim. Z zasobów portalu chętnie korzystają także
studenci, początkujący biznesmeni, właściciele firm oraz osoby z grupy wiekowej 50+.
Wynika stąd, że grupa odbiorców jest niezwykle szeroka. Z kursów chce korzystać
praktycznie każdy bez względu na wiek, płeć i wykształcenie.
Szkolenia składają się z lekcji, podczas których uczestnik jest informowany
o celach

i

rezultatach

szkolenia.

Treść

przeplatają

interaktywne

ćwiczenia

doskonalące. W szkoleniu występują praktyczne przykłady z życia wzięte, co bardzo
ułatwia przyswajanie wiedzy. Po przejściu modułu (zestawu kilku lekcji) uczestnik
może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu. Ukończenie każdego szkolenia
z wynikiem powyżej 50% uprawnia do otrzymania certyfikatu – jest on wysyłany na
podany adres pocztowy lub w formie elektronicznej na adres e-mail [PAR12].
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10.3. NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA SYSTEMU
Celem pracy było stworzenie platformy służącej przygotowywaniu i sprzedaży
dowolnych mediów elektronicznych o charakterze edukacyjnym. Platforma z założenia
posiada charakter otwarty, umożliwiający każdemu internaucie tworzenie, sprzedaż
i kupowanie materiałów edukacyjnych.
Materiały sprzedawane w ramach platformy można podzielić na dwa główne
działy:


Kursy do pobrania – wszelkiego typu pliki graficzne, PDF, animacje, nagrania
audio czy video, do ściągnięcia lub odsłuchania na stronie.



Interaktywne lekcje, które są tworzone a następnie udostępniane na
opisywanej platformie. Ze względu na mechanizm interakcji korzystający z
narzędzi platformy, kursów tego rodzaju nie można pobierać na lokalne
komputery użytkowników.

Platforma zawiera wbudowane mechanizmy płatności on-line oraz za pomocą
premium SMS. Dzięki temu, sprzedawcy, bez potrzeby podpisywania dodatkowych
umów z operatorami płatności mogą natychmiast rozpocząć sprzedaż.
Głównym źródłem zysków dla beneficjenta jest prowizja od sprzedanych kursów.
Wysokość tej prowizji regulowana jest umowami z poszczególnymi sprzedawcami.
Prowizja potrącana jest przy wypłacie środków poszczególnym sprzedawcom na
koniec każdego okresu rozliczeniowego. Model biznesowy przyjmuje, że wszystkie
płatności za kursy są przyjmowane na subkonto beneficjenta tworzone indywidualnie
dla każdego sprzedawcy. Dzięki temu w prosty sposób beneficjent może analizować
przepływy finansowe każdego sprzedawcy i jednocześnie posiada prostą możliwość
egzekwowania prowizji od sprzedanych kursów.
Na podstawie specyfikacji systemu przygotowanej w pierwszych tygodniach
stażu, został przygotowany projekt interfejsu graficznego. Następnie został on
zakodowany w HTML oraz przy pomocy arkuszy stylów CSS. Widok strony startowej
aplikacji został przedstawiony na rys. 10.1.
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Rys. 10.1. Widok strony startowej
Źródło: opracowanie własne

Aby użytkownik mógł w pełni korzystać z serwisu musi dokonać rejestracji. Okno
rejestracji dostępne jest po kliknięciu w prawym górnym rogu przycisku „Załóż konto”.
Okno rejestracji użytkownika zostało załączone na rysunku 10.2.
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Rys. 10.2. Rejestracja użytkownika
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10.3. Logowanie użytkownika
Źródło: opracowanie własne

Na głównej stronie aplikacji, użytkownik zarejestrowany może uzyskać dostęp do
panelu użytkownika poprzez formularz logowania dostępny pod przyciskiem
„Logowanie” w prawym górnym rogu ekranu (rys. 10.3). W formularzu logowania
dostępny jest link do zamiany formularza na logowanie sprzedawcy oraz linki
funkcyjne prowadzące do rejestracji i przywracania hasła użytkownika.
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Każdy użytkownik odwiedzający stronę portalu może zapoznać się kategoriami
oferowanych kursów oraz z listą kursów w danych kategoriach. Na liście oprócz tytułu
kursu widoczne są informacje o autorze, krótki opis kurs i cena (rys. 10.4).

Rys. 10.4. Lista kursów w kategorii
Źródło: opracowanie własne

Z poziomu listy kursów istnieje możliwość podglądu szczegółów dotyczących
danego kursu. Po kliknięciu w przycisk „Zobacz więcej” pojawia się strona ze
szczegółowym opisem. Na rysunku 10.5 zostały przedstawione szczegóły kursu
w wersji do pobrania. Poniżej opisu kursu znajduje się link do pobrania pliku
demonstracyjnego.

Istnieje

także

możliwość

wbudowanemu w system odtwarzacza audio.

odsłuchania

na

stronie,

dzięki
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Rys. 10.5. Strona kursu z plikiem demonstracyjnym
Źródło: opracowanie własne

Cała aplikacja została oparta o zaprezentowany projekt graficzny. Widoki wszystkich
użytkowników systemu wyglądają podobnie. Zakodowany projekt graficzny został
przetestowany pod kontem zgodności ze standardami W3C [DAR06]. Szablon
wyświetla się prawidłowo pod wszystkimi popularnymi przeglądarkami internetowymi.

10.4. PODSUMOWANIE
Przez ostatnie lata dużo słyszy się o społeczeństwie informacyjnym. Wielu Polaków
mówiąc o tym zjawisku ma na myśli szeroko rozumiany dostęp do Internetu. Jednak
w społeczeństwie informacyjnym najważniejsze znaczenie ma sama informacja.
Według badań Eurostatu, dziewięciu na dziesięciu internautów surfuje w sieci
w poszukiwaniu informacji, aby poszerzać swoją wiedzę [EUR12].
W ramach pracy została stworzona specyfikacja platformy e-learningowej, która
może wpływać na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Aplikacja powstała na
podstawie tejże specyfikacji spełnia najważniejsze z przyjętych założeń. Jej
funkcjonalność została przystosowana do potrzeb wynikających z realizacji stażu
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w projekcie „Absolwent na miarę czasu”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Skorzystanie z platformy daje możliwość dodawania i edytowania klasycznych
oraz interaktywnych kursów. Możliwe jest zamieszczanie materiałów w postaci plików
graficznych, audio, animacji FLASH, video a także dokumentów PDF.
Zbudowanie aplikacji opartej na wzorcu projektowym, jakim jest MVC pozwoliło
na oddzielenie logiki biznesowej aplikacji od strony prezentacyjnej. Takie posunięcie
sprawiło, że kod stał się bardziej przejrzysty oraz w przyszłości łatwiej będzie go
można

modyfikować.

Wykorzystanym

przedstawicielem

wspomnianej

wyżej

architektury, pracującym w oparciu o język PHP jest Zend Framework. Zastosowanie
tego frameworka niesie wiele korzyści dla aplikacji. Przy dalszym jej rozwoju,
programista będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego firmy Zend
Technologies, która ciągle pracuje nad nowymi wersjami frameworka.
Projektując interfejs aplikacji skorzystano z pewnych konwencji i zasad
panujących w sieci, gwarantujących tworzenie przyjaznego dla użytkownika interfejsu.
O ile przy tworzeniu architektury wykorzystano nowoczesne techniki programowania,
tak przy projektowaniu szaty graficznej trzymano się konwencji, do jakich użytkownicy
zdążyli się już przyzwyczaić. Głównie chodzi o zasady rozmieszczenia elementów
układu na stronie, kolorystyki czy typografii.
Aplikacja stworzona w ramach stażu stanowi pewną alternatywę dla dostępnego
konkurencyjnego oprogramowania, jednak posiada kilka niedogodności, które należy
w przyszłości poprawić. Przygotowana platforma e-learningowa posiada charakter
otwarty i każdy użytkownik będzie mógł za jej pomocą poszerzać swoją wiedzę.
Oferuje ona nie tylko możliwość korzystania z jej bazy wiedzy ale także pozwala na
weryfikację zdobytej za jej pomocą wiedzy.
Istnieje

możliwość

dalszego

rozwoju

aplikacji

aby

mogła

konkurować

z najlepszymi graczami na rynku. Społeczeństwo polskie potrzebuje działań
promujących i zachęcających do korzystania z tego typu platform. Dzięki dużej
użyteczności, jak i dobremu interfejsowi użytkownika, może ona osiągnąć sukces.
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11
Hybrydowy system
symulacji procesów przemysłowych
na przykładzie browaru

Istotnym czynnikiem rozwoju technologii komputerowych była potrzeba modelowania
i coraz dokładniejszej symulacji procesów. Było to możliwe dzięki zwiększaniu mocy
obliczeniowej systemów komputerowych, ale też dzięki rozwojowi środowisk
i programów które miały to umożliwić. Początkowo rozwijano modelowanie i symulację
na użytek wojska, natomiast obecnie wykorzystywane jest ono we wszystkich niemal
dziedzinach (rozrywka, edukacja, przemysł, badania naukowe itp.).

11.1. MODELOWANIE PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
Modelowanie to tworzenie modelu, czyli abstrakcyjnej reprezentacji istniejącego lub
nie systemu [BRU11]. Modele mogą być opracowywane w celu poznawczym (próby
opisania obserwowanych zjawisk), projektowania nowych, nieistniejących systemów
oraz

przeprowadzania

symulacji

dla

systemów,

na

których

nie

można

eksperymentować z powodu rozmiaru (za małe/duże, nadmiernie skomplikowane,
zbyt długo/krótko trwające) lub kosztów (m.in. finansowych) [BRU11].
Modelowanie jest próbą znalezienia zależności pomiędzy danymi wejściowymi
(czynnikami mającymi wpływ na system) a stanem systemu lub danymi wyjściowymi.
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Mając model można przeprowadzić symulację, czyli zbadać zachowanie się modelu
dla zadanych wartości parametrów.
Przeprowadzanie symulacji posiada szereg zalet. Po pierwsze, pozwala
zrewidować poprawność badanego modelu poprzez porównanie otrzymanych
wyników z obserwacjami modelowanych procesów występujących w rzeczywistości.
Pozwala to udoskonalać tworzone modele i potwierdzić ich wiarygodność zanim
zostaną użyte w praktyce.
Symulatory, czyli modele symulacyjne z odpowiednim oprzyrządowaniem,
pozwalają na badanie i operowanie na systemach, do których dostęp jest utrudniony.
Utrudnieniami mogą być koszty budowy i eksploatacji, względy bezpieczeństwa,
dostęp do surowców itp. Jednocześnie takie złożone systemy np. elektrownia
wymagają obsługi wykwalifikowanej kadry. Szkolenie pracowników może być
przeprowadzone z udziałem modelu danego systemu. Dlatego symulatory są szeroko
stosowane w środowiskach akademickich i centrach szkoleniowych. Podczas szkoleń
mogą być przeprowadzone scenariusze działań, na których realizację nie można
pozwolić sobie na systemach rzeczywistych. Przykładem może być testowanie
systemów dystrybucji energii na przypadek awarii instalacji w elektrowni. Dzięki
symulatorom można wielokrotnie wykonywać symulacje bez niszczenia rzeczywistych
instalacji czy ich fizycznych modeli, jak również przeprowadzać badania równolegle.
Duży koszt stworzenia modelu ponoszony jest jednorazowo, ale przeprowadzanie
symulacji z jego udziałem jest zwykle dość tanie. Ponadto raz stworzony model może
być kopiowany i wykorzystywany wielokrotnie. Ośrodki akademickie mogą stosować
symulatory do badań procesów, zgłębiania ich natury oraz ich doskonalenia.
Symulacje pozwalają także na redukcję kosztów związanych z błędami
nowoprojektowanych instalacji i urządzeń. W przeciwieństwie do metody prób
i błędów ograniczają ryzyko usterek w pełnym zakresie warunków, które mogą pojawić
się podczas eksploatacji. Obecnie w wielu dziedzinach techniki nie jest możliwe
otrzymanie wyrobu o wysokiej jakości bez modelowania komputerowego, które stało
się jednym z podstawowych narzędzi tworzenia innowacyjnych produktów. Oprócz
znacznej redukcji kosztów, niebagatelne znaczenie ma także redukcja czasu
potrzebnego do wprowadzenia wyrobu do produkcji seryjnej: zaprojektowanie wyrobu
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optymalnego pod kątem wymiarów, wagi, kosztów, wykorzystania maszyn i narzędzi
itp.; testowanie; wprowadzanie korekt czy ulepszeń produktu.
Symulacja pomaga także podjąć decyzje dotyczące uruchamiania produkcji,
dzięki czemu zmniejsza się odsetek inwestycji nietrafionych i mylnych decyzji. Jednak
decyzję dotyczącą stworzenia i stosowania modelu w danym przedsięwzięciu należy
rozpatrywać dla konkretnego przypadku, gdyż dla pewnych przedsięwzięć (mała skala
przedsięwzięcia,

niskie

wymagania

dotyczące

jakości

i

bezpieczeństwa,

ustandaryzowane procesy) koszt utworzenia modelu i symulacji może być
niewspółmierny do zysków z jego stosowania.
Mimo wielu zalet modelowanie procesów posiada też swoje wady. Są to m.in.
[TYS90]:


Wysokie

koszty

wynikające

z

konieczności

zatrudnienia

wysoko

wykwalifikowanej kadry, zakupu licencji oprogramowania.


Znaczny nakład czasu wynikający z konieczności zbadania zależności
w ramach modelu, przeprowadzenia testów i weryfikacji.



Brak możliwości zasymulowania niektórych procesów ze względu na ich
złożoność.



Niedokładność modelu (uproszczenie rzeczywistości) w porównaniu z np.
fizycznym modelem.

Przy tworzeniu symulatora można użyć jednego narzędzia do opracowywania
modelu symulacji oraz sterowania obiektem. Alternatywą jest rozdzielenie tych zadań
na dwa niezależne narzędzia, co posiada wiele zalet: umożliwia stworzenie modelu
i prowadzenie symulacji w wyspecjalizowanym środowisku, które nie musi przy tym
oferować funkcji sterowania czy też być stosowane w przemyśle. Raz stworzony
model może być używany wielokrotnie ze zmieniającymi się narzędziami do
sterownia. Wybór narzędzia do sterowania może zależeć od danego systemu
w przemyśle, aktualnych trendów, zapotrzebowania na uzyskanie kwalifikacji przez
przyszłych użytkowników i projektantów sytemu oraz dostępności danego narzędzia.
Ponadto stwarza to możliwość testowania danego systemu sterowania po uprzedniej
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weryfikacji poprawności modelu oraz porównania różnych systemów sterowania,
mając przy tym pewność, że sterowany model jest zawsze taki sam.

11.2. PRZYKŁADOWE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY
MODELI I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ

Matlab
Matlab jest programem komputerowym, zawierającym interaktywne środowisko,
który służy do wykonywania naukowych i inżynierskich obliczeń. Matlab zawiera
narzędzia, które pozwalają na obróbkę danych, testowanie algorytmów, jak również
modelowanie i symulacje. Jego pierwotnym przeznaczeniem były operacje na
macierzach. Z czasem zakres jego możliwości rozszerzono, głównie za sprawą
dodania wyspecjalizowanych zbiorów bibliotek zwanych toolbox-ami [MAT12]. Każdy
toolbox zawiera zbiór funkcji dedykowanych konkretnemu obszarowi zastosowań
(np. OPC Toolbox umożliwia komunikację środowiska Matlab z zewnętrznymi
aplikacjami za pomocą standardu OPC, ang. OLE for Process Control).
Matlab

(rys.

zaawansowane

11.1)

narzędzia

posiada

własny

służące

do

język

programowania,

generowania

grafiki

jak

również

dwuwymiarowej

i trójwymiarowej, a także umożliwia tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.
W procesie modelowania i tworzenia symulacji Matlab może być wykorzystany na
trzy sposoby:


Iteracyjny - ręczne wprowadzanie komend w oknie poleceń,



Wsadowy – za pomocą wykonywania listy instrukcji zapisanej w pliku,



Z użyciem interfejsu graficznego - narzędzia Simulink (rys. 11.2) - budowa
modelu z użyciem gotowych elementów - bloków reprezentujących konkretne
standardowe algorytmy (wraz z parametrami, które można modyfikować).
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Rys. 11.1. Pulpit programu Matlab
Źródło: opracowanie własne

Rys. 11.2. Środowisko Simulink
Źródło: opracowanie własne
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Standard OPC
OPC

jest

grupą

w informatycznych

otwartych

systemach

standardów

komunikacyjnych

wspomagania

przemysłu

stosowanych

oraz

automatyce

przemysłowej [POD12]. Standard OPC powstał w celu zapewnienia komunikacji
pomiędzy sprzętem i oprogramowaniem automatyki przemysłowej, a aplikacjami
pracującymi na powszechnych systemach operacyjnych (np. w celu generowania
raportów czy statystyki). Zawiera opis oraz zasady dostępu przesyłanych danych
[OPC10]. Utrzymywaniem oraz dalszym rozwijaniem standardu zajmuje się powołana
w tym celu fundacja OPC Fundation [OPC12].
Główną przyczyną powstania standardu OPC były problemy i wysokie koszty
integracji

zarówno

informatycznych

systemów

wspomagania

przemysłu

z rozwiązaniami automatyki przemysłowej jak i sprzętu i oprogramowania różnych
dostawców, które komunikowały się często za pomocą dedykowanych, zamkniętych
protokołów.
Podstawową ideą w standardzie jest rozwiązanie problemu w sposób
analogiczny do komunikacji system operacyjnego z urządzeniami peryferyjnymi
(np. skaner), czyli za pomocą dodawania własnych komponentów do interfejsu
systemu

operacyjnego

(ang.

Application

Programming

Interface).

Każdy

z komponentów publikuje własny interfejs, który umożliwia określoną funkcjonalność
(np. wymianę danych czy możliwość skanowania). Zaletą takiego podejścia jest
prostsza implementacja (komponent jest dostosowany do działającego systemu
operacyjnego)

oraz

możliwość

skorzystania

z

architektury

klient

–

serwer

(komunikacja z wieloma klientami w tym samym czasie).
Standardy OPC stworzono dla najpopularniejszego systemu operacyjnego Microsoft Windows, co zadecydowało o szybkim rozpowszechnieniu się standardu.
Komunikacja w ramach standardu odbywa się za pośrednictwem serwera OPC
złożonego

z

dwóch

elementów:

komponentu,

zapewniającego

realizację

funkcjonalności określonej w specyfikacji OPC oraz konkretnej implementacji
wybranego protokołu komunikacyjnego (rys.11.3).
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Rys. 11.3. Schemat ideowy OPC
Źródło: opracowanie własne

Interfejs OPC, stanowiący swego rodzaju instrukcje do komponentu, zawiera
informacje dla klienta o sposobie jego użycia. Publikowanie interfejsu polega na
udostępnieniu definicji i umożliwieniu korzystania z oferowanej funkcjonalności za
pomocą wbudowanych w system operacyjny mechanizmów takich jak: COM/DCOM,
XML, czy też od niedawna korzystając z technologii NET Remoting, która umożliwiła
komunikację za pośrednictwem Internetu.
Symulacja z użyciem przemysłowych systemów sterowania współpracujących
z modelem obiektu – system hybrydowy
Wykorzystanie symulacyjnych modeli obiektów przemysłowych w połączeniu
z realnymi systemami sterowania prowadzi do powstania nowej jakości w badaniu
systemów przemysłowych. Tego typu hybrydowe rozwiązanie pozwala na testowanie
zarówno użytego modelu symulatora, jak i samych algorytmów sterowania
realizowanych przez realne sterowniki. Daje to także możliwość przeprowadzania
szkoleń dotyczących systemu, który wykorzystywany jest do sterowania poprzez
operowanie na przybliżającym go modelu. Z punktu widzenia realnego systemu
sterowania

nie

występują

znaczące

różnice

między

sterowaniem

obiektem

rzeczywistym a symulowanym. Wymiana danych może być realizowana za pomocą
fizycznych wejść/wyjść do sterownika (w przypadku występowania w symulatorze
fizycznej

karty

o

wystarczającej

liczbie

wejść/wyjść)

pośrednictwem protokołów komunikacyjnych, np. OPC.

lub

odbywać

się

za
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11.3. CASE STUDY – STEROWANIE SYMULATOREM BROWARU
W pracy został użyty model Browaru wersji 0,93 autorstwa Pawła Rzepiejewskiego
[RZE11b]. Na jego podstawie zaprojektowano, uruchomiono i zbadano układ regulacji
składający się z symulatora browaru realizowanego przy użyciu środowiska Matlab,
systemu klasy DCS Ovation firmy Emerson oraz komunikacji realizowanej za pomocą
standardu OPC.
Stanowisko
Skonfigurowane zostało stanowisko składające się z (rys. 11.4):


komputera klasy PC działającego pod kontrolą Windows Server 2003, który
służył za serwer bazy danych Ovation, stację inżynierską oraz host
wirtualnego kontrolera;



komputera przemysłowego pracującego jako symulator, stacja inżynierska
oraz serwer OPC;



przełącznika sieciowego, który zapewniał komunikację miedzy składnikami
systemu.

Rys. 11.4. Schemat otrzymanego stanowiska
Źródło: opracowanie własne
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Producent systemu Ovation zaleca, aby serwer OPC pracował na innej maszynie
niż serwer systemu Ovation. W związku z czym na tym komputerze (rys.11.5), na
którym znajduje się symulator, skonfigurowano również stację roboczą i serwer OPC
(na wirtualnej maszynie, działającej pod kontrolą Windows XP). Wirtualna maszyna
pracowała w tej samej domenie co inne maszyny. Na komputerze służącym za serwer
Ovation skonfigurowano wirtualny kontroler służący tylko i wyłącznie do sterowania
symulatora browaru.

Rys. 11.5. Zdjęcie jednostki będącej symulatorem oraz serwerem OPC
Źródło: opracowanie własne
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Model obiektu sterowania - browaru
Model obiektu sterowania został opracowany w środowisku Matlab-Simulink.
Jego celem jest symulacja pracy poszczególnych elementów instalacji technologicznej
uproszczonego, miniaturowego browaru, w którym jest warzone piwo (jednorazowa
produkcja to 40m3 piwa, czyli 1 warka). W modelu uwzględniono także większość
mogących wystąpić uszkodzeń (uszkodzenia elementów wykonawczych, czujników
czy instalacji technologicznych, np. przeciek z kadzi itp.) [RZE11a].

Rys. 11.6. Główne okno graficznego interfejsu użytkownika
Źródło: [RZE11b]
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Proces produkcji piwa może być sterowany zdalnie lub ręcznie za pomocą
graficznego interfejsu użytkownika (rys. 11.6). Służy on także do uruchamiania
i zatrzymywania symulacji, przełączania między sterowaniem lokalnym i zdalnym,
monitorowania procesu oraz wprowadzania uszkodzeń (przykład na rys. 11.7).

Rys. 11.7. Przykład sterowania lokalnego silnikiem oraz wprowadzania uszkodzeń przetwornika
Źródło: [RZE11b]

Bazowy model browaru został zmodyfikowany w sposób nieznaczny. Modyfikacje
miały na celu umożliwienie wymiany informacji poprzez OPC.
Przy budowie symulatora został wykorzystany system Ovation 3.2.0 firmy
Emerson. Ovation należy do grupy systemów klasy DSC (ang. Distributed Control
System) służących do sterowania największymi i najbardziej złożonymi instalacjami
działającymi między innymi w przemyśle energetycznym, chemicznym oraz hutniczym
z uwagi na stopień zaawansowania, dostęp do zaawansowanych algorytmów
sterowania, zapewniany poziom bezpieczeństwa i niezawodności oraz możliwość
obsługi bardzo dużej liczby zmiennych procesowych. Ze względu na koszt systemu,
jego możliwości oraz stopień skomplikowania modelu zastosowanie Ovation do
sterowania symulacją miniaturowego browaru można uznać za bardzo nietypowe.
System Ovation 3.2.0 jest wysoce skalowalny. W jego skład wchodzą tzw. dropy,
czyli serwer bazy danych oraz para redundantnych kontrolerów. Maksymalny rozmiar
systemu to 254 dropów lub 200 tys. zmiennych procesowych. Komunikacja
w systemie realizowana jest za pośrednictwem dwóch przełączników Cisco serii 29xx
lub serii 35xx (rys.11.8).
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Rys. 11.8. Schemat systemu Ovation
Źródło: opracowanie własne na podstawie [OVA10]

Konfiguracja sieci
Aby umożliwić komunikację pomiędzy elementami stanowiska, musiały one być
zainstalowane

w jednej

sieci, która

została skonfigurowana

według

zaleceń

producenta (tab.11.1).

Tablica 11.1. Adresacja elementów sieci

Element

Adres IP

Maska

Sewer bazy danych

192.168.2.201

255.255.254.0

Serwer OPC
Kontroler

192.168.2.56
192.168.2.5

255.255.254.0
255.255.254.0

Symulator

192.168.2.55

255.255.254.0

Źródło: opracowanie własne
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Serwer OPC [OPC10]
W stanowisku został użyty serwer OPC dedykowany do systemu Ovation Ovation OPC Data Access Server wersji 3.1 (rys.11.9). Jego zadaniem było
umożliwienie dostępu do zmiennych procesowych z sieci Ovation, prowadzenie logów
oraz zbieranie podstawowych statystyk takich jak np. liczba dokonanych zapisów
synchronicznych.

Rys. 11.9. Interfejsy Ovation OPC Data Access Serwer oraz Ovation OPC Client
Źródło: opracowanie własne

Testowanie komunikacji z serwera OPC odbywa się z użyciem testowego klienta
Ovation OPC Client. Umożliwia on sprawdzenie czy zachodzi komunikacja,
możliwości dostępu do danych oraz ich zapis i odczyt.
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Sposób wymiany danych w symulatorze
Dane z symulacji modelu browaru reprezentowane są:


dane wyjściowe - za pomocą sygnałów wyjściowych z poszczególnych
bloków,



dane wejściowe – przez wartości bloków typu Constant.

Blok typu Constant przechowuje wartość stałą, która może być modyfikowana za
pomocą funkcji set_param(ścieżka obiektu’ , ‘parametr’, ‘wartość’, …), umożliwiającą
modyfikację parametrów bloków używanych w narzędziu Simulink, np.:

set_param(‘'BrowarModel/Sterowaniezdalne/Sterowaniezdalne
LV201','Value',(num2str(u(1))))
zmienia wartość zmiennej LV101 dla sterowania zdalnego na 1 (patrz. rys.11.10).

Rys. 11.10. Wygląd bloku Constant wraz z jego parametrami
Źródło: opracowanie własne
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Jako, że Simulink nie jest przystosowany do obsługi funkcji tekstowych, aby
skorzystać z funkcji set_param() został użyty blok Matlab Function (rys. 11.11).

Rys. 11.11. Matlab Function Block
Źródło: opracowanie własne

Komunikacja z serwerem OPC odbywa się przy użyciu OPC Toolbox,
zawierającego bloki umożliwiające konfigurację połączenia z serwerem OPC oraz
zapis i odczyt danych. Zazwyczaj za pośrednictwem technologii OPC programy,
pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, odczytują wartości
zmiennych z urządzeń. W przypadku systemu hybrydowego kontroler sterujący
procesem odczytuje dane wyjściowe (np. temperaturę, poziom cieczy) z programu
Matlab (symulatora), natomiast symulator odczytuje wartości sygnałów sterujących
generowanych przez realny układ kontrolera (np. stopień otwarcia zaworu, włącz
pompę).
W zależności od ilości informacji wymienianych pomiędzy symulatorem a realnym
kontrolerem oraz dynamiki procesu należy dobrać odstępy czasowe, co które
następuje wymiana informacji. W omawianym przypadku krok symulacji był
wykonywany co 0,1s, natomiast komunikacja z systemem sterowania była
wykonywana synchronicznie co 1s.
Wysyłanie danych wejściowych dla kontrolera odbywa się poprzez podpięcie
odpowiednich sygnałów wyjściowych modelu do bloku OPC Write (rys. 11.12).
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Odczyt sygnałów sterujących z kontrolera odbywa przy użyciu bloku OPC Read,
Matlab Function oraz funkcji set_param(). Przykład został przedstawiony na rys.
11.13.

Rys. 11.12. Przykład użycia bloku OPC Write
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 11.13. Przykład użycia bloku OPC Read
Źródło: opracowanie własne

Realizacja i testy
Algorytmy sterujące symulatorem browaru (np. proces filtrowania, zacieranie
brzeczki) zostały wykonane przy użyciu języka FBD (ang. Function Block Diagram) za
pomocą narzędzia Ovation Control Builder. Przykład został przedstawiony na rys.
11.14.

Rys. 11.14. Przykład użycia języka FBD do wykonania operacji wypompowania
brzeczki z kadzi fermentacyjnej
Źródło: opracowanie własne
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Algorytmy

realizujące

kolejne

etapy

procesu

produkcji

piwa,

zostały

zweryfikowane poprzez wyznaczenie wartości w czasie poszczególnych zmiennych
procesowych i przedstawienie ich w formie ilustracji graficznej (przykład na rys.
11.15).

Rys. 11.15. Wykres przedstawiający zmiany poziomów i klarowności w dolnym oraz górnym
zbiorniku kadzi filtracyjnej
Źródło: opracowanie własne

11.4. PODSUMOWANIE
Celem

niniejszego

rozdziału

i

zrealizowanej

w

trakcie

badań

pracy

było

zaprezentowanie technologii umożliwiających współpracę modeli symulacyjnych
obiektów przemysłowych (na przykładzie instalacji produkcji piwa w niewielkim

213

Hybrydowy system symulacji procesów przemysłowych na przykładzie browaru

browarze)

stworzonych

w dedykowanych

narzędziach

(Matlab

i

Simulink)

z urządzeniami sterującymi rzeczywistym instalacjami. Tak wytworzony system jest
hybrydowym systemem symulacji systemów przemysłowych. Łączy on układ realnych
sterowników (wraz z oprogramowaniem ich sterującym) z obiektem sterowania, który
nie jest rzeczywisty, a symulowany. Układ hybrydowy realizuje także w praktyce
realny (jeden z możliwych) system komunikacji pomiędzy systemem sterowania
(rzeczywistym) a obiektem (symulowanym).
Użyte narzędzia są przydatne także w obszarze badań, edukacji i szkoleń.
Umożliwiają

poznanie

systemów

sterowania

w

warunkach

zbliżonych

do

rzeczywistych, naukę projektowania algorytmów sterowania oraz przeprowadzenie ich
testów.
Uzyskane stanowisko ma niezaprzeczalne zalety, do których należą: niski koszt,
możliwość operowania na obiekcie zbliżonym do rzeczywistego, oszczędność czasu
(obserwowanie czasochłonnych procesów w przyspieszonym tempie), testowanie bez
ryzyka strat czy kosztów materiału (w odróżnieniu od testowania na surowcach
w obiekcie rzeczywistym).
Ponadto stanowisko po wymianie używanego modelu może być wykorzystane do
symulowania innych obiektów.
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