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Wstęp

Techniki

informatyczne w ciągu ostatniej

dekady zrewolucjonizowały świat

i wraz z upowszechnieniem Internetu stały sie wszechobecne. Ich zastosowania
w praktyce obejmują coraz to więcej obszarów i stanowią podstawę do budowy
systemów z przedrostkiem e-... (learning, Państwo, zdrowie, biznes, …), które
wprowadzają nową jakość do naszej rzeczywistości.
Książka jest próbą przedstawienia technik wykorzystania informatyki oraz
niektórych jej aspektów technologicznych. Zaprezentowano problemy wykorzystania
narzędzi informatycznych w firmach, bankach, uczelniach wyższych (do zdalnego
nauczania oraz do organizacji trójkąta: nauka-edukacja-przemysł) czy też służbie
zdrowia. Zaprezentowane zostały także problemy bezpieczeństwa informacji
i użytkowników oraz aspekty tworzenia infrastruktury technicznej informatyki.
Praca jest adresowana do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę
z zakresu zastosowań informatyki. Nie jest ona, i być nie może, pełnią wiedzy
o technikach informatycznych stosowanych obecnie, ale powinna szczególnie
zainteresować studentów kierunków informatycznych oraz kadrę kierowniczą
przedsiębiorstw.
Książka powstała dzięki zaangażowaniu jej współautorów, którzy zechcieli się
podzielić własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w zakresie związanym
z aplikacjami internetowymi. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania

8

Techniki informatyczne w praktyce

książki, a więc: autorom, recenzentom oraz wszystkim innym (tym co pomagali, nie
przeszkadzali lub cierpieli z powodu mojego zaangażowania w powstanie tej książki),
wyrażam swoje podziękowania.

Marek Miłosz
Redaktor

1
Metodyka ITIL w zarządzaniu infrastrukturą
informatyczną

Eksploatacja rozbudowanych systemów informatycznych sprawia istotne problemy.
Wzrost

złożoności

warstwy

techniczno-programowej,

kosztów

powstania

oraz eksploatacji, ale też i znaczenia biznesowego ICT (ang. Information and
Communication Technology) postawiło nowe zadania przed służbami organizującymi
utrzymanie i eksploatację systemów informatycznych. Służby te, działające wewnątrz
firmy, bądź też jako zespoły firm dostarczycieli usług w obszarze ICT, muszą
zapewnić usługę na odpowiednim poziomie, ustalanym w większości przypadków
przez wymagania poszczególnych jednostek biznesowych. Poprawne zarządzanie
usługami ICT rozwiązuje odwieczny konflikt pomiędzy działami IT (ang. Information
Technology) a biznesem poprzez jasne określenie obszarów odpowiedzialności obu
stron. Działy IT koncentrują się bowiem na właściwym organizowaniu posiadanych
zasobów w celu zapewnienia usługi na żądanym poziomie jakościowo-kosztowym.
Jednostki biznesowe, jako odbiorcy usług, koncentrują się na definiowaniu bieżących
i przyszłych wymagań dotyczących usług IT. Podejście takie zostało opisane
w metodyce zarządzania usługami informatycznymi (ang. IT Service Management
Methodology) zwanej ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library). ITIL
jest zbiorem dobrych praktyk (biblioteką praktyk), uznanym międzynarodowo,
definiującym kluczowe pojęcia, procesy, relacje i mierniki jakości skutecznego
użytkowania systemów informatycznych w aspekcie osiągania ich biznesowej
efektywności. Z wykorzystaniem elementów metodyki ITIL powstały brytyjskie (np.
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standard BS 15000 opracowany przez British Standards Institute) a następnie
międzynarodowe normy (np. ISO/IEC 20000) w obszarze zarządzania usługami IT.

1.1.

HISTORIA I ROZWÓJ ITIL

ITIL powstała w Wielkiej Brytanii w latach 80, jako, można powiedzieć nieoczekiwany,
rezultat projektu GITIMM (ang. Government Information Technology Infrastructure
Management Method). Projekt GITIMM [ŁAG05] powstał na potrzeby rządu
brytyjskiego, a jego głównym celem było zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie
efektywności rozwiązań IT we wszystkich departamentach rządu. Narzędziem do ich
osiągnięcia miała być unifikacja standardów, procedur i działań w różnych
departamentach, a przez to przenaszalność i wzajemną zamienialność specjalistów
IT. W projekcie GITIMM skorzystano z doświadczeń poprzedników, a mianowicie
z koncepcji firmy IBM, która w 1980 roku została opublikowana w postaci
czterotomowej książki, zwanej Yellow Books [VAN80], a także szeregu konsultacji
z różnymi komercyjnymi firmami. To właśnie konsultacje z biznesem, jak też duże
zainteresowanie

wypracowanymi

w projekcie

rządowym

zbiorem

wskazówek

i dobrych praktyk, spowodował że w 2000 roku projekt rządowy GITIMM przerósł
w metodykę ITIL, tracąc po drodze swój rządowy charakter. Obecnie ITIL jest co
prawda własnością brytyjskiego OGC (ang. Office of Government Commerce) ale jest
szeroko stosowana przez firmy komercyjne.
Najnowsza wersją metodyki ITIL jest jej trzecia wersja (oznaczana jako ITIL V3)
opublikowana w 2007 roku w postaci pięciu książek („biblioteki” – ang. Library):


Strategia usług (ang. Service Strategy),



Projektowanie usług (ang. Service Design),



Przekazanie usług (ang. Service Transition),



Eksploatacja usług (ang. Service Operation),



Ustawiczne doskonalenie usług (ang. Continual Service Improvement).

Wersja trzecia metodyki ITIL ukierunkowana została na silną współpracę (integrację)
biznesu i informatyki, w przeciwieństwie do wersji poprzedniej promującej „zaledwie”
ich dopasowanie. Przestano w niej promować informatykę jako element zarządzania
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łańcuchem wartości, a przedstawiono ją jako zintegrowany element sieci wartości.
ITIL V2 oferował katalog usług, a ITIL V3 wprowadziło pojęcie dynamicznie
zarządzanego portfela usług.
W ITIL zrealizowany został model ciągłego doskonalenia, tzw. koło Deminga
(ang. Plan-Do-Check-Act), znany z normy ISO 9001. W przeciwieństwie do
wspomnianej normy ISO/IEC 20000, która definiuje cele (ISO 20000-1) i podaje
rekomendacje (ISO 20000-2) dotyczące sposobu audytu i poprawiania procesów, ITIL
definiuje konkretne procesy i konkretne działania na każdym z faz modelu. Wyznacza
to miejsce ITIL w wielowarstwowym systemie zarządzania usługami IT (rys. 1.1).

Rys. 1.1. Piramida zarządzania usługami IT [ITL10]

1.2.

ISTOTA ITIL

ITIL wspomaga zorganizowanie służb IT w taki sposób, by koncentrowały się na
realizacji procesów i dostarczaniu usług, a nie były przede wszystkim zorientowane
technologicznie, jak to bardzo często bywało i jeszcze jest. Klienta IT (wewnętrznego
lub zewnętrznego) interesuje bowiem usługa i jej jakość, a nie rozwiązania techniczne
stojące za tą usługą. W konsekwencji ITIL konsekwentnie promuje procesowe
podejście, określane przez zdefiniowanie celów, określenie głównych czynności do
wykonania oraz sposobu rozpoczynania i kończenia procesu. Każdy proces musi być
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poddany pomiarowi. W tym celu w metodyce ITIL wykorzystywane są tzw. Kluczowe
wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators). Realizacja procesów musi
być także raportowana oraz poddawana audytowi. Każdy podmiot zaangażowany
w proces ma swoją rolę i dokładnie wyspecyfikowany zakres obowiązków, a co za tym
idzie i zakres odpowiedzialności. W ITIL V2 pierwotnie zdefiniowano dwa podstawowe
obszary zarządzania usługami [ŁAG05]: Wspomaganie usługi (ang. Service Support)
oraz Dostarczanie usługi (ang. Service Delivery), z całym szeregiem procesów
w każdym z dwóch obszarów. Potem dodano inne, takie jak Perspektywa biznesowa
czy Infrastruktura IT.
ITIL V3 rozbudowała ideę procesowego zarządzania usługami IT o pojęcie cyklu
życia usługi (ang. Service Lifecycle). Wprowadzenie pojęcia cyklu życia usługi i jej
pięciu faz (opisanych w pięciu książkach tworzących bibliotekę) spowodowało tą
wspomnianą już integrację rozwoju ITC i jej właściciela biznesowego. Procesy ITIL V2
mapują się na fazy cyklu życia usługi (rys. 1.2).

Rys. 1.2. Mapowanie procesów ITIL V2 na fazy cyklu życia usługi ITIL V3 [ITS10]
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CYKL ŻYCIA USŁUGI W ITIL V 3 I JEGO FAZY

ITIL bardzo precyzyjne definiuje pojęcie usługi (ang. Service), jako sposobu
dostarczenia klientowi wartości, które umożliwi mu zrealizowanie jego celów poprzez
uzyskanie konkretnych rezultatów. Usługa powinna być kompleksowa (oznacza to, że
jeden podmiot odpowiada za całość jej realizacji) oraz powinna być dostarczana
w rozsądnym koszcie.
ITIL definiuje także wszystkich „uczestników” procesów dostarczania usługi,
a mianowicie:


Odbiorca usługi (ang. Customer),



Dostawca usługi (ang. Service Provider),



Właściciel usługi (ang. Service Owner),



Użytkownik (ang. User),



Dostawca zewnętrzny, poddostawca (ang. Supplier),

oraz ich wzajemne zależności. Przykładowo, rozróżnia wyraźnie fizyczną osobę
Użytkownika usługi od Odbiorcy, a także Dostawcę od Właściciela.
ITIL definiuje także trzy podstawowe sposoby dostarczenia usługi:


Wewnętrzny – realizowany przez wyspecjalizowane jednostki wbudowane
w strukturę organizacyjną firmy, której częścią jest Odbiorca usługi;



Partnerski – biznesowa współpraca partnerska z firmą Dostawcą usługi;



Outsourcingowy – powierzenie funkcji Dostawcy usług organizacji zewnętrznej.

Strukturę cyklu życia usługi wg. ITIL V 3 oraz poszczególne procesy na jej fazach
obrazowo przedstawia rys. 1.3.
Na cykl życia usługi IT w metodyce ITIL V 3 składają się następujące fazy:
A. Strategia usług,
B. Projektowanie usług,
C. Przekazanie usług,
D. Eksploatacja usług,
E. Ustawiczne doskonalenie usług.
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Rys. 1.3. Cykl życia usługi i procesy na jego fazach [FLO09]

Fazy te są silnie wzajemnie powiązane i wywierają wpływ na siebie. Część z nich
realizowana jest cyklicznie dla danej usługi a część ustawicznie. Należy jednak
zaznaczyć, że ta sama usługa może być równocześnie na wielu fazach. Przykładowo
eksploatowana usługa, w tym samym momencie może być monitorowana w celu
usprawnienia a także projektowana (nowa jej wersja).
W trakcie każdej fazy realizowane są różne procesy. Pod pojęciem procesu
metodyka

ITIL

rozumie

działania,

realizowane

w

określonych

sekwencjach

i doprowadzające do konkretnego, mierzalnego rezultatu. Każdy z procesów jest
realizowany w wyniku zaistnienia ściśle określonego zdarzenia zewnętrznego.
Postępy realizacji procesu muszą być mierzalne. Każdy proces w ITIL opisywany jest
przy pomocy szablonu, bardzo podobnego do notacji IDEF0 (ang. Integration
Definition for Function Modeling) [MAR05], składającego się z następujących
elementów:
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Wejść – dane, ich źródła i forma, niezbędne do realizacji procesu;



Wyjść – rezultaty i ich forma, uzyskiwana w wyniku realizacji procesu;



Aktywności – zadania, procedury i operacje realizowane w ramach procesu;



Właściciela – osoba odpowiedzialna za realizację procesu;



Zarządcy – osoba pełniącą rolę kierownika procesu;



Monitorowania – sposób monitorowania proces;



Kontroli – czynności (i wskaźniki) realizowane w trakcie kontroli procesu.
A. Strategia usług

Reguły i cele wszystkich faz cyklu życia usługi wyznaczane są w fazie Strategii
poprzez realizację następujących procesów [NIE07]:


Tworzenie strategii (ang. Strategy Building),



Zarządzanie portfelem usług (ang. Portfolio Management),



Zarządzanie finansami (ang. Financial Management),



Zarządzanie popytem (ang. Demand Management).

Podstawowymi rezultatami fazy Strategii są: zdefiniowanie rynku usług, przygotowanie
oferty

(portfela

usług),

zaplanowanie

rozwoju

zasobów

strategicznych

oraz

przygotowanie usługi do realizacji. W trakcie budowy strategii usługi stosuje się
zasadę 4P, czyli [NIE07]:
1. Perspectives, czyli perspektywy, opisują wizje i kierunek rozwoju usługi
w aspekcie filozofii biznesowej (w tym i w aspekcie wartości ekonomicznej usługi).
2. Plans, czyli plany, opisują sposób przechodzenia od „jak jest” do „jak ma być”.
Plany zawierają szczegóły, w jaki sposób można zaoferować usługi o właściwej
jakości i koszcie.
3. Positions, czyli pozycje, opisują stanowiska przyjmowane przez potencjalnych
Dostawców usług.
4. Patterns, czyli wzorce, opisują spójne oraz stałe decyzje i działania w czasie.
Na portfel usług (ang. Portfolio) składają się z trzy zestawy usług:


Katalog – widoczny dla Odbiorcy zestaw aktywnych usług z oszacowanym
ryzykiem i kosztami;
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Plan nowych usług – zawiera spis nowowprowadzanych w przyszłości usług;



Zestawienie wycofywanych usług – katalog usług zaplanowanych do wycofania
(po zagwarantowaniu wypełnienia wszystkich zobowiązań na rzecz Odbiorców
usług).

Proces zarządzania portfelem usług składa się z szeregowo realizowanych etapów:
definiowania, analizy, akceptacji i dołączania usług do portfela.
Proces zarządzania finansami (ang. Financial Management) ma za zadanie
dostarczyć rzetelnej informacji ilościowej o warunkach finansowych, wartości usług IT
oraz rezerw. Stosuje się w nim takie wskaźniki finansowe jak zwrot nakładów na
inwestycję – ROI (ang. Return of Investment), wartość netto inwestycji – NPV (ang.
Net Present Value) czy wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji – IRR (ang. Internal
Rate of Return).
Zarządzanie popytem polega w głównej mierze na identyfikowaniu wzorców
działalności biznesowej (ang. Patterns of Business Activity), które stanowią podstawę
do utworzenia profilu Użytkownika usługi (ang. User Profile) i zdefiniowaniu dla niego
usług podstawowych (ang. Core Services) i wspierających (ang. Supporting Services),
zgrupowanych zwykle w pakiety (ang. Service Level Packages) na jednym lub więcej
poziomach.
B. Projektowanie usług
Usługa powstaje (i tak jest projektowana) jako wynik współdziałania w czterech
obszarach (kolejna zasada 4P w ITIL) [RUD07]:
1. People, czyli ludzie, a więc wszystkie zasoby ludzkie, ich wiedza i umiejętności
niezbędne dla dostarczenia usługi.
2. Products, czyli produkty, do których zalicza się technologię i narzędzia
wspomagające (w tym systemy zarządzające) dostarczanie usługi.
3. Processes, czyli procesy, zapewniające dostarczanie usługi na ustalonym
poziomie.
4. Partners, czyli partnerzy lub poddostawcy, niezbędni dla dostarczenia usługi do
Odbiorcy.

Metodyka ITIL w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną
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Istnieje pięć różnych przekrojów usługi, które muszą być zdefiniowane w fazie jej
projektowania. Są to:
1. Projektowanie zakresu usługi, w tym wymagania funkcjonalne, ale też zasoby
i potrzebne umiejętności.
2. Projektowanie systemów zarządzania usługami i narzędzi go wspomagających.
3. Projektowanie architektury, technologii i systemów zarządzania nimi, wymaganych
do świadczenia usług.
4. Projektowanie procesów potrzebnych do projektowania, wdrożenia i eksploatacji
usług.
5. Projektowanie parametrów usług i metod ich pomiaru.
Faza Projektowania usług zawiera cały szereg procesów zarządzających różnymi
aspektami usługi, a mianowicie: katalogiem usług, poziomem i dostępnością usług,
bezpieczeństwem informacji, pojemnością, ciągłością usług oraz dostawcami.
Katalog usług zawiera szczegółowe opisy usług w powiązaniu z procesami
biznesowymi, w których każda z usług może być wykorzystana. W katalogu usług
rejestruje się wszystkie usługi. Są to usługi [RUD07] widoczne dla Odbiorcy usług
(tzw. Biznesowy katalog usług) oraz usługi techniczne, tj. takie, które są niezbędne dla
świadczenia usług dla Odbiorcy (rys. 1.4).
Zarządzanie katalogiem usług (ang. Service Catalogue Management) polega na
jego aktualizacji wywoływanej zmianą wymagań biznesu w stosunku do usług ITC.
Zakres aktualizacji jest dostosowany do zmian, tym niemniej wymagana jest
utrzymanie spójności Katalogu z rzeczywistością.
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Rys. 1.4. Katalog usług i jego aspekty biznesowe i techniczne [FLO09]

Zarządzanie poziomem usług (ang. Service Level Management) jest realizowane
przy pomocy całego szeregu umów, dotyczących świadczenia usług IT. Są to [ITL10]:


Umowa SLR (ang. Service Level Requirements) – określenie wymagań klienta co
do usługi IT.



Umowa OLA (ang. Operational Level Agreement) – definiowanie parametrów
usług technicznych.



Umowa SLA (ang. Service Level Agreement) – określenie parametrów usług
pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą usług.



Umowa UC (ang. Underpinning Contract) - zobowiązania zewnętrznych
dostawców usług informatycznych (kontrakt pomiędzy Dostawcą a Poddostawcą).
Zarządzanie dostępnością (ang. Availability Management) służy zapewnieniu

ciągłego, nieprzerwanego dostępu do usług. Poziom dostępności jest oczywiście
definiowany przez stronę biznesową, poprzez zderzenie wymagań (i wynikającego
z nich wpływu biznesowego) z kosztami ich realizacji (wynikającymi głównie
z kosztami zapewnienia dostępności usług technicznych). W trakcie tego procesu są
realizowane dwie strategie [RUD07]: bierna (monitorowanie, pomiar, analiza
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i modyfikowanie post fatum) oraz czynna (planowanie, projektowanie i poprawa
dostępności). W pomiarach dostępności ITIL zaleca stosowanie różnych wskaźników,
takich jak [RUD07]: dostępność, średni czas pomiędzy incydentami, średni czas
przywrócenia

usługi

lub

naprawy.

Istotnym

produktem

końcowym

procesu

Zarządzania dostępnością są [RUD07] jest System zarządzania dostępnością (ang.
Availability Management Information System) oraz Plan dostępności (ang. Availability
Plan).
Zarządzanie

bezpieczeństwem

informacji

(ang.

Information

Security

Management) integruje bezpieczeństwo danych w systemach IT z systemem
bezpieczeństwa firmy – Odbiorcy usług.
Zarządzanie
maksymalną

pojemnością

efektywność

(ang.

(kosztową

Capacity
i

czasową)

Management)

ma

zapewnić

w dostosowaniu

zasobów,

tworzących infrastrukturę usług ITC, do zmieniających się potrzeb biznesu. W jego
skład wchodzą etapy zarządzania: pojemnością biznesu, pojemnością usługi,
pojemnością zasobów oraz komponentów. Podstawą sprawnego Zarządzania
pojemnością są strategiczne plany biznesowe Odbiorcy usługi.
Zarządzanie ciągłością usług IT (ang. IT Service Continuity Management) polega
na ograniczaniu wpływu incydentów braku dostępności usługi poprzez przywracanie
jej w wymaganym przez Odbiorcę czasie. Podstawą procesu jest analiza ryzyka (ang.
Risk Analysis) oraz planowanie ograniczenia jego wpływu na dostępność usług.
Zarządzanie dostawcami (ang. Supplier Management) to całość działań
ukierunkowanych na właściwą jakość usług, świadczonych przez podwykonawców.
C. Przekazanie usług
Przekazanie usług to faza związana z całością prac, związanych z wdrożeniem usługi,
jej rozwojem, weryfikacją i testowaniem oraz oceną jakości. Jest to nietypowe,
jednostronne wdrożenie. Całość prac bowiem realizowana jest po stronie Dostawcy
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usług i są one przygotowaniem Dostawcy do świadczenia usługi zgodnie z umową
SLA. W trakcie tej fazy realizowane są następujące procesy [ITS10]:


Planowanie i wsparcie przekazania (ang. Transition Planning and Support).



Zarządzanie zmianami (ang. Change Management).



Zarządzanie komponentami usług i konfiguracją (ang. Service Asset and
Configuration Management).



Zarządzenie

wersjami

i

wdrożeniami

(ang.

Release

and

Deployment

Management).


Weryfikacja i testowanie usług (ang. Service Validation and Testing).



Ocena (ang. Evaluation).



Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management).

Większość powyższych procesów realizowana jest w tradycyjny, znany z inżynierii
oprogramowania, sposób.
Ciekawym elementem fazy Przekazania usług jest proces zarządzania wiedzą.
Jego celem jest dostarczenie (a uprzednio zgromadzenie) wiedzy do osób, które będą
obsługiwać procesy dostarczania usług do Odbiorcy. Podstawowym narzędziem jest
tu System zarządzania wiedzą o usłudze (ang. Service Knowledge Management
System), który ma za zadanie: zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie wiedzy,
pochodzącej z różnych źródeł.
D. Eksploatacja usług
Eksploatacja usług jest fazą cyklu życia usługi, w trakcie której wykonywane są
procesy koordynacji i realizacji działań, związanych z dostarczeniem Odbiorcy usług
IT na poziomie uzgodnionym w umowie SLA. Procesy te realizują zarządzanie
systemami

oraz

niezbędną

infrastrukturą

informatyczną,

wykorzystywaną

do

dostarczania i wspierania usług.
W trakcie fazy Eksploatacja usługi metodyka ITIL V3 definiuje następujące
procesy wspierające eksploatację usług w środowisku produkcyjnym:


Zarządzanie incydentami (ang. Incident Management).



Zarządzanie zdarzeniami (ang. Event Management).



Realizacja wniosków (ang. Request Fulfilment).
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Zarządzanie uprawnieniami dostępu (ang. Access Management).



Zarządzanie problemami (ang. Problem Management).
Zarządzanie incydentami jest procesem realizowanym w sytuacji awaryjnej,

zgłoszonej przez Odbiorcę usługi. Incydentem jest każde zdarzenie powodujące (lub
w przewidywalnej przyszłości mogące spowodować) przerwę w dostarczeniu usługi.
Celem procesu jest nie tylko jak najszybsze przywrócenie dostępności usługi
i minimalizacja wpływu incydentu na działalność biznesową Odbiorcy usługi, ale
również zarejestrowanie incydentu w celu wykorzystania tej informacji w fazie
Ustawicznego doskonalenia usług. Podstawowym narzędziem procesu jest jednostka
zwana Help Desk lub Service Desk. Jednostka ta przyjmuje zgłoszenia o incydentach,
priorytetyzuje je oraz obsługuje przy pomocy przygotowanych i przećwiczonych
procedur naprawiania. W przypadku incydentów unikalnych stosuje się odmienne
procedury ich wsparcia. Istotną rolę w pracy Service Desk odgrywa Baza wiedzy
stworzona w procesie Zarządzania wiedzą w fazie Przekazania usług.
Zarządzanie

zdarzeniami

wykrywa

zdarzenia,

generuje

oraz

wykrywa

powiadomienia o ich wystąpieniu. Jest to proces „aktywnego monitorowania” pracy
systemu dostarczania usług IT. Zarządzanie zdarzeniami dostarcza mechanizmów
wczesnego i automatycznego wykrywania incydentów. Stanowi też bazę do
automatycznego monitorowania systemu, eliminując częściowo człowieka z tej roli
i zwiększając szybkość reakcji na zdarzenia.
Realizacja wniosków to proces obsługi Wniosków usług (ang. Service Request)
pochodzących od Użytkowników usług i kierowanych do Dostawcy usług. Proces ten
z jednej strony umożliwia Użytkownikom wnioskowanie o nowe lub zmienione usługi
i ich parametry, określenie i zatwierdzenie finansowe skutków realizacji wniosku
a także organizację samej realizacji wniosku. Przy czym działania na etapie realizacji
wniosku silnie zależą od charakteru wniosku i mogą być przekazane do różnych
procesów (np. Zarządzania incydentami) a nawet faz (np. Projektowania usług czy też
Ustawicznego doskonalenia usług).
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Zarządzanie uprawnieniami dostępu to proces wspomagający ochronę informacji,
poprzez klasyczne przyznawanie uprawnień dostępu do usługi (tj. administrowanie)
i ich respektowanie (etapy autentykacji Użytkowników i autoryzacji ich dostępu do
usług), a także rejestracja i śledzenie dostępu (ang. Accounting). Proces ten zakłada
również monitorowanie i dokumentowanie stanu tożsamości cyfrowej Użytkownika
usługi.
Zarządzanie

problemami

jest

procesem

zapobiegającym

powstawaniem

incydentów oraz minimalizacją ich potencjalnych skutków. Proces jest uruchamiany w
sytuacji, kiedy proces Zarządzania incydentami nie był w stanie obsłużyć incydentu,
który się wydarzył. Rezultatem procesu są procedury naprawiania (stosowane potem
w trakcie procesu Zarządzanie incydentami) oraz odpowiednie wpisy w Systemie
zarządzania wiedzą o usłudze. Działania w tym procesie noszą proaktywny charakter.
E. Ustawiczne doskonalenie usług
Głównym celem fazy Ciągłego doskonalenia usług jest ocena i poprawa jakości
świadczonych usług przez Dostawcę dla Odbiorcy. Cel ten jest realizowany poprzez
przegląd, analizę i wypracowanie rekomendacji możliwości doskonalenia w każdej
fazie cyklu życia usługi oraz kontrola i analiza rezultatów tych działań. Faza ta
zwiększa efektywność dostarczania usług IT bez spadku satysfakcji Odbiorcy, a także
zapewnia wykorzystanie właściwych metod zarządzania jakością w celu wsparcia
działań doskonalących usługi.
W tej fazie cyklu życia usługi wg. ITIL następuje identyfikacja oraz wdrażanie
konkretnych działań w celu poprawy jakości usług IT oraz zwiększenia wydajności
i efektywności procesów zarządzania usługami [ITS10].
Faza Ciągłego doskonalenia usług IT obejmuje:


7. stopniowy proces doskonalenia usługi (ang. 7-Step Improvement Process).



Raportowanie usługi (ang. Service Reporting).



Mierzenie usługi (ang. Service Measurement).
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7. stopniowy proces doskonalenia to działania związane z pomiarem jakości
usługi (procesy: Raportowanie i Mierzenie usługi) oraz gromadzeniem danych
o jakości świadczonych usług informatycznych, ich analizy w celu identyfikacji
ewentualnych problemów i tendencji, przedstawienia kierownictwu raportów w celu
ustalenia priorytetów dotyczących dalszych działań, uzgodnienia zakresu oraz
wdrożenia działań doskonalących usługi IT.
Proces doskonalenia usługi, zgodnie z nazwą, składa się z siedmiu etapów
realizowanych cyklicznie i ustawicznie w stosunku do każdej usługi. Są to:
1. Zdefiniowanie parametrów procesów, które powinny być poddane pomiarom.
Parametry te wynikają zwykle z celów biznesowych Odbiorcy usługi.
2. Analiza możliwości pomiaru. Niektóre z wytypowanych na etapie 1. parametry nie
mogą być poddane pomiarowi lub też pomiar taki jest nieopłacalny. Na tym etapie
definiowany jest zbiór parametrów każdego procesu, które będą poddawane
pomiarom. Określane są również metody i narzędzia pomiarów. W większości
przypadków wykaz wielkości podlegających pomiarowi jest ujmowany w SLA.
3. Zbieranie danych. Gromadzenie danych zwykle realizowane jest przy pomocy
technologii, takich jak aplikacje, narzędzia do monitorowania lub nawet ręcznego
pomiaru procesu w niektórych przypadkach.
4. Przetwarzanie danych do postaci wymaganej przez konkretnego Odbiorcę usługi.
Dane pomiarowe przekształcają się w informacje.
5. Analiza danych. Etap ten rozpoczyna faktycznie proces doskonalenia i polega na
przetwarzaniu informacje w wiedzę o procesach i zdarzeniach, które mają wpływ
na organizację.
6. Prezentacja i wykorzystanie informacji. Na tym etapie informacje są prezentowane
właściwym grupom docelowym w postaci zrozumiałej i najbardziej dla nich
przydatnej. Osoby z grup docelowych na podstawie uzyskanych informacji
wypracowują zalecenia dotyczące działań korygujących.
7. Wdrażanie działań korygujących. Ostatni etap fazy Ustawicznego doskonalenia
usługi

polega

na

wykorzystanie

i odpowiedniej poprawy usługi.

zdobytej

wiedzy

w

celu

optymalizacji
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Raportowanie usługi jest procesem, w ramach którego powstają i są dostarczane
raporty o jakości świadczonych usług IT oraz ich trendy w porównaniu z zapisami
SLA. W trakcie procesu planowane i ustalane z Odbiorcą usług są zawartość i formaty
raportów oraz częstotliwość ich dostarczania. Uzgadniane są także media i sposoby
dostarczania raportów (np. kopia papierowa, HTML, portal czy też on-line
z wykorzystaniem jakiegoś narzędzia). Istotną wagę przywiązuje się tutaj do
automatyzacji generowania i dostarczania raportów. Pozwala to zachować ich
okresowość i ciągłość, poprzez uniezależnienie się od czynnika ludzkiego.
Proces Mierzenie

usług

jest

jakby

wbudowany

w fazę

Ustawicznego

udoskonalania usługi. Jego rezultatem są zasady pomiaru jakości poszczególnych
komponentów usługi oraz konsolidacji pomiarów w celu uzyskania wyników w postaci
przydatnej dla Odbiorcy usługi. Jednym z istotnych elementów tej fazy jest określenie
struktury pomiaru usługi, czyli mierzonych parametrów w odniesieniu do [SPA07]:


Usługi.



Komponentu.



Działania w ramach procesu.



Wyjścia.



Procesów zarządzania usługami wspierające inne procesy.

Wyniki pomiaru mają być użyte do różnych celów, m.in. do:


Oceny (ang. Validate) trafności podjętych decyzji.



Wskazania (ang. Direct) działań doskonalących.



Uzasadnienia (ang. Justify) tych działań.



Reakcji - interwencji (ang. Intervene) w sytuacjach krytycznych w rozumieniu
uzgodnionego poziomu usług.

1.4.

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE WYKORZYSTANIE METODYKI

Metodyka ITIL zawiera bardzo dużą liczbę procesów stosowanych równocześnie,
bardzo często w sposób ciągły. Jej wdrożenie jest praktycznie niemożliwe bez
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odpowiednich narzędzi wspomagających [ŁAG05]. Do najbardziej znanych narzędzi
wspomagających zarządzanie usługami IT przy pomocy metodyki ITIL należą
[MIK2010]:


BMC Remedy IT Service Management Suite 7.0,



IBM Service Management 7.0,



HP Service Manager 7,



EMC Infra Version 8,



CA Service Desk Manager R12,



Epicor ITSM Hornbill.

W pracy [MIK2010] dokonano zestawienia procesów ITIL wspieranych przez
najbardziej znane narzędzia wspierające realizację ITIL w firmie – rys. 1.5. Niestety
jak widać z zestawienia (rys. 1.5) nie ma narzędzia informatycznego, które
wspierałoby wszystkie procesy ITIL V3.

1.5.

WYKORZYSTANIE METODYKI ITIL I JEJ ELEMENTÓW W POLSCE

W 2009 roku przeprowadzono w Polsce badania, mające na celu „uzyskanie
informacji o znajomości i wykorzystywaniu najlepszych praktyk zarządzania
sfera informatyki w polskich organizacjach w roku 2009, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania biblioteki ITIL związane z wykorzystaniem
najlepszych praktyk zarządzania IT“ [WYK09]. Badania ankietowe były realizowane
już drugi raz (pierwsze odbyły się w 2005 roku) wg. tego samego schematu, co
pozwoliło przeprowadzić analizę porównawczą wyników.
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Zarządzanie katalogiem usług
Zarządzanie portfelem usług

Dostawca

Nazwa
oprogramowania

Zarządzanie finansami

Rys. 1.5. Procesy ITIL wspierane przez narzędzia informatyczne [MIK10]
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Wyniki badań wskazują [WYK05], że metodyka ITIL jest stosowana przez 67%
organizacji uczestniczących w ankietach. ITIL najbardziej znane jest wśród dużych
i średnich firm (tj. takich, które zatrudniają ponad 100 osób) oraz wśród kadry
zarządzającej IT oraz specjalistom z firm telekomunikacyjnych. Przy czym wyraźny
jest trend wprowadzania najnowszej wersji ITIL. Znacząco wzrósł (z 33% do 55%) od
2005 roku odsetek organizacji, które stosują procesy ITIL w sposób dojrzały, tj.
procesy mają właścicieli, są mierzone i stale doskonalone (optymalizowane).
Najczęściej [WYK05] wdrożone zostały następujące elementy ITIL: funkcja
Service Desk (występuje u wszystkich organizacji, które stosują ITIL), Zarządzanie
incydentami, zmianami, problemami oraz Realizacja wniosków i Zarządzanie
poziomem usług (w 50% organizacji). Do najrzadziej wdrożonych procesów należą:
Zarządzanie portfelem usług, dostawcami oraz finansami. Niską pozycje procesu
Zarządzania portfelem, wprowadzonego w ITIL V3, w przeciwieństwie do częstej
stosowalności wprowadzonego też w ITIL V3 procesu Realizacja wniosków, autorzy
ankiety uzasadniają [WYK05] koniecznością dużego zaangażowania menedżerów
biznesowych w ustalenia. Niezbędne jest także zrozumienie przez nich istoty procesu
oraz zmiana podejścia do planowania strategicznego – zintegrowanie go ze strategią
rozwoju usług IT.
W pracy [MIK10] przedstawiono także badania porównania stopnia ważności
poszczególnych procesów ITIL V3 w organizacjach. Stopień ważności procesów
oznacza z jednej strony wartość procesu dla organizacji, a z drugiej chęć jej
menedżerów do inwestowania we wdrożenie poszczególnych procesów. Rezultaty
badań przedstawia rys. 1.6.
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Rys. 1.6. Wartościowanie procesów ITIL V3 w organizacjach [MIK10]
(Uwaga: małymi literami zaczynają się nazwy procesów Zarządzanie…)

29

Metodyka ITIL w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną

Analizując rezultaty badań (rys. 1.6) można stwierdzić, że za najbardziej
wartościowe uznane zostały dwa procesy: Zarządzanie uprawnieniami dostępu
i Zarządzanie incydentem. Następna grupa procesów o kolejnym, ale mniejszym
znaczeniu

to

procesy

Zarządzania:

poziomem

usług,

zmianą,

weryfikacją

i testowaniem usług, zdarzeniami oraz Mierzenia usług oraz Realizacji wniosków. Do
najmniej istotnych zaliczone zostały procesy Zarządzania wiedzą i dostawcami oraz
Oceny.

1.6.

PODSUMOWANIE

Biblioteka dobrych praktyk zarządzania usługami IT ITIL jest ustawicznie rozwijana
i doskonalona. Jej najnowszą wersję (ITIL V3) można z całą odpowiedzialnością
nazwać metodyką. Jest ona najczęściej stosowanym podejściem do organizacji służb
informatycznych w średnich i dużych organizacjach. Podejściem, które integruje usługi
IT z działalnością biznesową, podporządkowując jej obszar IT.
Metodyka ITIL stanowi się standardem wspieranym przez firmy informatyczne
i wykorzystywanym coraz bardziej powszechnie w Europie i Polsce. Metodyka
powstała jako uogólnienie doświadczeń praktycznych i ustala pewne ramy
zarządzania usługami IT. Ramy te mogą, a nawet powinny, być modyfikowane
adekwatnie do potrzeb danej organizacji.
Duża liczba procesów, które muszą być zaimplementowane, ustawicznie
realizowane oraz usprawniane powoduje, że trudno jest wdrożyć ITIL bez
informatycznych narzędzi wspomagających. Narzędzia takie są dostępne na rynku
i mimo pewnych wad (głównie brak wspomagania wszystkich procesów ITIL) mogą
być użyte do organizacji usług IT.
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Wspomaganie współpracy pomiędzy nauką
a biznesem z wykorzystaniem narzędzi
e-learningowych na przykładzie projektu Synergia

Życie człowieka składa się z trzech podstawowych faz/sfer: fazy zabawy, fazy
edukacji, fazy pracy. Często jedna z faz przyjmuje postać dominującą. Edukacja
stanowi bardzo istotną sferę życia człowieka, może stanowić źródło stabilnego
i zrównoważonego rozwoju; zgodnie z zapisami Strategii Lizbońskiej [LIF10, BAR08,
COM01] fundamentem przyszłego sukcesu gospodarki europejskiej powinien być
zreformowany system edukacji oraz edukacja trwająca całe życie. Nieustanne
podnoszenie kwalifikacji jest konieczne także wśród pracowników, nowe pokłady
wiedzy w połączeniu z bogatym doświadczeniem umożliwiają awans, dają poczucie
bezpieczeństwa, a także znajdują odzwierciedlenie w wynagrodzeniu [SAV10,
MEL05]. Rzeczywistość podaje także wiele przykładów ludzi, dla których życie
sprowadza się jedynie do niekończącej się zabawy, beztroski, nieprzywiązujących
wagi do edukacji, czy pracy. Trzecią grupę osób stanowią podmioty skoncentrowanie
głównie na pracy, potrafiące poświęcić wiele dla kariery zawodowej, awansu,
zarobków [KAN09, GAL05]. Badacze [SIN10, FOR03, FOR04], analizując powyższe
trzy grupy osób dochodzą do wniosku, iż największe korzyści uzyskują jednostki
(pracownicy i pracodawcy) potrafiące umiejętnie łączyć zabawę, edukację i pracę.
Oprócz zrównoważenia siły natężenia sfer życia człowieka, istotne jest także
zapewnienie ciągłości przejścia między poszczególnymi fazami/sferami. O ile
przejście pomiędzy fazą zabawy i edukacji jest niejako naturalne, wynika z obowiązku
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szkolnego [GOV10], o tyle zakończenie procesu edukacji oraz wkroczenie na rynek
pracy może stanowić duże wyzwanie dla przeciętnego młodego człowieka,
szczególnie w warunkach silnego bezrobocia. Średnie bezrobocie w Polsce [GUS10]
we wrześniu 2010 roku wynosiło 11,5%, przy czym najczęstszą grupę bezrobotnych
stanowiły osoby młode w wieku 25-34 lata 29,4% oraz w wieku do 24 lat
22,5%.W ostatnich latach zaobserwować można liczne próby połączenia fazy edukacji
z fazą pracy poprzez nawiązywanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem, o czym
świadczy duża ilość projektów oraz konferencji naukowych podejmujących powyższą
tematykę m.in: projekty „Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki”, „Wzmocnienie
współpracy

środowiska

naukowego

GUMed

z

podmiotami

gospodarczymi

o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości
akademickiej w GUMed”, „Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności
poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu”, „Przedsiębiorczy
Uniwersytet”. Współpraca pomiędzy nauką a biznesem owocuje wymiernymi
korzyściami [NAZ10, BED09, POS09, FUN08]. Z jednej strony przedsiębiorstwa
nawiązują kontakty ze szkołami, uczelniami, aby pozyskać najlepszych pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach, niejako wychować przyszłą kadrę; z drugiej zaś szkoły,
uczelnie wyższe podejmują próby współpracy z biznesem oraz organizacjami
okołobiznesowymi w celu uzupełnienia, unowocześnienia oferty edukacyjnej oraz
odpowiedniego wzbogacenia gruntownej wiedzy teoretycznej, niezbędnymi aspektami
praktycznymi. Współpraca z biznesem oraz możliwość zapewnienia zatrudnienia dla
przyszłych absolwentów są także podstawowymi czynnikami decydującym o prestiżu
badacza, uczelni.
Powyższe działania mają na celu zlikwidowanie nieciągłości pomiędzy fazą
edukacji i pracy, która generuje podwójne koszty [KWI09, KRA02, DAC93]; z jednej
strony bezrobotni poszukujący pracy nie generują przychodów, z drugiej strony są
źródłem dodatkowych wydatków związanych m.in. z koniecznością wypłaty zasiłków,
potrzebą uczestnictwa w dodatkowych kursach, szkoleniach, programach reorientacji
zawodowej. Zatem zlikwidowanie luki kompetencyjnej pojawiającej się na styku fazy
edukacji oraz pracy powinno stanowić priorytet nie tylko dla uczelni, organizacji

33

Wspomaganie współpracy pomiędzy nauką a biznesem …

biznesowych, ale także wielu organizacji okołobiznesowych, władz szczebla
samorządowego, czy na szczeblu państwowym.
Istotą

artykułu

jest

prezentacja

możliwości

wykorzystania

narzędzi

e-learningowych w zakresie budowania i umacniania relacji pomiędzy nauką
a biznesem, w celu wyeliminowania luki kompetencyjnej pojawiającej się na styku faz
edukacji i pracy.
W artykule zaprezentowane zostały doświadczenia w zakresie współpracy nauki
i biznesu zebrane podczas realizacji pierwszej fazy projektu „SYNERGIA –
kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez
zdobywanie wiedzy praktycznej”. Główną część artykułu stanowi opis narzędzia
informatycznego Wirtualnej Platformy Współpracy Wydziału Ekonomicznego UMCS
(WPWWE), mającego na celu ułatwienie nawiązania współpracy oraz utrzymywanie
pozytywnych relacji pomiędzy nauką a biznesem, a także ukazanie podstawowych
zalet i problemów związanych z funkcjonowaniem WPWWE. Na zakończenie autor
prezentuje dodatkowe korzyści wynikające z umiejętności wykorzystania narzędzi
e-learningowych na przykładzie możliwości zastosowania narzędzi, znajdujących
tradycyjnie zastosowanie głównie w sferze edukacji, których wdrożenie i użytkowanie
możliwe jest w warunkach pracy, świadczonej w tradycyjnej formie oraz w formie
telepracy.

2.1.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU SYNERGIA

Z badań ankietowych mających za zadanie zidentyfikowanie opinii pracodawców
w zakresie postrzegania kompetencji absolwentów Wydziału Ekonomicznego UMCS
przeprowadzonych na potrzeby projektu SYNERGIA w IV kwartale 2009 roku oraz
I kwartale 2010 roku, w których uczestniczyło 78 przedsiębiorców, wynika, że
o konkurencyjności zasobów ludzkich na rynku pracy decyduje odpowiedni poziom
edukacji umożliwiający kształtowanie i rozwój odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz
postaw. Zdaniem pracodawców absolwenci bezpośrednio po ukończeniu studiów nie
są wystarczająco przygotowani do podejmowania pracy, w związku z powyższym
znaczna część obowiązków w zakresie nabywania umiejętności praktycznych oraz

34

Techniki informatyczne w praktyce

doświadczenia przez pracownika cedowana jest na pracodawcę, co dodatkowo
powiększa

koszty

związane

z

zatrudnieniem

pracownika,

hamuje

przyrost

zatrudnienia a w rezultacie rozwój firmy.
Pracodawcy wysoko oceniają postawy prezentowane przez absolwentów
i studentów (m.in. respektowanie zasad etyki, asertywność, systematyczność,
samodzielność oraz orientację na samodoskonalenie i rozwój), średnia ocena w tej
dziedzinie wyniosła 4,05 (w skali od 1 do 5). Najniżej oceniona została wiedza
dziedzinowa (m. in. z zakresu: produkcji, obsługi klienta, logistyki, finansów,
rozliczania podatków, zarządzania projektami i kadrą), przeciętny absolwent uzyskał
w tym zakresie w skali od 1 do 5 jedynie 3,53 punku.
Absolwenci

szkół

wyższych

często

posiadają

także

niewystarczające

„umiejętności miękkie” umożliwiające: lepszą autoprezentację, efektowniejszą pracę
w zespole, szybszą komunikację, samodzielne radzenie sobie ze stresem, co
dodatkowo

obniża

ich

konkurencyjność

w

oczach

pracodawców.

Badani

przedsiębiorcy rekomendują podjęcie następujących działań mających na celu
wzmocnienie potencjału uczelni:


zwiększenie poziomu przygotowania praktycznego absolwentów,



zacieśnienie współpracy pomiędzy pracodawcami a uczelnią,



realizacja programów studiów w języku angielskim,



uczestnictwo pracowników naukowo-dydaktycznych, w stażach krajowych
i zagranicznych.

W opinii studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS w obecnych programach
kształcenia zbyt mała uwagę przywiązuje się do aspektów praktycznych. Studenci
zdobywają rozległą wiedzę, stanowiącą podbudowę teoretyczną, jednak w warunkach
rynkowych często nie potrafią zastosować jej w praktyce. Studenci odczuwają braki
zajęć prowadzonych przez praktyków, zajęć prowadzonych z wykorzystaniem
narzędzi teleinformatycznych, lektoratów językowych, czy projektów praktycznych
realizowanych zespołowo, co powoduje, iż przeciętny absolwent chcąc podnieść
swoją wartość na rynku pracy zmuszony jest do uczęszczania na dodatkowe kursy
i szkolenia, podejmowania samokształcenia.
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W odpowiedzi na potrzeby absolwentów oraz pracodawców rozpoczęto realizację
projektu

„SYNERGIA

-

kształtowanie

kompetencji

studentów

Wydziału

Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”. Projekt SYNERGIA
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany będzie na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie
w okresie 5 lat, od października 2009 do 30 września 2014.
Głównym

celem

stawianym

przed

projektem

jest

ograniczenie

luki

kompetencyjnej absolwentów Wydziału Ekonomicznego UMCS przez zwiększenie
poziomu praktyczności kształcenia. Osiągnięcie celu głównego związane jest
z realizacją kamieni milowych projektu, do których należą m. in.:


zwiększenie poziomu praktyczności nauczania poprzez podjęcie przez
Wydział

Ekonomiczny

UMCS

współpracy

z

przedsiębiorstwami

oraz

instytucjami okołobiznesowymi,


umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia umiejętności praktycznych
i poznania

specyfiki

zawodu

poprzez

nawiązywanie

współpracy

z przedsiębiorstwami w zakresie organizacji praktyk i staży.


umożliwienie podjęcia pracy w czasie studiów lub niezwłocznie po
zakończeniu edukacji, dzięki nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwami
w zakresie organizacji miejsc pracy dla najlepszych absolwentów,



zwiększenie liczby zajęć praktycznych w programie studiów, poprzez
powołanie Rady Przedsiębiorców, pełniącej funkcje organu doradczego Rady
Programowej Wydziału Ekonomicznego UMCS,



zacieśnienie współpracy między nauką i

biznesem

dzięki

wymianie

doświadczeń i wdrożeniu dobrych praktyk o zasięgu międzynarodowym,


zdobywanie przez studentów umiejętności pożądanych na rynku pracy
poprzez realizację projektów praktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach
pod opieką merytoryczną pracowników naukowych,



podniesienie umiejętności analitycznych wśród studentów pierwszego roku
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomicznym
UMCS poprzez prowadzenie kursów wyrównawczych z matematyki,
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lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez
organizowanie

treningów

interpersonalnych,

warsztatów

z

zakresu

komunikacji oraz szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności
gospodarczej,


ułatwianie

studentom

Wydziału

Ekonomicznego

UMCS

kontaktu

z potencjalnymi pracodawcami poprzez organizację spotkań panelowych
z przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji okołobiznesowych oraz
prowadzenie zajęć warsztatowych,


umożliwienie ciągłego badania poziomu dostosowania programów nauczania
do zmieniających się oczekiwań pracodawców poprzez wdrożenie systemu
regularnego gromadzenia informacji dotyczących poziomu dopasowania
kompetencji absolwentów do potrzeb konkretnych pracodawców i rynków
pracy.

Jednym z efektów realizacji projektu Synergia będzie także utworzenie specjalnych
zespołów doradczych złożonych z pracowników naukowych oraz studentów
działających na zlecenie instytucji biznesowych.
Osiągniecie powyższych celów możliwe jest w dużej mierze dzięki wykorzystaniu
narzędzi informatycznych w znaczy sposób usprawniających komunikację miedzy
podmiotami uczestniczącymi w projekcie.

Wszelkie informacje i raporty związane

z postępem realizacji projektu zamieszczane są na stronie WWW projektu znajdującej
się

pod

adresem:

www.synergia.umcs.lublin.pl.

zaprezentowana została na rys. 2.1.

Główną

stronę

projektu
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Rys. 2.1. Strona główna projektu Synergia [SYN10]

Głównym narzędziem wspierającym realizację projektu jest Wirtualna Platforma
Współpracy Wydziału Ekonomicznego UMCS (WPWWE) utworzona na bazie
popularnej, darmowej platformy e-learningowej MOODLE (strona domowa platformy
MOODLE: moodle.org). Platforma WPWWE pełni funkcję skrzynki kontaktowej
pomiędzy organizatorami oraz podmiotami biorącymi udział w projekcie: studentami,
absolwentami, przedstawicielami nauki, przedstawicielami biznesu a także instytucji
okołobiznesowych. Dzięki platformie uczestnicy projektu mogą m.in. zgłaszać chęć
uczestnictwa w projekcie, uzyskać dostęp do bazy praktyk i staży, uczestniczyć
w szkoleniach e-learningowych, pobierać materiały dydaktyczne, a także brać udział
w wirtualnych

projektach

prowadzonych

przez

praktyków.

Dzięki

możliwości

zamieszczania różnego rodzaju kwestionariuszy platforma WPWWE jest również
narzędziem wspomagającym ewaluację projektu, umożliwiającym monitorowanie
poziomu umiejętności uczestników, czy badanie zmieniających się potrzeb płynących
z rynku racy.
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2.2.

WPWWE JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY
NAUKĄ A BIZNESEM

Wirtualna Platforma Współpracy Wydziału Ekonomicznego UMCS (WPWWE),
dostępna pod adresem: www.platforma.synergia.umcs.lublin.pl jest narzędziem
wspierającym realizację projektu SYNERGIA. Pełni funkcję portalu kontaktowego
pomiędzy

studentami

przedsiębiorstwami,

i

pracownikami

a także organizacjami

Wydziału

Ekonomicznego

okołobiznesowymi

UMCS,

oraz władzami

samorządowymi, w zakresie wymiany informacji dotyczących: realizacji projektów
praktycznych, uczestnictwa w programie praktyk, staży, pośrednictwa pracy.

Rys. 2.2. Strona powitalna platformy WPWWE [PLA10]

Dzięki wykorzystaniu internetowej platformy WPWWE uczestnicy projektu uzyskają
możliwość m. in.:


zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie,



zgłaszania chęci uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach organizowanych
w ramach projektu (konferencje, szkolenia, warsztaty),



dostępu do bazy staży, praktyk oraz ofert pracy,
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pobierania materiałów do zajęć odbywających się w ramach projektu,



wyszukiwania potencjalnych pracowników/pracodawców,



weryfikowania swojej wiedzy i kompetencji,



szybkiego komunikowania się z potencjalnymi pracodawcami.
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Platforma WPWWE pełni również funkcję narzędzia wspomagającego proces
ewaluacji projektu SYNERGIA poprzez:


dostarczanie statystyk na temat liczby uczestników projektu,



dostarczanie informacji na temat dystrybucji elektronicznej wersji materiałów
wspomagających realizację projektu,



umożliwienie zbierania opinii uczestników o wydarzeniach organizowanych
w ramach projektu,



dostarczenie informacji na temat stopnia dopasowania kompetencji studentów
do potrzeb rynku pracy (ankiety elektroniczne),



dostarczenie informacji na temat przebiegu projektu SYNERGIA.

Dostęp do materiałów oraz funkcji platformy WPWWE możliwy jest po uprzednim
utworzeniu konta użytkownika, w niektórych przypadkach dostęp do poszczególnych
obszarów może być chroniony dodatkowym kluczem dostępu przekazywanym przez
trenera prowadzącego wybrane szkolenie lub pracodawcę nadzorującego wirtualne
projekty praktyczne.
Platforma WPWWE został utworzona na bazie darmowej platformy MOODLE po
odpowiednim jej spersonalizowaniu. Czynnikami decydującym o wyborze systemu
LMS (Learning Management System) MOODLE spośród wielu dostępnych na rynku
platform były miedzy innymi:


rozbudowane możliwości funkcjonalne,



prostota obsługi,



bardzo dobra dokumentacja funkcjonalna i techniczna,



brak kosztów związanych z zakupem licencji,



dostępność wielu wersji językowych,



niewielkie wymagania sprzętowe,



prostota administracji.
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Nie bez znaczenia jest również fakt, iż większość studentów Wydziału
Ekonomicznego UMCS posiada umiejętność pracy z platformą MOODLE, po odbyciu
odpowiednich kursów na pierwszym roku studiów.
Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem platformy jest także
otwartość kodu, dzięki czemu platforma może być rozbudowana o nowe funkcje
w zależności od potrzeb zgłaszanych w czasie realizacji projektu.
Ostateczny

kształt

platformy

WPWWE

wynika

ze

specyfiki

działań

organizowanych w ramach projektu SYNERGIA: szkolenia, praktyki, staże, projekty
praktyczne oraz sugestii zgłaszanych przez potencjalnych uczestników projektu,
w opinii których platforma powinna umożliwiać m. in.:


zamieszczanie wiadomości o działaniach realizowanych w ramach projektu,



szybki przepływ informacji pomiędzy studentem a pracodawcą,



nawiązywanie współpracy pomiędzy studentami i pracodawcami,



organizowanie telekonferencji z potencjalnymi pracodawcami,



zamieszczanie ofert szkoleń, kursów, praktyk, staży,



łatwą komunikację między uczestnikami projektu,



tworzenie grup uczestników wg. różnych kryteriów,



tworzenie szkoleń on-line,



tworzenie

obszarów

umożliwiających

wymianę

poglądów

pomiędzy

studentami, pracodawcami i przedstawicielami biznesu,


organizowanie konferencji internetowych z przedstawicielami świata biznesu,



prowadzenie rekrutacji: staże, praktyki, praca,



prowadzenie zapisów na szkolenia, warsztaty.



zamieszczanie materiałów pomocniczych do szkoleń,



sprawny dostęp do materiałów.

Użytkowników platformy WPWWE można podzielić na cztery grupy:


studenci WE UMCS – w skład tej grupy wchodzą również obecni i przyszli
absolwenci Wydziału Ekonomicznego UMCS,



pracownicy naukowo-dydaktyczni – pracownicy uczelni wyższych chcący
wziąć udział w projekcie,
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przedstawiciele

biznesu

–

pracodawcy,

właściciele

firm,

pracownicy

organizacji okołobiznesowych,


przedstawiciele organów monitorujących – w skład tej grupy wchodzą również
członkowie zespołu projektowego, osoby zajmujące się administracją
projektu.

Ze względu na pełnione funkcje platformę WPWWE można podzielić na trzy obszary:
komunikacyjny, prezentacji materiałów (e-szkoleń), ewaluacji. Strukturę WPWWE
prezentuje rys. 2.3.

Rys. 2.3. Struktura WPWWE UMCS

W

obrębie

każdej

kategorii

utworzono

zbiór

subkategorii

obejmujący

poszczególne działania realizowane w ramach projektu. W każdej z powyższych
kategorii platforma WPWWE posiada szerokie możliwości zastosowania.
Obszar skrzynki kontaktowej wykorzystywany jest między innymi do:


Promowania działań organizowanych w ramach projektu: prezentowanie
aktualności, przesyłanie wiadomości do grup użytkowników, organizowanie
zapisów na szkolenia, warsztaty.



Zamieszczania informacji o stażach i praktykach: w postaci stron www,
załączników, czy wyszukiwarek ofert.



Zamieszczania

informacji

o

wydarzeniach

projektowych,

w

postaci

multimedialnych sprawozdań z realizowanych działań: pokazy slajdów, galerie
zdjęć, pliki audio/video, strony www.
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Przechowywania
użytkownika,

bazy

dzięki

adresów

elastyczności

mailowych

uczestników,

platformy

możliwe

jest

w

profilu

tworzenie

dodatkowych pól i przechowywanie informacji dotyczących m.in. typu
podmiotu, poziomu kwalifikacji, poziomu znajomości języków obcych.


Seryjnego rozsyłania wiadomości mailowych do użytkowników zapisanych na
forum, wiadomości mogą być rozsyłane w sposób automatyczny do
wszystkich uczestników zapisanych do danego obszaru po dodaniu
odpowiedniego wpisu na forum lub do wybranej grupy spełniającej określone
kryterium.



Organizowania spotkań on-line z przedsiębiorcami. Dzięki możliwości
wyodrębniania

dodatkowych

podobszarów

każdy

pracodawca

może

swobodnie zarządzać własną przestrzenią i dostosowywać ją do specyfiki
realizowanego projektu i jego uczestników. Komunikacja może następować
poprzez forum, chat, czy korespondencję mailową.


Umieszczania zadań, problemów do rozwiązania. Wykorzystując odpowiednie
składowe podmiot nadzorujący projekt ma możliwość prezentowania opisu
zadań oraz tworzyć

specjalne skrzynki

„wrzutnie”

przeznaczone do

przesyłania rozwiązania zadań.


Organizowania doradztwa on-line, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji
synchronicznej i asynchronicznej: chat, forum.



Organizowania wirtualnych spotkań z przedstawicielami biznesu, dzięki
zastosowaniu chatu studenci i pracownicy naukowi mają możliwość
uczestnictwa w dyskusji z przedstawicielami biznesu bez potrzeby organizacji
spotkania w murach uczelni.



Przesyłania zrealizowanych rozwiązań zadań/projektów realizowanych dla
biznesu przez członków grup projektowych poprzez skrzynki typu prześlij plik.



Badania opinii uczestników projektów w zakresie zadań realizowanych
i możliwych do realizacji takich jak: praktyki, staże, szkolenia, projekty
praktyczne, a także organizowania zapisów na działania realizowane
w ramach projektu z wykorzystaniem mechanizmu kwestionariuszy i quizów).
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Przekazywanie

informacji

ze

świata

biznesu

uczestnikom

projektu

z wykorzystaniem kanałów RSS.
W obszarze prezentacji materiałów oraz prowadzenia e-szkoleń narzędzia wchodzące
w skład platformy WPWWE znajdują zastosowanie m.in. do:


Tworzenia repozytorium szkoleń, każde szkolenie posiada własny obszar
dzięki czemu, prowadzący uzyskuje swobodę w zarządzaniu materiałami
i uczestnikami szkoleń. Dzięki digitalizacji raz przygotowane materiały mogą
być wykorzystane w kilku edycjach szkolenia. Platforma usprawnia także
proces redystrybucji materiałów szkoleniowych.



Umieszczania materiałów pomocniczych do szkoleń: opis, harmonogram,
zadania do wykonania, testy końcowe. Dzięki możliwości zarządzania
strukturą obszaru. Wszystkie zamieszczone materiały są prezentowane
w postaci kursu o przejrzystej strukturze.



Umieszczania zadań szkoleniowych – zadań typu prześlij plik. Rozwiązania
zadań przesłane są do specjalnych skrzynek, mechanizmy umożliwią
kontrolowanie terminowości realizacji zadań, a także, tworzą repozytorium
przesłanych rozwiązań.



Zasięgania opinii uczestników szkoleń, dzięki czemu uczestnicy uzyskają
możliwość wpływu na przebieg szkolenia, a także dobór materiałów i metod
nauczania.

Sugestie

uczestników

projektu

uwzględniane

są

przez

organizatorów w kolejnych edycjach szkoleń.


Zamieszczania

materiałów

dostępnych

jedynie

dla

prowadzącego,

organizatorów projektu. Ukryte obiekty pełnią rolę list obecności, dzienników
szkoleń. Przechowywanie dokumentacji szkoleniowej w jednym miejscu
dostępnym on-line umożliwia szybszą aktualizację oraz propagację wśród
organizatorów i trenerów.


Prowadzenia

wirtualnych

kursów

przez

przedstawicieli

biznesu,

umożliwiających wymianę doświadczeń między przedstawicielami nauki
i biznesu, bez konieczności fizycznej obecności przedstawicieli biznesu na
uczelni.
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Sprawdzania wiedzy i predyspozycji uczestników szkoleń i projektów
praktycznych. Zastosowanie kwestionariuszy i quizów pozwala na szybkie
zweryfikowanie wiedzy zdobytej przez uczestników w czasie uczestnictwa
w działaniach projektowych. Mechanizmy sprawdzania wiedzy mogą być
wykorzystane przez pracodawców do rekrutacji pracowników z grona
uczestników projektu.



Monitorowania pracy uczestników szkoleń. Zestaw narzędzi raportujących
pozwala na szybkie uzyskanie syntetycznych informacji na temat popularności
kursów, wykorzystania platformy, ale także jest źródłem szczegółowych
danych o użytkowniku i historii jego uczestnictwa w projekcie.

Standardowe mechanizmy platformy WPWWE dostarczają także dużą ilość danych
dotyczących

stanu

realizowanych

w

realizacji
ramach

projektu

projektu.

i

W

przebiegu
obszarze

poszczególnych

ewaluacyjnym

działań

wbudowane

mechanizmy platformy WPWWE służą m. in. do:


Zbierania informacji o podmiotach biorących udział w projekcie, badania
poziomu ich kompetencji oraz preferencji. Zestaw raportów i kwestionariuszy
pozwala na dokładne przeanalizowanie profili i potrzeb użytkowników.



Zbierania opinii użytkowników o projekcie. Dzięki informacjom zebranym
w drodze wypełniania kwestionariuszy i udziału w głosowaniach możliwe jest
bieżące dostosowanie działań projektowych do zmieniających się potrzeb
użytkowników.



Badania dostosowania studentów do potrzeb rynku pracy. Odpowiednie
kwestionariusze służą do cyklicznego badania wiedzy, umiejętności i postaw
użytkowników oraz oceny poziomu ograniczenia luki kompetencyjnej.



Badania

potrzeb

pracodawców.

Formularze

ankiet

pozwalają

na

zweryfikowanie zmian zachodzących w obszarze wymagań pracodawców,
umożliwiają także ocenę stopnia spełnienia wymagań pracodawców przez
działania projektowe.


Zbierania

opinii

absolwentów

studenta/absolwenta.

w

celu

Kwestionariusze

wyznaczenia

wypełnione

ścieżki

przez

rozwoju

absolwentów
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pozwalają określić jak kompetencje nabyte w czasie studiów przyczyniły się
do przebiegu obecnej ścieżki kariery.


Monitorowania realizacji projektu przez członków zespołu projektowego oraz
organizacje nadzorujące. Dodatkowe podmioty po utworzeniu konta na
WPWWE otrzymają specjalne uprawnienia dzięki czemu na bieżąco mogą
monitorować przebieg realizacji projektu.



Zbierania

i

przetwarzania

informacji

o

aktywności

poszczególnych

użytkowników. Standardowe mechanizmy raportowania, wygenerowanie
historii działalności użytkownika, są także źródłem informacji pomocnych
w fazie końcowej projektu: certyfikacja, tworzenie rankingów użytkowników.


Generowania statystyk dotyczących dostępu do materiałów, co pozwala
ocenić stopień zainteresowania tematyką konkretnych kursów, szkoleń.



Wspomagania zarządzania projektem. Wykorzystując platformę WPWWE
kierownictwo projektu zyska możliwość lepszej kontroli nad przydzielonymi
zadaniami. Tworzenie automatycznego repozytorium zadań umożliwia
kontrolowanie aktywności poszczególnych członków zespołu, a także
terminowości realizowanych zadań.



Monitorowania postępu realizacji poszczególnych zadań w projekcie. Dzięki
zastosowaniu

możliwości

tworzenia

kursów

i

zadań

w

powiązaniu

z kalendarzem, system na bieżąco dostarczy informacji o odchyleniach
pomiędzy faktycznym a planowanym terminem i czasem wykonania
poszczególnych zdań.

2.3.

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NARZEDZI E-LEARNIGOWYCH NA RYNKU
PRACY

Obserwując obecną strukturę rynków pracy można dojść do wnioski, iż ogromna
część zawodów nie koncentruje się na przetwarzaniu, przemieszczaniu surowców
i półproduktów, towarów, czyli innych dóbr fizycznych, ale na przetwarzaniu różnego
rodzaju informacji, przekazywaniu wiedzy. Wytworem wielu działań nie jest przedmiot
materialny, który wymusza na pracowniku obecność w konkretnym ściśle ustalonym
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miejscu pracy, ale usługa lub odpowiednio przetworzona informacja, która może być
przesyłana z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych praktycznie do każdego
miejsca na ziemi. Takie wytwory pracy umożliwiają podejmowanie zatrudnienia nie
tyko w formie pracy tradycyjnej, ale także w formie telepracy.
Na gruncie polskiego prawa pojęcie telepracy zdefiniowane zostało w Kodeksie
Pracy. Artykuł 67 Kodeksu pracy definiuje telepracę, jako pracę wykonywaną
regularnie

poza

zakładem

pracy,

z

wykorzystaniem

środków

komunikacji

elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Natomiast telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę poza zakładem
pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przekazuje
pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej [GOV10].
Graficzną definicję telepracy zaprezentowano na rys. 2.4.

Rys. 2.4. Definicja telepracy

W warunkach telepracy kontakt z telepracownikiem możliwy jest poprzez
wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, na która składają się
odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie. Szybki rozwój telepracy związany jest m.in.
ze znaczącym wzrostem wartości informacji, koniecznością coraz szybszego jej
przetwarzania; zmianami w strukturze zatrudnienia, dynamicznym rozwojem sfery
usług; postępem technicznym, umożliwiającym masowy dostęp do tanich rozwiązań
teleinformatycznych; zamianami w ustawodawstwie. Istotny wpływ na rozwój telepracy
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ma także znaczny wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi
informatycznych nabytych w fazie zabawy: gry komputerowe, aplikacje multimedialne,
komunikatory; czy także w fazie edukacji: aplikacje biurowe, systemy e-learningowe,
specjalistyczne oprogramowanie dziedzinowe. Masowość wykorzystania narzędzi
informatycznych i internetu potwierdzają statystyki. Ze światowych statystyk
wykorzystania Internetu [Internet Word Stats] wynika, iż obecnie w Polsce korzysta
ponad 22,5 mln osób co stanowi 58,4% ogółu populacji, raporty GUS wskazują
[KRA09], iż w pierwszym kwartale 2008 r. przy komputerze pracowało 15,9 mln osób,
z tego, aż 69,1% wykorzystywało komputer do pracy codziennie lub prawie
codziennie.
Przyspieszenie rozwoju telepracy może nastąpić dzięki ograniczeniu lub
całkowitym wyeliminowaniu lęku przed narzędziami teleinformatycznymi oraz nowymi
kanałami

komunikacyjnymi,

oswajając

przyszłych

pracowników

z

technikami

i narzędziami wykorzystywanymi w telepracy już na etapie edukacji. Jako przykład
może posłużyć prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem platform
zdalnego nauczania i narzędzi teleinformatycznych, czyli e-learning. Omawiana forma
kształcenia znajduje coraz szersze zastosowanie szczególnie w uczelniach wyższych,
z raportu Elektroniczna Gospodarka w Polsce [KRA09] wynika, iż zainteresowanie
e-edukacją na uczelniach wyższych w 2008 wzrosło o 4,1% w porównaniu z rokiem
2007;

prawie

nowoczesnej

40%

uczelni

technologii.

wyższych

Wzrost

kształci

studentów

z wykorzystaniem

narzędzi

e-learningowych

wykorzystania

obserwowany jest także w szkołach średnich. Zajęcia prowadzone są zazwyczaj
w formie

mieszanej,

laboratoriami,

część

równolegle
zajęć

z

tradycyjnymi

prowadzona

jest

wykładami,
z

konwersatoriami,

wykorzystaniem

narzędzi

teleinformatycznych. Nauczanie prowadzone w formie e-learningu nosi wiele cech
telepracy. Uczestnicy kursów mogą pracować poza uczelnią w domu, w kawiarniach
Internetowych, centrach handlowych, w środkach komunikacji; w dogodnym dla siebie
miejscu i czasie. Wytwory pracy przesyłane są z wykorzystaniem infrastruktury
teleinformatycznej. Nauczyciel monitoruje efekty pracy sprawdzając czas przesłania
prac domowych, analizując raporty przekazywane przez system informatyczny.
Uczestnik kursu e-learningowego z jednej strony zmuszony jest do samodzielnej
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pracy z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji, sam kontroluje postępy pracy,
szuka czynników motywujących. Z drugiej strony część zadań wykonywana jest
w grupie, co wymaga umiejętności komunikacji, synchronicznej i asynchronicznej,
wykształca także umiejętności pracy zespołowej, zdalnego zarządzania grupą. Zatem
edukacja wspomagana narzędziami teleinformatycznymi zdaje się być doskonałym
fundamentem rozwoju telepracy, poprzez dostarczanie na rynek pracy potencjalnych
telepracowników, podnosi także wartość przyszłego pracownika na rynku pracy.
Badania prowadzone w ramach projektu SYNERGIA wykazały, iż w opinii
pracodawców jedną z najbardziej cenionych kompetencji pracownika jest znajomość
obsługi

komputera,

aplikacji

komputerowych

oraz

sprawna

komunikacja

z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych [PAS10].
E-learning może być także przydatnym narzędziem w sferze kształcenia i rozwoju
obecnych

pracowników

i

telepracowników.

Dostępne

narzędzia:

platformy

e-learningowe, systemy wspomagające pracę grupową oraz różnego rodzaju kanały
teleinformatyczne, którymi zazwyczaj przesyłane są efekty telepracy, można
z powodzeniem wykorzystać do celów szkoleniowych np. szkoleń specjalistycznych,
miękkich, z zakresu BHP, czy bezpieczeństwa informacji.

Dzięki zastosowaniu

narzędzi e-leraningowych możliwe jest także badanie satysfakcji pracowników,
zbieranie informacji na temat możliwości usprawnienia pracy w firmie, ocenianie
postępów pracowników. Narzędzia e-learningowe doskonale sprawdzają się także do
celów archiwizacji i upowszechniania raportów, tworzenia baz wiedzy. Interakcje
pomiędzy e-learningiem a telepracą prezentuje rys. 2.5.
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TECHNOLOGIA
Aplikacje
Sprzęt komputerowy
Infrastruktura sieciowa
Kanały
teleinformatyczne

Digitalizacja
utworów

Digitalizacja
utworów

E-LEARNING

TELEPRACA

Student
(dom)

Telepracownik
(dom)
Rozwój
obecnych
telepracowników

Zadania
domowe

Student
(akademik)

Zadania

Telepracownik
(telecentrum)

Uczelnia
Przygotowanie
nowych
telepracowników

Rozwiązania
zadań

Telepracodawca

Efekty
pracy

Student
(inna uczelnia)

Uczeń
Aplikacje
Sprzęt

Kanały
teleinformatyczne

Możliwości
komunikacji,
Niezawodność

Możliwości
komunikacji.
Niezawodność

Telepracownik
(inna firma)

Mentor
Platforma e-learningowa
Sprzęt

Pracownik
Aplikacje
Sprzęt

Wiedza
i umiejętności

Popytu na
e-learning

POKOLENIE „Y”, „Z”

Pracodawca
Aplikacje do zarządzania
Sprzęt

Rozwój,
wykorzystanie
umiejętności
Popyt na
telepracę

Wiedza teleinformatyczna
Umiejętności
Akceptacja świata wirtualnego
Rozwój zawodowy

Rys. 2.5. Podstawowe czynniki wpływające na rozwój telepracy

Możliwości wykorzystania narzędzi e-learningowych w sferze pracy są bardzo
szerokie, przesłanką przemawiającą za wdrażaniem rozwiązań e-learningowych
w firmie są nie tylko liczne korzyści wynikające z funkcjonalnosci systemów, ale także
rachunek ekonomiczny. Duża część systemów e-learningowych jest darmowa np.
platformy MOODLE, Sakai; pracodawca musi jednak ponieść koszty zakupu sprzętu,
wdrożenia, administracji oraz ewentualnego przeszkolenia pracowników. Jeśli koszty
utrzymania własnej platformy są mimo braku opłat licencyjnych jednak zbyt duże,
firmy decydują się również na dzierżawienie systemów informatycznych u dostawców
zewnętrznych np. w modelu SaaS [MER10].

2.4.

ZAKOŃCZENIE

W procesie współpracy pomiędzy nauką a biznesem tworzone są efekty synergiczne
co prowadzi do generowania korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.
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Przedstawiciele nauki nabywają praktyczne umiejętności, konfrontują aktualność
przekazywanej wiedzy z praktyką. Studenci oraz absolwenci poprzez niwelację luki
kompetencyjnej,

zdobywanie

gruntownej

wiedzy

popartej

doświadczeniem

zawodowym stają się bardziej konkurencyjni na rynku pracy, zachowują jednocześnie
ciągłość przejścia pomiędzy fazą edukacji a fazą pracy. Pracodawcy zyskują stabilne
podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, w postaci wykształconych pracowników,
dysponujących szerokimi umiejętnościami popartymi doświadczeniem zawodowym.
Wiedza

pracowników

może

być

dodatkowo

uzupełniona

wynikami

badań

prowadzonych przez pracowników naukowych na zlecenie biznesu.
Korzyści płynące ze współpracy nauki i biznesu zdają się być niepodważalne,
jednakże, aby współpraca była możliwa konieczna jest chęć współpracy potwierdzona
konkretnymi działaniami: prowadzeniem trójstronnych dyskusji, wypracowaniem
i podpisywaniem

umów,

otwieraniem

swoich

podwoi

dla

partnerów.

Proces

nawiązywania i utrzymywania współpracy jest także źródłem wielu nowych
obowiązków
w spotkaniach,

m.in.

nadzorowanie

przekazywanie

współpracy,
partnerom

organizacja

swoich

i

uczestnictwo

potrzeb,

ponoszenie

odpowiedzialności za nadzorowane projekty, analizowanie i opiniowanie, co pochłania
znaczną część zasobów ludzkich oraz kapitałowych, których wygospodarowanie na
obecnym niezwykle wymagającym rynku, który dopiero podnosi się z kryzysu, jest
trudne zwłaszcza dla przedstawicieli biznesu.
Wydaję się, iż znaczne oszczędności czasu i pieniędzy oraz usprawnienie
współpracy mogą być osiągnięte w sytuacji, w której prowadzenie współpracy
pomiędzy nauką a biznesem wspomagane jest poprzez wykorzystanie narzędzi
informatycznych, znajdujących szerokie zastosowanie w projektach e-learningowych.
Doświadczenia praktyczne nabyte podczas realizacji projektu SYNERGIA wskazują, iż
szerokie spektrum funkcjonalności oferowanej przez platformy e-learningowe np.
platformę MOODLE może być z powodzeniem wykorzystane do wspierania
komunikacji pomiędzy nauką, a biznesem, uzupełniania wiedzy elementami
praktycznego jej zastosowania, badania zmieniających się potrzeb i oczekiwań
przedstawicieli nauki i biznesu.
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Dodatkową

zaletą

zastosowania

narzędzi

e-learningowych

w

procesie

wspomagania współpracy pomiędzy nauką i biznesem, jest możliwość wykorzystania
doświadczeń nabytych podczas realizacji trójstronnych projektów, na gruncie
codziennej

pracy

zawodowej.

Narzędzia

e-learningowe

umożliwiają

m.in.

usystematyzowanie prac poprowadzonych w dużych interdyscyplinarnych zespołach
często

rozproszonych

na

rozległych

obszarach

geograficznych,

usprawniają

współpracę, pozwalają na monitorowanie przebiegu prac, co w rezultacie pozytywnie
przekłada się na skuteczność prowadzonych działań.
Doświadczenia zbierane podczas realizacji projektu SYNERGIA wskazują, że
zastosowanie narzędzi teleinformatycznych w pozytywny sposób wpływa na proces
komunikacji oraz efektywność współpracy pomiędzy nauką i biznesem przy
jednoczesnym

usprawnieniu

procesu

zarządzania

projektami,

realizowanymi

w ramach kooperacji sfery nauki i biznesu. Warunkiem koniecznym umożliwiającym
odniesienie korzyści jest jednak szczegółowa analiza możliwości funkcjonalnych
dostępnych narzędzi informatycznych, odpowiedni ich dobór, a także prawidłowe
przeprowadzenie procesu wdrożenia.
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Wdrożenie podsystemu analityczno-raportowego
klasy Business Intelligence
w technologii Microsoft w dużym polskim banku

Celem

niniejszej

informatycznego

pracy
klasy

jest

przedstawienie

Business

Intelligence,

opisu

wdrożenia

wspomagającego

narzędzia
zarządzanie.

Wdrażany system miał na celu podniesienie jakości i zwiększenie prędkości
dostarczania informacji zarządczej pracownikom firmy.
Opisywany system został zbudowany w narzędziach dostarczonych przez firmę
Microsoft, a mianowicie w oparciu o pakiet SQL Server 2008 Enterprise Edition, z tym,
że ekstrakcja danych z systemów transakcyjnych i ich transformacja została
przeprowadzona przez narzędzie informatyczne dostarczone przez firmę trzecią.
Wdrożenie zostało dokonane dla firmy działającej na rynkach finansowych,
a mianowicie dla jednego z największych polskich banków.
Dla czytelników, którzy nie mieli okazji zapoznać się z tematyką Business
Intelligence, w niniejszym rozdziale zostanie zawarty podstawowy opis Business
Intelligence oraz uzasadnienie potrzeby korzystania z rozwiązań tej klasy.
W

pozostałej

części przedstawiono charakterystykę Odbiorcy,

Dostawcy

i dotychczas wykorzystywanego rozwiązania. Ostatnie podrozdziały zawierają opis
wykorzystanej technologii i procesu przepływu danych.

56

Techniki informatyczne w praktyce

3.1.

BUSINESS INTELLIGENCE

3.1.1. CZYM JEST BUSINESS INTELLIGENCE?
Po raz pierwszy pojęcie Business Intelligence (BI) zostało użyte już w 1958 roku przez
Hansa Petera Luhna, pracującego dla IBM. Luhn zdefiniował BI jako zdolność do
ujęcia

wzajemnie

zależnych

prezentowanych

faktów,

w taki

sposób,

żeby

przypominały działania na rzecz zamierzonego celu [LUH58].
Business Intelligence jest pojęciem bardzo szerokim. Najogólniej można przyjąć,
że BI jest procesem transformacji danych w informacje, a informacji w wiedzę, która
może

być

praktycznie

wykorzystana.

BI

odnosi

się

do

różnych

aplikacji

wykorzystywanych do analizy surowych danych. BI pojęte jako dyscyplina składa się
z kilku powiązanych ze sobą działów: data mining, przetwarzania analitycznego online
i raportów. Firmy wykorzystują BI do poprawy procesu podejmowania decyzji,
obniżenia kosztów i zidentyfikowania nowych możliwości biznesowych. BI to nie tylko
zestaw narzędzi do wyciągania danych z systemów firmy do celów sprawozdawczości.
Narzędzia te pomagają również zidentyfikować nieefektywne procesy biznesowe,
które powinny zostać przebudowane. Współczesne narzędzia BI pozwalają osobom
z biznesu rozpocząć analizowanie danych bez czekania na wykonanie się
skomplikowanych

raportów.

Szybki

dostęp

do

aktualnych

danych

pomaga

użytkownikom w oparciu o konkretne liczby podejmować decyzje, które normalnie
byłyby uzasadnione jedynie doświadczeniem i przeczuciami [MUL07].
Zebranie wszystkich danych z różnych systemów transakcyjnych w jednej bazie
danych jest istotne dla efektywnego działania BI. Bazę gromadzącą dane firmy
w jednym miejscu nazywamy hurtownią danych (ang. Data Warehouse). Hurtownia
danych może być zbudowana na zasadzie [ETL10]:


gwiazdy – jedna tabela faktów będąca w relacji wiele-jeden z wieloma tabelami
wymiarów, stanowi najprostszy schemat hurtowni danych,



płatka śniegu – podobna konstrukcja, jak w przypadku schematu gwiazdy, lecz
nieco bardziej złożona, tabele wymiarów są tu znormalizowane w celu uniknięcia
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redundancji, dane zawarte w wymiarach są podzielone pomiędzy kilka tabel
pozostających w relacji do siebie,


konstelacji faktów – bardziej złożona niż schemat płatka śniegu, może zawierać
wiele tabel faktów, dzięki czemu tabele wymiarów mogą być współdzielone przez
kilka tabel faktów jednocześnie.

Proces ładowania danych do hurtowni danych jest określany jako ETL, od angielskich
słów Extract, Transform, Load: ekstrakcja, czyli pobieranie danych z zewnętrznych
źródeł, transformacja, czyli czyszczenie, filtrowanie danych i stosowanie odpowiednich
reguł finansowych oraz ładowanie danych, czyli wczytywanie danych do bazy danych.
Dane zgromadzone w hurtowni danych nie muszą pochodzić tylko z systemów
działających w firmie, mogą też być zasilane danymi pochodzącymi od zewnętrznych
podmiotów. Dane źródłowe, którymi jest zasilana hurtownia, mogą mieć różną
precyzję oraz typ danych, ponieważ pochodzą z różnych systemów, więc muszą być
poddane transformacji do jednakowej postaci. Tak zgromadzone i wstępnie
zagregowane dane służą do zasilenia wielowymiarowej bazy analitycznej. Baza
analityczna składa się z kostek OLAP (ang. OnLine Analitycal Processing), inaczej
kostek wielowymiarowych. Kostka OLAP składa się z faktów będących wartościami
liczbowymi. Fakty nazywane są miarami i są podzielone na wymiary. Miary tworzone
są z danych znajdujących się w tabeli faktów, a wymiary pochodzą z tabel wymiarów.
Dzięki OLAP możliwe jest nawet tysiąckrotne skrócenie czasu uzyskania odpowiedzi
w porównaniu z systemami transakcyjnymi. Tak imponujący wynik jest możliwy do
osiągnięcia dzięki zastosowaniu agregacji. Agregacje są budowane na tabelach
faktów, zmieniając ziarnistość na konkretnych wymiarach i agregując dane według
tych wymiarów. Zazwyczaj nie wszystkie, a tylko z góry ustalona liczba agregacji jest
wyliczona, pozostałe są wyliczane na żądanie. Podjęcie decyzji, które agregacje mają
być wyliczone, jest elementem procesu optymalizacji kości OLAP.
Z danych zawartych w kostkach OLAP korzystają różne raporty, które prezentują
dane użytkownikom końcowym. W najprostszej postaci raporty mogą prezentować
zestawienie danych z różnych okresów czasowych, zawierać filtry, drążenie
(schodzenie w dół po hierarchii wymiarów), prezentację danych na wykresach itd.
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3.1.2. DLACZEGO BUSINESS INTELLIGENCE?
Współcześnie z BI korzystają nie tylko instytucje finansowe, takie jak banki czy duże
firmy produkcyjne, które używają BI do analizy poziomu zapasów magazynowych,
zaawansowaniu produkcji itd. Również sieci restauracji wykorzystują BI, aby lepiej
dopasowywać menu do potrzeb klientów, sklepy określają na tej podstawie
asortyment, a trenerzy drużyn sportowych korzystają ze wsparcia BI do kreślenia
najlepszej strategii na dany sezon rozgrywek.
Przez wdrożenie BI uzyskuje się [KWA10]:


optymalizację czasu analizy i podejmowania decyzji,



łatwość uzyskania różnych informacji, raportów tymczasowych, zbiorczych,
szczegółowych, zagregowanych,



kompleksowość systemu i uzyskiwanych informacji,



krótki czas odpowiedzi na pytanie użytkownika,



konsolidację danych, alokację i drążenie danych,



analityczny charakter uzyskiwanych informacji z ich wnikliwą interpretacją,



łatwą lokalizację stanów newralgicznych w firmie.

BI pozwala zintegrować dane, które normalnie w firmie są rozproszone w wielu
systemach i poprzez utrudniony do nich dostęp sprawiają trudności w zrządzaniu taką
organizacją. Dzięki odpowiednio zaawansowanym technikom eksploracji można
szybko uzyskać i przedstawić w formie wizualnych interfejsów. Duża trudność
zarządzania występuje w przypadku banku, jeżeli nie posiada on informacji w innej
formie, jak tylko rozproszona w systemach transakcyjnych. Brak rzetelnej informacji
o złych długach, udzielonych przez setki placówek w poszczególnych regionach
uniemożliwia prowadzenie skutecznej polityki finansowej całej instytucji i może narazić
ją na podjęcie niewłaściwych decyzji przez zarząd – prowadzących do poniesienia
strat.
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3.2.1. DLA KOGO BYŁ REALIZOWANY PROJEKT?
Klient, u którego zostało dokonane wdrożenie platformy Business Intelligence
Microsoftu, należy do grupy dużych banków w Polsce. Wdrożenie zostało
przeprowadzone we współpracy z Departamentem Informacji Zarządczej banku.
W banku istnieje hurtownia danych, gromadzące dane pochodzące z systemów
transakcyjnych. Interesujące nas dane posiadają kilkanaście wymiarów, a w tym dwa
wymiary zawierające duże hierarchie składające się z dwóch rodzajów jednostek
organizacyjnych banku. Każda z hierarchii posiada natomiast kilka tysięcy rekordów.
Z istniejącej hurtowni danych były generowane dla każdego miesiąca pliki płaskie,
zawierające zestawienie transakcji, oddzielnie dla każdej hierarchii. Każdy plik
zawierał dane tylko z jednego poziomu hierarchii. Liczba generowanych dla każdego
miesiąca plików była rzędu kilkudziesięciu tysięcy. Pomimo że były to pliki tekstowe
i została zastosowana na nich kompresja, to wielkość dystrybuowanych danych
wynosiła kilka GB.
Pliki były następnie dystrybuowane do adresatów, czyli kierowników i analityków
w odpowiednich jednostkach organizacyjnych. Pracownicy mieli dostęp tylko do plików
z wycinka hierarchii, czyli do danych jednostki, do której przynależeli i jednostek
podrzędnych. Po pobraniu plików dane w nich zawarte były analizowane za pomocą
Excela. System udostępniający pliki płaskie miał mało elastyczną oraz ciężką
w utrzymaniu obsługę kont użytkowników.
Zmieniająca się sytuacja rynkowa oraz silna konkurencja wymogły na banku
podjęcie decyzji o udostępnieniu przynajmniej dla części użytkowników dynamicznie
generowanych raportów, których w tym obszarze banku jeszcze nie było. Druga
decyzja dotyczyła zintegrowania aplikacji udostępniającej pliki płaskie z istniejącymi
kontami użytkowników w Active Directory i z Microsoft SharePoint Server oraz
nałożenie szyfrowania na komunikację pomiędzy farmą serwerów SharePoint Server
a stacjami roboczymi.
Dynamicznie generowane raporty oprócz możliwość filtrowania według wielu
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kryteriów, drążenia po hierarchiach i prezentacji danych na wykresach powinny też
mieć możliwość dynamicznego nakładania uprawnień dostępu do danych przez
konkretnych użytkowników. Ten sam raport z tymi samymi parametrami przekazanymi
z interfejsu

użytkownika

powinien

prezentować

dane

z

różnych jednostek

organizacyjnych, w zależności od tego, jakie miał uprawnienia użytkownik, który
z niego skorzystał.
W pierwszej kolejności, w celu spełnienia wymagań biznesowych, bank
zdecydował się wykorzystać narzędzia dostarczane przez innych dostawców niż
Microsoft. Niestety, koszty licencji i sprzętu okazały się tak duże, że podjęto decyzję
o poszukaniu

alternatywy.

Stosunkowo

tanim

do

zakupu

i implementacji,

a jednocześnie spełniającym wymagania funkcjonalne okazał się produkt Microsoftu:
SQL Server 2008 Enterprise Edition.

3.2.2. DOSTAWCA ROZWIĄZANIA
Implementacja nowego mechanizmu dystrybucji plików płaskich została zrealizowana
przez konsultantów firmy Pentegy S.A. Natomiast implementacja rozwiązania klasy
Business Intelligence została zrealizowana przez konsultantów firmy Pentegy S.A.
przy dużej współpracy konsultantów Microsoft sp. z o.o.
Ze strony Pentegy w projekcie uczestniczyli: menedżer, analityk oraz trzech
programistów. Ze strony Microsoft uczestniczyło dwóch konsultantów. Współpraca
pomiędzy bankiem a konsultantami z firm zewnętrznych układała się pomyślnie i udało
się zakończyć prace w wymaganym terminie oraz z zaplanowanym budżetem (przy
wykorzystywaniu pracy konsultantów w nadgodzinach).
Firma Pentegy S.A. jest firmą utworzoną w 2002 roku przez doświadczonych
menedżerów, wywodzących się z wiodących międzynarodowych firm doradczych.
Celem powstania firmy było tworzenie kompleksowych rozwiązań informatycznych
i świadczenie usług konsultingowych na poziomie międzynarodowych firm, przy
zastosowaniu konkurencyjnych stawek.
Obecnie dla Pentegy pracuje ponad 100 osób. Wśród nich są menedżerowie
i konsultanci

posiadający

wieloletnie

doświadczenie

zdobyte

w

dużych
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i międzynarodowych

projektach.

Większość

projektów

Pentegy

realizuje

dla

największych przedsiębiorstw w sektorach finansowym i telekomunikacyjnym.
We wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez Pentegy kładziony jest
nacisk na precyzyjne określenie korzyści, wynikających z ich realizacji oraz
dostarczanie adekwatnych rozwiązań w krótkim czasie.

3.3.

WDROŻENIE NOWYCH APLIKACJI

3.3.1. MECHANIZM DYSTRYBUCJI PLIKÓW PŁASKICH
Mechanizm dystrybucji plików pozostał w użyciu, lecz został napisany od nowa
i zintegrowany z działającą u Klienta instalacją Microsoft SharePoint Server. Z aplikacji
korzysta miesięcznie kilka tysięcy użytkowników (kadra zarządcza niższego szczebla).
W celu ułatwienia zarządzania użytkownikami i integracji z istniejącym w banku
systemem zarządzania uprawnieniami aplikacja korzysta z kont zdefiniowanych
w Active Directory. W Active Directory został dodany atrybut, który przechowuje kody
jednostek organizacyjnych, do których ma dostęp dany użytkownik. Na podstawie
wartości z nowo zdefiniowanego atrybutu aplikacja określa, do których danych ma
mieć dostęp użytkownik. Dystrybuowane pliki płaskie zawierają te same dane, które
są prezentowane na raportach, lecz są one dostępne dla większej liczby pracowników
banku.

3.3.2. BUSINESS INTELLIGENCE – CHARAKTERYSTYKA DANYCH
Dla kadry zarządczej średniego i wyższego szczebla została zbudowana analityczna
baza danych oraz oparte na niej dynamiczne raporty, dostępne dla kilkuset
użytkowników.
Dane, którymi jest zasilana analityczna baza danych, stanowią ekstrakt
z centralnego repozytorium danych banku i zostały już wstępnie zagregowane.
W związku z tym, że dane, do zasilenia hurtowni pochodzą z innej hurtowni, pierwszy
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krok procesu ETL mógł zostać pominięty. Proces zasilania hurtowni danych został
ograniczony do niewielkiej transformacji danych i ich ładowania. Największe tabela
faktów w hurtowni danych charakteryzują się dużą ilością danych. Pierwsza z tabel
miała małą liczbę kolumn (kilka miar), za to posiadała kilka milionów rekordów
w każdym okresie, za który są generowane ekstrakty; druga tabela faktów miała około
dwa miliony rekordów, ale za to posiadała ponad sto miar. Pierwsza z tabel była
połączona z szesnastoma wymiarami, a druga z piętnastoma. Piętnaście tabel
wymiarów jest wspólne dla obydwu tabel faktów, więc mamy tu do czynienia z prostym
schematem konstelacji Dwa największe wymiary zawierały strukturę dwóch rodzajów
jednostek organizacyjnych. Ze względów wydajności procesowania kostek OLAP
hierarchia w hurtowni danych jest zapisana w strukturze płaskiej, to znaczy, że dla
każdego poziomu hierarchii w tabelach wymiarów jest przygotowana jedna kolumna
przechowująca kod jednostki i jej nazwę. Innymi słowy to ujmując, w jednym rekordzie
mamy pełną ścieżkę od liścia do korzenia w hierarchii. Nie ma wtedy konieczności
odpytywania kilku rekordów, jeżeli chcemy poznać poziomy nadrzędne dla danego
rekordu.
Wielkość samej hurtowni danych za okres jednego roku tylko dla tych dwóch
tabel faktów wynosi ponad 100 GB. Retencji mają podlegać dane starsze niż 2 lata.
Przy czym należy zauważyć, że dane z każdego kolejnego miesiąca posiadają o kilka
procent więcej rekordów, a, co za tym idzie, zajmują więcej miejsca na dyskach.
Dane, pomimo że pochodziły z innej hurtowni danych, okazały się nie być idealne.
W faktach zdarzały się wartości kluczy wymiarów, które nie miały odpowiednich
rekordów w tabelach wymiarów. Dochodziło do takiej sytuacji, gdy tabele wymiarów
zostały wyeksportowane wcześniej, niezależnie, od tabel faktów. Mogło wtedy dość do
sytuacji, w której w tabeli faktów pojawiały się już nowe rekordy z wartościami nie
zdefiniowanymi jeszcze w tabelach wymiarów. Sytuacja ulegała naprawie podczas
kolejnego eksportu danych. Z powody występowania takich przypadków tabele faktów
w hurtowni danych zostały pozbawione wszelkich więzów spójności danych,
mogących zagrozić procesowi ładowania danych. Zostało przyjęte założenie, że
rekordy w wymiarach nie są usuwane, a tylko dodawane, co z kolei bardzo ułatwiło
obsługę aktualizacji wymiarów. Przy każdym dodawaniu nowych danych do hurtowni
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mamy do czynienia z faktami za nowy okres czasu (czas jest jednym z wymiarów)
i wymiarami, które nie posiadają aspektu czasowego. W związku z tym możliwe było
kasowanie całej zawartości tabel faktów i przeładowanie ich od nowa, co okazało się
szybsze w implementacji i działaniu niż przeszukiwanie tabel wymiarów i sprawdzanie,
jakie są różnice pomiędzy ich zawartością, a nowymi ekstraktami danych.

3.4.

ASPEKT TECHNOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.4.1. MICROSOFT SQL SERVER 2008 ENTERPRISE EDITION
Istnieje

wielu

dostawców

rozwiązań

klasy

Business

Intelligence;

jednymi

z największych wśród nich są: SAS, Oracle, IBM, SAP, Tagetik i Microsoft. Wartym
wspomnienia w tym miejscu jest również open sourcowy projekt: Pentaho, który jest
już dojrzałym produktem. Każde z rozwiązań proponowanych przez poszczególnych
dostawców na pewnym poziomie abstrakcji oferuje analogiczne funkcjonalności.
W dalszej części artykułu omówione zostaną narzędzia dostarczane przez Microsoft,
czyli SQL Server Enterprise Edition.
Proces budowy systemu klasy BI rozpoczyna się od przygotowania hurtowni
danych. W przypadku tego wdrożenia dane były wstępnie zagregowane i dostarczone
w postaci tekstowych plików płaskich.
Mechanizm wczytywania danych z płaskich plików tekstowych do hurtowni
danych zbudowanej w SQL Serverze 2008 został zaimplementowany w postaci
pakietów

SQL

Server

Integration

Services

(SSIS).

SSIS

jest

narzędziem

przeznaczonym do szybkiego przetwarzania dużej liczby danych. Jest zaprojektowany
do dokonywania przetwarzań w pamięci RAM, dlatego bardziej zaawansowane
operacje wymagają dużej ilości pamięci. Potrafi pobierać dane z wielu różnych źródeł
(pliki płaskie o różnym formacie, pliki Excel, pliki Access itd., inne bazy danych, w tym
bazy rożnych dostawców). SSIS oprócz pobierania danych potrafi dokonywać na nich
również różne operacje, polegające na łączeniu danych, dzieleniu, wyszukiwaniu.
Pakiety SSIS zostały umieszczone w usłudze Integration Services, działającej na
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serwerze z hurtownią danych i są uruchamiane przez odpowiednie joby wykonywane
przez SQL Agenta1.
Kolejnym etapem są kostki OLAP, do obsługi i tworzenia których Microsoft
przygotował produkt o nazwie SQL Server Analysis Services (SSAS). SSAS pobiera
dane z hurtowni danych podczas procesowania kostek OLAP. Analysis Services
pozwala połączyć wszechstronność tradycyjnego modelu raportowania z przyjaznymi
dla

użytkownika,

silnymi

funkcjami

analitycznymi

i

znakomitą

wydajnością

klasycznego modelu OLAP. Językiem dostępu do danych zapisanych w kości OLAP
jest język zapytań MDX (ang. MultiDimensional eXpressions) 2 . Ciekawostką jest
wsparcie na poziomie kostki OLAP automatycznego tłumaczenia na różne języki.
Do generowania raportów opartych o dane zgromadzone w kościach OLAP może
być Stosowany SQL Server Reporting Services (SSRS). Raporty spełniają
podstawowe funkcjonalności, które powinny spełniać współczesne aplikacje, tzn.:

1



działają przez przeglądarkę WWW,



obsługują różne źródła danych,



udostępniają możliwość filtrowania danych,



pozwalają zbudować mechanizm drążenia w dół hierarchii,



mogą wyświetlać ścieżkę drążenia,

Dla osoby niewtajemniczonej w obsługę SQL Servera może wydawać się zaskakujące,
w jaki sposób mogą być definiowane uprawnienia, z jakimi ma się wykonywać polecenie
uruchamiane przez joba osadzonego w SQL Agencie. Otóż każdy Job może składać się
z kolejnych kroków, w każdym z kroków można wskazanie na użytkownika, w kontekście
którego uruchomi się dany krok joba; takie wskazanie na użytkownika nazywa się proxy.
Lecz proxy nie wskazuje bezpośrednio na użytkownika, ale na credential, który zawiera
nazwę użytkownika i jego hasło, dopiero ten credential wskazuje konto, z uprawnieniami
którego ma się wykonać krok joba, np. Pakiet SSIS.

2

Język opracowany przez firmę Microsoft w 1997 roku, w 1999 roku została opublikowana
jego specyfikacja. Od tego czasu zaczął być wykorzystywany również przez innych
dostawców.
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pozwalają łatwo definiować zaawansowane wykresy,



mają możliwość eksportowania danych w różnych formatach.

W praktyce, niestety, raporty udostępniane przez SSRS okazały się najsłabszym
ogniwem całego pakietu SQL Server 2008 Enterprise Edition i musiały zostać
zastąpione przez PerformancePoint Server, który z punktu widzenia klienta jest lepszy.
Lepszy

jest

w

aspekcie

posiadania

Dashboard

Designera,

który

pozwala

przygotowywać raporty w postaci dashboardów, czyli czymś, co można określić
mianem pulpitów menedżerskich.
Niestety, Microsoft wycofał się z rozwijania PerformancePoint Server w kwietniu
2009 roku. Podstawowe funkcjonalności oferowane przez ten produkt będą dalej
rozwijane w ramach produktu SharePoint Server.

3.4.2. PRZEPŁYW DANYCH
Proces ładowania danych rozpoczyna się od wystawienia ekstraktów danych
w postaci plików płaskich oraz pliku sygnałowego zawierającego informacje, o tym, że
coś powinno zostać wczytane oraz za jaką datę biznesową powinny być wczytane
dane. Plik sygnałowy jest okresowo wczytywany przez pakiet SSIS do bazy danych,
a jego wartość jest porównywana z tą pochodzącą z poprzedniego odczytu. Jeżeli
w pliku pojawią się nowe rekordy świadczące o tym, że są nowe dane do wczytania,
to zostają wstawione nowe rekordy do tabeli sterującej całym procesem ładowania
danych. Kolejny pakiet SSIS uruchamiany okresowo przez joba czyta zawartość tabeli
sterującej i jeżeli pojawią się rekordy z odpowiednim statusem, zmienia status
pierwszego rekordu na następny, modyfikuje konfigurację pakietów SSIS (nazwy
i lokalizacje plików, które mają być wczytane) przechowywaną w bazie danych w tabeli
konfiguracyjnej SSIS i zaczyna ładowanie danych do hurtowni. Po skończonym
ładowaniu danych do hurtowni zmieniany jest ponownie status aktualnego rekordu
w tabeli sterującej. Kolejny krok jest obsługiwany przez kolejny pakiet SSIS, który
sprawdza, czy w tabeli sterującej pojawił się rekord ze statusem wskazującym na
skończone ładowanie hurtowni danych. Jeżeli taki rekord został znaleziony, to zostaje
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zmieniony jego status na kolejny, w kości OLAP zostaje utworzona nowa partycja dla
kolejnego okresu i zostaje uruchomione procesowanie utworzonej partycji kości OLAP.
Procesowanie polega na napełnieniu bazy analitycznej informacjami poprzez pobranie
danych z hurtowni danych, zalogowaniu ewentualnych błędów przetwarzania
i wyliczeniu określonych agregacji. Po zakończonym procesowaniu status rekordu
w tabeli sterującej zostaje przestawiony na status informujący o zakończeniu
procesowania danych za wskazaną datę biznesową.
Po zakończonym procesie ładowania danych za wszystkie okresy następuje
przełączenie raportów prezentujących dane z kości OLAP, wykorzystywanych
dotychczas na nowo przeprocesowaną kość OLAP. Przełączenie to jest wykonywane,
na

prośbę

klienta,

manualnie

przez

operatora

posiadającego

odpowiednie

uprawnienia, po stwierdzeniu poprawnego załadowania się danych. Sam proces
przełączenia kostek OLAP jest uruchamiany naciśnięciem przycisku na jednej ze stron
serwowanej przez portal SharePoint.
Jeżeli podczas ładowania danych wystąpią jakieś błędy, to status rekordu w tabeli
sterującej zostanie przestawiony na wartość mówiącą o tym, na którym etapie
przetwarzania zostało przerwane ładowanie danych. Dokładniejszego opisu błędu
można poszukać w standardowej tabeli logującej błędy przetwarzania SSIS. Po
znalezieniu i usunięciu przyczyny powstania błędu należy manualnie przestawić status
rekordu na początkowy, a przetwarzanie uruchomi się ponownie.

3.5.

ARCHITEKTURA SPRZĘTOWA I OSIĄGNIĘTE WYNIKI CZASOWE

3.5.1. WYKORZYSTANE ZASOBY SPRZĘTOWE
Na potrzeby opracowanego rozwiązania BI zostały wykorzystane trzy dedykowane
serwery oraz farma serwerów SharePoint. Każdy z trzech dedykowanych serwerów
został wyposażony w zasoby w postaci 4 rdzenie procesorów, 8 GB RAMu i kilkaset
GB zasobów dyskowych wydzielonych na macierzy dyskowej.
Komponenty zainstalowane na poszczególnych serwerach są następujące:
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Została zainstalowany system operacyjny Windows 2008 Server 64 bit, baza
danych SQL Server 2008 Enterprise Edition, SSIS oraz SQL Agent oraz aplikacja
do dystrybucji plików płaskich – serwer jest wykorzystywany do uruchamiania
pakietów SSIS oraz obsługuje hurtownię danych.



Została zainstalowany system operacyjny Windows 2008 Server 64 bit i SSAS –
serwer jest wykorzystywany do obsługi kostek OLAP.



Została zainstalowany system operacyjny Windows 2003 Server 64 bit oraz
PerformancePoint Server – serwer udostępnia raporty.



Farma serwerów SharePoint pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego
Windows 2003 Server 64 Bit.

3.5.2. CZAS INICJALNEGO ŁADOWANIA DANYCH I URUCHAMIANIA RAPORTÓW
Inicjalne ładowanie danych zostało przeprowadzone dla 3 okresów. Cały proces
ładowania danych od momentu pobrania ich z plików płaskich do chwili zakończenia
procesowania się kostek OLAP na wymienionym w poprzednim punkcie sprzęcie trwał
około 25 min.
Najbardziej zaawansowane i najcięższe raporty dostępne dla użytkowników
generują się w kilkadziesiąt sekund, a najprostsze są dostępne prawie w czasie
rzeczywistym.
Architektura posiada redundancję sprzętową i zarówno moc obliczeniowa,
dostępna pamięć RAM, jak i zasoby dyskowe mają rezerwy, pozwalające na
obsłużenie większego i z każdym miesiącem wzrastającego wolumenu danych.

3.6.

ZAKOŃCZENIE

W rozdziale zostało przybliżone pojęcie Business Intelligence oraz opis wdrożenia
systemu tej klasy w jednym z polskich banków. Wdrażany system został oparty o
technologię i Know How dostarczone przez firmę Microsoft.
Opisywane wdrożenie zakończyło się sukcesem, chociaż w jego trakcie okazało
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się, że zbudowane raporty z wykorzystaniem narzędzia SQL Server Reporting
Services nie spełniają stawianych wymagań i zostały zastąpione przez narzędzia
oferowane w ramach PerformancePoint Servera.
Kolejnym etapem prac nad projektem była optymalizacja polegająca na
wskazaniu w kości OLAP tych agregacji, z których najczęściej korzystają użytkownicy
i które powinny być policzone na etapie procesowania kostki OLAP.
Rozwiązanie okazało się na tyle spełniać oczekiwania klienta, że jest realizowany
następny projekt, mający na celu rozbudowanie hurtowni danych i dodanie kolejnych
raportów.
Nowi klienci w postaci kolejnych banków wydają się być zainteresowani
rozwiązaniami klasy Business Intelligence w technologii dostarczanej przez Microsoft,
chociaż rynek jest opanowany przez narzędzia dostarczane przez SAS i Oracle.

LITERATURA
[LUH58]

Luhn H.P.: IBM Journal of Research and Development. t. 2, 1958. str. 314319

[MUL07]

Mulcahy

R.:

Business

Intelligence

Definition

and

Solutions.

http://www.cio.com/article/40296/Business_Intelligence_Definition_and_Sol
utions. 2007
[ETL10]

http://etl-tools.info/

[KWA10]

Kwasek A.: Zarządzanie wiedzą w organizacji: Business Intelligence.
W: Zarządzanie zmianami. Biuletyn POU, maj 2010

4
Standardy HyperText Markup Language
według W3C i IETF w realizacji e-usług
w segmencie Business-to-Consumer

Globalna sieć komputerowa Internet powstała z lokalnej sieci naukowej, która
stopniowo przekształciła się w globalną sieć zasobów: sprzętowych, programowych,
intelektualnych, finansowych. Wraz z rozwojem sieci internetowej nastąpił rozwój
usług internetowych. Najbardziej popularną usługą opartą o protokół HTTP (ang.
Hypertext Transfer Protocol) jest sieciowy system informacyjny – WWW (ang. World
Wide Web). Z chwilą opracowania koncepcji sieci WWW postał w 1990 roku
znacznikowy język programowania HTML (ang. HyperText Markup Language), który
stał się językiem publikacji dokumentów w sieci WWW. Skromne jego możliwości
w wersji początkowej umożliwiały tylko prezentacje tekstu w dokumentach. Następnie
rozszerzono

jego

możliwości

o

wykorzystanie

elementów

multimedialnych,

komercjalizację zawartości i możliwości współdzielenia zasobów przez mikroi makrospołeczności.
Sieć WWW jest siecią dynamiczną o rosnących zasobach, zmieniająca się
w czasie pod względem liczby zasobów jak i wielości zasobów. Rozwój sieci WWW
i jej zawartości jest kontrolowany i przede wszystkim przez organizacje:


World Wide Web Consortium (W3C) <http://www.w3.org>.



Internet Engineering Task Force (IETF) <http://www.ietf.org>.



Internet Architecture Board (IAB) <http://www.iab.org>.
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Internet Research Task Force (IRTF) <http://www.irtf.org>.



Internet Assigned Numbers Authority (IANA) <http://www.iana.org>.



Web Standards Project (WaSP) <http://www.webstandards.org>.

W

tym

także

organizacje:

ISO

(ang.

International

Organization

for

Standardization), ECMA (ang. European Computer Manufacturers Association), ANSI
(ang. American National Standards Institute). Uzgodnione społecznie standardy
sieciowe mają na celu tworzenie i interpretację zawartości sieci w środowisku WWW,
aby:


Dostarczyć największych korzyści dla jak największej liczby użytkowników
sieci.



Zapewnić jak najdłuższą "żywotność" dokumentów sieciowych.



Dostarczać zawartość dostępną dla większej liczby użytkowników i urządzeń
współpracujących.



Poprawnie funkcjonować w obliczu rozwoju czytników treści (przeglądarek)
i pojawiania się na rynku nowych urządzeń.

Standardy obejmują zarówno technologie znajdujące się po stronie serwera jak
i klienta w architekturze klient-serwer.
Największy wpływ na rozwój sieci posiada międzynarodowe Konsorcjum W3C,
który

zrzesza

organizacje

członkowskie,

personel

pełnoetatowy

i

angażują

społeczeństwo w rozwój standardów sieci WWW. Wydawane standardy publikowane
są w postaci rekomendacji W3C. Misją W3C jest “doprowadzenie sieci WWW do jego
pełnego potencjału poprzez tworzenie protokołów i wytycznych, które zapewnią
długotrwały rozwój sieci Web” [W3C10]. Realizacja misji konsorcjum W3C wyraża się
w dwóch działaniach: 1) stworzenie sieci dla wszystkich “Web for All” (poprzez
inicjatywy: Web Accessibility Initiative, Internationalization, Mobile Web for Social
Development), 2) sieć WWW dla każdego “Web on Everything” (poprzez inicjatywy:
Web of Devices, Mobile Web Initiative, Browsers i Other Agents). Wizją konsorcjum
W3C jest “włączenie się do sieci WWW i dzielenie się wiedzą a tym samym
budowanie zaufania w skali globalnej.” [W3C10]. W zakresie architektury sieci WWW,
konsorcjum realizuje trzy specyfikacje technologii: URLs (ang. Uniform Resource
Locator), HTTP i HTML.
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Drugą znaczącą organizacją jest

IETF,

której celem jest

polepszenie

funkcjonowania Internetu. Misją IETF jest ”wytwarzania wysokiej jakości, istotnych
inżynieryjnie dokumentów, które wywierają wpływ na ludzi w zakresie projektowania,
wykorzystania i zarządzania Internetem w taki sposób, aby Internet pracował lepiej.
Dokumenty zawierają standardy protokołów, opis najlepszych dobrych praktyk
i dokumenty informacyjne różnego rodzaju” [RFC3935].
Przedmiotem niniejszej pracy jest sprawdzenie wykorzystania zaleceń organizacji
W3C i IETF w zakresie stosowania standardów języka znaczników z grupy języków
zaliczanych do (x)HTML w wybranych serwisach internetowych, pod względem
składni języka, prezentacji (CSS) i poprawności realizacji hiperłączy.
Hipertekstowy

znacznikowy

język

programowania

(HTML) jest

językiem

powstałym z międzynarodowego standardu języka SGML (ang. Standard Generalized
Markup Language) opublikowanym w standardzie ISO 8879 [ISO86]. Język HTML
został zapoczątkowany z chwilą powstania koncepcji sieci WWW w 1990 roku przez
Tima Berners-Lee w CERN (ang. European Organization for Nuclear Research)
i spopularyzowany za pomocą przeglądarki Mosaic stworzoną w NCSA (ang. National
Center for Supercomputing Applications). Język HTML nadal ulega rozwojowi
i historycznie posiadał oznaczenia: HTML (1990), HTML+ (1993), HTML 2.0 (1995)
[RFC1866], HTML 3.0 (1995), HTML 3.2 (1997), HTML 4.0 (1997), HTML 4.01 (1999),
HTML 5.0 (2008 wersja Draft). Na bazie języka HTML 4.01 przy użyciu języka XML
1.0 została stworzona nowa wersja języka oznaczana xHTML: xHTML 1.0 (2000),
xHTML 1.1 (2001), xHTML 2.0 (2006 wersja Draft). Natomiast język XML posiada
wersję: XML Base (2009 second edition), XML 1.0 (2008 Fifty Edition), Linking
Language (XLink) XLink 1.0 (2005), XLink 1.1 (2010)1.

1

Oznaczenie wersji rodziny języków wywodzących sie z SGML zostały zaczerpnięte ze strony
internetowej konsorcjum W3C <http://www.w3.org >
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4.1.

WALIDACJA ZNACZNIKÓW W WEB DOKUMENTACH WG STRUKTUR
HTML, XHTML, XML, SVG I MATHML

Dla rodziny języków wywodzących się z SGML, tj. XML, xHTML, HTML, SVG,
MathML identyfikacja i interpretacja znaczników zawarta w Web dokumentach HTML
przez różne aplikacje programowe odbywa się za pomocą specyfikacji typu
dokumentu

DTD

(ang.

Document

Type

Definition).

DTD

określa

strukturę

poszczególnych elementów w dokumencie (gramatykę dokumentu), jego zbiór
atrybutów i dopuszczalne wartości. Deklaracja DTD odbywać się może poprzez
deklarację wewnętrzną i zewnętrzną. Z punktu widzenia niniejszej pracy istotnym
zagadnieniem jest deklaracja zewnętrzna DTD w postaci publicznego i systemowego
identyfikatora. Składnia deklaracji publicznej jest umieszczona w komentarzu,
w pierwszej linii dokumentu i jest następująca:
2

<!DOCTYPE HTML PUBLIC [identyfikator] [plik DTD]>

Przykładem deklaracji typu dokumentu jest zawartość dwóch identyfikatorów
deklaracji publicznej i systemowej [XHT09]:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"

W przypadku języka XML deklaracja jest następująca [RFC3236]:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Znacznik DOCTYPE definiuje standard języka znaczników, w którym napisany
jest dokument. Znacznik ten pozwala również włączyć tryb Quirks Mode (wstecznej
zgodności) w przeglądarce internetowej. Oznacza to, że przeglądarki mogą
interpretować zawartość niezgodną z aktualnymi standardami. Niestosowane już
znaczniki określane są jako przestarzałe elementy (ang. Deprecated Elements).
Niestety, każda przeglądarka interpretuje inaczej tryb Quirks Mode i prowadzi to do
rozbieżności między przeglądarkami w ostatecznym wyglądzie dokumentów, inaczej
niż w trybie standardów (ang. Strict Mode).
Z chwilą rozwoju języka z rodziny SGML na kolejne ich wersje, część znaczników
traciła na znaczeniu ze względu na rozwój standardu kaskadowych arkuszy styli CSS
2

Prolog dla dokumentu HTML został wprowadzony wraz z językiem HTML 2.0
<http://www.w3.org/MarkUp/1995-archive/html-spec.html >
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(ang. Cascading Style Sheets) oraz rozszerzalny język arkuszy stylów XSL (ang.
Extensible Stylesheet Language) w kierunku przeniesienia elementów dla prezentacji.
Dlatego wersja języka HTML 2.0 nie posiadała wariantów (<!DOCTYPE HTML
PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> [RFC1866]), natomiast ostatnia specyfikacja
HTML 4.01 posiada już trzy warianty: Strict, Transitional (określana również jako
Loose) i Frameset. Wariant Transitional i Frameset został wprowadzony dla płynnego
przejścia ze starszych wersji HTML na nowszą. Według zaleceń konsorcjum W3C
autorzy powinni używać wariantu DTD Strict kiedy jest to możliwe dla zapewniania
dostępności dokumentu, w tym także dla osób niepełnosprawnych.
Według

zapisów

konsorcjum

W3C

element

DOCTYPE

powinien

być

umieszczony w pierwszej linii Web dokumentu (tabela 4.1).
Tabela 4.1. Możliwe deklaracje DTD w Web dokumencie
DOCTYPE
HTML5
XHTML 1.1
XHTML 1.0 Strict
XHTML 1.0 Transitional*
XHTML 1.0 Frameset*
HTML 4.01 Strict
HTML 4.01 Transitional*
HTML 4.01 Frameset*
HTML 3.2*
HTML 2.0*

DOCTYPE
XHTML + RDFa
XHTML Basic 1.0
XHTML Basic 1.1
XHTML Mobile Profile 1.2
XHTML-Print 1.0
XHTML 1.1 plus MathML 2.0
XHTML 1.1 plus MathML 2.0
plus SVG 1.1

DOCTYPE
ISO/IEC 15445:2000
MathML 2.0
SVG 1.0
SVG 1.1
SVG 1.1 Tiny
SVG 1.1 Basic
SMIL 1.0
SMIL 2.0

*Wymuszenie trybu Quirks Mode.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów World Wide Web Consortium

Jednak dla przeglądarki najważniejszy jest nagłówek odpowiedzi HTTP (ang. HTTP
Accept) i typ MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) [XHT09, RFC2854].
Przed każdym plikiem przesyłanym przez sieć WWW, dołączane są specjalne dane,
określane nagłówkiem HTTP, w którym znajduje się m.in. typ MIME. Na podstawie
MIME przeglądarka jest w stanie określić, co ma dalej zrobić z przesłanym plikiem.
Jeżeli jest to dokument (x)HTML, to powinna go wyświetlić, a pliki multimedialne
powinny być otwierane w zewnętrznych odtwarzaczach lub zapisywane na dysku.
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W przypadku dokumentów HTML, typ MIME znajduje się w sekcji HEAD w deklaracji
strony kodowej:
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">.

Jeżeli na stronie zostanie umieszczona deklaracja typu: text/html, wówczas to
strona taka jest traktowana, jako HTML bez względu na zapis w deklaracji DOCTYPE.
Dokumenty, które mają być traktowane jako XHTML mogą być oznaczone jednym
z typów [RFC3023]:
application/xhtml +xml
application/xml
text/xml.

Niestety różne przeglądarki różnie interpretują MIME.
Reasumując, przeglądarka internetowa może pracować w dwóch trybach pracy:
Quirks mode (wstecznej zgodności) i Strict mode (standardu). Wybór trybu pracy
następuje na podstawie elementu DOCTYPE oraz deklaracji MIME. Sprawdzenie
poprawności składni języka wg elementu DOCTYPE i MIME może się odbywać
z wykorzystaniem walidatora W3C HTML Validator Errors <http://validator.w3.org>.

4.2.

WALIDACJA ZNACZNIKÓW CSS W WEB DOKUMENTACH

Jedną z wad języka HTML była zbyt duża ilość umieszczonych znaczników
w stosunku do treści dokumentu. Chcąc określić atrybuty tekstu strony trzeba było za
każdym razem umieszczać te same znaczniki w różnych miejscach, przez co kod
wydłużał się, robił się nieczytelny, strona dłużej wczytywała się do przeglądarki,
a proces

tworzenia

strony

stawał

się

czasochłonny.

Również

poważnym

ograniczeniem języka HTML była skromność definiowania stylu w wyglądzie strony.
Rozwiązaniem powyższych problemów zajęło się konsorcjum W3C i w 1995 roku
opracowało kaskadowe arkusze stylów CSS (ang. Cascading Style Sheets). CSS jest
prostym mechanizmem dodawania styli, np. czcionki, koloru, wyrównania.
Style można umieszczać w Web dokumentach na trzy sposoby:
1. Osadzone arkusze stylów (wstawiając definicję stylów do sekcji Head).
2. Style lokalne (definiując style bezpośrednio w pojedynczym znaczniku lub
wykorzystując znaczniki Span i Div).
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3. Zewnętrzne arkusze stylów (umieszczając arkusz stylów w odrębnym pliku na
serwerze lub importując arkusz stylów z innego serwera).
Twórcy Web dokumentów nie są zmuszeni do korzystania ze znaczników i atrybutów
CSS, ale mogą dowolnie z nich korzystać, ponieważ style CSS posiadają zalety:


Zwiększają

możliwości

formatowania

dokumentu

(niektóre

efekty

są

niemożliwe do osiągnięcia przez sam język HTML).


Zasady stylu definiują układ dokumentu, jego typograficzne i projektowe
cechy, niezależne od definicji struktury dokumentu.



CSS nie są powiązane żadną technologią (z punktu widzenia budowy stron).



CSS są standardem pod nazwą kaskadowe arkusze stylów zaproponowane
przez W3C, mogą więc być obsługiwane przez różne programy.



Nieskomplikowania składania stylu.



Kaskadą stylów określa się możliwość łączenia informacji o stylach
pochodzących z kilku źródeł.

Ze względu na duże możliwości osadzania i zagnieżdżania styli istnieje potencjalna
możliwość

niepoprawnego

wykonania

kodu

CSS.

Dlatego

do

sprawdzenia

poprawności styli CSS wykorzystuje się narzędzia walidacyjne (np. CSS Validator).

4.3.

WALIDACJA ZNACZNIKÓW HIPERŁĄCZY W WEB DOKUMENTACH

Sieć WWW składa się z celowego zbioru powiązanych ze sobą elementów – węzłów
i połączeń.

Węzeł

sieci

to

informacje

zgromadzane

w

różnych

plikach

przechowywanych na serwerze tworząc serwis WWW. Połączenia w sieci WWW to
hiperłącza, a w serwisie WWW również łącza (rys. 4.1).
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Hiperłącze (Hiperlink)
Kotwica

Kotwica

Kierunek

Punkt docelowy

Punkt źródłowy

<A HREF= ”../index.html”> Powrót do menu głównego </A>
<A HREF= ”http://dyd.pol.lublin.pl/users/wit/”> MENU </A>
<A HREF="SKUP.htm"> <IMG SRC="skup.gif" ALT ”SKUP”/> </A>

Łącze (link)
Kotwica
Punkt źródłowy

Kierunek

Kotwica
Punkt docelowy

<link href="../css_js/style.css" rel=”stylesheet” type="text/css">
<link href=”css/mainfront_print.css” rel=”stylesheet” type="text/css" media=”print”>
<link href=”css/layout.css” rel=”stylesheet” type="text/css" media=”screen”>
<link rev=”made” href=”mailto:wit@antenor.pol.lublin.pl”>

Rys. 4.1. Budowa hiperłącza i łącza z przykładami w języku znaczników

Hiperłącze to aktywne miejsce w interfejsie użytkownika, reprezentowane przez
wartość określonego typu (punkt źródłowy hiperłącza – tzw. kotwica zaczepienia) oraz
odwołania (określona akcja hiperłącza). Hiperłącze powinno występować w postaci
przyjaznej dla użytkownika nazwy (domyślnie kolorowej i podkreślonej wartości
tekstowej) lub w postaci przyjaznego wyglądu obiektu graficznego. Umieszczenie
kursora nad hiperłączem powoduje zmianę wyglądu wskaźnika kursora na kształt
dłoni i zatwierdzenie odwołania najczęściej za pomocą przycisku myszki, powoduje
wykonanie zdefiniowanego odwołania hiperłącza.
Łącze to hiperłącze pozbawione elementu interakcji z użytkownikiem (odwołania).
Podstawową różnicą pomiędzy hiperłączem a łączem jest sposób umiejscowienia
w strukturze strony WWW. Hiperłącza są umiejscowione w sekcji treści dokumentu
(BODY), a łącza w sekcji nagłówkowej (HEAD). Hiperłącza i łącza pełnią bardzo
ważną rolę w serwisach WWW jako elementy wiążące zasoby z różnych źródeł
w całość. Łącze w budowie strony WWW i w serwisie, a hiperłącze w budowie
powiązań pomiędzy stronami i serwisami (rys. 4.2).
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Wewnętrzne
hiperłącza

CSS

Stowarzyszone
pliki
Legenda
Hiperłącza

Serwis WWW
Zewnętrzne
hiperłącza

Łącza
Home
Web page

Przychodzące
hiperłącza

Sieć WWW

Rys. 4.2. Połączenia pomiędzy zasobami za pomocą hiperłączy
i łączy w serwisie internetowym

Popularnie, te dwa terminy są stosowane wśród użytkowników zamiennie, przeważnie
„hiperłącze” określa się jako „odnośnik” lub jako „łącze” do określonego miejsca w tym
samym lub innym Web dokumencie.
Każdy zasób w sieci WWW powinien być połączony z innym zasobem
hiperłączem lub łączem. W przypadku wystąpienia błędu w kodzie źródłowym
hiperłącza lub odniesienie się do nieistniejącego zasobu, serwer zwraca błąd z kodu
błędów3 4xx, najczęściej jest to błąd 404-Not Found. Pliki niepowiązane hiperłączami
lub łączami z innymi stronami WWW, określane są „sierocymi stronami WWW”
(orphaned pages) lub opuszczonymi plikami dokumentów, „martwe strony” (dead-end
pages). Sprawdzenie poprawności składni punktów źródłowych i docelowych
w dokumentach HTML/XHTML z określeniem istnienia tzw. zerwanych linków
następuje narzędziem W3C Link Checker (http://validator.w3.org/checklink).

4.4.

STRUKTURA PROBLEMU, OBSZAR BADAWCZY, ZAŁOŻENIA, CEL,
HIPOTEZA BADAWCZA I PRZEBIEG BADAŃ

Struktura problemu
Interoperacyjność to zdolność dwóch lub więcej systemów lub komponentów do
wymiany informacji i jej wykorzystania [IEE06]. Twórcy serwisów internetowych

3

Opis znaczenia błędów kodów (Status-Code) znajduje się w dokumencie RFC 3261 [RFC3261]
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powinni

budować

systemy

informatyczne

interoperacyjne,

gdyż

zwiększają

kompatybilność sprzętową i programową. Użytkownicy, np. osoby niepełnosprawne,
wyposażeni w nietypowe urządzenia są w stanie bezproblemowo obsłużyć systemy
informatyczne. Stosowanie się do standardów powinno zależeć twórcom serwisów lub
osobom odpowiedzialnym za ich tworzenie lub modernizację, gdyż te działania
pozwalają zachować interoperacyjność.
W tym kontekście, autora publikacji zainteresował problem, który można
sformułować następująco: Czy istnieje problem braku wiedzy i braku świadomości
Web inżynierów lub przedsiębiorców, którzy mają wpływ na realizację serwisów
internetowych o charakterze biznesowym w zakresie znaczenia stosowania
rekomendacji konsorcjum W3C?
W związku z tym pytaniem badawczym autor publikacji określił niezbędne
elementy badawcze: obszar badawczy, podmiot, przedmiot badań, założenia, cel
badawczy, hipotezę i przebieg badań.
Obszar badawczy, podmiot, przedmiot badań i zakres badań
Obszarem badawczym jest część polskiego sieciowego systemu informacyjnego
(WWW), w którym funkcjonują serwisy WWW realizujące e-usługi w segmencie B2C.
Poprzez e-usługę rozumie się „usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez
użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych
w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy,
bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji” [RMR08].
Podmiotem badań są polskie serwisy internetowe o dostępie publicznym
funkcjonujące w sieci WWW, które zostały dofinansowane z działania 8.1 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w zakresie realizacji e-usług
w ramach

wspierania

działalności

gospodarczej

w

dziedzinie

gospodarki

elektronicznej. Warunkiem otrzymania dofinansowania projektu było spełnienie
kryteriów programu PO IG 8.1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
mogła udzielić wsparcia na działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki
elektronicznej z przeznaczeniem na realizacji projektu polegającego na świadczeniu
e-usługi, przy czym projekt ten może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych
koniecznych do świadczenia e-usługi.
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Kwalifikacji projektów dokonały powołane Komisje Konkursowe w ramach
Działania 8.1 POIG. Komisje Konkursowe powoływane są na podstawie umów
zawartych pomiędzy Instytucją Wdrażającą (IW), a Regionalną Instytucją Finansującą
(RIF) w sprawie powierzenia części zadań w zakresie realizacji i wdrażania Działania
8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
POIG oraz na podstawie Porozumienia pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (IP) –
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Instytucją Wdrażającą – PARP.
Przedmiotem badań jest zapis kodu (x)HTML na stronach głównych (homepage,
primary page) wybranych serwisów WWW w kontekście ich poprawności składniowej
i stosowania

się

interoperacyjności

do

rekomendacji

w zakresie

języka

konsorcjum

W3C

w

znaczników HTML,

celu

zachowania

prezentacji

(CSS)

i poprawności realizacji hiperłączy.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie zgodności kodu (x)HTML z zaleceniami
konsorcjum W3C za pomocą zalecanych przez W3C walidatorów w serwisach
internetowych wdrożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dla działania 8.1.
w 2008 roku. Wybór pierwszej rundy wynika z tego, że czas wdrożenia e-usługi
powinien maksymalnie wynosić 2 lata od chwili podpisania umowy. Ponieważ
pierwsza runda naboru wniosków projektów odbyła się 15-25.09.2008 roku
(tabela 4.2), w związku z tym istnieje duża szansa, że e-usługi mogły zostać już
wdrożone.
Tabela 4.2. Liczba oraz kwoty dofinansowania wniosków w ramach działania PO IG 8.1

Lp.

Numer rundy i rok

1
2
3
4
5

I 2008 r
I 2009 r
II 2009 r
III 2009 r
I 2010 r
Źródło:

Liczba złożonych
wniosków/Liczba podpisanych
umów o dofinansowanie Działanie
8.1 PO IG
452/221
824/350
1329/418
2809/355
1852/w trakcie oceny

Kwota dofinansowania
94 974 408,17 zł
213 632 252,47 zł
268 297 443,45 zł
241 209 215,51 zł
-

Opracowanie własne na podstawie dokumentów opublikowanych na stronie PARP,
http://www.parp.gov.pl, [22.10.2010]
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Ze względu, że nie było obowiązku podawania nazwy domenowej dla planowanej
e-usługi we składanych wnioskach POIG 8.1, dlatego sprawdzenie istnienia serwisu
WWW mogło się jedynie odbywać poprzez deklaracje nazw lub nazwę podmiotu
składającego wniosek. Ze względu na olbrzymią pracochłonność sprawdzenia
istnienia serwisów WWW, autor skorzystał z badań autorów twórców serwisu
TwojaEuropa.pl. Autorzy serwisu TwojaEuropa.pl byli beneficjentami działania POIG
8.1 i postawili sobie za cel sprawdzenie, które ze wspartych dotacją projektów są już
publicznie udostępnione i jaka jest ich widoczność w sieci WWW, a także czy zdobyły
sobie już popularność wśród użytkowników (ruch na serwisie i linki) [RAP10]. Autor
skorzystał z upublicznionej bazy danych utworzonej w arkuszu kalkulacyjnym pod
nazwą

Raport_poig81_twojaeuropapl.xls,

który

był

załącznikiem

do

raportu

„Beneficjenci POIG 8.1 - jak wypada pierwszy nabór 2008?”. Do badań autor
wykorzystał drugą kolumnę z arkusza kalkulacyjnego z adresami WWW serwisów,
tych projektów, które otrzymały dotację na wdrożenie e-usługi.
Założenia badawcze
Założenia badawcze zostały w następujący sposób określone:
1. Badane jest istnienie strony głównej serwisu internetowego.
2. Pobranie strony głównej z serwera następuje za pośrednictwem agenta
programowego widzianego w sieci WWW jako Mozilla, a nie za pośrednictwem
przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa wymusza na serwerze
określony sposób dostępu do pliku i ukrywa niektóre komunikaty. Agent
programowy monitoruje problemy i sporządza raport.
3. Metodą ekstrakcji danych nastąpi analiza zawartości strony głównej.
4. Dostępnymi walidatorami nastąpi przetestowanie każdej strony głównej. Walidacja
dokumentów odbędzie się według zaleceń konsorcjum W3C: W3C HTML
Validator Errors, CSS Validator, W3C Link Checker.
5. Badaniami zostaną poddane wybrane serwisy tych przedsiębiorstw, którzy
podpisali umowy w ramach pierwszego naboru wniosków dla działania 8.1.
w 2008 roku. Ostateczna próba badawcza wynosi 55 a po weryfikacji adresów
przez agenta programowego 44 serwisy internetowe.
6. Badania będą wykonywane w okresie od maja 2010 do czerwca 2010 r.
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Autonomiczny agent programowy został sparametryzowany w zakresie zapytania
protokołu usługi WWW - HTTP (Hypertext Transfer Protocol) następująco:


„GET / HTTP/1.1”. Polecenie Get z parametrem „/” umożliwia pobranie
dokumentu strony głównej z serwera do klienta zgodnie z protokołem
HTTP/1.1. Protokół HTTP/1.1 umożliwia wysłanie kilku żądań naraz (ang.
Pipelining) w przeciwieństwie do HTTP/1.0, który zakłada jedno żądanie
i jedną odpowiedź.



Connection:

Keep-Alive.

Nawiązania

połączenia

stałego

Keep-Alive

z serwerem HTTP/1.0 i podtrzymanie połączeń. W przypadku błędu, należy
porzucić hosta (6 sek.).


Host: host.com (wymagany w przypadku HTTP/1.1). Nagłówek Host służy do
rozpoznania hosta, jeśli serwer na jednym adresie indentyfikacyjnym IP
obsługuje kilka wirtualnych hostów.



User-Agent: Mozilla. Nazwa aplikacji klienckiej.



Agent programowy miał tylko pobrać jeden plik strony głównej.

Przykład zapytania skierowanego do serwisu CoKupujesz.pl (www.cokupujesz.pl)
przez agenta programowego z zachowaniem polityki prywatności (zachowanie zasad
instrukcji SRE [WIT09]):
Request for www.cokupujesz.pl/robots.txt:
GET /robots.txt HTTP/1.1
Connection: Keep-Alive
Host: www.cokupujesz.pl
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Polecenie pobrania dokumentu dla strony głównej z serwera:
Request for www.cokupujesz.pl/:
GET / HTTP/1.1
Connection: Keep-Alive
Host: www.cokupujesz.pl
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Cel badawczy
Celem badawczym jest zbadanie zgodności realizacji serwisów internetowych
o charakterze

biznesowym

z

zaleceniami

i

stosowaniem

się

inżynierów

oprogramowania do rekomendacji konsorcjum W3C. Zdefiniowany cel badawczy ma
charakter poznawczy o przedmiocie badań i odpowiada w sposób poszlakowy,
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o poziomie dojrzałości informatycznej Web inżynierów lub przedsiębiorców, którzy
mają wpływ na realizację i wykorzystanie serwisów internetowych.
Hipoteza badawcza
Istotnym założeniem procesu badawczego jest to, że przedsiębiorcy składający
wnioski o dotacje w ramach PO IG 8.1 muszą zatrudnić profesjonalistów w zakresie
Web inżynierii oprogramowania do wykonania produktu programowego. Z założenia
komercjalizacji działania programu PO IG 8.1, realizacja informatyczna e-usługi
w postaci produktu finalnego musi być o charakterze modelu biznesowego, który musi
być dochodowy, tj. przedsięwzięcie powinno osiągnąć rentowność w okresie trwałości
projektu (conajmniej w roku, w którym zakończono projekt).
Większość złożonych wniosków jest profesjonalnie przygotowana, gdyż świadczy
o tym liczba pozytywnych ocen w stosunku do złożonych wniosków (w roku 2008 co
drugi wniosek oceniono pozytywnie). Również kwota dofinansowania jest stosunkowo
duża w stosunku do wartości projektu, tj. przedsiębiorca może uzyskać 85%
dofinansowania na projekt (maksymalnie 850 tys. zł).
W tym kontekście, autor pracy sformułował hipotezę badawczą: Realizacja
informatyczna serwisów internetowych świadczących e-usługi w segmencie B2C
nastąpiła z zachowaniem profesjonalizmu zawodowego inżynieria oprogramowania.
Przez profesjonalizm zawodowy rozumie przestrzeganie zasad profesjonalnego
kodowania z zachowaniem rekomendacji konsorcjum W3C oraz zachowania
etycznego inżynieria oprogramowania. Za profesjonalne zakodowanie serwisu
internetowego uważa się wykorzystanie następujące wersje języków z rodziny
(x)HTML: HTML5, xHTML 1.1, xHTML 1.0 Strict, HTML 4.01 Strict. Powyższe
deklaracje języka są w chwili obecnej zgodne z zaleceniami W3C. Za zachowanie
etyczne twórców dokumentów HTML w zdefiniowanym obszarze badawczym uważa
się

zachowanie

pełnej

zgodności

badanego

produktu

programowego

z wyspecyfikowanymi wymaganiami w rekomendacjach W3C. W tym przypadku,
zachowanie deklaracji DTD z realizacją zapisu kodu źródłowego. Zgodność zostanie
sprawdzona za pomocą narzędzi walidacyjnych.
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W zdefiniowanej próbie badawczej, do różnych serwerów WWW agent programowy
wysłał polecenia pobrania głównego dokumentu HTML. Wynikiem odpowiedzi
serwerów WWW na zapytanie agenta były dokumenty HTML pobrane z serwerów
oraz raport końcowy z procesu eksploracji. Dane zostały zgromadzone na lokalnym
dysku komputera w postaci 55 katalogów z nazwą serwisu, 55 dokumentów HTML (11
dokumentów nie udało się pobrać, błąd 302). Raport z zapytaniami i odpowiedziami
serwerów WWW zawierał: 2833 rekordów, w tym 2 błędy, 33 ostrzeżenia,
6 komunikatów.
Przykładowa odpowiedź serwera na zgodę dla pobrania dokumentu głównego
z serwisu Cokupujesz.pl jest następująca:
Response for www.cokupujesz.pl/robots.txt:
code=200
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 02 Jun 2010 09:23:04 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Fri, 21 May 2010 13:52:32 GMT
ETag: "4a25c2-1a-4871b00ac4800"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 26
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/plain

Przykładowa odpowiedź serwera na pobranie dokumentu głównego z serwisu
Cokupujesz.pl jest następująca:
Response for www.cokupujesz.pl/:
code=200
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 02 Jun 2010 09:23:47 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.13-pl0-gentoo
Set-Cookie: symfony=10bfdb4a6bca10aaee05467a754eb51f; path=/
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=utf-8
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Pozyskane wyniki badań zostały poddane obróbce metodą ekstrakcji danych za
pomocą procedur i funkcji analityczno-weryfikacyjnych napisanych w języku Visual
Basic Application Excel 2007 oraz dane wyekstrahowane poddano wizualizacji.
Sprawdzenie profesjonalizmu zakodowania serwisu internetowego nastąpi
poprzez

analizę

formalnego

zapisu

deklaracji

publicznej/systemowej

DTD

w dokumencie głównym. Analizując wyniki można stwierdzić, że 18% (8) serwisów
internetowych wymusza na przeglądarce internetowej tryb Standard (zgodności
z wytycznymi W3C) pozostałe serwisy na Quirks Mode (rys. 4.3).

Rys. 4.3. Deklaracja formalnego zapisu publicznego/systemowego DTD w próbie badawczej

Za zachowanie etyczne twórców dokumentów HTML w zdefiniowanym obszarze
badawczym uważa się zachowanie pełnej zgodności deklaracji DTD z realizacją
zapisu

kodu

źródłowego.

Gdyż

samo

zadeklarowanie

formalne

zapisu

publicznego/systemowego DTD w dokumencie nie oznacza zachowanie rekomendacji
W3C.

Praktycznym

testem

zachowania

rekomendacji

jest

walidacja

kodu

z zadeklarowanym przez programistę DTD. W tym celu kod źródłowy został poddany
badaniom walidacyjnym. Zgodnie z zaleceniami W3C, autor pracy posłużył się trzema
specjalistycznymi narzędziami: W3C HTML Validator Errors (http://validator.w3.org/),
CSS

Validator

(http://jigsaw.w3.org/css-validator/),

(http://validator.w3.org/checklink).
następujące wnioski:

Z

analizy

walidacji,

W3C
autor

Link
mógł

Checker
sporządzić
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1. Pod względem składni języka HTML, tylko 4 strony główne badanych serwisów
były zrealizowane bezbłędnie (formalnie zadeklarowany język HTML był w pełni
zrealizowany w dokumencie zgodnie z jego standardem). Przy czym tylko jeden
serwis spełniał zalecenia konsorcjum W3C w postaci zapisu: <!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict, pozostałe serwisy posiadały wersje
przejściową: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional.
Sześć stron głównych nie można było sprawdzić walidatorem: „Sorry! This
document can not be checked”. Liczba błędów w pozostałych serwisach wahała
się od 2 błędów do 232 błędów (rys. 4.4).
2. Pod względem poprawności styli CSS, tylko 2 (4%) serwisy przeszły pozytywnie
test walidacyjny, 45 (82%) serwisów było niepoprawnie wykonanych, 2 serwisy nie
posiadały styli, a 3 serwisy nie poddały się walidacji. Liczba błędów wahała się od
4 błędów do 144, natomiast lista ostrzeżeń wahała się od 3 do 6309 (rys. 4.5).
3. Pod względem poprawności wykonania hiperłączy i łączy w serwisach, tylko 9
(16%) miało poprawnie wykonane łącza, 7 (13%) serwisów nie można było
sprawdzić, w 5 (9%) serwisach nie można było sprawdzić poprawność realizacji
hiperłączy, pozostałe serwisy posiadały źle zbudowane linki (liczba błędów wahała
się od 2 do 57) (rys. 4.6).

Rys. 4.4. Wyniki walidacji znaczników języka HTML walidatorem <http://validator.w3.org>

86

Techniki informatyczne w praktyce

Rys. 4.5. Wyniki walidacji styli CSS walidatorem <http://jigsaw.w3.org/css-validator>

Rys. 4.6. Wyniki walidacji hiperłączy i łączy walidatorem <http://validator.w3.org/checklink>

Na stronach WWW konsorcjum W3C został utworzony dział Quality Assurance (QA)
<http://www.w3.org/QA/>, który dostarcza niezbędne narzędzia (Open Source) dla
profesjonalnego Web mastera, Web designera, Web dewelopera. Trzy podstawowe
narzędzia powinny zostać wykorzystane dla każdego serwisu, ale oprócz tego na
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stronie znajdują się specyficzne narzędzia dla specyficznych zastosowań: Semantic
Extractor, RDF Validator, Feed Validator, P3P Validator, XML Schema Validator.
Zaletą narzędzi QA wykorzystywanych ze strony konsorcjum W3C jest to, że
w przypadku pozytywnej weryfikacji, podany jest gotowy kod HTML, który można
umieścić na swojej stronie. Odpowiedni znaczek graficzny (ikona) dla odpowiedniej
technologii informuje użytkownika o stworzeniu strony zgodnej ze standardami.
Użytkownik ma możliwość sprawdzenia poprawności walidacji, gdyż znaczek
graficzny powinien być hiperłączem do walidatora. Lista dostępnych ikonek walidacji
W3C zostały przedstawione na rysunku 4.7.

Rys. 4.7. Lista znaczków graficznych walidacji W3C [W3C10a]
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4.6.

PODSUMOWANIE

Osoby odpowiedzialne za realizację serwisów internetowych powinny mieć pewność,
że wykonany przez nich serwis będzie prawidłowo wyświetlał się w różnych
systemach i na różnych urządzeniach dostępowych. Dlatego zasadniczym zadaniem
twórców jest wykonanie serwisu internetowego zgodnie z zaleceniami W3C
a następnie sprawdzenie prawidłowości zakodowania dostępnymi walidatorami.
Poprawność stosowania standardów przez Web inżynierów w serwisach WWW
będzie miało kluczowe znaczenia w przypadku stosowania innych rekomendacji:


Character Model (CHARMOD) dla Web deweloperów, którzy odpowiedzialni
są za zawartość w kontekście manipulacji interoperacyjności tekstu na
stronach WWW.



Unicode Security Considerations (UTR36) dla programistów, analityków
systemowych i użytkowników w celu tworzenia produktów międzynarodowych.



Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) dla autorów i osób
odpowiedzialnych za serwis WWW.



Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) dla twórców agentów
programowych odczytujących zawartość Web dokumentów (przeglądarek,
odtwarzaczy multimedialnych, stowarzyszonych technologii).



User

Agent

Accessibility

Guidelines

(UAAG)

dla

twórców

narzędzi

deweloperskich.
Zachowanie spójności kodu w dokumentach HTML z wykorzystaniem różnych
rekomendacji pozwala zachować interoperacyjność, zmniejszyć ryzyko wystąpienia
problemów podczas interpretacji. A dla końcowych użytkowników powoduje
niezależność od platform sprzętowych i programowych urządzeń dostępowych
z jednoczesnym zachowaniem spójności wyglądu Web dokumentów.
Celem badawczym autora pracy było zbadanie zgodności realizacji serwisów
internetowych o charakterze biznesowym z zaleceniami i stosowaniem się Web
inżynierów oprogramowania do rekomendacji konsorcjum W3C. Cel ten został
osiągnięty za pomocą analizy dokumentów głównych oraz walidację dokumentów
dostępnymi narzędziami zalecanymi przez konsorcjum W3C. Inspiracją autora do
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sformułowania celu badawczego było sprawdzenie profesjonalizmu zawodowego
inżynierów oprogramowania w zakresie realizacji zakodowania dokumentów w języku
x(HTML) dla projektów e-biznesu z segmentu B2C, które zostały pozytywnie ocenione
przez ekspertów. Cel badawczy był postawiony w oparciu o problem badawczy
dotyczący poziomu świadomości twórców serwisów lub osób mających wpływ na ich
tworzenie i rozwój w zakresie znaczenia stosowania się do standardów HyperText
Markup Language według W3C i IETF w realizacji e-usług w segmencie Business-toConsumer. Wyniki badań upoważniają autora pracy do stwierdzenia, że istnieje
bardzo niski poziom profesjonalizmu zawodowego osób odpowiedzialnych za serwisy
wśród próbki badawczej, które były dofinansowane z pieniędzy publicznych nawet do
kwoty 850 tys. zł. Zaleceniem konsorcjum W3C było zakodowanie serwisu w języku
HTML5, XHTML 1.1, XHTML 1.0 Strict, HTML 4.01 Strict. Tylko 8 serwisów (z badanej
próby badawczej liczącej 55 serwisów) zgodne było z zaleceniami W3C (wersja
języka Strict). Również żaden serwis nie został prawidłowo zakodowany (4 serwisy
pozytywnie zostały zweryfikowane narzędziem

HTML Validator,

13 serwisy

narzędziem CSS Validator, przy czym 5 serwisów nie posiadało styli, 9 serwisy
narzędziem W3C Link Checker). Tylko jeden serwis został pozytywnie zweryfikowany
2 walidatorami w zakresie języka HTML i CSS (www.e-certus.pl).
Powyższe wyniki pozwalają stwierdzić w sposób poszlakowy, że występuje niski
poziom świadomości osób odpowiedzialnych za serwisy WWW w e-biznesie
(postawiona hipoteza badawcza została negatywnie zweryfikowana). Niska ocena
poziomu świadomości została sformułowana na podstawie efektu końcowego badań,
4

w sposób pośredni (poszlakowy ). Wnioski poszlakowe można uznać z tego powodu,
że serwis internetowy to produkt programowy, który jest efektem procesu
wytwórczego oprogramowania. Skoro produkt programowy jest „niskiej jakości” to
oznacza brak profesjonalizmu zawodowego osób odpowiedzialnych za proces
i produkt programowy. Wersja ostateczna produktu programowego to przecież wynik
skodyfikowanej

i

skwantyfikowanej

wiedzy

i

doświadczenia

twórcy

serwisu

z wymaganiami właściciela serwisu.
4

Proces poszlakowy polega na tym, że autor publikacji nie angażuje w procesie badawczym pracowników
przedsiębiorstwa, właściciela ani twórców lub osób odpowiedzialnych za serwis internetowy.
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W związku z wynikami badań można stwierdzić, że istnieje problem braku wiedzy
i problem świadomości Web inżynierów lub przedsiębiorców, którzy mają wpływ na
realizację serwisów internetowych o charakterze biznesowym w zakresie znaczenia
stosowania rekomendacji konsorcjum W3C. Wyniki badań i sformułowane wnioski
z kolei upoważniają do postawienia kolejnego pytania, w zakresie przyczyn takiego
zjawiska.

Jakie

bariery

uniemożliwiają

profesjonalne

zakodowanie

serwisów

realizujących e-usług? Jednak odpowiedź na to pytanie wymaga kolejnych
pogłębionych badań i wykracza poza zakres niniejszej pracy. Konkludując, można
stwierdzić, że: stosowanie się do standardów jest wyrazem wysokiego poziomu
dojrzałości twórców serwisów internetowych i odpowiedzialności społecznej za
produkt programowy, z którego mogą korzystać różni użytkownicy na całym świecie
zgodnie z zasadą polityki równości i prywatności. Polityka równości oznacza
udostępniane zawartości serwisu wszystkim osobom, niezależnie od wieku, płci,
wyznania, orientacji seksualnej, rodzaju niepełnosprawności, natomiast polityka
prywatności oznacza nieudostępnianie osobom trzecim danych wrażliwych, np.
danych osobowych, czasu i miejsce korzystania z urządzenia dostępowego do sieci
WWW. Powszechne stosowanie się do standardów oznacza budowę społeczeństwa
informacyjnego z godnie z zasadą interoperacyjności, co może przynieść wymierne
korzyści społeczne i ekonomiczne.
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5
Analiza wybranych problemów projektowania,
budowy i eksploatacji sieci komputerowych
o różnym zasięgu

W XXI wieku komunikacja i przesyłanie danych z użyciem sieci komputerowych
rozwinęły się już do takiego stopnia, iż funkcjonowanie zarówno małych jak i dużych
firm jest bez nich niemalże niemożliwe. Sposób użytkowania i zastosowania sieci
komputerowych jest najczęściej uzależniony od profilu działalności przedsiębiorstwa.
Mimo faktu, iż jest to technika wymiany informacji bardzo rozpowszechniona, nie jest
często dobrze poznana i fachowo zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywana, co
zdecydowanie ogranicza jej funkcjonalność i zyski, które przedsiębiorstwa mogą
osiągać dzięki jej zastosowaniu.
Internet jest globalną siecią komputerową łączącą ze sobą miliony urządzeń
w celu wymiany informacji pomiędzy sobą. Do tej pory, tymi urządzeniami były
wyłącznie komputery PC, unixowe stacje robocze czy serwery, które przechowywały
dane takie jak strony internetowe i wiadomości pocztowe. Obecnie do sieci
podłączane są nowoczesne urządzenia takie jak: telewizory, komputery przenośne,
telefony komórkowe, cyfrowe asystenty osobiste PDA (ang. Personal Digital
Assistant), samochody, czujniki środowiskowe, domowe urządzenia elektryczne,
systemy zabezpieczeń, kamery internetowe, a nawet tostery. Pojęcie sieć
komputerowa w dzisiejszych czasach staje się być nieaktualne, gdy podłączane są
urządzenia nie mające wiele wspólnego z tradycyjnymi komputerami. Wszystkie
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urządzenia podpięte do sieci Internet nazywane są hostami lub systemami końcowymi
[KUR06, PRA09].
O rodzaju medium transmisyjnym należy myśleć już przy etapie projektowania
[VLA05, KUR06]. Odpowiednio dobrane medium oraz sposób połączeń, będą miały
znaczący wpływ na późniejsze eksploatacje oraz w ewentualne rozbudowy sieci.
Często zdarza się tak, że wykonawca kładzie kilka typów mediów, chociaż
początkowo będzie wykorzystywany tylko jeden nośnik, a w przyszłości są szanse, że
inny nośnik okaże się przydatny. Spowodowane jest to kosztami, gdyż koszty
robocizny dotyczące instalowania łącza fizycznego, mogą przewyższać wielokrotnie
koszta materiałów [PRA09]. Sieci oparte o bezprzewodowe media transmisyjne są
coraz częściej budowane [ROS09, VLA05]. Wpływ ma na to szereg takich cech sieci
jak: mobilność, elastyczność, minimalizacja kosztów, łatwość instalacji, szybka
modyfikacja i rozbudowa oraz zasięg sięgający od kilku metrów do kilkunastu
kilometrów. Dużą wadą tego typu rozwiązań jest możliwość zakłócenia pracy
urządzenia radiowego przez inne urządzenie tego typu, ponieważ pasma 5 oraz 2,4
GHz są to pasma nielicencjonowane. Dlatego dla łącz o znaczeniu strategicznym
należy rozważyć wykorzystanie częstotliwości licencjonowanych.

5.1.

STRUKTURY I SPOSOBY FUNKCJONOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH

W przypadku budowania sieci przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę wiele
aspektów i analiz dotyczących budowanej sieci, a przede wszystkim koncepcji jej
wykonania i przeznaczenia [PRA09]. Proces projektowania sieci komputerowych
możemy podzielić na kilka etapów:


Wybór fizycznej topologii sieci –wraz z doborem topologii fizycznej
ściśle wiąże się również dobór topologii logicznej



Wybór przepustowości sieci -w głównej mierze zależy on od tego,
do czego dana sieć ma być wykorzystywana. W przypadku sieci
rozległych należy wziąć również pod uwagę wybór dostawców, którzy
by byli w stanie zapewnić nam odpowiednią przepustowość ze ścisłym
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zachowaniem parametrów jakościowych łącza. W przypadku dużych
firm, może to się wiązać z obowiązkiem ogłoszenia przetargu


Określenie rodzaju i miejsca lokalizacji urządzeń sieciowych



Określenie hierarchii sieci



Sporządzenie

wstępnego

kosztorysu

inwestycji

–w

dużych

przedsiębiorstwach jeden z najistotniejszych etapów projektowania
sieci. Ma on uwzględnić przeznaczenie sieci, liczbę koniecznych
urządzeń oraz ilość użytkowników sieci.


Szczegółowe

opracowanie

praw

dostępu

i

struktury

organizacyjnej.
Wykonanie kolejno powyższych etapów można określić wspólnym mianem
zaprojektowania sieci.
Przy projektowaniu sieci należy wziąć pod uwagę, z jakich elementów będzie
ona zbudowana. Do podstawowych składników sieci zarówno lokalnych jak
i rozległych należą:


serwer sieciowy - zazwyczaj powinien to być komputer o dużej mocy
obliczeniowej, oraz zarówno wydajnym i pojemnym podsystemie
dyskowym niezbędnym do przechowywania oprogramowania i danych
użytkowników. Na maszynie tej można uruchomić aplikacje realizujące
usługi sieciowe, również nazywane serwerami.



media transmisyjne - od ich rodzaju zależy prędkość sieci i ich
niezawodność. Najczęściej są to przewody miedziane zwane UTP,
dające prędkości rzędu 100Mbps, ale również światłowody. Łącza
oparte o światłowody mogą w znacznym stopniu przekraczać prędkość
100Mbps.



stacje robocze – instalowane są na nich aplikacje klienckie.



osprzęt – do kategorii tej należą routery, które kierują ruchem
pakietów. Do pozostałego osprzętu możemy zaliczyć: koncentratory
(huby), przełączniki (switche), Access pointy (w przypadku sieci
bezprzewodowych).
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zasoby sieciowe – najczęściej w postaci serwera baz danych
i serwerów usługowych.

Głównym elementem charakteryzującym sieć komputerową w każdej firmie jest jej
podstawowa hierarchia zwana topologią sieci. Topologie można podzielić na
fizyczne i logiczne w zależności od warstwy modelu sieci OSI (lub TCP/IP),
w której one mają zastosowanie. Budowa sieci komputerowych jest uzależniona
nie tylko od jej rozległości czy topologii, ale przede wszystkim od jej specyfikacji
[KUR06]. Struktury sieci są ustandaryzowane przez IEEE i do najczęściej
stosowanych standardów możemy zaliczyć [ROS09, KUR06]:


IEEE 802.11 (WLAN) - bezprzewodowe sieci LAN. Standard IEEE
802.11, posiada kilka rozwinięć.



IEEE 802.12 (100VG – AnyLAN).



IEEE 802.13 (Cat.6 10 Gb LAN) – nowo opracowany standard pozwalający
na osiągnięcie prędkości 10Gbps na opracowywanym standardzie kabli
miedzianych kategorii 6.



IEEE 802.14 (Cable Modem) – technologia oparta na łączności z użyciem
modemów.



IEEE 802.16 (Broadband Wireless Access -WiMAX certification) certyfikowana rozległa technologia bezprzewodowa pozwalająca na
tworzenie sieci bezprzewodowych na rozległym terenie, co może czynić tą
technologię bardzo dobrym zastosowaniem w sieciach MAN.



IEEE 802.3 (10Mbps Ethernet).



IEEE 802.3u (100Mbps Ethernet) –jest to obecnie najczęściej stosowana
technologia sieci LAN.



IEEE 802.3x (Full Duplex Ethernet)



IEEE 802.3z (1Gbps Ethernet)



IEEE 802.5

(Token Ring)
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5.2.
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WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI DUŻEJ SIECI, FIRMY O ZASIĘGU
KRAJOWYM

Ze względu na charakter sieci komputerowej zostały dalej szczegółowo rozwinięte
zagadnienia związane z sieciami o obiektach rozproszonych w technologii WAN.
Sieć rozległą charakteryzują głównie takie cechy jak:


duża odległość między urządzeniami,



bardzo duża przepustowość łącz internetowych,



utrzymanie i dostarczanie łącz realizowane jest przez profesjonalnych
dostawców internetowych oraz telekomunikacyjnych,



duże koszty budowy tego typu sieci.

Do najczęściej stosowanych urządzeń sieci o dalekim zasięgu możemy zaliczyć:


routery - posiadają one odpowiednie porty, odpowiadają za przełączanie
ruchu sieciowego i kierowanie go w odpowiednie gałęzie i węzły sieci.
Urządzenia te opierając się na tzw. protokołach routingu, tworzą tablice
routingu, w których zawarte są dokładne informacje o przebiegu informacji,



przełączniki (switche) - służą najczęściej jako punkty przyłączeniowe,



specjalistyczne

modemy

i

interfejsy

sieciowe

-

pozwalają

na

podłączenie routera za pomocą różnego typu protokołów i mediów
transmisyjnych,


urządzenia CSU/DSU (ang. Channel Service Unit/Data Service Unit) - są to
jednostki obsługi kanału i obsługi danych. Służą one do bezpośredniego
łączenia z łączami dzierżawionymi, na których pracują sieci rozległe
wieloobiektowe,



urządzenia Terminal Adapters -do podłączania usług ISDN,



urządzenia koncentrujące komunikację transmisji przychodzących (dialin oraz dial-out) i zarządzające tą komunikacją.

W trakcie procesu projektowania sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa, bardzo
istotnym

zagadnieniem jest dopasowanie rozwiązania do wielkości firmy.

W przypadku informatyzacji przedsiębiorstw, w zależności od jego wielkości,
istnieje duża liczba rozwiązań, różniących się przede wszystkim kosztami,
bezpieczeństwem oraz możliwościami.
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Duże przedsiębiorstwa dostosowują cała infrastrukturę i system informatyczny
pod własne potrzeby i założenia, w przypadku małych przedsiębiorstw, najczęściej
przedsiębiorstwo dostosowuje się w miarę możliwości do istniejącej infrastruktury.
Przedsiębiorstwa duże opracowują wieloletnie prognozy i strategie działania
i system informatyczny powinien być dostosowywany na bieżąco do aktualnych
prognoz. Takie działania pozwalają kontrolować postępy i realizację założonych
celów oraz dokonywać ich oceny i modyfikować, w przypadku nagłych zmian
zapotrzebowania na technologie sieciowe.
Prawidłowo zaprojektowany system informatyczny dużego przedsiębiorstwa
powinien spełniać podstawowe wymogi takie jak [PRA09]:


system musi być zbudowany w oparciu o dokładny wywiad pozwalający
poznać realia i specyfikę badanego przedsiębiorstwa,



projekt informatyzacji powinien być otwarty, co oznacza możliwość jego
dostosowywania do potrzeb przedsiębiorstwa,



idea sieci komputerowej powinna być ściśle dopasowana do wymagań
firmy, gdyż jej ewentualna rozbudowa, lub modyfikacja pociąga za sobą
kosztowny proces analizy i projektowania,



kryteria ilościowe polegające na zapewnieniu odpowiedniej ilości wysokiej
klasy rozwiązań technicznych pozwalających bezpiecznie i sprawnie
funkcjonować sieci,



kryteria jakościowe, które mówią ile rozwiązań technicznych należy
zapewnić i jak skonstruować dostęp do nich, aby funkcjonowanie
przedsiębiorstwa

obyło

się

bez

zbędnych

zastojów

związanych

z niewystarczająca liczbą stanowisk do pracy,


jednolitość całego systemu, polegająca na podobieństwach stosowanych
lub identycznych rozwiązań technicznych, przez co wskazane jest
przygotowywanie całego systemu przez jedną firmę, lub kilka ze sobą
współpracujących.
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5.2.1. BEZPIECZEŃSTWO SIECI
Bezpieczeństwo sieci rozległych stanowi kluczowy element dla rozwoju tych
technologii i jest czynnikiem znacznie wpływającym na zastosowanie tego typu
rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach.
Rozpatrując aspekty bezpieczeństwa w sieci rozległej należy uwzględnić dwa
podstawowe zagadnienia:


bezpieczeństwo danych,



bezpieczeństwo dostępu do urządzeń.

Bezpieczeństwo danych przesyłanych w sieciach rozległych poprzez łącza
publiczne, a w szczególności sieć Internet, wiąże się z zaszyfrowaniem ich
zawartości w celu uniemożliwienia podglądu przez osoby nieupoważnione.
Bezpieczeństwo związane z dostępem do urządzeń oraz powiązany z tym dostęp
do danych znajdujących się na tych urządzeniach, wiąże się z ograniczeniami
fizycznego dostępu do urządzeń i danych, monitorowanie sesji związanych z tym
dostępem, czy rejestrowanie nieudanych prób takiego dostępu. Ograniczenia takie
można powiązać z zawężaniem ruchu sieciowego poprzez eliminowanie części
ruchu, np. wymaganego przez wykorzystywane aplikacje, protokoły działające na
routerach, czy ruch administracyjny.
Aspekt

bezpieczeństwa

związany

z

przepływem

danych

po

łączach

internetowych polega na zastosowaniu szyfrowanych tuneli VPN do przesyłania
danych,

w celu zabezpieczenia ich

przed

nieautoryzowanym

podglądem

i przejęciem przez osoby nieuprawnione [SER08,PRA09]. Biorąc pod uwagę
wymagane

obecnie

przez

instytucje

i przedsiębiorstwa

maksymalne

zabezpieczenie danych, rozpatruje się najmocniejsze pod względem skuteczności
rozwiązania.
Szyfrowany powinien być ruch związany z pracą aplikacji wykorzystywanych
w sieci rozległej danej instytucji, w tym wypadku analizowanego przedsiębiorstwa.
Zakłada się, że nie będzie szyfrowany ruch związany z dostępem do Internetu,
ponieważ każda jednostka będzie wyposażona w indywidualne łącze dostępowe
do sieci Internet. Nie dotyczy to transmisji poczty elektronicznej SMTP w relacji
oddział lokalny – oddział regionalny, która jako ruch korporacyjny również będzie
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podlegała szyfrowaniu. Ograniczenie zakresu szyfrowanych danych wpływa
korzystnie na obciążenie urządzeń szyfrujących i może być zrealizowane przez
zastosowanie filtracji (listy dostępu). Wybór rozwiązania uwzględnia stosowanie
algorytmów szyfrowania i wymiany kluczy, które zostały zestandaryzowane
i powszechnie

zaakceptowane

przez

instytucje

komercyjne,

finansowe

i administracyjne zarówno na świecie, jak i w Polsce.
Bezpieczeństwo związane z dostępem do urządzeń oraz powiązany z tym
dostęp

do

danych

znajdujących

się

na

tych

urządzeniach

wiąże

się

z ograniczeniami fizycznego dostępu do urządzeń i danych, monitorowaniem sesji
związanych z tym dostępem, czy rejestrowaniem nieudanych prób takiego
dostępu. Ograniczenia można powiązać z zawężaniem ruchu sieciowego poprzez
eliminowanie części ruchu nie wymaganego przez wykorzystywane aplikacje,
protokoły działające na routerach, czy ruch administracyjny. Ograniczanie ruchu
implementuje się na routerach Cisco poprzez tak zwane listy dostępu (ang.
Access lists), standardowe i rozszerzone. Ograniczanie w dostępie do urządzeń,
to przede wszystkim stworzenie haseł dostępu do routerów dla użytkowników
o różnych możliwych przywilejach.
Baza takich użytkowników może być przechowywana lokalnie na routerze,
jednak w sytuacji dużych sieci, gdzie administrowanie routerami odbywa się
zdalnie z centrali, lepszym rozwiązaniem jest przechowywanie jednej lub kilku baz
na specjalnych wydzielonych serwerach z zastosowaniem specjalizowanego
programowania do zarządzania takimi bazami. Dla routerów Cisco takim
oprogramowaniem jest produkt pod nazwą CiscoSecure ACS. Współpraca między
tym produktem, a routerami Cisco jest zapewniona przez producenta obu
rozwiązań - firmę Cisco Systems. Dla użytkowników próbujących dostać się do
routera,

CiscoSecure ACS

autentykacji,
autoryzacji,

czyli
czyli

potrafi zapewnić wysoki

identyfikacji
przyznawania

użytkownika
konkretnych

poziom

zestawiającego
uprawnień

skuteczności
połączenie,

poszczególnym

użytkownikom oraz accountingu, czyli rejestracji aktywności użytkowników
[PRA09].
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Wzrost rozległości liczby użytkowników firmowych sieci pociąga za sobą
znaczne ryzyko ograniczenia bezpieczeństwa. Połączenia VPN zapewniają wysoki
poziom zabezpieczeń i ochrony danych. Do ich ochrony wykorzystuje się
najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i algorytmy szyfrowania. Przykładem
może być 192 Bitowy algorytm 3DES (ang, Triple-DES) lub AES (ang. Advanced
Encryption Standard), zwany również RIJndael posiadającym nawet 256 bitowe
klucze szyfrujące. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa stanowi fakt, że dla
każdej nowo otwieranej sesji w VPN tworzony jest nowy identyfikujący połączenie,
unikatowy klucz, który jest aktualizowany z wcześniej ustalonym interwałem. Same
klucze i ich transmisję chroni protokół IKE (ang. Internet Key Exchange).
Sieci rozległe są wyjątkowo skomplikowaną, ze względu na obszar działania,
strukturą. W drodze do pełnego wykorzystania Internetu wielką rolę do odegrania
mają technologie ochrony danych. Każdy użytkownik Internetu musi chronić
własne

zasoby

przed

niepowołanym

dostępem

z zewnątrz.

Zagadnienia

bezpieczeństwa na styku z Internetem nabierają innego wymiaru, jeśli nasza firma
prowadzi przez sieć poważne interesy.
W przykładowym projekcie dostęp do jednostek centralnej i regionalnych ze
strony Internetu strzeżony jest przez sprzętowy Firewall Cisco. Jego zadaniem jest
ochrona sieci lokalnej LAN każdego z węzłów i obsługa w Wirtualnych Sieci
Prywatnych.

Pośrednim

celem

zastosowania

Firewalla

ma

być

również

odizolowanie sieci korporacyjnej od usług internetowych, z których korzysta każdy
z węzłów [PRA09]. Dodatkowym celem Firewalla ma być obsługa strefy
zdemilitaryzowanej DMZ.

5.2.2. PROBLEMY PROJEKTOWANIA SIECI
Liniowe

zależności

pionowe

jednostek

informatycznych

w

obrębie

przedsiębiorstwa przykładowej sieci przedstawione są na rys. 5.1. Oddziały
regionalne podlegają jednostce centralnej, która znajduje się w Oddziale
Głównym. Oddziały lokalne podlegają swoim nadrzędnym oddziałom regionalnym
i w końcu jednostki lokalne nadzorują pojedyncze nie brane pod uwagę
w projekcie pojedyncze jednostki terenowe [PRA09].
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Rys. 5.1/ Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

Elementami, które głównie kształtują podejście do projektu sieci komputerowej
w dużym przedsiębiorstwie, są:


Infrastruktura o odpowiedniej wydajności i niezawodności zapewniająca
odpowiednią przepustowość ruchu sieciowego w kierunku host–klient oraz
klient–host. Czynnik ten najczęściej ograniczają takie elementy jak
wydajność interfejsów sieciowych, szybkość dostępu do danych na
serwerach.



Zmienne środowiskowe, czyli położenie najważniejszych elementów sieci
wraz z przebiegiem ich ruchu i kosztami realizacji usług na różnych
poziomach funkcjonowania sieci. Zmienne te najczęściej zależne są od
położenia jednostki organizacyjnej (zgodnie z omówioną wcześniej
struktura organizacyjną).



Zmienne sieciowe, które zależne są w głównej mierze od zastosowanej
topologii, pojemności linii ruchu pakietów połączenia, które realizowane
jest na połączeniach w danej topologii. Szczegółowa analiza zmiennych
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sieciowych pozwala na wyeliminowanie najsłabszych punktów sieci WAN,
co jest bardzo istotne dla doboru odpowiedniego projektu sieci.
Sposób podejścia do realizacji budowy sieci rozproszonych w przedsiębiorstwie
według

powyższych

definicji

przedstawia

zamieszczony

schemat

blokowy

(rys.5.2).
Rozległość sieci obejmować ma teren całego kraju wraz z piętnastoma
oddziałami regionalnymi. Aby zapewnić nieprzerwaną łączność z każdym
oddziałem zastosowano pełną redundancję urządzeń odpowiadających za
łączność i funkcjonowanie oraz odpowiadających za łączność samych łączy
internetowych [KUR06, SER08].
Łączność głównej jednostki z regionalnymi oddziałami opierać się będzie na
pakietowej usłudze jednego z dostawców usług internetowych (ang. FrameRelay).
Projekt

sieci

dedykowanej

sieci

komputerowej
komputerowej

ma

uwzględniać

między

połączenia

wyszczególnionymi

za

pomocą

oddziałami.

Komunikacja między jednostkami lokalnymi, a regionalnym ma się odbywać
głównie za pośrednictwem sieci Internet z użyciem VPN. Bardzo istotnym
elementem branym pod uwagę przy doborze źródła dostępu do sieci Internet jest
możliwość korzystania z usług różnych Providerów.
Realizacja połączeń opartych o WAN jest z reguły najdroższym elementem
konstrukcji sieci, dlatego tak ważne jest dobranie ich przepustowości. Dzierżawa
łączą dużej przepustowości, może oznaczać, że firma płaci o wiele więcej niż
wynosi faktyczne zapotrzebowanie. Oszczędzanie na przepustowości łącza
oznacza w rezultacie nieakceptowany poziom transferu oraz obniżoną wydajność,
a nawet w skrajnych przypadkach przerwy w transmisji. Rozbudowana sieć
rozległa w dużym przedsiębiorstwie jest bardzo istotnym elementem działania
całej firmy, dlatego zarządzający siecią powinni w tym przypadku optymalizować
jakość

usługi,

sprawdzając

różne je

parametry,

takie

jak:

równoważnie

przepustowości, CIR (ang. Committed Information Rate), czas odpowiedzi, czy
straty pakietów zgodnie ze specyfiką tej sieci.
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Rys. 5.2. Schemat obrazujący sposób podejścia do projektowania sieci

Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania takich sieci jest możliwość ich
współpracy z lokalnymi sieciami LAN, która w tym przypadku miałaby polegać na
podłączaniu pojedynczych szkieletów do sieci na podbudowie WAN z użyciem
odpowiednich routerów. Podłączenie lokalnej struktury do struktury rozległej
stanowi najważniejsze ogniowo całej konstrukcji sieci, gdyż umożliwia w pełni
funkcjonalnego wykorzystania każdej jednostki organizacyjnej.
Projektowanie rozległej sieci WAN nie jest sprawą prostą za sprawą
konieczności

doboru

odpowiednich

rozwiązań technicznych,

w kontekście

odpowiedniej analizy wymagań i celów stawianych tego typu sieci. Istotną sprawą
jest

również

wypośrodkowanie

pomiędzy takimi

kwestiami jak finansowa

i techniczna. Przy konstruowaniu sieci firmowej należy zwrócić uwagę na jak
najniższe koszty jej wdrożenia, użytkowania oraz dostępności.
Każdy system sieciowy powinien posiadać możliwości ewentualnej rozbudowy
zarówno w formie jakościowej, jak i ilościowej, na poziomie każdego z węzłów.
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W przypadku węzła głównego, powinniśmy mieć możliwość rozbudowy, bez jego
unieruchamiania, gdyż mogłoby to spowodować spore zakłócenia w działalności
całego przedsiębiorstwa.
Istotnym problemem w przypadku rozbudowy sieci rozległej w dużych
przedsiębiorstwach jest jej optymalizacja. Optymalizacja sieci zbliżonych działaniem
do WAN jest istotnym zagadnieniem dla wszystkich firm i organizacji dążących do
zwiększenia przepustowości i wydajności sieci.

5.3.

PRZYKŁADY REALIZACJI MAŁYCH SIECI NA OBSZARACH WIEJSKICH I
SIECI OSIEDLOWYCH

5.3.1. PRZYKŁADOWA IMPLEMENTACJA SIECI NA TERENACH WIEJSKICH
Początkowym założeniem projektu było jedynie sąsiedzkie stworzenie małej sieci
udostępniającej Internet. By obniżyć koszty usługi dostępu do Internetu DSL (ang.
Digital Subscriber Line), połączonych zostało kilka gospodarstw siecią kablową oraz
bezprzewodową. Każdy z użytkowników miał dostęp do zasobów sieci i był
zadowolony pomimo niewielkich prędkości, jakie początkowo były możliwe. Później
szybkość łącz internetowych znacznie się zwiększyła, a ceny dostępu spadały, co
sprawiło, że można było osiągać duże szybkości za stosunkowo niskie opłaty.
Budowę sieci rozpoczęto od stworzenia podstawowego schematu wyglądu
i analizy uwarunkowania otoczenia, w jakim miała być tworzona sieć [DAN09]. Po
przeanalizowaniu zebranych informacji okazało się, że należy stworzyć sieć
o topologii mieszanej. Realizowana siec kablowa posiada dwa węzły w dwóch
kierunkach. Założenia do sieci bezprzewodowej określają, iż zasięg sygnału ma około
2 km oraz antena musi emitować sygnał wokół własnej osi. W sieciach kablowych
jeden odcinek kabla bez zastosowanego wzmacniacza nie może być dłuższy jak
100m. Jeżeli długość kabla przekroczy tą odległość, sygnał może nie dotrzeć do
odbiorników. Dzieje się tak, ponieważ sygnał jest tłumiony podczas przemieszczania
się w miedzianym kablu.
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Ważnym zagadnieniem dla sieci bezprzewodowej jest konieczność widoczności
optycznej anteny stacji bazowej z antenami stacji roboczych. Takie ustawienie pozwoli
zminimalizować straty związane z gubieniem sygnały, czy też zminimalizuje to
zakłócenia związane z technologią przesyłu danych droga radiową.
Stworzona sieć została wykonana w technologii Fast Ethernet 100 Mb/s 10BaseT oraz technologii bezprzewodowej 802.11g pracującej w częstotliwości 2,4 GHz.
Jako transmisyjne medium do połączenia sieci kablowej zastosowano skrętkę
czteroparową, ekranową typu F/UTP kategorii 5, zakończoną wtyczkami typu RJ-45.
Okablowanie

przebiega

po

słupach

energetycznych

do

poszczególnych

gospodarstw. Wzmacniacze sygnałów rozmieszczone są w odległości co 50m. Daje to
pewność przesyłu sygnału i małą awaryjność. Do połączenia routera BlackBox
z dookólną anteną nadawczo-odbiorczą o zysku energetycznym 12 dBi, użyty został
kabel koncentryczny SETEC RF-5 PE, zakończony z jednej strony końcówką typu
SMA RP H-155 (złącze męskie zaciskane), z drugiej strony złączem męskim N zacisk
H-155.

Rys. 5.3. Schemat kablowo-bezprzewodowej sieci na terenach wiejskich

Analiza wybranych problemów projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych…

107

Router BlackBox jest głównym urządzeniem łączącym się z Internetem poprzez
port WAN z modemem DSL.
Główne cechy Routera BlackBox są następujące:


Zgodny ze standardami 802.11b/g), 802.3(10BaseT), 802.3u(100BaseT),



Przepustowość 54Mbps (bezprzewodowo), 100Mbps (Ethernet),



Kompatybilny z metodami CCK (802.11b) oraz OFDM (802.11g),



Moc wyjścia antenowego CCK<17 dBm oraz OFDM< 13.5 dBm,



Zabezpieczenia szyfrowaniem 64 bit/ 128 bit WEP, WPA, WPA2, filtrowanie
portów, adresów IP, adresów MAC,



QoS (ang. Quality of Sernice) -możliwość ustalania maksymalnej szybkości
łącza dla określonych adresów IP,



1 port WAN, 4 porty LAN wejścia 10/100BaseT, RJ-45,



Blokowanie stron URL- do określonych adresów IP i również do stron WWW,



Serwer / klient DHCP,



Forwarding – przypisanie poszczególnym usługom statyczny adres IP,



Funkcja VPN- wirtualnej sieci prywatnej,



Możliwość pracy w trybie AP klient, WDS- mostu.

Schemat realizowanej sieci przedstawiony jest na rys. 5.3. [DAN09]. Dostęp do
sieci internetowej zaplanowany został przy pomocy modemu DSL oraz serwera
zarządzającego pod systemem Linux.
Prace administracyjne możemy wykonywać w systemach Linux w konsoli
tekstowej lub przy użyciu aplikacji z interfejsem graficznym.
Przykładowo w trybie tekstowym instalacja usługi DHCP rozpoczyna się
w systemie Linux od zainstalowania jej komendą:
aptitude install dhcp.
Wszystkie konfiguracje ustawień znajdują się w pliku dhcpd.conf. Plik ten
znajduje się w katalogu /etc/dhcpd.conf. Skonfigurowany plik dostosowany do
tworzonej sieci ma postać:
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.1 192.168.1.254;
option domain-name "felonet.pl";
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option domain-name-servers 194.204.152.34,
194.204.159.1;
option routers 192.168.1.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
host komputer1{
hardware ethernet 00:1E:68:CE:08:73;
fixed-address 192.168.1.2; }
host komputer2{
hardware ethernet 00:2E:98:CE:08:78;
fixed-address 192.168.1.3; }
}
gdzie:
- subnet -oznacza w jakiej podsieci będzie przyznawać adresy IP
- netmask -określenie maski podsieci oznaczonej wcześniej poleceniem subnet
- range -służy do określenia przedziału puli adresów IP 52
- option domain-name -informacja w jakiej domenie pracują komputery w sieci
- option domain-name-server -zapisywane są adresy serwerów nazw DNS
- otption routers -adres domyślnej bramy w sieci.
- option subnet mask -określenie maski sieci w komputerach roboczych
- option broadcast address -adres rozgłoszeniowy sieci.
Opcje te oznaczają dodanie użytkownika, inaczej hosta, określenie jego nazwy,
adresu fizycznego karty sieciowej MAC, oraz przydzielonego mu adresu IP.
Dobrym rozwiązaniem do zarządzania siecią pod systemami Linux jest
oprogramowanie INTRUX Firewall & QoS [INT5], które działa w środowisku
specjalnie przygotowanej dystrybucji PLD (rys. 5.4). Dzielenie łącza może być
realizowane dynamicznie poprzez wybrany algorytm kolejkowania i opcje priorytetów.
Kompletny system - linux router i serwer, zawiera kilka różnych konfiguracji jądra
(kernel), aby zwiększyć uniwersalność, podnieść wydajność i umożliwiać pełną
obsługę odmiennych konfiguracji sprzętowych. Możliwe jest także zbudowanie
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własnego jądra systemu. Uruchomiony router i serwer można samodzielnie wzbogacić
o

dodatkowe

usługi.

Dostępne

jest

repozytorium

ponad

8

tysięcy plików

oprogramowania w formacie rpm.

Rys. 5.4. Możliwości zarządzania dostępem do Internetu systemu INTRUX

Zakres podstawowych możliwości wszystkich wersji oprogramowania jest
następujący:


udostępnianie i podział łącza w sposób dynamiczny (realizowany przez
algorytm kolejkowania) lub statyczny,



możliwość grupowania klientów (kilka IP do wspólnej kolejki o określonej
prędkości),



przydzielanie (indywidualnie każdemu z użytkowników sieci

lokalnej)

gwarantowanej i maksymalnej szybkości transferu danych w obu kierunkach,


możliwość ustalenia różnych przydziałów prędkości dla klientów na dzień
i w nocy (dwie taryfy prędkości),
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zaawansowane limitowanie oraz blokowanie ruchu programów p2p (także
w wybranych godzinach lub dniach tygodnia), (jednoczesnych połączeń oraz
ilości połączeń na sekundę - zarówno TCP, jak i UDP),



limitowanie wielkości transferu dla dowolnego okresu czasu z funkcją
zapisywania liczników,



ochrona przed atakami Denial of Service (DoS), ICMP Flood, Syn Flood, Ping
of Death i innymi rodzajami ataków,



podstawowe zabezpieczenie dostępu do sieci lokalnej oraz Internetu wg.
adresów sprzętowych (MAC) kart sieciowych klientów (tablica security oraz
powiązanie w tablicy arp),



zabezpieczenie

serwera

przed

dostępem

niepożądanych

połączeń

i nieuprawnionych osób zarówno od strony Internetu (firewall filtr statefulinspection), jak i sieci lokalnej,


możliwość przekierowania ruchu WWW (transparent proxy) na router lub inny
serwer w sieci lokalnej,



dostęp do szczegółowych statystyk obciążenia procesora, pamięci oraz
interfejsów sieciowych routera,



możliwość włączenia autoryzacji przez formularz WWW SSL lub PPPoE - dla
wszystkich lub tylko dla części klientów sieci.

System standardowo dostarcza prekonfigurowane usługi:


serwer DNS - lokalny DNS (niezależnie od serwerów DNS dostawcy),



serwer SSH - zdalny dostęp do konsoli,



serwer WWW (modularny Apache z PHP i CGI),



serwer proxy Squid - pliki z cache nie podlegają ograniczeniom kolejki
użytkownika,



firewall

skonfigurowany

z

uwzględnieniem

aktualnych

standardów

bezpieczeństwa.
Przykład możliwości analizy ruchu dla wybranych użytkowników przedstawia rys.5.5.
Możliwe jest sortowanie ruchu według połączeń przychodzących, wychodzących i jako
stosunek połączeń przychodzących do wychodzących. Statystyki te są resetowane
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wraz z zakończeniem miesiąca. Po kliknięciu na Wykresy zostaniemy przeniesieni na
stronę gdzie znajdują się wykresy ruchu sieciowego. Tam możliwe jest odczytanie
ruchu z ostatnich 24 godzin, ostatnich 7 dni, ostatniego miesiąca lub ostatnich 12
miesięcy.

Rys. 5.5. Statystyki i analizy ruchu w programie Intrux [DRO09]

5.3.2. PRZYKŁADOWA IMPLEMENTACJA SIECI OSIEDLOWEJ
Przykładowa sieć (rys.5.6) umiejscowiona jest na terenie miejskim. Stale narażona
jest ona na działanie innych sieci. Istnieje w niej znaczny stopień zakłóceń, brakuje
wolnych kanałów. Z tego powodu została tam umieszczona platforma sprzętowa
MT333, posiadająca wydajny procesor 333MHz, koprocesor 175 MHz oraz trzy tory
radiowe i trzy porty LAN. Każde z tych urządzeń jest w pełni konfigurowalnym
routerem, opartym o system z rodziny Linux. Umożliwiają one swobodne
komponowanie poszczególnych usług. Nie bez znaczenia jest także moc kart
radiowych i ich czułość.
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Darek
Turczyn

Felin

dostawca Internetu

Rys. 5.6. Schemat realizowanej sieci osiedlowej

Realizowany projekt [SID10] swoim rzeczywistym zasięgiem obejmuje obszar:


Baza „Felin” -4 mosty o odległości 2.5- 3.5 km, z prędkościami 6 Mbps oraz
jeden nadajnik z anteną Yaga 15dBi (zasięg 3 km z prędkością do 1024 Kbps)



Bazy „Darek” i „Turczyn”, z dodatkową podbazą „Kruk” -zasięg w promieniu
do 2.5 km, przy prędkościach rzeczywistych do 2 Mbps.

Sieć podzielona jest na dwie niezależne od siebie podsieci. Baza „Felin”,
w standardzie IEEE802.11a, transmituje sygnał radiowy do baz „Darek” i „Turczyn”.
Obie bazy są oddalone od „Felina” odpowiednio 3.5 km oraz 2 km. Połączenie między
bazą „Felin” a pozostałymi bazami realizowane jest poprzez tryb Bridge. Ma to na celu
zmniejszenie liczby zewnętrznych adresów IP. Mosty te są w pełni przezroczyste,
choć w razie potrzeby pakiety przez nie przekazywane mogą podlegać filtracji przez
Firewall.
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Użyty firewall jest systemem, który poddaje poszczególne pakiety wybranym
zabiegom (przepuszczenia, zgubienia, skoku) na podstawie określonych kryteriów
wyrażonych opcjami literowymi:


0 -W tym przypadku Firewall wycina wszystkie pakiety, których rozmiar
zawiera się pomiędzy 1501 – 65535 bajtów (programy p2p zmieniają rozmiar
paczki i tym sposobem próbują „oszukać” reguły filtrowania).



1 -Wycinane są pakiety oznaczone jako otoczenie sieciowe windows (porty
135 – 139 udp/ tcp).



3 -Tu następuje

wyodrębnienie typowych portów,

które mogą być

wykorzystywane przez wirusy, robaki, trojany.


4 -Od tej pozycji do pozycji 34 Firewall wycina potencjalny ruch wirusów.
Markowanie jest

mechanizmem znakowania paczek,

odpowiadającym

zdeklarowanym regułom.
Za pomocą systemu Firewall poszczególne podsieci zostały od siebie
odseparowane.
Drugą funkcją routera jest dystrybucja sygnału w paśmie 2.4GHz (IEEE80211 b)
w trybie AP. Dla tego trybu zostały skonfigurowane dodatkowe usługi QoS i Firewall.
Skuteczność ich działania zależy od prawidłowego markowania i grupowania pakietów
do odpowiednich kolejek. Pomocniczym mechanizmem, wychwytującym pakiety
powiązane z poszczególnymi usługami, jest technologia L7. W obecnej wersji nie jest
ona jeszcze dopracowana, ale gwarantuje dużo większą dokładność przy analizie
usług. Technologia ta opiera się na otwieraniu każdego pakietu i porównywaniu jego
zawartości ze wzorcem. Mechanizm ten potrafi wychwycić pakiety programu p2p
(peer to peer), poruszające się na portach zarezerwowanych dla innych usług. Wadą
tego rozwiązania jest duże obciążanie jednostki centralnej.
W celu podniesienia wydajności, pakiety transmitowane przez mosty są
kompresowane mechanizmem ZIP. Baza „Turczyn” wykorzystuje jeden tor radiowy,
pracujący jako most do łączenia się z bazą „Felin”, a dwa pozostałe tory służą jako
punkty dystrybucyjne, podłączone do anten sektorowych (jedna antena w polaryzacji
V, druga w polaryzacji H). Takie ustawienie anten jest spowodowane brakiem wolnych
kanałów. Kolejna baza, „Darek”, również wykorzystuje jeden tor radiowy do pracy
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w trybie Bridge i łączy się w ten sposób z bazą „Felin”. Następny tor radiowy działa
jako punkt dostępowy, podłączony do anteny dookólnej. Trzeci tor radiowy jest
chwilowo wolny. Baza ta posiada także dwa dodatkowe Access pointy: WAP 1950,
pracujący w trybie PxP, oraz CA8-4, pracujący w trybie WDS. Urządzenia te łączą
odpowiednio klienta z kilkoma komputerami oraz tworzą połączenie z dodatkową bazą
„Kruk”, zbudowaną z dwóch WAP1950 działających jako punkty dystrybucyjne. Sieć ta
pracuje z prędkościami od 512 do 1024 UP oraz 2048 DOWN. Głównym zadaniem
umieszczonego tam routera jest stworzenie dwóch torów radiowych do baz „Darek”
i „Turczyn”. Tory te zbudowane zostały w technologii IEEE802.11a, w trybie WDS.
Dodatkowo, w celu zaoszczędzenia adresacji (adresów zewnętrznych), interfejsy
zostały połączone w Bridge.
Do budowy struktury wykorzystane zostały głównie urządzenia zachowujące
najlepszy współczynnik jakości do ceny. Wybrane zostały rozwiązania takich
producentów, którzy oferowali niezawodny produkt w optymalnej cenie. Wydajność
potraktowana jest jako cecha drugoplanowa, ponieważ standard, w jakim pracowały
urządzenia, zapewniały wystarczający margines przepustowości. Opinie o danym
urządzeniu były czerpane głównie z forum internetowego oraz od zaprzyjaźnionych
firm o podobnym profilu działalności. Opisywana sieć powstała głównie z produktów
oferowanych przez następujących producentów: MikroTik, Planet, Edimax, Tplink, Dlink, Asmax.
Do konfiguracji i administracji siecią użyte zostały następujące narzędzia
programowe:


WinBox

WinBox służy do uzyskiwania dostępu do konfiguracji routera MikroTik i funkcji
zarządzania za pomocą interfejsu użytkownika (GUI). Wszystkie funkcje interfejsu
WinBoxa są zbliżone do funkcji konsoli: wszystkie funkcje WinBoxa są w tej samej
hierarchii w konsoli Terminal i odwrotnie (z wyjątkiem tych, które nie są realizowane w
WinBox). Plik instalacyjny WinBoxa można pobrać bezpośrednio z routera, gdzie
należy wpisać adres URL „http://router_address.winbox/winbox.exe” w dowolnej
przeglądarce internetowej w systemie Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP lub
w Linuxie. Po instalacji i zalogowaniu się do routera przez określone IP i numer portu
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(domyślny to 80) lub za pomocą adresu MAC – jeśli router jest w tej samej podsieci,
program wykrywa i pokazuje MNDP (MikroTik Neigbor Discovery Protocol) lub CDP
(Cisco Discovery Protocol) urządzenia (rys. 5.7). Konsola używa portu TCP 8291. Po
zalogowaniu się na router możemy pracować poprzez WinBox konsola i wykonywać
takie same zadania jak na regularnej konsoli.

Rys. 5.7. Wykryte elementy sieci w programie WinBox



The Dude

The Dude to aplikacja służąca do zarządzania i kontrolowania sieci lokalnej.
Program w danej podsieci odnajdzie dostępne urządzenia, np.: drukarki, routery,
przełączniki, czy też serwer DNS, serwer FTP, serwer IMAP4, serwer NTP, SMTP,
WWW... Program przedstawia wszystko w wersji graficznej, z możliwością zapisu do
pliku graficznego bądź PDF. Jest to dobry monitor sieci, ułatwiający zarządzanie.
Posiada też asortyment wielu przydatnych funkcji:
-Mapy sieci
Centralnym miejscem aplikacji, w którym spędza się najwięcej czasu, są mapy
sieci. To na nich w przejrzysty sposób zobaczymy, które hosty działają prawidłowo,
które nie działają w ogóle, a na których nie działa jakaś monitorowana usługa. Tutaj
też możemy zobaczyć transfery na łączach pomiędzy poszczególnymi węzłami (dane
pobierane od agentów SNMP lub w przypadku urządzeń z systemem RouterOS –
z dedykowanych rozwiązań firmy Microtik). Mapy tworzone są ręcznie, dodając do
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nich poszczególne hosty lub automatycznie, przy użyciu funkcji Discovery programu
The Dude. Funkcja ta potrafi przeskanować dowolną podaną sieć, wyszukując w niej
wszystkie hosty (różne metody wyszukiwania: od szybkiego ping do skanowania
każdej usługi) wraz z ich usługami.
-Logi zdarzeń
-Narzędzia
W aplikacji wbudowanych jest kilka standardowych narzędzi sieciowych - ping,
traceroute, snmpwalk oraz wywołania zewnętrznych aplikacji typu telnet, ftp,
przeglądarka internetowa. Można też dodać inne, np. wywołanie Putty.
-Obsługa SNMP
Program oferuje dobrą współpracę z protokołem SNMP (rys. 5.8). Oprócz
narzędzia snmpwalk umożliwiającego dotarcie do dowolnej wartości bazy MIB agenta,
pozwala on na podglądanie standardowych właściwości danego urządzenia w bardzo
przejrzysty sposób. Właściwościami tymi są: stan interfejsów, tablica routingu, tablica
ARP, dostępne miejsce na dyskach itd.

Rys. 5.8. Obsługa protokołu SNMP

Analiza wybranych problemów projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych…

117

-Personalizacja
W programie można zmienić wiele rzeczy: od ikon urządzeń, przez wszelkie
etykietki z podpisami hostów, aż po informacje wyświetlane na obrazach WAN lub styl
wyświetlania połączeń między hostami. Dostosować możemy także funkcje programu,
służące np. do pozyskiwania wartości użycia CPU przez SNMP, jak również próbki
służące do badania i określania typu danego urządzenia.


WinMTR

WinMTR, jest to pracujący pod kontrolą systemów MS Windows, klon
popularnego, linuksowego programu traceroute. MTR łączy funkcjonalność traceroute
i ping. Program pokazuje, przez jakie hosty przechodzą pakiety, jakie są ich
poszczególne czasy reakcji, gdzie następuje utrata pakietów i co najważniejsze,
w porównaniu do zwykłego systemowego polecenia tracert, pracuje ciągle (pobierając
próbki co sekundę) i podaje jakie są największe, średnie i najmniejsze wartości
mierzonych parametrów.

Rys. 5.9. Analiza ruchu w programie WinMTR
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6
Realizacja wybranego przypadku logistycznego
z wykorzystaniem algorytmu Dijkstry
w środowisku C#

Algorytm Dijkstry jest jednym z rozwiązań numerycznych podstawowego problemu
znajdowania optymalnego połączenia. Algorytm ten jest związany z teorią grafów
i umożliwia

wyznaczenie

najmniej

kosztownego

połączenia

między

dwoma

wierzchołkami grafu.
Koszt przejścia może oznaczać odległość, czas, lub inną wartość wykorzystaną
przy

konstruowaniu

grafu.

W

tym

opracowaniu

użyję

algorytmu

Dijkstry

zaimplementowanego w języku C# do znalezienie optymalnego kosztu potrzebnego
na przejście z punktu wyjścia do punktu docelowego. Przykład ten jest analogiczny do
problemu przewożenia i składowania towaru z jednego magazynu do drugiego przy
minimalizacji kosztu, co jest istotą logistyki [BEI93]. Przed rozważaniem zagadnień
związanych z realizacją programu oraz wybranego przypadku logistyki przedstawię
podstawowe pojęcia związane z grafami.

6.1.

WYBRANE POJĘCIA Z TEORII GRAFÓW

Graf jest jednym z rodzajów konstrukcji struktur danych używanych w informatyce,
grafy mają szczególne znaczenie w algorytmice i posiadają mocną podbudowę
teoretyczną w postaci prawie osobnego działu matematyki. By móc konstruować grafy
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potrzebna jest znajomość pewnych podstawowych pojęć z tej dziedziny, takich jak
graf, wierzchołek, krawędź, waga i inne.
Grafem G nazywamy parę (V, E) gdzie V oznacza zbiór wierzchołków (węzłów)
a E zbiór krawędzi [WRÓ03]:
V - zbiór wierzchołków grafu, V = {A,B,C...,n}
E - zbiór krawędzi grafu, E = {(i,j),...}, gdzie i, j są wierzchołkami i istnieje krawędź
pomiędzy i,j (graf nieskierowany) lub od i do j (graf skierowany)

Grafy można zaprezentować przy pomocy rysunku. Z rysunku można odczytać wiele
informacji o cechach danej konstrukcji. Ilustrują to rys. 6.1 oraz rys. 6.2.

Rys. 6.1. Przykład grafu nieskierowanego

Na przykład, powyższy graf (rys. 6.1) ma cztery wierzchołki: A,B,C,D i część z nich
jest połączona krawędziami: (A,B),(B,C),(C,D),(D,B) oraz nietypowa krawędź (A,A)
pozwalająca modelować szczególne przypadki. Można przypisać krawędziom
wartości zwane wagami np. 5 dla krawędzi (A,B).
Drogą lub ścieżką w grafie nazywa się ciąg wierzchołków, w którym każde dwa
kolejne są połączone krawędzią np. droga A,B,D.
Rozróżnia się dwa typy grafów:
- graf niekierowany,
- graf skierowany.
Na rys. 6.1 i rys. 6.2 można zobaczyć różnice i podobieństwa obu typów.
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Rys. 6.2. Przykład grafu skierowanego

W grafie skierowanym droga ma być zgodna z podanym, w postaci strzałek,
kierunkiem np. D,B,C.
Jest wiele pojęć i definicji związanych z teorią grafów jak na przykład:
kolorowanie grafu, potęga grafu, suma grafu i wiele innych.
W informatyce do reprezentowania grafu stosuje się klasyczne struktury
konstrukcji danych takie jak tablice, listy i drzewa. Najczęściej jednak dominują
reprezentacje za pomocą tablicy dwuwymiarowej i tzw. słownika węzłów. Na rys. 6.3
znajduje się reprezentacja grafu z rys. 6.2 przy założeniu, że wiersze oznaczają
wierzchołki początkowe a kolumny końcowe:

A

A

B

1

1

B

C

D

1

C

1

D

1

1

Rys 6.3. Reprezentacja grafu z rys.6.2 w tablicy dwuwymiarowej

Jedynki na pozycjach (x,y) oznaczają że między wierzchołkami x i y istnieje
krawędź skierowana do y. Jak są wagi można zamiast jedynek wpisać wagi.
W przygotowanej aplikacji będzie używana reprezentacja grafu w postaci tablicy
dwuwymiarowej.
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6.2.

OPIS ALGORYTMU DIJKSTRY

Algorytm Dijkstry, został opracowany przez holenderskiego informatyka [DIJ59]
Edsgera Dijkstrę. Algorytm służy do znajdowania najkrótszej ścieżki z pojedynczego
wierzchołka, zwanego źródło, w grafie o nieujemnych wagach krawędzi do
pozostałych wierzchołków.

6.2.1. DZIAŁANIE
Mając dany graf z wyróżnionym wierzchołkiem (źródłem) algorytm znajduje odległości
od źródła do wszystkich pozostałych wierzchołków. Można go tak zmodyfikować, aby
szukał wyłącznie najkrótszej ścieżki do jednego ustalonego wierzchołka, po prostu
przerywając działanie w momencie dojścia do wierzchołka docelowego. Algorytm
Dijkstry znajduje w grafie wszystkie najkrótsze ścieżki pomiędzy wybranym
wierzchołkiem a wszystkimi pozostałymi, przy okazji wyliczając również koszt
przejścia każdej z tych ścieżek. Algorytm Dijkstry jest przykładem algorytmu
zachłannego [WIK10].

6.2.2. ALGORYTM
Algorytm można podać opisowo,

schematem

graficznym lub wykorzystując

kanoniczny język programowania jak Pascal, C lub połączenie obu zwane
pseudokodem. W pseudokodzie często używa się języka narodowego. Zacznę od
opisu zaczerpniętego z [WIK10]:
1. Przez s oznaczamy wierzchołek źródłowy, w(i,j) to waga krawędzi (i,j) w
grafie.
2. Stwórz tablicę d odległości źródła dla wszystkich wierzchołków grafu. Na
początku d[s] = 0, zaś d[v] = nieskończoność dla wszystkich pozostałych
wierzchołków.
3. Utwórz kolejkę priorytetową Q wszystkich wierzchołków grafu. Priorytetem
kolejki jest aktualnie wyliczona odległość od wierzchołka źródłowego s.
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4. Dopóki kolejka nie jest pusta:
a. Usuń z kolejki wierzchołek u o najniższym priorytecie (wierzchołek
najbliższy źródła, który nie został jeszcze rozważony).
b. Dla każdego sąsiada v wierzchołka u dokonaj relaksacji poprzez u:
jeśli d[u] + w(u,v) < d[v] (poprzez u da się dojść do v szybciej niż
dotychczasową ścieżką), to d[v]: = d[u] + w(u,v).
Na końcu tablica d zawiera najkrótsze odległości do wszystkich wierzchołków.
Dodatkowo, możemy w tablicy poprzednik przechowywać dla każdego wierzchołka
numer jego bezpośredniego poprzednika na najkrótszej ścieżce, co pozwoli na
odtworzenie pełnej ścieżki od źródła do każdego wierzchołka – przy każdej relaksacji
w ostatnim punkcie, u staje się poprzednikiem v.
Interesującą

wizualizację

działania

algorytmu

http://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm.

można

zobaczyć

Poglądowo

na

stronie:

pokazano

ten

mechanizm w [ALG10].

6.2.3. PSEUDOKOD
Pseudokod wykorzystuje typowe instrukcje sterujące egzekucją programu w brzmieniu
oryginalnym dla danego języka lub w języku narodowym. Jest to jeden ze sposobu
prezentowania algorytmu, często zastępuje prezentację w postaci graficznej.
Dijkstra(G,w,s):
dla każdego wierzchołka v w V[G] wykonaj
d[v] := nieskończoność
poprzednik[v] := niezdefiniowane
d[s] := 0
Q := V
dopóki Q niepuste wykonaj
u := Zdejmij_Min(Q)
dla każdego wierzchołka v – sąsiada u wykonaj
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jeżeli d[v] > d[u] + w(u, v) to
d[v] := d[u] + w(u, v)
poprzednik[v] := u

6.2.4. ZASTOSOWANIE
Algorytm Dijkstry znalazł zastosowanie w sieciach komputerowych do wyznaczania
najkrótszej trasy dla pakietu danych, konkretnie niektóre routery mają w swoim
firmware wpisane procedury według tego algorytmu. Ponadto można wykorzystać go
do obliczania najkrótszej drogi do danej miejscowości. Wystarczy przyjąć, że każdy
z punktów skrzyżowań dróg to jeden z wierzchołków grafu, a odległości między
punktami to wagi krawędzi.

6.3.

REALIZACJA ALGORYTMU W ŚRODOWISKU C#

W przypadku realizacji komercyjnej konkretnej aplikacji można wyodrębnić części:


Preprocesor, czyli program, który ułatwi przygotowanie danych wejściowych
(dla naszego przykładu plik z danymi o węzłach i krawędziach),



Procesor – właściwy program wykonujący obliczenia, tu algorytm Dijkstry,



Postprocesor – program ułatwiający odczytanie wyników, na przykład
wyświetlający trasę na schemacie grafu lub mapie miejscowości.

Zrealizowany program składa się z części realizującej niektóre funkcjonalności
preprocesora oraz z głównej, czyli procesora, realizującej algorytm Dijkstry.
Funkcjonalność postprocesora jest ograniczona jedynie do wyświetlenia wartości
optymalnej kosztu miedzy dwoma wierzchołkami. W list. 6.1 zamieszczony jest kod
źródłowy części procesora [COD10].
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Rys. 6.4. Wygląd ekranu środowiska programistycznego Microsoft Visual C#

class Dijkstra{
private int rank = 0;
private int[,] L;
private int[] C;
public int[] D;
private int trank = 0;
public Dijkstra(int paramRank,int [,]paramArray){
L = new int[paramRank, paramRank];
C = new int[paramRank];
D = new int[paramRank];
rank = paramRank;
for (int i = 0; i < rank; i++) {
for (int j = 0; j < rank; j++) {
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L[i, j] = paramArray[i, j];
for (int i = 0; i < rank; i++)

}}

C[i] = i;

C[0] = -1;
for (int i = 1; i < rank; i++)

D[i] = L[0, i];

}
public void DijkstraSolving(){
int minValue = Int32.MaxValue;
int minNode = 0;
for (int i = 0; i < rank; i++)
if (C[i] == -1)

{

continue;

if (D[i] > 0 && D[i] < minValue){
minValue = D[i];
minNode = i;}
}
C[minNode] = -1;
for (int i = 0; i < rank; i++) {
if (L[minNode, i] < 0)
if (D[i] < 0)

continue;

{

D[i] = minValue + L[minNode, i];
continue;

}

if ((D[minNode] + L[minNode, i]) < D[i])

D[i] = minValue+

L[minNode, i];
}
}
public void Run() {
for (trank = 1; trank >rank; trank++) {
DijkstraSolving();
Console.WriteLine("iteration" + trank);
for (int i = 0; i < rank; i++)

Console.Write(D[i] + " ");

Console.WriteLine("");
for (int i = 0; i < rank; i++)

Console.Write(C[i] + " ");

Console.WriteLine(""); }
}
}

List. 6.1. Kod źródłowy w języku Visual C# części procesora

Zazwyczaj spotyka się realizację algorytmu Dijkstry rozwiązującą konkretną
konstrukcję, czyli opis grafu jest zawarty w kodzie źródłowym programu. Jest to duża
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niedogodność, bo do każdego nowego grafu trzeba kodować i kompilować na nowo
program. Użytkownikiem może być tylko osoba znająca podstawy programowania w
danym języku. Z tego powodu stworzona dla tego przypadku aplikacja posiada
dodatkowe podprogramy realizujące niektóre funkcje preprocesora, konkretnie można
wczytać opis grafu zapisanego w zwykłym pliku tekstowym.
Do realizacji programu można użyć wielu języków programowania, ale jednym
z najbardziej uniwersalnych jest język C. Jest on spotykany na wszystkich platformach
systemowych i istnieje wiele środowisk programistycznych jak C Builder, Visual C#,
Mono i inne. Do sporządzenia aplikacji wybrałem C# z powodu optymalnego
zintegrowania z systemami operacyjnymi Windows XP, Vista i 7 oraz z powodu
możliwości tworzenia aplikacji na różne platformy od urządzeń przenośnych, aplikacje
konsolowe przez aplikacje GUI aż po programy webowe. Ważnym było również to, że
C# jest środowiskiem typu Rapid Application Development, co ułatwia tworzenie
programów w systemach ze środowiskiem typu Windows [MIC02]. Na rys. 6.4
przedstawiony jest wgląd ekranu przykładowego środowiska RAD.

6.4.

WYBRANY PRZYPADEK Z LOGISTYKI

6.4.1. OPIS PRZYKŁADU
W niniejszym opracowaniu skupię się jedynie na wykorzystaniu aplikacji w wąskim
wycinku dziedziny zwanej logistyką, która wedle definicji [BEI93] zajmuje się
procesami planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego
ekonomicznie

przepływu

surowców,

materiałów,

wyrobów

gotowych

oraz

odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu
zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie
muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ
informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień,
czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych
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i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie
odpadami, transport i składowanie.
Opracowany przykład dotyczy kosztu transportu miedzy dwoma miejscami
w wyimaginowanej miejscowości, której plan przestrzenny naszkicowany jest na
rys. 6.5., a schemat grafu dla tego planu jest na rys. 6.6. W wybranym przypadku
można zastosować graf nieskierowany, zazwyczaj drogi są dwukierunkowe. Na
podstawie grafu można sporządzić plik z danymi wejściowymi dla przygotowanej
aplikacji w C#. Plik i podprogramy wczytujące przygotowują dane dla kodu procesora
(list. 6.1). Procesor wyznaczy koszt przejścia z jednego wierzchołka (punktu) do
drugiego. Oprócz wyszukiwania optymalnego połączenia między dwoma punktami
sensowne jest sprawdzenie możliwości wykorzystania podprogramu Dijkstry w postaci
oryginalnej, która daje w wyniku optymalne połączenia z wierzchołka źródłowego do
pozostałych wierzchołków. Analizując możliwe wykorzystanie tej postaci w logistyce
można zwrócić uwagę na przypadek wyszukiwania najlepszego dostawcy produktów
z wielu możliwych umiejscowionych w wielu punktach (wierzchołkach).

A

B

C

F
D

E

I

G

J

H

K

Rys. 6.5. Schemat planu miejscowości, skrzyżowania oznaczone literami A,B,…,K połączone
ulicami
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Rys. 6.6. Schemat planu miejscowości, skrzyżowania oznaczone literami A,B,…,K połączone
ulicami

Wykorzystując graf oraz obliczony według algorytmu Dijkstry minimalny koszt
przejścia z źródła do celu istnieje możliwość wyznaczenia optymalnej trasy, czyli
możemy znaleźć drogę łączącą te wierzchołki za pomocą algorytmu konstrukcji drogi
[WRÓ03].

6.4.2. SCHEMAT PLANU PRZESTRZENNEGO I GRAF
W rozpatrywanym przykładzie główne ulice prowadzące do rynku (główne
skrzyżowanie F - rys. 6.5) są najważniejsze z mniejszymi ograniczeniami ruchu niż
ulice boczne. Stąd koszt przemieszczania przez ulice główne jest mniejszy.
Graf dla planu tej miejscowości przedstawiony jest na rys. 6.6 można dla
wybranego przykładu założyć, że wyróżniony wierzchołek to główne skrzyżowanie
(rynek), krawędzie dochodzące do rynku są uprzywilejowane, czyli czas dojazdu do
rynku jest krótszy. Wartości przy krawędziach mają oddawać koszt przejścia od
jednego wierzchołku do drugiego. Na potrzeby tego przykładu, to jest dostarczania
produktu, dobrym wskaźnikiem jest czas przejścia od punktu do punktu. Dzięki temu
można łatwo powiązać odległość z ograniczeniami prędkości, czasami składowani,
jakością dróg, wynagrodzenie za czas pracy i inne. Można założyć, że nasze
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magazyny znajdują się w wierzchołkach nazwanych od A do K. Przy konstruowaniu
wag poszczególnych krawędzi można również uwzględnić na przykład czas potrzebny
do załadunku/rozładunku poszczególnych magazynów, który w różnych magazynach
może być różny. Przy odpowiednim podejściu do zagadnienia, istnieje możliwość
zakodowania w wagach krawędzi innych kosztów uwzględniających różnorodne
specyficzne uwarunkowania spotykane w dziedzinie logistyki.
Mając zaprojektowany graf, na przykład taki jak na rys. 6.6 można sporządzić plik
z danymi wejściowymi zwany plikiem wejściowym. Dla powyższego przykładu ma on
postać jak w tablicy 6.1.

6.4.3. OBLICZENIA I WYNIKI
Do obliczeń weźmy jako punkt wyjściowy A oraz jako docelowy H ekran z wynikami
pokazuje rys. 6.7. Algorytm Dijkstry w tej aplikacji został zmodyfikowany, nie wyświetla
kosztów dojścia ze źródła do wszystkich wierzchołków a jedynie do wybranego przez
użytkownika.

Rys. 6.7. Wynik działania aplikacji
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Tablica 6.1. Format pliku wejściowego z danymi o grafie

11

Ilość węzłów

A,E,14
A,D,20
B,F,7
C,B,10
C,G,14
C,H,20
D,E,6
E,D,6
E,F,5
F,B,7
F,G,5
F,E,5
F,J,7
G,F,5
G,H,6
H,G,6
I,D,20
I,E,14
I,J,10
J,F,7
K,G,14
K,H,20
K,J,10

Krawędzie między węzłami i wartości wag
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Widać, że minimalny koszt przejścia z wierzchołka A do H wynosi 28 co potwierdza
analiza rys. 6.8 Optymalna trasa została zaznaczona linią ze strzałką pokazujące
ścieżkę A,B,F,G,H. Oczywiście proste przypadki parowęzłowe rozwiązuje się
intuicyjnie mając dobry rysunek grafu. Przy złożonych projektach o dużej liczbie
węzłów i krawędzi sytuacja się komplikuje i wtedy intuicja zawodzi. Nie zawsze na
drugą stronę ulicy opłaci się jechać na wprost, są znaki, ograniczenia i inne czynniki.

Rys. 6.8. Schemat planu miejscowości, skrzyżowania oznaczone literami A,B,…,K połączone
ulicami

Widoczna

na

rys.

6.7

aplikacja

jest

typu

konsolowego,

w prototypowych

zastosowaniach jest to rozwiązanie optymalne. Dla większości przeciętnych
użytkowników lepszy jest program pracujący w środowisku graficznym Windows,
gdzie użytkownik ma możliwość pracy z urządzeniem wskazującym i menu.
Oczywiście istnieje możliwość zbudowania takiej aplikacji w środowisku C# przy
dodatkowym nakładzie pracy.
Algorytm w wersji oryginalnej znajduje optymalne połączenia do wszystkich
punktów z punktu źródłowego. Można się zastanowić czy nie można było by znaleźć
zastosowania w logistyce dla tej wersji programu. Rozważmy przypadek wyboru
jednego dostawcy z wielu innych, z którego magazyn koszt dostarczenia będzie
najmniejszy? A co zrobić jak u wybranego dostawcy zabraknie towaru, to od którego
w drugiej kolejności dobrać brakujący towar? A od którego w trzeciej i tak dalej.
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W takich przypadkach warto znać optymalne drogi do wszystkich wierzchołków, czyli
magazynów.
Aplikacja w wersji uproszczonego preprocesora wczytuje tylko wierzchołek
startowy, tu A i wyznacza minimalne odległości do pozostałych, nie tylko do H jak
poprzednio. Analizując rys. 6.9, zawierający wydruk z aplikacji, i porównując go
grafem z rys.6.8 możemy porównać po kolei odległości:
(A, A)

0,

(A, B)

10,

(A, C)

20,

(A, D)

14,

i tak dalej.
Przykład ten pokazuje możliwość obrania strategii zorientowanej na wiele opcji
możliwego rozwiązania. Czyli możemy modelować koszt dostarczenia towaru przez
odpowiedni dobór dostawcy. Przypomnę, że kosztem może być połączenie takich
wielkości jak czas transportu, odległość, wartość robocizny i inne. Można również
analizować każdy czynnik z osobna, przy takim podejściu trzeba konstruować wiele
grafów, odpowiednio dla każdego czynnika. Do modelowania w logistyce najbardziej
funkcjonalne wydają się być czynniki związane z czasem lub wartością pieniężną,
choć specjaliści mogą znaleźć również inne.
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Rys. 6.9. Wynik działania aplikacji w wersji algorytmu niemodyfikowanego

Wykorzystanie w logistyce wersji niemodyfikowanej algorytmu też może być zasadne.
Na przykład, gdy chcemy do magazynu w wierzchołku A dostarczyć towar, który
znajduje się w magazynach od B, C, D, aż do K. Interesuje nas, z którego magazynu
koszty transportu będą najniższe a z którego w dalszej kolejności. Analizując wyniki
programu możemy stwierdzić, że optymalne jest połączenie do magazynu w
wierzchołku B. Drugi w kolejności magazyn, po koszcie większym, jest w E a następny
po jeszcze większym koszcie w F i tak dalej jak to widać na rys. 6.9. Po
przeanalizowaniu grafu z rys. 6.8 można stwierdzić z obliczenia są prawidłowe.

6.5.

WNIOSKI

Praca z aplikacją wykorzystującą algorytm Dijkstry pokazała, że można wykorzystać
tą metodę komputerową w zadaniu logistyki związanym z minimalizacją kosztów
przepływu surowców i produktów. Nie jest wykluczone, że i w innych zadaniach
logistyki, można również wykorzystać ten algorytm. Wykorzystanie tej metody rokuje
możliwość automatyzacji procesu decyzyjnego związanego z wytyczaniem marszruty
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a nawet wyboru dostawcy. Przy realizacji programu napotkałem na ograniczenia przy
konstruowaniu struktury danych związanych z reprezentacją tablicową grafu, co
skutkuje

ograniczeniem

liczby

wierzchołków.

Ograniczenia

te

mogą

być

przezwyciężone przez zmianę opisu grafu lub zmianę reprezentacji tablicowej na
listową.
Sporządzoną aplikację można udoskonalić o nową funkcjonalność umożliwiającą
wyznaczenie ścieżki łączącej punkt wyjścia i celu za pomocą algorytmu konstrukcji
drogi. Rozbudowa programu może również polegać na stworzenie postprocesora
pozwalającego na wizualizację wyników, czyli pokazanie na grafie szukanej ścieżki
oraz wagi krawędzi i ścieżek.
Przy udoskonalaniu aplikacji powinno uwzględnić się stworzenie pełnego
preprocesora by przeciętny użytkownik znający grafy mógł stworzyć rysunek grafu
i automatycznie wyeksportować dane wejściowe dla procesora.
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7
Informatyzacja podstawowych
placówek służby zdrowia

Społeczeństwo postrzega informatyzację podstawowych placówek zdrowia jako
nieodzowną część usprawnienia zarządzania całą opieką zdrowotną w Polsce.
Usprawnienie to napotykało zawsze na opór środowiska lekarskiego, dla którego
kontrola nad pacjentem, wprowadzana przez technologię informatyczną, kojarzyła się,
zresztą słusznie, z kontrolą działania lekarzy [KOW09, HIB03]. Od lat próbuje się
wdrożyć w Polsce różne systemy informatyczne w obsłudze pacjentów. Klasycznym
przykładem tej niemocy jest Rejestr Usług Medycznych (RUM). Niemocy, która trwa
do dnia dzisiejszego i to pomimo wielu zapewnień, projektów oraz pomocy Unii
Europejskiej. RUM powstał w Lublinie jeszcze w zeszłym wieku, był wielokrotnie
planowany do wdrożenia w całej Polsce (pilotażowe wdrożenia wykazały jego wysoką
efektywność, np. na Śląsku) i do dnia dzisiejszego (pomimo skokowego rozwoju
infrastruktury technicznej niwelującej problemy twórców RUM) nie został wdrożony
w Polsce. Powstające coraz to nowe projekty, często finansowane ze środków
unijnych, są odkładane z roku na rok [KAC09]. Należy mieć nadzieję, że najnowszy
program e-Zdrowie będzie zrealizowany w terminie [BĘB10, RAD10]. Chociaż i tutaj
niektórzy sygnalizują zagrożenia [WIE10, BĘB10].
To co się nie udało w skali krajowej zaczyna udawać się w skali mikro, tj. na
poziomie podstawowej placówki zdrowia. Przyczyną jest wysoka konkurencja
prywatnych przychodni (gabinetów, przychodni i ich sieci, klinik a nawet szpitali),
prowadząca do walki o pacjenta, konieczności zapewnienia sprawnej i wygodnej
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obsługi pacjenta. Drogą do tego jest usprawnienie organizacyjne placówek służby
zdrowia. Natomiast jednym z elementów tego usprawnienia jest informatyzacja.
Pozyskanie nowych pacjentów oraz utrzymanie starych zależy nie tylko od zakresu
wykonywanych usług (i poziomu ich cen – dla placówek komercyjnych), ale również
od

wizerunku

placówki

i

jakości

obsługi

klienta.

W

dobie

społeczeństwa

informacyjnego i coraz bardziej masowego upowszechniania usług elektronicznych
pacjent zainteresowany jest pozyskaniem odpowiednich informacji o działalności
przychodni z wykorzystaniem Internetu jako kanału informacyjnego i komunikacyjnego
oraz zainteresowany jest sprawną obsługą podczas wizyty w przychodni. Pacjent
podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo wybrać lekarza pierwszego kontaktu,
a w konsekwencji placówkę. Za tym wyborem idą kontrakty z Narodowym Funduszem
Zdrowia (NFZ), a więc pieniądze. W związku z tą sytuacją również publiczne placówki
zdrowia muszą się informatyzować by sprostać konkurencji.

7.1.

ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE

Przed 1939 rokiem w Polsce służba zdrowia miała charakter ubezpieczeniowy.
Ubezpieczony (i płacący składki) był objęty ochroną zdrowotną, a pozostali nie
[PAS06], [WŁO01] . Po wojnie w Polsce został wprowadzony scentralizowany system
ochrony zdrowia. Był on kopią systemu funkcjonującego w Związku Radzieckim.
Państwo planowało i finansowało wydatki na służbę zdrowia. Wszyscy, niezależnie od
wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, mieli zagwarantowany ten sam
poziom świadczeń. Prawa te gwarantowała Konstytucja, ale w praktyce nie wszystkie
grupy społecznie miały uprawnienia do bezpłatnej opieki. Taką poszkodowaną grupą
byli rolnicy (ta grupa uzyskała prawa dopiero w 1972 roku). Po roku 1991 zmieniono
system na budżetowo-ubezpieczeniowy i wprowadzono ponownie

w Polsce Kasy

Chorych, które w 2003 zostały zastąpione przez Narodowy Fundusz Zdrowia [NIŻ04,
PAS06]. Przywrócono centralizację zarządzania służbą zdrowia w Polsce. To NFZ
decyduje (przy pomocy przetargów) kto będzie leczyć obywateli i za ile. Coroczne
przetargi, zmiany w zakresie usług, świadczonych przez publiczną placówkę (przy
potrzebie posiadania odpowiedniego wyposażenia) powoduje z jednej strony
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pogłębianie zacofania służby zdrowia (brak stabilizacji, długoterminowych kontraktów)
a z drugiej utratę zaufania obywateli do publicznej służby zdrowia [WŁO03]. Coraz
częściej zwykły obywatel płaci za podstawowe usługi medyczne, które przysługują mu
jako bezpłatne, tylko po to by uniknąć kolejek, arogancji obsługi, nieestetycznego
miejsca i problemów z dostępem do usług i stratą czasu itd.
Służba zdrowia

w Polsce jest

finansowana przez mieszany i

trudny

w zarządzaniu system, w którym finanse pochodzą z następujących źródeł [BAL03]:


składka na ubezpieczenie zdrowotne (obowiązkowa lub dobrowolna),



budżet państwa,



własne środki pacjentów (świadczenia medyczne opłacane bezpośrednio przez
korzystające z nich osoby tzw. usługi komercyjne).

Budżet państwa wydaje coraz to większe środki na ochronę zdrowia w ostatnich
latach [ZKS09]. Pomimo rosnących nakładów na ochronę zdrowia potrzeby znacznie
je przewyższają co powoduje zjawisko poszerzania obszarów odpłatności (częściowej
lub całkowitej) obywateli za usługi medyczne. Płatności te trafiają zwykle do
wyspecjalizowanych jednostek i nie są istotnym źródłem zasilania dla podstawowych
placówek zdrowia. Te są finansowane przez NFZ w drodze konkursowej. Wymusza to
na nich racjonalizację kosztów, również poprzez informatyzację.

7.2.

PROBLEMY INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA

Informatyzacja służby zdrowia w Polsce to proces ciągnący się latami i niestety nie
przynoszący zakładanych efektów. Od kilku lat toczy się debata uzdrowienia służby
zdrowia, prowadzone są dyskusje na temat informatyzacji służby zdrowia czyli
e-Zdrowia [KAC09, RAD10, BĘB10], a na razie rewolucji nie widać. Na tle krajów
europejskich informatyzacja rynku usług medycznych ciągle raczkuje: długie kolejki,
słaby dostęp do prawa pacjentów, niezadowoleni pracownicy, niezadowoleni klienci
placówek medycznych. W najnowszym rankingu "Europejski Konsumencki Indeks
Zdrowia" Polska zajęła dopiero 26 miejsce wśród 33 badanych krajów [SZl10].
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Podział placówek medycznych na publiczne i niepubliczne z jednej strony daje
pacjentom możliwość wyboru, z drugiej rodzi szereg problemów natury etycznej,
finansowej i społecznej.
Informatyzacja służby zdrowia to proces wieloetapowy i podporządkowany
ogólnym zasadom tworzenia i wdrażania systemów informatycznych. Obejmuje ona
takie etapy jak [KIS01]:


Opracowanie strategii informatyzacji.



Specyfikacja potrzeb przyszłego użytkownika



Pozyskanie systemu drogą wyboru gotowego oprogramowania oferowanego na
rynku bądź zamówienia dedykowanego oprogramowania projektowanego na
potrzeby indywidualnego użytkownika.



Wdrożenie systemu.



Eksploatacja i rozwój systemu.

Problemy informatyzacji to problemy zaplanowanej i zarządzanej realizacji ww.
etapów jak również problemy natury finansowej, prawnej, organizacyjnej i społecznej.
Strategia, szczególnie w skali całego kraju, jest najważniejsza. Strategiczne
działania w dziedzinie informatyzacji służby zdrowia w Polsce powinny być
wzorowane na doświadczeniach rozwiniętych krajów europejskich. „Europa to lider we
wdrażaniu rozwiązań w zakresie e-zdrowia” – stwierdził dr Karl Stroetmann (ekspert
ds. e-Zdrowia) na sympozjum na temat e-Zdrowia, które odbyło się w Brukseli
[NYC10]. Monitoring strategii e-Zdrowia w krajach europejskich, przeprowadzony
przez Komisję Europejską, wykazał jakie działania strategiczne w tym obszarze
realizowane są w krajach europejskich i jakie działania określono jako priorytetowe
w bieżącym roku. Do realizowanych działań strategicznych w krajach europejskich
należy zaliczyć:


elektroniczna dokumentacja medyczna (elektroniczna karta pacjenta),



Elektroniczna Karta Zdrowia (ubezpieczenia zdrowotnego),



Elektroniczna Karta Profesjonalisty Medycznego,



identyfikacja pacjentów i profesjonalistów medycznych (rejestry),



e-recepta,
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telemedycyna,



ewaluacja,



przepisy prawne.
Prawie wszystkie kraje europejskie mają lub rozpoczną w krótkim czasie

wdrażanie systemów umożliwiających udostępnianie lekarzom danych pacjentów
w postaci elektronicznej.
Do priorytetowych działań strategicznych na najbliższe lata, zapisanych
w europejskim planie działań e-Zdrowie na rzecz e-Zdrowia „An action plan for
a European e-Health Area na lata 2005-2010”, zaliczono: wdrożenie elektronicznej
recepty oraz usług tele-zdrowotnych dla lekarzy i pacjentów z odległych regionów oraz
dla przewlekle chorych w domu [NYC10].
W Polsce strategię e-zdrowia przygotowuje od 2008 roku Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wszystkie opracowane strategie: na lata 2009 –
2015, oraz na lata 2010 – 2015 poddawane są krytyce wielu resortów i nie są ustalone
[NYC10].
Jeżeli na poziomie ogólnokrajowym występują problemy zdefiniowania strategii
e-Zdrowia to poszczególne placówki medyczne tym bardziej będą je miały na swoim
poziomie. Ale placówki muszą działać na coraz trudniejszym rynku usług medycznych,
więc informatyzują się na własną rękę nie czekając na działania Państwa.

7.3.

OPROGRAMOWANIE DLA PODSTAWOWYCH PLACÓWEK SŁUŻBY
ZDROWIA

Od 2007 roku dane do NFZ mogą być przesyłane w nowym formacie wymiany danych
XML. Zlikwidowano też obowiązek wykorzystywania narzuconego przez NFZ systemu
informatycznego i umożliwiono wybór oprogramowania przez dyrekcję placówki służby
zdrowia [NFZ10]. Decyzja ta otworzyła nowy rynek dla firm produkujących
oprogramowanie. Na rynku oprogramowania dla służby zdrowia można teraz wybrać
odpowiedni system informatyczny (SI) spośród oferowanych przez wielu producentów.
Proponują

oni

szeroką

gamę

produktów,

począwszy

od

prostych
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jednostanowiskowych

programów

dla

małych

gabinetów

medycznych

po

zintegrowane informatyczne systemy zarządzania placówką służby zdrowia różnego
typu i różnej wielkości.
Do przykładowych systemów informatycznych dla obsługi przychodni i innych
jednostek podstawowej służby zdrowia można zaliczyć (kolejność alfabetyczna):


CliniNET - to obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej kompleksowy
system wspomagający zarządzanie szpitalem, kliniką i przychodnią stworzony
przez lubelską firmę UHC [UHC10]. System posiada moduły medyczne,
administracyjne, zarządzające a także specjalistyczne.



EuroSoft Przychodnia - kompleksowy system obsługi całej placówki medycznej,
wspomagający zarządzanie jej gabinetami, lekarzami, pacjentami itd. Istotnym
elementem systemu jest moduł finansowy i rozliczeń z NFZ [EUR10].



Ka-medica – system obsługi przychodni zdrowia (w tym POZ i specjalistycznych)
lub pojedynczym gabinetem [KAM10].



KS-SOMED - zintegrowany system informatycznej obsługi przychodni [KSS10]
jest następcą rozwiązania narzucanego do 2007 roku przez NFZ. Jego producent
- firma KAMSOFT z Katowic dostarcza także inne (zgodne z KS-SOMED)
systemy, np. obsługi administracyjnej, co pozwala zbudować kompleksowy
system

obsługi

placówki,

bazujący

na

identycznych

rozwiązaniach

technologicznych.


Przychodnia Internetowa KLIF (rys. 7.1) - są to systemy wspomagające
zarządzanie przychodnią zdrowia w pełnym zakresie: od rejestracji pacjenta po
rozliczenia

z

NFZ.

Oprogramowanie

wykorzystuje

Internet

i

powstał

we współczesnych narzędziach (J2EE) [KLI10].


SEZAM

–

system

wspomagający

zarządzanie

placówką

medyczną

w podstawowych obszarach: tworzenie grafików, planowanie i rejestracja wizyt,
telefoniczna obsługa pacjenta, rejestracja danych medycznych, zarządzanie
kontaktami z NFZ, sprawozdawczość itd. [SEZ10].
Jak widać z powyższego (dalece niepełnego wykazu) decyzja NFZ spowodowała
lawinowy wzrost liczby systemów dla podstawowych placówek służby zdrowia
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(przychodni i gabinetów, ale nie tylko). Jednostki mogą teraz same decydować jaki
system kupią i będą eksploatować.

Rys. 7.1. Struktura systemu: Przychodnia Internetowa KLIF [KLI10]

Duża ilość różnorodnego oprogramowania wspomagającego, dając swobodę
działania, wymusza na decydentach w jednostkach opieki zdrowotnej sprawną
i merytoryczną

realizację

procesu

wyboru,

zakupu

i

wdrożenia

systemów

informatycznych, np. przedstawiony w [MIŁ03, PRZ03] czy [GRA02]. Nieprawidłowy
dobór i błędy we wdrożeniu systemów informatycznych doprowadza zwykle do
wzrostu kosztów ich eksploatacji [MIŁ05], a w obszarze opieki medycznej może
powodować zagrożenie zdrowia a nawet życia pacjentów [KAU01]. Istotnym
zagrożeniem może być też jakość oferowanych systemów [MIŁ99] oraz konieczność
globalnej w skali Polski (a nawet Europy) wymiany danych pomiędzy różnymi
systemami [RUD03].
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7.4.

INFORMATYZACJA ZOZ MEDICAL W PUŁAWACH – STUDIUM
PRZYPADKU

Ocena procesu informatyzacji placówek służby zdrowia została przeprowadzona na
podstawie badań ankietowych pracowników i pacjentów Zakładu Opieki Zdrowotnej
Medical Sp.z o.o. w Puławach (ZOZ Medical) [GUT10].
Celem

badań

była

ocena

efektów

informatyzacji

ZOZ

Medical,

która

przeprowadzana była wieloetapowo, a była finansowana ze środków własnych. Dla
realizacji ww. celu postawiono następujące problemy badawcze:


Czy wdrożenie systemów informatycznych usprawniło obsługę pacjenta? Czy
korzystnie wpłynęło na wizerunek placówki i jej konkurencyjność na rynku usług
medycznych?



Jak pacjenci postrzegają funkcjonowanie placówki wyposażonej w systemy
informatyczne?



Jak istotny dla pacjenta jest dostęp internetowy do informacji i usług przychodni?



Jak pracownicy przychodni oceniają proces i efekty informatyzacji?



Czy inwestycja w systemy informatyczne jest potrzebna?
Postawione problemy badawcze pozwoliły sformułować następującą tezę

badawczą:
W dobie społeczeństwa informacyjnego informatyzacja podstawowej placówki
służby zdrowia pozytywnie zmienia jej wizerunek w oczach pacjentów, jest
elementem wzrostu konkurencyjności na rynku usług medycznych, podnosi
jakość

usług

przynoszącym

i

usprawnia

pozytywne

proces

efekty

obsługi

zarówno

pacjenta.

klientom

–

Jest

procesem

pacjentom,

jak

i pracownikom.

Dla udowodnienia tezy postawiono następujące hipotezy badawcze:
H1. Wdrożenie systemów informatycznych, w tym modułu e-przychodnia,
pozwala na pozyskanie nowych pacjentów i utrzymanie starych,
zadowolonych ze sprawnej i szybkiej obsługi.
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H2. Wdrożenie

systemów

informatycznych

wymaga

dodatkowego

zaangażowania pracowników w prace wdrożeniowe ale też znacznie
usprawnia ich pracę.

Ocena procesu informatyzacji widzianego oczami pracowników i pacjentów ZOZ
Medical objęła następujące kwestie:


Ocena potrzeby informatyzacji (budowa wizerunku, konkurencyjność na rynku,
potrzeba zmian)



Ocena kluczowej funkcjonalności usprawniającej pracę pracowników/ obsługę
pacjentów (moduły najbardziej przydatne)



Ocena przebiegu procesu wdrożenia (sprawność prac wdrożeniowych, obsługa
komputera, szkolenia)



Ocena efektów wdrożenia (ekonomiczna efektywność, zadowolenie, zaufanie,
bezpieczeństwo)

Wiarygodność postawionej tezy i hipotez badano metodą ankietowania. Narzędziem
badawczym były dwie ankiety [GUT10]: jedna skierowana do pracowników, druga do
klientów-pacjentów przychodni. Czynnik ludzki jest bowiem najbardziej istotnym przy
wdrożeniu i eksploatacji systemów informatycznych [MIC07, KIS01]. Ankieta
skierowana do pierwszej grupy docelowej, jaką byli pracownicy, zawierała 21 pytań
zamkniętych

dotyczących

informatycznych.

Ankieta

oceny

procesu

przeznaczona

do

i

efektów
badań

wdrożenia

pacjentów

systemów

zawierała

20

zamkniętych pytań. Ankiety były anonimowe, co zwiększało prawdopodobieństwo
szczerych odpowiedzi. Ankiety zawierały metryczki dające statystyczny obraz osoby
ankietowanej oraz wymagały odpowiedzi na pytania w większości jednokrotnego
wyboru.
Próba badawcza objęła 100 respondentów: 50 przypadkowych pacjentów i 50
pracowników – użytkowników systemu informatycznego wdrożonego w przychodni.
Większość ankietowanych stanowiły osoby w średnim i starszym wieku powyżej 36 lat
(rys. 7.2), będące długoletnimi pracownikami (głównie z grupy średniego i wyższego
personelu medycznego - rys. 7.3 i 7.4) bądź pacjentami przychodni (rys. 7.5).
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Pacjenci

Pracownicy

0

5

10

15

20

25

Pracownicy

Pacjenci

Powyżej 50 lat

16

10

36 – 50 lat

20

28

26 – 35 lat

12

8

18 – 25 lat

2

4

30

Rys. 7.2. Wiek ankietowanych [GUT10]

Rys. 7.3. Stanowisko ankietowanych pracowników [GUT10]
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Rys. 7.4. Staż pracy pracowników [GUT10]

Rys. 7.5. Czas korzystania z usług ZOZ Medical [GUT10]

Ocena potrzeby informatyzacji
Wyniki badań ankietowych potwierdziły słuszność decyzji o informatyzacji placówki
i zadowolenie respondentów obydwu grup docelowych. Większość z nich (60%
badanych) ocenia wdrożenie SI na poziomie dobrym i bardzo dobrym (rys. 7.6).
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Rys. 7.6. Ocena słuszności decyzji o kompleksowej informatyzacji przychodni [GUT10]

Wpływ wdrożenia systemu informatycznego na postrzeganie przychodni na zewnątrz
pozytywnie

ocenili

przede

wszystkim

pacjenci

(rys.

7.7).

Ponad

60%

pacjentów-klientów przychodni uważa, że zinformatyzowana obsługa pacjenta
pozytywnie wpływa na wizerunek przychodni, jego pozycję konkurencyjną na rynku
usług medycznych i może tym samym zachęcać potencjalnych klientów do
skorzystania z usług danej przychodni. Sami pracownicy ocenili ten wpływ nieco niżej
(48%), nie do końca mając wiedzę o tym, ze wdrożenie SI jest

warunkiem

koniecznym uzyskania certyfikatu jakości ISO, który jest wymiernym czynnikiem
konkurencyjności placówki służby zdrowia na rynku.
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Rys. 7.7. Ocena wpływu wdrożenia SI na kreowanie wizerunku przychodni [GUT10]

Ogólna ocena wprowadzonych w przychodni innowacji w kontekście kreowania
wizerunku przychodni jako firmy na rynku wypadła bardzo pozytywnie zarówno
w oczach pracowników jak i pacjentów. Ponad 75% badanych potwierdziła zasadność
wprowadzonych w związku z informatyzacją zmian i ich duży wpływ na wizerunek
i postrzeganie przychodni (rys. 7.8).

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Tak

Nie

Pracownicy

42

6

Trudno powiedzieć
2

Pacjenci

33

5

12

Rys. 7.8. Ocena wpływu wprowadzonych innowacji na promocję
i konkurencyjność przychodni [GUT10]
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Ocena kluczowej funkcjonalności systemu
Sukces wdrożenia SI jest uwarunkowany i rozpoczyna się na etapie doboru
odpowiedniego,

dopasowanego

do

potrzeb

firmy

systemu

informatycznego.

Przewymiarowanie systemu lub brak niezbędnej firmie funkcjonalności rodzi szereg
problemów. Odpowiednie grupy użytkowników SI (pracownicy rejestracji, lekarze,
laboranci, kierownicy, zarząd) potrzebują od systemu różnych funkcji.
Pacjenci określi jako najbardziej przydatną tą funkcjonalność, która usprawni im
osobiście kontakty z przychodnią. Biorąc pod uwagę funkcjonalność związaną
z obsługą pacjenta, czyli: rejestrację internetową, elektroniczną kartę pacjenta,
możliwość rejestracji w okienku na wizytę do każdej z poradni, recepty drukowane na
komputerze lub odbiór wyników badań laboratoryjnych przez Internet, ankietowani
pozycjonowali wagę poszczególnych usług typując usługi najistotniejsze (wartość 5)
i w dalszej kolejności usługi mniej istotne (wartość od 4 do 1). Wyniki pokazały
(rys. 7.9),

że

dla

pacjentów

najważniejszą

funkcjonalnością

systemów

informatycznych przychodni jest obecność modułu internetowego: pozyskanie
informacji o terminach i dostępności świadczonych usług, możliwość zarejestrowania
się do danego lekarza, sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych przez Internet –
te usługi, za którymi opowiedziała się większość badanych pacjentów pozwalają
zaoszczędzić czas i wyeliminować konieczność wizyty w przychodni, która nie
wymaga kontaktu z lekarzem lub laborantem.
Dla pracowników najistotniejszą usługą okazała się możliwość drukowania recept
na komputerze, przy wykorzystaniu bazy danych leków i rejestracja internetowa – te
usługi, które usprawniają pracę z wykorzystaniem automatycznego wyszukiwania
danych i skracają czas na wykonanie ręcznego zadania wypisania recepty i rejestracji
pacjenta na odpowiednią usługę.
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Rys. 7.9. Najbardziej przydatne funkcje SI w oczach pracowników i pacjentów [GUT10]

Ocena przebiegu procesu wdrożenia
Wdrożenie SI to złożone przedsięwzięcie informatyczne angażujące zasoby
techniczne (sprzęt i oprogramowanie) oraz zasoby ludzkie (użytkownicy pośredni
i bezpośredni systemu). Największym problemem wdrożeń na ogół jest człowiek –
jego podejście, nastawienie, umiejętności. Proces wdrożenia w placówce świadczącej
usługi w sposób ciągły powinien być w miarę niezauważalny i nieuciążliwy dla
klientów.
Ocena sprawności prac wdrożeniowych wg pacjentów wypadła nadzwyczaj
pozytywnie – dla większości badanych

(64%) w okresie wdrożeniowym nie był

zauważalny spadek usług medycznych, co pozytywnie świadczy o zarządzaniu
przedsięwzięciem wdrożeniowym (rys. 7.10).
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Rys. 7.10. Spadek dostępności usług medycznych w okresie wdrożenia SI
w opinii pacjentów [GUT10]

Dla pracowników najistotniejszą kwestią jest problem ich przygotowania,
szkolenia pod kątem sprawnej obsługi komputera i systemu informatycznego.
W ocenie pracowników czas i zakres szkoleń był dobrze dobrany i wystarczający do
sprawnej obsługi SI – 62% pracowników opowiedziała się za tym stwierdzeniem
(rys.7.11).

18%
Tak
4%

Nie
Nie mam zdania

16%

62%

Nie uczestniczyłam/em w
szkoleniach

Rys. 7.11. Ocena zakresu szkoleń pracowników [GUT10]
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Ocena efektów wdrożenia
Celem wdrożenia SI w sferze usług jest podniesienie jakości obsługi klienta poprzez
usprawnienie pracy pracowników - użytkowników systemu. Według wyników badań
jakość obsługi pacjentów podniosła się zarówno w opinii pracowników (30 osób za, 8
przeciw), jak i pacjentów (26 osób za, 3 przeciw) - rys. 7.12.
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Rys. 7.12. Ocena zwiększenia jakości obsługi pacjenta po wdrożeniu SI [GUT10]

Systemy informatyczne w przychodniach gromadzą i przetwarzają dane
pacjentów, lekarzy. Bezpieczeństwo tych danych i ochrona przed niepowołanym
dostępem jest niezbędnym warunkiem eksploatacji SI. Większość ankietowanych
pacjentów wyrażała swoje zaufanie do SI i nie miała obaw przed utratą ich
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bezpieczeństwa. Podobnie pracownicy wyrażali swoja opinię o bezpieczeństwie
danych we wdrożonych SI (rys. 7.13).
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Rys. 7.13. Ocena bezpieczeństwa danych w SI [GUT10]

Usprawnienie pracy pracowników po wdrożeniu SI przejawia się w obszarze
poprawności wprowadzanych danych. Zarówno pacjenci jak i pracownicy dostrzegli tą
zaletę wdrożenia SI – rys. 7.14.
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Rys. 7.14. Ocena eliminacji błędów danych [GUT10]

Wdrożenie SI powszechnie rodzi obawę o spowolnienie obsługi spowodowanej
czasem wprowadzenia danych do komputera przez pracowników o niskiej biegłości
pracy na klawiaturze. W opinii badanych czas obsługi

pacjentów w rejestracji

przychodni nie został zwiększony po wdrożeniu systemu (rys. 7.15), a pracownicy
biegle obsługują komputery (rys. 7.16).
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Rys. 7.15. Ocena wydłużenia czasu obsługi pacjenta w rejestracji
z wykorzystaniem SI [GUT10]
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Rys. 7.16. Ocena sprawności obsługi komputera pracowników w oczach pacjentów [GUT10]
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Wdrożenie każdego SI powinno być uzasadnione ekonomicznie. Włożone
w informatyzację nakłady finansowe powinny przynieść przychodni określone korzyści
mierzalne typu zysk i niemierzalne typu poprawa wizerunku, zwiększenie jakości
obsługi, itp. Ocena ekonomicznej efektywności wdrożenia SI na podstawie
subiektywnej opinii respondenta była różna. Inaczej postrzegali ją pracownicy, inaczej
pacjenci. Według pracowników przeważała opinia, że poniesione nakłady były celowe
i opłacalne (22 osoby za, 11 przeciw). Według pacjentów tak wysokie poniesione
wydatki na informatyzację nie były opłacalne (33 osoby przeciw, 9 za) – rys. 7.17.
Ocena ekonomicznej efektywności była szacunkowa, nie poparta żadnymi
obliczeniami

ani

odpowiednią

wiedzą

ekonomiczna,

stąd

też

duża

próba

respondentów wypowiedziała się brakiem wiedzy na ten temat. Odpowiedź: Trudno
powiedzieć wybrało 17 pracowników i 9 pacjentów.
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Rys. 7.17. Ocena ekonomicznej efektywności wdrożenia [GUT10]
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7.5.

PODSUMOWANIE

Założona teza i hipotezy badawcze zostały potwierdzone wynikami badań i można
przyjąć, iż są słuszne.
Hipoteza 1:

Wdrożenie systemów

informatycznych, w

tym modułu

e-przychodnia, pozwala na pozyskanie nowych pacjentów i utrzymanie starych,
zadowolonych ze sprawnej i szybkiej obsługi, została potwierdzona wynikami
ankiety pacjentów, którzy proces informatyzacji przychodni ocenili pozytywnie.
Hipoteza 2: Wdrożenie systemów informatycznych wymaga dodatkowego
zaangażowania pracowników w prace wdrożeniowe ale też znacznie usprawnia
ich pracę, również została potwierdzona wynikami ankiety pracowników, którzy
proces informatyzacji przychodni także ocenili pozytywnie.
W związku z tym postawiona teza badawcza: "W dobie społeczeństwa
informacyjnego

informatyzacja

podstawowej

placówki

służby

zdrowia

pozytywnie zmienia jej wizerunek w oczach pacjentów, jest elementem
konkurencyjności

na

rynku

usług

medycznych,

podnosi

jakość

usług

i usprawnia proces obsługi pacjenta. Jest procesem przynoszącym pozytywne
efekty zarówno klientom – pacjentom, jak i pracownikom" została zweryfikowana
pozytywnie.
Uogólniając

wyniki

badań

jednej

z

przychodni

można

stwierdzić,

że

informatyzacja podstawowych placówek służby zdrowia jest dużym krokiem naprzód
w drodze do sprawnego zarządzania placówką, budowy jej pozytywnego wizerunku,
konkurencyjności na rynku usług medycznych i wysokojakościowej obsługi pacjentów.
Jednakże aby można mówić o sukcesie informatyzacji należy podkreślić dużą rolę
kompetentnego, zgranego zespołu wdrożeniowego, któremu przydzielone zostaną
odpowiednie zasoby finansowe, techniczne i organizacyjne.
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8
Stosowalność modelu TAM w różnych obszarach
absorbcji nowych technologii ICT

Przedsiębiorstwa działając w warunkach ostrej konkurencji stale poszukują sposobów
na uzyskanie i utrzymanie konkurencyjności. Jednym z nich ma być stosowanie
nowoczesnych technologii informatycznych [GHO10]. Także w Polsce wdraża się
liczne

rozwiązania

techniczne

w

nadziei,

iż

przełożą

się

one

na

wynik

przedsiębiorstwa. Jednakże same narzędzia są bezużyteczne bez właściwego
wykorzystania ich przez ludzi. Nastawienie,

mierzone poziomem

akceptacji

i umiejętności korzystania z systemów informatycznych, są czynnikami decydującymi
o sukcesie, bądź nie, implementowanych rozwiązań [PAS09]. O ile badanie poziomu
umiejętności pracowników jest szeroko opisane w polskiej literaturze i stosowane
w praktyce, o tyle pojawianie się coraz to nowszych technologii stanowi stałe
wyzwanie nie tylko dla pracowników, ale także dla badaczy problemu akceptacji ICT.
Co więcej, inwestowanie w kapitał ludzki rozumiane, jako podwyższanie umiejętności
jest szeroko stosowane i powszechnie uznawane, podczas gdy działania prowadzące
do zwiększenia poziomu akceptacji nowych technologii są rzadko realizowane.
Jednym z modeli służących badaniu poziomu akceptacji nowoczesnych
technologii jest model TAM (ang. Technology Acceptance Model). Został on
zweryfikowany, jako skutecznie opisujący faktyczne wykorzystanie ICT wynikające
z intencji używania. Model stanowi ponadto bazę do tworzenia innych modeli.
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8.1.

ROZWÓJ MODELU TAM

Punktem wyjścia dla modelu TAM były dwie społeczne teorie Ajzena i Fishbeina:
wyrozumowanego działania TRA (ang. Theory of Reasoned Action) z 1975 roku oraz
planowanego działania TPB (ang. Theory of Planned Behaviour) z 1980 roku [TKA10].
Ich celem było określenie pobudek wpływających na intencje (świadomy zamiar)
prowadzące do konkretnego zachowania [MAT10].
Trzonem teorii TRA są dwa elementy: indywidualna postawa rozumiana, jako
względnie trwała ocena ludzka, oraz normy subiektywne, czyli przekonania dotyczące
przewidywanych reakcji na dane zachowanie innych ludzi. Celem TRA było [DAV89]:


Zrozumienie i przewidzenie wpływu motywacji na zachowanie jednostki (nie
wolitywne).



Określenie elementów strategii zmiany zachowań.



Stworzenie uniwersalnego modelu ludzkich zachowań.

Teoria TPB rozszerza model wpływu na intencje o aspekt czynników zewnętrznych
oraz kontrolę zachowania (rys. 8.1).

Rys. 8.1. Modele TRA i TPB [MAT10]
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Te dwa modele zachowań były punktem wyjścia dla dalszych badań dotyczących
m.in. określenia przekonań prowadzących do akceptacji bądź nie systemów
informatycznych, wyrażanych przez postawę. Ten aspekt został zbadany i określony
w modelu TAM.

8.2.

MODELE TAM

Model Akceptacji Technologii TAM (ang. Technology Acceptance Model) opracowany
przez Davisa w 1986 roku (rys. 8.2), to praktyczny model pozwalający na określenie
zachowania użytkownika systemów informatycznych wynikającego z zamiaru
stosowania tychże systemów. Jest to model akceptacji nowych technologii
uniwersalny i szeroko rozpowszechniony w międzynarodowym dorobku naukowym.
Doczekał się też wielu rozwinięć i modyfikacji.
Akceptacja systemu informatycznego przez jednostkę jest determinowana przez
dwa główne czynniki [DAV89]:


Postrzeganą użyteczność PU (ang. Perceived Usefulness), czyli stopień, w jakim
osoba wierzy, że dany system wpłynie pozytywnie na wyniki jej pracy (poprawa
efektywności).



Postrzeganą łatwość użycia PEOU (ang. Perceived Ease Of Use), czyli stopień,
w jakim osoba wierzy, że użytkowanie danego system nie będzie wymagało
wysiłku (nie będzie to trudne).

PU oraz PEOU determinują postawę wobec użytkowania ATU (ang. Attitude Towards
the Use), z której wynika intencja użycia BI (ang. Behavioural Intention) wyrażająca
się przez wykorzystanie (ang. USE).
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Rys. 8.2. Model TAM 1 [DAV89]

W 2000 roku Fred D. Davis i Viswanath Venkatesh rozwinęli model sięgając ponownie
do elementów teorii TPB skupiając się na postrzeganej użyteczności (rys. 8.3).
Według autorów postrzegana użyteczność jest wypadkową [VEN00]:


Subiektywnych norm SN (ang. Subjective Norm) rozumianych, jako zachowanie
aprobowane przez ważne dla jednostki osoby z otoczenia.



Wizerunku I (ang. Image), czyli stopnia, w jakim korzystanie z technologii, jako
poprawi status jednostki (w otoczeniu).



Relewantności JR (ang. Job Relevance) określanej, jako postrzegany stopień
istotności systemu informatycznego dla wykonywanej pracy.



Jakości wyniku OQ (ang. Output Quality) pracy jednostki uzyskiwanego przy
pomocy systemu informacyjnego.



Demonstrowalności wyniku RD (ang. Result Demonstrability) określanej, jako
namacalność wyniku pracy z użyciem systemu informatycznego.

Dodatkowymi elementami modelu są doświadczenie E (ang. Experience) oraz
dobrowolność V (ang. Voluntariness).
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Rys. 8.3. Model TAM 2 [VEN10, PRZ10]

Trzy lata później Viswanath Venkatesh przedstawia model TAM 3 (rys. 8.4),
rozbudowany o moduł związany z postrzeganiem przez użytkownika łatwości obsługi
systemu.
Wyszczególnia w nim dwie grupy czynników (Kotwica i Dostosowanie)
zawierające następujące elementy [VEN10]:
1. Kotwica An (ang. Anchor):
o

Wydajność obsługi komputera CSE (ang. Computer Self-Efficiency), której
miarą jest postrzeganie własnych umiejętności do pracy z komputerem.

o

Postrzeganie nadzoru PEC (ang. Perception of External Control), czyli
przeświadczenie jednostki o posiadaniu wsparcia polegającego na
kontroli jej pracy z systemem informatycznym.

o

Niechęć do korzystania z komputera CA (ang. Computer Anxiety)
mierzona poziomem obawy lub lęku związanym z korzystaniem
z komputera.
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o

Swoboda

w

posługiwaniu

się

komputerem

CP

(ang.

Computer

Playfulness) mierzona liczbą kognitywnych spontanicznych interakcji
podczas pracy z komputerem.
2. Dostosowanie Ad (ang. Adjustment):
o

Postrzegana przyjemność PE (ang. Perceived Enjoyment) mierzona
przekonaniem

o

udanym

korzystaniu

z

systemu

niezwiązanym

z osiąganymi wynikami.
o

Celowość zastosowania OU (ang. Objective Usability) - porównanie
systemów w oparciu o rzeczywisty poziom (a nie poglądy) nakładów
wymaganych do realizacji konkretnych zadań.

Rys. 8.4. TAM 3 [VEN03]
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WIARYGODNOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ MODELU TAM
Zalety modelu

Davis, twórca pierwotnego modelu TAM opracował dwie, sześciopunktowe skale dla
PU i PEOU. Cechowały się one dużą rzetelnością, gdyż ich współczynnik alfa
Cronbacha wyniósł odpowiednio: 0,98 i 0,94. Także korelacja między PU i PEOU była
wysoka (współczynniki korelacji odpowiednio: 0,63 i 0,45) [DAV89]. Wyniki te były
weryfikowane przez kolejnych badaczy1 w latach 1993-1996 (rys. 8.5).

Rys. 8.5. Rozwój modelu TAM [LEE03]

1

Adams (1992), Sambamurthy i Chon (1994), Subramanian (1994), Taylor i Todd (1995), Davis I Venkatesh (1996),
za: [LEE03]
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Badania potwierdziły bardzo dobre współczynniki korelacji, jednakże niektóre z badań
wykazały mniejsze znaczenie PEOU dla akceptacji technologii. Krytycy modelu np.
Gefen i Straub (2000) oraz Keil i in. (1995) wykazywali, że żaden poziom łatwości
użycia nie będzie kompensował braku użyteczności. Inni (np. Subramanian w 1994)
dowodzili, że jeśli badane systemy są intuicyjne a przez to łatwe w użyciu, to czynnik
PEOU ma słaby lub praktycznie żaden wpływ na akceptację technologii [LEE03].
Tym niemniej model trafnie przewiduje akceptację różnych technologii w różnych
sytuacjach, dlatego też doczekał się licznych rozwinięć i modyfikacji, dostosowujących
go do wielorakich aspektów korzystania z systemów informatycznych. Do 2003 roku
(moment szczytowy rozwoju teorii) model TAM zastosowano do 30 różnych typów
systemów informatycznych [LEE03]:


komunikacyjnych np. emaile (w szczególności), faksy, systemy typu dial-up,



standaryzowanych (ogólnego przeznaczenia) np. Windows, komputery osobiste,
stacje robocze, Internet (w szczególności),



specjalizowanych (specjalizowane aplikacje biznesowe) np. DSS, MRP, systemy
eksperckie,



biurowych np. oprogramowanie biurowe, bazy danych, w tym arkusze
kalkulacyjne, edytory tekstu (w szczególności).

Modele, które powstawały w tym czasie zawierały dodane elementy, takie jak:
dostępność, kompatybilność, złożoność, wsparcie końcowego użytkownika, w tym
przez kierownictwo, innowacyjność indywidualną, wpływ i nacisk społeczny, istotne
korzyści itd.
Kolejną zaletą modelu jest jego uniwersalizm pozwalający na rozszerzenie
stosowalności w innych dziedzinach dotyczących akceptacji np. akceptacja działań
marketingowych.

Ograniczenia modelu
Metoda TAM ma także ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę posługując się
modelem. Część problemów ominięto podczas tworzenia kolejnych wersji metody
(TAM2,TAM3), jednakże istotne ograniczenia pozostały. Należą do nich [LEE03]:
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Bazowanie na deklarowanym wykorzystaniu systemów – posługiwanie się
zmienną zależną (subiektywizm oceny). Aby uniknąć subiektywnych ocen można
wprowadzić zmienne niezależne (ilościowe) takie jak: częstotliwość użycia, ilość
czasu poświęcona na pracę z systemem, liczba zastosowań (działań) systemu itp.



Generalizowanie na podstawie homogenicznej grupy / pojedynczego zadania czy
systemu / krótkiego przedziału czasowego – wyciąganie wniosków dotyczących
modelu na podstawie pojedynczej próby. Z uwagi na specyfikę nowych technologii
(szybka zmiana, krótki czas życia produktu, konieczność stałego uczenia się), jej
powszechność w określonych grupach społecznych (np. studenci), wyniki powinny
być generalizowane tylko przy bardzo rygorystycznie wykonanych badaniach.



Duże uproszczenie - ryzyko pominięcia istotnych elementów systemu np.
dobrowolność / przymus korzystania z systemu.



Problemy dotyczące precyzji pojęć, mierzalności i prawidłowego określenia skali –
ma szczególne znaczenie z uwagi na „miękki” aspekt przedmiotu badań (np.
postrzegana łatwość użycia) oraz wprowadzanie nowych miar / skali.
Oprócz wyżej wymienionych ograniczeń pojawia się ryzyko „ślepych ścieżek”.

Przedstawia je Younghwa Lee i in. w swoich nadal aktualnych przewidywaniach
dotyczących dalszych badań nad modelem. Są to [LEE03]:


Nadmierne eksploatowanie tematu (brak wkładu, pierwiastka nowości), mnożenie
bytów, czyli budowa kolejnych modeli z drobnymi, niewiele wnoszącymi zmianami
lub próba stosowania modelu na innym, zbyt odległym polu.



Zawężenie kwestii akceptacji nowych technologii do ich roli i designu,
zaprzestanie poszukiwań innych czynników i modeli.



Nadmierne

teoretyzowanie

i

niska

przekładalność modelu

na

praktykę.

Pożądanym kierunkiem rozwoju jest szukanie praktycznej odpowiedzi na pytanie:
„co sprawia, że technologia jest użyteczna i łatwa w użytkowaniu?”
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8.4.

ZASTOSOWANIA MODELU TAM

Model TAM okazał się wdzięcznym narzędziem i punktem wyjścia dla budowy nowych
modeli opisujących rzeczywistość na styku człowiek – technologia. Pozwalają one na
przedstawienie zależności swoiste dla różnych technologii i grup użytkowników.
Celem

tych

modeli

jest

jak

najdokładniejsze

odwzorowanie

rzeczywistości

charakteryzującej się różnorodnymi uwarunkowaniami, zdiagnozowanie zmiennych
i zbadanie ich wpływu na akceptację nowych technologii.

Przedsiębiorstwa
Przykładem jest Interaktywny Model Akceptacji i Satysfakcji z Technologii IMTAS
(ang. Interactive Model of Technology Acceptance and Satisfaction) autorstwa
Ghobakloo Morteza, Norzima Binti Zulkifi i Faieza Abdul Aziz [GHO10]. Został on
stworzony do badania satysfakcji i akceptacji wykorzystania ICT w małych i średnich
przedsiębiorstwach (MŚP). Model wykorzystuje czynniki definiowane także przez
[GHO10]: Decomposed Theory of Planned Behaviour DTPB (Taylor & Todd z 1995),
Model of Small Business User IT Satisfaction model SBUSIT (Palvia & Palvia z 1999)
oraz Integrated Model of User Satisfaction and Technology Acceptance IMUSTA
(Wixom & Todd, 2005), w szczególności poszerzając obszar zainteresowań
o satysfakcję użytkownika.
Autor [GHO10] zidentyfikował następujące charakterystyczne cechy MŚP:


Dominująca rola osoby zarządzającej przedsiębiorstwem (często jest to właściciel)
i ściśle hierarchiczna struktura.



Specyficzne środowisko komputerowe i bezpośredni kontakt z zewnętrznymi
jednostkami.



Ubogość zasobów i ograniczony dostęp do fachowego doradztwa.
Atutem modelu jest możliwość implementacji, gdyż dostarcza on menedżerom

i badaczom wskazówek, dotyczących dostosowywania modelów do mierzenia
prawdopodobieństwa

sukcesu

wdrażanej

technologii,

oraz

badaniu

porażek

wprowadzania nowych technologii spowodowanych brakiem akceptacji personelu.

Stosowalność modelu TAM w różnych obszarach absorbcji nowych technologii ICT
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Rys. 8.6. Interaktywny model akceptacji i satysfakcji nowej technologii (IMTA) [GHO10]

Autor [GHO10] wskazuje, że na zachowanie użytkownika (UB) mają wpływ
intencje użycia (BI), na które oprócz postawy wobec użytkowania (ATT) mają istotny
wpływ szkolenia (T). Ponadto szkolenia oraz indywidualna innowacyjność w IT (PIIT)
mają istotny wpływ na postrzeganą łatwość użycia oraz postrzeganą użyteczność. Co
ciekawe, jako jedyny czynnik wpływający na postrzeganą łatwość użycia oraz
postrzeganą użyteczność określono element modelu TAM 3 – wydajność obsługi
komputera (CSE).
Drugim czynnikiem wpływającym na wykorzystanie nowych technologii jest ich
stosowanie (Us), na co wpływ ma użyteczność technologii (Ub), będąca wypadkową
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zaangażowania (UIn) oraz umiejętności komputerowych (CRA). Te ostatnie mogę być
stymulowane przez szkolenia (T). Z drugiej strony na wykorzystanie nowych
technologii ma wpływ ich przyjazność (UF) determinowana przyjaznością interfejsu
użytkownika (UIf).
Ostatnim elementem wpływającym na zachowania użytkownika jest jego
satysfakcja (S). Jest to także czynnik wpływający zarówno na wykorzystanie, jak
i intencje użycia. Sama satysfakcja powodowana jest przez zaangażowanie
użytkownika, jakość systemu (SQ) oraz jakość informacji (IQ).
Autor wylicza kluczowe elementy modelu, które mają znaczący wpływ na MPŚ:


Szkolenia, które we wspomnianych wcześniej warunkach towarzyszących
działalności MŚP (ograniczone zasoby) mogą być zapewniane, jako usługi
zewnętrzne (zapełnienie luki umiejętności). Stymulują one 2 główne czynniki
wpływające na zachowanie użytkownika: wykorzystanie i intencję użycia.



Indywidualne zaangażowanie i innowacyjność.



Czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na 3 główne czynniki zachowań
użytkownika: wykorzystanie, satysfakcję oraz intencję użycia.

Model TAM jest stosowany do badania akceptacji technologii także w sektorach
wydzielonych według innych kryteriów. Przykładem jest model zaproponowany przez
Kofi Pokui i Richarda Vlosky’ego – Model of Marketing Orientation Influences on IT
Adoption (MMOIIA) [POK03]. Jest to model opisujący zależności zachodzące
w przedsiębiorstwie o marketingowej kulturze korporacyjnej (ang. Marketing-oriented
Corporate Culture). Przedsiębiorstwa zorientowane marketingowo działają tak, by
zaspokoić potrzeby klienta (w przeciwieństwie do przedsiębiorstw zorientowanych
produkcyjnie, których celem jest produkcja maksymalnie efektywna i tania, oraz
znalezienie

jak

najliczniejszych

nabywców

na

swoje

produkty).

Sukces

przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo zależy od efektywnej analizy rynku
pod

kątem

potrzeb

klienta,

trafnego

wyboru

grupy

docelowej,

dobrego

zaprojektowania i implementacji strategii i planów marketingowych. Obecnie,
konkurowanie ceną, mimo iż nadal skuteczne w niektórych branżach, powoli ustępuje
miejsca produkcji zindywidualizowanej przedsiębiorstw zorientowanych marketingowo.
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Kultura korporacyjna rozumiana jest, jako współdzielone wartości i przekonania,
które pomagają jednostce funkcjonować w organizacji (etyczna podstawa oparcia
i wizja świata).
Oznacza to, że kultura organizacyjna jest jednym z głównych czynników
wpływających na dostosowanie się do rynku i jego potrzeb, umożliwiając lub
uniemożliwiając skuteczne konkurowanie w realiach nowej ekonomii, w których
gospodarowanie wiedzą (także własnego kapitału ludzkiego) oraz nowe technologie
odgrywają kluczową rolę [POK03].
Model MMOIIA opisuje zależności między kulturą organizacyjną nowoczesnego,
zorientowanego
w adaptacji

marketingowo

rozwiązań

IT,

przedsiębiorstwa

czyli

pośrednio

a

postrzeganą

wynikiem

efektywnością

finansowym.

Korzyści

z zastosowania ICT w przedsiębiorstwie, przekładające się na jego wynik finansowy,
obejmują głównie obszar pozyskiwania i gromadzenia informacji z rynku oraz ich
analizę (potrzeby klientów), jak również wspomagania decyzji (wybór strategii, plany
marketingowe). Są to obszary strategiczne dla przedsiębiorstwa, dlatego akceptacja
ICT przez pracowników, determinująca bezpośrednio poziom wykorzystania tych
narzędzi, jest kluczowym czynnikiem sukcesu całego przedsiębiorstwa.
Model (rys. 8.7) opracowany na podstawie modelu TAM z uwzględnieniem
elementów decydujących o kulturze organizacyjnej, pokazuje zależności między
adaptacją technologii IT a orientacją korporacyjną, która wpływa na stale
modyfikowane formy oraz nasilenia powiązań pomiędzy predyktorami (postrzeganie
efektywności

przedsiębiorstwa

w

adaptacji

technologii

IT)

a

zmiennymi

endogenicznymi, które wpływają na adaptację rozwiązań IT (np. zakres aplikacji IT,
udział użytkowników, PEOU i PU).
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Rys. 8.7. Model adaptacji technologii z uwzględnieniem czynnika interakcji orientacji
marketingowej przedsiębiorstwa (MMOIIA) [POK03]

Na model MMOIIA składają się następujące czynniki [POK03]:


Zakres zastosowania IT – opisuje zakres zastosowania IT przy tworzeniu,
implementacji i ewaluacji podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji.



Udział użytkowników – ułatwia uczenie się organizacji poprzez zgromadzenie
rozproszonej wiedzy z różnych jednostek organizacyjnych w jednym miejscu,
w którym pracownicy mogą uzyskać dostęp do informacji, mogą uczyć się od
siebie nawzajem i korzystać z nowej wiedzy wypracowanej przez inne jednostki.

Stosowalność modelu TAM w różnych obszarach absorbcji nowych technologii ICT
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Stwarza to możliwość wzajemnego uczenia się i współpracy między jednostkami,
co z kolei stymuluje tworzenie nowej wiedzy oraz wzmacnia innowacyjność.


Adaptacja dyfuzji – jest skomplikowanym procesem, na który wpływ ma szereg
czynników takich jak postrzegana natura innowacji, subiektywne normy
użytkownika oraz jego kompetencje, proces i etap adaptacji oraz czynniki
organizacyjne.



Orientacja korporacyjna – powinna stanowić punkt wyjścia dla wszystkich nowych
decyzji o charakterze strategicznym. Często jest ona skutkiem działań
o charakterze operacyjnym i wynika z współdzielonych przekonań, zachowań
i założeń nabytych przez pracowników w czasie pracy w przedsiębiorstwie.



Postrzegana efektywność przedsiębiorstwa w adaptacji nowych technologii IT –
jest to stopień, w jakim jednostki uważają, że przyjęcie danego rozwiązania IT
będzie sukcesem. Na postrzeganą efektywność przedsiębiorstwa w adaptacji
nowych technologii mają wpływ: wsparcie ze strony menedżerów, przejrzyście
sformułowane cele realizacji, zaangażowanie użytkownika oraz jego szkolenie.

Grupy społeczne
Model TAM może być użyty do mierzenia poziomu akceptacji technologii przez
wybrane grupy społeczne. Przykładem jest model zaproponowany przez Soussan
Djamasbi i Thomasa Tullisa dotyczący badania akceptacji i użycia technologii przez
osoby z zaburzeniami wzroku. Przez zaburzenia wzroku rozumiane są zarówno
pogorszone widzenie jak i niewidomość. Spory procent omawianej grupy stanowią
osoby starsze, które mają nie tylko osłabiony wzrok, ale także cierpią na inne
przypadłości zaawansowanego wieku ograniczające ich fizyczną mobilność. Internet
może zatem stać się dla nich „oknem na świat”, umożliwiającym lepszą egzystencję
a także uczestniczenie w życiu społecznym.
Struktura demograficzna wielu krajów pozwala stwierdzić, że liczebność tej grupy
będzie rosła, czyniąc ją potencjalnie dochodowym odbiorcą produktów i usług. Aby
dotrzeć do potencjalnych konsumentów z produktem, usługą lub informacją konieczne
jest zaakceptowanie, i korzystanie przez osoby z zaburzeniami wzroku, z rozwiązań
technicznych takich jak strony WWW.
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Model badawczy akceptacji technologii przez osoby z zaburzeniami wzroku
(rys. 8.8) został zbudowany w oparciu o model TAM i postrzeganą dostępność (Culan,
1985) rozpatrywaną, jako postrzeganą fizyczną dostępność PPA (ang. Perceived
Physical Accessibility), czyli stopień, w jakim jednostka ma dostęp do systemu, oraz
postrzeganą dostępność informacji PIA (ang. Perceived Information Accessibility)
odnoszącą się do możliwości uzyskania pożądanych informacji [DJA06].

Rys. 8.8. Model akceptacji technologii przez osoby z zaburzeniami wzroku [DJA06]

Model został zweryfikowany badaniami przeprowadzonymi w dwóch etapach [DJA06].
Badania wstępne, przeprowadzone na grupie 8 osób z różnym stopniem zaburzeń
wzroku miały na celu zweryfikować wpływ modyfikacji strony (dostosowanie jej do
specyficznych wymagań osób niewidomych i niedowidzących) oraz dobór zadań.
Zadania wstępne (10 poleceń) wymagały nawigacji i wyszukiwania informacji. Były
wykonywane na stronie wyjściowej i z modyfikacjami (kolejność stron – losowa). Miarą
dostępu informacji była ilość zgromadzonych informacji w postaci liczby ukończonych
podczas sesji zadań oraz czasu trwania sesji. Ponadto dzięki zalecanemu przez
prowadzących badania głośnemu komentowaniu poszukiwania informacji, obserwacji
poczynań uczestników (nagrania ruchów, mimika itp.), zebrano dane jakościowe.
Efekty badań wstępnych potwierdziły założenia badaczy:

ulepszenie strony

spowodowało wzrost liczby wykonanych zadań z 77% do 81% oraz skrócenie czasu
z 19 do 15 minut. Poprawa wyników dzięki ulepszeniu strony było szczególnie
widoczne w grupie niedowidzących (20% więcej wykonanych zadań 37% szybciej).
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Badania główne miały na celu zbadanie wpływu postrzeganej dostępności
informacji na łatwość użycia i postrzeganą użyteczność strony. Przebadano 50
starszych studentów (bez zaburzeń widzenia) i 50 osób z upośledzeniem widzenia.
Badanie polegało na wykonaniu 5 zadań wybranych z pozytywnie zweryfikowanych
zadań z badania wstępnego, dotyczących wyszukiwania informacji i nawigacji na
stronie bez ulepszeń i dostosowanej (kolejność – losowa).
Wyniki wskazują na zarówno osoby z upośledzeniem wzroku, jak i osoby bez
takiej niepełnosprawności lepiej wykonywały zadania na stronie ulepszonej.
Innym przykładem zastosowania modelu TAM do przedstawienia czynników
wpływających na akceptację technologii są badania Terry’ego J. Smitha dotyczące
wpływu użyteczności strony internetowej w kontekście ograniczeń związanych
z podeszłym wiekiem na nastawienie i intencje użycia stron e-commerce. Podobnie
jak w badaniach [DJA06] Soussan Djamasbi i Thomasa Tullisa wybrano grupę
posiadającą wyróżniające ją cechy: problemy z widzeniem, słyszeniem, funkcjami
poznawczymi i fizyczną mobilnością. Istotną przesłanką było również wzrastające
znaczenie tej grupy, jako segmentu rynku. Utworzony model (rys. 8.9) pozwala na
prześledzenie czynników wpływających na rzeczywiste wykorzystanie komercyjnych
stron internetowych przez osoby starsze.
Podobnie jak w poprzednim badaniu przeprowadzono pilotaż na grupie 4 osób.
Jego celem była ocena zadań i kwestionariuszy pod kątem zrozumiałości
i użyteczności w badaniu.
Badania przeprowadzono na próbie celowej (21 seniorach w wieku 66 - 86 lat
korzystających

z

komputera,

posiadających

w

domu

dostęp

do

Internetu

i korzystających z niech od min. 6 miesięcy). Podobnie jak w poprzednim badaniu,
zadania wymagały nawigacji i wyszukania informacji – w tym przypadku wyszukania
i wyborze produktów: książki i wycieczki na czterech stronach internetowych:
Orbitz.com, Travelocity.com, Booksamilion.com i Branesandnoble.com.
Działania uczestników badania były obserwowane (bezpośrednie obserwacje
działań, notowanie czasu wejścia na stronę i ukończenia zadania, notowanie
wszystkich pytań dotyczących pomocy czy prośby o wyjaśnienie). Strony były
testowane w losowej kolejności przez wszystkich badanych.
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Rys. 8.9. Model akceptacji stron e-Commerce przez osoby starsze [SMI09]

W celu dokładniejszego zdefiniowania czynników wpływających na korzystanie
ze stron internetowych wprowadzono dwa kwestionariusze. Pierwszy dotyczył danych
demograficznych i umiejętności komputerowych respondentów (doświadczenie
w posługiwaniu się komputerem i korzystaniu z Internetu). Drugi formularz, wypełniany
po

wykonaniu

zadań

służył

zebraniu

z poszczególnych stron internetowych.

informacji

dotyczących

korzystania
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Wyniki badań pozwalają określenie wpływu:


Pozytywnego, ale nie znaczącego: PEOU -> PU, ATT -> BI, BI -> USE



Pozytywnego znaczącego: PU -> BI, WSU -> PEOU, IU -> PEOU

Technologie
Model TAM może być użyteczny przy badaniach konkretnych nowych technologii lub
ich zastosowań. Przykładem są dwa modele dotyczące: systemu powiadamiania
w sytuacjach awaryjnych oraz akceptacji e-biznesu.
Pierwszy z tych modeli został opracowany Przez Philipa Fei Wu [WU09]. Dotyczy
zbadania czynników wpływających na intencje wykorzystania i samo wykorzystanie
systemu powiadamiania w sytuacjach awaryjnych. Inspiracją do rozważań stało się
nieudane wdrożenie serwisu powiadamiania SMS o awaryjnych sytuacjach na jednym
z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku. Do bazy danych
powiadamianych osób zapisało się w sumie tylko 21% studentów (zapisy nie były
obligatoryjne). Jest to wynik słaby, biorąc pod uwagę silną promocję z wykorzystaniem
różnych technik i strategii, niski koszt (ok. 10 centów), potencjalnie wysoką
użyteczność (powiadomienie może uratować życie nie tylko osobie powiadamianej,
ale i innym) oraz potencjalną możliwość użycia (system wdrożono po jednej ze
strzelanin, które także później miały miejsce na uczelniach w USA). W pracy nie jest
badane faktyczne użycie systemu (podczas nagłej sytuacji) lecz intencje użycia
mierzone zapisaniem się lub nie do bazy systemu.
Model badawczy akceptacji awaryjnego powiadamiania SMS (rys. 8.10) powstał
z wykorzystaniem model [WU09]: TAM, UTAUT (ang. Unified Theory of Acceptance
and User of Technology) i HBM (ang. Human-related Behaviours Model).
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Rys. 8.10. Model akceptacji technologii alertowych [WU09]

Badania wykazały, że studenci uważają, że taki system jest przydatny i może
poprawić gotowość uczelni w sytuacjach wyjątkowych, jednakże elementy takie jak
aktualność, ważność informacji czy dostępność systemu budziły wątpliwości. Mogło to
być spowodowane właściwością systemu (system prewencyjny), którego użyteczność
może być określona jedynie w przypadku użycia, czyli w sytuacji wyjątkowej.
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Drugi model to zaproponowany przez Zbigniewa Pastuszaka Model Recepcji
Zaawansowanych Rozwiązań Biznesu Elektronicznego EBRM (ang. E-business
Reception Model) [PAS07]. Celem budowy modelu była identyfikacja elementów
wpływających na recepcję e-biznesu w przedsiębiorstwach i ich powiązań. Model
(rys. 8.11) został zbudowany w oparciu o TAM i model adekwatności zadań
i technologii TTF (ang. Task-Technology Fit) z użyciem metodyki NR (ang. Net
Readiness).

Rys. 8.11 Model Recepcji E-biznesu (EBRM) [PAS07]

Model umożliwia określenie poziomu recepcji E-biznesu w zastosowaniu do
badanego przedsiębiorstwa, branży czy całości gospodarki. Został zweryfikowany
badaniami

przeprowadzonymi

i usługowych.

na

podmiotach

gospodarczych

produkcyjnych
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8.5.

PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY

Model TAM był pozytywnie walidowany w wielu aspektach dotyczących akceptacji
nowych technologii. Badania z udziałem modelu TAM można podzielić między innymi
na badania, których główny nacisk położony jest na:


obszar zastosowań [GEB07, MOR10, VAT06, TKA10, POK03],



grupę społeczną [DJA06, MAL99, KAT10, VAN08],



konkretne technologie [MER07, WU09, ZMI04, ROT05, JAH08].

Przy modelowaniu rzeczywistości badacze będą niewątpliwie nadal korzystać
z modelu TAM oraz innych modeli i metodyk z zakresu socjologii i psychologii,
szczególnie w Polsce, do której ten model trafił stosunkowo późno. Wraz ze
zwiększaniem się liczby implementowanych nowych technologii oraz kumulowaniem
się efektów ich wykorzystywania pojawią się nowe zjawiska gospodarcze i społeczne
warte zbadania.
Jednym ze zjawisk, które jest jeszcze niedostatecznie zbadane jest korzystanie
z tożsamości cyfrowej DI (ang. Digital Identity), która pośredniczy w komunikacji
użytkownika z innym użytkownikiem lub zasobami czy usługami, do których dostęp
zapewniają technologie w określonym środowisku (rys. 8.12).

Rys. 8.12. Rola tożsamości cyfrowej (DI) w systemach informatycznych

Stosowalność modelu TAM w różnych obszarach absorbcji nowych technologii ICT
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DI pozwala na ściśle określony dostęp, do ściśle określonych zasobów przez ściśle
określoną osobę czy osoby. Rola i znaczenie DI wzrasta wraz liczbą nowych
technologii gromadzenia danych i komunikacji, oraz rozwojem możliwości skutecznej
weryfikacji tożsamości osoby (metody biometryczne). Mimo powszechnego użycia
istnieje pewna luka w badaniach dotyczących akceptacji DI i identyfikacji czynników
nań wpływających.
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9
Wybrane aspekty administrowania bazy danych
z wykorzystaniem Enterprise Manager Database
Control

Coraz więcej systemów informatycznych jest ukierunkowanych na dodawanie,
gromadzenie oraz przechowywanie różnego rodzaju danych. Z tego powodu coraz
częściej korzysta się z systemów bazodanowych. Jednym z popularniejszych takich
systemów jest Oracle.
Tworzenie,

konfiguracja

bazy

oraz

zapewnienie

bezawaryjnej

pracy

i bezpieczeństwa danych to główne zadania administratora każdej bazy danych.
Obecnie istnieje wiele narzędzi wspomagających pracę administratora, które
ułatwiają administrowanie zarówno strukturą bazy danych, poprzez definiowanie
użytkowników

i zabezpieczeń,

aż

po

wykonywanie

kopii

zapasowych

oraz

monitorowanie i strojenie (ang. Tuning) bazy danych. Jednym z takich narzędzi
w systemie Oracle 11g jest Enterprise Manager Database Controler.

9.1.

ADMINISTROWANIE BAZĄ DANYCH ORACLE

Praca administratora jest odpowiedzialnym zajęciem, które wymaga doskonałej
znajomości struktury systemu Oracle oraz systemu operacyjnego, na którym system
bazodanowy jest zainstalowany. Niekiedy administrator bierze także czynny udział
w tworzeniu aplikacji, która korzysta z systemu Oracle, gdyż jego znajomość może
wpłynąć na konfigurację bazy danych.
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Główne działania wykonywane przez administratora to [ORA08, BRY10]:


tworzenie i konfigurowanie baz danych Oracle,



monitorowanie i strojenie baz danych Oracle,



tworzenie schematów obiektów, takich jak: tabele, indeksy i widoki,



diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z raportowaniem,



tworzenie kopii zapasowych bazy danych,



odtworzenie kopii danych,



zapewnienie bezpieczeństwa danych, poprzez definiowanie i przydzielenie
praw dostępu, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do danych,



zapewnienie bezawaryjnej pracy,



gwarantowanie wydajności bazy danych.

9.2.

ADMINISTROWANIE BAZĄ ORACLE Z WYKORZYSTANIEM ENTERPRISE
MANAGER DATABASE CONTROL

Narzędzie Enterprise Manager Database Control (EM Database Control) [ORA08,
CHA3, CHA5, CHA6, CHA7,CHA8, CHA9] jest elementem ułatwiającym zarządzanie
bazą danych Oracle oraz jej instancją. Jest ono instalowane przy wyborze
uniwersalnego instalatora systemu Oracle. Dostęp do narzędzia uzyskiwany jest przez
przeglądarkę webową.
EM

Databse

Control

może

być

używane

do

wykonywania

zadań

administracyjnych takich jak [CHA5]: tworzenie schematów obiektów (czyli tabel,
obiektów, indeksów itp.), zarządzanie zabezpieczeniami użytkownika, zarządzanie
pamięcią bazy danych, wykonywaniem kopii zapasowych, przywracaniem bazy
danych, wykonywaniem importu i eksportu bazy danych. Narzędzie to pozwala także
na wyświetlenie informacji o wydajności i statusie bazy danych.
Dostęp do EM Database Control
Dostęp do narzędzia jest możliwy, jeśli proces dbconsole jest uruchomiony [CHA3].
Bezpośrednio po instalacji proces ten jest uruchomiony. W celu włączenia tego
procesu w późniejszym czasie należy wykonać następujące polecenie: emctl start
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dbconsole. Sprawdzenie, czy proces dbconsole jest uruchomiony odbywa się
poprzez polecenie: emctl status dbconsole [CHA3] .
Dostęp do narzędzia EM Database Control jest udostępniony poprzez
przeglądarkę

internetową,

w

której

należy

wpisać

adres

https://<hostname>:1158/em, gdzie <hostname> oznacza adres IP komputera
hosta bazy danych Oracle. Następnie po dwukropku podawany jest port, czyli numer
TCP, na którym nasłuchuje usługa. Domyślnym portem jest 1158. Ostatnim
elementem jest nazwa usługi. Jeśli uruchomiona jest instancja bazy danych, zostanie
otwarta strona logowania.
Osoba, która posiada prawa dostępu do EM Database Control, wpisuje swoją
nazwę użytkownika oraz hasło w celu uwierzytelnienia. Po zalogowaniu użytkownik
ma dostęp do administrowania, zarządzania oraz utrzymania bazy danych (rys. 9.1).
Widoczne

są

zakładki,

według

których

pogrupowana

jest

funkcjonalność

administrowania bazą danych. Zakładki te to: strona główna (Home), Performance,
Availability, Server, Schema, Data Movement, Software and Support (rys. 9.1).
Przyznawanie praw administratora innym użytkownikom
Administrator może przyznawać prawa innym użytkownikom bazy danych, w tym
administratora [CHA3]. W tym celu należy przejść do sekcji Setup, znajdującego się
w górnej części menu. Wybierając z lewej strony menu link Adninistrators,
przechodzi się do strony zarządzania użytkownikami (rys. 9.2). Z formatki wybierany
jest użytkownik, następnie należy wybrać przycisk Review. Otwiera się strona
informująca o nadaniu przywilejów administratora dla wybranego użytkownika. Po
zatwierdzeniu

(Finish), narzędzie przenosi nas do listy administratorów, gdzie

widnieje użytkownik z nadanymi prawami administratora.
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Rys. 9.1. Strona główna narzędzia Enterprise Manager Database Control Oracle11g, widoczna
po zalogowaniu

Rys. 9.2. Formatka dodawania praw administratora dla użytkownika TEST_USR.
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Definiowanie Blackout Time Period
Od czasu do czasu istnieje potrzeba zatrzymania bazy danych w celu jej konserwacji
[CHA3]. W Enterprise Manager Database Control dla Oracle 11g możliwe jest
ustawienie tzw. Blackout Period, czyli okresu czasu, podczas którego administrator
nie chce, aby były wysyłane powiadamiające alerty do Oracle DBA. Takie alerty są
informacjami mówiącymi o niepożądanym stanie bazy danych, która wymaga uwagi
administratora. Blackout Period pozwala także na zawieszenie monitorowania w celu
przeprowadzenia konserwacji bazy danych. Na rysunku 9.3 przedstawiono stronę
tworzenia takich okresów.
Definiowanie

takiego

okresu

polega

na

podaniu

nazwy,

opcjonalnego

komentarza oraz wybrania przyczyny z rozwijanej listy. Z wybieranego pola w sekcji
Targets należy wybrać instancję bazy danych (ang. Database Instance) oraz
przenieść ją do obszaru Selected Targets. Po zatwierdzeniu danych pojawia się
strona, gdzie podaje się m.in. datę rozpoczęcia oraz czas trwania takiego okresu.
Można zaznaczyć, aby było to jednorazowe zdarzenie. Na kolejnej stronie należy
zatwierdzić utworzenie takiego okresu w bazie danych.

Rys. 9.3. Definiowanie Blackout Period
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Zmiana ograniczeń
Administrator bazy danych ma możliwość zmiany ograniczeń (ang. Credentials).
W menu w prawej górnej części należy wybrać link Preferences. Pojawia się
formatka, w której można zmienić hasło administratora.
Wybierając link z lewego menu Preferred Credentials przechodzi się do okna,
w którym można wybrać cel, dla którego zostanie nadane ograniczenie (rys. 9.4).
Wybierając instancję bazy danych istnieje możliwość nadania jej takich ograniczeń
jak: nazwa użytkownika i hasło dla połączeń: normalnych, SYSDBA oraz hosta. Po
wprowadzeniu tych danych można przetestować te ograniczenia wybierając Test,
a następnie zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Rys. 9.4. Wyświetlone preferowane ograniczenia (Preferred Credentials).

Instancja bazy danych Oracle
Instancja bazy danych jest nieaktywna aż do momentu jej włączenia. Dopiero wtedy
plik zawierający parametry inicjujące bazę danych jest odczytywany i zachodzi
konfigurowanie zgodnie z wpisami. Kiedy instancja bazy jest uruchomiona, można
otworzyć bazę danych i użytkownicy otrzymują do niej dostęp. Przy użyciu narzędzia
EM Database Control możliwe jest uruchomienie i zatrzymanie instancji bazy danych
[CHA5].
Po zalogowaniu wyświetlane są bazy, których instancja jest nieaktywna lub te,
których instancje są uruchomione (rys. 9.1). Przez przyciśnięcie przycisku Startup
instancja

zostanie

włączona.

Następnym

krokiem

jest

określenie

hosta

i
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uwierzytelnienia bazy danych (rys. 9.5). Są to ustawione ograniczenia nadane przez
administratora. Po wprowadzeniu danych należy je zatwierdzić.

Rys. 9.5. Strona narzędzia EM Database Control 11g, widoczna po włączeniu/wyłączeniu
instancji

Zatrzymanie instancji wykonuje się w sposób analogiczny. W pierwszej kolejności na
stronie domowej (ang. Home Page) bazy danych (rys. 9.1), przy informacjach
ogólnych, istnieje możliwość wyboru zatrzymania instancji bazy danych poprzez
przycisk Shutdown. Po wprowadzeniu uwierzytelniających danych, instancja jest
zatrzymywana, w rezultacie czego nie ma dostępu do bazy danych.
EM

Database

Control

umożliwia

wyświetlenie

parametrów

inicjujących

używanych przez instancję bazy danych. Są one przetrzymywane w pamięci
i monitorowane podczas działania bazy danych. W zakładce Server, znajdującej się
na głównej stronie narzędzia, można wyświetlić wszystkie parametry inicjujące (ang.
Initialization Prameters). Przykładowe dane zostały przedstawione na rys. 9.6.
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Rys. 9.6. Wyświetlone przykładowe Initiation Parameters

EM Database Control pozwala na zarządzanie parametrami pamięci, które
wpływają na rozmiar pamięci SGA (ang. System Globar Area) oraz PGA (ang.
Program Globar Area). Dane te wpływają na wydajność bazy danych. Jeśli zachodzi
potrzeba ustalenia nowych parametrów dla obszarów SGA oraz PGA, można to zrobić
używając EM Database Control.
W zakładce Server, w sekcji Database Configuration można przejrzeć
parametry pamięci bazy danych (rys. 9.7).
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Rys. 9.7. Formatka przedstawiająca komponenty pamięci SGA i PGA.

Zarządzanie strukturą bazy danych
EM Database Control pozwala na zarządzanie strukturą bazy danych, czyli na
tworzenie, modyfikowanie przestrzeni tabel, czy zarządzanie wycofywaniem danych
dla utworzonej już bazy danych [CHA6].
W celu utworzenia nowej przestrzeni tabel, należy wybrać zakładkę Server oraz
link Tablespaces. Wyświetlona zostanie lista wszystkich istniejących przestrzeni tabel
w bazie danych. Następnie należy wybrać Create, a zostaniemy przeniesieni do okna,
w którym należy podać nazwę nowej przestrzeni, jej rodzaj, typ zarządzania oraz
status (rys. 9.8). Dodanie plików danych spowoduje przeniesienia administratora do

196

Techniki informatyczne w praktyce

kolejnego okna, w którym należy dodać nowy plik danych i określić dla niego
maksymalny rozmiar oraz ewentualną wielkość automatycznego rozszerzania.

Rys. 9.8. Tworzenie nowej przestrzeni tabel

Po stworzeniu pliku danych, kolejnym etapem jest zdefiniowanie opcji w zakładce
Storage. W taki sposób utworzona zostanie nowa przestrzeń tabel, która jest
wyświetlona na głównej stronie wszystkich przestrzeni tabel.
Narzędzie EM Data Control umożliwia modyfikację przestrzeni tabel, która polega
na: dodawaniu dodatkowej przestrzeni poprzez dodanie plików danych lub poprzez
rozszerzenie istniejących plików danych. Można także zmieniać opcje przestrzeni
tabel, np. włączając bądź wyłączając automatyczne rozszerzenie, czy zmieniając
status.
Administrowanie użytkownikami i zapewnienie bezpieczeństwa
Administrator tworzy konta użytkowników oraz ustala dostęp do odpowiednich
przywilejów dla tych kont. EM Database Control pozwala na tworzenie i zarządzanie
kontami użytkowników, a także na tworzenie ról [CHA7].
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Użytkownicy łączą się z bazą danych poprzez stworzone wcześniej konta. Każde
konto jest określone przez nazwę użytkownika oraz zdefiniowane atrybuty.
Aby utworzyć nowego użytkownika, należy przejść do zakładki Server i wybrać
Users. Zostanie wyświetlona lista użytkowników bazy danych. Opcja Create przenosi
do formatki dodania nowego użytkownika, gdzie należy podać takie informacje jak:
nazwę, hasło, domyślną przestrzeń tabeli, tymczasową przestrzeń tabeli oraz status
użytkownika (rys. 9.9).

Rys. 9.9. Tworzenie nowego użytkownika

Poprzez EM Database Control można także nadawać i zmieniać atrybuty
użytkowników. W kolejnych zakładkach (rys. 9.9) można ustawiać role i inne atrybuty
do konta.
Aby użytkownik był w stanie tworzyć obiekty w danej przestrzeni tabel, należy
ustawić mu przydział do niej. W tym celu w zakładce Quotas, ze wszystkich
przestrzeni tabel, należy wybrać jedną i ustawić dla niej dostęp nieograniczony (ang.
Unlimited) i zatwierdzić dane (rys. 9.10).
Zarządzanie kontami użytkowników może wymagać odblokowywania kont, jak
także resetowania hasła, jeśli użytkownik je zapomniał.
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Odblokowanie polega na zmianie statusu z Locked na Unlocked. Można to zrobić albo
przy edycji użytkownika, albo na głównej formatce przez wybranie z listy Actions opcję
Unlock User.

Rys. 9.10. Zmiana przydziału użytkownika do przestrzeni TESTTABLESPACE.

Administrator nadaje także przywileje użytkownikom. Przy edycji w zakładce
System Privileges można wyedytować listę przywilejów (rys. 9.11), a następnie je
zatwierdzić.
Zadaniem administratora jest tworzenie nowych ról dla obiektów istniejących
w bazie danych oraz przydzielanie już zdefiniowanych ról do użytkowników lub ich
grup. Taką funkcjonalność również udostępnia narzędzie Enterprise Manager.

Rys. 9.11. Dodawanie przywilejów do konta użytkownika
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Tworzenie nowej roli rozpoczyna się wybraniem opcji Roles w sekcji Security
w zakładce Server (rys. 9.12). Należy podać nazwę i rodzaj autentykacji. Następnie
w zakładce System Privileges można dodać

do roli wybrane przywileje (np.

create_session).
Po utworzeniu roli, administrator może przypisać ją do istniejącego w bazie
danych użytkownika. W edycji użytkownika należy przejść do zakładki Roles,
wyedytować listę i przydzielić mu stworzoną wcześniej rolę o konkretnej nazwie.

Rys. 9.12. Tworzenie nowej roli

Zarządzanie schematami obiektów
EM Database Control umożliwia tworzenie oraz zarządzanie logicznymi strukturami
bazy danych, które przetrzymują dane użytkowników [CHA8]. Są to schematy
obiektów, które należą do użytkownika bazy danych i posiadają taką samą nazwę. Do
struktur tych zaliczane są: tabele, indeksy oraz perspektywy. Wybór możliwości
administrowania schematami bazy danych znajduje się w zakładce Schema, w sekcji
Database Objects. Zarządzanie schematami obiektów zostanie opisane na
przykładzie tabeli bazy danych. Pozostałe obiekty dodaje się w sposób analogiczny
z uwzględnieniem

ich

właściwości.

Tabela

jest

podstawowym

elementem

przechowującym dane w bazie danych. Każda tabela zawiera dane uszeregowane
w postaci wierszy i kolumn. Narzędzie Enterprise Manager pozwala na przeglądanie
atrybutów tabeli i jej zawartości, tworzenia nowej tabeli, jej modyfikowanie i usuwanie.
Definiowanie nowej tabeli należy rozpocząć od wyboru rodzaju tabeli i jej
organizacji. Domyślną opcją jest organizacja kopca (rys. 9.13).
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Rys. 9.13. Wybór typu nowo tworzonej tabeli w bazie danych

Kolejno należy podać nazwę nowej tabeli, jej schemat oraz przestrzeń tabel.
Należy

też

zdefiniować

poszczególne

jej

kolumny

podając

nazwę,

typ

przechowywanych danych, rozmiar oraz opcjonalnie skalę lub domyślną wartość.
Można zaznaczyć, że pole przy dodawaniu danych nie może pozostać puste (opcja
Not NULL) oraz wybrać kodowanie (ang. Encrypted). Przykładowe tworzenie tabeli
Pracownicy zostało przedstawione na rys. 9.14.

Rys. 9.14. Tworzenie nowej tabeli o nazwie pracownicy w schemacie test_usr
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Przechodząc do zakładki Constraints, definiowane są ograniczenia. Rys. 9.15
obrazuje dodania klucza głównego (ang. Primary Key). Po zatwierdzeniu danych,
tabela zostaje utworzona w bazie danych.

Rys. 9.15 Dodanie klucza głównego do tworzonej tabeli Pracownicy

Modyfikowanie tabeli pozwala na zmianę jej kolumn i parametrów danych.
Istnieje możliwość usuwania tabeli z bazy danych. Należy pamiętać jednak
o wcześniejszym usunięciu powiązań tej tabeli z innymi.
Jedną z przydatnych funkcjonalności narzędzia EM Database Control dotyczącą
obiektów bazy danych jest import danych do tabeli z pliku. Można go wykonać
z zakładki Data Movement w sekcji Utilities, wybierając opcję Load Data From User
File. Należy podać pełną ścieżkę pliku znajdującego się na serwerze oraz nazwę
i hasło użytkownika.
Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie bazy danych
Wykonywanie kopi bezpieczeństwa jest kluczową czynnością mającą na celu
zapewnienie ochrony i poprawności danych bazy [CHA9]. Tworzony plik pozwala na
powrót do

danych po różnego rodzaju awariach bazy danych. Pliki, które są
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niezbędne do odzyskania bazy danych są częścią obszaru odzyskiwania (ang. Flash
Recovery Area). Są to: archiwalne pliki dziennika powtórzeń (ang. Archived Redo Log
Files), pliki kontrolne, kopia utworzona przez narzędzie Recovery Manager (RMAN),
logi flashback oraz pliki śledzenia.
Przed przestąpieniem do tworzenia kopii bezpieczeństwa, administrator powinien
przeprowadzić konfigurację obszaru kopii bezpieczeństwa (ang. Fast Recovery Area),
ustawień kopii zapasowej oraz polityki jej wykonywania [CHA9]. Analogicznie
administrator powinien skonfigurować opcje przywracania bazy danych. Konfiguracja
ta jest dostępna w narzędziu EM Database Control w zakładce Availability, w sekcji
Setup, w odnośnikach Backup Settings oraz Recovery Settings.
Wykonywanie kopii bezpieczeństwa można przeprowadzić z linii poleceń lub
korzystając z narzędzia EM Database Control [BRY10].
Istnieje kilka opcji wykonywania kopii zapasowej bazy danych. W przypadku kopii
całej bazy danych wykonywane są także kopie wszystkich plików bazy danych.
W zakładce Availability, w sekcji Manager, wybierając Schedule Backup,
przechodzi się do okna, przedstawionego na rys. 9.16.

Rys. 9.16. Formatka harmonogramu kopii bezpieczeństwa
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W części Host Credentials należy wprowadzić nazwę i hasło użytkownika
systemowego. W części Customized Backup można wybrać jakiego rodzaju i czego
ma dotyczyć kopia bezpieczeństwa. Jeśli wykonujemy kopię całej bazy danych należy
zaznaczyć opcję Whole Database.
Kopie bezpieczeństwa bazy danych można wykonać na dwa sposoby, wybierając
odpowiednio Schedule Customized Backup lub Schedule Oracle-Suggested Backup.
Pierwsza opcja ukaże okno (rys. 9.17), w którym administrator określa typ kopii,
rodzaj, czy ma być to kopia online czy offline oraz inne zaawansowane opcje.
W następnym kroku należy wybrać miejsce zapisania kopii: na dysku lub na innym
nośniku danych. W kolejnym oknie wybierany jest harmonogram wykonywania kopii:
jednorazowo (natychmiastowe wykonanie), jednorazowo (w późniejszym terminie)
oraz powtarzalnie (ang. Repeating).

Rys. 9.17. Opcje wykonywania kopii zapasowej bazy danych

Po wyświetleniu podsumowania, można wykonać kopię bezpieczeństwa (przycisk
Submit job). Można śledzić postęp tworzenia kopii bezpieczeństwa. Wszystkie trzy
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fazy: Prebackup, Backup oraz Post-Backup przedstawione są na rys. 9.18. Jeśli
wszystkie zostaną poprawnie zakończone, kopia bezpieczeństwa została wykonana.

Rys. 9.18. Trzy fazy wykonywania kopii bezpieczeństwa

Kopia bezpieczeństwa sugerowana przez system Oracle wykonywana jest
analogicznie. Różni się ona wyborem opcji.
Po wybraniu Schedule Oracle-Suggested Backup (rys. 9.16), należy wybrać
rodzaj nośnika, na którym zostanie utworzona kopia. Administrator ma możliwość
zmiany harmonogramu wykonywania takiej kopii, tzn. określenia daty oraz godziny
rozpoczęcia (rys. 9.19).

Rys. 9.19. Opcje wyboru daty i czasu dla wykonywania kopii bezpieczeństwa
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Kontynuując akceptowanie kolejnych opcji, kopia zostanie wykonana zgodnie z
ustawieniami.
Narzędzie EM Database Control umożliwia odzyskiwanie danych z kopii
bezpieczeństwa (ang. Recovering Database). Z zakładki Availability, w sekcji
Manager należy wybrać opcję Perform Recovery. Administrator zobaczy okno,
w którym po wpisaniu uwierzytelniających danych do bazy i wyborze opcji
odzyskiwania danych, może rozpocząć ten proces (rys. 9.20).

Rys. 9.20. Formatka przedstawiająca proces odzyskiwania danych

Wyświetlane są kolejno informacje o przygotowywaniu bazy danych do wybranego
procesu, m.in. o zatrzymaniu instancji bazy danych oraz jej restartowaniu. Po ich
zatwierdzeni administrator jest przenoszony do formatki odzyskiwania danych. Po
wybraniu opcji odzyskiwania danych, należy uwierzytelnić się jako użytkownik
systemowy (ang. Host Credentials) oraz zalogować się do bazy danych. Administrator
wybiera opcje odzyskiwania danych (rys. 9.20) i uruchamiany jest kreator tego
procesu (rys.

9.21).

Przeprowadza on administratora przez

końcowy etap

przywracania danych. Rozpoczyna się odzyskiwanie danych, przy czym wyświetlane
jest okno informujące o trwającym procesie (rys. 9.22). Po jego zakończeniu powinna
być wyświetlona informacja o poprawnym odzyskaniu danych. Administrator może już
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zalogować się do odzyskanej bazy danych, na której można wykonywać kolejne
operacje.

Rys. 9.21. Formatka kreatora odzyskiwania danych bazy Oracle

Rys. 9.22. Formatka oczekiwania na zakończenie przywracania danych

9.3.

PODSUMOWANIE

Administrowanie bazą danych jest trudnym zajęciem, wymagającym bardzo dobrej
znajomości logicznej i fizycznej struktury danych oraz systemu, na którym baza
została zainstalowana. Poprawne skonfigurowanie bazy danych Oracle ma wpływ na
wydajność pracy. Ponadto administrator powinien tworzyć kopie bezpieczeństwa,
które pozwalają odtworzyć dane po różnych awariach systemu lub bazy danych.
Bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie, że osoby nieautoryzowane, nie
będą miały dostępu do bazy danych.
Przedstawione narzędzie Enterprise Manager Database Control pozwala na
zarządzanie bazą danych oraz użytkownikami w sposób łatwy i przejrzysty. Pozwala
także na monitorowanie bazy danych i wysyłanie komunikatów o problemach. Jest to
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bardzo przydatne narzędzie, które z pewnością doceni każdy administrator bazy
Oracle.
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10
Systemy e-learningowe na uczelni wyższej

E-learning zarówno w Polsce jak i na świecie staje się coraz popularniejszą metodą
nauczania. Obejmuje wiele różnych dziedzin nauki, których wspólną cechą jest
wykorzystanie technik informacyjnych. E-learning łączy zdobywanie wiedzy za
pomocą dostępnych elektronicznych środków technicznych z metodami tradycyjnymi,
w których student pozyskuje informacje od nauczyciela. Stanowi swoistą rewolucję
w edukacji często porównywalną do wynalezienia druku i masowej produkcji książek,
przy czym nieporównywalnie szybsze jest tempo rozwoju tej nowej formy nauczania.
Ważnym czynnikiem sprzyjającym zmianom w edukacji jest globalizacja. Główną
cechą globalizmu jest koncepcja przestrzeni informacyjnej zajmowanej przez sieci
komputerowe nieuznającej żadnych granic i podziałów. Coraz więcej szkół wyższych
oferuje przez internet wybrane programy dyplomowe na wielu poziomach i w wielu
dziedzinach. W Polsce wszystkie liczące się uczelnie wyższe posiadają już swoje
platformy e-learningowe. Postęp techniczny wymusza ciągłe rozszerzanie wiedzy oraz
umiejętności, naukę coraz to nowych metod oraz narzędzi pracy. Wzrost liczby
studentów sprawia, że uczelnie i instytucje różnych dyscyplin naukowych prześcigają
się w coraz to nowych rozwiązaniach, by umożliwić uczącym się jak najdogodniejszy
i związany z tym również bez stresowy sposób nauki.

Rozwojowi nauczania na

odległość sprzyja coraz bardziej powszechny oraz tańszy dostęp do Internetu.
Technologia bezprzewodowa cały czas się rozwija w dość szybkim tempie, a za nią
idzie równolegle rozwój m-learningu. Można uczyć się już nie tylko w domu, ale
również wszędzie tam, gdzie są urządzenia mobilne. Bardzo ważnym elementem
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w powstających kursach jest odpowiednie przygotowanie materiałów na platformę
e-learningową w taki sposób, aby student poradził sobie z materiałem, który musi sam
przerobić.

10.1. HISTORIA I ROZWÓJ E-LEARNINGU
Nauczanie na odległość ma bogatą historię, pomimo, że jest to dość młodą formą
przekazywania wiedzy. Początki nauczania na odległość sięgają 1770 roku. Pierwsze
ogłoszenia prasowe z ofertą kursu korespondencyjnego ukazały się w Stanach
Zjednoczonych. W Polsce próby listownej edukacji po raz pierwszy podjęto w 1776
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wyróżnia się cztery główne generacje tej formy kształcenia:


Model korespondencyjny.



Model multimedialny.



Model synchroniczny (audio i video konferencje).



Model asynchroniczny przez sieć.
Pierwsze modele kształcenia na odległość powstały na rozległych terytoriach

Australii, USA i Kanady, gdzie ogromne odległości utrudniały uczniowi spotkanie
z nauczycielem. W przeciągu ostatnich dziesięcioleci ta forma edukacji zdobywała
coraz większą popularność i w rezultacie powstały tzw. Uniwersytety Otwarte: Open
University w Wielkiej Brytanii (1972), FernUniversitaet w Niemczech (1974),
Universidad Nacional de Educaciona Distancia w Hiszpanii, czy też federacja
uniwersytetów Federation Interuniversitaire de l’Enseeigment a Distance – FIED we
Francji. E−learning należy do 4−tej generacji zdalnego nauczania. Wychodzi on
naprzeciw wymaganiom stawianym przez Społeczeństwo Edukacyjne – szczególnie
dzięki

zastosowaniu

i telekomunikacyjnych.

nowoczesnych

technologii

informatycznych
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10.2. POJĘCIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
E–learning jest to forma nauczania na odległość z wykorzystaniem
komputerowych

i

wykorzystywane

na

Internetu.

W

e-learningu

nowoczesne

wszystkich etapach procesu

nauczania,

technik

technologie

są

zaczynając od

planowania i tworzenia szkolenia, poprzez jego wdrożenie i dystrybucję, na
zarządzaniu i ocenie efektów kończąc. Nauczanie na odległość jest to forma nauki,
która wprowadza nowy sposób komunikacji ucznia i nauczyciela. Kontakt pomiędzy
uczniem a nauczycielem nie jest bezpośredni. Są oni oddaleni są od siebie i nie
znajdują się w tym samym czasie w jednym miejscu. Ten system nauki pozwala na
ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności
w sali wykładowej. E-learning znajduje zastosowanie nie tylko w tradycyjnej edukacji,
ale również w biznesie. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.
Sposób przekazywania informacji w nauczaniu można podzielić ze względu na
czas i miejsce. Nauczanie tradycyjne ma miejsce wtedy, gdy nauczyciel i uczniowie
spotykają się w tym samym miejscu i tym samym czasie (rys. 10.1). W nauczaniu
asynchronicznym nauczanie oparte jest o elektronicznie opracowane materiały
edukacyjne, wykorzystywane w dowolnym czasie przez studenta. Natomiast
w nauczaniu synchronicznym udział w wirtualnych zajęciach prowadzonych przez
nauczyciela z grupą studentów odbywa się przy wykorzystaniu łączności internetowej
w tym samym czasie.

Rys. 10.1. Sposoby przekazywania informacji z uwzględnieniem czasu i miejsca [KUB00]
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Głównymi czynnikami, ze względu na które w ostatnich latach tak szybko rozwija
się ta forma nauki, są zalet nauczania na odległość, do których należą:


Oszczędność pieniędzy – czynnik finansowy jest tu niezwykle ważny. Można
zaoszczędzić na transporcie, zakwaterowaniu czy wyżywieniu.



Oszczędność czasu - czas nauki w dużej mierze wybierają sobie sami studenci.
Uczą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy

i nie spowoduje

zaniedbania obowiązków zawodowych. Nie tracą czasu na dojazdy.


Brak dezorganizacji pracy – nie ma konieczności dostosowywania innych
obowiązków do rozkładu zajęć na uczelni; w przypadku studentów studiów
zaocznych takim utrudnieniem są zajęcia w piątki.



Monitoring wyników nauczania - wykładowcy mogą łatwo monitorować postępy
w nauce swoich studentów m. in. dzięki testom weryfikującym

sprawdzenie

stopnia przyswojonej wiedzy oraz raportom z aktywności studentów na
platformie.


Dowolna liczba osób szkolonych - nie ma żadnych ograniczeń liczby osób, które
mogą korzystać ze szkoleń przez Internet.



Nowoczesny

sposób

nauczania

-

uczestnicy

doskonalą

swoją

wiedzę,

wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia.


Nieograniczony i elastyczny dostęp do wiedzy - student zawsze w dogodnym dla
siebie

czasie

może

powrócić

do

informacji

zawartych

w

materiałach

internetowych.


Indywidualizacja w procesie przyswajania wiedzy – student może przerobić
materiał tyle razy, ile jest to dla niego konieczne do jego opanowania.

Ważnym elementem, o którym należy pamiętać przy nauczaniu na odległość, jest
mobilizacja i motywacja studenta do nauki przez nauczyciela. Dlatego czasami warto
zorganizować zajęcia synchronicznej edukacji na odległość przy wykorzystaniu
Internetu. Dzięki temu można osiągnąć:


Silniejszą motywację – zwłaszcza praca grupowa zwiększa motywację osób
uczących się do kontaktów personalnych i kontynuacji nauki.
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Wspólnotę

grupy

–

interakcje

w

czasie

rzeczywistym

z

możliwością

przekazywania głosu lub obrazu wideo są bardzo pomocne w tworzeniu
spójności pracujących grup, będących częścią wspólnoty uczących się.


Dobre sprzężenie zwrotne – powstające zwłaszcza w pracy grupowej przy
podejmowaniu wspólnych decyzji i pomocne do uzyskania kompromisu.



Większą skuteczność – synchroniczność spotkań grupowych mobilizuje osoby
uczące się do przestrzegania wyznaczonych terminów i osiągania lepszych
efektów w nauce.
Obecnie istnieje wiele programów i kursów funkcjonujących w oparciu o modele

stosowane w edukacji na odległość, które są oferowane w trybie wyłącznie
asynchronicznym, w trybie synchronicznym lub w trybie mieszanym. Doświadczenie
w tej kwestii kieruje uwagę jednak na nauczania w trybie mieszanym, gdyż wtedy
płyną dla studenta korzyści z obu metod nauczania.
Aby kształcenie na odległość mogło odbywać się w określonym czasie i bez
żadnych zewnętrznych zakłóceń, musi istnieć dobrze zorganizowane i dobrze
funkcjonujące zaplecze logistyczne. Studenci powinni na czas otrzymywać kompletne
materiały, zadania i projekty do samodzielnego zrealizowania i do realizacji w grupie.
Powinni również mieć możliwość komunikowania się ze swoim nauczycielem. Źle
funkcjonujące zaplecze logistyczne może być źródłem dodatkowych stresów wśród
uczących się. Logistyczne wsparcie może być realizowane poprzez: pocztę
elektroniczną, elektroniczne przesyłanie plików FTP lub faks.
Studenci powinni mieć zapewniony dostęp do akademickiej kadry w celu
niezbędnych konsultacji. Konsultacje te mogą odbywać się w trybie synchronicznym
np. chat lub asynchronicznym np. poczta elektroniczna. Dodatkowo powinno istnieć
powszechnie dostępne miejsce np. elektroniczna tablica zapewniające wymianę
wszelkich informacji, nie tylko edukacyjnych, gdyż wymiana informacji pomiędzy
studentami odgrywa ważną rolę w procesie edukacyjnym
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10.3. E-LEARNING NA UCZELNI
Całościowy i zwarty obraz zalet płynących dla uczelni, jej pracowników i studentów
zostanie przedstawiony w tym rozdziale, gdyż to niewątpliwie władze uczelni
podejmują decyzję o uruchomieniu platformy e-learningowej [WOD06]. Motywacja
nauczycieli do nauczania w formach e-learningowych jest często jednym z kluczowych
wyzwań projektu. Dużo łatwiej jest to uczynić w przypadku, gdy e-learning
w sformalizowany sposób zastępuje nauczanie tradycyjne. W takim przypadku należy
zapewnić budżet na wynagrodzenie nauczycieli, taka zaś relacja praktycznie
gwarantuje możliwość egzekwowania zobowiązań.
W przypadku, gdy celem projektu jest uzupełnienie zajęć klasycznych, na
dodatek w formie niesformalizowanej (zajęcia dodatkowe, dla chętnych), należy
wskazać nauczycielom niefinansowe korzyści wynikające z wykorzystania technologii
informatycznych w edukacji. W szczególności, mogą być to:


Dostęp do biblioteki kursów e-learning: komercyjnych, np. Young Digital Poland,
Thomson NETg, SkillSoft albo darmowych, np. dostępnych w ramach projektu
Merlot.

Kursy

z

tych

bibliotek

mogą

wzbogacić

wiedzę

nauczyciela,

a udostępnione studentom, w prosty sposób zwiększyć atrakcyjność zajęć
klasycznych.


Usprawnienie

komunikacji

ze

studentami

dzięki

wykorzystaniu

poczty

elektronicznej, dedykowanej strony www, forów dyskusyjnych, co w efekcie
prowadzi do szybszej i sprawniejszej komunikacji zarówno w sprawach
merytorycznych, jak i organizacyjnych.


Wyłonienie najlepszych studentów w celu zaangażowania ich do dalszej
współpracy. W przypadku, gdy aktywność w ramach e-kursów nie jest
obowiązkowa, angażują się w nią często najlepsi studenci, których w tradycyjny
sposób czasem trudno zidentyfikować.



Szybkie i tanie egzaminy oraz zaliczenia, które mogą odbywać się: w pracowni
komputerowej, gdzie studenci wchodzą na wcześniej przygotowaną stronę
z testem elektronicznym i rozwiązują go w określonym czasie. Często konstrukcja
testu jest prosta do zrealizowania i dużo tańsza w realizacji niż np. wydruk treści
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testów dla kilkuset studentów. Korzyści z takiej postaci egzaminu w formie
błyskawicznej i automatycznej oceny wyników są dla egzaminującego nie do
przecenienia.


Edukacja nauczycieli, np. z podstaw obsługi komputera bądź z bardziej
zaawansowanych zagadnień. W efekcie – podwyższenie poziomu ich kwalifikacji.

W chwili obecnej studenci wybierając uczelnię często patrzą na fakt, czy posiada ona
wsparcie w postaci platformy e-learningowej. E-learning dla studentów to głównie:


Szersza oferta w postaci biblioteki kursów elektronicznych w naturalny sposób
rozszerzająca zakres tematów możliwych do przestudiowania, czasami także
biblioteki nagrań wideo z wykładów, w których student nie mógł uczestniczyć.



Strony internetowe związane z wydarzeniami na uczelni, np. wykładami
zaproszonych gości, wyjątkowych osób itp. Można je rejestrować lub stworzyć
dedykowane dla nich fora dyskusyjne. Sprzyja to tworzeniu się wokół wydarzeń
tego typu interesujących wirtualnych społeczności.



W przypadku uczelni o strukturze rozproszonej dzięki platformie zdalnego
nauczania

studenci

z

różnych

ośrodków

w

kraju

mogą

uczestniczyć

w seminarium realizowanym przez wybranego nauczyciela.


Personalizacja wiedzy, która jest wynikiem rozszerzenia oferty, polegająca na
tym, iż studenci mogą tworzyć indywidualne ścieżki nauczania, w których można
łączyć

zajęcia

tradycyjne,

seminaria

wirtualne

oraz

kursy

z

bibliotek

elektronicznych.
Wdrożenie systemu e-learning może nie tylko usprawnić funkcjonowanie różnych
obszarów uczelni, ale również pozytywnie wpłynąć na jej wizerunek i w efekcie np.
zwiększyć rekrutację
Uczelnia wyższa to także jej pracownicy administracyjni. Edukacja pracowników
administracji to często niedoceniony obszar. Okazuje się jednak, że w wielu
przypadkach bardzo wysoki całkowity koszt posiadania infrastruktury IT można
znacząco zmniejszyć poprzez edukację metodami e-learningu kadry administracyjnej,
np. z podstaw obsługi komputera czy obsługi pakietu MS Office.
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Oprócz wyżej wskazanych korzyści, uczelnia może wykorzystać e-learning
również do obniżenia kosztów realizacji zajęć, zastępując np. część lekcji klasycznych
zajęciami realizowanymi w formule e-learning. Realizacja takiego projektu wymaga
wielu przygotowań, w szczególności analizy ram prawnych, określenia kosztów
klasycznych, prognozy kosztów e-learningu w przypadku zastosowania określonych
metod, przygotowania odpowiednich rozporządzeń wewnętrznych. Poszczególne
jednostki

uczelni

mogą

traktować

już

sam

udział

w

realizacji

krajowych

i międzynarodowych projektów e-learningowych jako szansę na dalszy rozwój bądź po
prostu źródło dodatkowych przychodów.

10.4. TREŚCI KURSÓW E-LEARNINGOWYCH
Jednym z podstawowych elementów nauczania w technologii e-learningu jest
tworzenie

treści,

czyli

elektronicznych

materiałów

edukacyjnych.

Pojęcie

elektronicznych materiałów edukacyjnych tworzonych na potrzeby nauczania przez
Internet jest w praktyce i literaturze przedmiotu różnie definiowane, a proces ich
tworzenia winien przebiegać niezależnie od wykorzystanego systemu zarządzania
nauczaniem zdalnym. W najszerszym ujęciu można przyjąć, że komponenty
materiałów dydaktycznych mogą wykorzystywać dowolną cyfrową formę przekazu
i prezentacji. Tematyka budowy elektronicznych materiałów edukacyjnych stanowi
podstawowe zadanie jednostki oferującej oraz zarządzającej nauczaniem zdalnym.
Jakość prezentowanych treści przekłada się na późniejszą „jakość wiedzy studenta”
i w znacznym stopniu odpowiada za powodzenie całego przedsięwzięcia – nauczania
przez Internet [DRĄ06].
Efektywność kursu e−learningowego zależy w głównej mierze od trzech
czynników: technologii, treści szkoleniowej oraz usług wspierających proces
edukacyjny. Dla organizacji stosujących e−learning na większą skalę, istotny jest
również sprawny system zarządzania szkoleniami. Atrakcyjnie podana treść wzbudza
zainteresowanie odbiorcy i zwiększa prawdopodobieństwo ukończenia kursu oraz
zapamiętania przekazanych informacji. Ponadto, zapewnia wykorzystanie zdobytej
wiedzy i umiejętności w praktyce. Na początek należy jednak zwrócić uwagę na
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definicję kursu. e−learningowego: „jest to podporządkowany określonemu celowi
szkoleniowemu

elektroniczny

zasób

treści,

przeznaczony

do

samodzielnego

wykorzystania i wyposażony w elementy nawigacyjne” [HYL05]. To bardzo szeroka
definicja,

otwarta,

dająca możliwość różnych interpretacji.

Pewne problemy

w interpretacji stwarzać będzie również określenie treści szkoleniowej. Jest ono
bardzo pojemne i zawiera między innymi:


Zapisy w formie elektronicznej – e−booki, instrukcje, dokumenty, prezentacje np.
w formacie PowerPoint.



Inne zestawienia tekstowe i liczbowe (np. w formacie Word, Exel), nagrania
dźwiękowe i filmy edukacyjne.



Zasoby wiedzy z baz eksperckich, z forów internetowych dla określonych grup
użytkowników, informacje i doświadczenia wymieniane w czasie czatów
edukacyjnych.



Różnorodne elementy multimedialne – gry interaktywne, testy, prace zespołowe
wykonywane przez użytkowników „w sieci”.



Wideokonferencje i konferencje internetowe.



Wszelkie inne metody, sposoby i narzędzia wykorzystywane w czasie szkoleń
e−learningowych.

Style uczenia można opisywać w różny sposób. W e-learningu najlepiej uwzględnić te,
które dotyczą: patrzenia, słuchania i działania. E-learning daje możliwość dokonania
wyboru, interakcji z treściami z udziałem elementów wizualnych oraz współpracy
z innymi uczestnikami przy pomocy technik informacyjnych. Różnorodność użytych
w kursie form wpłynie pozytywnie na większe grono studentów, którzy będą te treści
przyswajać. Jeśli uczestnik jest słuchowcem najbardziej odpowiadać mu będą: efekty
dźwiękowe, wideoklipy i dyskusje z innymi uczestnikami kursu na różne tematy. Dla
wzrokowca bardziej efektywną naukę mogą umożliwić: filmy wideo, animacje i grafika,
a dla ucznia preferującego naukę poprzez działanie może być użyteczne:
sporządzanie notatek, uczestniczenie w pracy zespołowej. W nauczaniu na odległość
następuje przeniesienie środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela na uczącego się.
To co nauczyciel może wykonać najlepiej i na co ma całkowity wpływ to stworzenie
interesujących, i to nie tylko merytorycznie, zróżnicowanych wizualnie materiałów
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dydaktycznych do umieszczenia na platformie. Materiały te powinny być znacznie
bardziej atrakcyjne i urozmaicone – w porównaniu do materiałów wykorzystywanych
w nauczaniu tradycyjnym. Istotnym zagadnieniem związanym z budową materiałów
edukacyjnych

jest

konieczność

przeniesienia

niektórych

składników

procesu

dydaktycznego z komunikacji werbalnej na prezentowaną treść. Składnikami takimi są
np. techniki skupienia uwagi i podtrzymywania motywacji do nauki [DRĄ06].
Obecnie technologia WWW pozwala łączyć nie tylko tekst i grafikę, ale również
nagrań audio i filmów, co uatrakcyjnia przekaz i ułatwia naukę. Rozwój narzędzi
informatycznych dąży do integracji

jak największej

ilości form prezentacji.

Odpowiednia platforma e-learningowa powinna dawać możliwość osadzania animacji,
dźwięku, filmów w tworzonych kursach.
W USA oraz w wielu krajach, które wzorowały swoje systemy kształcenia przez
Internet na rozwiązaniach i doświadczeniach amerykańskich przyjmuje się, że
podstawą tworzenia kursów online jest Projektowanie Instrukcji (ang. Instructional
Design), Jest to teoria edukacyjna określająca zasady nauczania prowadzącego do
większej aktywności studenta. Gagné [ZAJ05] sformułował dziewięć uniwersalnych
kroków instrukcji, uznawanych powszechnie za niezbędne w projektowaniu kursów
online. Należą do nich [ZAJ05]:
1. Motywowanie studenta (ang. Motivate the Learner).
2. Wyjaśnienie (poinformowanie), co będzie treścią nauczania (ang. Explain What is
to be Learned).
3. Nawiązanie do wcześniejszej wiedzy (ang. Recall Previous Knowledge).
4. Prezentacja nauczanych treści (ang. Present the Material to be Learned).
5. Wspieranie uczących się (ang. Provide Guidance for Learning).
6. Zachęcanie do aktywności własnej studenta (ang. Active Involvement).
7. Dostarczanie informacji pozwalającej na samoocenę postępów w nauce
(ang. Provide Feedback).
8. Ocena przebiegu procesu uczenia się (ang. Test Comprehension).
9. Wspieranie (zachęta) procesu utrwalania i poszerzania zdobytej wiedzy
i umiejętności (ang. Provide Enrichment or Remediation).
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W nawiązaniu do powyższych kroków oto zadania, które stoją przed twórcą
materiałów do nauczania zdalnego czyli przed wykładowcą [ZAJ05]:


Określenie celu dydaktycznego całego kursu oraz zadań szczegółowych – jaką
wiedzę i jakie umiejętności powinien posiadać student po zakończeniu kursu.



Określenie: sposobu realizacji zamierzonego celu; informacji, które będą
przekazane bezpośrednio (w formie wykładu) i tych, po które można odesłać
studenta do literatury, innych stron WWW lub do pokrewnych przedmiotów.



Ustalenie sposobu i wymagań dotyczących zaliczenia przedmiotu oraz zakresu
wymaganej wiedzy.



Staranne przemyślenie i określenie struktury kursu – podziału na mniejsze
jednostki (moduły, lekcje), układu powiązań zarówno pomiędzy poszczególnymi
częściami

(modułami)

bieżącego

materiału,

jak

i

odwołań

do

wiedzy

wcześniejszej, a także – dla osób bardziej dociekliwych lub zainteresowanych –
do informacji uzupełniających i rozszerzających.


Przygotowanie właściwej treści – wykładu, ilustracji, schematów i wykresów oraz
tematów do dyskusji na forum.



Opracowanie zestawu pytań i zadań sprawdzających – tak do samooceny, jak i do
oceny przez prowadzącego.



Przygotowanie materiałów pomocniczych – słownik kluczowych pojęć, spis
literatury podstawowej i uzupełniającej.

Stworzona treść musi być przemyślana i należy poświęcić temu odpowiednią ilość
czasu. Od tego zależy później poziom wiedzy studentów korzystających z tych
kursów.

10.5. PODSUMOWANIE
Popularność systemów e−learningowych na przestrzenie ostatnich kilku lat ciągle
wzrasta. W coraz większej ilości polskich uczelni powstają platformy e-learningowe.
Coraz częściej kształcenie ludzi na drodze zdalnej edukacji wybiera wiele firm,
instytucji i organizacji. Organizowanych jest wiele kursów uczących posługiwać się
stworzonymi do tego celu systemami e−learningowymi. W dobie ery Internetu
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i urządzeń mobilnych ta forma kształcenia staje się koniecznością, na którą powinny
decydować się uczelnie wyższe w celu przyciągnięcia studentów i prześcignięcia
konkurencji. Nieodłącznym elementem, pojawiającym się przy tej formie kształcenia,
jest problematyka zawartości materiałów do kursów w nauczaniu na odległość.
Wykładowcy powinni być przygotowaniu do stworzenie odpowiednich materiałów,
gdyż nabiera to coraz większego znaczenia wobec rosnącej popularności tej formy
kształcenia.
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