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Prawa autorskie 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.(COSMIC). Udziela się pozwolenia na ko-
piowanie niniejszego podręcznika w całości lub fragmentarycznie pod warunkiem, że nie będzie
on rozprowadzany w celach handlowych, a tytuł publikacji, numer wersji i data zostaną zacho-
wane. W innym przypadku, kopiowanie niniejszego podręcznika wymaga specjalnego pozwolenia.

Na stronie internetowej www.gelog.stsmtl.ca/cosmic-ffp znajduje się ogólnie dostępna opubli-
kowana wersja niniejszego podręcznika oraz inne techniczne raporty, zawierające m.in. jego tłu-
maczenia na inne języki.

Metoda pomiaru rozmiaru funkcjonalnego COSMIC Wersja 3.0.1 Podręcznik Pomiaru. Copyright ©2009.

Wszystkie prawa zastrzeżone. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) 3



Kontrola Wersji

Poniższa tabela zawiera historię kolejnych wersji niniejszego dokumentu

Data Recenzenci Modyfikacje i dodatki
31.03.1999 Serge Oligny Pierwsza wersja robocza, stworzona dla uzyskania

komentarzy ze strony recenzentów.
31.07.1999 Patrz Podziękowania Wersja poprawiona, zawierająca komentarze ze

strony recenzentów.
6.10.1999 Patrz Podziękowania Wersja poprawiona, zawierająca komentarze z

warsztatów IWSM’992

29.10.1999 Główny Zespół metody CO-
SMIC

Wersja poprawiona, zawierająca ostateczne po-
prawki przed opublikowaniem wersji 2.0.

1.05.2001 Główny Zespół metody CO-
SMIC

Wersja poprawiona zgodnie z wymogami
ISO/IEC 14143-1: 1998, wzbogacona o obja-
śnienia reguł pomiaru w wersji 2.1.

31.01.2003 COSMIC Measurement
Practices Committee

Wersja poprawiona zgodnie z wymogami
ISO/IEC FDIS 19761: 2002, wzbogacona o
kolejne objaśnienia reguł pomiaru w wersji 2.2.

1.09.2007 COSMIC Measurement
Practices Committee

Wersja poprawiona, zawierająca kolejne wyjaśnie-
nia i dodatki do reguł pomiaru w wersji 3.0 - w
szczególności w zakresie fazy Strategii Pomiaru.
Nazwa metody zostaje zmieniona z COSMIC-FFP
na COSMIC. Od czasu aktualizacji do wersji 3.0
z wersji 2.2, poszczególne części ”Podręcznika Po-
miaru” są umieszczone w osobnych dokumentach-
patrz Wstęp poniżej oraz Załącznik D.

1.05.2009 COSMIC Measurement
Practices Committee

Wersja 3.0 poprawiona na wersję 3.0.1, uwzględ-
nia niewielkie poprawki edytorskie i wyjaśnienia
oraz wyraźniejsze wyróżnienie przykładów. Wer-
sja ta zawiera także zmiany przedstawione w Biu-
letynach Aktualizacji Metody o numerach 3, 4 i 5.
Dla uzyskania szczegółowych informacji dotyczą-
cych powyższych zmian, patrz Załącznik D.

2Proceedings of the International Workshop on Software Measurement IWSM ’99, Lac Supérieur, Québec,
Canada, September 8-10 1999. See http://www.gelog.etsmtl.ca/iwsm99/index2.html for details.
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Przedmowa

Celem metody COSMIC jest dostarczenie standardowej metody pomiaru rozmiaru funkcjonalne-
go oprogramowania z dziedzin funkcjonalnych powszechnie znanych jako ”aplikacje biznesowe”
(lub systemy zarządzania informacją, ang. MIS) i oprogramowanie czasu rzeczywistego.

Metoda Cosmic została zaakceptowana przez ISO/IEC JTC1 SC7 w grudniu 2002 roku jako
Międzynarodowy Standard ISO/IEC 19761 ”Software Engineering - COSMIC-FPP - A functio-
nal size measurement method” (odtąd funkcjonujący jako ISO/IEC 19761).

Dla ścisłości, ISO/IEC 19761 zawiera podstawowe normatywne definicje i reguły metody. Celem
niniejszego Podręcznika Pomiaru jest nie tylko przedstawienie tych reguł i definicji, ale także
dostarczenie dalszych wyjaśnień i wielu innych przykładów, aby pomóc osobom dokonującym
pomiaru w pełni zrozumieć i zastosować tę metodę. Z racji iż z biegiem czasu uzyskano więcej
doświadczenia w pracy z metodą, uznano za wartościowe rozszerzenie reguł i przykładów, a na-
wet modyfikację wyjaśnienia definicji niektórych zasadniczych zagadnień. Organizacja COSMIC
przewiduje, że powyższe rozszerzenia oraz ulepszenia będą przedłożone do ISO, celem uwzględ-
nienia ich w ISO/IEC 19761, kiedy standard będzie gotowy do przeglądu planowanego na lata
2007/2008.
Podręcznik Pomiaru to jeden z z czterech dokumentów COSMIC, które definiują wersję 3.0
metody. Pozostałe trzy to:

� ”Documentation Overview and Glossary of Terms” (”Przegląd dokumentacji i słownik
pojęć”). Słownik wyjaśnia wszystkie pojęcia, które są charakterystyczne dla dokumen-
tów COSMIC. W części tej opisane są także inne dodatkowe dokumenty takie jak studia
przypadku oraz wskazówki właściwe dla danej dziedziny.

� ”Method Overview” (”Przegląd Metody”).

� ”Advanced and Related Topics” (”Tematy Zaawansowane i Powiązane”). Dokument ten
zajmuje się szczegółowo porównywalnością pomiarów rozmiaru i zawiera rozdziały do-
tyczące początkowego lub przybliżonego wymiarowania oraz konwersji pomiarów, które
pojawiły się wcześniej w wersji 2.2 Podręcznika Pomiaru)

Czytelnikom, którzy dopiero zapoznają się z funkcjonalnymi miarami rozmiaru oprogramowania
(”FSM” - functional size measurement) lub którzy są zaznajomieni z inną metodą FSM, radzi
się, aby najpierw zapoznali się z dokumentem ”Method Overiew”, a dopiero potem zaznajomili
się z niniejszym Podręcznikiem Pomiaru.

Główne zmiany uwzględnione w wersji 3.0 Metody COSMIC

Zmiana w nazwie wersji metody COSMIC z 2.2 na 3.0 wskazuje na to, iż nowsza wersja niesie
z sobą znaczący postęp w stosunku do wersji 2.2. Główne zmiany są następujące:

� Aby uczynić dokumentację metody COSMIC bardziej przyjazną dla użytkownika, wersja
3.0 jest obecnie zawarta w czterech odrębnych dokumentach przedstawionych powyżej.

� W wersji 3.0 zostały uwzględnione propozycje z dwóch Biuletynów Aktualizacji Metody,
które zostały opublikowane od ostatniej wersji 2.2 Podręcznika Pomiaru. Są nimi MUB1
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”Proposed Improvements to the Definition and Characteristics of a software ”Layer””
(”Sugerowane poprawki dotyczące definicji oraz cech charakterystycznych ”warstwy” opro-
gramowania” oraz MUB 2 ”Proposed Improvements to the Definition of an ”object of in-
terest”” (”Sugerowane ulepszenia dotyczące definicji ”obiektu zainteresowania””). (Wersja
3.0.1 uwzględnia jeszcze trzy kolejne MUB - patrz załącznik D)

� Faza ”Strategii Pomiaru” została osobno określona jako pierwsza faza procesu pomiaru.
Faza strategii jest także ulepszona poprzez wprowadzenie wytycznych dotyczących pojęcia
”poziomu granulacji” Wymagań Użytkownika Funkcjonalnego dla oprogramowania podle-
gającego pomiarowi, aby zagwarantować porównywalność pomiarów różnych fragmentów
oprogramowania.

� Doświadczenie wykazało, że pojęcia perspektyw ”Użytkownika Końcowego” oraz ”Deve-
lopera”, które zostały wprowadzone w Podręczniku Pomiaru w wersji 2.2, mogą zostać
zastąpione prostszym pojęciem ”użytkownika funkcjonalnego”. Nazwa ta może oznaczać
nadawcę lub zamierzonego odbiorcę danych zdefiniowanego w Wymaganiach Użytkow-
nika Funkcjonalnego oprogramowania, którego pomiar zamierzamy przeprowadzić. Zatem
wszystkie pomiary rozmiarów oprogramowania są wykonywane dla funkcjonalności dostar-
czonej użytkownikowi funkcjonalnemu oprogramowania, który jest określony w FUR

� Nazwa jednostki pomiaru metody została zamieniona z ”jednostki funkcyjnej rozmiaru
COSMIC” (w skrócie ”Cfsu”) na ”Punkt funkcyjny COSMIC” (w skrócie ”CFP”) Zmiana
ta została wprowadzona aby ułatwić jej czytanie i wymowę oraz po to, aby była zgodna z
innymi metodami ”Punktów Funkcyjnych”. Kolejne uproszczenie to zmiana nazwy metody
z ”COSMIC-FFP” na ”Cosmic”.

� Słowniczek został tak zaktualizowany i ulepszony, aby był łatwy w odbiorze i został prze-
niesiony do dokumentu ”Documentation Overview and Glossary of Terms”.

� Niektóre materiały, szczególnie dotyczące pojęć analizy danych, zostały usunięte. Obecnie
znajdują się w ”Guideline for Sizing Business Application Software using COSMIC”(”Przewodniku
wymiarowania aplikacji biznesowych z wykorzystaniem metody COSMIC”), ponieważ są
one specyficzne dla tej dziedziny, a nie dla metody COSMIC.

� Wprowadzono poprawki edytorskie i uzupełnienia, aby poprawić spójność terminologii i
ułatwić jej zrozumienie. Zalicza się do nich konkretną różnicę między słowami ”zasady”
i ”reguły” metody poprzez zapożyczenie pojęcia z dziedziny księgowości, mówiącego, że
”reguły” pomagają zastosować definicje i zasady. Zarówno zasady jak i reguły są obowiąz-
kowe. Dlatego też większość przykładów została przeniesiona z definicji zasad i reguł do
głównego tekstu.

Wszystkie te zmiany są opisane w Załączniku D.

Czytelnicy zaznajomieni z wersją 2.2 Podręcznika Pomiaru zobaczą najwięcej zmian w wersji
3.0 w nowo wyodrębnionej fazie ”Strategii Pomiaru”

Konsekwencje głównych zmian dla istniejących pomiarów rozmiaru oprogramowa-
nia

Pomimo ulepszeń i dodatków wykorzystanych do stworzenia standardu ISO oraz stworzenia
wersji 2.1, 2.2, 3.0 i najnowszej wersji 3.0.1 Podręcznika Pomiaru, zasadnicze zasady metody
Cosmic pozostały niezmienione od momentu ich pierwszej publikacji w pierwszej wersji roboczej
w Podręczniku Pomiaru w roku 1999.

Rozmiary funkcjonalne mierzone według zasad i reguł w wersji 3.0 i 3.0.1 Podręcznika Pomiaru
mogą różnić się od rozmiarów zmierzonych przy użyciu wersji wcześniejszych tylko ze względu na
fakt, iż nowe reguły są w zamierzeniu dokładniejsze. Stąd też, osoby przeprowadzające pomiar
mają mniej możliwości własnych interpretacji niż miało to miejsce w wersjach wcześniejszych.
Zmiany w obszarze Strategii Pomiaru oraz zmiana nazwy jednostki pomiaru zaowocowały nie-
wielkimi różnicami reguł w kwestii przedstawiania wyników pomiaru w porównaniu z wersjami
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wcześniejszymi.

Wyjaśnienie głównych zmian od wersji 2.2 do wersji 3.0 Podręcznika Pomiaru

Należy podkreślić, że jednostka pomiaru COSMIC, ”Cfsu” (nazwa obecna ”CFP”), pozostaje
niezmieniona od momentu, kiedy została wprowadzona w pierwszej publikacji wersji COSMIC-
FFP Podręcznika Pomiaru w roku 1999. Dla porównania, w metodzie COSMIC stanowi ona
odpowiednik np.; jednostki długości takiej jak metr. Jednakże rozmiar funkcjonalny oprogramo-
wania można wyznaczać na wiele sposobów i dlatego, w każdej Metodzie FSM, odpowiedź na
pytanie ”jaki rozmiar powinniśmy mierzyć?” jest czasami problematyczna.

Pierwszy problem polega na tym, że wiemy, iż każdy fragment oprogramowania dostarcza funk-
cjonalności różnego typu ”użytkownikom”. ”użytkownik” jest zdefiniowany w terminologii stan-
dardu ISO/IEC 14143/1 (”Principles of FSM” - ”Zasady FSM”) głównie jako ”cokolwiek, co
wchodzi w reakcję z mierzonym oprogramowaniem”, a co za tym idzie to fakt, iż rozmiar funk-
cjonalny fragmentu oprogramowania zależy od tego, kto lub co jest określone mianem jego
użytkownika lub użytkowników.

Weźmy za przykład oprogramowanie aplikacyjne telefonu komórkowego. Jeśli potraktujemy de-
finicję ISO ”użytkownika” dosłownie, wówczas do użytkowników aplikacji telefonu komórkowego
można zaliczyć: osobę, która naciska na przyciski; części telefonu (np.: wyświetlacz, przyciski
itp.), które wchodzą w interakcję z aplikacją; system operacyjny, który wspiera aplikację; współ-
bieżne fragmenty oprogramowania, które wchodzą w reakcję z aplikacją, która podlega pomiaro-
wi. Wszystkie cztery rodzaje użytkowników wymagają różnej funkcjonalności (stąd też rozmiar
funkcjonalny różni się w zależności od tego, kto lub co jest określane mianem użytkownika). W
takim bądź razie, jeśli otrzymalibyśmy konkretny rozmiar funkcjonalny, skąd wiedzielibyśmy,
kim lub czym był użytkownik lub użytkownicy, czyli jaka funkcjonalność została zmierzona?
Tego typu pytania doprowadziły Komitet praktyk pomiarów metodą COSMIC (”MPC” - Me-
asurement Practices Committee) do wprowadzenia w wersji 2.2 Podręcznika Pomiaru zagadnień
perspektyw ”Użytkownika Końcowego” i ”Developera”. Jednak, doświadczenie pokazało, iż defi-
nicje te, szczególnie perspektywa developera, nie były wystarczająco ogólne, aby pomóc zdefinio-
wać wszystkie potrzeby pomiaru. Komitet wywnioskował, że właściwym i najbardziej ogólnym
podejściem jest zdefiniowanie pojęcia ”użytkownika funkcjonalnego” oraz że zmiany rozmiaru
funkcjonalnego zależą od tego, kto lub co jest określone mianem użytkownika funkcjonalnego.
Identyfikacja użytkowników funkcjonalnych zależy od celu pomiaru i użytkownicy funkcjonalni
powinni być rozpoznawalni w Wymaganiach Użytkownika Funkcjonalnego (”FUR” - Functional
User Requirements) oprogramowania, którego pomiar chcemy przyprowadzić. Określenie kon-
kretnych perspektyw pomiaru nie jest już zatem potrzebne.

Drugą kwestię stanowi fakt, że FUR ewoluują wraz z postępem projektu i, w zależności od tego,
jak mierzymy rozmiar, zmierzony rozmiar może wydawać się wzrastać. Pierwsza wersja FUR dla
nowego fragmentu oprogramowania może być określona na ”wysokim poziomie”. Kiedy projekt
postępuje, a wymagania są omawiane bardziej szczegółowo, FUR są również określone bardziej
szczegółowo lub na ”niskim poziomie”, a ich zmierzony rozmiar wydaje się wzrastać. Różne
poziomy szczegółowości to ”poziomy granulacji”.
Pytanie, które się teraz nasuwa, to: ”jak możemy być pewni, że dwa różne pomiary zostały
przeprowadzone na tym samym poziomie ziarnistości?”. Wersje 3.0 i 3.0.1 Podręcznika Pomia-
rów podają wskazówki w tym zakresie, co jest szczególnie ważne, kiedy dokonuje się pomiarów
w początkowej fazie projektu, kiedy FUR wciąż ewoluują. Zagadnienie staje się krytyczne, w
zadaniach benchmarkingu, kiedy rozmiary wykorzystuje się do pomiarów produktywności, w
oparciu o dane z różnych źródeł.
Ważne jest podkreślenie, iż nowe pojęcia ”użytkownika funkcjonalnego” i ”poziomu granulacji”
oraz powiązane z nimi procesy, które zostały wprowadzone do Strategii Pomiaru, nie muszą być
unikalne dla metody COSMIC. Można je zastosować we wszystkich metodach pomiaru rozmiaru
funkcjonalnego (FSM). Ponieważ metoda COSMIC opiera się na dobrych praktykach inżynierii
oprogramowania i można ją zastosować do szerszej grupy dziedzin oprogramowania niż można
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zastosować metody FSM ”pierwszej generacji”, uwzględniono podczas jej tworzenia problem od-
powiedzi na pytanie ”jaki rozmiar powinniśmy mierzyć?” wprowadzając wspomniane wcześniej
pojęcia.

Większość osób używających metody COSMIC, gdzie cel pomiaru jest związany z z produktyw-
nością (np.: dla szacowania, benchmarków, itp.), w ogóle nie będzie musiała poświęcać czasu
na identyfikację użytkownika funkcjonalnego lub poziomu granulacji, dla których dokonywany
jest pomiar, ponieważ będą one oczywiste. Ale dla pomiarów, gdzie wybory mogą nie być takie
oczywiste, nowy materiał w ”Fazie Strategii Pomiaru” Podręcznika Pomiaru oraz rozdział doty-
czący zapewnienia porównywalności pomiarów rozmiaru w dokumencie ”Advanced and Related
Topics”, omawiają dogłębniej czynniki, które należy wziąć pod uwagę.

Komitet praktyk pomiarów metodą COSMIC
Maj 2009
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1

WPROWADZENIE

1.1 Zastosowanie metody COSMIC

1.1.1 Dziedziny, w których metoda ma zastosowanie

Metoda pomiaru rozmiaru funkcjonalnego COSMIC została tak zaprojektowana, aby można ją
było zastosować funkcjonalności oprogramowania z następujących dziedzin:

� aplikacji biznesowych, mających głównie zastosowanie w: bankowości, ubezpieczeniach,
księgowości, dziale kadr, dziale zakupów, dystrybucji, czy produkcji. Takie oprogramowanie
jest często określane mianem ”bogatego w dane”, ponieważ charakteryzuje go zarządzanie
dużą ilością danych dotyczących wydarzeń w świecie rzeczywistym.

� oprogramowaniu czasu rzeczywistego, którego zadaniem jest nadążać za oraz sterować
zdarzeniami, mającymi miejsce w świecie rzeczywistym. Za przykład może posłużyć opro-
gramowanie central telefonicznych i przełączania komunikatów, oprogramowanie zainsta-
lowane w urządzeniach do kontrolowania maszyn takich jak sprzęt domowy, windy, silniki
samochodowe i samoloty, które służą do sterowania procesami i automatycznego pozyski-
wania danych oraz oprogramowanie wewnątrz systemów operacyjnych komputerów.

� hybrydach powyższych, takich jak systemy rezerwacji czasu rzeczywistego np.: dla linii
lotniczych czy hoteli.

1.1.2 Dziedzina, w której metoda nie ma zastosowania

Metoda pomiaru COSMIC jeszcze nie została zaprojektowana, aby mierzyć funkcjonalność opro-
gramowania intensywnego obliczeniowo tzn. oprogramowania, które charakteryzuje się matema-
tycznie złożonymi algorytmami lub innymi specjalistycznymi i złożonymi regułami takimi jak
w systemach eksperckich, oprogramowaniu symulacyjnym, oprogramowaniu samo uczącym się,
systemach do przewidywania prognozy pogody itp., lub oprogramowania, które przetwarza cią-
głe zmienne takie jak dźwięki audio lub obrazy wideo takie jak np.: w oprogramowaniu gier
komputerowych, instrumentach muzycznych itp..

Jednak dla oprogramowania o takiej funkcjonalności, jest możliwe zdefiniowanie lokalnych roz-
szerzeń metody pomiaru COSMIC. Podręcznik Pomiaru wyjaśnia, w jakich kontekstach takie
rozszerzenia lokalne powinny być użyte oraz podaje przykłady rozszerzenia lokalnego. Kiedy lo-
kalne rozszerzenia zostają użyte, muszą zostać raportowane według konwencji przedstawionych
w rozdziale na temat raportowania wyników pomiaru Podręcznika Pomiaru.

1.1.3 Ograniczenia czynników mających wpływ na rozmiar funkcjonalny

Co więcej, w dziedzinie zastosowania, metoda pomiaru rozmiaru funkcjonalnego COSMIC nie
próbuje mierzyć wszystkich możliwych aspektów funkcjonalności, które mogłyby wpłynąć na
”rozmiar” oprogramowania. Na przykład, ani wpływ ”złożoności” (jakkolwiek zdefiniowany),
ani wpływ ilości atrybutów danych w danym przesunięciu danych nie są ujęte w tej metodzie
pomiaru (aby dowiedzieć się więcej na temat ilości atrybutów danych w przesunięciu danych,
zobacz rozdział Faza Mapowania w Podręczniku Pomiaru). Jak opisano w punkcie 1.1.2, jeśli
zajdzie taka potrzeba, takie aspekty rozmiaru funkcjonalnego można uwzględnić rozszerzeniem
lokalnym w metodzie pomiaru COSMIC.
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1.1.4 Ograniczenia pomiaru bardzo małych fragmentów oprogramowania

Wszystkie metody pomiaru rozmiaru funkcjonalnego są oparte na założeniach uproszczonego
modelu funkcjonalności oprogramowania, który ma być ”względnie” reprezentatywny względem
dziedziny zastosowania. Należy jednak być ostrożnym, wykonując pomiar, porównując czy też
używając (np.: dla szacowania) rozmiarów bardzo małych programów, a szczególnie bardzo ma-
łych zmian w oprogramowaniu, gdzie założenie co do reprezentatywności uproszczonego modelu
może być niezasadne. W przypadku metody COSMIC ”bardzo małe oprogramowanie” oznacza
oprogramowanie zawierające ”kilka” przesunięć danych.

1.2 Wymagania Użytkownika Funkcjonalnego

Metoda pomiaru COSMIC oznacza zastosowanie zbioru modeli, zasad, reguł i procesów wobec
Wymagań Użytkownika Funkcjonalnego (Functional User Requirements - FUR) dla dane-
go oprogramowania. Rezultat stanowi wartość liczbowa (zgodnie z definicją ISO) reprezentująca
rozmiar funkcjonalny oprogramowania według metody COSMIC.

Rozmiary funkcjonalne zmierzone przy użyciu metody COSMIC są zaprojektowane tak, aby
były niezależne od jakichkolwiek decyzji implementacyjnych dla oprogramowania, które ma być
zmierzone. ”Funkcjonalność” dotyczy ”przetwarzania informacji, jakie oprogramowanie musi
wykonywać dla jego użytkowników”.

Bardziej szczegółowo, FUR opisują ”co” oprogramowanie musi zrobić dla użytkowników funk-
cjonalnych, którzy są nadawcami i zamierzonymi odbiorcami danych do i z oprogramowania.
Definicja FUR wyklucza jakiekolwiek techniczne lub jakościowe wymagania, które mówią ”jak”
musi działać oprogramowanie. (Dla zapoznania się z formalną definicją FUR, patrz rozdział 2.2).
Tylko FUR są brane pod uwagę, kiedy jest mierzony rozmiar funkcjonalny.

1.2.1 Wyodrębnianie wymagań użytkownika funkcjonalnego z artefaktów oprogra-
mowania w praktyce

W praktyce, w dokumentacji oprogramowania rzadko znajduje się artefakty dla oprogramowania,
w którym FUR są wyraźnie rozróżnione od innych rodzajów wymagań i są wyrażone w formie
odpowiedniej dla bezpośredniego pomiaru, bez jakiejkolwiek potrzeby interpretacji. Oznacza to,
że zazwyczaj osoba dokonująca pomiaru będzie musiała wyodrębnić FUR z rzeczywistych ar-
tefaktów oprogramowania zanim zacznie je mapować na koncepcje ”modeli oprogramowania”
COSMIC.

Rysunek 1.2.1 - model COSMIC wymagań użytkownika funkcjonalnego przed implementacją.

Jak widać na rysunku 1.2.1 FUR można uzyskać z artefaktów inżynierii oprogramowania które
są wytwarzane zanim powstanie oprogramowanie. Zatem, funkcjonalny rozmiar oprogramowania
można zmierzyć wcześniej niż powstanie jego implementacja w systemie komputerowym.
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Należy zaznaczyć, że artefakty, które są tworzone zanim oprogramowanie jest implementowane,
np.: podczas pozyskiwania i analizy wymagań, mogą opisywać oprogramowanie na różnych ”po-
ziomach granulacji” - zgodnie z ewolucją jego wymagań - patrz punkt 2.4 poniżej.

Uwaga: Wymagania Użytkownika Funkcjonalnego mogą być określone zanim zostaną przypi-
sane do sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Ponieważ celem metody COSMIC jest
wymiarowanie FUR oprogramowania, mierzone są tylko FUR przydzielone do oprogramowania.
Jednak, w zasadzie metodę COSMIC można zastosować do FUR zanim zostaną przydzielone do
oprogramowania lub sprzętu komputerowego, bez względu na ewentualną decyzję implementa-
cyjną. Na przykład, łatwo jest zwymiarować funkcjonalność kalkulatora kieszonkowego używając
metody COSMIC bez wiedzy z jakimi częściami kalkulatora bądź oprogramowaniem (jeżeli w
ogóle jakimś) mamy do czynienia. Jednak, twierdzenie, że metoda COSMIC może być użyta,
aby wymiarować FUR przydzielone do sprzętu komputerowego wymaga więcej testów zanim
będzie można ją uważać za w pełni poprawną bez potrzeby uzupełniania o dalsze reguły.

1.2.2 Pozyskiwanie wymagań użytkownika funkcjonalnego na podstawie zainstalo-
wanego oprogramowania

W pewnych okolicznościach może zaistnieć potrzeba pomiaru oprogramowania bez jakichkolwiek
lub przy użyciu zaledwie kilku artefaktów architektonicznych lub projektowych a FUR mogą
nie być udokumentowane (np.: dla oprogramowania zastanego). W takiej sytuacji, jest nadal
możliwe pozyskiwanie FUR z artefaktów zainstalowanych w systemie komputerowym nawet po
wdrożeniu oprogramowania. Powyższą kwestię ilustruje rysunek 1.2.2

Rysunek 1.2.2 - Model COSMIC odtworzenia FUR dla zastanego oprogramowania

1.2.3 Wyodrębnianie lub uzyskiwanie wymagań użytkownika funkcjonalnego z arte-
faktów oprogramowania

Proces i wysiłek konieczny, aby wyodrębnić FUR z rożnych typów inżynieryjnych artefaktów
oprogramowania lub uzyskać je dla zainstalowanego oprogramowania i przedstawić w formie
wymaganej dla pomiaru przy użyciu metody COSMIC, będzie oczywiście odmienny; te procesy
nie są omówione w Podręczniku Pomiaru. Przyjęto założenie, że wymagania użytkownika funk-
cjonalnego dla oprogramowania, które ma zostać zmierzone, istnieją albo mogą być wydobyte
lub pozyskane z jego artefaktów, z uwagi na cel pomiaru.

Podręcznik Pomiaru ogranicza się do opisania i zdefiniowania koncepcji modeli oprogramowa-
nia metody COSMIC tzn. celów dla wyodrębnienia i uzyskiwania3. Koncepcje te są zawarte w

3”The Guideline for Sizing Business Application Software using COSMIC” zawiera wskazówki dotyczące
mapowania z różnych artefaktów projektowych tworzonych dla aplikacji biznesowych do koncepcji COSMIC
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zbiorze zasad, przedstawionych w dwóch modelach oprogramowania - ”Modelu Kontekstu Opro-
gramowania” i ”Ogólnym Modelu Oprogramowania”.

Oba modele są opisane w dokumencie ”Method Overview”. Czytelnicy, którzy chcą posiąść
ogólne zrozumienie i wyjaśnienie pojęcia modeli powinni się odnieść do dokumentu ”Method
Overview”. Modele przedstawione poniżej, są dokładnie omówione w rozdziałach 2 i 3 niniejsze-
go Podręcznika Pomiaru.

1.3 Model Kontekstu Oprogramowania metody COSMIC

Oprogramowanie, którego pomiar chcemy przeprowadzić, używając metody COSMIC, musi być
starannie określone (w sensie zakresie pomiaru), a jego specyfikacja musi brać pod uwagę kon-
tekst jakiegokolwiek innego oprogramowania oraz infrastruktury, z którymi wchodzi w interakcję.
Model Kontekstu Oprogramowania wprowadza zasady i koncepcje potrzebne do stworzenia ta-
kiej specyfikacji.

Pojęcia wyróżnione pogrubieniem i użyte po raz pierwszy w punktach 1.3 i 1.4 mogą posia-
dać znaczenie typowe dla metody COSMIC. Aby zapoznać się z formalnym definicjami, należy
skorzystać ze słowniczka w ”Documentation Overview and Glossary of Terms”. Wszystkie te
pojęcia są szczegółowo wytłumaczone w rozdziałach 2, 3 i 4.

ZASADY - Model Kontekstu Oprogramowania metody COSMIC
a) Oprogramowanie jest ograniczone przez infrastrukturę
b) Oprogramowanie posiada strukturę warstwową
c) Warstwa może zawierać jeden lub więcej niezależnych współbieżnych fragmentów

oprogramowania, a każdy z fragmentów może się składać z niezależnych współbież-
nych komponentów

d) Oprogramowanie, które ma zostać zmierzone, jest określone przez zakres pomiaru,
który w całości powinien należeć do jednej warstwy

e) Zakres oprogramowania, które ma zostać zmierzone, zależy od celu pomiaru
f) Użytkowników funkcjonalnych oprogramowania identyfikuje się z wymagań użyt-

kownika funkcjonalnego oprogramowania, które ma zostać zmierzone, i określa się
ich jako nadawców oraz/lub zamierzonych odbiorców danych

g) Oprogramowanie wchodzi w interakcję z użytkownikami funkcjonalnymi za pomo-
cą przesunięć danych poprzez granicę. Może także przesuwać dane z oraz do
pamięci trwałej wewnątrz tej granicy

h) FUR mogą być wyrażone na różnych poziomach granulacji
i) Poziom granulacji, na jakim powinno przeprowadzać się pomiary, to procesy funk-

cjonalne
j) Jeśli dokonanie pomiaru nie jest możliwe na poziomie granulacji procesów funkcjo-

nalnych, wówczas FUR powinny zostać zmierzone w przybliżeniu i przeskalowane do
poziomu granulacji procesów funkcjonalnych

Koncepcje Modelu Kontekstu Oprogramowania są wyjaśnione w ”Strategii Pomiaru” w roz-
dziale 2 niniejszego Podręcznika Pomiaru.

1.4 Ogólny Model Oprogramowania

Po zinterpretowaniu FUR danego oprogramowania z punktu widzenia Modelu Kontekstu Opro-
gramowania, możemy do tych FUR zastosować Ogólny Model Oprogramowania, aby zidentyfi-
kować komponenty funkcjonalności, które będziemy mierzyć. Niniejszy Ogólny Model Oprogra-
mowania zakłada, iż następujące ogólne zasady będą prawdziwe dla każdego oprogramowania,
które można zmierzyć tą metodą. (Jak podano w słowniku, celem jakiejkolwiek metody pomia-
ru rozmiaru funkcjonalnego jest zidentyfikowanie ”typów”, nie ”wystąpień” danych lub funkcji.
W poniższym tekście, przyrostek ”typ” będzie pominięty, kiedy będzie mowa o podstawowych
koncepcjach metody COSMIC, chyba, że zajdzie konieczność rozróżnienia ”typów” od ”wysta-
pień”.)
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ZASADY - Ogólny Model Oprogramowania metody COSMIC
a) Oprogramowanie otrzymuje dane wejściowe od swoich użytkowników funkcjonal-

nych i wytwarza dane wyjściowe, i/lub inny wynik, dla użytkowników funkcjonal-
nych

b) Wymagania użytkownika funkcjonalnego oprogramowania, jakie mają zostać zmie-
rzone, mogą być zmapowane na unikalne procesy funkcjonalne

c) Każdy proces funkcjonalny składa się z pod-procesów
d) Każdy pod-proces może być albo przesunięciem danych, albo manipulacją danymi
e) Każdy proces funkcjonalny jest uruchamiany przez przesunięcie danych Wejście

od użytkownika funkcjonalnego, które informuje proces funkcjonalny, że użytkownik
funkcjonalny zidentyfikował zdarzenie

f) Przesunięcie danych przesuwa pojedynczą grupę danych
g) Grupa danych składa się z unikalnego zbioru atrybutów danych, które opisują

pojedynczy obiekt zainteresowania
h) Identyfikuje się cztery typy przysunięć danych. Wejście przesuwa grupę danych do

oprogramowania od użytkownika funkcjonalnego. Wyjście przesuwa grupę danych
z oprogramowania do użytkownika funkcjonalnego. Zapis przesuwa grupę danych
z oprogramowania do pamięci trwałej. Odczyt przesuwa grupę danych z pamięci
trwałej do oprogramowania

i) Proces funkcjonalny zawiera co najmniej jedno przesunięcie danych typu Wejście oraz
jedno przesunięcie danych typu Zapis lub Wyjście, tym samym zawiera przynajmniej
2 przesunięcia danych

j) Jako aproksymacje, dla celu pomiaru, pod-procesy manipulacji danymi nie są mie-
rzone osobno; zakłada się, że funkcjonalność jakiejkolwiek manipulacji danymi może
być uwzględniona w rozmiarze przesunięcia danych, z którym jest powiązana

Koncepcje Ogólnego Modelu Oprogramowania są przedstawione w rozdziale 3 niniejszego
podręcznika zatytułowanym ”Faza Mapowania”.

Gdy FUR są zmapowane na Ogólny Model Oprogramowania, mogą zostać zmierzone przy uży-
ciu procesu z Fazy Pomiaru (rozdział 4). Wyniki pomiaru powinny być przedstawione według
konwencji opisanych w rozdziale 5 ”Raportowanie Wyników Pomiaru”.

1.5 Proces Pomiaru wykorzystujący metodę COSMIC

Ogólnie proces pomiaru metodą COSMIC składa się z 3 etapów:

� Strategii Pomiaru, w którym oprogramowanie jakie ma być zmierzone rozpatrywane jest
w ramach Modelu Kontekstu Oprogramowania (rozdział 2)

� Fazy Mapowania, w którym oprogramowanie jakie ma być zmierzone rozpatrywane jest w
ramach Ogólnego Modelu Oprogramowania (rozdział 3)

� Fazy Pomiaru, w której uzyskuje się rzeczywisty rozmiar (rozdział 4)

Rezultatem zastosowania procesu pomiaru dla oprogramowania jest rozmiar funkcjonalny Wy-
magań Użytkownika Funkcjonalnego fragmentu oprogramowania przedstawiony w ”Punktach
Funkcyjnych Metody COSMIC” (”CFP” - COSMIC Function Points).

Relację pomiędzy powyższymi etapami metody COSMIC brazuje rysunek 1.5:
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Rysunek 1.5 - Struktura metody COSMIC
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2

FAZA STRATEGII POMIARU

W rozdziale tym omówione są cztery kluczowe parametry pomiaru funkcjonalnego rozmiaru
oprogramowania, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem pomiaru, a mianowicie cel i
zakres pomiaru oraz identyfikację użytkowników funkcjonalnych i poziom granulacji. Określenie
tych parametrów pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, ”który rozmiar powinniśmy mierzyć?”
lub, jeśli chodzi nam o pomiar już wykonany, ”jak powinniśmy go interpretować?”.

Należy zaznaczyć, iż te cztery parametry i pokrewne zagadnienia nie są charakterystyczne dla
metody pomiaru rozmiaru funkcjonalnego COSMIC (FSM), ale dla wszystkich metod FSM.
Aczkolwiek w innych metodach FSM mogą nie być omówione różne typy użytkowników funk-
cjonalnych czy różne poziomy granulacji itd. Szersze zastosowanie oraz elastyczność metody
COSMIC wymaga, aby parametry te omówić dokładniej niż w przypadku innych metod FSM.

Podczas rejestrowania wyników jakiegokolwiek pomiaru, należy zarejestrować dane powstałe w
fazie Strategii Pomiaru (jak wymieniono w części 5.2). Niepowodzenie w zdefiniowaniu i zareje-
strowaniu tych danych może doprowadzić do uzyskania pomiarów, które nie mogą być interpre-
towane jako wiarygodne, porównywalne, czy też wykorzystane jako dane wejściowe w procesach
takich jak szacowanie projektów.

Aby pomóc osobie przeprowadzającej pomiar w określeniu Strategii Pomiaru, w czterech czę-
ściach niniejszego rozdziału przedstawione są definicje, zasady, reguły oraz przykłady kluczowych
parametrów - patrz rysunek 2.0 poniżej.
W każdej części podane jest wyjaśnienie, dlaczego dany parametr jest istotny, wykorzystując
analogie, aby pokazać, iż dany parametr w innych dziedzinach pomiaru jest przyjmowany za
rzecz naturalną, a co za tym idzie musi być także wzięty pod uwagę w dziedzinie pomiaru
rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania.

Rysunek 2.0 - Proces określający Strategię Pomiaru
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2.1 Definicja celu pomiaru

Termin ”cel” jest użyty w normalnym znaczeniu.

DEFINICJA - Cel pomiaru
Stwierdzenie, które określa, dlaczego pomiar jest wymagany oraz do czego będzie wy-
korzystany wynik.

2.1.1 Cel pomiaru - analogia

Istnieje wiele powodów, dla których mierzymy rozmiar funkcjonalny oprogramowania, tak jak
istnieje wiele powodów, dla których mierzymy powierzchnię domu. Kiedy naszym celem jest
oszacowanie kosztu wytworzenia nowego oprogramowania, może zajść konieczność pomiaru roz-
miaru funkcjonalnego oprogramowania zanim przejdziemy do jego wytworzenia, podobnie jak
może zajść konieczność zmierzenia powierzchni domu zanim przejdziemy do jego budowy. W
innym kontekście, np.:, kiedy chcemy porównać koszt rzeczywisty z kosztami szacunkowymi,
może zajść konieczność pomiaru funkcjonalnego rozmiaru oprogramowania, po tym jak zostało
wytworzone, tak jak może być użyteczne zmierzenie powierzchni domu po jego wybudowaniu,
aby sprawdzić, czy wymiary się zgadzają. Powód, dla którego pomiar jest wykonany, ma wpływ,
aczkolwiek czasami subtelny, na to, co jest mierzone, bez wpływu na jednostkę pomiaru lub na
zasady pomiaru.

W powyższym przykładzie z domem, pomiar jego powierzchni przed jego wybudowaniem jest
oparty na planach budowlanych. Wymagane wymiary (długość i szerokość) są zaczerpnięte z
planów przy zachowaniu właściwych skal, a powierzchnia domu jest wyliczona na podstawie
ustalonych standardów.

Podobnie, mierzenie funkcjonalnego rozmiaru oprogramowania przed jego wyprodukowaniem,
opiera się na wymaganiach funkcjonalnych użytkownika (FUR), które są pozyskane z jego ”pla-
nów”, czyli artefaktów oprogramowania stworzonych przed jego wyprodukowaniem. Wymaga-
nia funkcjonalne użytkownika pozyskuje się z artefaktów przy użyciu właściwych standardów, a
wymagane wymiary (liczba przesunięć danych) identyfikuje się, tak, aby można było wyliczyć
rozmiar.

Podążając dalej za przykładem domu, mierzenie jego powierzchni po zbudowaniu, wiąże się z
innym procesem pomiaru. Teraz, wymagane wymiary (długość i szerokość) są pozyskane z sa-
mego budynku przy użyciu innego narzędzia, a mianowicie taśmy mierniczej. Jednak, chociaż
mierzony obiekt różni się (mierzymy istniejący dom, a nie jego plany), to wymiary, jednostka
pomiaru oraz zasady pomiaru wszystkie pozostają takie same.

Podobnie, mierzenie funkcjonalnego rozmiaru oprogramowania po jego wyprodukowaniu wiąże
się z innym procesem pomiaru, kiedy to wymagane wymiary pozyskane są z różnych artefak-
tów samego oprogramowania. Chociaż z natury artefakty te różnią się, to wymiary, jednostka
pomiaru oraz zasady pomiaru wszystkie pozostają takie same.

Opierając się na celu pomiaru, od osoby wykonującej pomiar zależy, czy obiekt, który ma zo-
stać zmierzony to dom opisany przez właściciela, dom opisany z perspektywy planów, czy dom,
który został zbudowany. Od osoby wykonujące pomiar zależy także wybór najwłaściwszych ar-
tefaktów do wykonania pomiaru. Oczywiście, te trzy rozmiary mogą się różnić. Taki sam sposób
rozumowania ma zastosowanie przy pomiarze oprogramowania.

PRZYKŁADY: Typowe cele pomiarów

� pomiar rozmiaru wymagań funkcjonalnych użytkownika (FUR) jako wejście do procesu
szacowania kosztów produkcji
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� pomiar rozmiaru zmian w wymaganiach funkcjonalnych użytkownika (FUR) po wstępnym
ich uzgodnieniu, aby zarządzać zmianami zakresu w projekcie

� pomiar rozmiaru wymagań funkcjonalnych użytkownika (FUR) dostarczonego oprogramo-
wania jako wejście do pomiaru efektywności produkcji

� pomiar rozmiaru FUR całego dostarczonego oprogramowania oraz pomiar rozmiaru FUR
stworzonego oprogramowania dla uzyskania rozmiaru re-użycia funkcjonalności

� pomiar rozmiaru FUR istniejącego oprogramowania jako wejście do pomiaru produktyw-
ności utrzymania i wspierania oprogramowania

� pomiar rozmiaru niektórych zmian w FUR istniejącego oprogramowania jako pomiar roz-
miaru produktywności zespołu rozwijającego oprogramowanie

� pomiar rozmiaru funkcjonalnego istniejącego oprogramowania dostępnego dla korzystają-
cych z niego osób.

2.1.2 Znaczenie celu

Cel pomaga określić:

� zakres pomiaru oraz artefakty potrzebne do pomiaru,

� użytkowników funkcjonalnych (jak pokazano w rozdziale 2.3. rozmiar funkcjonalny zmienia
się w zależności od tego, kto lub co jest określone mianem użytkownika funkcjonalnego),

� punkt w czasie w cyklu życia projektu, kiedy pomiar będzie przeprowadzany,

� wymaganą dokładność pomiaru, a w związku z tym pomaga nam zdecydować, którą me-
todę zastosować: metodę pomiaru COSMIC, czy lokalnie określoną aproksymacyjną wer-
sję metody COSMIC (np. wcześnie w cyklu życia projektu, zanim FUR będą w pełni
określone). Dwa ostatnie punkty będą określały poziom granulacji, na którym FUR będą
mierzone.

2.2 Definicja zakresu pomiaru

DEFINICJA - zakres pomiaru
Zbiór Wymagań Użytkownika Funkcjonalnego (FUR), jakie mają być podstawą dla
konkretnego procesu pomiaru rozmiaru.

UWAGA: Należy rozróżnić pomiędzy ”całkowitym zakresem” mierzonego oprogramo-
wania, a ”zakresem” poszczególnych fragmentów oprogramowania, których rozmiar
należy mierzyć osobno. W niniejszym ”Podręczniku Pomiaru” termin ”zakres” (lub
”zakres pomiaru”) odnosi się do danego fragmentu oprogramowania, którego rozmiar
ma być mierzony osobno.

Wymagania Użytkownika Funkcjonalnego według definicji ISO

DEFINICJA - Wymagania Użytkownika Funkcjonalnego(FUR - Functional
User Requriments)
Podzbiór Wymagań Użytkownika. Wymagania opisują, co ma realizować oprogramo-
wanie w kategorii zadań i usług.

UWAGA: Wymagania Użytkownika Funkcjonalnego odnoszą się, ale nie ograniczają
się do:
a) transferu danych (np.: wprowadzenie danych klienta; wysłanie sygnału sterującego)
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b) transformacji danych (np.: obliczenie odsetek; wyznaczenie średniej temperatury)
c) zapisanie danych (np.: zapisanie zamówienia klienta; zapisanie temperatury otocze-

nia)
d) odczytanie danych (np.: odczytnie listy aktualnych pracowników; odczytanie ostat-

niej pozycji samolotu)

Przykłady Wymagań Użytkownika które nie są Wymaganiami Użytkownika Funkcjo-
nalnego zawierają lecz nie ograniczają się do:
a) ograniczenia jakości (np.: ergonomii, niezawodności, wydajności i przenośności)
b) ograniczenia organizacyjne (np.: lokalizacje wykorzystania, wymagana infrastruktura

i zgodność ze standardami)
c) ograniczenia środowiskowe (np.: interoperacyjność, zabezpieczenia, tajność, bezpie-

czeństwo)
d) ograniczenia implementacji (np.: język oprogramowania, harmonogram dostarczania)

REGUŁY- Zakres
a) Zakres Pomiaru Rozmiaru Funkcjonalnego określa się na podstawie celu pomiaru
b) Zakres pomiaru nie obejmuje więcej niż jedną warstwę mierzonego oprogramowania

2.2.1 Określenie zakresu na podstawie celu pomiaru

Jest bardzo istotne by przed rozpoczęciem konkretnego pomiaru, określić zakres tego pomiaru.

Posłużmy się nadal przykładem budowy domu. Jeśli naszym celem jest oszacowanie kosztów,
może zajść konieczność osobnego pomiaru rozmiaru poszczególnych części domu np.: fundamen-
tów, ścian, czy dachu, ponieważ w ich stworzeniu wykorzystujemy różne metody. Tak samo
szacuje się koszty produkcji oprogramowania.

Jeśli system oprogramowania, który ma zostać wyprodukowany, składa się części, które znajdu-
ją się w różnych warstwach architektury systemu, rozmiar oprogramowania w każdej warstwie
musi być mierzony osobno. Oznacza to, że każda część będzie miała osobny zakres zdefiniowany
dla celów pomiaru rozmiaru. Wynika to z zasady (d) dla Modelu Kontekstu Oprogramowania
(więcej na temat warstw, patrz część 2.2.4 poniżej).

Podobnie, jeśli oprogramowanie ma być wyprodukowane jako zbiór współbieżnych komponentów
w jednej warstwie, każdy w innej technologii, wówczas będzie konieczne zdefiniowanie osobnego
zakresu pomiaru dla każdego komponentu zanim zmierzymy ich rozmiary.

PRZYKŁAD 1
Jeśli każdy komponent oprogramowania używa różnej technologii i pomiary mają być wykorzy-
stane do szacowania kosztów produkcji, wówczas osobny zakres pomiaru powinien być zdefinio-
wany dla każdego komponentu, ponieważ każdy pomiar rozmiaru będzie powiązany z różnymi
danymi produktywności (więcej na temat komponentów współbieżnych, patrz część 2.2.5).

Cel pomaga nam także zdecydować, jakie oprogramowanie możemy włączyć do, a jakie wyłączyć
z zakresu pomiaru.

PRZYKŁAD 2
Jeśli naszym celem jest zmierzenie rozmiaru funkcjonalnego całego oprogramowania dostarczo-
nego przez konkretny zespół, najpierw będzie konieczne zdefiniowanie wymagań użytkownika
funkcjonalnego dla każdego z różnych fragmentów i komponentów oprogramowania, jakie mają
być dostarczone przez zespół. Mogą one także zawierać FUR dla fragmentu oprogramowania,
które zostało użyte tylko raz do migracji danych z zastępowanego oprogramowania.
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PRZYKŁAD 3
Jeśli naszym celem jest zmierzenie rozmiaru nowego oprogramowania, które jest dostępne do
użytku, to wynik będzie mniejszy niż w przykładzie 2, ponieważ FUR oprogramowania użytego
do migracji, nie byłyby zawarte w zakresie mierzonego rozmiaru.

Reasumując, cel pomiaru musi być zawsze użyty do określenia:

� jakie oprogramowanie jest zawarte lub wykluczone z całkowitego zakresu,

� sposobu, w jaki zawarte oprogramowanie można podzielić na osobne fragmenty, każdy o
swoim zakresie, mierzonym oddzielnie.

2.2.2 Ogólne rodzaje zakresu

PRZYKŁADY

� portfolio przedsiębiorstwa

� uzgodniona umownie specyfikacja wymagań

� dostarczone produkty pracy zespołu (np. włącznie z funkcjonalnością uzyskaną przez pa-
rametryzację, zakupione pakiety i kod reużywalny, całe wymagane oprogramowanie nie-
zbędne do jednorazowego przeprowadzenia migracji i oprogramowanie do testowania wy-
tworzone specjalnie w tym projekcie)

� wytworzone produkty pracy zespołu (np. włącznie z oprogramowaniem wytworzonym
przez zespół i użytym do jednorazowej migracji danych, z oprogamowaniem do testo-
wania stworzonym specjalnie w tym projekcie, ale wyłączając funkcjonalność uzyskaną
przez zmianę parametrów i wykorzystanie kodu reużywalnego lub zakupionych gotowych
pakietów programowych)

� całe oprogramowanie w warstwie

� pakiet oprogramowania

� aplikacja

� główny (współbieżny) komponent aplikacji

� re-używalna klasa

� wszystkie zmiany wymagane do nowego wydana istniejącego oprogramowania

W praktyce definicja zakresu musi być raczej szczegółowa niż ogólna, np.: wypracowane pro-
dukty zespołu projektowego ”A” lub aplikacji ”B” lub portfolio przedsiębiorstwa ”C”. Definicja
zakresu może również, dla jasności, zawierać wykluczenia.

2.2.3 Poziomy dekompozycji

Niektóre z powyższych ”ogólnych rodzajów zakresu” odpowiadają różnym ”poziomom” dekom-
pozycji oprogramowania, zdefiniowanym w następujący sposób:

DEFINICJA - Poziom dekompozycji
Jakikolwiek poziom dekompozycji wynikający z podziału fragmentu oprogramowania
na komponenty (możemy go nazwać np.:”Poziomem 1”), a następnie z podziału kom-
ponentów na podkomponenty (”Poziom 2”), a następnie z podziału podkomponentów
na podpodkomponenty (”Poziom 3”) itd.

UWAGA 1: Poziomu dekompozycji nie należy mylić z ”poziomem granulacji”.
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UWAGA 2: Pomiar rozmiaru komponentów fragmentu oprogramowania można bez-
pośrednio porównywać wyłącznie dla komponentów współbieżnych i komponentów na
tym samym poziomie dekompozycji.

PRZYKŁAD:
Różne poziomy dekompozycji - odpowiadające zdefiniowanym powyżej ”ogólnym typom zakre-
su” zaistnieją, kiedy ”portfolio aplikacji” będzie się składać z licznych ”aplikacji”, a każda z nich
będzie się składać z ”głównych komponentów”(współbieżnych), a każdy z ”reużywalnych klas
obiektów”.

Określenie zakresu pomiaru może być czymś więcej niż tylko kwestią zdecydowania, jaka funkcjo-
nalność powinna być zawarta w pomiarze. Decyzja może także dotyczyć poziomu dekompozycji
oprogramowania, na jakim pomiar ma być przeprowadzony. Jest to ważna decyzja Strategii
Pomiaru, zależąca od celu pomiaru, ponieważ pomiarów na różnych poziomach dekompozycji
może się nie dać łatwo porównać. Dzieje się tak ponieważ nie da się uzyskać rozmiaru fragmentu
oprogramowania przez sumowania rozmiarów jego komponentów.

2.2.4 Warstwy

Ponieważ zakres fragmentu oprogramowania, jaki ma zostać zmierzony, musi ograniczać się do
jednej warstwy oprogramowania, proces określenia zakresu wymaga od osoby dokonującej po-
miaru zdecydowania, jakie są warstwy architektury oprogramowania. Dlatego też w tej części
będziemy starali się zdefiniować i omówić ”warstwy” oprogramowania, w kontekście w jakim
pojęcie to jest stosowane w metodzie COSMIC.

Definicje i reguły są potrzebne ponieważ:

� Zadaniem osoby dokonującej pomiaru może być pomiar oprogramowania w budowanym
latami systemie informatycznym, czyli oprogramowania, które rozwijało się krokowo, nie
będąc projektowane wg zasad określonej architektury. Dlatego osoba dokonująca pomiaru
może potrzebować wskazówek, jak rozróżnić warstwy według terminologii COSMIC.

� Wyrażenia ”warstwa”, ”architektura warstwowa” oraz ”komponent współbieżny” nie są
konsekwentnie używane w przemyśle informatycznym. Jeśli chcemy dokonać pomiaru opro-
gramowania, w który zastosowano ”architekturę warstwową”, należy sprawdzić, czy ”war-
stwy” w tej architekturze są określone w sposób, który jest kompatybilny z metodą CO-
SMIC. Aby to uczynić, osoba dokonująca pomiaru powinna ustanowić równoważność po-
między specyficznymi obiektami architektury w ”architekturze warstwowej” danego para-
dygmatu, a warstwami zdefiniowanymi w niniejszym podręczniku.

Warstwy mogą być zidentyfikowane według następujących definicji i zasad:

DEFINICJA - Warstwa
Warstwa to podział wynikający z funkcjonalnego podziału systemu oprogramowania,
który łącznie z infrastrukturą sprzętową składa się na cały system komputerowy, w
którym:
a) warstwy układają się w hierarchię
b) na każdym poziomie hierarchii jest tylko jedna warstwa
c) istnieje ”nadrzędna/podrzędna” zależność hierarchiczna pomiędzy usługami funk-

cjonalnymi dostarczonym przez oprogramowanie w dwóch warstwach architektury
oprogramowania, które bezpośrednio wymieniają dane

d) fragmenty oprogramowania, w dwóch różnych warstwach architektury, które wymie-
niają dane, interpretują identycznie tylko część danych
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Identyfikacja warstw to proces iteracyjny. Warstwy są dookreślane wraz z postępem procesu
mapowania. Każda zidentyfikowana warstwa musi spełniać następujące zasady i reguły:

ZASADY - Warstwa
a) Oprogramowanie w jednej warstwie wymienia dane z oprogramowaniem w innej war-

stwie poprzez odpowiednie procesy funkcjonalne.
b) ”Zależność hierarchiczna” pomiędzy warstwami jest taka, że oprogramowanie w ja-

kiejkolwiek warstwie może korzystać z usługi funkcjonalnej jakiegokolwiek oprogra-
mowania w niższej warstwie. Kiedy mamy do czynienia z relacjami opartymi na
korzystaniu, określamy warstwę korzystającą mianem ”nadrzędnej”, a warstwę za-
wierającą wykorzystane oprogramowanie jako ”podrzędną”. Aby działać właściwie,
oprogramowanie w warstwie nadrzędnej bazuje na usługach oprogramowania w war-
stwach podrzędnych. Z kolei oprogramowanie w warstwach podrzędnych, aby dzia-
łać właściwie, bazuje na oprogramowaniu w kolejnych warstwach podrzędnych itd. aż
dojdziemy do końca hierarchii. I odwrotnie, oprogramowanie w warstwie podrzędnej,
łącznie z oprogramowaniem w jakichkolwiek warstwach podrzędnych, od których za-
leży, może działać bez wykorzystania usług oprogramowania dostępnych w warstwie
nadrzędnej w hierarchii.

c) Oprogramowanie w jednej warstwie niekoniecznie korzysta z wszystkich usług funk-
cjonalnych dostarczonych przez oprogramowanie w warstwie podrzędnej.

d) Dane, które podlegają wymianie pomiędzy oprogramowaniem w dwóch warstwach, są
inaczej określone i zinterpretowane w FUR odpowiadających im dwóm fragmentom
oprogramowania. Oznacza to, że dwa fragmenty oprogramowania rozpoznają różne
atrybuty danych oraz/lub podgrup danych, które podlegają wymianie. Musi jednak
istnieć jeden lub więcej wspólnie zdefiniowanych atrybutów danych lub podgrup, aby
umożliwić oprogramowaniu w warstwie otrzymującej zinterpretowanie danych, które
zostały przekazane przez oprogramowanie w warstwie wysyłającej, według potrzeb
oprogramowania otrzymującego.

REGUŁY - Warstwa
a) Jeśli oprogramowanie powstaje przy użyciu ustalonej architektury zgodnej z mode-

lem COSMIC, wówczas architektura ta powinna zostać użyta do zidentyfikowania
warstw dla celów pomiaru.

b) W MIS, czy też oprogramowaniu biznesowym, ”górną” warstwę, czyli warstwę, która
nie jest podrzędna względem innej warstwy, określamy mianem warstwy ”aplikacji”.
Aby działać właściwie oprogramowanie w tej warstwie ostatecznie bazuje na usłu-
gach oprogramowania we wszystkich pozostałych warstwach. W dziedzinie oprogra-
mowania czasu rzeczywistego, oprogramowanie w ”górnej warstwie” jest powszechnie
znane jako ”system” na przykład ”oprogramowanie systemu sterowania procesem”,
”oprogramowanie systemu kontroli lotów”...

c) Nie należy zakładać, iż oprogramowanie, które powstało bez projektu architektury,
czy strukturalizacji może zostać podzielone na warstwy według modelu COSMIC.

Pakiety funkcjonalnych usług oprogramowania takie jak systemy zarządzania bazą danych,
systemy operacyjne, czy sterowniki urządzeń powinny być umiejscowione w osobnych warstwach.

Raz zidentyfikowana, każda warstwa może być zarejestrowana jako osobny ”komponent” w ma-
cierzy Ogólnego Modelu Oprogramowania (załącznik A) i odpowiednio opisana.

PRZYKŁAD 1:
(Fizyczna) struktura typowej warstwowej architektury oprogramowania (termin ”warstwa” po-
jawia się w znaczeniu tutaj określonym) wspierająca aplikacje biznesowe - rysunek 2.2.4.1:
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Rysunek 2.2.4.1 - typowa warstwowa architektura oprogramowania dla aplikacji typu MIS.

PRZYKŁAD 2:
Fizyczna struktura typowej warstwowej architektury oprogramowania (termin ”warstwa” zno-
wu w znaczeniu tutaj określonym) wspierająca osadzone oprogramowanie czasu rzeczywistego-
rysunek 2.2.4.2:

Rysunek 2.2.4.2 - typowa warstwowa architektura dla oprogramowania czasu rzeczywistego osa-
dzonego w systemie komputerowym.

2.2.5 Komponenty współbieżne

Uwzględniając koncepcję warstw, ”współbieżność” to:

DEFINICJA - Współbieżność
Dwa fragmenty oprogramowania są współbieżne, jeśli należą do tej samej warstwy.

UWAGA: Dwa współbieżne fragmenty oprogramowania nie muszą znajdować się na
tym samym poziomie dekompozycji.

Definicja i zasady komponentów współbieżnych:

DEFINICJA - Komponent współbieżny
Komponent ze zbioru komponentów współdziałających, będących na tym samym po-
ziomie dekompozycji, który powstaje w wyniku podziału fragmentu oprogramowania
wewnątrz jednej warstwy, gdzie każdy komponent spełnia część FUR tego fragmentu
oprogramowania.
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UWAGA:Podział fragmentu oprogramowania na komponenty współbieżne może być
odpowiedzią na funkcjonalne i niefunkcjonalne wymagania użytkownika.

Każdy zidentyfikowany komponent współbieżny musi spełniać następujące zasady:

ZASADY- komponent współbieżny
a) W zbiorze komponentów współbieżnych znajdujących się w jednej warstwie frag-

mentu oprogramowania, nie ma hierarchicznej zależności pomiędzy komponentami
współbieżnymi , tak jak ma to miejsce pomiędzy warstwami. FUR wszystkich kom-
ponentów współbieżnych w jakiejkolwiek warstwie fragmentu oprogramowania, są na
tym samym ”poziomie” w hierarchii warstw.

b) Wszystkie komponenty współbieżne muszą ze sobą współdziałać, aby oprogramowa-
nie poprawnie działało.

c) Grupa danych może być bezpośrednio wymieniona pomiędzy dwoma współbieżny-
mi komponentami fragmentu oprogramowania przez proces funkcjonalny pierwsze-
go komponentu zawierający Wyjście, które jest odebrane jako Wejście przez proces
funkcjonalny drugiego komponentu. Alternatywnie, wymiana może odbyć się pośred-
nio, w taki sposób, iż proces funkcjonalny utrwala grupę danych poprzez Zapis, a
proces funkcjonalny drugiego komponentu odzyskuje ją poprzez Odczyt.

Każdy zidentyfikowany komponent współbieżny może być zarejestrowany jako osobny ”kom-
ponent” w macierzy Ogólnego Modelu Oprogramowania (załącznik A) i odpowiednio opisany.

PRZYKŁAD: Kiedy aplikacja biznesowa rozwija się jako trzy główne komponenty, a mianowicie
”interfejs użytkownika” (lub ”front-end”), ”reguły biznesowe” i ”usługi danych”, wówczas te
trzy komponenty są współbieżne.

Uwaga: Dwa oddzielne, ale współbieżne fragmenty oprogramowania, które znajdują się w tej sa-
mej warstwie, mogą wymieniać ze sobą dane za pomocą którejkolwiek z sekwencji , omówionych
w części Zasady dla dwóch komponentów współbieżnych, podpunkt c).

Następujący diagram przedstawia sytuację, która ilustruje powyższy przykład. Przedstawione
oprogramowanie znajduje się w tej samej warstwie aplikacji. Wymiana pomiędzy dwoma kom-
ponentami współbieżnymi Aplikacji X i pomiędzy dwoma współbieżnymi fragmentami oprogra-
mowania (komponent 2 Aplikacji X i Aplikacja Y) może mieć miejsce poprzez którąkolwiek z
sekwencji, omówionych w Zasadzie c) dla dwóch komponentów współbieżnych.

Rysunek 2.2.5.1 - Relacja pomiędzy koncepcjami ”współbieżności”, ”komponentu” i ”kompo-
nentu współbieżnego”
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2.3 Identyfikowanie użytkowników funkcjonalnych

2.3.1 Różnicowanie rozmiaru funkcjonalnego względem użytkowników funkcjonal-
nych

Wykorzystując analogię, pomiar powierzchni podłóg w biurze może być przeprowadzony według
czterech następujących konwencji (Nota bene: zakres - konkretne biuro - jest jednakowy dla
wszystkich czterech konwencji).

� Właściciel budynku musi płacić podatki za biuro/a. Dla niego, powierzchnia, czyli ”metry
kwadratowe brutto”, jest określona na podstawie wymiarów zewnętrznych i dlatego zawiera
np.: wspólne korytarze, przestrzeń, gdzie stoją ściany itp.

� Osoba zajmująca się ogrzewaniem budynku jest z kolei zainteresowana ”metrami kwadra-
towymi netto”, czyli powierzchnią wewnątrz budynku np.: powierzchnią publiczną, czy
przestrzenią zajętą przez windy, wyłączając z tego grubość ścian.

� Osoba odpowiedzialna za sprzątanie budynku, zatrudniona przez dzierżawcę, jest zaintere-
sowana ”netto-netto”, co wyklucza powierzchnię publiczną, ale zawiera korytarze używane
przez dzierżawcę.

� Kierownik biura planowania jest zainteresowany ”metrami kwadratowym”, czyli przestrze-
nią wykorzystywaną przez biura.

Na powyższym przykładzie widać, iż czterej różni użytkownicy ”jednej konkretnej rzeczy” mogą
”widzieć” różną funkcjonalność i dlatego mogą mierzyć różne wymiary ”jednej konkretnej rze-
czy”. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to różni użytkownicy funkcjonalni mogą wymagać (przez
FUR) i używać różnej funkcjonalności, dlatego też funkcjonalne wymiary będą się różnić w za-
leżności od wyboru użytkowników funkcjonalnych.

2.3.2 Użytkownicy funkcjonalni

”Użytkownik5” jest określony jako ”coś, co wchodzi w interakcję z mierzonym oprogramowa-
niem”. Ta definicja jest, jednak zbyt ogólna dla potrzeb metody COSMIC. W metodzie CO-
SMIC, wybór użytkownika lub użytkowników jest określony przez wymagania ”użytkownika”
funkcjonalnego, które mamy zmierzyć. Definicja takiego typu użytkownika, określonego mianem
”użytkownika funkcjonalnego”, jest następująca.

DEFINICJA - Użytkownik funkcjonalny
Użytkownik, który zarazem jest nadawcą jak i zamierzonym odbiorcą danych w Wy-
maganiach Użytkownika Funkcjonalnego fragmentu oprogramowania.

W metodzie COSMIC, ważne jest, aby rozróżnić użytkowników funkcjonalnych fragmentu
oprogramowania, które mamy zmierzyć, od wszystkich możliwych użytkowników.

PRZYKŁAD 1: Weźmy pod uwagę aplikacje biznesową; jej użytkownicy funkcjonalni to oso-
by z niej korzystające oraz inne aplikacje współbieżne, z którymi wchodzi w interakcje. Dla
aplikacji czasu rzeczywistego, użytkownikami funkcjonalnymi są urządzania sprzętowe oraz inne
współbieżne oprogramowania z którymi wchodzi w interakcje. Wymagania użytkownika funkcjo-
nalnego (FUR) takiego oprogramowania są zazwyczaj tak wyrażane iż, użytkownicy funkcjonalni
są nadawcą danych i zamierzonym odbiorcą danych do i z oprogramowania.

Jednak, całkowity zbiór ”użytkowników”, czyli ”czegoś, co wchodzi w interakcję z oprogramo-
waniem”, musi zawierać system operacyjny. Ale FUR jakiejkolwiek aplikacji nigdy nie zawiera
systemu operacyjnego jako użytkownika. Jakiekolwiek ograniczenia, jakie system operacyjny mo-
że narzucić aplikacji, są typowe dla wszystkich aplikacji. Ograniczeniami zajmuje się kompilator

5Patrz słownik-definicja zaczerpnięta z ISO/IEC 14143/1:2007
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lub interpreter i są one niewidoczne dla rzeczywistych użytkowników funkcjonalnych aplikacji.
W praktycznym pomiarze rozmiaru funkcjonalnego, system operacyjny nigdy nie jest uważany
za użytkownika funkcjonalnego aplikacji6

Nie zawsze jednak identyfikacja użytkowników funkcjonalnych jest oczywista.

PRZYKŁAD 2:
Weźmy pod uwagę aplikację oprogramowania telefonu komórkowego (po raz pierwszy była mo-
wa o niej we Wstępie). Chociaż wyeliminowaliśmy system operacyjny telefonu komórkowego
jako możliwego użytkownika funkcjonalnego aplikacji, to ”użytkownikami” nadal mogłyby być
a) osoby, które naciskają przycisk lub b) elementy telefonu (np.: wyświetlacz, przyciski, itp.)
oraz aplikacje współbieżne, które wchodzą w bezpośrednią interakcję z aplikacją telefonu. Użyt-
kownik telefonu będzie widział tylko podzbiór całej funkcjonalności, która musi być dostarczona,
aby umożliwić działanie aplikacji telefonu komórkowego. Tak, więc dwa rodzaje użytkowników
będą ”widziały” różną funkcjonalność; rozmiar wymagań FUR dla użytkownika telefonu bę-
dzie mniejszy niż rozmiar wymagań FUR, który trzeba stworzyć, aby aplikacja telefonu mogła
działać7.

REGUŁY - Użytkownicy funkcjonalni
a) Użytkownicy funkcjonalni mierzonego fragmentu oprogramowania są wyodrębniani

z celu pomiaru.
b) Kiedy cel pomiaru jest związany z wytworzeniem lub zmodyfikowaniem fragmentu

oprogramowania, wówczas użytkownikami funkcjonalnymi powinni być ci, którym
nowa lub zmodyfikowana funkcjonalność powinna być dostarczona.

Zidentyfikowawszy użytkowników funkcjonalnych, łatwiej jest zidentyfikować granicę, ponie-
waż znajduje się ona pomiędzy mierzonym fragmentem oprogramowania, a jego użytkownikami
funkcjonalnymi. W tej analizie nie bierzemy pod uwagę żadnego innego sprzętu, czy oprogra-
mowania8.

DEFINICJA - Granica
Granica to konceptualny interfejs pomiędzy mierzonym oprogramowaniem, a jego użyt-
kownikami funkcjonalnymi.

UWAGA:
Granicą fragmentu oprogramowania jest konceptualna granica pomiędzy tym opro-
gramowaniem, a środowiskiem, w którym ono funkcjonuje, Granica pozwala osobie
dokonującej pomiaru jednoznacznie rozróżnić, co zawiera mierzone oprogramowanie
od tego, co jest częścią środowiska operacyjnego mierzonego oprogramowania.

Nota bene: Powyższą definicję ”granicy” zaczerpnięto z ISO/IES 14143/1:2007. Została ona
zmodyfikowana poprzez dodanie słowa ”funkcjonalny”, aby określić ”użytkownika”. Aby uniknąć
dwuznaczności, nie należy mylić pojęcia granicy z linią, którą można by obrysować oprogramo-
wanie, które ma być zmierzone, aby określić zakres pomiaru. Pojęcie granic nie jest używane do
zdefiniowania zakresu pomiaru.
Poniższe reguły mogą się przydać, aby potwierdzić status granicy:

6Oczywiście w rzeczywistości jest na odwrót. Aplikacje są funkcjonalnymi użytkownikami systemu opera-
cyjnego. FUR systemu operacyjnego są zdefiniowane, biorąc pod uwagę aplikacje, które system musi wspierać
jako swoich użytkowników funkcjonalnych

7Toivonen, na przykład, porównał funkcjonalność telefonów komórkowych dostępnych dla ich użytkow-
ników w warsztacie ”Definicja pomiarów wydajności pamięci oprogramowania w przenośnych terminalach”,
Międzynarodowy warsztat na temat pomiaru oprogramowania, Magdeburg, Niemcy, październik 2002.

8Jeśli osoba dokonująca pomiaru przeanalizowała FUR celem identyfikacji nadawców i odbiorców danych
to granica oprogramowania została defacto określona
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REGUŁY - Granica
a) Identyfikuje użytkowników funkcjonalnych, którzy wchodzą w interakcję z mierzo-

nym oprogramowaniem. Granica leży pomiędzy użytkownikami funkcjonalnymi, a
danym oprogramowaniem.

b) Według definicji, granica znajduje się pomiędzy każdą zidentyfikowaną parą warstw,
gdzie oprogramowanie w jednej z nich jest użytkownikiem funkcjonalnym oprogra-
mowania w drugiej, która ma zostać zmierzona.

c) Granica znajduje się pomiędzy jakimikolwiek dwoma fragmentami oprogramowania,
włączając w to jakiekolwiek dwa komponenty, które są względem siebie współbieżne;
w takim przypadku każdy fragment oprogramowania i/lub każdy komponent może
być użytkownikiem funkcjonalnym swego odpowiednika

Dzięki pojęciu granicy możemy rozróżnić pomiędzy tym, co jest częścią mierzonego opro-
gramowania (czyli tym, co jest po stronie oprogramowania), a tym, co jest częścią środowiska
użytkowników funkcjonalnych (czyli tym, co znajduje się po stornie użytkowników funkcjonal-
nych). Pamięć trwała nie jest uważana za użytkownika oprogramowania i dlatego występuje po
stronie oprogramowania.

2.4 Identyfikowanie poziomu granulacji

2.4.1 Potrzeba standardowego poziomu granulacji

Kiedy rozpoczynamy projektować i budować nowy dom, pierwsze plany naniesione przez archi-
tekta są na ”wysokim poziomie”. Oznacza to, że zawierają zarys domu i niewiele detali. W miarę
postępowania projektu w kierunku etapu budowy, są potrzebne bardziej szczegółowe plany (na
”niskim poziomie”).

To samo dotyczy oprogramowania. W początkowym etapie tworzenia oprogramowania, FUR są
są określone ”na poziomie wysokim”, zarówno jeśli chodzi o zarys jaki i detale. W miarę postę-
pu projektu, FUR stają się bardziej dopracowane (np.: poprzez wersje 1, 2, 3 itp.), odkrywając
więcej szczegółów ”na niskim poziomie”. Różne stopnie uszczegółowienia FUR określamy mia-
nem różnych ”poziomów granulacji”. Patrz także część 2.4.3 dla innych terminów mylonych z
pojęciem ”poziomu granulacji”.

DEFINICJA - Poziom granulacji
Poziom rozbudowy opisu pojedynczego fragmentu oprogramowania (np.: specyfikacja
wymagań lub opis struktury fragmentu oprogramowania) w taki sposób, że na każdym
zwiększonym poziomie rozbudowy, opis funkcjonalności fragmentu oprogramowania
znajduje się na zwiększonym i jednolitym poziomie detali.

UWAGA: Osoby wykonujące pomiar powinny być świadome faktu, że kiedy wymaga-
nia ewoluują we wczesnym cyklu życia projektu, w każdej chwili różne części wyma-
ganej funkcjonalności oprogramowania będą dokumentowane na różnych poziomach
granulacji.

Plany budowy domu są wykonywane w skalach standardowych i łatwo jest przenieść wymiary
zmierzone na jednym rysunku na inny o odmiennej skali. Jednak nie ma standardowych skal
dla różnych poziomów granulacji, na których oprogramowanie ma być specyfikowane. Dlatego
może być trudno zapewnić by dwie specyfikacje FUR były na tym samym poziomie granulacji.
Bez uzgodnienia standardowego poziomu granulacji, na którym wykonywany jest pomiar (lub
do którego pomiar ma być przeskalowany), nie możemy być pewni, iż da się porównać dwa
pomiary rozmiaru funkcjonalnego. Być może osoby wykonujące pomiar będą musiały stworzyć
własną metodę skalowania pomiarów z jednego poziomu granulacji na drugi.

Aby dogłębniej przedstawić powyższą kwestię, skorzystamy z kolejnej analogii. Zestaw map dro-
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gowych ukazuje detale sieci dróg krajowych na trzech poziomach granulacji:

� mapa A przedstawia autostrady i szosy główne,

� mapa B przedstawia wszystkie autostrady, drogi główne i poboczne (tak jak w atlasie
samochodowym),

� mapa C przedstawia wszystkie drogi z ich nazwami (tak jak w zestawie map danego re-
gionu).

Jeśli nie poznalibyśmy zjawiska takiego jak różne poziomy granulacji, wówczas wydawałoby
się nam, że trzy mapy ukazują różne rozmiary sieci dróg krajowych. Oczywiście, w przypadku
map drogowych, wszyscy rozumieją różne poziomy detali oraz standardowe skale, które służą
do zinterpretowania rozmiaru sieci na jakimkolwiek poziomie. Abstrakcyjne pojęcie ”poziomu
granulacji” kryje się za skalami powyższych map.

Jeżeli chodzi o pomiar oprogramowania, to istnieje tylko jeden standardowy poziom granula-
cji, który można jednoznacznie zdefiniować. Jest to poziom, na którym indywidualne procesy
funkcjonalne zostały zidentyfikowane, a ich przesunięcia danych zdefiniowane. Pomiary powin-
ny zostać wykonane na tym poziomie lub powinny zostać na ten poziom przeskalowane, kiedy
zajdzie taka możliwość9.

2.4.2 Wyjaśnienie ”poziomu granulacji”

Przed przejściem dalej, musimy być pewni, że dobrze rozumiemy znaczenie ”poziomu granulacji”
w metodzie COSMIC. Jak zostało wcześniej zdefiniowane, rozbudowanie opisu oprogramowania
z ”wyższego” poziomu granulacji na ”niższy” związane jest z ”przybliżeniem” i ujawnieniem
większej ilości szczegółów, bez zmiany zakresu. Proces ten NIE powinien być mylony z żadnym
z poniższych.

� Przybliżenie artefaktu, opisującego oprogramowanie, aby ukazać różne podzbiory funkcjo-
nalności dostarczonej różnym użytkownikom, w wyniku czego, prawdopodobnie ogranicza-
jąc funkcjonalność, która ma być zmierzona

� Przybliżenie oprogramowania, aby ukazać jego komponenty, pod-komponenty, itp. (na róż-
nych ”poziomach dekompozycji”- patrz część 2.2.2 powyżej). Takie przybliżenie może być
konieczne, jeśli cel pomiaru wymaga, aby całościowy pomiaru zakresu został podzielony
na mniejsze części według fizycznej struktury oprogramowania.

� Rozwijanie opisu oprogramowania w trakcie jego rozwoju w cyklu życia projektu np.:od
wymagań do logicznego projektu, następnie fizycznego projektu itd. Bez względu na etap
w tworzeniu oprogramowania, jesteśmy jedynie zainteresowani FUR dla celów pomiaru.

2.4.3 Standardowy poziom granulacji

Standardowy poziom granulacji dla pomiaru jest ”poziomem procesu funkcjonalnego”. Oto jego
definicja10:

DEFINICJA - Granulacja na poziomie procesu funkcjonalnego
Poziom granulacji opisu (fragmentu) oprogramowania, na którym użytkownicy funk-
cjonalni:
a) to osoby, urządzenia sprzętowe lub fragmenty oprogramowania (lecz nie grupy tychże)

ORAZ
b) wykrywają pojedyncze zdarzenia, na które oprogramowanie musi zareagować (lecz

nie poziom, na którym definiowane są grupy tych zdarzeń)
9Skalowanie pomiarów z jednego poziomu granulacji na drugi zostało już wprowadzone w wersji 2.2 w

”Podręczniku pomiaru”, rozdział 7 zatytułowany ”Wczesne przybliżone wymiarowanie przy użyciu metody
COSMIC” (temat ten można znaleźć obecnie w dokumencie ”Advanced & Related Topics”.
10Nazwa ”granulacja na poziomie procesu funkcjonalnego” wzięła się stąd, iż jest to poziom, na którym są

zidentyfikowane procesy funkcjonalne i przesunięcia danych - patrz część 3.2, gdzie procesy funkcjonalne są
omówione bardziej szczegółowo.
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UWAGA 1: W praktyce, dokumentacja oprogramowania, zawierająca FUR, często opi-
suje funkcjonalność na różnych poziomach granulacji, szczególnie, kiedy dokumentacja
się wciąż rozwija.
UWAGA 2: ”Grupy tych” (użytkowników funkcjonalnych) mogą być, na przykład,
”departamentem”, którego członkowie zajmują się wieloma typami procesów funk-
cjonalnych; lub ”panelem kontroli”, który zawiera wiele rodzajów przyrządów; lub
”systemem centralnym”.
UWAGA 3: ”Grupy zdarzeń”, które mogą zostać wskazane w specyfikacji FUR na
wysokim poziomie granulacji przez strumień danych wejściowych do systemu oprogra-
mowania dla księgowości o nazwie ”transakcje sprzedaży”; lub przez strumień danych
wejściowych do systemu oprogramowania lotów o nazwie ”polecenia pilota”.

Opierając się na powyższej definicji, możemy teraz określić następujące reguły i zalecenia

REGUŁY - Granulacja na poziomie procesu funkcjonalnego
a) Pomiar rozmiaru funkcjonalnego powinien być przeprowadzony na poziomie granu-

lacji na poziomie procesu funkcjonalnego
b) W sytuacji gdy pomiar rozmiaru funkcjonalnego jest realizowany dla FUR, któ-

re nie zostały jeszcze określone na poziomie wszystkich procesów funkcjonlanych i
wszystkich detali dotyczących przesunięć danych, to pomiar ten należy wykonać dla
zdefiniowanej funkcjonalności i przeskalować do poziomu granulacji procesów funk-
cjonalnych (patrz dokument: ”Advanced and Related Topics”, metody aproksymacji
i szacowanie rozmiaru funkcjonalnego na wczesnym etapie)

Poza regułami, COSMIC zaleca11, aby granulacja na poziomie procesu funkcjonalnego stała
się standardem pomiarów rozmiaru funkcjonalnego oraz aby była używana przez dostawców da-
nych statystycznych i w narzędziach oprogramowania zaprojektowanych, aby wspierać pomiary
rozmiaru funkcjonalnego, np.: dla szacowania projektów.

PRZYKŁAD:
Funkcjonalność na różnych poziomach granulacji

Przykład, bazujący na oprogramowaniu aplikacji biznesowej, przedstawia typowy system do za-
mawiania produktów przez internet. Nazwiemy go systemem ”Everest”. (Dokument ”Advanced
and Related Topics” zawiera przykład zaczerpnięty z oprogramowania czasu rzeczywistego).
Aby zilustrować poziomy granulacji, poniższy opis został bardzo uproszczony. Opis przedstawia
jedynie funkcjonalność dostępną dla klientów-użytkowników systemu Everest. Dlatego też opis
wyklucza funkcjonalność, która musi zaistnieć, aby system mógł dostarczyć do klienta produkty
takie jak funkcjonalność dostępna dla obsługi systemu Everest, dostawcy towarów, reklamodaw-
cy, dostawcy usług płatniczych, itp.

Dlatego zakres pomiaru jest zdefiniowany jako ”części aplikacji systemu Everest dostępne dla
klientów przez internet”. Zakładamy, że celem pomiaru jest określenie rozmiaru funkcjonalne-
go aplikacji dostępnej dla klientów- użytkowników (jako ”użytkowników funkcjonalnych”). Na
najwyższym ”poziomie 1” całej aplikacji, specyfikacja FUR Systemu Zamówień Everest byłaby
prostym streszczeniem specyfikacji, czyli:

Klienci korzystający z systemu Everest muszą mieć możliwość zadawania pytań, wybierania,
zamawiania, płacenia i otrzymywania produktów z asortymentu Everest, w tym produktów od
dostawców postronnych.

Przybliżając najwyższy poziom specyfikacji, na następnym, niższym poziomie 2 odnajdujemy
11Powodem, dla którego użycie granulacji na poziomie procesu funkcjonalnego jest ”zalecane”, a nie przed-

stawione jako reguła, jest fakt, iż owo zalecenie nie dotyczy tylko poszczególnych użytkowników metody CO-
SMIC, ale także sieci dostawców usług i narzędzi, które korzystają z pomiarów rozmiaru. COSMIC może jedynie
publikować zalecenia dla tej szerokiej grupy użytkowników.
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system, który składa się z czterech pod-systemów widocznych na rysunku 2.4.3.1

Rysunek 2.4.3.1 - Częściowa analiza Systemu Zamówień Everest, ukazująca cztery poziomy
analizy.

Oto cztery podsystemy:

� Podsystem Zapytań i Zamówień - umożliwia on klientowi znalezienie produktu w bazie
danych Everest. Dzięki niemu możemy także sprawdzić cenę produktu, jego dostępność,
a wybrany produkt możemy dodać do ”koszyka”. Podsystem promuje także sprzedaże,
przedstawiając oferty specjalne, czy recenzje niektórych produktów. Umożliwia także za-
dawanie pytań na przykład dotyczących warunków dostawy. Podsystem ten jest bardzo
skomplikowany i nie jest analizowany bardziej szczegółowo poniżej poziomu 2 dla celów
tego przykładu.

� Podsystem Zakupu i Zapłaty - umożliwia klientowi zaakceptować zamówienie i zapłacić
za towary w koszyku.

� Podsystem Śledzenia Zamówienia - umożliwia klientowi uzyskanie informacji, w jakim
miejscu realizacji jest nasze zamówienie, umożliwia także zarządzanie zamówieniem (na
przykład zmianę adresu dostawy), czy oddanie towarów kiepskiej jakości.

� Podsystem Zarządzania Kontem - umożliwia klientowi zachowanie szczegółów dotyczących
konta takich jak: adres, sposób płatności itp.

Rysunek 2.4.3.1 ukazuje szczegóły, które pojawiają się w przybliżeniu. Są nimi dwa kolejne
poziomy dotyczące podsystemu Zakupu i Zapłaty, podsystemu Śledzenia Zamówienia oraz Za-
rządzania Kontem. W procesie przybliżenia należy zauważyć, że:

� zakresu systemu aplikacji, która ma zostać zmierzona nie został zmieniony

� wszystkie poziomy opisu oprogramowania systemu Everest ukazują funkcjonalność dostęp-
ną dla klientów (czyli użytkowników funkcjonalnych) - klient może ”zobaczyć” funkcjonal-
ność systemu na wszystkich czterech poziomach analizy

Rysunek 2.4.3.1 ukazuje, iż kiedy przybliżamy niższe poziomy powyższej analizy trzech pod-
systemów, znajdujemy poszczególne procesy funkcjonalne na poziomie 3 (dla dwóch zapytań
podsystemu Kontynuacji Zamówienia) i na poziomie 4 dla dwóch innych podsystemów. Przy-
kład ten ukazuje, że kiedy analizujemy funkcjonalność poprzez podejście top-down, nie możemy
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zakładać, że funkcjonalność na konkretnym ”poziomie” diagramu będzie zawsze odpowiadać ta-
kiemu samemu ”poziomowi granulacji”, jaki jest przedstawiony w metodzie COSMIC. (Definicja
ta wymaga, aby na dowolnym poziomie granulacji funkcjonalność była ”na porównywalnym po-
ziomie szczegółowości”.)

Inni analitycy mogliby narysować diagram inaczej, ukazując inne grupy funkcjonalności na każ-
dym poziomie. Nie ma jednego ”poprawnego” sposobu analizowania funkcjonalności takiego
skomplikowanego systemu12

Biorąc pod uwagę te różnice, które nieuchronnie pojawiają się w praktyce, osoba przeprowadza-
jąca pomiar musi dokładnie zbadać różne poziomy diagramu analitycznego, aby znaleźć procesy
funkcjonalne, które trzeba zmierzyć. Kiedy w praktyce nie jest to możliwe, na przykład ze wzglę-
du na fakt, iż analiza nie osiągnęła jeszcze poziomu, gdzie wszystkie procesy funkcjonalne zostały
ujawnione, należy zastosować powyższą regułę b). aby tą kwestię zilustrować, możemy posłużyć
się przypadkiem ”Pod-podsystemu zarządzania danych klienta” (patrz rysunek 2.4.3.1) w gałęzi
podsystemu Zarządzania Konta.

Dla doświadczonej osoby przeprowadzającej pomiary, słowo ”zarządzać” oznacza grupę zdarzeń,
a zatem grupę procesów funkcjonalnych. Dlatego możemy bezpiecznie założyć, iż ”pod-pod sys-
tem zarządzania danymi klienta” musi zawierać trzy procesy funkcjonalne, a mianowicie proces
”zapytań dotyczących danych klienta”, proces ”aktualizujący dane klienta” oraz proces ”usu-
nięcia danych klienta”. (Proces ”utworzenia danych klienta” także istnieje, jednak pojawia się
on w innej gałęzi systemu, kiedy to klient po raz pierwszy zamawia towary. Proces ten jest poza
zakresem powyższego, uproszczonego przykładu).

Doświadczona osoba przeprowadzająca pomiary powinna umieć ”oszacować” rozmiar pod-pod-
systemu w jednostkach CFP, biorąc pod uwagę liczbę procesów funkcjonalnych (w tym przypad-
ku trzy) i mnożąc ją przez średni rozmiar procesów funkcjonalnych. Średni rozmiar uzyskamy
poprze kalibrację w innych częściach systemu lub w innych porównywalnych systemach. Przy-
kłady procesu kalibracji podane są w dokumencie ”Advanced and Related Topics” w temacie
przybliżonego wymiarowania, który zawiera także przykłady innych podejść.

Oczywiście, metody przybliżenia mają swoje ograniczenia. Jeśli takie podejście zastosujemy do
poziomu 1 specyfikacji FUR podanego powyżej (”Klienci korzystający z systemu Everest muszą
mieć możliwość zadawania pytań, wybierania, zamawiania, płacenia i otrzymywania produktów
z asortymentu Everest...”), wówczas moglibyśmy zidentyfikować kilka procesów funkcjonalnych.
Ale bardziej szczegółowa analiza ukazałaby, iż w tym skomplikowanym systemie prawdziwa ilość
procesów funkcjonalnych musi być większa. Dlatego też rozmiary funkcjonalne zazwyczaj wy-
dają się wzrastać, kiedy ustalonych jest więcej detali wymagań, nawet bez zmian w zakresie.
Metody przybliżenia należy stosować ostrożnie na wysokich poziomach granulacji, kiedy jest
dostępnych bardzo mało detali.

Dokument ”Advanced and Related Topics” podaje inny przykład wymiarowania na różnych
poziomach granulacji, w tym przypadku oprogramowania, będącego częścią telekomunikacyjnej
architektury oprogramowania. Przykład ten jest bardziej skomplikowany niż przykład systemu
”Everest”, ponieważ użytkownicy funkcjonalni części mierzonej architektury są innymi fragmen-
tami oprogramowania w ramach tej samej architektury. Dlatego przykład ten zajmuje się także
różnymi poziomami dekompozycji mierzonego oprogramowania i jego użytkownikami funkcjo-
nalnymi.

12Rysunek może nawet stanowić nie najlepszy przykład, ale ukazuje, jak takie diagramy można rysować.
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2.5 Uwagi końcowe dotyczące fazy strategii pomiaru

Zanim zaczniemy pomiar, powinniśmy uważnie prześledzić cztery składowe procesu strategii
pomiaru. Takie podejście powinno nam zagwarantować, iż będziemy mogli właściwie zinterpre-
tować rozmiar końcowy . Te cztery składowe są następujące:

a) ustalenie celu pomiaru

b) zdefiniowanie całkowitego zakresu fragmentu oprogramowania, które ma zostać zmierzone
oraz zakresu fragmentów oprogramowań, które mają być zmierzone oddzielnie, biorąc pod
uwagę warstwy i współbieżne komponenty architektury oprogramowania

c) określenie funkcjonalnych użytkowników oprogramowania, które należy zmierzyć

d) ustalenie poziomu granulacji artefaktów oprogramowania, które należy zmierzyć, oraz, jeśli
jest to konieczne, określenie jak należy przeskalować rozmiary na standardowy poziom
granulacji na poziome procesów funkcjonalnych funkcjonalnym.

Kiedy wymagania ewoluują, a nowe detale wskazują na konieczność ulepszenia definicji zakresu,
może być potrzebna kolejna iteracja, jeżeli chodzi o punkty b), c) i d).

Większość pomiarów rozmiaru funkcjonalnego jest realizowana dla celów, które są w jakiś spo-
sób powiązane z pracochłonnością wytworzenia oprogramowania, np. dla pomiaru efektywności
producenta lub dla szacowania projektu. W takich sytuacjach, definiowanie strategii pomiaru
powinno być proste. Cel i zakres zazwyczaj są łatwe do zdefiniowania, zaś użytkownicy funkcjo-
nalni to użytkownicy, dla których developer musi dostarczyć funkcjonalność, a poziom granulacji,
na którym wymagane są pomiary, to poziom, na którym użytkownicy funkcjonalni wykrywają
pojedyncze zdarzenia.

Jednak nie wszystkie pomiary wpasowywują się w jeden wzorzec, dlatego też strategia pomiaru
powinna być zdefiniowana za każdym razem.
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3

FAZA MAPOWANIA

Rozdział ten przedstawia reguły oraz metodę dla procesu mapowania. Ogólną postać metody
mapowania dowolnego oprogramowania do postaci Ogólnego Modelu Oprogramowania metody
COSMIC streszcza rysunek 3.0.

Rysunek 3.0 - Ogólna metoda procesu mapowania COSMIC

Każdy etap w tej metodzie jest tematem określonej sekcji (wskazanym na pasku tytułu na
rysunku 3.0), gdzie przedstawione są definicje oraz reguły, razem z przewodnimi zasadami i
przykładami.

Powyższa metoda przedstawiona na rysunku 3.0 została zaprojektowana po to, aby można ją
było zastosować do szerokiej grupy artefaktów oprogramowania. Bardziej usystematyzowany i
szczegółowy proces dostarczyłby dokładnych reguł mapowania dla większej grupy wysoce spe-
cyficznych artefaktów, zmniejszając w ten sposób poziom dwuznaczności podczas tworzenia
Ogólnego Modelu Oprogramowania COSMIC. Z definicji, taki proces byłby wysoce uzależniony
od specyfiki artefaktów, która z kolei zależy od metodyki inżynierii oprogramowania stosowanej
w każdej organizacji.

Dokument ”Guideline for Sizing Business Application Software using COSMIC” daje wskazówki
w kwestii mapowania różnych metod analiz danych oraz metod określenia wymagań stosowanych
w dziedzinie aplikacji biznesowych, na pojęcia metody COSMIC.

3.1 Zastosowanie Ogólnego Modelu Oprogramowania

ZASADY - Zastosowanie Ogólnego Modelu Oprogramowania metody
COSMIC
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Ogólny Model Oprogramowania metody COSMIC może być zastosowany do wymagań
użytkownika funkcjonalnego każdego fragmentu oprogramowania, dla którego został
zdefiniowany zakres pomiaru.

”Zastosowanie Ogólnego Modelu Oprogramowania metody COSMIC” oznacza ziden-
tyfikowanie zbioru zdarzeń inicjujących wykrywanych przez każdego użytkownika funk-
cjonalnego zidentyfikowanego w FUR, a następnie zidentyfikowanie odpowiednich pro-
cesów funkcjonalnych, obiektów zainteresowania, grup danych oraz przesunięć danych,
które trzeba dostarczyć, aby móc zareagować na te zdarzenia.

Rysunki 3.1.1 oraz 3.1.2 poniżej ilustrują zastosowanie zasady g) z Kontekstowego Modelu Opro-
gramowania oraz zasad Ogólnego Modelu Oprogramowania do oprogramowania aplikacji bizne-
sowej oraz osadzonego oprogramowania czasu rzeczywistego.

Podczas, gdy rysunki 2.2.3.1 oraz 2.2.3.2 powyżej ukazywały rzeczywistą fizyczną architektu-
rę oprogramowania warstwowego, rysunki 3.1.1 i 3.1.2 ukazują widok logiczny relacji różnych
koncepcji zdefiniowanych w Modelach Metody COSMIC. W widoku logicznym, użytkownicy
funkcjonalni wchodzą w interakcję z oprogramowaniem poprzez przesunięcia danych Wejścia i
Wyjścia. Oprogramowanie przesuwa dane do i z pamięci trwalej poprzez przesunięcia danych
Zapisu i Odczytu. W widokach logicznych sprzęt i oprogramowanie, które są potrzebne, aby
umożliwić wymiany pomiędzy mierzonym oprogramowaniem, jego użytkownikami funkcjonal-
nymi, a pamięcią trwałą, są ignorowane.

Rysunek 3.1.1 - Aplikacja biznesowa, a także osoby i inna aplikacja ”współbieżna” jako jej
użytkownicy funkcjonalni ( widok logiczny).

Rysunek 3.1.2 - Wbudowane oprogramowanie czasu rzeczywistego z różnymi urządzeniami sprzę-
towymi jako jego użytkownikami funkcjonalnymi (widok logiczny)
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3.2 Identyfikacja procesów funkcjonalnych

Etap ten polega na zidentyfikowaniu zbioru procesów funkcjonalnych mierzonego oprogramowa-
nia w FUR tegoż oprogramowania.

3.2.1 Definicje

DEFINICJA - Proces funkcjonalny
Proces funkcjonalny jest podstawowym komponentem zbioru FUR, zawierającego uni-
kalny, spójny i niezależnie wykonywalny zbiór przesunięć danych. Jest on inicjowany
przez przesunięcie danych (Wejście) od użytkownika funkcjonalnego, który informuje
oprogramowanie, iż użytkownik zidentyfikował wydarzenie inicjujące. Proces funkcjo-
nalny jest zakończony, kiedy w odpowiedzi na wydarzenie inicjujące, wykonane zostało
wszystko co jest wymagane.

UWAGA: Oprócz informacji przekazanej do oprogramowania, iż zdarzenie miało miej-
sce, ”Wejście inicjujące” może zawierać dane dotyczące obiektu zainteresowania zwią-
zanego z tym zdarzeniem.

DEFINICJA - Zdarzenie inicjujące
Zdarzenie (coś, co się dzieje), które powoduje, iż użytkownik funkcjonalny oprogramo-
wania zapoczątkowuje jeden lub więcej procesów funkcjonalnych.
W zbiorze FUR, każde zdarzenie, które powoduje, iż użytkownik funkcjonalny inicjuje
proces:
a) nie może być dalej dzielone dla tego zbioru FUR,
b) miało miejsce lub nie.
UWAGA: Zdarzenia uruchamiane przez zegar systemowy mogą być zdarzeniami ini-
cjującymi.

Relacja pomiędzy zdarzeniem inicjującym, użytkownikiem funkcjonalnym, a przesunięciem da-
nych Wejścia, które inicjuje proces funkcjonalny, przedstawiona jest na rysunku 3.2.1 poniżej.
Interpretacja niniejszego diagramu jest następująca: zdarzenie jest wykryte przez użytkow-
nika funkcjonalnego, który inicjuje proces funkcjonalny.

Rysunek 3.2.1 - Relacja pomiędzy zdarzeniem inicjującym, użytkownikiem funkcjonalnym i pro-
cesem funkcjonalnym

Wejście inicjujące to pozytywny, bezpośredni komunikat, który dostarcza do oprogramowania
informację o tym, że zdarzenie inicjujące zostało zidentyfikowane przez użytkownika funkcjonal-
nego. Wejście inicjujące często zawiera dane na temat obiektu zainteresowania powiązanego ze
zdarzeniem. Po tym jak Wejście inicjujące zostało odebrane, proces funkcjonalny ma odebrać i
przetworzyć inne Wejścia, opisujące inne obiekty zainteresowania.
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Jeśli użytkownik funkcjonalny wysyła błędne dane, na przykład ponieważ użytkownik typu czuj-
nik działa nieprawidłowo lub zamówienie wprowadzone przez ludzi zawiera błędy, to zazwyczaj
proces funkcjonalny ma określić, czy zdarzenie naprawdę miało miejsce oraz czy wprowadzone
dane są istotne i jak na nie odpowiedzieć.

3.2.2 Sposób identyfikowania procesów funkcjonalnych

Sposób identyfikowania procesów funkcjonalnych zależy od artefaktów oprogramowania, które są
dostępne dla osoby wykonującej pomiar. Z kolei, artefakty oprogramowania zależą od momentu
w cyklu życia oprogramowania, kiedy pomiar jest wymagany, a także od zastosowanych metod
analizy, projektowania i tworzenia oprogramowania. Ponieważ powyższe znacznie się różnią, na-
wet w ramach konkretnej dziedziny oprogramowania, jest poza zasięgiem niniejszego Podręcznika
Pomiaru, dostarczenie jednego lub kilku ogólnych procesów, aby zidentyfikować procesy funk-
cjonalne.

Podrozdział 4.4 w dokumencie ”Guideline for sizing business application software using CO-
SMIC”, podaje więcej reguł oraz przykładów, jak zidentyfikować i rozróżnić procesy funkcjonal-
ne w dziedzinie oprogramowania aplikacji biznesowych.

Ważne jest, aby zapamiętać, iż prawie zawsze przydaje się zidentyfikować oddzielne zdarzenia
w świecie użytkownika funkcjonalnego, na które oprogramowanie musi zareagować, ponieważ
każde takie zdarzenie (typ) zwykle zapoczątkowuje jeden (a czasami więcej niż jeden) proces
funkcjonalny (typ). Zdarzenia mogą zostać zidentyfikowane poprzez diagramy stanu oraz dia-
gramy cyklu życia, ponieważ każde przejście, z którym oprogramowanie musi sobie poradzić,
wiążę się ze zdarzeniem.

Aby sprawdzić, czy potencjalne procesy funkcjonalne zostały prawidłowo zidentyfikowane, na-
leży skorzystać z następujących reguł:

REGUŁY - Proces funkcjonalny
a) Proces funkcjonalny można wyodrębnić z co najmniej jednego możliwego do ziden-

tyfikowania wymagania użytkownika funkcjonalnego z uzgodnionego zakresu.
b) Proces funkcjonalny (typ) może zaistnieć, kiedy pojawia się możliwe do zidentyfiko-

wania zdarzenie inicjujące (typ).
c) Konkretne zdarzenie (typ) może zainicjować jeden lub więcej procesów funkcjonal-

nych (typów), które uruchamiane są równolegle. Konkretny proces funkcjonalny (typ)
może zostać zainicjowany przez więcej niż jedno zdarzenie (typ).

d) Na proces funkcjonalny składają się co najmniej dwa przesunięcia danych: przesu-
nięcie danych Wejścia oraz Wyjścia lub Zapisu.

e) Proces funkcjonalny w całości należy do mierzonego zakresu fragmentu oprogramo-
wania w jednej i tylko jednej warstwie.

f) W kontekście oprogramowania czasu rzeczywistego, proces funkcjonalny można
uznać za zakończony, kiedy wkracza on w samoistnie wywołany stan oczekiwania
(oznacza to, iż proces funkcjonalny zrobił wszystko w odpowiedzi na wydarzenie
inicjujące i oczekuje na kolejne Wejście inicjujące).

g) Jeden proces funkcjonalny (typ) może zostać zidentyfikowany nawet, jeśli jego FUR
pozwalają na to, aby pojawił się on z różnymi podzbiorami spośród maksymalnej
liczby atrybutów danych wejścia, a nawet, jeśli różne wartości danych wejścia mogą
zainicjować różne ścieżki przetwarzania poprzez proces funkcjonalny.

h) osobne zdarzenia (typy), osobny proces funkcjonalny (typy) powinny zostać rozróż-
nione w następujących przypadkach:
� Kiedy decyzje kończą się osobnymi zdarzeniami, które są oderwane w czasie
(na przykład wprowadzenie danych zamówienia dzisiaj i potwierdzenie zamówienia
później, wymaga osobnej decyzji i powinno wskazywać na osobne procesy funkcjo-
nalne).
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� Kiedy obowiązki za aktywności są rozdzielone (na przykład w systemie kadro-
wym, gdzie odpowiedzialność za utrzymanie podstawowych danych osobowych jest
oddzielona od odpowiedzialności za utrzymanie danych listy płac, co wskazuje na
osobny proces funkcjonalny; lub odpowiedzialność za wdrożony pakiet oprogramo-
wania, gdzie jest funkcjonalność dostępna dla administratora po to, aby mógł za-
rządzać parametrami oprogramowania, który to jest oddzielona od funkcjonalności
dostępnej dla ”zwyczajnego” użytkownika.

3.2.3 Wydarzenia inicjujące i procesy funkcjonalne w dziedzinie aplikacji bizneso-
wych

a) W przypadki aplikacji biznesowych, zdarzenia inicjujące, zazwyczaj pojawiają się w świecie
rzeczywistym, jako efekty działań ludzki - użytkowników funkcjonalnych aplikacji. Osoba
korzystająca z oprogramowania przekazuje fakt zaistnienia danego zdarzenia w świecie rze-
czywistych do procesu funkcjonalnego poprzez wprowadzenie danych dotyczących owego
zdarzenia.

PRZYKŁAD 1:
W firmie zostaje odebrane zamówienie (zdarzenie inicjujące), a nastąpienie pracownik
(użytkownik funkcjonalny) wprowadza dane owego zamówienia (inicjujące Wejście przeka-
zuje dane dotyczące ”zamówienia” obiektu zainteresowania)- jest to pierwsze przesunięcie
danych ”zamówienia wejścia” w procesie funkcjonalnym.

b) Czasami, dla aplikacji A istnieje współbieżna aplikacja B, która musi przesłać dane do lub
uzyskać dane od aplikacji A. W takim przypadku, jeśli aplikacja B inicjuje proces funk-
cjonalny, kiedy musi przesłać dane do lub otrzymać dane z aplikacji A, wówczas aplikacja
B staje się użytkownikiem funkcjonalnym aplikacji A.

PRZYKŁAD 2:
Złóżmy, że po otrzymaniu zamówienia w Przykładzie 1), jest wymagane by aplikacja obsłu-
gi zamówień, przesłała szczegóły klienta do centralnej aplikacji rejestracji klientów, której
pomiar jest właśnie przeprowadzany. W ten sposób aplikacja zamówienia uzyskała status
użytkownika funkcjonalnego aplikacji centralnej. Aplikacja zamówienia wykrywa zdarzenie
odbioru danych klienta i inicjuje proces funkcjonalny w centralnej aplikacji typu rejestra-
cji klientów, aby te dane przechować, wysyłając dane dotyczące obiektu zainteresowania
”klienta” jako Wejście inicjujące aplikacji centralnej.

c) Dla analizy procesu funkcjonalnego, zasadniczo, nie ma różnicy, czy ma on przetwarzać
dane on-line, czy w trybie wsadowym. Nocne przetwarzanie danych to techniczna decyzja
implementacyjna, a ”wszystko, co należy wykonać” nie zaistnieje dopóty dopóki nie za-
kończy się przetwarzanie nocne. Strumień przetworzony wsadowo składa się z jednego lub
kilku procesów funkcjonalnych (typów), które powinny być przeanalizowane od początku
do końca, niezależnie od innych procesów funkcjonalnych w tym samym strumieniu. Każdy
proces funkcjonalny posiada własne Wejście inicjujące, które należy zmierzyć.

PRZYKŁAD 3:
Załóżmy, że zamówienia przedstawione w powyższym przykładzie 1) są wprowadzone on-
line, ale są przechowywane dla automatycznego przetwarzania wsadowego. Użytkownikiem
funkcjonalnym jest nadal osoba, która wprowadziła zamówienia on-line; Wejście inicjujące
nadal stanowi dane zmówienia. Dla wprowadzenia i przetworzenia zamówień, istnieje jeden
i ten sam proces funkcjonalny.

d) Okresowe impulsy wytwarzane przez zegar systemowy (”clock ticks” ) mogą fizycznie za-
inicjować proces funkcjonalny.

PRZYKŁAD 4:
Przyjmijmy, że FUR dla procesu wsadowego uruchamianego na koniec roku, przedstawia-
jącego wyniki biznesowe za ten rok oraz zerującego pozycje na początek nowego roku.
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Fizycznie, impuls z zegara wytworzony przez system operacyjny, uruchamia start stru-
mienia wsadowego. Składa się on z jednego lub kilku procesów funkcjonalnych. Procesy
w strumieniu, które wykorzystują dane wejściowe strumienia powinny być analizowane w
standardowy sposób (na przykład dane wejścia dla jakiegokolwiek procesu funkcjonalnego
składają się z jednego lub kilku Wejść, z których pierwsze jest Wejściem inicjującym dla
tego procesu).

Załóżmy, jednak, że w strumieniu znajduje się konkretny proces funkcjonalny, który nie
wymaga danych wejścia, aby stworzyć własny zbiór raportów. Fizycznie, ludzki użytkownik
funkcjonalny delegował uruchomienie tego procesu na system operacyjny. Ponieważ proces
funkcjonalny musi mieć Wejście inicjujące, możemy założyć, że impuls z zegara urucho-
miony pod koniec roku rozpoczął proces wsadowy, wypełniając rolę Wejścia inicjującego
tego procesu. Proces ten może potrzebować kilku Odczytów i wielu Wyjść, aby stworzyć
raporty. Logicznie, jeżeli chodzi o analizę tego przykładu, jest bez różnicy, czy użytkow-
nik funkcjonalny inicjuje wytwarzanie jednego lub kilku raportów za pomocą kliknięcia
myszki czy też deleguje stworzenie raportu na system operacyjny poprzez automatycznie
uruchamiany strumień wsadowy.

e) Pojedyncze wydarzenie może zainicjować jeden lub więcej procesów funkcjonalnych, które
działają niezależnie.

PRZYKŁAD 5:
Impuls z zegara uruchamiany na koniec tygodnia, rozpoczyna wytwarzanie raportów oraz
rozpoczyna proces przeglądu związanego z wygaśnięciem ograniczeń czasowych w systemie
przepływu pracy.

f) Pojedynczy proces funkcjonalny może być rozpoczęty przez więcej niż jeden rodzaj wyda-
rzenia inicjującego.

PRZYKŁAD 6:
W systemy bankowym, pełen bilans może zostać zainicjowany poprzez proces wsadowy
uruchomiany pod koniec miesiąca, a także na polecenie klienta.

Aby zapoznać się z innymi przykładami dotyczącymi rozróżnienia zdarzeń inicjujących i proce-
sów funkcjonalnych w strumieniach wsadowych, patrz ”Guideline for sizing business application
software using COSMIC”, podrozdział 4.6.3.

3.2.4 Zdarzenia inicjujące i procesy funkcjonalne w dziedzinie aplikacji czasu rze-
czywistego

a) Zdarzenie inicjujące jest zazwyczaj wykryte przez czujnik.

PRZYKŁAD 1:
Kiedy temperatura osiąga pewną wartość (zdarzenie inicjujące), czujnik wysyła sygnał
(inicjując przesunięcie danych Wejścia), aby włączyć światło ostrzegawcze (proces funk-
cjonalny).

PRZYKŁAD 2:
Samolot wojskowy jest wyposażony w czujnik, wykrywający zdarzenie, czyli ”zbliżającą się
rakietę”. Czujnik jest użytkownikiem funkcjonalnym, który musi zareagować na zbliżające
się zagrożenie. Dla oprogramowania, zdarzenie ”pojawia się” tylko wtedy, kiedy czujnik
coś wykrywa. I to właśnie czujnik (użytkownik funkcjonalny) uruchamia oprogramowa-
nie wysyłając na przykład następującą wiadomość (Wejście inicjujące):”wykrycie rakiety
przez czujnik 2” oraz być może informacje, mówiące o tym, z jaką prędkością rakieta się
zbliża oraz podając jej współrzędne. Rakieta to obiekt zainteresowania.

b) Okresowe impulsy zegara mogą rozpocząć proces funkcjonalny.
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PRZYKŁAD 3:
W niektórych oprogramowaniu czasu rzeczywistego, tyknięcie (zdarzenie inicjujące) zegara
(użytkownik funkcjonalny) wysyła sygnał (Wejście inicjujące) - jedno bitowy komunikat,
który informuje proces funkcjonalny o powtórzeniu cyklu kontrolnego. Następnie proces
funkcjonalny odczytuje różne czujniki, odbierając dane dotyczące obiektów zainteresowa-
nia, oraz robi wszytko to, co jest wymagane. Żadne inne dane nie towarzyszą impulsowi z
zegara.

c) Pojedyncze wydarzenie może uruchomić jeden lub więcej procesów funkcjonalnych, które
działają niezależnie i równolegle.

PRZYKŁAD 4:
Sytuacja zagrożenia wykryta w elektrowni nuklearnej może rozpocząć niezależny proces
funkcjonalny w różnych częściach elektrowni po to, aby obniżyć pręty regulacyjne, rozpo-
cząć proces chłodzenia, zamknąć zawory, włączyć alarm, itp.

d) Pojedynczy proces funkcjonalny może zostać uruchomiony przez więcej niż jeden rodzaj
wydarzenia inicjującego/ wyzwalającego.

PRZYKŁAD 5:
Schowanie kół samolotu może być rozpoczęte za pomocą czujnika ”chowanie kół” lub na
polecenie pilota.

3.2.5 Oddzielne procesy funkcjonalne

Oprogramowanie rozróżnia zdarzenia i dostarcza odpowiednie procesy funkcjonalne, opierając
się jedynie na swoich FUR. Kiedy wymiarujemy oprogramowanie, czasami trudno jest zdecydo-
wać, jakie są oddzielne zdarzenia, które oprogramowanie ma rozpoznać. Ma to głównie miejsce,
kiedy początkowe FUR nie są już dostępne oraz kiedy na przykład deweloper uznał za bardziej
opłacalne połączenie kilku wymagań. W przeprowadzeniu analizy może pomóc zbadanie struk-
tury danych wejścia (patrz poniżej) lub przejrzenie menu zainstalowanego oprogramowania, aby
móc rozróżnić oddzielne zdarzenia, na które oprogramowanie musi zareagować oraz aby rozróż-
nić odpowiednie procesy funkcjonalne.

PRZYKŁAD 1:
Kiedy mamy FUR specyfikujące ulgę podatkową na kolejne dziecko, a także na ulgę podatkową
dla osób o niskim dochodzie, wówczas są to wymagania oprogramowania, które odpowiadają na
dwa zdarzenia, które są odrębne w świecie ludzkich użytkowników funkcjonalnych. Dlatego też,
powinny być to dwa procesy funkcjonalne, nawet jeśli został użyty jeden formularz podatkowy
w obu przypadkach.

PRZYKŁAD 2:
Jeśli w jednym przypadku dochód (na jedną osobę) przekracza limit na ulgę podatkową (od
dochodu), a w innym przypadku (dla innej osoby) nie, to różnica ta nie prowadzi do powstania
dwóch odrębnych procesów funkcjonalnych, ale wskazuje na dwie odrębne sytuacje przetwarzane
w pojedynczym procesie funkcjonalnym.

PRZYKŁAD 3:
Przykład obrazuje regułę g). Jeśli pojawienie się konkretnego zdarzenia inicjuje Wejście grupy
danych, na którą składają się atrybuty danych A,B i C, a FUR zezwala na to, aby pojawienie
się tego samego zdarzenia zainicjowało Wejście grupy danych, która ma wartości tylko dla atry-
butów A i B, to nie kończy się to na zidentyfikowaniu dwóch procesów funkcjonalnych (typów).
Zostaje zidentyfikowane tylko jedno Wejście i jeden proces funkcjonalny (typ), przenoszący i
manipulujący atrybutami A, B i C.

Raz zidentyfikowany, każdy proces funkcjonalny może zostać zarejestrowany w osobnym wierszu,
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w ramach odpowiedniej warstwy lub komponentu współbieżnego, w matrycy Ogólnego Modelu
Oprogramowania (załącznik A), pod odpowiednim nagłówkiem.

3.2.6 Procesy funkcjonalne komponentów współbieżnych

Kiedy celem pomiaru jest zmierzenie rozmiaru każdego komponentu współbieżnego z osobna,
wówczas należy określić oddzielny zakres pomiaru dla każdego komponentu współbieżnego. W
takim przypadku wymiarowanie procesów funkcjonalnych każdego komponentu odbywa się we-
dług opisanych wcześniej reguł.

Z punktu widzenia procesu każdego pomiaru (kolejny:zdefiniowanie zakresu, następnie użyt-
kowników funkcjonalnych, określenie granicy, itp...) wynika, że jeśli fragment oprogramowania
składa się z dwóch lub większej ilości komponentów współbieżnych, to nie może mieć miejsca
nakładanie się zakresu pomiaru każdego komponentu. Zakres pomiaru dla każdego komponentu
musi określać zbiór kompletnych procesów funkcjonalnych. Na przykład, proces funkcjonalny
nie może zaistnieć częściowo w jednym zakresie, a częściowo w innym. Podobnie, procesy funk-
cjonalne w zakresie pomiaru jednego komponentu nic nie wiedzą o procesach funkcjonalnych w
zakresie pomiaru innego komponentu, nawet jeśli te dwa komponenty wymieniają wiadomości.

Użytkownicy funkcjonalni każdego komponentu są określeni poprzez zbadanie, gdzie pojawiają
się zdarzenia, które inicjują procesy funkcjonalne w badanym komponencie. (Zdarzenia inicju-
jące mogą mieć miejsce jedynie w świecie użytkownika funkcjonalnego).

Rysunek 4.1.8.2 przedstawia procesy funkcjonalne dwóch komponentów współbieżnych oraz
wymieniane przesunięcia danych.

3.3 Identyfikowanie obiektów zainteresowania i grup danych

3.3.1 Definicje i zasady

Etap ten polega na identyfikowaniu grup danych, do których odwołuje się oprogramowanie, które
ma być zmierzone. Aby zidentyfikować grupy danych, szczególnie w dziedzinie aplikacji bizneso-
wych oprogramowania, pomocne okazuje się zidentyfikowanie obiektów zainteresowania, a także
ich atrybutów. Grupy danych są przesuwane poprzez ”przesunięcia danych”, które omówione są
w następnym rozdziale.

DEFINICJA - Obiekt zainteresowania
Jakakolwiek ”rzecz”, która jest zidentyfikowana z punktu widzenia Wymagań Użyt-
kownika Funkcjonalnego (FUR). Może to być zarówno rzecz jak i obiekt pojęciowy lub
część obiektu pojęciowego w świecie użytkownika funkcjonalnego, którego dane mają
być przetwarzane i gromadzone przez oprogramowanie.

UWAGA:
W metodzie COSMIC, pojęcie ”obiekt zainteresowania” jest używane po to, aby unik-
nąć pojęć powiązanych z konkretnymi metodami inżynierii oprogramowania. Pojęcie
nie oznacza ”obiektów” w znaczeniu, w jakim są użyte w metodach Zorientowanych
Obiektowo.

DEFINICJA - Grupa danych
Grupa danych to unikalny, nie pusty, nie uporządkowany i nie redundantny zbiór atry-
butów danych, gdzie każdy atrybut danych opisuje wspólny aspekt tego samego obiektu
zainteresowania.

DEFINICJA - Pamięć trwała
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Pamięć trwała to pamięć, która umożliwia procesowi funkcjonalnemu przechowywanie
grupy danych poza życiem procesu funkcjonalnego lub, z którego proces ten może
odzyskać grupę danych zachowaną przez inny proces funkcjonalny lub wcześniejsze
pojawienie się tego samego procesu funkcjonalnego lub zachowaną w jakikolwiek inny
sposób.

UWAGA 1:
W modelu metody COSMIC, pamięć trwała znajduje się po tej stronie granicy co
oprogramowanie i tym samym nie jest ona uważana za użytkownika funkcjonalnego
tego oprogramowania.

UWAGA 2:
Przykładem ”innego sposobu” jest dostęp do pamięci stałej przeznaczonej tylko do
odczytu (ROM).

Raz zidentyfikowana, każda potencjalna grupa danych musi spełnić następujące zasady:

ZASADY - Grupa danych
a) Każda zidentyfikowana grupa danych jest unikalna i można ją rozróżnić na podstawie

jej wyjątkowego zestawienia atrybutów danych.
b) Każda grupa danych jest bezpośrednio powiązana z jednym obiektem zainteresowa-

nia w FUR oprogramowania.
c) Grupa danych może być zmaterializowana w ramach systemu komputerowego, wspie-

rającego oprogramowanie.

Raz zidentyfikowana, każda grupa danych może zostać zarejestrowana w osobnej kolumnie w
matrycy Ogólnego Modelu Oprogramowania (załącznik A), pod właściwym nagłówkiem.

3.3.2 Zmaterializowanie grup danych

W praktyce, zmaterializowanie grupy danych może przyjmować różne formy, na przykład:

a) Fizycznej struktury rekordu na fizycznym urządzeniu pamięci trwałej (plik, tabela bazy
danych, pamięć ROM itp.).

b) Fizycznej struktury w ramach pamięci ulotnej komputera (struktura danych alokowana
dynamicznie lub prealokowany blok przestrzeni pamięci).

c) Zgrupowanego przedstawienia funkcjonalnie powiązanych atrybutów danych na urządzeniu
wejścia/wyjścia (wyświetlacz ekranu, wydrukowany raport, wyświetlacz panelu sterowania
itp.).

d) Komunikatu przekazywanego pomiędzy urządzeniem, a komputerem lub za pomocą sieci
itp.

3.3.3 Identyfikacja obiektów zainteresowania i grup danych

Definicje i zasady dotyczące obiektów zainteresowania oraz grup danych są celowo szerokie, aby
można je było zastosować do możliwe największego spektrum rodzajów oprogramowania. Cecha
ta czasami powoduje, że trudno jest zastosować definicję i zasady, mierząc konkretny fragment
oprogramowania. Poniższe przykłady zostały stworzone po to, aby pomóc w zastosowaniu zasad
w konkretnych przypadkach.

Kiedy musimy przeanalizować grupę atrybutów danych, która jest przesuwana z lub do procesu
funkcjonalnego lub jest przesuwana przez proces funkcjonalny do lub z pamięci trwałej, niezmier-
nie ważne jest, aby zdecydować, czy wszystkie atrybuty przenoszą dane dotyczące pojedynczego
”obiektu zainteresowania”, ponieważ jak podaje metoda COSMIC, to właśnie to określa liczbę
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oddzielnych ”grup danych”. Na przykład, jeśli atrybuty danych mających stanowić dane wejścio-
we do procesu funkcjonalnego są atrybutami trzech oddzielnych obiektów zainteresowań, wtedy
musimy zidentyfikować trzy oddzielne przesunięcia danych ”Wejścia”.

Obiekty zainteresowań i grupy danych w dziedzinie aplikacji biznesowych

PRZYKŁAD 1:
W dziedzinie aplikacji biznesowych oprogramowania, obiektem zainteresowania może być ”pra-
cownik”(obiekt fizyczny) lub ”zamówienie” (obiekt pojęciowy), zakładając, że oprogramowanie
jest potrzebne do przechowywania danych na temat pracowników lub zamówień. W przypadku
”zamówienia”, z FUR dla wielopozycyjnych zamówień wynika, że zostały zidentyfikowane dwa
obiekty zainteresowania i są to: ”zamówienie” i ”pozycja zamówienia”. Odpowiadające tym ter-
minom grupy danych możemy nazwać ”danymi zamówienia” i ”danymi pozycji zamówienia”.

Grupy danych zostają stworzone za każdym razem, kiedy pojawia się zapytanie ad hoc o ”rzecz”,
na które nie ma odpowiedzi bezpośrednio w danych w pamięci trwałej komputera, ale którą moż-
na uzyskać, bazując na danych umieszczonych w pamięci trwałej. Zarówno przesunięcie danych
Wejścia w zapytaniu ad hoc (parametry uzyskania wymaganych danych) jak i przesunięcie da-
nych Wyjścia (które zawiera potrzebne atrybuty) przesuwają grupy danych o ”rzeczy”. Są to
przemijające grupy danych, które nie są w stanie przetrwać usunięcia procesu funkcjonalnego. Są
one uzasadnione, ponieważ przekraczają granicę, znajdująca się pomiędzy oprogramowaniem, a
jego użytkownikami.

PRZYKŁAD 2:
Weźmy pod uwagę zapytanie ad hoc dotyczące bazy danych pracowników, którego celem jest
uzyskanie listy nazwisk wszystkich pracowników w wieku powyżej 35 lat. Wejście przesuwa grupę
danych, zawierającą potrzebne parametry. Wyjście przesuwa grupę danych, zawierającą poje-
dynczy atrybut ”nazwisko”; ”obiektem zainteresowania” (lub ”rzeczą”) są ”wszyscy pracownicy
powyżej 35 lat”. Ważne jest, aby podczas rejestrowania procesu funkcjonalnego wyraźnie na-
zwać nazwę grupy przemijającej względem jej obiektu zainteresowania, raczej niż łączyć ją z
obiektami zainteresowania na podstawie, których uzyskujemy informacje w kwestii zapytania
ad hoc.

Aby uzyskać szczegółowe omówienie metod analizowania danych celem określenia obiektów za-
interesowania i oddzielnych grup danych, odsyłamy czytelnika do ”Guideline for Sizing Business
Application Software using COSMIC”.

Obiekty zainteresowań i grupy danych w dziedzinie oprogramowania czasu rzeczy-
wistego

PRZYKŁAD 3:
Przesunięcia danych, które są Wejściami z urządzeń fizycznych, zazwyczaj zawierają dane o
stanie pojedynczego obiektu zainteresowania takiego jak otwarcie lub zamknięcie zaworu lub
wskazują czas, w którym dane w krótkoterminowej pamięci ulotnej są ważne lub nie, lub za-
wierają dane, które wskazują, iż miało miejsce wydarzenie krytyczne, co powoduje przerwanie.
Podobnie, polecenie Wyjścia, aby włączyć lub wyłączyć światło ostrzegawcze, przekazuje dane
dotyczące pojedynczego obiektu zainteresowania.

PRZYKŁAD 4:
Przekaźnik może otrzymać grupę danych komunikatu jako Wejście i przekierować ją dalej,
bez modyfikacji, jako Wyjście. Atrybutami grupy danych komunikatu mogą być, na przykład,
”nadawca”, ”kod przekierowania”, ”zawartość komunikatu”; obiektem zainteresowania komuni-
katu jest ”komunikat”.

Metoda pomiaru rozmiaru funkcjonalnego COSMIC Wersja 3.0.1 Podręcznik Pomiaru. Copyright ©2009.

Wszystkie prawa zastrzeżone. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) 43



PRZYKŁAD 5:
Ogólna struktura danych, przedstawiająca obiekty zainteresowania, wspomniane w Wymagania
Funkcjonalnych Użytkownika, może zostać utrzymana przez procesy funkcjonalne i jest dostęp-
na dla większości procesów, które znajdują się w mierzonym oprogramowaniu.

PRZYKŁAD 6:
Struktura danych referencyjnych, przedstawiająca wykresy lub tabele wartości znajdujących się
w Wymaganiach Funkcjonalnych Użytkownika, które są przechowywane w pamięci stałej (na
przykład pamięci ROM) i są dostępne dla większości procesów funkcjonalnych w mierzonym
oprogramowaniu.

PRZYKŁAD 7:
Pliki, powszechnie nazwane ”flat files”, przedstawiają obiekty zainteresowania, wspomniane w
Wymaganiach Funkcjonalnych Użytkownika, które znajdują się w urządzeniu realizującym funk-
cję ”pamięci trwałej”- np. w twardym dysku.

3.3.4 Dane bądź grupy danych, które nie są kandydatami na przesunięcia danych

Jakiekolwiek dane pojawiające się na wejściowych lub wyjściowych ekranach bądź raportach,
które nie są powiązane z obiektem zainteresowania użytkownika funkcjonalnego nie powinny być
zidentyfikowane jako wskazujące na przesunięcie danych, i dlatego nie powinny być mierzone.

PRZYKŁAD 1:
Ogólne dane aplikacji takie jak nagłówki i stopki (nazwa firmy, nazwa aplikacji, dane systemu
itp.) pojawiające się na wszystkich ekranach.

PRZYKŁAD 2:
Polecenia sterujące interfejsu użytkownika (koncepcja stworzona tylko na potrzeby dziedzi-
ny aplikacji biznesowych), które umożliwiają użytkownikowi funkcjonalnemu raczej sterowanie
oprogramowaniem, niż przesuwanie danych, na przykład: polecenia polegające na przewijaniu
strony z dołu do góry i na odwrót, czy też przyciśniecie ”ok”, aby zatwierdzić błędny komunikat,
itp.- patrz podrozdział 4.1.10.

Ogólny Model Oprogramowania COSMIC zakłada, że manipulacja danymi w procesie funkcjo-
nalnym wiąże się z jednym z czterech rodzajów przesunięć danych - patrz podrozdział 4.1.6.
Stąd też żadne inne przesunięcia, czy też manipulacja danymi w procesie funkcjonalnym nie
mogą być uważane za potencjalnych kandydatów do przesunięcia danych oprócz Wejść, Wyjść,
Odczytów i Zapisów. (Przykłady manipulacji i przesunięć danych, które mogłyby być błędnie
zinterpretowane jako przesunięcia danych, znajdują się w podrozdziale 4.1.4, zasada c) Odczyt
i podrozdziale 4.1.5, zasada d) Zapis).

3.3.5 Użytkownik funkcjonalny jako obiekt zainteresowania

W wielu prostych systemach oprogramowania czasu rzeczywistego, jakie zostały opisane w Przy-
kładzie 3 w podrozdziale 3.3.3 powyżej, urządzenie fizyczne - użytkownik funkcjonalny - jest
niemożliwe do odróżnienia od obiektu zainteresowania przesunięć danych, które ten użytkow-
nik funkcjonalny tworzy lub otrzymuje. W takich przypadkach rozróżnienie to, niewiele wnosi
do dokumentowania obiektu zainteresowania. Ważne jest, aby koncepcje te wykorzystać, kiedy
zachodzi taka potrzeba oraz, aby rozróżnić oddzielne grupy danych, a tym samym, oddzielne
przesunięcia danych.

PRZYKŁAD:
Załóżmy, że czujnik temperatury A, odpytywany przez proces funkcjonalny, wysyła aktualną
temperaturę do tego procesu. Czujnik A jest użytkownikiem funkcjonalnym; Nazwa komunikatu
wejścia może brzmieć ”aktualna temperatura w punkcie A”; obiekt zainteresowania powyższego
komunikatu także może być uważany za ”czujnik A”. Teoretycznie, obiektem zainteresowania nie
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jest ”czujnik A”, ale ”materiał bądź obiekt, którego temperatura jest mierzona przez czujnik A”.
Jednak w praktyce, dokumentowanie tak subtelnych różnic, niewiele wnosi, i zidentyfikowanie
obiektu zainteresowania niezależnie od użytkownika funkcjonalnego może być zbędne.

3.4 Identyfikacja atrybutów danych (opcjonalnie)

W podrozdziale tym zajmiemy się zidentyfikowaniem atrybutów danych, do których odwołuje
się mierzone oprogramowanie. W tej wersji metody pomiaru, zidentyfikowanie atrybutów da-
nych nie jest konieczne. Jednak, może okazać się pomocne przeanalizowanie i zidentyfikowanie
atrybutów danych w procesie rozróżniającym grupy danych i obiekty zainteresowania. Atrybuty
danych mogą zostać także zidentyfikowane, jeśli wymagana jest podjednostka pomiaru rozmiaru,
przedstawiona w podrozdziale 4.5 ”Poszerzanie metody pomiaru COSMIC”.

3.4.1 Definicja

DEFINICJA - Atrybut danych
Atrybut danych jest najmniejszą cząstką informacji w zidentyfikowanej grupie danych,
niosącą znaczenie z perspektywy Wymagań Użytkownika Funkcjonalnego oprogramo-
wania.

PRZYKŁAD 1:
Atrybutami danych w kontekście dziedziny aplikacji biznesowych są na przykład elementy da-
nych zarejestrowanych w słowniku danych oraz atrybuty danych pojawiające się w konceptual-
nym lub logicznym modelu danych.

PRZYKŁAD 2:
Atrybutami danych w kontekście oprogramowaniu aplikacji czasu rzeczywistego są na przykład
atrybuty danych dźwięku odebranego przez czujnik oraz atrybuty danych przekazywanej wia-
domości.

3.4.2 Powiązanie atrybutów danych i grup danych

W teorii, grupa danych może zawierać tylko jeden atrybut danych, jeśli wystarczy, z perspektywy
Wymagań Użytkownika Funkcjonalnego, do opisania obiektu zainteresowania. W praktyce, takie
przypadki pojawiają się często w oprogramowaniu aplikacji czasu rzeczywistego (na przykład
Wejście wyrażające tykanie zegara czasu rzeczywistego); występują ona rzadziej w przypadku
oprogramowania aplikacji biznesowych.
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4

FAZA POMIARU

W rozdziale tym zostaną przedstawione reguły oraz metoda fazy pomiaru w procesie pomiaru
metody COSMIC. Ogólną postać metody pomiaru fragmentu oprogramowania, gdy Wymagania
Użytkownika Funkcjonalnego są przedstawione z punktu widzenia Ogólnego Modelu Oprogra-
mowania metody COSMIC, streszcza rysunek 4.0 poniżej.

Rysunek 4.0- Ogólny proces obrazujący Fazę Pomiaru COSMIC

Każdy etap przedstawiony w tej metodzie jest tematem poszczególnych części niniejszego
rozdziału, gdzie omówione są definicje i zasady, oraz reguły i przykłady.

4.1 Identyfikowanie przesunięć danych

Etap ten polega na identyfikowaniu przesunięć danych (Wejścia, Wyjścia, Odczytu i Zapisu) w
ramach każdego procesu funkcjonalnego.
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4.1.1 Definicja rodzajów przesunięć danych

DEFINICJA - Przesunięcie danych
Podstawowy komponent funkcjonalny, który przesuwa pojedynczy rodzaj grupy da-
nych.

UWAGA 1:
Rozróżniamy cztery podtypy przesunięć danych: Wejście, Wyjście, Odczyt i Zapis (-
typy).

UWAGA 2:
Dla celów pomiaru, uważa się, że każdy podtyp przesunięcia danych zawiera pewne
powiązane manipulacje danych - patrz część 4.1.6

UWAGA 3:
Ściślej rzecz ujmując, to wystąpienie przesunięcia danych, a nie typ przesunięcia danych
naprawdę przesuwa wystąpienia grupy danach (nie typów). Uwaga ta również odnosi
się do definicji Wejścia, Wyjścia, Odczytu i Zapisu.

DEFINICJA - Wejście (E - entry)
Wejście (E) to przesunięcie danych, które przesuwa grupę danych od użytkownika
funkcjonalnego przez granicę do procesu funkcjonalnego, gdzie jest wymagana.

UWAGA:
Uważa się, że Wejście zawiera pewne powiązane manipulacje danych (patrz część 4.1.6).

DEFINICJA - Wyjście (X - exit)
Wyjście (X) to przesunięcie danych, które przesuwa grupę danych z procesu funkcjo-
nalnego przez granicę do użytkownika funkcjonalnego, który jej potrzebuje

UWAGA:
Uważa się, że Wyjście zawiera pewne powiązane manipulacje danych (patrz część
4.1.6).

DEFINICJA - Odczyt (R - read)
Przesunięcie danych, które przesuwa grupę danych z pamięci trwałej w zasięg procesu
funkcjonalnego, który jej potrzebuje.

UWAGA:
Uważa się, że Odczyt zawiera pewne powiązane manipulacje danych (patrz część 4.1.6).

DEFINICJA - Zapis (W - write)
Przesunięcie danych, które przesuwa grupę danych znajdującą się wewnątrz procesu
funkcjonalnego do pamięci trwałej.

UWAGA:
Uważa się, że Zapis zawiera pewne powiązane manipulacje danych (patrz część 4.1.6).
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Rysunek 4.1.1 poniżej przedstawia kompletne relacje pomiędzy czterema rodzajami przesunięć
danych, proces funkcjonalny, którego są częścią, oraz granicę mierzonego oprogramowania.

Rysunek 4.1.1 - Cztery typy przesunięć danych i ich powiązania z procesem funkcjonalnym i
grupami danych.

4.1.2 Identyfikacja Wejść (E)

Zidentyfikowane możliwe przesunięcie danych typu Wejście musi spełniać następujące zasady:

ZASADY - Wejście (E)
a) Wejście przesuwa pojedynczą grupę danych, opisującą pojedynczy obiekt zaintere-

sowania od użytkownika funkcjonalnego przez granicę do procesu funkcjonalnego,
którego Wejście jest częścią. Jeśli dane wejściowe do procesu funkcjonalnego zawie-
rają więcej niż jedną grupę danych, wówczas identyfikuje się jedno Wejście dla każdej
unikalnej grupy danych w danych wejściowych. (Patrz cześć 4.1.7 ”Unikalność prze-
sunięcia danych”.

b) Wejście nie wyprowadza danych przez granicę, ani też nie odczytuje i nie zapisuje
danych.

c) Tam, gdzie proces funkcjonalny musi otrzymać dane od użytkownika funkcjonalnego,
ale użytkownik ten sam wie, jakie dane wysłać lub nie jest w stanie zareagować na
przychodzącą wiadomość, wówczas należy zidentyfikować jedno Wejście dla procesu
funkcjonalnego, dla uzyskania tych danych. Jakakolwiek wiadomość z procesu funk-
cjonalnego do użytkownika funkcjonalnego, mająca na celu pobranie tych danych, w
tych przypadkach nie będzie uważna za Wyjście.

Jednak, kiedy proces funkcjonalny musi uzyskać dane od użytkownika funkcjonalnego,
a proces funkcjonalny musi dostarczyć użytkownikowi danych, których użytkownik ten
potrzebuje, aby spełnić wymóg, wówczas należy policzyć jedno Wyjście na zapytanie
i jedno Wejście na zwrócenie wymaganych danych.

Poniższe reguły pomagają potwierdzić status potencjalnego przesunięcia danych typu Wej-
ście:
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REGUŁY - Wejście (E)
a) Grupa danych inicjująca Weście może składać się z tylko jednego atrybutu danych,

które informuje oprogramowanie, iż ”miało miejsce zdarzenie Y”. Bardzo często,
szczególnie w oprogramowaniu aplikacji biznesowych, grupa danych inicjująca Wej-
ście posiada kilka atrybutów danych, które informują oprogramowanie o fakcie, iż
”zdarzenie Y miało miejsce i to są dane dotyczące tego konkretnego zdarzenia”.

b) Impulsy zegara, które są zdarzeniami inicjującymi są zawsze zewnętrzne względem
mierzonego oprogramowania. Dlatego też, zdarzenie impulsu zegarowego, pojawia-
jącego się co 3 sekundy, wiąże się z Wejściem przesuwającym grupę danych jednego
atrybutu. Nie ma różnicy, czy zdarzenie inicjujące jest wytwarzane okresowo przez
sprzęt komputerowy lub przez inny fragment oprogramowania poza granicą mierzo-
nego oprogramowania.

c) O ile konkretny proces funkcjonalny nie jest do tego wymagany, to uzyskanie czasu
z systemu operacyjnego, nie jest Wejściem.

d) Jeśli określone zdarzenie uruchamia Wejście grupy danych zawierającej nieskończoną
liczbę ”n” atrybutów danych konkretnego obiektu zainteresowania i FUR pozwala na
to, aby takie samo zdarzenie uruchomiło Wejście grupy danych, która ma wartości dla
atrybutów tylko podzbioru ”n” atrybutów danych obiektu zainteresowania, wówczas
zostanie określone jedno Wejście, zawierające wszystkie atrybuty danych ”n”.

PRZYKŁAD ilustruje regułę c): kiedy proces funkcjonalny zapisuje znacznik czasu, wówczas
nie jest określane żadne Wejście dla uzyskania wartości czasu systemowego.

Zidentyfikowane przesunięcie danych Wejścia może zostać zapisane poprzez zaznaczenie literą E
odpowiedniej komórki matrycy Ogólnego Modelu Oprogramowania (załącznik A).

4.1.3 Identyfikacja Wyjść (X)

Zidentyfikowane potencjalne przesunięcie danych typu Wyjście musi spełnić następujące zasady:

ZASADY - Wyjście (X))
a) Wyjście przesuwa pojedynczą grupę danych, opisującą pojedynczy obiekt zainte-

resowana z procesu funkcjonalnego, którego Wyjście jest częścią, przez granicę do
użytkownika funkcjonalnego. Jeśli dane wyjściowe procesu funkcjonalnego zawiera-
ją więcej niż jedną grupę danych, wówczas identyfikuje się jedno Wyjście na każdą
unikalną grupę danych w wyjściu. (Patrz część 4.1.7 Unikalność przesunięć danych).

b) Wyjście nie wprowadza danych przez granicę, ani nie odczytuje, ani nie zapisuje
danych.

Poniższe reguły pomagają potwierdzić status potencjalnego przesunięcia danych typu Wyj-
ście:

REGUŁY - Wyjście (X)
a) Wszystkie komunikaty oraz dane wyjściowe wytworzone przez oprogramowanie i nie-

zawierające danych użytkownika należy traktować jako wartości jednego atrybutu
jednego obiektu zainteresowania (który można by nazwać ”wskazaniem błędu”). Stąd
też, pojedyncze Wyjście ma reprezentować wszystkie komunikaty w każdym procesie
funkcjonalnym, gdzie wynika to z FUR..

b) Jeśli Wyjście procesu funkcjonalnego przesuwa grupę danych, zawierającą nieskoń-
czoną liczbę ”n” atrybutów danych konkretnego obiektu zainteresowania i FUR po-
zwala na to, aby w procesie funkcjonalnym Wyjście przesuwało grupę danych, mającą
wartość dla atrybutów tylko podzbioru ”n” atrybutów danych obiektu zaintereso-
wania, wówczas zostanie określone jedno Wejście, zawierające wszystkie atrybuty
danych ”n”.

Oto przykłady ukazujące zastosowanie reguły a):
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PRZYKŁAD 1:
W intereakcji pomiędzy osobą, a komputerem, podczas walidacji wprowadzanych danych, mo-
gą się pojawić różne komunikaty informujące o błędach, na przykład: ”błąd formatu”, ”klienta
nie znaleziono”, ”błąd: zaznacz przeczytano terminy i warunki”, ”kredyt przekroczony”, itp.
Wszystkie tego typu błędy powinny być traktowane jako zaistnienie jednego Wyjścia w każdym
procesie funkcjonalnym, gdzie pojawiają się tego typu komunikaty (które moglibyśmy nazwać ”
komunikatami informującymi o błędach”).

PRZYKŁAD 2:
Komunikaty informujące użytkownika o błędach, które nie są wytworzone przez aplikację opro-
gramowania, powinny być całkowicie zignorowane w aplikacji pomiaru. Przykładem takiego
komunikatu przekazanego przez system operacyjny może być komunikat ”drukarka nie odpo-
wiada”.

PRZYKŁAD 3:
W interakcji pomiędzy osobą, a komputerem, gdy prezentowany jest komunikat błędu, lecz za-
wiera on funkcjonalne dane użytkownika, to powinien on być zliczony jako Wyjście w procesie
funkcjonalnym , w którym się pojawia. Przykładem takiego komunikatu może być: ”Uwaga,
kwota jaką zamierzasz wypłacić przekracza Twój dzienny limit o 100$ (gdzie 100$ jest wylicza-
ną zmienną)” W tym przykładzie, Wyjście, zawiera grupę danych o koncie bankowym klienta.

PRZYKŁAD 4:
W systemie czasu rzeczywistego, proces funkcjonalny, który okresowo sprawdza prawidłowe
funkcjonowanie sprzętu komputerowego, może wygenerować następującą wiadomość: ”awaria
czujnika X”, gdzie X jest zmienną. Komunikat ten stanowi Wyjście w procesie funkcjonalnym
(bez względu na wartość ”X”).

PRZYKŁAD 5:
Weźmy teraz pod uwagę procesy funkcjonalne A i B. Do swoich użytkowników funkcjonalnych,
”A” potencjalnie może wygenerować 2 różne komunikaty potwierdzające i 5 komunikatów infor-
mujących o błędach. ”B” z kolei może wygenerować 8 komunikatów informujących o błędach.
W przykładzie tym, jedno Wyjście jest określone w ramach procesu funkcjonalnego ”A” (ob-
sługując 5+2=7 komunikatów), a inne w ramach procesu funkcjonalnego ”B” (obsługując 8
komunikatów).

Każde identyfikowane przesunięcie danych Wyjścia może zostać zapisane poprzez zaznaczenie
literą X odpowiedniej komórki matrycy Ogólnego Modelu Oprogramowania (załącznik A).

4.1.4 Identyfikacja Odczytów (R)

Zidentyfikowane potencjalne przesunięcie danych typu Odczyt musi spełnić następujące zasady:

ZASADY - Odczyt (R)
a) Odczyt przesuwa pojedynczą grupę danych, opisującą pojedynczy obiekt zaintereso-

wana z pamięci trwałej do procesu funkcjonalnego, którego Odczyt jest częścią. Jeśli
proces funkcjonalny z pamięci trwałej musi odzyskać więcej niż jedną grupę danych,
wówczas identyfikuje się jeden Odczyt za każdą unikalną grupę danych, która została
odzyskana. (Patrz część 4.1.7 ”Unikalność przesunięć danych”).

b) Odczyt nie odbiera, ani nie wyprowadza danych przez granicę. Nie zapisuje też da-
nych.

c) Podczas procesu funkcjonalnego, przesunięcie lub manipulacja stałymi bądź zmien-
nymi, będących częścią procesu funkcjonalnego oraz które mogą zostać zmienione
tylko przez programistę, przetwarzanie wyników pośrednich w obliczeniach lub prze-
twarzanie danych przechowywanych przez proces funkcjonalny , wynikające tylko ze
sposobu implementacji FUR, nie są uważane za przesunięcia danych typu Odczyt.
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d) Przesunięcie danych typu Odczyt zawsze zawiera funkcjonalność ”żądania Odczytu”
(tak więc osobne przesunięcie danych nie może być zliczone dla funkcjonalności za
żądania Odczytu”). Patrz również część 4.1.9.

Każde identyfikowane przesunięcie danych Odczytu może zostać zapisane poprzez zaznaczenie
literą R odpowiedniej komórki matrycy Ogólnego Modelu Oprogramowania (załącznik A).

4.1.5 Identyfikacja Zapisów (W)

Zidentyfikowane potencjalne przesunięcie danych typu Zapis musi spełnić następujące zasady:

ZASADY - Zapis (W)
a) Zapis przesuwa pojedynczą grupę danych, opisującą pojedynczy obiekt zainteresowa-

na z procesu funkcjonalnego, którego Zapis jest częścią, do pamięci trwałej. Jeśli pro-
ces funkcjonalny musi przesunąć więcej niż jedną grupę danych do pamięci trwałej,
wówczas identyfikuje się jeden Zapis za każdą unikalną grupę danych, która została
przesunięta do pamięci stałej. (Patrz część 4.1.7 Unikalność przesunięć danych).

b) Zapis nie odbiera, ani nie wyprowadza danych przez granicę. Nie odczytuje też da-
nych.

c) Wymóg usunięcia danych z pamięci trwałej może zostać zmierzony jako pojedyncze
przesunięcie danych typu Zapis.

d) Podczas procesu funkcjonalnego, przesunięcie lub manipulacja danymi, które nie są
utrwalone, kiedy proces funkcjonalny jest zakończony lub aktualizacja zmiennych,
będących częścią procesu funkcjonalnego lub tworzenie wyników pośrednich w obli-
czeniach ,nie uważa się za przesunięcia danych typu Zapis.

Każde identyfikowane przesunięcie danych Zapisu może zostać zapisane poprzez zaznaczenie
literą W odpowiedniej komórki matrycy Ogólnego Modelu Oprogramowania (załącznik A).

4.1.6 Powiązanie manipulacji danych z przesunięciami danych

Pod-procesy, jak zdefiniowano w zasadzie d) w Ogólnym Modelu Oprogramowania (patrz część
1.4), to przesunięcia danych lub manipulacje danymi. Jednak, według obecnych standardów
metody COSMIC (patrz zasada j) w Ogólnym Modelu Oprogramowania), nie są identyfikowane
osobne pod-procesy manipulacji danymi.

DEFINICJA- manipulacja danymi
Cokolwiek innego, co dzieje się z danymi, niż przesunięcie danych do lub z procesu
funkcjonalnego lub pomiędzy procesem funkcjonalnym, a pamięcią trwałą.

Poniższa zasada przedstawia, w jaki sposób metoda Cosmic radzi sobie z manipulacją danymi:

ZASADY - Powiązanie manipulacji danymi z przesunięciami danych
Cała manipulacja danymi w procesie funkcjonalnym jest powiązana z czterema typa-
mi przesunięć danych (E, X, R i W). Zgodnie z przyjętym standardem, przesunięcia
danych procesu funkcjonalnego również przedstawiają manipulację danymi w procesie
funkcjonalnym.

Potrzeba zdefiniowania, które rodzaje manipulacji danymi są powiązane z którymi rodzaja-
mi przesunięcia danych, ma miejsce tylko wtedy, kiedy mierzy się zmiany w oprogramowaniu
(patrz część 4.4). Wymagana zmiana wpływa zarówno na przesunięte atrybuty jaki i na manipu-
lację związaną z konkretnym przesunięciem danych. Jednak owa zmiana może wpłynąć tylko na
manipulację danymi, a nie na przesunięcie danych. Taka zmiana nadal musi zostać zidentyfiko-
wana i zmierzona. Tak, więc, kiedy pojawia się potrzeba zmiany manipulacji danymi w procesie
funkcjonalnym, osoba dokonująca pomiaru musi określić, które przesunięcie danych wiąże się ze
zmianą manipulacji danymi.

Poniżej zostały zamieszczone ogólne wskazówki dotyczące określenia manipulacji danymi repre-
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zentowanymi przez każde z typów przesunięć danych.

Przesunięcie danych typu Wejście

Wejście zawiera całą manipulację danymi:

� aby umożliwić wprowadzenie grupy danych przez użytkownika funkcjonalnego (na przykład
manipulacje dotyczące formatowania i prezentowania) oraz jej zatwierdzenie

� ale nie manipulacje, które dotyczą kolejnego przesunięcia danych, ani manipulacje powstałe
po wprowadzeniu i zatwierdzeniu grupy danych.

PRZYKŁAD:
Wejście zawiera całą manipulację, formatowanie oraz przedstawienie na ekranie wprowadzonych
danych POZA Odczytem(ami), które mogą być potrzebne do walidacji wprowadzonych kodów
lub do uzyskania powiązanych opisów.

Przesunięcie danych typu Wejście zawiera funkcjonalność ”żądania wprowadzenia” poza sytu-
acją, kiedy proces funkcjonalny musi poinformować użytkownika funkcjonalnego, jakie dane ma
on wysłać (patrz rozdział 4.1.9- jakie dane wysłać oraz 4.1.10- traktowanie pustego ekranu wpro-
wadzania).

Przesunięcie danych typu Wyjście

Wyjście zawiera całą manipulację danymi:

� aby stworzyć atrybuty danych z grupy danych, stanowiących dane wyjściowe lub

� aby umożliwić grupie danych przesłanie danych wyjściowych (na przykład manipulacje
formatowania i prezentacji) oraz skierowanie ich do zamierzonego użytkownika funkcjo-
nalnego

� ale nie manipulacje, które dotyczą kolejnego przesunięcia danych.

PRZYKŁAD:
Wyjście zawiera przetworzenie danych potrzebne do sformatowania i wydrukowania atrybutów
danych, w tym nagłówków13 możliwych do odczytania przez ludzi OPRÓCZ Odczytu(ów) lub
Wejść potrzebnych do dostarczenia wartości lub opisów niektórych z wydrukowanych atrybutów
danych.

Przesunięcie danych typu Odczyt

Odczyt zawiera wszystkie przetworzenia i wyliczenia potrzebne, aby odzyskać grupę danych z
pamięci trwałej. Odczyt nie zawiera jednak manipulacji, które wiążą się z innym rodzajem prze-
sunięć danych, ani też manipulacji powstałych po pomyślnym zakończeniu Odczytu

PRZYKŁAD:
Odczyt zawiera matematyczne przeliczenia i logiczne przetworzenia potrzebne do odzyskania
grupy danych z pamięci trwałej, ale nie manipulacje tych atrybutów po otrzymaniu grupy da-
nych.
Odczyt także zawsze zawiera funkcjonalności ”żądanie odczytu” (patrz część 4.1.9).

13Przykład ten ma zastosowanie, kiedy mierzymy aplikację oprogramowania, która ma być wykorzystana
przez ludzi, bez względu na dziedzinę. Przykład ten nie miałby zastosowania, kiedy mierzylibyśmy rozmiar
komponentów wielokrotnego użytku dzięki którym możemy zobaczyć nagłówki pojawiające się na ekranach
danych wejścia lub wyjścia.
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Przesunięcie danych typu Zapis

Zapis zawiera wszystkie przetworzenia i obliczenia niezbędne, aby stworzyć grupę danych, która
ma zostać zapisana. Zapis nie zawiera manipulacji, które wiążą się z innym rodzajem przesunięć
danych, ani też manipulacji powstałych po pomyślnym zakończeniu Zapisu

PRZYKŁAD:
Zapis zawiera matematyczne przeliczenia i logiczne przetworzenia danych potrzebne do stwo-
rzenia lub zaktualizowania grupy danych, która ma zostać zapisana lub usunięta OPRÓCZ Od-
czytów lub Wejść potrzebnych do dostarczenia wartości atrybutów danych zawartych w grupie,
która ma zostać zapisana lub usunięta.

4.1.7 Unikalność przesunięć danych i możliwe wyjątki14

Ogólny Model Oprogramowania zakłada, iż zazwyczaj w każdym procesie funkcjonalnym wszyst-
kie dane opisujące każdy obiekt zainteresowania wymagany przez ten proces funkcjonalny, są
wprowadzane w jednym rodzaju przesunięcia danych typu Wejście lub są odczytywane w jed-
nym rodzaju przesunięcia danych typu Odczyt lub są zapisane w jednym rodzaju przesunięcia
danych typu Zapis lub są wyprowadzane w jednym rodzaju przesunięcia danych typu Wyjście.
Model ten kolejno zakłada, że wszystkie manipulacje danymi wynikające z wszystkich możliwych
wartości atrybutów danych przesuniętej grupy danych są powiązane z jednym przesunięciem da-
nych.
PRZYKŁAD

Wyobraźmy sobie dwie wariacje danego procesu funkcjonalnego (-typu). Załóżmy, że w pierw-
szym procesie, wartości niektórych atrybutów, które mają zostać przesunięte, prowadzą do pod-
procesu (-typu) manipulacji danych ”A”. W drugim zaś, wartości atrybutów prowadzą do innego
pod-procesu (-typu) manipulacji danych ”B”. W takim przypadku, zarówno pod-proces mani-
pulacji danych ”A” jak i pod-proces manipulacji ”B” powinien być powiązany z tym samym
przesunięciem danych i stąd tylko jedno przesunięcie danych powinno być zidentyfikowane i
brane pod uwagę w tym procesie funkcjonalnym.

Mogą zaistnieć jednak wyjątkowe okoliczności, kiedy to kilka różnych typów grup danych opisu-
jących ten sam obiekt zainteresowania musi zostać przesunięte (zgodnie z FUR) w przesunięciu
danych tego samego typu (E, R, W, X) w tym samym procesie funkcjonalnym. Alternatywnie
i znowu w drodze wyjątku (i zgodnie z FUR), ta sama grupa danych może być wielokrotnie
przesuwana w tym samym typie przesunięcia danych (E, R, W, X) w tym samym procesie funk-
cjonalnym, ale z różną powiązaną z danym przesunięciem manipulacją danymi.

Poniższe reguły i przykłady ukazują normalną sytuację, możliwe uzasadnione wyjątki oraz przy-
kłady, które mogą wydawać się uzasadnione, ale nie są.

REGUŁY - Unikalność przesunięcia danych i możliwe wyjątki
a) O ile Wymagania Użytkownika Funkcjonalnego nie precyzują inaczej, wszystkie atry-

buty danych opisujące każdy obiekt zainteresowania, który musi zostać wprowadzony
do procesu funkcjonalnego oraz wszystkie powiązane z tym manipulacje danych, zo-
staną zidentyfikowane i będą liczone jako jedno Wejście (-typ).

(Uwaga: Od procesu funkcjonalnego może, oczywiście, być wymagane, aby obsługiwał
wiele rodzajów Wejść, z których każde przesuwa grupę danych, opisującą inny obiekt
zainteresowania (-typ).)

Taki sam ekwiwalent reguły dotyczy jakiegokolwiek Odczytu, Zapisu, czy też Wyjścia
w dowolnym procesie funkcjonalnym.

14W wersji 2.2 ”Podręcznika pomiaru” ta część była zatytułowana ”De-duplication of data movements”.
Określenie ”de-duplication” okazało się jednak mało pomocne, więc terminologia uległa zmianie.
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b) Więcej niż jedno przesunięcie danych typu Wejście (-typ), z których każde przesuwa
grupę danych, opisującą ten sam obiekt zainteresowania (-typ) w danym procesie
funkcjonalnym (-typu), może zostać zidentyfikowany i policzone, jeśli istnieje Wy-
maganie Użytkownika Funkcjonalnego dla tych licznych Wejść. Podobnie, więcej niż
jedno Wejście (-typ) przesuwające tę samą grupę danych (-typ) w tym samym proce-
sie funkcjonalnym, może zostać zidentyfikowane i policzone, jeśli istnieje Wymaganie
Użytkownika Funkcjonalnego dla tych licznych Wejść.

Takie Wymaganie Użytkownika Funkcjonalnego może pojawić się, kiedy w jednym pro-
cesie funkcjonalnym liczne Wejścia pochodzą od użytkowników funkcjonalnych, którzy
wprowadzają różne grupy danych (z których każda opisuje ten sam obiekt zaintereso-
wania).

Taki sam ekwiwalent reguły dotyczy jakiegokolwiek Odczytu, Zapisu, czy też Wyjścia
w dowolnym procesie funkcjonalnym.

c) Powtarzające się przesunięcia danych (z których każde przesuwa ten sam rodzaj
grupy danych z tą samą manipulacją danymi) nie będą zidentyfikowane, ani policzone
więcej niż jeden raz w każdym procesie funkcjonalnym.

d) Jeśli liczne przesunięcia danych w konkretnym procesie funkcjonalnym różnią się w
zakresie manipulacji danymi, ponieważ różne wartości atrybutów danych przesuniętej
grupy danych kończą się różnymi ścieżkami przetwarzania danych, za którymi należy
podążać, wówczas przesunięcie danych nie zostanie zidentyfikowane i policzone w tym
procesie więcej niż jeden raz.

Poniższe przykłady obrazują powyższe reguły.

PRZYKŁAD 1 obrazuje regułę a):
W każdym procesie funkcjonalnym, możemy uznać za logiczne, iż wszystkie Odczyty danych opi-
sujące konkretny obiekt zainteresowania mogą zwrócić wszystkie wymagane atrybuty opisujące
ten obiekt zainteresowania (czyli cały wymagany ”wektor stanu” tego obiektu zainteresowania).
Dlatego też, zazwyczaj tylko jeden Odczyt jakichkolwiek danych dotyczących jakiegokolwiek
obiektu zainteresowania jest funkcjonalnie konieczny i jeden Odczyt powinien zostać zidentyfi-
kowany w każdym procesie funkcjonalnym.

PRZYKŁAD 2 obrazuje regułę a) i b):
Kontynuując przykład 1, ponieważ jakiekolwiek odczytane dane musiały zostać utrwalone po-
przez Zapis, normalny przypadek (Reguła a) oznacza, że zostanie zidentyfikowany jeden Zapis,
który przesuwa grupę danych zawierającą wszystkie atrybuty danych obiektu zainteresowania
konieczne do utrwalenia w danym procesie funkcjonalnym. Wyjątkowo, może jednak istnieć
FUR dla pojedynczego procesu funkcjonalnego, który wskazuje na zapis dwóch różnych grupy
danych opisujące ten sam obiekt zainteresowania, na przykład do wykorzystania później przez
dwóch różnych użytkowników funkcjonalnych w innych procesach funkcjonalnych. Reguła b) mo-
że mieć zastosowanie w przykładzie, w którym pojedynczy proces funkcjonalny A jest potrzebny
do uzyskania dwóch podzbiorów danych z plików bieżącego rachunku bankowego do późniejszego
wykorzystania przez oddzielne programy. Pierwszy podzbiór to ”dane dotyczące przekroczonego
stanu konta” (zawiera on negatywny atrybut salda). Drugi podzbiór to ”dane dotyczące konta
o wysokiej wartości” (podzbiór ten posiada tylko imię i nazwisko właściciela konta oraz jego
adres; ). Proces funkcjonalny A będzie miał dwa Zapisy, jeden dla każdego podzbioru.

PRZYKŁAD 3 obrazuje regułę b):
Możliwe, że istnieją FUR dla pojedynczego procesu funkcjonalnego, z których wynika iz pro-
ces ma zawierać dwa (lub więcej niż dwa) Wyjścia przesuwające różne grupy danych opisujące
ten sam obiekt zainteresowania, przeznaczone dla różnych użytkowników funkcjonalnych. Na
przykład, kiedy nowy pracownik zaczyna pracę w firmie, musi najpierw wypełnić formularz, w
którym podaje swoje dane. Informacje w nim zawarte przesyłane są do Działu ds Bezpieczeń-
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stwa, aby umożliwił pracownikowi wejście do budynku.

PRZYKŁAD 4 obrazuje regułę c):
Załóżmy, że z FUR wynika Odczyt, który w praktyce wymaga wielu odczytów tak jak w prze-
szukiwaniu pliku. Dla celów wymiarowania, należy zidentyfikować jedynie jeden Odczyt.

PRZYKŁAD 5 obrazuje regułę c):
Załóżmy, że w procesie funkcjonalnym oprogramowania czasu rzeczywistego, z FUR wynika
iż potrzebne są dane, które muszą zostać wprowadzane przez użytkownika funkcjonalnego, na
przykład urządzenie sprzętowe, dwukrotnie w ustalonym przedziale czasu, aby zmierzyć tem-
po zmian lub sprawdzić, czy podczas procesu wartość uległa zmianie. Pod warunkiem, że dwa
Wejścia są jednakowe w kwestii przesuniętej grupy danych oraz powiązanej manipulacji dany-
mi, tylko jedno Wejście powinno zostać zidentyfikowane. (Patrz część 4.1.6 -rodzaje manipulacji
danych powiązanych w Wejściem).

PRZYKŁAD 6 obrazuje regułę c):
Patrz część 4.1.2, Reguła d) dla Wejść; część 4.1.3, Reguła b) dla Wyjść.

PRZYKŁAD 7 obrazuje regułę d):
Załóżmy, że wymagany jest proces funkcjonalny, który dostarcza różnych opcji manipulacji da-
nych, w zależności od wartości atrybutów danych Wejścia. Dla celów wymiarowania, należy
zidentyfikować jedynie jedno Wejście.

PRZYKŁAD 8:
Załóżmy, że z FUR wynika iż potrzebny jest Odczyt grupy danych, ale developer decyduje
się implementować go za pomocą dwóch poleceń po to, aby odzyskać różne podzbiory atrybu-
tów danych tego samego obiektu zainteresowania z pamięci trwałej w różnychmiejscach procesu
funkcjonalnego. Należy zidentyfikować tylko jeden Odczyt.

4.1.8 Przesunięcie danych do lub z pamięci trwałej przez proces funkcjonalny

Część ta wyjaśnia nam przesunięcia danych, które mają miejsce, kiedy proces funkcjonalny frag-
mentu oprogramowania aplikacji jest potrzebny, aby przesunąć dane do lub z pamięci trwałej,
kiedy pamięć ta jest lokalna lub zdalna. Przykłady ukazują także, w jaki sposób potrzeby pamię-
ci trwałej aplikacji są obsługiwane przez inne oprogramowanie, które wspiera aplikację w innej
warstwie, takiej jak oprogramowanie sterownika pamięci trwalej.

Poniższe przykłady obrazują zastosowanie zasady g) Kontekstowego Modelu Oprogramowania
oraz zastosowanie zasad Ogólnego Modelu Oprogramowania. Kluczem do zrozumienia tych przy-
kładów jest fakt, iż muszą one być zastosowane oddzielnie do każdego fragmentu oprogramowa-
nia, które należy zmierzyć.

Pierwszy przykład zajmuje się przesunięciami danych zapytania w aplikacji, gdzie wymaganie,
aby odzyskać utrwalone dane, jest obsługiwane przez oprogramowanie lokalnego sterownika w
innej warstwie. Drugi przykład ukazuje, w jaki sposób przesunięcia danych różnią się, kiedy
wymaganie, aby odzyskać utrwalone dane jest spełnione przez współbieżny fragment oprogra-
mowania aplikacji.

W praktyce oznacza to, że przykłady można zastosować, kiedy naszym zadaniem jest zmierzenie
dwóch fragmentów oprogramowania, które charakteryzują się relacją hierarchiczną (tzn. kiedy
dwa fragmenty oprogramowania znajdują się w różnych warstwach) lub relacje typu klient- ser-
wer ( czyli, kiedy dwa fragmenty oprogramowania są współbieżne). Przykłady ukazują, w jaki
sposób są kształtowane przesunięcia danych, które są wymieniane pomiędzy dwoma fragmenta-
mi oprogramowania, które należy zmierzyć.
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Przykłady zostały ukazane przy użyciu standardów, pochodzących z Diagramów Sekwencji Ko-
munikatów. Notacja tych diagramów jest następująca:

� Gruba pionowa strzałka skierowana do dołu przedstawia proces funkcjonalny.

� Strzałki poziome przedstawiają przesunięcia danych. Oznaczone E, X, R lub W przedsta-
wiają odpowiednio Wejście, Wyjście, Odczyt oraz Zapis. Wejścia i Odczyty są ukazane
jako strzałki przychodzące do procesu funkcjonalnego, a Wyjścia i Zapisy jako strzałki
wychodzące; pojawiają się one w kolejności, z góry do dołu

� Wykropkowana linia pionowa oznacza granicę.

PRZYKŁAD 1:
Kiedy proces funkcjonalny przesuwa dane do lub z lokalnej pamięci trwałej

Przykład ten dotyczy dwóch fragmentów oprogramowania, a mianowicie fragmentu oprogramo-
wania aplikacji ”A” oraz oddzielnego fragmentu oprogramowania ”B”, które jest sterownikiem
urządzenia pamięci trwałej, używanego przez aplikację oprogramowania. ( Dla uproszczenia, nie
bierzemy pod uwagę możliwej obecności systemu operacyjnego; system operacyjny skutecznie
przekazuje żądania aplikacji do sterownika oprogramowania i zwraca rezultaty żądań).

Pojęcie wielowarstwowości informuje nas o tym, że dwa fragmenty oprogramowania znajdują
się w różnych warstwach: w warstwie aplikacji oprogramowania oraz w warstwie sterownika
oprogramowania. Fizycznie, istnieje relacja hierarchiczna pomiędzy dwoma fragmentami opro-
gramowania oraz (pomijając system operacyjny) fizyczny interfejs pomiędzy oprogramowaniem
w dwóch warstwach, jak widzimy na przykład na rysunku 2.2.4.1.

Zazwyczaj, FUR aplikacji ”A” określa procesy funkcjonalne, które potrzebują Odczytów i Zapi-
sów w pamięci trwałej, ale nie interesują się, w jaki sposób te Odczyty i Zapisy są obsługiwane
przez inną warstwę oprogramowania.

Stosując modele metody COSMIC do dwóch fragmentów oprogramowania, użytkownikami funk-
cjonalnymi oprogramowania A w warstwie aplikacji mogliby być na przykład ludzie podczas, gdy
użytkownikiem funkcjonalnym oprogramowania B w warstwie sterownika jest fragment aplikacji
oprogramowania A (pomijający system operacyjny).

Załóżmy, że proces funkcjonalny zapytania ”FP A” oprogramowania A w warstwie aplikacji
potrzebuje przesunięcia danych Odczytu. Rysunek 4.1.8.1 (a) ukazuje model aplikacji zapytania
metody COSMIC. Fizyczne odzyskanie wymaganych danych z pamięci trwałej jest obsługiwane
przez proces funkcjonalny ”FP B” oprogramowania B w warstwie sterownika. Rysunek 4.1.8.1
(b) ukazuje model dla tego procesu funkcjonalnego sterownika. Rysunki 4.1.8.1 (a) i (b) Roz-
wiązanie Odczytu wygenerowanego przez oprogramowanie ”A” w warstwie aplikacji względem
oprogramowania ”B” w warstwie sterownika.

Rysunki 4.1.8.1 (a) i (b) Rozwiązanie Odczytu wygenerowanego przez oprogramowanie ”A” w
warstwie aplikacji względem oprogramowania ”B” w warstwie sterownika
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Rysunek 4.1.8.1 (a) ukazuje zapytanie zainicjowane przez Wejście, po którym następuje Od-
czyt, a następnie Wyjście z otrzymanym wynikiem zapytania. FP A nie wie, skąd odzyskane są
dane, ani też, iż w praktyce Odczyt jest delegowany do określonego sterownika oprogramowania.

Rysunek 4.1.8.1 (b) ukazuje, iż funkcjonalnie żądanie aplikacji A jest odebrane jako Wejście
inicjujące do procesu funkcjonalnego FP B, który z kolei odzyskuje wymagane dane z fizycznego
urządzenia pamięci trwałej poprzez parę Wyjście/Wejście i następnie przekazuje dane do apli-
kacji A jako Wyjście. Aplikacja A i urządzenie sprzętowe pamięci trwałej są więc użytkownikami
funkcjonalnymi oprogramowania sterownika B.

Pozorne błędne dopasowanie pomiędzy liczbą przesunięć danych ”Odczytu” oprogramowania w
warstwie aplikacji, a ”parą Wejście/Wyjście” oprogramowania w warstwie sterownika wynika z
faktu, iż według przyjętych standardów, przesunięcie danych Odczytu zawiera funkcjonalność
”żądania odczytu”.

Analogiczne modele mogłyby mieć zastosowanie, jeśli proces funkcjonalny FP A byłby konieczny,
aby utrwalić dane poprzez przesunięcie danych typu Zapis. W tym przykładzie, Wyjście procesu
funkcjonalnego FP B oprogramowania sterownika urządzenia dla aplikacji A, zawierałoby ”kod
powrotu” lub komunikat o błędzie.

PRZYKŁAD 2:
Kiedy proces funkcjonalny uzyskuje dane pochodzące z współbieżnego fragmentu oprogramo-
wania

W przykładzie tym, dwa współbieżne fragmenty oprogramowania, które należy zmierzyć, mają
relację typu ”klient/serwer”. Oznacza to, iż jeden fragment oprogramowania - klient, otrzymuje
usługi lub dane od drugiego fragmentu oprogramowania - ”serwera znajdującego się w tej samej
warstwie”. Rysunek 4.1.8.2 ukazuje przykład tego typu relacji, w której dwa fragmenty opro-
gramowania są głównymi (współbieżnymi) komponentami tej samej aplikacji. Identyczna relacja
miałaby miejsce oraz taki sam schemat miałby zastosowanie, gdyby dwa fragmenty oprogramo-
wania były oddzielnymi współbieżnymi aplikacjami, gdzie jedna musi uzyskać dane od drugiej.

Fizycznie, dwa komponenty współbieżne mogłyby działać na osobnych procesorach. W takim
przypadku, wymieniałyby one dane poprzez odpowiednie systemy operacyjne oraz inne pośrednie
warstwy ich procesorów w architekturze oprogramowania- tak, jak pokazano na rysunku 2.2.4.1.
Jednak logicznie rzecz biorąc, stosując modele zawarte w metodzie COSMIC, dwa komponenty
wymieniają dane poprzez ”pary typu Wejście/Wyjście”. Wspierające je oprogramowanie oraz
sprzęt komputerowy w tym modelu nie są brane pod uwagę (jak pokazano na rysunku 3.1.1 po
jego prawej stronie).

Rysunek 4.1.8.2 pokazuje, że proces funkcjonalny FP C1 komponentu C1 klienta jest zainicjowa-
ny przez Wejście pochodzące od użytkownika funkcjonalnego, na które składają się, na przykład,
parametry zapytania. FUR komponentu C1 rozpoznaje, że komponent ten musi prosić kompo-
nent C2 serwera o potrzebne dane oraz musi powiadomić go, jakie dane są potrzebne.

Aby uzyskać potrzebne dane, proces funkcjonalny FP C1 wysyła Wyjście do komponentu C2,
które zawiera parametry żądania o zapytanie. Komponent C1 jest teraz użytkownikiem funkcjo-
nalnym komponentu C2; w związku z tym pojawia się granica pomiędzy dwoma komponentami.
Przesunięcie danych Wyjścia przekracza przez granicę pomiędzy C1 i C2 i w ten sposób staje
się Wejściem inicjującym proces funkcjonalnego C2 w komponencie C2. Proces funkcjonalny
FP C2 komponentu C2 otrzymuje potrzebne dane poprzez Odczyt, a następnie przesyła da-
ne z powrotem do C1 przez Wyjście. Proces funkcjonalny FP C1 komponentu C1 otrzymuje
to przesunięcie danych jako Wejście. Następnie FP C1 przesyła dane dalej jako Wyjście, aby
móc odpowiedzieć na zapytanie swojego użytkownika funkcjonalnego. Zapytanie z przykładu 2
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wymaga 7 przesunięć danych, aby zrealizować zapytanie w warstwie aplikacji. Można to porów-
nać z 3 przesunięciami danych (1xE, 1xR i 1xX), które byłyby potrzebne w warstwie aplikacji,
jeśli komponent C1 mógłby odzyskać dane z ”lokalnej” pamięci trwałej- tak, jak pokazano na
rysunku 4.1.8.1 a).

Rysunek 4.1.8.2 Wymiana danych pomiędzy komponentami współbieżnymi

Oczywiście, komponent C2 prawdopodobnie użyje usługi jakiegoś sterownika oprogramo-
wania pamięci trwałej, znajdującego się w niższej warstwie architektury oprogramowania, aby
odzyskać dane z nośnikajak pokazano w Przykładzie 1.

Porównując Przykłady 1 i 2, widzimy, iż w Przykładzie 1 modele aplikacji A oraz sterownik
B nie mogą zostać połączone, tak, jak w Przykładzie 2. Wypływa to z faktu, iż Odczyt nie
przechodzi przez granicę. Rysunek 4.1.8.1 b) pokazuje nam, że aplikacje A jest użytkownikiem
funkcjonalnym sterownika oprogramowania B. Ale nie odwrotnie, w ten sposób ukazana jest
hierarchiczna natura oprogramowania w różnych warstwach.

W odróżnieniu, rysunek 4.1.8.2 ukazuje dwa komponenty w jednym modelu, ponieważ wymie-
niają one dane jak równi sobie w tej samej warstwie. Komponent C1 jest użytkownikiem funk-
cjonalnym komponentu C2 i na odwrót. Oba komponenty dzielą także tą samą granicę.

Należy zauważyć, iż dla uproszczenia, w powyższych przykładach nie wzięliśmy pod uwagę wyge-
nerowania komunikatu Wyjścia o błędach przez aplikację A lub komponent C1 (oprócz Wyjścia
zawierającego wynik zapytania), który mógłby być efektem określonego ”kodu powrotu” , który
towarzyszy przesunięciu danych Odczytu.

4.1.9 Dane wymagane od użytkownika funkcjonalnego przez proces funkcjonalny

Zgodnie z zasadą c) dotyczącą Wejścia (patrz część 4.1.2), jeśli proces funkcjonalny musi otrzy-
mać dane od użytkownika funkcjonalnego, możemy rozróżnić dwa przypadki. Jeśli proces funk-
cjonalny nie musi informować użytkownika funkcjonalnego, jakie dane przesłać, wystarczy po-
jedyncze Wejście (dla każdego obiektu zainteresowania). Jeśli proces funkcjonalny musi poinfor-
mować użytkownika funkcjonalnego, jakie dane przesłać, para Wejście/Wyjście jest konieczna.
Oto reguły mające zastosowanie:

REGUŁY - Dane wymagane od użytkownika funkcjonalnego przez proces
funkcjonalny
a) Proces funkcjonalny uzyska grupę danych przez przesunięcie danych Wejście od użyt-

kownika funkcjonalnego, w sytuacji gdy nie będzie musiał informować tego użyt-
kownika funkcjonalnego, jakie dane przesłać - co ma miejsce w czterech poniższych
przypadkach:
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� kiedy użytkownik funkcjonalny wysyła Wejście inicjujące, które rozpoczyna proces
funkcjonalny

� kiedy proces funkcjonalny po otrzymaniu Wejścia inicjującego, oczekuje na otrzy-
manie kolejnego Wejścia od użytkownika funkcjonalnego (które może pojawić się,
kiedy ludzki użytkownik funkcjonalny wprowadzi dane do oprogramowania aplikacji
biznesowej),

� kiedy rozpoczęty proces funkcjonalny zwraca się do użytkownika funkcjonalnego z
prośbą o następującej treści: ”prześlij mi teraz swoje dane, jeśli takowe posiadasz” i
wówczas użytkownik je przesyła

� kiedy rozpoczęty proces funkcjonalny bada stan użytkownika funkcjonalnego i odzy-
skuje dane, które są mu potrzebne

W dwóch ostatnich przypadkach (pojawiających się zazwyczaj oprogramowaniu ”son-
dującym” czasu rzeczywistego), zgodnie z konwencją żadne Wyjście z procesu funk-
cjonalnego nie zostanie zidentyfikowane, aby otrzymać potrzebne dane. Proces funk-
cjonalny musi jedynie wysłać komunikat zachęty do użytkownika funkcjonalnego, a
funkcjonalność tego komunikatu zachęty jest uważana za część Wejścia. Proces funk-
cjonalny wie, jakich danych się spodziewać. W tym przypadku, potrzebne jest tylko
jedno Wejście.

b) Tam, gdzie proces funkcjonalny musi otrzymać usługi od użytkownika funkcjonalnego
(na przykład po to, aby uzyskać dane) i użytkownik ten musi zostać poinformowa-
ny o tym, jakie dane przesłać (zazwyczaj tam gdzie użytkownik funkcjonalny jest
kolejną częścią oprogramowania poza zakresem mierzonego oprogramowania), zosta-
nie zidentyfikowana para przesunięć danych typu Wyjście/Wejście. Wejście zawiera
żądanie konkretnych danych; Wejście zawiera oddane dane.

PRZYKŁAD 1 dotyczy reguły a), punktor pierwszy i drugi:
Tam, gdzie proces funkcjonalny udostępnia sformatowany, pusty - za wyjątkiem danych do-
myślnych, formularz dla wprowadzenia danychprzez ludzkiego użytkownika funkcjonalnego -
udostępnienie tego ekranu nie jest liczone jako Wyjście. Tylko wypełniony formularz jest liczo-
ny jako jedno lub więcej Wejść.

PRZYKŁAD 2 dotyczy reguły a), punktor trzeci lub czwarty:
Załóżmy, że proces funkcjonalny systemu oprogramowania sterowania procesem czasu rzeczywi-
stego jest potrzebny do sondowania szeregu identycznych czujników typu dumb. Proces funkcjo-
nalny otrzymuje swoje dane za pomocą jednego Wejścia (typu). (Ponieważ czujniki są identyczne,
tylko jedno Wejście (typ) zostaje zidentyfikowane i przeliczone, chociaż jest wiele konkretnych
przesunięć). Załóżmy dalej, że w praktyce Wejście musi zostać przekazane do oprogramowania
sterownika w niższej warstwie architektury oprogramowania, które otrzymuje potrzebne dane z
czujnika- tak jak przedstawia to rysunek 2.2.3.2. Procesy funkcjonalne oprogramowania procesu
sterowania oraz oprogramowania sterownika dla czujników typu dumb obrazują rysunki 4.1.9.1
a) i b) poniżej.

Rysunek 4.1.9.1 (a) and (b) Wejście przekazywane przez oprogramownie ”A” z warstwy stero-
wania procesem do oprogramowania ”B” w warstwie sterowników czujników typu dumb

Rysunek 4.1.9.1 a) pokazuje iż w oprogramowaniu sterowania procesem, proces funkcjonalny
FP A jest inicjowany prez Wejście E1 - np. z zegara. Następnie proces funkcjonalny uzyskuje
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Wejście E2 z macierzy czujników typu dumb, w postaci wielu odczytów czujników. Czujniki
typu dumb są użytkownikiem funkcjonalnym dla oprogramowania sterowanie procesem

Rysunek 4.1.9.1 (b) pokazuje iż oprogramowanie sterowników czujników typu dumb otrzymu-
je Wejście (w praktyce, prawdopodobnie poprzez system operacyjny) jako inicjalizację procesu
funkcjonalnego FP B. Proces funkcjonalny otrzymuje Wejście od swojego użytkownika funkcjo-
nalnego (typ) - czujnika typu dumb (typ) uzyskując dane czujników, które są następnie zwra-
cane do oprogramowania sterowania procesem poprzez Wyjście. Oprogramowanie sterowania
procesem kontynuuje przetwarzanie danych z czujników. Ponownie, fakt iż jest wiele wystąpień
identycznych odczytów czujników w jednym cyklu pozyskania od nich danych, nie jest uwzględ-
niony na modelu.

Pozorna niezgodność pomiędzy jednym Wejściem oprogramowania sterowania procesem i pa-
rą Wejście/Wyjście oprogramowania sterownika wynika z konwencji iż Wejście zawiera w sobie
funkcjonalność ”żądania pozyskania”, w sytuacji gdy użytkownik funkcjonalny nie ma możliwo-
ści reakcji na komunikaty z procesu funkcjonalnego

Przykład 3 dotyczy reguły b):
Załóżmy proces funkcjonalny wysyłający do jednego ze swoich użytkowników funkcjonalnych,
takich jak inteligentny sterownik urządzenia lub współbieżny komponent, jakieś parametry za-
pytania lub parametry dla obliczeń lub kompresji. Odpowiedź od użytkownika funkcjonalnego
jest uzyskiwana poprzez parę Wyjście/Wejście jak opisano w sekcji 4.1.8 Przykład 2.

4.1.10 Polecenia sterujące

”Polecenie sterujące” to specjalna kategoria przesunięć danych, rozpoznawalna jedynie w dzie-
dzinie aplikacji biznesowych i która powinna być ignorowana podczas wykonywania pomiaru
rozmiaru funkcjonalnego.Definicja polecenia sterującego jest następująca:

DEFINICJA - Polecenie sterujące
Polecenie sterujące to polecenie, które pozwala użytkownikowi funkcjonalnemu stero-
wać oprogramowaniem, jednak bez wykorzystywania przesunięć danych dotyczących
obiektów zainteresowania.

UWAGA:
Pojęcie ”polecenie sterujące” jest używane TYLKO w kontekście mierzenia oprogra-
mowania aplikacji biznesowych. W kontekście tym, polecenie sterujące nie jest prze-
sunięciem danych, ponieważ nie przesuwa danych obiektu zainteresowania. Przykłady
to przewijanie stron listy (page up, page down), przechodzenie tabulatorem Tab, po-
twierdzanie przyciskiem Enter, potwierdzanie akcji przez kliknięcie przycisku OK.

REGUŁA - Polecenia sterujące a dziedzinie aplikacji biznesowych
W dziedzinie aplikacji biznesowych ”polecenia sterujące” nie będą brane pod uwagę,
ponieważ nie mają nic wspólnego z przesunięciem danych względem obiektu zaintere-
sowania.

PRZYKŁADY:
Polecenia sterujące w dziedzinie aplikacji biznesowych to funkcje, które umożliwiają użytkow-
nikowi funkcjonalnemu kontrolowanie wyświetlania (lub nie) nagłówków lub sum cząstkowych,
które zostały obliczone, nawigowanie w górę i w dół oraz pomiędzy fizycznymi ekranami, naci-
skanie ”ok” w celu przyjęcia komunikatu błędu lub potwierdzenia wprowadzonych danych, itp.
Polecenia sterujące zawierają również polecenia menu, które umożliwiają użytkownikowi funk-
cjonalnemu nawigowanie do jednego lub większej liczby procesów funkcjonalnych, ale które same
nie inicjują żadnych procesów funkcjonalnych. Zawierają również polecenia do wyświetlenia pu-
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stego ekranu do wprowadzenia danych.

Na marginesie:
Poza dziedziną aplikacji biznesowych, pojęcie ”polecenia sterującego” nie ma specjalnego zna-
czenia, a jakikolwiek sygnał bądź przesunięcie danych o obiekcie zainteresowania, pochodzące
od użytkownika funkcjonalnego, musi zostać uwzględnione, czyli musi zostać zmierzone.

4.2 Zastosowanie funkcji pomiaru

Etap ten polega na zastosowaniu funkcji pomiaru metody COSMIC dla każdego przesunięcia
danych, zidentyfikowanego w każdym procesie funkcjonalnym.

DEFINICJA - Funkcja pomiaru metody COSMIC
Funkcja pomiaru metody COSMIC to funkcja matematyczna, która przypisuje war-
tość do jej argumentu opartego na standardzie pomiaru metodą COSMIC. Argument
funkcji pomiaru metody COSMIC stanowi przesunięcie danych.

DEFINICJA - Standard pomiaru metody COSMIC
Standard pomiaru metody COSMIC - FP (Cosmic Function Point- punkt funkcyjny
Cosmic) jest zdefiniowany jako rozmiar jednego przesunięcia danych.

Według tej funkcji pomiaru, każde wystąpienie przesunięcia danych (Wejście, Wyjście, Od-
czyt, czy Zapis), które ma być dodane, zmienione lub usunięte oraz który zostało zidentyfikowane
zgodnie z rozdziałem 4.1, otrzymuje rozmiar 1 CFP.

4.3 Agregacja wyników pomiaru

Etap ten polega na agregacji wyników funkcji pomiarów, zastosowanej do wszystkich zidenty-
fikowanych przesunięć danych, do pojedynczej wartości rozmiaru funkcjonalnego. Etap ten jest
realizowany według następujących zasad.

4.3.1 Ogólne reguły agregacji

REGUŁY - Agregacja wyników pomiaru
a) Dla każdego procesu funkcjonalnego, rozmiary funkcjonalne poszczególnych przesunięć danych

są agregowane do pojedynczej wartości rozmiaru funkcjonalnego w jednostkach CFP poprzez
ich arytmetyczne dodanie.

Rozmiar(proces funkcjonalnyi) = Σrozmiar(Wejściai) + Σrozmiar(Wyjściai)
Σrozmiar(Odczytyi) + Σrozmiar(Zapisyi)

b) Dla każdego procesu funkcjonalnego, rozmiar funkcjonalny zmian w jego FUR jest agregowany
z rozmiarów przesunięć danych, które zostały dodane, zmodyfikowane lub usunięte w procesie
funkcjonalnym po to, aby uzyskać rozmiar zmiany w jednostkach CFP, zgodnie z następującym
wzorem.

Rozmiar(Zmiana(proces funkcjonalnyi)) = Σrozmiar(dodane przesunięcia danychi)+
Σrozmiar(zmodyfikowane przesunięcia danychi)+
Σrozmiar(usunięte przesunięcia danychi)

Więcej informacji na temat agregacji rozmiaru funkcjonalnego, patrz rozdział 4.3.2. Więcej na
temat pomiaru rozmiaru zmienionego oprogramowania, patrz rozdział 4.4.

c) Rozmiar fragmentu oprogramowania w ramach określonego zakresu jest uzyskiwany przez
agregację rozmiarów procesów funkcjonalnych tego oprogramowania i podlega poniższym re-
gułom e) i f).

d) Rozmiar każdej zmiany we fragmencie oprogramowania w określonym zakresie jest uzyskiwany
poprzez agregację rozmiarów wszystkich zmian we wszystkich procesach funkcjonalnych tego
oprogramowania i podlega regułom e) i f) poniżej.

e) Rozmiary fragmentów oprogramowania lub rozmiary zmian we fragmentach oprogramowania
w warstwach mogą być sumowane tylko wtedy, gdy zostaną zmierzone na tym samym poziomie
procesu funkcjonalnego granulacji ich FUR.
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f) Rozmiary fragmentów oprogramowania lub rozmiary zmian fragmentu oprogramowania w każ-
dej warstwie lub z różnych warstw są sumowane tylko wtedy, kiedy ma to sens zgodnie z
ustalonym celem pomiaru

g) Rozmiaru fragmentu oprogramowania nie może być uzyskany poprzez sumowanie rozmiarów
jego komponentów (bez względu na to, jak jest zdekomponowany) chyba, że usunięto z wyniku
rozmiar przesunięć danych pomiędzy komponentami składowymi.

h) Jeśli metoda COSMIC jest rozszerzona lokalnie (na przykład po to, aby zmierzyć niektóre
aspekty rozmiaru, które nie zostały ujęte w metodzie standardowej), wówczas rozmiar mierzo-
ny poprzez rozszerzenie lokalne musi zostać opisany oddzielnie - tak jak podano w rozdziale 5.1
i NIE może być dodany do rozmiaru otrzymanego poprzez zastosowanie metody standardowej,
mierzonej w CFP (patrz kolejne opisy w rozdziale 4.5).

PRZYKŁAD 1 - dotyczy reguł b) i c):
Wymagana zmiana fragmentu oprogramowania może brzmieć: ”dodać nowy proces funkcjonalny
o rozmiarze 6 CFP, a w kolejnym procesie dodaćjedno przesunięcie danych; zmodyfikować trzy
inne przesunięcia danych oraz usunąć dwa przesunięcia danych”. Całkowity rozmiar wymaganej
zmiany jest następujący: 6+1+3+2=12 CFP.

PRZYKŁAD 2 - dotyczy reguły f):
Jeśli różne główne części fragmentu oprogramowania są stworzone przy użyciu różnych techno-
logii przez różne podzespoły projektantów, to z praktycznego punktu widzenia sumowanie ich
rozmiarów może nie mieć żadnej wartości.

PRZYKŁAD 3 - dotyczy reguły g):
Jeśli fragment oprogramowania jest

� najpierw zmierzony ”jako całość”, tzn. cały w jednym zakresie

� a następnie rozmiar każdego z jego komponentów jest zmierzony oddzielnie, czyli każdy w
swoim własnym zakresie,

wówczas całkowity rozmiar z sumowania rozmiaru wszystkich poszczególnych komponentów
(drugi przypadek) przekroczy rozmiar, kiedy jest mierzony ”jako całość” (pierwszy przypadek)
ze względu na uwzględnienie w rozmiarze wszystkich przesunięć danych pomiędzy komponenta-
mi. Przesunięcia te nie są widoczne, kiedy fragment oprogramowania jest mierzony ”jako całość”
i dlatego muszą być usunięte po to , aby uzyskać rozmiar ”całości”. Zobacz także przykład za-
mieszczony w dokumencie ”Advanced and related topics” w części dotyczącej przeprowadzania
pomiarów na różnych poziomach granulacji w architekturze oprogramowania.

Należy zaznaczyć, że w każdej zidentyfikowanej warstwie, funkcja agregacji jest w pełni skalowa-
na. Dlatego też suma może być wygenerowana dla poszczególnych procesów funkcjonalnych lub
dla całego oprogramowania w danej warstwie, w zależności od celu i zakresu każdego pomiaru,
z uwzględnieniem powyższych reguł d), e) oraz f).

4.3.2 Więcej na temat agregacji rozmiaru funkcjonalnego

W kontekście, gdzie rozmiar funkcjonalny ma być użyty jako zmienna w modelu na przykład
po to, aby oszacować nakład pracy, a oprogramowanie, które ma być zmierzone, zawiera więcej
niż jedną warstwę lub komponent współbieżny, agregacja zazwyczaj ma miejsce w warstwie lub
w komponencie współbieżnym, ponieważ często nie są one implementowane przy pomocy tej
samej technologii.

PRZYKŁAD 1:
Weźmy pod uwagę oprogramowanie, w którym warstwa aplikacji ma być zaimplementowana
przy użyciu 3GL oraz zbioru istniejących bibliotek podczas, gdy warstwa sterownika może być
zaimplementowana przy użyciu asemblera. Jednostkowy nakład pracy związany ze stworzeniem-
każdej warstwy najprawdopodobniej będzie różny i w konsekwencji szacowanie nakładu pracy
zostanie przeprowadzone oddzielnie dla każdej warstwy w zależności od jej rozmiaru.
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PRZYKŁAD 2:
Jeśli zespół projektantów musi stworzyć kilka głównych fragmentów oprogramowania i jest za-
interesowany ogólną produktywnością, zespół może zsumować godziny pracy potrzebne, aby
stworzyć poszczególne fragmenty tego oprogramowania. Podobnie, może zsumować rozmiary
głównych fragmentów oprogramowania, które stworzył, jeśli (ale tylko jeśli) rozmiary te odpo-
wiadają regułom przedstawionym powyżej.

Powodem, dla którego rozmiary głównych fragmentów oprogramowania z różnych warstw stan-
dardowej architektury warstwowej, zmierzone na tym samym poziomie granulacji procesu funk-
cjonalnego, mogą być sumowane jest fakt, iż taka architektura posiada koherentnie określony
zbiór użytkowników funkcjonalnych. Każda warstwa jest użytkownikiem funkcjonalnym ”niż-
szych” warstw, z których korzysta, a każdy fragment oprogramowania w warstwie może być
użytkownikiem funkcjonalnym jego współbieżnych fragmentów oprogramowania. Wymagania
takiej architektury obligują FUR różnych fragmentów oprogramowania do wymiany komunika-
tów. Jest zatem logiczne i uzasadnione, że rozmiary różnych fragmentów mogą być sumowane,
zawsze z uwzględnieniem reguł d), e) i f) powyżej. Jednak, w odróżnieniu, rozmiar głównych
fragmentów oprogramowania może NIE być uzyskany poprzez sumowanie rozmiaru jego kompo-
nentów re-używalnych obiektów, o ile przesunięcia danych pomiędzy komponentami nie zostaną
usunięte, według powyższej reguły f).

Agregowanie wyników pomiaru względem typu przesunięcia danych może być przydatne w ana-
lizowaniu udziału każdego z typów w całkowitym rozmiarze warstwy i dlatego może pomóc
określić funkcjonalny charakter mierzonej warstwy.

4.4 Więcej na temat pomiaru rozmiaru zmian oprogramowania

”Zmiana funkcjonalna” istniejącego oprogramowania jest interpretowana w metodzie COSMIC
jako ”jakakolwiek kombinacja dodanych nowych przesunięć danych lub modyfikacji, czy też
usunięcia istniejących przesunięć danych”. Terminy ”ulepszenie” oraz ”utrzymanie”15 są często
używane dla określenia ”zmiany funkcjonalnej”.

Potrzeba zmiany oprogramowania może wynikać z następujących powodów:

� nowego FUR (czyli uzupełnień w istniejącej funkcjonalności) lub

� zmiany w FUR (na przykład dotyczącej uzupełnień, modyfikacji, czy też usunięć) lub

� potrzeby poprawy błędu w ramach ”utrzymania”.

Reguły wymiarowania którejkolwiek z tych zmian są identyczne, jednak osoba przeprowadzająca
pomiar powinna umieć rozróżnić rozmaite okoliczności, przeprowadzając pomiary wydajności i
szacowanie.

Kiedy fragment oprogramowania zostaje całkowicie zastąpiony, na przykład poprzez jego napi-
sanie na nowo, z rozszerzeniem funkcjonalności lub nie oraz z lub bez ominięcia funkcjonalności,
rozmiar funkcjonalny tej zmiany stanowi rozmiar zastępującego oprogramowania zmierzonego
zgodnie z normalnymi zasadami typowymi dla wymiarowania nowego oprogramowania. Przypa-
dek ten nie będzie omawiany w dalszej części niniejszego rozdziału.

Dokonując pomiarów wydajności lub szacowania, osoba przeprowadzająca pomiar powinna, jed-
nak widzieć różnicę pomiędzy projektami dostarczającymi całkowicie nowego oprogramowania,
a projektami do ”ponownego napisania” lub ”wymiany” istniejącego oprogramowania.

15Typowa konwencja pomiaru mówi, że rozmiar funkcjonalny fragmentu oprogramowania nie zmienia się,
jeśli oprogramowanie musi zostać zmienione w celu poprawy błędu tak, aby oprogramowanie zgadzało się z
FUR. Rozmiar funkcjonalny oprogramowania zmienia się, jeśli zmiana ma dotyczyć poprawy błędu w FUR.
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Często, nieaktualna część aplikacji zostaje usunięta (lub inaczej mówiąc ”odłączona” ), pozosta-
wiając kod programu i usuwając dostęp do nieaktualnej funkcjonalności. Kiedy funkcjonalność
nieaktualnej części wynosi 100 CFP, ale część może być odłączona poprzez zmianę, powiedzmy,
2 przesunięć danych, wówczas 100, a nie 2 przesunięcia danych są identyfikowane jako rozmiar
zmiany funkcjonalnej. Mierzony jest rozmiar wymagania, a nie rozmiar, który został zaimple-
mentowany.16

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy rozmiarem zmiany funkcjonalnej (omówionej tutaj),
a zmianą w rozmiarze funkcjonalnym oprogramowania. Zazwyczaj, różnią się one od siebie.
Rozmiar zmiany w rozmiarze funkcjonalnym oprogramowania jest omówiony w części 4.4.3.

4.4.1 Modyfikacja funkcjonalności

Jakiekolwiek przesunięcie danych określonego typu (E,X,R i W) zawiera dwa typy funkcjonal-
ności: przesuwa pojedynczą grupę danych i posiada powiązane manipulacje danymi (informacje
na ich temat powiązanych manipulacji danymi znajdują się w rozdziale 4.1.6). Zatem, dla celów
pomiaru, przesunięcie danych uważa się za funkcjonalnie zmodyfikowane, jeśli:

� przesunięta grupa danych lub/i

� powiązane manipulacje danymi

są zmodyfikowane w jakikolwiek sposób.
Grupa danych jest zmodyfikowana, jeśli:

� nowe atrybuty są dodane do tej grupy danych lub/i

� istniejące atrybuty są usunięte z grupy danych lub/i

� jeden bądź więcej atrybutów zostaje zmodyfikowany, na przykład w kwestii znaczenia lub
formatu (ale nie wartości).

Manipulacja danymi ulega modyfikacji, jeśli w jakikolwiek sposób zostaje zmieniona funkcjonal-
nie, na przykład poprzez zmianę w obliczeniach, specyficznym formatowaniu, wyglądzie lub/i
weryfikacji danych. ”Wygląd” może oznaczać, na przykład, czcionkę, kolor tła, długość pola,
ilość miejsc dziesiętnych itp.

Polecenia sterujące i ogólne dane aplikacji nie dotyczą przesunięć danych, ponieważ nie zostają
przesunięte żadne dane o obiektach zainteresowania. Dlatego też, zmiany poleceń sterujących
oraz ogólne dane aplikacji nie powinny być mierzone. Oto przykład- jeśli kolor ekranu zostaje
zmieniony dla wszystkich ekranów, taka zmiana nie powinna być mierzona. (Dla wyjaśnienia
pojęć poleceń kontrolnych i ogólnych danych aplikacji- patrz rozdział 4.1.10 ).

REGUŁY - Modyfikowanie przesunięć danych
a) Jeśli przesunięcie danych musi być zmodyfikowane w wyniku zmiany powiązanej z

nim manipulacji danych lub/i w wyniku zmiany w liczbie lub rodzaju atrybutów
w przesuniętej grupie danych, mierzony jest jeden zmieniony CFP, bez względu na
aktualną ilość modyfikacji w jednym przesunięciu danych.

b) Jeśli grupa danych musi zostać zmodyfikowana, a przesunięcia danych przesuwają-
ce tą zmodyfikowaną grupę danych, są elementami funkcjonalności która nie jest
w wyniku tej modyfikacji zmieniona, to nie są one identyfikowane jako zmienione
przesunięcia danych.

UWAGA 1: Modyfikacja wartości wystąpienia atrybutu taka jak zmiana wartości kodu w przy-
padku, gdy atrybut ten jest elementem systemu kodowania wartości, nie jest modyfikacją typu
atrybutu.

16Należy zauważyć, iż dla celów szacowania, warto skorzystać z innej produktywności dla tej części zmia-
ny funkcjonalnej, ponieważ odłączenie znacznie różni się od ”prawdziwych” usunięć. Alternatywnie, dla celów
szacowania, lepiej zmierzyć rozmiar, który ma zostać zaimplementowany (2 CFP w przykładzie) niż rozmiar
wymagania (100 CFP w przykładzie). Jeśli jest mierzony ”rozmiar projektu” 2 CFP, to powinien on zostać
wyraźnie udokumentowany i wyróżniony od pomiaru FUR, który wymaga, aby rozmiar aplikacji został zmniej-
szony o 100 CFP.
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UWAGA 2: Modyfikacja jakichkolwiek danych pojawiających się na ekranach wejścia lub wyj-
ścia, które nie są związane z obiektem zainteresowania użytkownika funkcjonalnego, nie jest
zidentyfikowana jako zmieniony CFP (przykłady takich danych znajdują się w rozdziale 3.3.4).

PRZYKŁAD dotyczy reguły a) i b): Przyjmijmy wymaganie, aby dodać lub zmodyfikować
atrybuty danych grupy danych D1 w taki sposób, że po modyfikacji stała się grupą danych
D2. W procesie funkcjonalnym ”A”, gdzie konieczna jest ta modyfikacja wszystkie przesunię-
cia danych, których dotyczy ta modyfikacja, powinny zostać zidentyfikowane i policzone jako
zmodyfikowane. Tak więc, zgodnie z reguła (a), jeśli zmieniona grupa danych D2 jest utrwalo-
na lub/i lub jest wyprowadzana w procesie funkcjonalnym A, zidentyfikuj przesunięcia Zapisu
i/lub Wyjścia jako zmodyfikowane. Aczkolwiek, jest możliwe iż inne procesy funkcjonalne mają
przesunięcia Odczytu i/lub Wejścia grupy D2, lecz ich funkcjonalność jest nie zmieniona, bo nie
używa zmienionych lub dodanych atrybutów. Te procesy funkcjonalne dalej korzystają z grupy
D2 jakby była grupą D1. Tak więc, zgodnie z regułą (b), te przesunięcia danych w innych pro-
cesach, nie są modyfikowane w rezultacie zmian przesunięć danych w procesie funkcjonalnym A
i nie mogą być zidentyfikowane i zmierzone jako zmienione.

4.4.2 Rozmiar funkcjonalnie zmienionego oprogramowania

Po funkcjonalnej zmianie oprogramowania, jego nowy rozmiar całkowity równa się rozmiarowi
pierwotnemu, plus rozmiar funkcjonalny wszystkich dodanych przesunięć danych, minus rozmiar
funkcjonalny wszystkich usuniętych przesunięć danych. Zmodyfikowane przesunięcia danych nie
mają wpływu na rozmiar oprogramowania, ponieważ istnieją przed i po wprowadzonych mody-
fikacjach.

4.5 Roszerzenie metody pomiaru COSMIC

4.5.1 Wstęp

Metoda pomiaru rozmiaru funkcjonalnego COSMIC nie zakłada pomiaru wszystkich aspektów
”rozmiaru” oprogramowania. Dlatego też, metoda pomiaru COSMIC nie jest aktualnie zapro-
jektowana, aby zapewnić standardowy sposób wyliczania rozmiaru pewnych rodzajów FUR, a
mianowicie złożonych matematycznych algorytmów lub złożonych sekwencji reguł takich jak w
systemach eksperckich. Także wpływ liczby atrybutów danych na każde przesunięcie danych
na rozmiar oprogramowania nie jest uchwycony przez metodę pomiaru. Wpływ pod-procesów
manipulacji danymi na rozmiar jest brany pod uwagę poprzez upraszczające złożenie, które jest
poprawne tylko dla pewnych dziedzin oprogramowania, jak określono w rozdziale 1.1. 1 doty-
czącym stosowalności metody.

Uważa się, że inne parametry takie jak ”złożoność” (jakkolwiek zdefiniowana) mają wpływ na
rozmiar funkcjonalny. Konstruktywna dyskusja na ten temat wymaga najpierw wspólnego opra-
cowania wielu definicjiw ramach w źle zdefiniowanego pojęcia ”rozmiaru” odnoszącego się do
oprogramowania. Na obecnym etapie, takie definicje są nadal przedmiotem kolejnych badań i
wielu dyskusji.

Nie mniej jednak, pomiar rozmiaru metodą COSMIC uważany jest za dobrą aproksymacje dla
celu metody i dziedziny zastosowań. Jednakże, w lokalnym środowisku danej organizacji korzy-
stającej z metody COSMIC, może być potrzeba by mierzyć funkcjonalność zgodnie z lokalnym
standardem. Z tego powodu, metoda pomiaru COSMIC posiada przepisy dotyczące rozszerzeń
lokalnych. Kiedy takie rozszerzenia są użyte, wyniki pomiarów muszą być opisane według spe-
cjalnej konwencji przedstawionej w rozdziale 5.1.

Poniższe podrozdziały ukazują, w jaki sposób rozszerzyć metodę przy użyciu standardów
lokalnych.
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4.5.2 Lokalne rozszerzenia dla złożonych algorytmów

Jeśli konieczne jest uwzględnienie złożonych algorytmów, wówczas dla takiej wyjątkowej funk-
cjonalności można stworzyć standard lokalny. W każdym procesie funkcjonalnym, w którym
znajduje się pod-proces funkcjonalny o wyjątkowo złożonej manipulacji danych, osoba przepro-
wadzająca pomiar może sama przypisać do tego pod-procesu własne Punkty Funkcyjne, które
są określone lokalnie.

PRZYKŁAD:
Standard o rozszerzeniu lokalnym może być następujący: ”W naszej organizacji, jeden Lokalny
Punkt Funkcyjny FP jest przypisany algorytmom matematycznym takim jak (lista znaczących
i dobrze zrozumiałych przykładów lokalnych). Dwa Lokalne Punkty Funkcyjne odpowiadają
(kolejna lista przykładów), itd.

4.5.3 Rozszerzenie lokalne o podjednostkach pomiaru

Kiedy pomiar przesunięć danych musi być przeprowadzony bardziej szczegółowo, wówczas moż-
na zdefiniować podjednostkę pomiaru. Na przykład, metr można podzielić na 100 centymetrów
lub 1000 milimetrów. Analogicznie, przesunięcie pojedynczego atrybutu danych może być wyko-
rzystane jako podjednostka pomiaru. Pomiary wykonywane na małych próbkach oprogramowań
w testach metody COSMIC wykazały, że średnia liczba atrybutów danych na przesunięcie da-
nych nie różniła się znacznie w czterech rodzajach przesunięć danych. Z tego powodu oraz z
powodu łatwości pomiaru, na poziomie jednego przesunięcia danych została ustalona jednostka
pomiaru COSMIC równa 1 CFP. Jednak, porównując zmierzone w CFP rozmiary dwóch róż-
nych fragmentów oprogramowania, w których średnia liczba atrybutów danych na przesunięcie
danych wyraźnie się różni, należy zachować ostrożność.

Osoba chcąca udoskonalić metodę COSMIC poprzez wprowadzenie podjednostki pomiaru, może
to zrobić, jednak musi dać dać jasno do zrozumienia, że takie wyniki pomiarów rozmiaru nie są
przedstawione w standardowych Punktach Funkcyjnych COSMIC.

Metoda pomiaru rozmiaru funkcjonalnego COSMIC Wersja 3.0.1 Podrecznik Pomiaru. Copyright ©2009.

Wszystkie prawa zastrzeżone. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) 66



5

RAPORTOWANIE POMIARÓW

Ogólny Model Oprogramowania może być przedstawiony w postaci macierzy, gdzie wiersze ozna-
czają procesy funkcjonalne (które mogą być grupowane warstwami), kolumny oznaczają grupy
danych a komórki oznaczają zidentyfikowane podprocesy (Wejścia, Wyjścia, Odczyty i Zapisy).
Takie przedstawienie Ogólnego Modelu Oprogramowania znajduje się w Załączniku A. Wyniki
pomiarów COSMIC powinny być raportowane i archiwizowane zgodnie z następującymi kon-
wencjami

5.1 Oznaczanie

Kiedy raportuje się rozmiar funkcjonalny COSMIC powinien być oznaczany zgodnie z następu-
jącymi konwencjami zgodnymi ze standardem ISO/IEC 14143-1: 2007.

REGUŁY - oznaczanie pomiarów COSMIC)
Wynik pomiaru COSMIC powinien być oznaczony jako ”x CFP (v.y)” gdzie
� ”x” oznacza numeryczną wartość rozmiaru funkcjonalnego
� ”v.y” oznacza identyfikację wersji standardu metody COSMIC
wykorzystanego do uzyskania numerycznego rozmiaru funkcjonalnego wartości ”x”
UWAGA: Jeśli do uzyskania pomiaru wykorzystano lokalną aproksymację, ale poza
tym pomiar został przeprowadzony z wykorzystaniem standardowej wersji COSMIC,
powinny być użyte powyższe konwencje oznaczania, lecz wykorzystanie metody przy-
bliżonej powinno być również opowiednio odnotowane (patrz część 5.2).

Przykład: Wynik uzyskany przy użyciu reguł zawartych w tym Podręczniku jest oznaczany
jako ”x CFP (v3.0.1)”.

Jeśli wykorzystane są lokalne rozszerzenia, jak w punkcie 4.5 powyżej, wówczas wynik pomiaru
musi być raportowany jak zdefiniowano poniżej:

REGUŁY - Oznaczanie lokalnych rozszerzeń COSMIC
Wynik pomiaru COSMIC z wykorzystaniem lokalnego rozszerzenia powinien być ozna-
czony jako: ”x CFP (v.y) + z Local FP”, gdzie:
� ”x” oznacza numeryczną wartość uzyskaną przez agregację wszystkich indywidual-

nych wyników pomiaru zgodnie ze standardem COSMIC wersji v.y,
� ”v.y” oznacza identyfikację standardowej wersji metody COSMIC użytej do uzyska-

nia numerycznej wartości rozmiaru funkcjonalnego ”x”
� ”z” oznacza numeryczną wartość uzyskaną przez agregację wszystkich indywidual-

nych wyników pomiarów uzyskanych z lokalnych rozszerzeń metody COSMIC

5.2 Archiwizacja wyników pomiaru COSMIC

Kiedy archiwizuje się wyniki pomiarów, następujące informacje powinny być zachowane po to,
aby móc zawsze zinterpretować wyniki.

REGUŁA - Raportowanie pomiarów COSMIC
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Opórcz aktualnych pomiarów, zachowanych jak w pkt. 5.1, następujące atrybuty każ-
dego pomiaru powinny być zachowane:
1) Identyfikacja mierzonego komponentu oprogramowania (nazwa, identyfikator wersji

lub konfiguracji)
2) Źródła informacji wykorzystane do identyfikacji FUR
3) Dziedzina oprogramowania
4) Definicja celu pomiaru
5) Opis zakresu pomiaru oraz jego relacja do ogólnego zakresu powiązanego zbioru

pomiarów (użycie ogólnych kategorii zakresów z części 2.2)
6) Użytkownicy funkcjonalni oprogramowania
7) Poziom granulacji FUR i poziom dekompozycji oprogramowania
8) Punkt w cyklu życia projektu kiedy pomiar został przeprowadzony (szczególnie jeśli

pomiar jest estymowany w oparciu o niekompletne FUR lub został wykonany na
podstawie już istniejącego oprogramowania)

9) Cel lub zakładany margines błędu pomiaru
10) Wskazania, czy został użyty standardowy pomiar metodą Cosmic lub/i lokalna

aproksymacja do standardowej metody lub/i czy zostały użyte lokalne rozszerze-
nia (patrz część 4.5). W przypadku tym można wykorzystać konwencje oznaczania,
przedstawione w części 5.1 lub 5.2.

11) Wskazanie czy pomiar dotyczy utworzonej czy już dostarczonej funkcjonalności
(”utworzona” funkcjonalność jest uzyskiwana przez tworzenie nowego oprogramo-
wania, ”dostarczona” funkcjonalność zawiera ”utworzoną” funkcjonalność a także
zawiera funkcjonalność uzyskaną na inne sposoby niż utworzenie nowego oprogramo-
wania, np. uwzględniając wszystkie formy re-użycia istniejącego oprogramowania,
użycia istniejących parametrów by dodać lub zmienić funkcjonalność, i.t.p.)

12) Wskazanie czy pomiar dotyczy nowo dostarczonego oprogramowania czy też jest
rezultatem ulepszenia (tj. sumy dodanej, zmodyfikowanej i usuniętej funkcjonalności
- patrz 4.4)

13) Opis architektur warstw w których pomiar jest wykonywany, jeśli dotyczy
14) Liczba głównych komponentów, jeśli dotyczy, których rozmiary zostały zsumowane

by uzyskać pełen zachowany rozmiar
15) Dla każdego zakresu, w ogólnym zakresie, jedna macierz pomiaru, jak określono w

Załączniku A.
16) Nazwisko osób dokonujących pomiary oraz posiadane certyfikaty COSMIC
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A

Dokumentowanie pomiarów COSMIC

Poniższa struktura może być wykorzystywana jako repozytorium do przechowywania wyników
pomiarów dla każdego zidentyfikowanego komponentu z ogólnego zakresu jaki został zmapowa-
ny do Ogólnego Modelu Oprogramowania. Każdy zakres w ogólnym zakresie pomiaru posiada
własną macierz.

Figura A - macierz Ogólnego Modelu Oprogramowania

FAZA MAPOWANIA

� Każda zidentyfikowana grupa danych jest rejestrowana w kolumnie

� Każdy proces funkcjonalny jest rejestrowany w wierszu, wiersze z kolei są grupowane wg.
zidentyfikowanych komponentów

FAZA POMIARU

� Dla każdego zidentyfikowanego procesu funkcjonalnego, zidentyfikowane przesunięcia da-
nych są odnotowywane w odpowiadających komórkach z użyciem następującej konwencji:
”E” dla Wejścia, ”X” dla Wyjścia, ”W” dla Zapisu, ”R” dla Odczytu

� Dla każdego zidentyfikowanego procesu funkcjonalnego, wszystkie przesunięcia danych są
sumowane względem typu i każda wartość sumy jest zapisywana w odpowiedniej skrajnej
prawej kolumnie macierzy.

� Podsumowane pomiaru może być wyliczone i zarejestrowane w obramowanych komórkach,
wiersza ”PODSUMOWANIE” dla każdego komponentu.
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B

Podsumowanie zasad metody COSMIC

Dla celów referencyjnych, poniższa tabela przedstawia każdą zasadę omówioną w Podręczniku
Pomiarów COSMIC.

ID OPIS ZASADY
Z-01 Kontekstowy Model Oprogramowania metody COSMIC

a) Oprogramowanie jest ograniczone przez infrastrukturę
b) Oprogramowanie posiada strukturę warstwową
c) Warstwa może zawierać jeden lub więcej niezależnych współbieżnych frag-

mentów oprogramowania, a każdy z fragmentów może się składać z niezależnych
współbieżnych komponentów

d) Program, który ma zostać zmierzony, jest określony przez zasięg pomiaru, który
w całości jest przypisany do jednej warstwy

e) Zakres oprogramowania, który ma zostać zmierzone, zależy od celu pomiaru
f) Użytkowników funkcjonalnych oprogramowania identyfikuje się z wymagań

użytkownika funkcjonalnego oprogramowania, które ma zostać zmierzone, i
określa się ich mianem nadawców oraz/lub zamierzonych odbiorców danych

g) Program wchodzi w interakcję z użytkownikami funkcjonalnymi poprzez prze-
sunięcia danych poprzez granicę. Może także przesuwać dane z oraz do pa-
mięci stałej w określonym obszarze

h) FUR mogą być wyrażone na różnych poziomach granulacji
i) Poziom granulacji, na jakim powinno przeprowadzać się pomiary, to procesy

funkcjonalne
j) Jeśli dokonanie pomiaru nie jest możliwe na poziomie granulacji procesów funk-

cjonalnych, wówczas FUR powinny zostać zmierzone w przybliżeniu i zeskalo-
wane do poziomu granulacji procesów funkcjonalnych

Z-02 Ogólny Model Oprogramowania metody COSMIC
a) Oprogramowanie otrzymuje dane wejściowe od swoich funkcjonalnych użyt-

kowników i wytwarza dane wyjściowe, i/lub inny wynik, dla funkcjonalnych
użytkowników

b) Wymagania użytkownika funkcjonalnego oprogramowania, jakie mają zostać
zmierzone, mogą być zmapowane do unikalnych procesów funkcjonalnych

c) Każdy proces funkcjonalny składa się z pod-procesów
d) Każdy pod-proces może być albo przesunięciem danych, albo manipulacją

danych
e) Każdy proces funkcjonalny jest uruchamiany przez przesunięcie danych Wej-

ście od użytkownika funkcjonalnego, które informuje proces funkcjonalny, że
użytkownik funkcjonalny zidentyfikował zdarzenie

f) Przesunięcie danych przesuwa pojedynczą grupę danych
g) Grupa danych składa się z unikalnego zbioru atrybutów danych, które opisują

pojedynczy obiekt zainteresowania
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h) Identyfikuje się 4 typy przysunięcia danych. Wejście przesuwa grupę danych do
oprogramowania od użytkownika funkcjonalnego. Wyjście przesuwa grupę da-
nych z oprogramowania do użytkownika funkcjonalnego. Zapis przesuwa grupę
danych z oprogramowania do pamięci stałej.Odczyt przesuwa grupę danych z
pamięci stałej do oprogramowania

i) Proces funkcjonalny zawiera co najmniej jedno przesunięcie danych typu Wejście
oraz przesunięcie danych typu Zapis lub Wyjście, tym samym zawiera przynaj-
mniej 2 przesunięcia danych

j) Dla przybliżenia celów pomiaru, pod-procesy manipulacji danymi nie są mie-
rzone osobno; zakłada się, że funkcjonalność jakiejkolwiek manipulacji danymi
może być uwzględniona przez przesunięcie danych, z którym jest powiązana

Z-03 Zasada pomiaru COSMIC
Rozmiar funkcjonalny części oprogramowania jest wprost proporcjonalny do liczby
przesunięć danych

Z-04 Warstwa
a) Oprogramowanie w jednej warstwie wymienia dane z oprogramowaniem w innej

warstwie poprzez odpowiednie procesy funkcjonalne.
b) ”Zależność hierarchiczna” pomiędzy warstwami jest taka, że oprogramowanie

w jakiejkolwiek warstwie może korzystać z usługi funkcjonalnej jakiegokolwiek
oprogramowania w niższej warstwie. Kiedy mamy do czynienia z relacjami opar-
tymi na korzystaniu, określamy warstwę korzystającą mianem ”nadrzędnej”,
a warstwę zawierającą wykorzystane oprogramowanie jako ”podrzędną”. Aby
działać właściwie, oprogramowanie w warstwie nadrzędnej bazuje na usługach
oprogramowania w warstwach podrzędnych. Z kolei oprogramowanie w war-
stwach podrzędnych, aby działać właściwie, bazuje na oprogramowaniu w kolej-
nych warstwach podrzędnych itd. aż dojdziemy do końca hierarchii. I odwrotnie,
oprogramowanie w warstwie podrzędnej, łącznie z oprogramowaniem w jakich-
kolwiek warstwach podrzędnych, od których zależy, może działać bez wykorzy-
stania usług oprogramowania dostępnych w warstwie nadrzędnej w hierarchii.

c) Oprogramowanie w jednej warstwie niekoniecznie korzysta z wszystkich usług
funkcjonalnych dostarczonych przez oprogramowanie w warstwie podrzędnej.

d) Dane, które podlegają wymianie pomiędzy oprogramowaniem w dwóch war-
stwach, są inaczej określone i zinterpretowane w FUR dwóch fragmentów opro-
gramowania. Oznacza to, że dwa fragmenty oprogramowania rozpoznają różne
atrybuty danych oraz/lub podgrup danych, które podlegają wymianie. Musi
jednak istnieć jeden lub więcej wspólnie zdefiniowanych atrybutów danych lub
podgrup, aby umożliwić oprogramowaniu w warstwie otrzymującej zinterpre-
towanie danych, które zostały przekazane przez oprogramowanie w warstwie
wysyłającej, według potrzeb oprogramowania otrzymującego.

Z-05 Komponent współbieżny
a) W zbiorze komponentów współbieżnych znajdujących się w jednej warstwie

fragmentu oprogramowania, nie ma hierarchicznej zależności pomiędzy kom-
ponentami współbieżnymi , tak jak ma to miejsce pomiędzy warstwami. FUR
/wymagania/ wszystkich komponentów współbieżnych w jakiejkolwiek warstwie
fragmentu oprogramowania, są na tym samym ”poziomie” w hierarchii warstw.

b) Wszystkie komponenty współbieżne muszą ze sobą współdziałać, aby oprogra-
mowanie poprawnie działało.

c) Grupa danych może być bezpośrednio wymieniona pomiędzy dwoma współ-
bieżnymi komponentami fragmentu oprogramowania przez proces funkcjonalny
pierwszego komponentu zawierający Wyjście, które jest odebrane jako Wejście
przez proces funkcjonalny drugiego komponentu. Alternatywnie, wymiana może
odbyć się pośrednio, w taki sposób, iż proces funkcjonalny utrwala grupę da-
nych poprzez Zapis, a proces funkcjonalny drugiego komponentu odzyskuje ją
poprzez Odczyt.

Z-06 Zastosowanie Ogólnego Modelu Oprogramowania metody Cosmic
Ogólny Model Oprogramowania metody Cosmic może być zastosowany do wyma-
gań użytkownika funkcjonalnego każdego oddzielnego fragmentu oprogramowania,
dla którego został zdefiniowany pomiar zakresu.

Metoda pomiaru rozmiaru funkcjonalnego COSMIC Wersja 3.0.1 Podręcznik Pomiaru. Copyright ©2009.

Wszystkie prawa zastrzeżone. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) 71



”Zastosowanie Ogólnego Modelu Oprogramowania metody Cosmic” oznacza zi-
dentyfikowanie zbioru zdarzeń inicjujących wykrywanych przez każdego użytkow-
nika funkcjonalnego zidentyfikowanego w FUR, a następnie zidentyfikowanie od-
powiednich procesów funkcjonalnych, obiektów zainteresowania, grup danych oraz
przesunięć danych, które trzeba dostarczyć, aby móc zareagować na te zdarzenia.

Z-07 Grupa danych
a) Każda zidentyfikowana grupa danych jest unikalna i można ją rozróżnić na pod-

stawie jej wyjątkowego zestawienia atrybutów danych.
b) Każda grupa danych jest bezpośrednio powiązana z jednym obiektem zaintere-

sowania w FUR oprogramowania.
c) Grupa danych może być zmaterializowana w ramach systemu komputerowego,

wspierającego oprogramowanie.
Z-08 Wejście (E)

a) Wejście przesuwa pojedynczą grupę danych, opisującą pojedynczy obiekt zain-
teresowania od użytkownika funkcjonalnego przez granicę do procesu funkcjo-
nalnego, którego Wejście jest częścią. Jeśli dane wejściowe do procesu funkcjo-
nalnego zawierają więcej niż jedną grupę danych, wówczas identyfikuje się jedno
Wejście dla każdej unikalnej grupy danych w danych wejściowych. (Patrz cześć
4.1.7 ”Unikalność przesunięcia danych”.

b) Wejście nie wyprowadza danych przez granicę, ani też nie odczytuje i nie zapisuje
danych.

c) Tam, gdzie proces funkcjonalny musi otrzymać dane od użytkownika funkcjo-
nalnego, ale użytkownik ten sam wie, jakie dane wysłać lub nie jest w stanie
zareagować na przychodzącą wiadomość, wówczas należy zidentyfikować jed-
no Wejście dla procesu funkcjonalnego, dla uzyskania tych danych. Jakakolwiek
wiadomość z procesu funkcjonalnego do użytkownika funkcjonalnego, mająca na
celu pobranie tych danych, w tych przypadkach nie będzie uważna za Wyjście.

Jednak, kiedy proces funkcjonalny musi uzyskać dane od użytkownika funkcjo-
nalnego, a proces funkcjonalny musi dostarczyć użytkownikowi danych, których
użytkownik ten potrzebuje, aby spełnić wymóg, wówczas należy policzyć jedno
Wyjście na zapytanie i jedno Wejście na zwrócenie wymaganych danych.

Z-09 ZASADY - Wyjście (X))
a) Wyjście przesuwa pojedynczą grupę danych, opisującą pojedynczy obiekt zain-

teresowana z procesu funkcjonalnego, którego Wyjście jest częścią, przez grani-
cę do użytkownika funkcjonalnego. Jeśli dane wyjściowe procesu funkcjonalnego
zawierają więcej niż jedną grupę danych, wówczas identyfikuje się jedno Wyj-
ście na każdą unikalną grupę danych w wyjściu. (Patrz część 4.1.7 Unikalność
przesunięć danych).

b) Wyjście nie wprowadza danych przez granicę, ani nie odczytuje, ani nie zapisuje
danych.

Z-10 Odczyt (R)
a) Odczyt przesuwa pojedynczą grupę danych, opisującą pojedynczy obiekt zain-

teresowana z pamięci trwałej do procesu funkcjonalnego, którego Odczyt jest
częścią. Jeśli proces funkcjonalny z pamięci trwałej musi odzyskać więcej niż
jedną grupę danych, wówczas identyfikuje się jeden Odczyt za każdą unikalną
grupę danych, która została odzyskana. (Patrz część 4.1.7 ”Unikalność przesu-
nięć danych).

b) Odczyt nie odbiera, ani nie wyprowadza danych przez granicę. Nie zapisuje też
danych.

c) Podczas procesu funkcjonalnego, przesunięcie lub manipulacja stałymi bądź
zmiennymi, będących częścią procesu funkcjonalnego oraz które mogą zostać
zmienione tylko przez programistę, przetwarzanie wyników pośrednich w obli-
czeniach lub przetwarzanie danych przechowywanych przez proces funkcjonalny
, wynikające tylko ze sposobu implementacji FUR, nie są uważane za przesu-
nięcia danych typu Odczyt.

d) Przesunięcie danych typu Odczyt zawsze zawiera funkcjonalność ”żądania Od-
czytu” (tak więc osobne przesunięcie danych nie może być zliczone dla funkcjo-
nalności za żądania Odczytu”). Patrz również część 4.1.9.

Z-11 ZASADY - Zapis (W)
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a) Zapis przesuwa pojedynczą grupę danych, opisującą pojedynczy obiekt zain-
teresowana z procesu funkcjonalnego, którego Zapis jest częścią, do pamięci
trwałej. Jeśli proces funkcjonalny musi przesunąć więcej niż jedną grupę da-
nych do pamięci stałej, wówczas identyfikuje się jeden Zapis za każdą unikalną
grupę danych, która została przesunięta do pamięci stałej. (Patrz część 4.1.7
Unikalność przesunięć danych).

b) Zapis nie odbiera, ani nie wyprowadza danych przez granicę. Nie odczytuje też
danych.

c) Wymóg usunięcia danych z pamięci stałej może zostać zmierzony jako pojedyn-
cze przesunięcie danych typu Zapis.

d) Podczas procesu funkcjonalnego, przesunięcie lub manipulacja danymi, które
nie są utrwalone, kiedy proces funkcjonalny jest zakończony lub aktualizacja
zmiennych, będących częścią procesu funkcjonalnego lub tworzenie wyników po-
średnich w obliczeniach ,nie uważa się za przesunięcia danych typu Zapis.

Z-12 Powiązanie manipulacji danymi z przesunięciami danych
Manipulacja danymi w procesie funkcjonalnym jest powiązana z czterema ro-
dzajami przesunięcia danych (E, X, R i W). Zgodnie z przyjętym standardem,
przesunięcia danych procesu funkcjonalnego również przedstawiają manipulację
danymi w procesie funkcjonalnym.
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C

Podsumowanie reguł metody COSMIC

Dla celów referencyjnych, poniższa tabela przedstawia każdą regułę omówioną w Podręczniku
Pomiarów COSMIC.

ID OPIS REGUŁY
R-01 Zakres

a) Zakres Pomiaru Rozmiaru Funkcjonalnego (FSM- Functional Size Measure-
ment) określa się na podstawie celu pomiaru

b) Zakres pomiaru nie obejmuje więcej niż jedej warstwy mierzonego oprogramo-
wania

R-02 Warstwa
a) Jeśli oprogramowanie powstaje przy użyciu ustalonej architektury zgodnej z

modelem Cosmic, wówczas architektura ta powinna zostać użyta do zidentyfi-
kowania warstw dla celów pomiaru.

b) W MIS, czy też oprogramowaniu biznesowym, ”górną” warstwę, czyli warstwę,
która nie jest podrzędna względem innej warstwy, określamy mianem warstwy
”aplikacji”. Aby działać właściwie oprogramowanie w tej warstwie ostatecz-
nie bazuje na usługach oprogramowania we wszystkich pozostałych warstwach.
W dziedzinie oprogramowania czasu rzeczywistego, oprogramowanie w ”górnej
warstwie” jest powszechnie znane jako ”system” na przykład ”oprogramowanie
systemu kontroli procesu”, ”oprogramowanie systemu kontroli lotów”...

c) Nie należy zakładać, iż oprogramowanie, które powstało bez projektu architek-
tury, czy strukturalizacji może zostać podzielone na warstwy według modelu
Cosmic.

R-03 Użytkownicy funkcjonalni
a) Użytkownicy funkcjonalni mierzonego fragmentu oprogramowania są wyodręb-

niani z celu pomiaru.
b) Kiedy cel pomiaru jest związany z wytworzeniem lub zmodyfikowaniem frag-

mentu oprogramowania, wówczas użytkownikami funkcjonalnymi powinni być
ci, którym nowa lub zmodyfikowana funkcjonalność powinna być dostarczona.

R-04 Granica
a) Identyfikuje użytkowników funkcjonalnych, którzy wchodzą w interakcję z mie-

rzonym oprogramowaniem. Granica leży pomiędzy użytkownikami funkcjonal-
nymi, a danym oprogramowaniem.

b) Według definicji, granica znajduje się pomiędzy każdą zidentyfikowaną parą
warstw, gdzie oprogramowanie w jednej z nich jest użytkownikiem funkcjonal-
nym oprogramowania w drugiej, która ma zostać zmierzona.

c) Granica znajduje się pomiędzy jakimikolwiek dwoma fragmentami oprogramo-
wania, włączając w to jakiekolwiek dwa komponenty, które są względem siebie
współbieżne; w takim przypadku każdy fragment oprogramowania i/lub każdy
komponent może być użytkownikiem funkcjonalnym swego odpowiednika

R-05 Granulacja na poziomie procesu funkcjonalnego
a) Pomiar rozmiaru funkcjonalnego powinien być przeprowadzony na poziomie gra-

nulacji na poziomie procesu funkcjonalnego
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b) W sytuacji gdy pomiar rozmiaru funkcjonalnego jest realizowany dla FUR, które
nie zostały jeszcze określone na poziomie wszystkich procesów funkcjonlanych i
wszystkich detali dotyczących przesunięć danych, to pomiar ten należy wykonać
dla zdefiniowanej funkcjonalności i przeskalować do poziomu granulacji proce-
sów funkcjonalnych (patrz dokument: ”Advanced and Related Topics”, metody
aproksymacji i szacowanie rozmiaru funkcjonalnego na wczesnym etapie)

R-06 Proces funkcjonalny
a) Proces funkcjonalny można wyodrębnić z co najmniej jednego możliwego do

zidentyfikowania wymagania użytkownika funkcjonalnego z uzgodnionego za-
kresu.

b) Proces funkcjonalny (typ) może zaistnieć, kiedy pojawia się możliwe do ziden-
tyfikowania zdarzenie inicjujące (typ).

c) Konkretne zdarzenie (rodzaj) może zainicjować jeden lub więcej procesów funk-
cjonalnych (typów), które uruchamiane są równolegle. Konkretny proces funk-
cjonalny (typ) może zostać zainicjowany przez więcej niż jedno zdarzenie (typ).

d) Na proces funkcjonalny składają się co najmniej dwa przesunięcia danych: prze-
sunięcie danych Wejścia oraz Wyjścia lub Zapisu.

e) Proces funkcjonalny w całości należy do mierzonego zakresu fragmentu opro-
gramowania w jednej i tylko jednej warstwie.

f) W kontekście oprogramowania czasu rzeczywistego, proces funkcjonalny można
uznać za zakończony, kiedy wkracza on w samoistnie wywołany stan oczekiwania
(oznacza to, iż proces funkcjonalny zrobił wszystko w odpowiedzi na wydarzenie
inicjujące i oczekuje na kolejne Wejście inicjujące).

g) Jeden proces funkcjonalny (typ) może zostać zidentyfikowany nawet, jeśli jego
FUR pozwalają na to, aby pojawił się on z różnymi podzbiorami spośród mak-
symalnej liczby atrybutów danych wejścia, a nawet, jeśli różne wartości danych
wejścia mogą zainicjować różne ścieżki przetwarzania poprzez proces funkcjo-
nalny.

h) osobne zdarzenia (typy), osobny proces funkcjonalny (typy) powinny zostać roz-
różnione w następujących przypadkach:
� Kiedy decyzje kończą się osobnymi zdarzeniami, które są oderwane w
czasie (na przykład wprowadzenie danych zamówienia dzisiaj i potwierdzenie
zamówienia później, wymaga osobnej decyzji i powinno wskazywać na osobne
procesy funkcjonalne).
� Kiedy obowiązki za aktywności są rozdzielone (na przykład w systemie
kadrowym, gdzie odpowiedzialność za utrzymanie podstawowych danych oso-
bowych jest oddzielona od odpowiedzialności za utrzymanie danych listy płac,
co wskazuje na osobny proces funkcjonalny; lub odpowiedzialność za wdrożony
pakiet oprogramowania, gdzie jest funkcjonalność dostępna dla administratora
po to , aby mógł zarządzać parametrami oprogramowania, który to jest oddzie-
lona od funkcjonalności dostępnej dla ”zwyczajnego” użytkownika.

R-07 Wejście (E)
a) Grupa danych inicjująca Weście może składać się z tylko jednego atrybutu da-

nych, które informuje oprogramowanie, iż ”miało miejsce zdarzenie Y”. Bar-
dzo często, szczególnie w oprogramowaniu aplikacji biznesowych, grupa danych
inicjująca Wejście posiada kilka atrybutów danych, które informują oprogra-
mowanie o fakcie, iż ”zdarzenie Y miało miejsce i otosą dane dotyczące tego
konkretnego zdarzenia”.

b) Impulsy zegara, które są zdarzeniami inicjującymi są zawsze zewnętrzne wzglę-
dem mierzonego oprogramowania. Dlatego też, zdarzenie impulsu zegarowego,
pojawiającego się co 3 sekundy, wiąże się z Wejściem przesuwającym grupę da-
nych jednego atrybutu. Nie ma różnicy, czy zdarzenie inicjujące jest wytwarzane
okresowo przez sprzęt komputerowy lub przez inny fragment oprogramowania
poza granicą mierzonego oprogramowania.

c) O ile konkretny proces funkcjonalny nie jest do tego wymagany, to uzyskanie
czasu z systemu operacyjnego, nie jest Wejściem.
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d) Jeśli określone zdarzenie uruchamia Wejście grupy danych zawierającej nieskoń-
czoną ilość ”n” atrybutów danych konkretnego obiektu zainteresowania i FUR
pozwala na to, aby takie samo zdarzenie uruchomiło Wejście grupy danych, któ-
ra ma wartości dla atrybutów tylko podzbioru ”n” atrybutów danych obiektu
zainteresowania, wówczas zostanie określone jedno Wejście, zawierające wszyst-
kie atrybuty danych ”n”.

R-08 Wyjście (X)
a) Wszystkie komunikaty oraz dane wyjściowe wytworzone przez oprogramowanie

i niezawierające danych użytkownika należy traktować jako wartości jednego
atrybutu jednego obiektu zainteresowania (który można by nazwać ”wskazaniem
błędu”). Stąd też, pojedyncze Wyjście ma reprezentować wszystkie komunikaty
w każdym procesie funkcjonalnym, gdzie wynika to z FUR..

b) Jeśli Wyjście procesu funkcjonalnego przesuwa grupę danych, zawierającą nie-
skończoną ilość ”n” atrybutów danych konkretnego obiektu zainteresowania i
FUR pozwala na to, aby w procesie funkcjonalnym Wyjście przesuwało grupę
danych, mającą wartość dla atrybutów tylko podzbioru ”n” atrybutów danych
obiektu zainteresowania, wówczas zostanie określone jedno Wejście, zawierające
wszystkie atrybuty danych ”n”.

R-09 Unikalność przesunięcia danych i możliwe wyjątki
a) O ile Wymagania Użytkownika Funkcjonalnego nie precyzują inaczej, wszyst-

kie atrybuty danych opisujące każdy obiekt zainteresowania, który musi zostać
wprowadzony do procesu funkcjonalnego oraz wszystkie powiązane z tym ma-
nipulacje danych, zostaną zidentyfikowane i będą liczone jako jedno Wejście
(-typ).

(Uwaga: Od procesu funkcjonalnego może, oczywiście, być wymagane, aby obsłu-
giwał wiele rodzajów Wejść, z których każde przesuwa grupę danych, opisującą
inny obiekt zainteresowania (-typ).)
Taki sam ekwiwalent reguły dotyczy jakiegokolwiek Odczytu, Zapisu, czy też Wyj-
ścia w dowolnym procesie funkcjonalnym.
b) Więcej niż jedno przesunięcie danych typu Wejście (-typ), z których każde prze-

suwa grupę danych, opisującą ten sam obiekt zainteresowania (-typ) w danym
procesie funkcjonalnym (-typu), może zostać zidentyfikowany i policzone, je-
śli istnieje Wymaganie Użytkownika Funkcjonalnego dla tych licznych Wejść.
Podobnie, więcej niż jedno Wejście (-typ) przesuwające tę samą grupę danych
(-typ) w tym samym procesie funkcjonalnym, może zostać zidentyfikowane i po-
liczone, jeśli istnieje Wymaganie Użytkownika Funkcjonalnego dla tych licznych
Wejść.

Takie Wymaganie Użytkownika Funkcjonalnego może pojawić się, kiedy w jed-
nym procesie funkcjonalnym liczne Wejścia pochodzą od użytkowników funkcjo-
nalnych, którzy wprowadzają różne grupy danych (z których każda opisuje ten
sam obiekt zainteresowania).
Taki sam ekwiwalent reguły dotyczy jakiegokolwiek Odczytu, Zapisu, czy też Wyj-
ścia w dowolnym procesie funkcjonalnym.
c) Powtarzające się przesunięcia danych (z których każde przesuwa ten sam rodzaj

grupy danych z tą samą manipulacją danymi) nie będą zidentyfikowane, ani
policzone więcej niż jeden raz w każdym procesie funkcjonalnym.

d) Jeśli liczne przesunięcia danych w konkretnym procesie funkcjonalnym różnią
się w zakresie manipulacji danymi, ponieważ różne wartości atrybutów danych
przesuniętej grupy danych kończą się różnymi ścieżkami przetwarzania danych,
za którymi należy podążać, wówczas przesunięcie danych nie zostanie zidenty-
fikowane i policzone w tym procesie więcej niż jeden raz.

R-10 Dane wymagane od użytkownika funkcjonalnego przez proces funkcjo-
nalny
a) Proces funkcjonalny uzyska grupę danych przez przesunięcie danych Wejście od

użytkownika funkcjonalnego, w sytuacji gdy nie będzie musiał informować tego
użytkownika funkcjonalnego, jakie dane przesłać - co ma miejsce w czterech
poniższych przypadkach:

� kiedy użytkownik funkcjonalny wysyła Wejście inicjujące, które rozpoczyna pro-
ces funkcjonalny
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� kiedy proces funkcjonalny po otrzymaniu Wejścia inicjującego, oczekuje na
otrzymanie kolejnego Wejścia od użytkownika funkcjonalnego (które może po-
jawić się, kiedy ludzki użytkownik funkcjonalny wprowadzi dane do oprogramo-
wania aplikacji biznesowej),

� kiedy rozpoczęty proces funkcjonalny zwraca się do użytkownika funkcjonalne-
go z prośbą o następującej treści: ”prześlij mi teraz swoje dane, jeśli takowe
posiadasz” i wówczas użytkownik je przesyła

� kiedy rozpoczęty proces funkcjonalny bada stan użytkownika funkcjonalnego i
odzyskuje dane, które są mu potrzebne

W dwóch ostatnich przypadkach (pojawiających się zazwyczaj oprogramowaniu
”sondującym” czasu rzeczywistego),zgodnie z konwencją żadne Wyjście z procesu
funkcjonalnego nie zostanie zidentyfikowane, aby otrzymać potrzebne dane. Pro-
ces funkcjonalny musi jedynie wysłać komunikat zachęty do użytkownika funkcjo-
nalnego, a funkcjonalność tego komunikatu zachęty jest uważana za część Wejścia.
Proces funkcjonalny wie, jakich danych się spodziewać. W tym przypadku, po-
trzebne jest tylko jedno Wejście.
b) Tam, gdzie proces funkcjonalny musi otrzymać usługi od użytkownika funkcjo-

nalnego (na przykład po to, aby uzyskać dane) i użytkownik ten musi zostać
poinformowany o tym, jakie dane przesłać (zazwyczaj tam gdzie użytkownik
funkcjonalny jest kolejną częścią oprogramowania poza zakresem mierzonego
oprogramowania), zostanie zidentyfikowana para przesunięć danych typu Wyj-
ście/Wejście. Wejście zawiera żądanie konkretnych danych; Wejście zawiera od-
dane dane.

R-11 Polecenia kontrolne a dziedzinie aplikacji biznesowych
W dziedzinie aplikacji biznesowych ”polecenia kontrolne” nie będą brane pod uwa-
gę, ponieważ nie mają nic wspólnego z przesunięciem danych względem obiektu
zainteresowania.

R-12 Agregacja wyników pomiaru
a) Dla każdego procesu funkcjonalnego, rozmiary funkcjonalne poszczególnych

przesunięć danych są agregowane do pojedynczej wartości rozmiaru funkcjo-
nalnego w jednostkach CFP poprzez ich arytmetyczne dodanie.

Rozmiar(proces funkcjonalnyi) = Σrozmiar(Wejściai) + Σrozmiar(Wyjściai)
Σrozmiar(Odczytyi) + Σrozmiar(Zapisyi)

b) Dla każdego procesu funkcjonalnego, rozmiar funkcjonalny zmian w jego FUR
jest agregowany z rozmiarów przesunięć danych, które zostały dodane, zmo-
dyfikowane lub usunięte w procesie funkcjonalnym po to, aby uzyskać rozmiar
zmiany w jednostkach CFP, zgodnie z następującym wzorem.

Rozmiar(Zmiana(proces funkcjonalnyi)) =
= Σrozmiar(dodane przesunięcia danychi)+
+Σrozmiar(zmodyfikowane przesunięcia danychi)+
+Σrozmiar(usunięte przesunięcia danychi)

Więcej informacji na temat agregacji rozmiaru funkcjonalnego, patrz rozdział
4.3.2. Więcej na temat pomiaru rozmiaru zmienionego oprogramowania, patrz
rozdział 4.4.
c) Rozmiar fragmentu oprogramowania w ramach określonego zakresu jest uzyski-

wany przez agregację rozmiarów procesów funkcjonalnych tego oprogramowania
i podlega poniższym regułom e) i f).

d) Rozmiar każdej zmiany we fragmencie oprogramowania w określonym zakresie
jest uzyskiwany poprzez agregację rozmiarów wszystkich zmian we wszystkich
procesach funkcjonalnych tego oprogramowania i podlega regułom e) i f) poni-
żej.

e) Rozmiary fragmentów oprogramowania lub rozmiary zmian we fragmentach
oprogramowania w warstwach mogą być sumowane tylko wtedy, gdy zostaną
zmierzone na tym samym poziomie procesu funkcjonalnego granulacji ich FUR.

f) Rozmiary fragmentów oprogramowania lub rozmiary zmian fragmentu oprogra-
mowania w każdej warstwie lub z różnych warstw są sumowane tylko wtedy,
kiedy ma to sens zgodnie z ustalonym celem pomiaru
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g) Rozmiaru fragmentu oprogramowania nie może być uzyskany poprzez sumowa-
nie rozmiarów jego komponentów (bez względu na to, jak jest zdekomponowany)
chyba, że usunięto z wyniku rozmiar przesunięć danych pomiędzy komponenta-
mi składowymi.

h) Jeśli metoda Cosmic jest rozszerzona lokalnie (na przykład po to, aby zmierzyć
niektóre aspekty rozmiaru, które nie zostały ujęte w metodzie standardowej),
wówczas rozmiar mierzony poprzez rozszerzenie lokalne musi zostać opisany
oddzielnie - tak jak podano w rozdziale 5.1 i NIE może być dodany do rozmia-
ru otrzymanego poprzez zastosowanie metody standardowej, mierzonej w CFP
(patrz kolejne opisy w rozdziale 4.5).

R-13 Modyfikowanie przesunięć danych
a) Jeśli przesunięcie danych musi być zmodyfikowane w wyniku zmiany powiązanej

z nim manipulacji danych lub/i w wyniku zmiany w liczbie lub rodzaju atry-
butów w przesuniętej grupie danych, mierzony jest jeden zmieniony CFP, bez
względu na aktualną ilość modyfikacji w jednym przesunięciu danych.

b) Jeśli grupa danych musi zostać zmodyfikowana, a przesunięcia danych przesu-
wające tą zmodyfikowaną grupę danych, są elementami funkcjonalności która
nie jest w wyniku tej modyfikacji zmieniona, to nie są one identyfikowane jako
zmienione przesunięcia danych.

UWAGA 1: Modyfikacja wartości wystąpienia atrybutu taka jak zmiana wartości
kodu w przypadku, gdy atrybut ten jest elementem systemu kodowania wartości,
nie jest modyfikacją typu atrybutu.
UWAGA 2: Modyfikacja jakichkolwiek danych pojawiających się na ekranach wej-
ścia lub wyjścia, które nie są związane z obiektem zainteresowania użytkownika
funkcjonalnego, nie jest zidentyfikowana jako zmieniony CFP (przykłady takich
danych znajdują się w rozdziale 3.3.4).

R-14 Oznaczanie pomiarów COSMIC)
Wynik pomiaru COSMIC powinien być oznaczony jako ”x CFP (v.y)” gdzie
� ”x” oznacza numeryczną wartość rozmiaru funkcjonalnego
� ”v.y” oznacza identyfikację wersji standardu metody COSMIC
wykorzystanego do uzyskania numerycznego rozmiaru funkcjonalnego wartości
”x”
UWAGA: Jeśli do uzyskania pomiaru wykorzystano lokalną aproksymację, ale
poza tym pomiar został przeprowadzony z wykorzystaniem standardowej wersji
COSMIC, powinny być użyte powyższe konwencje oznaczania, lecz wykorzystanie
metody przybliżonej powinno być również opowiednio odnotowane (patrz część
5.2).

R-15 Oznaczanie lokalnych rozszerzeń COSMIC
Wynik pomiaru COSMIC z wykorzystaniem lokalnego rozszerzenia powinien być
oznaczony jako: ”x CFP (v.y) + z Local FP”, gdzie:
� ”x” oznacza numeryczną wartość uzyskaną przez agregację wszystkich indywi-

dualnych wyników pomiaru zgodnie ze standardem COSMIC wersji v.y,
� ”v.y” oznacza identyfikację standardowej wersji metody COSMIC użytej do

uzyskania numerycznej wartości rozmiaru funkcjonalnego ”x”
� ”z” oznacza numeryczną wartość uzyskaną przez agregację wszystkich indywidu-

alnych wyników pomiarów uzyskanych z lokalnych rozszerzeń metody COSMIC
R-16 Raportowanie pomiarów COSMIC

Opórcz aktualnych pomiarów, zachowanych jak w pkt. 5.1, następujące atrybuty
każdego pomiaru powinny być zachowane:
1) Identyfikacja mierzonego komponentu oprogramowania (nazwa, identyfikator

wersji lub konfiguracji)
2) Źródła informacji wykorzystane do identyfikacji FUR
3) Dziedzina oprogramowania
4) Definicja celu pomiaru
5) Opis zakresu pomiaru oraz jego relacja do ogólnego zakresu powiązanego zbioru

pomiarów (użycie ogólnych kategorii zakresów z części 2.2)
6) Użytkownicy funkcjonalni oprogramowania
7) Poziom granulacji FUR i poziom dekompozycji oprogramowania
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8) Punkt w cyklu życia projektu kiedy pomiar został przeprowadzony (szczególnie
jeśli pomiar jest estymowany w oparciu o niekompletne FUR lub został wyko-
nany na podstawie już istniejącego oprogramowania)

9) Cel lub zakładany margines błędu pomiaru
10) Wskazania, czy został użyty standardowy pomiar metodą Cosmic lub/i lokal-

na aproksymacja do standardowej metody lub/i czy zostały użyte lokalne roz-
szerzenia (patrz część 4.5). W przypadku tym można wykorzystać konwencje
oznaczania, przedstawione w części 5.1 lub 5.2.

11) Wskazanie czy pomiar dotyczy utworzonej czy już dostarczonej funkcjonalności
(”utworzona” funkcjonalność jest uzyskiwana przez tworzenie nowego oprogra-
mowania, ”dostarczona” funkcjonalność zawiera ”utworzoną” funkcjonalność a
także zawiera funkcjonalność uzyskaną na inne sposoby niż utworzenie nowe-
go oprogramowania, np. uwzględniając wszystkie formy re-użycia istniejącego
oprogramowania, użycia istniejących parametrów by dodać lub zmienić funk-
cjonalność, i.t.p.)

12) Wskazanie czy pomiar dotyczy nowo dostarczonego oprogramowania czy też
jest rezultatem ulepszenia (tj. sumy dodanej, zmodyfikowanej i usuniętej funk-
cjonalności - patrz 4.4)

13) Opis architektur warstw w których pomiar jest wykonywany, jeśli dotyczy
14) Liczba głównych komponentów, jeśli dotyczy, których rozmiary zostały zsumo-

wane by uzyskać pełen zachowany rozmiar
15) Dla każdego zakresu, w ogólnym zakresie, jedna macierz pomiaru, jak określono

w Załączniku A.
16) Nazwisko osób dokonujących pomiary oraz posiadane certyfikaty COSMIC
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D

Historia wydań metody COSMIC

Załącznik zawiera podsumowanie głównych zmian wprowadzonych w wersji 3.0 i niniejszej wersji
3.0.1 metody COSMIC począwszy od wersji 2.2. Wersja 2.2 metody została w pełni opisana w
”Measurement Manual 2.2” (w skrócie ”MM”) lecz dopiero od wersji 3.0, dokumentacja meto-
dy jest zawarta w czterech dokumentach, z których tylko jeden jest nazwany ”Podręcznikiem
Pomiaru”.

Poniższy Załącznik został stworzony, aby umożliwić czytelnikowi zaznajomionemu z MM 2.2
śledzenie zmian jakie zostały wprowadzone w wersjach 3.0 i 3.0.1 oraz, zapoznie się z ich uza-
sadnieniem, tam gdzie jest to konieczne (zmiany wprowadzone w wersji 2.2 względem wersji 2.1
są zawarte w Załączniku E MM 2.2).

Z wersji 2.2 do wersji 3.0

Z wersji 2.2 do wersji 3.0 W poniższej tabeli, przedstawione są główne zmiany z wersji 2.2 do
3.0. Tabela zawiera także referencje do dwóch ”Biuletynów Aktualizacji Metody” (ang. ”Method
Update Bulletin”, w skrócie ”MUB”). MUB jest publikowany przez COSMIC, by zaproponować
ulepszenia metody pomiędzy głównymi wydaniami jej definicji. Te dwa biuletyny to:

� MUB1 - ”Proposed Improvements to the Definition and Charactersistic of a Software
Layer” - ”Proponowane ulepszenia definicji i charakterystyki warstwy oprogramowania”,
opublikowany w Maju 2003.

� MUB2 - ”Proposed Improvement to the Definition of an Object of Interest” - ”Propono-
wane ulepszenia definicji obiektu zainteresowania”, opublikowany w marcu 2005.

W procesie aktualizacji metody z wersji 2.2 do wersji 3.0, przedstawiono wskazówki różnice
pomiędzy pojęciami ”zasady” i ”reguły” oraz wydzielono z nich przykłady. Takie zmiany, oraz
inne poprawki edytorskie, nie zostały poniżej wyszczególnione.

Referencja do
2.2

Referencja do
3.0

Zmiana

Re-strukturalizacja metody COSMIC
2.2, 2.7, 3.1,
3.2

1.5, Rozdział
2

Faza ”Strategii Pomiaru” została wyodrębniona jako faza
pierwsza trójfazowej metody.
Obecnie Faza Strategii Pomiaru zawiera zagadnienia
”warstw”, ”granic” i ”użytkowników (funkcjonalnych)
które wcześniej były przedmiotem Fazy Mapowania w
MM 2.2.
Re-strukturalizacja Podręcznika Wymiarowania COSMIC
Podczas tworzenia wersji 3.0 metody COSMIC, dla po-
prawy czytelności, MM 2.2 został podzielony na cztery
dokumenty:
�”COSMIC Method v3.0: Documentation Overview and
Glossary of Terms” (nowy)
�”COSMIC Method v3.0: Method Overview” (Rozdziały
1 i 2 z MM v2.2)
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�”COSMIC Method v3.0: Measurement Manual” (Roz-
działy 3, 4 oraz 5 i Dodatki z MM v2.2)
�”COSMIC Method v3.0: Advanced and Related Topics”
(Rozdziały 6 i 7 z MM v2.2)
Referencje to materiałów i opracowań naukowych zosta-
ły usunięte z MM. Są one teraz dostępne na stronie
www.gelog.etsmtl.ca/cosmic-ffp. Jedyne referencje pozo-
stawione w tych czterech dokumentach są przedstawione
w przypisach.

Rozdział 4 Rozdział 4 Rozdział poświęcony Fazie Pomiaru został poddany
znacznej re-strukturalizacji by zapewnić bardziej logicz-
ne przedstawienie zawartych w nim zagadnień.

Załącznik D - Załącznik D zatytułowany ”Dalsze informacje o war-
stwach oprogramowania” został usunięty jako niezgodny
z MUB1 i wnoszący znikomą wartość. Dalsze informacje
dotyczące zmian wynikających z MUB1 zawarte są poni-
żej.
Zmiany w nazewnictwie i terminologii

Ogólne Dotychczasowa nazwa metody ”COSMIC-FPP” została
uproszczona do nazwy ”COSMIC”

5.1 4.2 Nazwa jednostki pomiaru ”Jednostka rozmiaru funkcjo-
nalnego COSMIC (ang. COSMIC functional size unit,
w skrócie ”Cfsu” została zmieniona na ”Punkt funkcyj-
ny COSMIC” (ang. COSMIC Function Point, w skró-
cie CFP). Szersze wyjaśnienie tej zmiany zawarte jest we
wstępie do MM 3.0.

4.1 4.1.7 Nazwa reguły ”De-duplikacja przesunięć danych” została
zmieniona na ”Unikalność przesunięć danych”
Nowe, zastąpione i usunięte pojęcia

2.7 2.3 Pojęcia ”abstrakcja” (ang.”abstraction”), ”punkt widze-
nia” (ang. ”view point”), ”Punkt widzenia pomiaru”
(ang.”Measurement Viewpoint”),”Punkt widzenia końco-
wego użytkownika” (ang ”End User Measurement View-
point”) i ”Punkt widzenia developera” (ang. ”Developer
Measurement Viewpoint”) zostały usunięte. Zostały one
zastąpione bardziej ogólnym pojęciem mówiącym iż roz-
miar funkcjonalny mierzonego fragmentu oprogramowa-
nia zależy od funkcjonalności dostępnej dla jego ”użyt-
kowników funkcjonalnych”. Powinno to być określane na
podstawie Wymagań Użytkownika Funkcjonalnego mie-
rzonego oprogramowania. Dlatego, określenie ”użytkowni-
ków funkcjonalnych” jest warunkiem wstępnym do okre-
ślenia jaki rozmiar ma być mierzony lub dla identyfikacji
istniejących pomiarów. Szersze wyjaśnienie tej zmiany za-
warte jest we wstępie do MM 3.0.

3.2 2.3 Pojęcie ”użytkownika” (zgodnie z definicją ISO/IEC
14143/1) zostało zastąpione pojęciem ”użytkownika funk-
cjonalnego” (ang. ”functional user”) której jest bardziej
doprecyzowanym pojęciem. Szersze wyjaśnienie tej zmia-
ny zawarte jest we wstępie do MM 3.0.
W rozdziale 2.3.2 wprowadzone zostały dwa przykłady w
których rozmiar funkcjonalny zależy od typu użytkowni-
ka funkcjonalnego zidentyfikowanego w FUR, dla telefonu
komórkowego i dla aplikacji biznesowej.

— 2.2.2 W analizie zagadnienia zakresu pomiaru wprowadzone zo-
stało pojęcie ”poziom dekompozycji” (ang. ”level of de-
composition”) oprogramowania
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2.4 Do zagadnień fazy strategii pomiaru wprowadzone zostało
pojęcie ”poziomu granulacji” (ang. ”level of granularity”)
wymagań użytkownika funkcjonalnego wraz z wyczerpują-
cym przykładem. Szersze wyjaśnienie tej zmiany zawarte
jest we wstępie do MM 3.0.

2.4.3 Został zdefiniowany ”poziom granulacji procesu funkcjo-
nalnego” oraz zostały podane reguły i rekomendacje.

3.4 4.2 Pojęcie ”utrwalenia grupy danych”, wraz z trzema pozio-
mami utrwalenia - ”przejściowym”, ”krótkim” i ”niezde-
finiowanym” zostało usunięte jako zbędne. Wprowadzono
pojęcie ”pamięci trwałej” (ang. persistent storage).

4.1 —- Usunięto pojęcie ”de-duplikacji” (ang. ”de-duplication”)
jako zbędne.
Ulepszone definicje, zasady i reguły

2.3 2.2 Definicja ”Wymagań Funkcjonalnych Użytkownika” zo-
stała dostosowana do edycji 2007 ISO/IEC 14143/1

2.4.1 1.3 ”Model kontekstowy oprogramowania” został rozszerzony
i ulepszony w postaci zbioru zasad.

2.4.2 1.4 ”Ogólny model oprogramowania” został rozszerzony i
ulepszony w postaci zbioru zasad.

2.4, 3.1 2.2.3, 2.2.4,
3.1

Definicja ”warstwy” została zaktualizowana celem
uwzględnienia MUB1. Rysunki 2.4.1.1, 2.4.1.2 i 2.4.1.3 z
MM v2.2 ilustrujące interakcję użytkowników z warstwa-
mi oprogramowania zostały w v3.0 zastąpione rysunkami
2.2.3.1 i 2.2.3.2 przedstawiającymi typową architekturę
fizyczną oraz rysunkami 3.1.1 i 3.1.2 przedstawiający-
mi logiczną interakcję użytkowników funkcjonalnych
z warstwami oprogramowania. Powodem tej zmiany
była chęć rozróżnienia pomiędzy fizycznym widokiem
typowej architektury warstwowej a logicznym widokiem
użytkownika funkcjonalnego w interakcji z fragmentem
oprogramowania jakie ma być zmierzone zgodnie z
modelem COSMIC.

— 3.2.4 Koncepcja komponentu współbieżnego została zdefinio-
wana i jej zasady ustalone z uwzględnieniem MUB1

2.5 4.2, 4.3 ”Charakterystyka” procesu pomiaru opisana w v2.2 zo-
stała napisana na nowo w postaci zbioru zasad i reguł w
3.0

2.6 2.4 Materiał dotyczący ”wczesnego wymiarowanie w cyklu ży-
cia projektu: skalowanie pomiaru” został częściowo opra-
cowany w MM v3.0 w części 2.4 pod tytułem ”Poziom
granulacji” i jest szerzej opracowany w dokumencie ”CO-
SMIC Method v3.0: Advanced and Related Topics”

2.7 2.2 Uwaga została dodana do definicji ”zakresu” by rozróżnić
”ogólny zakres” pomiaru (który może zawierać kilka róż-
nych fragmentów oprogramowania do wymiarowania) od
”zakresu” konkretnego pomiaru

3.2 4.1.8 Trzy przykładu obrazujące interakcje użytkowników po-
przez granicę oprogramowania w różnych warstwach i
z różnych ”perspektyw pomiaru” zostały przeniesione i
opracowane na nowo z uwzględnieniem usunięcia koncep-
cji ”perspektyw pomiaru” - patrz 4.1.8 (w MM v3.0) po-
niżej

— 3.1 Dodano zasadę odnośnie zastosowania Ogólnego Modelu
Oprogramowania do mierzonego oprogramowania

3.3 3.2.1 Definicja ”procesu funkcjonalnego” została dopracowana
celem uwzględnienia wprowadzonej koncepcji ”użytkow-
nika funkcjonalnego” zastępującej ”aktora”
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3.3 3.2.1 Definicja ”zdarzenia inicjującego” została dopracowana –
3.2.1 Relacja pomiędzy zdarzeniem inicjującym, użytkow-
nikiem funkcjonalnym, Wejściem inicjującym i procesem
funkcjonalnym została wyjaśniona na rysunku 3.1.1

3.1 3.2.2 Zasady i reguły ”procesu funkcjonalnego” zostały połą-
czone w postaci skorygowanego zbioru reguł

— 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5

Wprowadzono wiele przykładów procesów funkcjonalnych
i sposobów ich rozróżniania

— 3.3.1 Wprowadzono definicję ”obiektu zainteresowania” zgod-
nie z MUB 2

3.4 3.3.3 Przykłady identyfikacji obiektów zainteresowania i grup
danych zostały oddzielone od reguł dotyczących grup da-
nych. Specyficzny materiał z dziedziny konwencji dla ana-
lizy relacyjnych baz danych został przesunięty do doku-
mentu ”Guideline for Sizing Business Application Softwa-
re v1.0”.

— 3.3.4 Podano wytyczne dla danych i grup danych, które nie są
uwzględniane w przesunięciach grup danych

— 3.3.5 Podano wytyczne, wskazujące w jakich przypadkach,
szczególnie w oprogramowaniu czasu rzeczywistego, nie
jest istotne rozróżnianie użytkownika funkcjonalnego od
obiektu zainteresowania, którego dane są przesuwane

3.5 3.4 Zapisy dotyczące ”atrybutów danych” zostały okrojone
i uproszczone, gdyż uwzględnienie atrybutów danych nie
jest obowiązkowe w metodzie

4.1 4.1.1 Definicja ”przesunięcia danych” została zracjonalizowana
4.1 4.1.7 Reguły dotyczące ”de-duplikacji przesunięć danych” (te-

raz zapisane jako ”reguły unikalności przesunięć danych i
dopuszczalnych wyjątków”) zostały wyjaśnione z kilkoma
przykładami

4.1 — Specyficzne dla dziedziny reguły dotyczące przesunięć ty-
pu Odczyt i Zapis Procesów Funkcjonalnych ”Aktualiza-
cji” zostały przeniesione do dokumentu ”Guideline for Si-
zing Business Application Software v1.0”

4.1 4.1.8 Reguły przekazywania danych poprzez granice (co w MM
v2.2 miało zastosowanie dla Perspektywy Pomiaru Deve-
lopera - już usuniętej) zostały usunięte lecz koncepcje zo-
stały połączone z przykładami zamieszczonymi wcześniej
w MM v2.2, część 3.2 celem stworzenia nowego rozdziału
”kiedy proces funkcjonalny przenosi dane z i do trwałej
pamięci”

4.1 4.1.6 ”Manipulacja danymi” została zdefiniowana i dodano za-
sadę odnośnie ”manipulacji danymi powiązanej z przesu-
nięciem danych”. Rozwinięto opis wytycznych dla identy-
fikacji manipulacji danymi powiązanych z różnymi typami
przesunięć danych

4.1.1 4.1.2 Zasady i reguły dotyczące Wejść zostały zracjonalizowane.
Dodano nową zasadę mówiącą o funkcjonalności ”reqest
to enter”

4.1.2 4.1.3 Zasady i reguły dotyczące Wyjść zostały zracjonalizowa-
ne z uwzględnieniem usunięcia referencji do ”perspektywy
użytkownika końcowego”

4.1.3 4.1.4 Zasady dotyczące Odczytów zostały zracjonalizowane.
Dodano nową zasadę mówiącą o funkcjonalności ”request
to read”

4.1.4 4.1.5 Zasady dotyczące Zapisów zostały zracjonalizowane
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— 4.1.9 Dodano nowe reguły dotyczące zagadnienia ”kiedy proces
funkcjonalny wymaga danych od użytkownika funkcjonal-
nego”

— 4.1.10 Wprowadzono definicję i regułę dla koncepcji ”poleceń
kontrolnych” mającej zastosowanie jedynie w dziedzinie
aplikacji biznesowych

4.1.5 4.5 Poszerzono zapisy dotyczące ”lokalnych rozszerzeń meto-
dy”

4.3 4.3 Zasady ”agregacji wyników pomiaru” zostały zmienione
w reguły i rozszerzone o reguły dotyczące uzyskania roz-
miaru fragmentu oprogramowania w oparciu o sumę roz-
miarów jego komponentów. MM v2.2 odnosił się do tych
reguł wyłącznie w kontekście ”perspektywy dewelopera”
- to ograniczenie zostało usunięte

— 4.4 Dodano nową część ”pomiar rozmiaru zmian oprogramo-
wania” wraz z nowymi regułami

5.1 5.1 Reguły dotyczące oznaczania wyników pomiaru zosta-
ły zmienione by uwzględnić zmiana jednostki pomiaru z
”Cfsu” na ”CFP”

5.2 5.2 Reguły dotyczace ”raportowania pomiaru” zostały roz-
szerzone celem uwzględnienia nowych elementów

Zał. B Zał. B Zaktualizowano do zasad v3.0
Zał. C Zał. C Zaktualizowano do reguł v3.0

Z wersji 3.0 do wersji 3.0.1

Najważniejsze zmiany z wersji 3.0 do wersji 3.0.1 dotyczą poprawy sformułowań kilku definicji,
zasad i reguł oraz niektórych fragmentów tekstu. Za wyjątkiem poprawy jednego błędu, wszyst-
kie modyfikacje miały na celu poprawę jasności zapisów. Większość zmian została opublikowana
w trzech Biuletynach Aktualizacji Metody (MUB) do wersji 3.0.1:

� MUB 3: ”Poprawa błędu na rysunku 4.1.8.1 (b) w Podręczniku Pomiaru Metodą COSMIC
v3.0” - opublikowany w czerwcu 2008

� MUB 4: ”Wyjaśnienie zasad i reguł dla funkcjonalności ”Request to enter” w Podręczniku
Pomiaru Metodą COSMIC v3.0” - opublikowany w czerwcu 2008

� MUB 5: ”Proponowane usprawnienia do definicji ”poziomu granulacji” i ”komponentu
współbieżnego” oraz zasad dla ”komponentów współbieżnych”, opublikowany w lutym
2009

Oprócz tego zrealizowano kilka poprawek edytorskich dotyczących głównie oddzielenia przykła-
dów od głównego tekstu przy użyciu innej czcionki i dodatkowych podrozdziałów.
Podsumowanie głównych zmian:

V3.0.1 ref Zmiana
2.2.3 Dopracowano definicję ”poziomu granulacji” zgodnie z MUB 5
2.2.4 W definicji ”warstwy” termin ”architektura oprogramowania” zo-

stał zastąpiony ”systemem informatycznym” gdyż termin ”archi-
tektura” wskazuje iż oprogramowanie jest już zdekomponowane.
Usunięto regułę (c), która była ogólną regułą projektowania opro-
gramowania - nie była ona specyficzna dla warstw i pomiarów. Re-
ferencja do Załącznika D w v3.0 była niepoprawna.

2.2.5 Wprowadzono definicję ”współbieżności” a definicję ”komponentu
współbieżnego” zmieniono na bardziej przejżystą.
Zasadę (c) dla ”komponentu współbieżnego” zmieniono na zasadę
bardziej istotną dla FSM.
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Dodano rysunek 2.2.5.1 dla wyjaśnienia relacji pomiędzy współ-
bieżnymi komponentami i współbieżnymi fragmentami oprogramo-
wania (MUB 5)

2.3.2 Zmieniono na bardziej zrozumiałe zapisy reguły (c) dla Granicy
(konsekwencja MUB B)

2.4.3 Na rysunku 2.4.3.1 tekst ”metoda płatności” zmieniono na ”rodza-
je płatności” co jest właściwszym terminem dla np. czeków, kart
kredytowych

3.2.2 Reguła (e) dla procesu funkcjonalnego została ograniczona poprzez
dodanie słów kursywą. Obecnie brzmi ona:”Proces funkcjonalny na-
leży całkowicie do zakresu pomiaru jednego fragmentu oprogramo-
wania w jednej i tylko w jednej warstwie”. To ograniczenie istniało
już w dokumencie ”Guideline for Sizing Business Application So-
ftware v1.1” jest jednak właściwe dla każdego typu oprogramowa-
nia.

3.2.6 Wprowadzono nowy podrozdział ”Procesy funkcjonalne komponen-
tów współbieżnych”. Tekst został wyjęty z dokumentu ”Guideline
for Sizing Business Application Software v1.1” gdyż jest właściwy
dla każdego typu oprogramowania. Odnosi się to do zmiany reguły
(e) w 3.2.2

4.1.2 Zmieniono zasadę (c) dla Wejść aby wyjaśnić funkcjonalność ”re-
quest to enter”

4.1.7 Zdanie otwierające część ”Unikalność danych i możliwe wyjątki”
zostało zmienione celem jego łatwiejszego zrozumienia oraz uspój-
nienia z regułą A. Przykład 2 został również znacznie uproszczony.

4.1.8 Rysunek 4.1.8.1 (b) zmieniono celem poprawy błędu dotyczące spo-
sobu interakcji sterownika ze sprzętem (MUB 3)

4.1.9 Reguły dotyczące zagadnienia ”Kiedy proces funkcjonalny wyma-
ga danych od użytkownika funkcjonalnego” i powiązane przykłady
zostały lepiej wyjaśnione (zgodnie z MUB 4)
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Zarządzanie zmianami i procedura komentowania

Komitet Praktyki Pomiarów COSMIC (MPC) jest otwarty na opinie i komentarze, oraz - gdy to
niezbędne, Zgłoszenia Zmian do Podręcznika Pomiaru COSMIC. Załącznik ukazuje jak należy
komunikować się z MPC.

Wszystkie wiadomości do COSMIC MPC należy wysyłać na następujący adres email:

mpc-chair@cosmicon.com

Nieformalne opinie i komentarze

Nieformalne komentarze i opinie dotyczące Podręcznika Pomiaru, takie jak trudności ze zrozu-
mieniem lub zastosowaniem metody COSMIC, a także sugestie dotyczące ogólnej poprawy itp.
powinny być wysyłane na powyższy adres email.

Wiadomości będą rejestrowane i generalnie potwierdzane w ciągu dwóch tygodni od momentu
otrzymania. MPC nie może gwarantować reakcji na takie ogólne komentarze.

Formalne Zgłoszenie Zmiany

Gdy czytelnik Podręcznika Pomiaru uważa iż w tekście jest błąd, czy też należy lepiej wyjaśnić
dane zagadnienie lub pewną część tekstu można ulepszyć, wówczas należy przesłać formalne
Zgłoszenie Zmiany (Change Request - CR).

Formalne CR będą rejestrowane i potwierdzane w ciągu dwóch tygodni od otrzymania. Każdy
CR otrzyma swój indywidualny numer i będzie rozesłany do członków MPC - międzynarodowej
grupy ekspertów metody COSMIC. Normalny cykl rewizji trwa około miesiąca lecz może być
dłuższy jeśli CRokaże się trudny do oceny.

Rezultatem rewizji może być przyjęcie lub odrzucenie CR oraz ew. zatrzymanie do czasu dalszej
dyskusji, na przykład gdy istnieje zależność od innego CR. Rezultat rewizji będzie przekazany
do zgłaszającego tak szybko jak to jest możliwe.

Formalne CR będzie zaakceptowane wyłącznie wtedy, gdy będzie zawierać następujące informa-
cje:

� Nazwisko, stanowisko i organizację osoby zgłaszającej CR

� Dane kontaktowe osoby zgłaszającej CR

� Datę zgłoszenia

� Ogólną definicję celu CR (np. ”potrzeba poprawy tekstu...”)
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� Aktualny tekst który wymaga zmiany, wymiany lub usunięcia (lub czytelna referencja do
niego)

� Proponowany dodatkowy lub zmieniony tekst

� Uzasadnienie dlaczego zmiana jest niezbędna

Formularz dla zgłaszania CR jest dostępny na stronie www.cosmicon.com.

Decyzja Komitetu Praktyki Pomiarów COSMIC MPC dotycząca rezultatu rewizji zgłoszenia
zmiany jest ostateczna. Jeśli zostanie zaakceptowana, Komitet zdecyduje, w której wersji Pod-
ręcznika Wymiarowania, będzie wdrożona.

Pytania odnośnie zastosowania metody COSMIC

COSMIC MPC z przykrością oznajmia, iż nie jest możliwe aby odpowiadał na pytania odnośnie
użycia lub zastosowania metody COSMIC. Istnieją komercyjne organizacje świadczące szkole-
nia, udzielające konsultacji i dostarczające narzędzia w tym zakresie. Dla uzyskania dalszych
informacji proszę odwiedzić stronę www.cosmicon.com.
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