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Zakres pracy
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

•Przegląd standardów jakości
•Opis procesów zarządzania jakością 
•Metody i narzędzia 
•Software Quality Assurance
•Kontrola procesu wytwórczego projektu 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

•Realizacja dokumentowania Systemu Zarządzania 
Jakością 

+ ELEMENT BADAWCZY



Przegląd standardów jakości

 ISO 9001:2008
 ISO 90003:2007
 TQM



Opis procesów zarządzania 
jakością



Metody i narzędzia
7 starych narzędzi doskonalenia jakości

 Lista zbiorcza
 Histogram
 Diagram korelacji (rozproszenia)
 Karty kontrolne (karta regulacji jakości)
 Diagram Pareto
 Schemat blokowy (mapa procesu)
 Diagram Ishikawy 

Narzędzia wspomagające

 Analiza pola sił
 Burza mózgów (Brainstorming)
 Benchmarking
 Empowerment
 SWOT
 Porównywanie parami 

7 nowych narzędzi doskonalenia jakości

 Diagram pokrewieństwa
 Diagram zależności
 Drzewo decyzyjne
 Diagram matrycowy (macierzowy)
 Matrycowa analiza danych
 Diagram procesu decyzyjnego
 Diagram sieciowy (strzałkowy)

Metody

 QFD quality function deployment (dom 
jakości)

 FMEA - analiza rodzajów błędów i ich 
skutków

 DOE
 SKJ
 Badanie zdolności
 SPC



Zapewnienie jakości oprogramowania 
(Software Quality Assurance) 

 Rodzaje testów a etapy wytwarzania 
 Metody testowania 



Realizacja dokumentowania 
systemu zarządzania jakością 

 Księga jakości 
Deklaracja polityki jakości 
Cele jakości 
 Procedury wymagane przez normę



Element badawczy

Badanie jakości funkcjonalnej 
produktu

I

SO/IEC 9621 „Software engineering – Product quality”



Jakość funkcjonalna - atrybuty
 Jakość funkcjonalna - zdolność oprogramowania do udostępniania 

funkcji wymaganych przez użytkownika, przy wykorzystaniu 
oprogramowania w ustalonych warunkach.

 Dopasowanie (suitability) - zdolność oprogramowania do 
dostarczania odpowiedniego zestawu funkcji dla określonych zadań i 
celów użytkownika.

 Zgodność (accuracy) - zdolność oprogramowania do dostarczania 
właściwych i uzgodnionych wyników.

 Łatwość współdziałania (interoperability) - zdolność oprogramowania 
do współdziałania z innymi, ustalonymi systemami.

 Zabezpieczenie (security) - zdolność oprogramowania do 
zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi i atakom zewnętrznym. 

 Zgodność funkcjonalna (compliance) - zgodność oprogramowania ze 
standardami 
i regulacjami prawnymi w odniesieniu do funkcjonalności.



Badanie jakości funkcjonalnej
Opis procesu

Badanie jakości funkcjonalnej

Dokumenty specyfikacji wymagań

Scenariusze testowe

Raporty z testów

Wyniki ankiet

Podręcznik użytkownika

Raport z badania jakości 
funkcjonalnej

Mierniki



Elementy badania jakości 
funkcjonalnej

 Testy funkcjonalne systemu (scenariusze 
testowe, listy kontrolne)

 Ankiety 
 Inne



Fragment badania jakości 
funkcjonalnej

Schemat badania - Dopasowanie (suitability) 
 Opracowanie scenariuszy testowych dla badanego 

oprogramowania;
 Zbadanie funkcjonalnej adekwatności;
 Zbadanie funkcjonalnej kompletność implementacji;
 Zbadanie funkcjonalnego pokrycia implementacji;
 Zbadanie funkcjonalnej stabilności specyfikacji;



Przykładowy formularz badania
Dopasowanie (suitability)



Badanie jakości funkcjonalnej – przykładowe 
metryki

Dopasowanie (suitability)

Wybrane metryki dla atrybutu dopasowanie (suitability). Źródło: opracowanie własne na podstawie normy ISO 9126



Opracowanie wyników z badań jakości 
funkcjonalnej

 Charakterystyka badanego produktu

 Wyniki badań

 Wnioski z badań i rekomendacje

+  zgodność (accuracy), łatwość współdziałania (interoperability) oraz zgodność funkcjonalna  
(compliance).

+/- dopasowania (suitability)

+/- zabezpieczenie (security) -> pod kątem weryfikowalności dostępu oraz stopnia kontroli 
dostępu



Mocne strony pracy

 Aktualna tematyka pracy

 Możliwość praktycznego wykorzystania opracowanych 
materiałów.

• Ankiety badania jakości funkcjonalnej + Mierniki

• Przykłady gotowych dokumentów niezbędnych do wdrożenia 
systemu jakości. Procedury poparte diagramami w języku UML

Praca jest odpowiedzią na aktualne statystyki dotyczące prowadzenia 
projektów w założonym czasie i budżecie oraz przy osiągnięciu 
założonych celów. Mniej niż połowa projektów kończy się zgodnie z 
założeniami.



Dziękuję za uwagę
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