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S t r e s z c z e n i e  

Celem niniejszego artykułu jest adaptacja metody ścieżki krytycznej do procesów definiowa-
nych w języku BPEL. W artykule pokazano, że po spełnieniu kilku założeń proces BPELa 
może być postrzegany jako system zamknięty, w którym komunikacja pomiędzy zadaniami 
odbywa się za pomocą i przy udziale koordynatora (aranżera) działającego zgodnie z grafem 
zadań systemu, a zadania odpowiadają funkcjom koordynatora. 
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A b s t r a c t  

The main purpose of this research is an adaptation of critical paths method to processes 
defined in BPEL. In the paper it is showed that under some assumptions BPEL process  
may be considered as an embedded system, in which communication between tasks is  
like coordination of the services according to task graph of the system and tasks are like 
coordinator’s functions. An example is given where a set of test scenarios is presented. 
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Oznaczenia 

CId  –  identyfikator ograniczenia czasowego 
RId  –  identyfikator wymagania funkcjonalnego 
SId  –  identyfikator zadania/trybu uruchomieniowego zadania 
sCId  –  zbiór ograniczeń czasowych 
sRId  –  zbiór wymagań funkcjonalnych 
S –  zbiór zadań/trybów uruchomieniowych zadań 
tmin.  –  minimalne opóźnienie czasowe  
tmax –  maksymalne opóźnienie czasowe 
P –  model procesu 
G –  graf  
V –  zbiór węzłów w grafie G 
v  –  węzeł w grafie G, element zbioru V 
E  –  zbiór krawędzi w grafie G 
e  –  krawędź w grafie G, element zbioru E 
n  –  węzeł w ścieżce krytycznej  

1. Wstęp 

Nowo tworzone systemy informatyczne coraz częściej bazują na Architekturze Zorien-
towanej na Usługi (Service Oriented Architecture) [1]. Architektura ta opiera się na założe-
niu, że logika biznesowa może być rozbita na wiele rozproszonych komponentów usługo-
wych, zarządzanych przez centralną aplikację sterującą. Komponenty takie są luźno powią-
zane ze wspomnianą aplikacją, a dodatkową ich cechą jest to, że mogą być współdzielone 
przez wiele aplikacji sterujących, zwanych konsumentami usług (Service Consumer). 
Zazwyczaj komponenty usługowe są implementowane i udostępniane przez podmioty nie-
zależne od konsumentów, zwane dostawcami usług (Service Providers). Łączność pomię-
dzy komponentami a aplikacją realizowana jest za pomocą sieci Internet. Do implementacji 
komponentów usługowych wykorzystuje się zazwyczaj technologię Web Services. Opiera 
się ona na szeregu skorelowanych rozwiązań informatycznych, spośród których do 
najważniejszych należą: SOAP – protokół komunikacyjny służący do przekazywania zdal-
nych wywołań, WSDL – język opisu interfejsu usługi służący do dystrybucji parametrów 
połączeń sieciowych oraz UDDI – specyfikacja bazy danych służącej do rejestracji udo-
stępnianych komponentów usługowych.  

Procesy biznesowe wymagają skoordynowanych i dynamicznych wywołań zdefinio-
wanych uprzednio komponentów usługowych. By uprościć implementację takich proce-
sów, konsorcjum firm BEA Systems, IBM oraz Microsoft zaproponowało WS-BPEL – 
wysokopoziomowy język modelowania procesów (Business Process Execution Language 
for Web Services). Jest to deklaratywny język znaczników XML, służący do opisu wykona-
nia procesów biznesowych wykorzystujących usługi sieciowe Web Services. BPEL 
pozwala na realizację architektury SOA (Service-Oriented Architecture) za pomocą technik 
kompozycji i koordynacji usług Web Services [2]. Dzięki językowi BPEL proste usługi 
Web Services mogą zostać wykorzystane do konstrukcji usług złożonych, prezentowanych 
potem jako usługi Web Services wyższego poziomu. 
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O ile mechanizm implementacji procesów może być w znaczny sposób zautomatyzo-
wany, to walidacja tak zaprojektowanych i zaimplementowanych procesów jest sprawą 
otwartą. Obecnie najpopularniejszą techniką walidacji jest symulacja [3]. Mocną stroną 
metod symulacyjnych jest to, że raz wygenerowane testy walidacyjne można stosować na 
różnych etapach projektowania. Jednym z istotniejszych problemów jest, wynikający 
głownie ze złożoności obecnie projektowanych systemów, trudność wyznaczenia praktycz-
nego do zastosowania zbioru sekwencji danych testowych zapewniającego wiarygodne 
wyniki walidacji.  

Mniej lub bardziej skuteczne metody uzyskiwania takich zbiorów do walidacji syste-
mów cyfrowych już istnieją. W pracy [4] zbiór scenariuszy generowany jest automatycznie 
na podstawie automatu modelującego wymagania funkcjonalne, w [5] stosowany jest algo-
rytm genetyczny, natomiast w [6] zmodyfikowany algorytm ATPG walidujący system na 
podstawie opisu na poziomie RT. W pracy [7] zawarty jest opis narzędzi umożliwiających 
automatyczne wyznaczenie testów dla systemów, których specyfikacja wymagań funkcjo-
nalnych obejmuje charakterystykę poprawnych wartości wejściowych. Podobnie sytuacja 
przedstawia się, jeżeli chodzi o walidację wymagań czasowych. W pracy [8] przedstawiono 
metodę automatycznej generacji zbioru scenariuszy testowych do walidacji systemów 
wbudowanych (pod względem ograniczeń czasowych), w [9] skoncentrowano uwagę na 
możliwości uzupełnienia otrzymanego zbioru o sekwencje sprawdzające system także pod 
kątem wymagań funkcjonalnych, a w [10] przedstawiono ulepszoną metodę (metodę 
ścieżki krytycznej) generacji zredukowanego zbioru scenariuszy testowych walidujących 
system pod względem tak czasowym, jak i funkcjonalnym. 

Celem niniejszego artykułu jest adaptacja metody ścieżki krytycznej do procesów defi-
niowanych za pomocą języka BPEL. Zasady opisu procesów w języku BPEL przedsta-
wiono krótko w rozdz. 2. W rozdziale 3 sformułowano problem walidacji procesów BPEL. 
Adaptację metody ścieżki krytycznej do procesów BPEL omówiono w rozdz. 4. Z kolei 
w  rozdz. 5 przedstawiono przykład służący zilustrowaniu tej metody. Podsumowanie 
zawarte w rozdz. 6 kończy artykuł. 

2. Proces w BPEL 

BPEL pozwala na konstrukcję złożonych procesów biznesowych z elementów prostych 
na podstawie aranżacji usług (orchestration) lub choreografii usług (choreography). 
Aranżacja usług (rys. 1) zakłada istnienie centralnego komponentu (np. usługi Web 
Service), który koordynuje wywołania indywidualnych usług składających się na proces 
biznesowy, przy czym poszczególne usługi składowe nie mają świadomości uczestniczenia 
w złożonym procesie biznesowym. Choreografia usług (rys. 2) nie opiera się na koncepcji 
centralnego komponentu (koordynatora), lecz zakłada, że każda z usług składowych ma 
częściową wiedzę o strukturze procesu biznesowego i samodzielnie w razie konieczności 
komunikuje się z usługami zależnymi. Przepływ sterowania w takim rozwiązaniu bazuje na 
wzajemnych wywołaniach usług składowych. 

Definiując proces biznesowy w języku BPEL, określamy kolejność, w jakiej wyko-
nywane są szeregowe bądź równoległe usługi wchodzące w skład procesu. Istnieje także 
możliwość definiowania zachowań warunkowych, a dane (wyniki) jednej usługi mogą 
zostać przekazane jako argumenty wywołania innej usługi. Deklaracje zmiennych, obsługa 



 56

wyjątków, operacje podstawiania czy tradycyjne konstrukcje pętli są także możliwe do 
zdefiniowania w języku BPEL, który zazwyczaj do wizualizacji procesów biznesowych 
korzysta z diagramów UML. 

 

 
Rys. 1. Aranżacja usług 

Fig. 1. Service orchestration 

 
Rys. 2. Choreografia usług 

Fig. 2. Service choreography 

Poszczególne kroki procesów biznesowych w języku BPEL nazywane są akcjami 
(activity). Mogą one mieć charakter prosty lub złożony. Akcje proste w BPEL to: 
–  wywołanie usługi Web Service <invoke>, 
–  oczekiwanie na wywołanie procesu biznesowego przez klienta <recieve>, 
–  wygenerowanie odpowiedzi na wywołanie synchroniczne <reply>, 
–  podstawienie zmiennych <assign>, 
–  sygnalizowanie awarii i wyjątków <throw>, 
–  czasowe wstrzymanie wykonania <wait>, 
–  zakończenie procesu biznesowego <terminate>. 

 



 57

Akcje takie mogą być szeregowane w złożone algorytmy procesowe za pomocą operacji: 
–  uporządkowanej sekwencji akcji <sequence>, 
–  współbieżnego wykonania akcji <flow>, 
–  rozgałęzienia sterowania <switch>, 
–  konstrukcji pętli <while>, 
–  wyboru ścieżek alternatywnych <pick>. 

BPEL pozwala także na deklarowanie zmiennych <variables>, jak i na definiowanie 
powiązań z usługami <partnerLink>. Definicja kompletnego procesu otoczona jest 
znacznikami <process>. 

Gotowy proces opisany za pomocą BPELa ma postać pliku XML. By proces taki został 
powołany do życia, niezbędne jest użycie odpowiedniej platformy uruchomieniowej 
(serwera BPEL), odpowiedzialnej za interpretację pliku BPEL i komunikację z usługami 
Web Services. Platformy takie to np. Oracle BPEL Process Manager, IBM Websphere 
Business Server Foundation, Actice BPEL Engine lub Microsoft BizTalk. 

3. Sformułowanie problemu 

Częściej stosowana konstrukcja procesów biznesowych w architekturze SOA polega na 
aranżacji usług (rys. 1). Koordynator współdziała tutaj z pewną liczbą odbiorców 
i dostawców usług, otrzymując od nich dane, przetwarzając je i udostępniając wyniki. 
Współdziałanie to musi spełniać określone wymagania funkcjonalne i czasowe. Usługa 
może być wykonywana przepływowo (usługodawca czeka na dane niezbędne do wykona-
nia usługi, a następnie natychmiast wykonuje usługę i zwraca usługobiorcy otrzymane 
wyniki) lub zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z usługobiorcą 
w momencie zamawiania usługi. Z reguły sam proces, jak i dostawcy oraz odbiorcy usług 
podlegają mniej lub bardziej krytycznym ograniczeniom czasowym. Z jednej strony, 
usługodawca, częstokroć obsługujący wielu usługobiorców, musi zdążyć na czas z wyko-
naniem usługi. Z drugiej strony, usługobiorca ma zwykle własne uwarunkowania bizne-
sowe nakazujące synchronizację aktywności usług. Zatem wydaje się, że harmonogramo-
wanie usług jest korzystne zarówno z punktu widzenia dostawcy, jak i odbiorcy usług. 
Dlatego właśnie taki model współpracy dostawcy i odbiorcy usług przyjęto w dalszej części 
niniejszego artykułu. Oznacza to, że walidacji będą podlegały procesy BPELa spełniające 
następujące wymagania: 
–  proces jest zamknięty w sensie funkcjonalnym (współpracuje z określoną, niezmienną 

i skończoną liczbą usług), 
–  proces ma wyróżniony i łatwo osiągalny stan początkowy, 
–  w procesie każda usługa ma jedną implementację (usługa jest dostarczana przez jednego 

dostawcę), 
–  czas wykonania każdej usługi odmierzany po stronie procesu (usługobiorcy) jest stały, 

ponieważ usługi są dostarczane zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie przez 
usługodawcę i usługobiorcę. 
Proces BPELa spełniający ww. wymagania przypomina system zamknięty [8], 

w którym komunikacja pomiędzy zadaniami (przepływ danych) odbywa się za pomocą 
i przy udziale koordynatora działającego zgodnie z grafem zadań systemu [9], a zadania 
odpowiadają funkcjom koordynatora.  
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Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że korzystając z powyższej analogii, można 
wyznaczyć scenariusze testowe do walidacji poprawności funkcjonalnej i czasowej procesu 
BPELa, adaptując metodę ścieżki krytycznej przedstawioną w [10], a opracowaną dla 
systemów zamkniętych. 

4. Adaptacja metody ścieżki krytycznej do procesów zapisanych w języku BPEL 

Harmonogram wykonania procesu narzuca ograniczenia czasowe na poszczególne 
usługi wchodzące w skład procesu. Ograniczenia takie dzielą się na ograniczenia nałożone 
na środowisko – wyznaczające częstotliwość podawania zapytań w portach wejściowych 
procesu, oraz na ograniczenia nałożone na sam proces – określające oczekiwany czas 
pojawienia się wyników w portach wyjściowych procesu. Walidacja dotyczy ograniczeń 
nałożonych na proces, które definiują minimalny i maksymalny czas przeznaczony na 
wykonanie przez proces określonych usług (u dostawców). Para (tmin. , tmax) wyznacza 
przedział czasu, w którego granicach wykonanie danej usługi musi zostać w pełni 
zakończone. Przedział ten wynika z ustaleń zawartych w specyfikacji procesu. Walidacja 
rozstrzyga, czy harmonogram ustalony wspólnie przez usługodawcę i usługobiorcę jest 
zgodny ze specyfikacją procesu, lub innymi słowy, czy jest poprawny. 

Zgodnie z pracą [10] procedura wyznaczania zestawu scenariuszy testowych dla 
procesów opisanych w języku BPEL składać się będzie z następujących kroków: 
1. Formalizacja specyfikacji wymagań systemowych dla procesu BPEL z wykorzystaniem 

notacji SCR (Software Cost Reduction [11]). 
2. Stworzenie modelu systemu, tzw. grafu wymagań funkcjonalnych (GWF). 
3. Uzyskanie z grafu GWF drzewa scenariuszy testowych (DST). 
4. Wyznaczanie z DST i GWF zestawu scenariuszy testowych. 

Projektowanie procesu BPEL, jak i systemu zamkniętego, rozpoczyna się od zebrania 
o nim informacji, zazwyczaj dostępnych w postaci nieformalnego opisu tekstowego, 
i przekształcenia tych informacji w formalną specyfikację wymagań systemowych.  
Za pracą [10] będziemy stosować w tym celu notację SCR. Formalna specyfikacja procesu 
w SCR jest następnie wykorzystywana do generacji jego modelu. 

W pracy [10] zastosowano model systemu P definiowany jako para P = (G, S), gdzie  
G = (V, E) to skierowany graf reprezentujący wymagania funkcjonalne dotyczące sys- 
temu (tzw. Graf Wymagań Funkcjonalnych (GWF), w którym V oznacza zbiór stanów 
systemu, a E zbiór przejść pomiędzy stanami, będący wynikiem wykonania przez system 
nałożonych na niego zadań), zaś S to zbiór zadań wykonywanych przez system w celu 
zapewnienia realizacji tych wymagań. W przypadku procesów BPEL możemy z powodze-
niem zaadaptować powyższy model, pamiętając o tym, że czas wykonania poszczególnych 
usług musi być stały. Przy zmiennym czasie wykonania usług omawiana metoda nie może 
być wykorzystana do walidacji wymagań czasowych, natomiast walidacja wymagań funk-
cjonalnych może być wykonana dużo prościej. Pewnym rozwiązaniem problemu zmien-
nego czasu wykonania usług może być zastosowanie aproksymacji systemu na tzw. najgor-
szy przypadek, ale analiza najgorszego przypadku może być bardzo skomplikowana.  

W grafie G opisującym proces BPEL zbiór węzłów V będzie zbiorem stanów procesu, 
z których jeden (v0) reprezentuje stan początkowy procesu (stan, w którym proces jest 
gotowy do pracy, oczekując na pobudzenie z zewnątrz). Wszystkie węzły są opisane 
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ciągami wartości zmiennych stanu. E to zbiór krawędzi reprezentujących przejścia 
pomiędzy stanami. Krawędzie te są etykietowane komunikatami (zdarzeniami), reakcją 
procesu na nie oraz identyfikatorami zadań (SId) i wymagań funkcjonalnych (RId) 
stawianych procesowi. Model taki reprezentuje przepływ sterowania zgodny z wcześniej 
ustalonym harmonogramem, który decyduje o czasie wykonywania usług, co sprawia, że 
jest on dobrze dostosowany do potrzeb generacji scenariuszy walidujących wymagania 
funkcjonalne i ograniczenia czasowe.  

Uzyskany w ten sposób model jest podstawą do wyznaczenia zbioru scenariuszy 
testowych. Każdy scenariusz składa się z sekwencji zdarzeń (sekwencji walidującej), 
odpowiedzi generowanych przez proces oraz z informacji czasowych, które wyznaczają 
momenty pojawienia się zdarzenia (przyjęcia komunikatu) i – ewentualnie – uzyskania 
odpowiedzi. Scenariusze z tak wygenerowanego zbioru mogą być zastosowane zarówno do 
walidacji modelu, jak i prototypu procesu (jego implementacji). 

4.1. Scenariusze testowe 

Walidacja to proces oceny systemu wykonany przed przystąpieniem do projektowania 
systemu (wtedy mówimy o weryfikacji specyfikacji systemu) lub po zakończeniu 
projektowania systemu (wtedy mówimy o weryfikacji implementacji systemu), który ma na 
celu stwierdzenie, czy system jest poprawny (spełnia wszystkie wymagania). Walidacji 
podlegają zarówno wymagania funkcjonalne, jak i czasowe. Walidacja z zastosowaniem 
scenariuszy testowych sprawdzających wszystkie możliwe przypadki użycia systemu  
(tzn. walidacja wyczerpująca) gwarantuje wiarygodne wyniki, ale jest zwykle bardzo 
czasochłonna. 

Przedstawione w niniejszym artykule rozwiązanie problemu generacji scenariuszy 
testowych dla procesów opisanych za pomocą języka BPEL polega na wyznaczeniu tzw. 
ścieżek krytycznych [8] w grafie G. Ścieżka w grafie pomiędzy parą węzłów vi (źródło-
wym) i vj (docelowym) definiowana jest jako ciąg krawędzi <ei, i+1 , ei+1, i+2 , ..., eij–1, j>, gdzie 
ek, k+1 to krawędź pomiędzy węzłami vk , vk+1. Ścieżka, z którą związane jest pewne ograni-
czenie czasowe nazywana jest ścieżką krytyczną. Każda ze ścieżek krytycznych reprezen-
tuje pewne zadania, a ograniczenie czasowe określa czas przeznaczony na ich wykonanie. 
Zdarzenia etykietujące ścieżkę funkcjonalną SFRId [13] inicjują wykonanie związanych 
z nią zadań realizujących wymaganie RId , więc scenariusz testowy zawierający te zdarzenia 
umożliwia sprawdzenie poprawności ich wykonania pod względem funkcjonalnym (czyli 
poprawności wymagania RId). Podobnie jest w przypadku ograniczeń czasowych i ścieżek 
krytycznych. Do zbadania poprawności czasowej wykonania zadań etykietujących ścieżkę 
krytyczną SKCId (czyli poprawności ograniczenia CId) dodatkowo wymagana jest znajo-
mość pojawienia się pierwszego zdarzenia inicjującego i ostatniego końcowego sekwencji 
zdarzeń etykietujących tę ścieżkę. Zależności te prowadzą do następujących wniosków: 
–  walidacja ścieżki krytycznej SKCId jest równoznaczna walidacji ograniczenia czasowego CId , 
–  walidacja ścieżki funkcjonalnej SFRId jest równoznaczna walidacji wymagania funkcjo-

nalnego RId . 
Wyznaczenie kompletnego i zredukowanego zbioru spójnych scenariuszy testowych 

polega na połączeniu ze sobą odpowiednich ścieżek funkcjonalnych i krytycznych 
wyznaczonych dla poszczególnych wymagań funkcjonalnych i czasowych. Wyboru tych 
ścieżek dokonuje się na podstawie badania ich pokrycia [13], a końcowym efektem jest 
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semiminimalny zbiór ścieżek – zbiór, który zawiera co najmniej po jednej ścieżce 
funkcjonalnej dla każdego wymagania funkcjonalnego i wszystkie niepokryte ścieżki dla 
każdego ograniczenia czasowego. 

Uzyskanie zbioru spójnych scenariuszy o minimalnym rozmiarze wymagałoby roz-
patrzenia wszystkich kombinacji połączeń ścieżek dla wszystkich semiminimalnych pod-
zbiorów, co jest raczej nieosiągalne w praktyce. Wyznaczenie zbioru zredukowanego 
poprzez dynamiczny wybór ścieżek jest bardziej przystępnym rozwiązaniem i to właśnie po-
dejmowanie decyzji o wyborze i wygenerowaniu ścieżki krytycznej lub funkcjonalnej jest 
wspomagane przez procedurę tworzenia drzewa scenariuszy testowych (DST). DST to 
rozwinięcie grafu GWF w drzewo, którego poszczególne gałęzie opisują różne zachowania 
systemu. GWF jest rozwijany dopóty, dopóki DST nie uwzględnia wszystkich istotnie 
różnych (bez powtórzeń) zachowań systemu. 

4.1.1. Redukcja 
Zbiór scenariuszy testowych możemy uznać za kompletny, gdy zawiera co najmniej po 

jednym scenariuszu walidującym każde wymaganie czasowe i funkcjonalne. Z obserwacji 
wynika, że częstokroć z pojedynczym ograniczeniem czasowym może być związanych 
wiele ścieżek krytycznych. Analogicznie również wymaganie funkcjonalne może być 
reprezentowane przez różne krawędzie [4], czyli dla niektórych wymagań może istnieć 
więcej niż jeden scenariusz testowy. Eliminacja nadmiarowych scenariuszy umożliwia 
redukcję liczebności kompletnego zbioru scenariuszy testowych.  

W przypadku wymagania funkcjonalnego redukcja polega na odnalezieniu jednej repre-
zentującej to wymaganie krawędzi, włączeniu jej do zbioru scenariuszy i wykluczeniu 
wymagania z dalszej analizy. Z kolei w ograniczeniu czasowym musi istnieć możliwość 
sprawdzenia czasu wykonania wszystkich związanych z nim usług. Zatem wybór jest do-
konywany na podstawie porównania zadań. W zależności od sposobu definicji ograniczenia 
mamy dwie możliwości postępowania. Gdy ograniczenie czasowe jest nałożone na wyko-
nanie określonego podzbioru zadań, to wszystkie ścieżki krytyczne (pomiędzy różnymi 
parami węzłów) pokrywające ten podzbiór są równoważne. Tak więc do zbioru scenariuszy 
testowych wystarczy włączyć jedną z nich, a pozostałe mogą zostać wykluczone. Gdy 
z kolei ograniczenie jest nałożone na przejście pomiędzy danymi stanami, to każda ścieżka 
krytyczna może reprezentować inny podzbiór zadań. Zatem usunięte mogą być tylko 
ścieżki pokryte, tj. charakteryzujące zadania związane także z inną ścieżką. Tak zdefinio-
wane ograniczenie może wymagać wyznaczenia większej liczby ścieżek krytycznych 
reprezentujących różne podzbiory zadań. 

4.1.2. Algorytm 
Zarys algorytmu generacji scenariuszy testowych przedstawiono na rys. 3 [10]. Na 

wejście wprowadzamy zbiór wymagań funkcjonalnych (sRId) i zbiór ograniczeń czasowych 
(sCId) oraz model procesu. W pierwszym kroku algorytmu identyfikuje się węzły źródłowe 
(ns) i docelowe (nt) wszystkich istniejących ścieżek krytycznych dla poszczególnych 
ograniczeń czasowych. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie budowy tzw. drzewa 
scenariuszy testowych (DST). Z początku do drzewa tego należy tylko węzeł v0 , będący 
również pierwszym węzłem aktywnym (na), tzn. węzłem aktualnie analizowanym pod 
kątem możliwości dołączenia go do DST ścieżki krytycznej związanej z nowym 
ograniczeniem czasowym albo krawędzi reprezentującej nowe (niezwiązane z żadną 
ścieżką/krawędzią w DST i wciąż znajdujące się w swoim zbiorze, tzn. w zbiorze sCId lub 
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sRId) wymagania funkcjonalne i/lub prowadzącej do węzła źródłowego pewnej ścieżki 
krytycznej. 

 

 
Rys. 3. Zarys algorytmu generacji scenariuszy testowych 

Fig. 3. Draft of  test bench generation algorithm 

Ścieżka krytyczna może zostać wygenerowana i dodana bezpośrednio do DST, jeżeli 
węzeł aktywny jest jej węzłem źródłowym. Gdy mamy do czynienia z ograniczeniem nało-
żonym na zadania, dodanie jednej ścieżki zapewnia pokrycie tych zadań i tym samym 
umożliwia usunięcie danego ograniczenia ze zbioru sCId . Z kolei w przypadku ograniczenia 
nałożonego na czas przejścia pomiędzy stanami wszystkie związane z nim ścieżki są gene-
rowane w celu porównania reprezentowanych przez nie zadań. Ścieżki, które rozpoczynają 
się w węźle aktywnym i reprezentują różne podzbiory zadań są dołączane do ST, a pozo-
stałe, jeżeli – oczywiście – nie mogły zostać zredukowane, są zachowywane do momentu, 
gdy ich węzły źródłowe staną się węzłami aktywnymi. Ograniczenie takie może zostać 
usunięte z sCId dopiero w momencie dołączenia do DST ostatniej ścieżki krytycznej zwią-
zanej z tym ograniczeniem i reprezentującej inne niż wcześniej dodane ścieżki, zadania. Za 
każdym razem węzeł docelowy ostatnio dodanej ścieżki staje się nowym węzłem aktyw-
nym. Ścieżki krytyczne w obydwu przypadkach są wyznaczane i redukowane na podstawie 
algorytmów podanych w [8]. 

W momencie, gdy nie ma możliwości przyłączenia do DST ścieżki krytycznej rozpo-
czynającej się od aktualnego węzła aktywnego, wyznaczany jest nowy węzeł aktywny. 
W sytuacji takiej przewidziane są trzy sposoby postępowania: 
1. W pierwszej kolejności oceniane są węzły bezpośrednio z nim połączone i spośród nich 

wybierany jest nowy węzeł aktualny (funkcja Best( )). Preferowany jest węzeł 
rozpoczynający ścieżkę krytyczną dla nowego ograniczenia, ale jeśli żaden z nich nie 
spełnia tego warunku, to wybierany jest węzeł, do którego prowadzi krawędź 
reprezentująca największą liczbę nowych wymagań funkcjonalnych [4]. 
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2. Sprawdzane jest, czy którykolwiek z węzłów należących do DST odpowiada węzłowi 
źródłowemu ścieżki krytycznej lub przynajmniej umożliwia dodanie krawędzi 
reprezentującej nowe wymaganie funkcjonalne. W czasie poszukiwania takiego węzła 
brany jest pod uwagę także minimalny koszt dodania ścieżki. Koszt dodania ścieżki 
(CA) do węzła wynosi 0 dla korzenia lub węzła terminalnego dowolnej gałęzi DST oraz 
jest równy długości ścieżki pomiędzy korzeniem i tym węzłem dla każdego węzła 
wewnętrznego ST. 

3. Jeżeli powyższe sposoby zawiodą, to wyznaczana jest tzw. sekwencja doprowadzająca, 
czyli najkrótsza ścieżka łącząca ścieżkę krytyczną lub krawędź reprezentującą nowe 
wymaganie funkcjonalne z ST. Ostatni węzeł sekwencji doprowadzającej jest wtedy 
nowym węzłem aktywnym. 
Jednocześnie z dodaniem do DST ścieżki krytycznej, pojedynczej krawędzi (z którą są 

związane tylko wymagania funkcjonalne) i sekwencji doprowadzającej, reprezentowane 
przez nie wymagania funkcjonalne są identyfikowane i usuwane ze zbioru sRId . 

Tworzenie DST jest zakończone w chwili znalezienia pokrycia dla wszystkich wyma-
gań czasowych i funkcjonalnych, czyli w momencie, gdy obydwa zbiory (sCId i sRId) będą 
puste. Pobudzenia i odpowiedzi charakteryzujące krawędzie każdej gałęzi DST, rozpoczy-
nającej się od korzenia i kończącej na jednym z węzłów terminalnych, stanowią jeden 
spójny scenariusz testowy. Każdy scenariusz zawiera w sobie również informacje czasowe, 
które w DST związane są z węzłami źródłowymi i docelowymi ścieżek krytycznych. 

5. Przykład 

Do zilustrowania powyższej metody zostanie przedstawiony przykład wyznaczania 
scenariuszy testowych do walidacji procesu obiegu dokumentów (OD) w jednostce 
dydaktycznej (JD). Obieg ten realizowany jest według poniższego schematu: 
1. Dziekanat przesyła zlecenia dydaktyczne (podstawowy dokument – formatka zleceń) do 

Pana X – nie później niż do "data1".  
2. Pan X rejestruje plan i przesyła go do Pani Y nie później niż do "data2". 
3. Pani Y robi podział zajęć do "data3" i przesyła go do Kierownika JD. 
4. Kierownik JD przesyła swoje uwagi lub akceptuje (dokument formatka – "plan 

obciążeń"). 
5. Pani Y nanosi poprawki – wysyła plan do Kierownika JD lub przesyła plan do 

pracowników JD. 
6. Pracownicy zgłaszają uwagi do Pani Y lub akceptują plan. 
7. Pani Y przesyła ostateczną wersję planu do Pana X, Kierownika JD, wszystkich 

pracowników, do Dziekanatu.  
8. Dziekanat przygotowuje plan zajęć oraz listy studenckie dla pracowników nie później niż 

do "data4". 
Zgodnie z architekturą SOA każda z przedstawionych powyżej usług dostępna jest na 

innym serwerze, a całość koordynowana jest przez centralny komponent (koordynator OD). 
Do sformalizowania wymagań funkcjonalnych wykorzystana jest notacja SCR – 
umożliwiająca opisanie zachowania systemu w kategorii zdarzeń wywołujących zmiany 
w systemie. Na poziomie specyfikacji SCR każde z zadań jest rozumiane jako ciąg 
pewnych czynności (np. zapytań do usługodawców dokładnie określonych dopiero 
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w trakcie projektowania), których wykonanie rozpoczyna się pojawieniem się określonych 
zdarzeń i kończy wyprowadzeniem wyniku. Wykorzystując notację SCR do opisu procesu 
BPEL, należy każdego z usługodawców przedstawić w postaci pary portów – wejściowego  
i wyjściowego. 

 

 
Rys. 4. Obieg dokumentów w jednostce dydaktycznej 

Fig. 4. Document workflow at the didactic unit 

System OD będzie miał pięć portów wejściowych i pięć wyjściowych (Dziekanat,  
Pan X, Pani Y, Kierownik, Pracownicy) odpowiadających, tak jak było wcześniej wspom-
niane, liczbie usługodawców wchodzących w skład całego procesu (tab. 1). 

T a b e l a  1 

Specyfikacja portów dla OD 

Nr Nazwa Typ Wartości 
1 Dziekanat_Wej In [Brak, Dane] 
2 PanX_Wej In [Brak, Dane] 
3 PaniY_Wej In [Brak, Dane] 
4 Kierownik_Wej In [Brak, Tak, Nie] 
5 Pracownicy_Wej In [Brak, Tak, Nie] 
6 Dziekanat_Wyj Out [Brak, Dane] 
7 PanX_Wyj Out [Brak, Dane] 
8 PaniY_Wyj Out [Brak, Dane] 
9 Kierownik_Wyj Out [Brak, Dane] 

10 Pracownicy_Wyj Out [Brak, Dane] 
 
Stan systemu określony jest przez 6 zmiennych reprezentujących – odpowiednio – stan, 

w jakim znajduje się dokument (Zlecenie, Podział Zajęć, Wersja Robocza, Do Spraw-
dzenia, Publikacja) oraz stany poszczególnych portów wyjściowych. Zmienne te przedsta-
wiono w tab. 2. 



 64
T a b e l a  2 

Specyfikacja zmiennych dla OD 

Nr Nazwa Wartość Wartość 
początkowa Typ 

1 Status [Brak, Zlecenie, PodzialZajeć, WersjaRobocza, 
DoSprawdzenia, Publikacja] Brak Tryb pracy 

systemu 
2 Dziekanat [Brak, Dane] Brak Wyjściowa 
3 Pan X [Brak, Dane] Brak Wyjściowa 
4 Pani Y [Brak, Dane] Brak Wyjściowa 
5 Kierownik [Brak, Dane] Brak Wyjściowa 
6 Pracownicy [Brak, Dane] Brak Wyjściowa 

 
Na podstawie przedstawionego wcześniej schematu, wg którego realizowany jest obieg 

dokumentów, można sporządzić słowny opis wymagań funkcjonalnych OD (tab. 3). 

T a b e l a  3 
Wymagania funkcjonalne dla OD 

RId Opis 

R1 

Dziekanat przesyła zlecenia dydaktyczne (a). Pan X rejestruje plan (b). Pani Y robi 
podział zajęć (c). Kierownik JD przesyła swoje uwagi (d) lub akceptuje plan (e). Pani 
Y nanosi poprawki (c). Pracownicy zgłaszają uwagi do Pani Y (d) lub akceptują plan 
(f). Pani Y publikuje plan (g). Dziekanat akceptuje przysłany plan (h). 

R2 
Gdy plan jest opublikowany, zostaje wysłany do Dziekanatu (a). Gdy Dziekanat 
odbierze plan, dokument jest usuwany z systemu (b).  

R3 
Gdy pojawia się zlecenie dydaktyczne od Dziekanatu, jest ono wysyłane do Pana X (a). 
Gdy Pan X zarejestruje plan, jego pierwotna wersja jest usuwana z systemu (b). 

R4 
Gdy Pan X zarejestruje plan lub gdy Kierownik bądź Pracownicy odrzucą plan, zostaje 
on wysłany do Pani Y (a). Gdy Plan zostanie wysłany do Kierownika JD, jego 
poprzednia wersja jest usuwana z systemu (b). 

R5 

Gdy plan jest wykonany przez Panią Y, zostaje on wysłany do Kierownika JD (a). Gdy 
Kierownik zaakceptuje (b) bądź odrzuci (c) plan, jego pierwotna wersja jest usuwana 
z systemu. 

R6 
Gdy plan zostanie zaakceptowany przez Kierownika, zostaje on wysłany do 
Pracowników (a). Gdy Pracownicy zaakceptują (b) bądź odrzucą plan (c), jego 
pierwotna wersja jest usuwana z systemu. 

 
Specyfikację wymagań funkcjonalnych w notacji SCR przedstawiono w tab. 4–9. 

Tabele te zawierają opis zmian wartości poszczególnych zmiennych zachodzących pod 
wpływem zadanych zdarzeń. Każda zmiana wartości wiąże się z realizacją pewnego 
wymagania funkcjonalnego (RId) oraz z wykonaniem określonego zadania (SId). 
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Zadania koordynatora w przypadku systemu OD to: 
SS –  obsługa zmiany trybów pracy (stanu dokumentu), 
SWD  –  wysłanie planu do Dziekanatu, 
SWB –  wysłanie planu do Pana X, 
SWS –  wysłanie planu do Pani Y, 
SWK –  wysłanie planu do Kierownika JD, 
SWP –  wysłanie planu do Pracowników. 

T a b e l a  4 
Tabela zmiany trybów pracy dla zmiennej Status 

Tryb Nowy tryb Zdarzenie RId SId 
Brak Zlecenie Dziekanat_Wej=Dane R1a SSz 

Zlecenie PodziałZajęć PanX_Wej=Dane R1b SSpz 
PodziałZajęć WersjaRobocza PaniY_Wej=Dane R1c SSwr 

WersjaRobocza PodziałZajęć Kierownik_Wej=Nie R1d SSpz2 
WersjaRobocza DoSprawdzenia Kierownik_Wej=Tak R1e SSds 
DoSprawdzenia PodziałZajęć Pracownicy_Wej=Nie R1f SSpz3 
DoSprawdzenia Publikacja Pracownicy_Wej=Tak R1g SSp 

Publikacja Brak 
PanX=Brak & PaniY=Brak & 

Kierownik=Brak & 
Pracownicy=Brak 

R1h SSb 

T a b e l a  5 
Tabela zmiany wartości zmiennej Dziekanat 

Tryb Wartość Zdarzenie RId SId 
Publikacja Dane InMode* R2a SWDon 

Brak Brak InMode R2b SWDoff 
* InMode oznacza wejście systemu w konkretny tryb, dla przykładu w tab. 5 

wejście systemu w tryb Publikacja powoduje przypisanie zmiennej 
Dziekanat wartości Dane. 

T a b e l a  6 

Tabela zmiany wartości zmiennej Pan X 

Tryb Wartość Zdarzenie RId SId 
Zlecenie Dane InMode R3a SWBon 

PodziałZajęć Brak InMode R3b SWBoff 

T a b e l a  7 

Tabela zmiany wartości zmiennej Pani Y 

Tryb Wartość Zdarzenie RId SId 
PodziałZajęć Dane InMode R4a SWSon 

WersjaRobocza Brak InMode R4b SWSoff 
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T a b e l a  8 

Tabela zmiany wartości zmiennej Kierownik 

Tryb Wartość Zdarzenie RId SId 
WersjaRobocza Dane InMode R5a SWKon 

DoSprawdzenia Brak InMode R5b SWKoff 

PodziałZajęć Brak InMode R5c SWKoff 

T a b e l a  9 
Tabela zmiany wartości zmiennej Pracownicy 

Tryb Wartość Zdarzenie RId SId 
DoSprawdzenia Dane InMode R6a SWPon 

Publikacja Brak InMode R6b SWPoff 
PodziałZajęć Brak InMode R6c SWPoff 

 
Podobnie jak w przypadku systemów zamkniętych, tutaj również ograniczenia czasowe 

są nałożone na czas wykonywania przez system pewnego podzbioru zadań. 
W tabeli 10 podano specyfikację ograniczeń czasowych dla systemu OD zapisaną 

z wykorzystaniem notacji SCR. Tabela ta zawiera identyfikator ograniczenia (CId), jego 
typ, przedział czasu oraz – w zależności od typu ograniczenia – podzbiór zadań, na które 
dane ograniczenie jest nałożone (obowiązkowy dla typu Z) lub warunki określające 
moment rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zadania (obowiązkowy dla typu P) [8].  

T a b e l a  10 
Ograniczenia czasowe dla systemu OD 

CId Typ (tmin. , tmax) TId Warunki 
C1 P (0, 1d) – {@T(Dziekanat_Wej=Dane)} → {@T(PanX=Dane)} 
C2 P (0, 2d) – {@T(PanX=Dane)} → {@T(PaniY=Dane)} 
C3 P (0, 3d) – {@T(PaniY=Dane)} → {@T(Kierownik=Dane)} 
C4 P (0, 4d) – {@T(Dziekanat=Dane)} → {@T(Dziekanat=Brak)} 

 
Działanie systemu polega na wykonywaniu zadań, dlatego założono, że błąd projek-

towy powoduje nieprawidłowe wykonanie zadania, a jego rezultatem jest inny niż oczeki-
wany wynik zadania (tzw. błąd funkcjonalny). Ważne jest, by mieć na uwadze fakt, że to 
nie usługi, lecz Koordynator i jego zadania są testowane. Walidacja samych usług jest za-
daniem usługodawcy. 

Specyfikacja procesu BPELa sformalizowana za pomocą notacji SCR służy do 
automatycznego wygenerowania modelu systemu (rys. 5), tzw. grafu wymagań funkcjo-
nalnych (GWF). Graf ten bazuje na idei automatu (popularnej wśród metod generacji 
testów, np. [4, 5]), w którym przepływ danych jest modelowany przez zadania. Węzły  
w takim grafie opisane są wartościami zmiennych, a krawędzie pobudzeniami i odpo-
wiedziami na nie. 

Dla przejrzystości na rys. 5 nie naniesiono wartości reprezentujących poszczególne 
węzły i przejścia (etykiety krawędzi grafu), które to przedstawiono w tab. 11 i 12. 
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Rys. 5. Graf GWF dla systemu OD 

Fig. 5. GWF graph for OD system 

T a b e l a  11 
Węzły GWF reprezentujące stany systemu OD 

Wartość Węzeł 
Status Dziekanat Pan X Pani Y Kierownik Pracownicy 

0 Brak Brak Brak Brak Brak Brak 
1 Zlecenie Brak Dane Brak Brak Brak 
2 PodziałZajęć Brak Brak Dane Brak Brak 
3 WersjaRobocza Brak Brak Brak Dane Brak 
4 DoSprawdzenia Brak Brak Brak Brak Dane 
5 Publikacja Dane Brak Brak Brak Brak 

T a b e l a  12 
Etykiety krawędzi grafu GWF dla systemu OD 

Zdarzenie Idenyfikatory Przejście 
inicjujące kończące RId SId 

0 → 1 Dziekanat_Wej=Dane PanX=Dane R1a , R3a SSz , SWBon 
1 → 2 PanX_Wej=Dane PanX=Brak & PaniY=Dane R1b , R3b , R4a SSpz , SWBoff , SWSon 

2 → 3 PaniY_Wej=Dane PaniY=Brak & 
Kierownik=Dane R1c , R4b , R5a

SSwr , SWSoff , 
SWKon 

3 → 2 Kierownik_Wej=Nie Kierownik=Brak & 
PaniY=Dane R1d , R5c , R4a

SSpz2 , SWKoff , 
SWSon 

3 → 4 Kierownik_Wej=Tak Kierownik=Brak & 
Pracownicy=Dane R1e , R5b , R6a SSds , SWKoff , SWPon 

4 → 2 Pracownicy_Wej=Nie Pracownicy=Brak & 
PaniY=Dane R1f , R6c , R4a

SSpz3 , SWPoff , 
SWSon 

4 → 5 Pracownicy_Wej=Tak Pracownicy=Brak & 
Dziekanat=Dane R1g,   R6b , R2a SSp , SWPoff , SWDon 

5 → 0 
PanX=Brak & PaniY= 

Brak & Kierownik=Brak 
& Pracownicy=Brak 

Dziekanat=Brak R1h , R2b SSb , SWDoff 
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Na rysunku 6 przedstawiono DST uzyskane dla systemu OD na podstawie grafu GWF 
(rys. 5). Stan 0 to wyróżniony stan początkowy, a węzły, obok których znajdują się ozna-
czenia w postaci CIdv i CId^ to – odpowiednio – węzły rozpoczynające i kończące ścieżki 
krytyczne wyznaczone dla poszczególnych ograniczeń czasowych CId . Decyzja co do wy-
boru ścieżki do wyznaczenia podejmowana jest na podstawie aktualnego stanu drzewa 
DST, a jej konsekwencją zwykle jest eliminacja innych ścieżek, które z chwilą dodania tej 
wybranej stają się zbędne. Efektem selekcji ścieżek dokonanej w trakcie tworzenia DST 
i generacji ścieżek jest redukcja ich liczby, co skutkuje redukcją uzyskanego zbioru sce-
nariuszy testowych. 

 

 
Rys. 6. Drzewo DST dla systemu OD  

Fig. 6. DST tree for OD system 

Sekwencja zdarzeń uzyskana dla pojedynczej gałęzi DST tworzy jeden funkcjonalny 
scenariusz testowy (FST) [13], a dane czasowe – odpowiadającą mu ogólną ramówkę 
czasową (ORC) [13].  

W tabelach 13 i 14 przedstawiono scenariusze testowe uzyskane dla system OD. Pierw-
sza kolumna (FST) podaje parę zdarzeń (inicjujące/końcowe), a druga (ORC) – symbolicz-
nie zapisane momenty czasowe (ti  /tj), w których pojawiają się kolejne zdarzenia, a także 
informacje określające sposób wyliczenia czasu wykonywania zadania.  
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T a b e l a  13 

Scenariusz testowy ST1 dla systemu OD 

ST1 
ORC1 

FST1 
ti/tj [CId]: tj – ti ∈ (tmin , tmax) 

Dziekanat_Wej=Dane/ 
PanX=Dane t1/t2 [C1]: t2 – t1 ∈ (0,1d) 

PanX_Wej=Dane/ 
PanX=Brak & PaniY=Dane t3/t4 [C2]: t4 – t3 ∈ (0,2d) 

PaniY_Wej=Dane/ 
PaniY=Brak & Kierownik=Dane t5/t6 [C3]: t6 – t5 ∈ (0,3d) 

Kierownik_Wej=Tak / 
Kierownik=Brak & Pracownicy=Dane t7/t8  

Pracownicy_Wej=Tak/ 
Dziekanat=Dane & Pracownicy=Brak t9/t10  

/Dziekanat=Brak t11/t12 [C4]: t12 – t11 ∈ (0,4d) 

T a b e l a  14 

Scenariusz testowy ST2 dla systemu OD 

ST2 
ORC2 

FST2 
ti/tj [CId]: tj – ti ∈ (tmin , tmax) 

Dziekanat_Wej=Dane/ 
PanX=Dane t1/t2 [C1]: t2 – t1 ∈ (0,1d) 

PanX_Wej=Dane/  
PanX=Brak & PaniY=Dane t3/t4 [C2]: t4 – t3 ∈ (0,2d) 

PaniY_Wej=Dane/  
PaniY=Brak & Kierownik=Dane t5/t6 [C3]: t6 – t5 ∈ (0,3d) 

Kierownik_Wej=Nie/ 
PaniY=Dane & Kierownik=Brak t7/t8  

PaniY_Wej=Dane/  
PaniY=Brak & Kierownik=Dane t5/t6 [C3]: t6 – t5 ∈ (0,3d) 

Kierownik_Wej=Tak/ 
Kierownik=Brak & Pracownicy=Dane t7/t8  

Pracownicy_Wej=Nie/ 
PaniY=Dane & Pracownicy=Brak t9/t10  

 
Scenariusz ST1 pokrywa gałąź 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 0, natomiast scenariusz 

ST2 pokrywa gałąź 0 → 1 → 2 → 3 → 2 → 3 → 4 → 2 w DST. Cała procedura wyboru 
i generacji ścieżek oraz zapisu scenariuszy jest wykonana z wykorzystaniem trzech odpo-
wiednich do tego algorytmów [13]. 
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6. Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę finansowe, jak i czasowe aspekty związane z zasadami świadczenia 
usług przez usługodawców (każdorazowe wysłanie zapytania do usługodawcy wiąże się 
z pewnymi kosztami oraz wymaga pewnego czasu na jego realizację), poprawne i dokładne 
sprawdzenie działania całego systemu, a tym samym generacja zbioru scenariuszy 
testowych, jest kwestią istotną i konieczną. 

Mimo że mogą wystąpić drobne problemy z właściwym opisem procesu BPEL 
w notacji SCR, ze spełnieniem wszystkich koniecznych i podanych w rozdz. 3 niniejszego 
artykułu warunków, jak i z koniecznością prawidłowej implementacji koordynatora pro-
cesu, zaprezentowana metoda daje dobre i wiarygodne wyniki. 

Korzystając z analogii występujących pomiędzy procesem BPELa a systemem zamk-
niętym, należy pamiętać o zachodzących pomiędzy nimi różnicach. Z punktu widzenia 
walidacji najistotniejsze są różnice w implementacji usług i zadań. Jeżeli proces zawiera 
usługi, które nie spełniają wymagań dotyczących implementacji (np. usługa jest dostępna 
w kilku wersjach, a proces korzysta w danej chwili z tej wersji, która aktualnie dysponuje 
wszystkimi potrzebnymi zasobami) lub czasu wykonania (np. usługa jest dostępna na kilku 
serwerach o różnej wydajności, a proces korzysta w danej chwili z tego serwera, który 
aktualnie nie jest zajęty – takich możliwości nie ma w przypadku systemów zamkniętych), 
to każdą z takich usług trzeba zastąpić podzbiorem usług spełniającym te wymagania. 
Komplikuje to w pewnym stopniu model procesu i wydłuża obliczenia związane z wyzna-
czaniem scenariuszy testowych, ale nie podważa poprawności omawianej metody. Przy 
zmiennym czasie wykonania usług omawiana metoda nie może być wykorzystana do wali-
dacji wymagań czasowych, natomiast walidacja wymagań funkcjonalnych może być wy-
konana dużo prościej. Pewnym rozwiązaniem problemu zmiennego czasu wykonania usług 
może być zastosowanie aproksymacji systemu na tzw. najgorszy przypadek, ale analiza 
najgorszego przypadku może być bardzo skomplikowana.  

Istotną kwestią, o której także, a wręcz przede wszystkim należy pamiętać, jest fakt, że 
w odróżnieniu od systemów zamkniętych, gdzie mamy kontrolę nad każdym, nawet 
najdrobniejszym elementem całego systemu, w przypadku architektury sieciowej, na której 
opiera się BPEL, takiej kontroli – niestety – nie mamy. Tutaj wszystkie usługi, które 
składają się na proces BPELa są tak naprawdę wykonywane bez naszej kontroli. Podpisując 
umowę z usługodawcą, który zobliguje się wykonywać dla nas usługi, nie mamy 100% 
pewności, czy usługi te będą zrealizowane w ustalonym czasie, ani – co gorsza – czy 
w ogóle będą zrealizowane.  

W kolejnych pracach planuje się przeprowadzenie dalszych eksperymentów oceniają-
cych zaprezentowaną metodę. 
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