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WYZWANIA
DOSTARCZANIE WYMAGAÑ O NAJWY¯SZYM STOPNIU JAKOŒCI I BEZPIECZEÑSTWA

ZWIÊKSZENIE STANDARYZACJI PROCESU WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Siemens jest producentem sprzêtu elektronicznego i elektrycznego z globalnymi 
dochodami w wysokoœci 74,2 miliarda euro. Sam oddzia³ Siemens Automation & 
Drives (A&D) rocznie przynosi firmie 9,6 miliarda euro. Siemens A&D zatrudnia  oko³o 
17 000 pracowników w tym 4 000 w dzia³ach Process Instrumentation (PI) bêd¹cych 
poddzia³ami innych komórek, z tej liczby ok. 480 osób pracuje we Francji. Co ³¹czy 
maszyny produkcyjne, rafinerie i filtry przeciwpy³owe? Nic innego jak systemy A&D 
firmy Siemens - jednego z najbardziej doœwiadczonych i cenionych dzia³ów spoœród 
13 najwiêkszych jednostek biznesowych na rynku elektronicznych i elektrycznych 
urz¹dzeñ przemys³owych.

„Jako jedna z 11 ga³êzi A&D, podjednostka PI (Process Instrumentation Analytics) 
dostarcza zautomatyzowane procesy wytwórcze, g³ównie dla linii produkcyjnych 
przekaŸników ciœnienia, temperatury, poziomu i przep³ywu, pozycjonerów zaworów 
oraz analizatorów emisji gazów wydzielanych zarówno przez fabryki jak i samo-
chody,” powiedzia³ François Bille, Project Manager w sekcji Siemens Production 
Automation w Hagenau, jednej z g³ównych siedzib oddzia³ów PI.

Zanim na linii produkcyjnej wytwarzaj¹cej samochody lub w systemie rejestracji emisji 
gazów czy te¿ w urz¹dzeniach mechatronicznych wdro¿ony zostanie odpowiedni 
proces wytwórczy, jego prototyp musi przejœæ przez skrupulatn¹ fazê testów certyfiku-
j¹cych. „Przeprowadzamy bardzo dok³adne testy,” powiedzia³ Bille. „Ka¿dy kompo-
nent na przyk³ad z przeznaczeniem dla klienta petrochemicznego, musi posiadaæ 
okreœlony certyfikat. Na przyk³ad przekaŸniki ciœnieniowe s³u¿¹ce do pomiaru ciœnie-
nia zmieniaj¹ swoje parametry w zale¿noœci od zmian temperatury, zatem musz¹ 
posiadaæ certyfikat normalizacyjny w zakresie - 40 st. do +85 st.. Aby mo¿liwe by³o 
poprawne certyfikowanie, potrzebny jest nam w³aœciwy proces automatyczny.”

Podpor¹ testów certyfikacyjnych jest sprzêt oraz odpowiednie oprogramowanie, które 
tworzone jest wewnêtrznie w firmie Siemens. Zakres ich u¿ycia obejmuje zarówno 
pasywne testy, jak równie¿ umo¿liwienie dostosowania wiêkszoœci parametrów wyma-
ganych przez specyfikê poszczególnych komponentów mechatronicznych w trakcie 
przeprowadzania testów. W celu zredukowania zakresu scenariuszy, liczby konfiguracji 
oraz kosztów wdro¿enia, dzia³ programistyczny Siemens Production Automation 
wprowadzi³ innowacyjn¹ platformê modu³ow¹ opart¹ na Siemens A&D TIA (Totally
Integrated Automation), dzia³aj¹c¹ przy wsparciu szyny IEEE, zapewniaj¹cej 
komunikacjê pomiêdzy poszczególnymi narzêdziami.

„Nasz zespó³ jest odpowiedzialny za wdra¿anie infrastruktury oprogramowania do 
monitorowania procesu testowego przy u¿yciu komponentowego ³añcucha automatyki 
zbieraj¹cej, mierz¹cej, analizuj¹cej dane oraz raportuj¹cej wyniki na potrzeby Depar-
tamentu Produkcji,” wyjaœni³ Bille. Do tego celu ka¿dy typ testowanego materia³u 
posiada w³asn¹ aplikacjê testow¹, bazuj¹c¹ na wspólnych komponentach. 
Komponenty zwieraj¹ g³ównie ni¿sze warstwy komunikacyjne, w tym szynê IEEE oraz 
komponenty sprzêtowe. 

Wszystkie urz¹dzenia posiadaj¹ w³asne protoko³y s³u¿¹ce do zdalnego sterowania
i przekazywania wyników pomiarów. Protoko³y te zosta³y pocz¹tkowo stworzone
w oparciu o wspólne komponenty, a nastêpnie zaimplemento-wano im ju¿ specyficzne 
elementy kontrolne. „Posiadamy standardowe API umo¿liwiaj¹ce programowanie na 
wysokim poziomie. Na przyk³ad, mo¿emy zdefiniowaæ ustawienia obiektu typu skaner 
bez wchodzenia w szczegó³y techniczne protoko³u danego urz¹dzenia. Takie 
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podejœcie u³atwia nam mo¿liwoœæ monitorowania zmian 
poprzez zmianê dowolnego obiektu bez wp³ywu na 
poprawnoœæ dzia³ania aplikacji,” wyjaœni³ Bille.

Aby w pe³ni wykorzystaæ heterogeniczne umiejêtnoœci swoich 
dzia³ów programistycznych, Siemens potrzebowa³ gotowego 

® ®rozwi¹zania. „Borland  Together  okaza³ siê idealny dla 
naszych potrzeb oferuj¹c rzadko spotykan¹ ³atwoœæ obs³ugi 
przy zachowaniu mo¿liwoœci reverse engineeringu, które 
pozwoli³y nam stopniowo ulepszyæ istniej¹cy kod, jak 
równie¿ lepiej udokumentowaæ aplikacjê,” wyjaœni³ Bille. 

® ®Borland  Together  umo¿liwi³ równie¿ stopniowe zast¹pienie 
dotychczasowego kodu stworzonego z wykorzystaniem 
jêzyka Basic PCI. Bille stwierdza: „Poprzez konwersjê starego 
jêzyka PCI do nowego pseudo kodu C++ uzyskaliœmy 
mo¿liwoœæ rozbicia jego sk³adni przez analizator narzêdzia 

®Together , dziêki czemu uzyskaliœmy lepsze rozumienie ca³ej 
architektury programu oraz nazwy poszczególnych funkcji, do 
których mo¿emy siê odwo³ywaæ w procesie migracji.”

Dla programistów bez doœwiadczenia z UML, pragmatyczne 
podejœcie do modelowania, oparte na diagramach klas, 
sekwencjach i przypadkach zastosowañ, jest odbiciem ich 
d¹¿eñ do zwiêkszenia produktywnoœci. „W nastêpnym kroku 
planujemy skupiæ siê na usystematyzowaniu procesu 
zarz¹dzania wymaganiami, gdy¿ obecny, z wykorzystaniem 
dokumentów Worda, nie zapewnia wymaganego poziomu 
œledzenia zmian. Dodatkowo, stwierdzamy, ¿e czêsto to, co 
produkujemy, nie do koñca odzwierciedla realne potrzeby
i oczekiwania odnoœnie produktu,” powiedzia³ Bille.

Zespó³ generuje oko³o 20% kodu wraz z komentarzami auto-
matycznie, na podstawie diagramów, w momencie dopaso-
wania odpowiednich szablonów. „Stanowi to przewa¿nie 
czêœæ kodu specyficznego dla mojego zespo³u. Nie ma zatem 
niebezpieczeñstwa kilkukrotnego tworzenia tego samego 
kodu, poniewa¿ specyfiki prac zespo³ów siê ró¿ni¹, aczkol-
wiek dzielimy siê pewnymi zasadami, bibliotekami czy Gra-
ficznymi Interfejsami U¿ytkownika (GUI),” powiedzia³ Bille. 

® ®Za wspó³dzielenie tych¿e odpowiada Borland  StarTeam ,
przechowuj¹c i udostêpniaj¹c projekty i zasoby poszczegó-
lnych zespo³ów. Poza tym pe³ni rolê repozytorium kodu 
Ÿród³owego, centralizuje zarz¹dzanie zmian¹ umo¿liwiaj¹ce 
œledzenie usterek, wspieraj¹c jednoczeœnie dyskusje wew-
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® ®nêtrzne oraz przypisywanie zadañ. „Borland  StarTeam  za-
pewnia nam widocznoœæ projektów, jaka by³a nie do uzyska-
nia w naszym poprzednim systemie,” podsumowa³ Bille.

Po czterech latach zespó³ Bille wci¹¿ znajduje nowe metody 
wykorzystania narzêdzi Borlanda w zarz¹dzaniu procesem 
wytwarzania aplikacji. „Wci¹¿ szukamy nowych sposobów na 
przyspieszenie naszych cykli produkcyjnych. Stanowi to dla 
nas spore wyzwanie, poniewa¿ produkty firmy Siemens wci¹¿ 
siê zmieniaj¹,” powiedzia³ Bille. Aby nie odkrywaæ wci¹¿ 
tego samego od nowa, firma musi posiadaæ ³atwe i elastyczne 
metody dopasowywania swoich rozwi¹zañ software’owych 
do zmieniaj¹cych siê co rusz wymagañ linii produkcyjnych.

Rozwi¹zania do zarz¹dzania cyklem produkcji oprogramo-
wania (ALM) firmy Siemens musz¹ daæ sobie radê z ci¹g³ym 
wspieraniem rozszerzanych parametrów i mo¿liwoœci 
produkowanych urz¹dzeñ. O ile nowe wersje tych urz¹dzeñ 
mog¹ ukazywaæ siê na rynku raz do roku, o tyle z przyczyn 
proceduralnych, ka¿da z nich powinna posiadaæ wsparcie 
(choæby w przypadku wad ukrytych i koniecznoœci wymiany) 
przez okres 10 lat. Wymaga to mo¿liwoœci odwo³ania siê do 
poprzednich wersji testów i dodania do nich nowych zasad 
nawet po d³u¿szym czasie.

„Zawsze staraliœmy siê, aby produkty by³y dostarczane na 
rynek jak najszybciej, zak³adaj¹c, ¿e usprawnienia i ewen-
tualne poprawki pojawi¹ siê w kolejnych ich wersjach. Obec-
nie dziêki zwiêkszonemu znaczeniu jakoœci, mo¿liwoœci 
œledzenia zmian w ca³ym cyklu wytwarzania oprogramowa-
nia, udaje nam siê znacznie poprawiæ jakoœæ wytwarzanych 
aplikacji. Bliska wspó³praca z naszymi klientami pozwala 
nam na szybkie i skuteczne reakcje na ich uwagi. To w znacz-

® ® ®nej mierze zas³uga narzêdzi Borland  StarTeam  oraz Borland
®Together ,” podsumowa³ Bille.

W dzia³alnoœci firmy Siemens kluczow¹ rolê odgrywaj¹ doku-
menty certyfikacyjne ka¿dego z produktów, powstaj¹ce na 
podstawie metryk i wyników skrupulatnych testów symulacyj-

®nych. Narzêdzia firmy Borland  generuj¹ i przechowuj¹ w ba-
zie danych odpowiednie raporty, które upewniaj¹ firmê 
Siemens, jak i jej klientów, ¿e wadliwe rozwi¹zania nigdy nie 
trafi¹ na rynek i nie bêd¹ stanowi³y potencjalnego zagro¿enia.
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