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Kodeks dobrych praktyk
Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania

Celem zapewnienia transparentności i efektywności kosztowej realizowanych przedsięwzięć
informatycznych, przy zachowaniu oczekiwanej jakości usług i produktów tych przedsięwzięć, Polskie
Stowarzyszenie Miar Oprogramowania rekomenduje poniższy zbiór dobrych praktyk wymiarowania
tych przedsięwzięć:
1. Organizacja ma wdrożony model poziomu dojrzałości w zakresie planowania i realizacji
przedsięwzięć informatycznych oraz dąży do realizacji kolejnych celów wynikających z tego
modelu.
2. Organizacja ma wdrożony proces planowania i realizacji przedsięwzięć informatycznych oparty o
dobre praktyki z zakresu zarządzania i realizacji przedsięwzięć informatycznych.
3. Organizacja ma wdrożoną strategię wymiarowania przedsięwzięć informatycznych w oparciu o
metody objęte normą ISO/IEC 14143.
4. Organizacja utrzymuje i doskonali kompetencje swych specjalistów z zakresu wymiarowania
oprogramowania.
5. Organizacja okresowo poddaje się audytowi zewnętrznemu celem weryfikacji i udoskonalania
procesu wymiarowania oprogramowania.
6. Organizacja ma wdrożony standard dokumentowania wymagań na systemy informatyczne
opierający się o dobre praktyki z zakresu inżynierii oprogramowania.
7. Na etapie planowania przedsięwzięć informatycznych Organizacja tworzy wstępną specyfikację
wymagań dla planowanego oprogramowania na poziomie szczegółowości wystarczającym do
zastosowania wariantu wczesnego szacowania rozmiaru oprogramowania jednej z metod
objętych normą ISO/IEC 14143.
8. Dla każdego zamówionego / zrealizowanego fragmentu oprogramowania Organizacja posiada
udokumentowaną specyfikację wymagań na poziomie szczegółowości wystarczającym do
przeprowadzenia pomiaru rozmiaru oprogramowania jedną z metod objętych normą ISO/IEC
14143.
9. Organizacja realizując przedsięwzięcia informatyczne gromadzi dane benchmarkingowe z
przebiegu tych przedsięwzięć zgodnie z zasadami opracowanymi przez organizację ISBSG
(www.isbsg.org).
10. Określając budżet i harmonogram przedsięwzięcia informatycznego Organizacja wykorzystuje
pomiar rozmiaru oprogramowania wykonany za pomocą jednej z metod objętych normą ISO/IEC
14143 oraz własne lub dostępne na rynku dane benchmarkingowe.
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8. Dla każdego zamówionego / zrealizowanego
fragmentu oprogramowania Organizacja posiada
udokumentowaną specyfikację wymagań na poziomie
szczegółowości wystarczającym do przeprowadzenia
pomiaru rozmiaru oprogramowania jedną z metod
objętych normą ISO/IEC 14143.

9. Organizacja realizując przedsięwzięcia
informatyczne gromadzi dane benchmarkingowe z
przebiegu tych przedsięwzięć zgodnie z zasadami
opracowanymi przez organizację ISBSG
(www.isbsg.org).

Rekomendacje
Stosowanie metody COSMIC
Model wymagań w narzędziu CASE o granulacji
właściwej dla procesów funkcjonalnych COSMIC

Automatyzacja pomiaru – skupienie się na
jakości modelu wymagań
Utrzymywanie, weryfikowanie oraz poszerzanie
kompetencji

Polskie szanse w zakresie stosowania
miar funkcjonalnych oprogramowania
UML

Prince 2 ®,
Agile

Państwowe
benchmarki
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