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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Piotra Zawistowskiego 

 

temat: „Metoda projektowania i walidacji oprogramowania systemów pomiarowych z 

wykorzystaniem języków graficznych”. 

   

promotor – prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki  Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. Politechniki Gdańskiej    

dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. Politechniki Warszawskiej    

 

Obrona odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. w sali 229 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 11.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje


Autor: mgr inż. Piotr Zawistowski 

Promotor- prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki 

Tytuł rozprawy :”Metoda projektowania i walidacji oprogramowania systemów pomiarowych z 

wykorzystaniem  języków graficznych. 

 

Streszczenie rozprawy: 

 

Tematem pracy jest projektowanie i walidacja oprogramowania systemów pomiarowych z 

wykorzystaniem graficznych środowisk programistycznych. Tworzenie oprogramowania systemów 

pomiarowych jest skomplikowanym procesem wymagającym, obejmujących wiele różnych zagadnień 

zarówno z dziedziny informatyki, jak i wymagającym wiedzy z określonej dziedziny. W przypadku 

oprogramowania systemów pomiarowych, szeroki zakres zastosowań mają graficzne środowiska 

programistyczne. Przyśpieszają proces implementacji oraz minimalizują możliwość 

popełnienia błędu przez programistę. 

 

Mimo dużej popularności tego typu systemów, brakuje metod oraz narzędzi wspierających ten 

proces. W pracy przedstawiono metodę, której zadaniem jest wsparcie osób biorących udział w 

procesie wytwarzania oprogramowania. Metoda została opracowana z myślą o 

graficznych systemach programistycznych i bazuje na dynamicznej analizie działania testowanego 

oprogramowania. 

 

Ponadto, przedstawiono koncepcję oraz realizację narzędzia wspierającego ten proces. Narzędzie 

składa się z aplikacji internetowej do zarządzania całym procesem oraz z silnika reguł 

biznesowych, który odpowiada za walidację działania oprogramowania systemów pomiarowych. 

Dodatkowo przygotowano bibliotekę programistyczną dla środowiska LabVIEW. Za pomocą 

przykładów przedstawiono poprawność zarówno postawionych założeń metody, jak i poprawności 

implementacji samego narzędzia. 


























