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Dalyko anotacija
Tikslas: Supažindinti su informacijos sistemų inžinerijos metodologijomis, žiniomis grindžiamų CASE
įrankių taikymu informacijos sistemų (IS) inžinerijoje – pagrindiniuose IS kūrimo gyvavimo ciklo
etapuose, bei išugdyti gebėjimus kurti ir vertinti intelektinių paslaugų sistemų (iSOA)

infrastruktūrą belaidžių tinklų aplinkoje.
Turinys:
1. IS inžinerijos raidos analizė. Žiniomis grindžiamos IS inžinerijos principai. Tradicinės IS
inžinerijos ir žiniomis grindžiamos IS inžinerijos kokybiniai skirtumai. Žiniomis grindžiamos
IS inžinerijos savybės.
2. Priežastingumo konceptas inžinerijoje. MDA/ MDD. Modifikuota MDA schema apimanti
priežastinius veiklos domeno modelius. Veiklos modelių normalizavimas panaudojant
priežastingumo konceptą.
3. Veiklos žinių erdvės sudarymas. Veiklos žinių modeliavimas remiantis modifikuota vertės
grandine. Veiklos modelio esmė, sudėtis ir taikymas žiniomis grindžiamoje informacijos
sistemų inžinerijoje. Modifikuotais darbų sekų modeliais grindžiamas funkcinių vartotojo
reikalavimų surinkimo, analizės ir specifikavimo būdas.
4. UML modelių generavimo galimybės iš veiklos modelio. Veiklos valdymo duomenų analizės
metodai. CASE įrankių klasifikacija, topologija, sudėtinės dalys, palaikomų metodų įvairovė.
UML grindžiamų CASE įrankių taikymo principai tradicinės informacijos sistemų inžinerijos
dalykinės veiklos srities modeliavimo, vartotojo reikalavimų specifikavimo, projektavimo ir
programinio kodo generavimo etapuose.
5. CASE įrankių taikymo tradicinėje ir žiniomis grindžiamoje informacijos sistemų inžinerijoje
ypatumai. ENV 12204, ENV 40003, UEML, WFMC TC00–1003 veiklos modeliavimo
standartais grindžiamų veiklos modelių taikymas CASE įrankiuose. Veiklos modelių taikymo
žiniomis grindžiamuose CASE įrankiuose tyrimas ir projektinių modelių bei programinio kodo
generavimo galimybių analizė. Taikomųjų uždavinių (angl. Use Case), sekų (angl. Sequence),
veiklų (angl. Activity ), klasių (angl. Class) ir kitų UML grafinių modelių generavimo galimybės
ir principai. Veiklos modeliu ir MDA principais grindžiamo informacijos sistemos kūrimo

metodo realizacijos CASE įrankiuose perspektyvos. Veiklos modelio reikšmė, svarba ir
taikymas reinžinerijos ir atvirkštinės inžinerijos procesuose.
6. Daugiasluoksnės belaidžių tinklų architektūros samprata, veikimo principai ir standartai;
mobiliojo ryšio protokolai WAP, mID, 4G, 5G ir aukštesnės versijos; GPS; Radio dažnių (RF),
IP tinklai; kontekstiniai tinklai, proginiai Ad-hoc tinklai.
•

Išmaniųjų paslaugų kūrimo metodai ir priemonės. Dirbtinio intelekto sistemos: robotai,
automatai, valdikliai; sensorių (jutiklių) tinklų veikimo būdai, daiktų interneto
technologijos, veikiančios belaidžių tinklų aplinkoje.

•

Programiniai agentai, daugiaagentinės sistemos ir jų kūrimo platformos.
Automatinio valdymo ir išmanaus stebėjimo sistemų architektūros ir kūrimo
priemonės.

Praktinės užduotys: Doktorantai pasirinktai dalykinei sričiai turės sukurti informacinės sistemos
projektą žiniomis grindžiamos metodologijos pagrindu, bei pateikti išmaniųjų paslaugų sistemų
architektūras ir sistemų komponentines architektūras, kuriamas belaidžių tinklų aplinkoje. Naudoti
rekomenduojama CASE įrankį MAGIC DRAW), parengti darbo ataskaitą ir pateikti ją vertinimui.
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