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Streszczenie 

Dokument przedstawia metodologię, która ma być stosowana przez cały okres trwania 
projektu AGRICORE w celu scharakteryzowania, monitorowania i aktualizacji wszystkich 
wymagań potrzebnych do prawidłowego korzystania z platformy dzięki wzajemnemu 
połączeniu różnych modułów przedstawionych w architekturze. 

Ten dokument zaczyna dostarczać ogólny przegląd projektu AGRICORE, opisując proponowaną 
architekturę, środowisko operacyjne i przypadki użycia, które mają być wykorzystane, jako 
demonstracje. Deklarowana jest metodologia śledzenia wymagań, a następnie definiowane są 
wymagania dla każdego z istniejących modułów na platformie. W ramach zastosowania tej 
metodologii wymagania zostały uwzględnione w wybranej platformie GitLab, a głównym 
celem jest zapewnienie jasnego zrozumienia proponowanej metodologii i sposobu, w jaki 
można je zmapować za pomocą narzędzia programowego, które będzie używane w ramach 
projektu. 

Dzięki temu wynikowi konsorcjum będzie w stanie zastosować jasną i łatwą metodologię do 
deklarowania przyszłych wymagań niskiego poziomu w każdym module, tak więc dokument 
D4.1 można uznać za ważny krok osiągnięty w rozwoju projektu o oczekiwanej jakości. Ten 
dokument jest oznaczony, jako jeden z głównych kamieni milowych w projekcie, mianowicie: 
„Ustalono wymagania pakietu MS4: AGRICORE”, który może zostać uznany za osiągnięty, po 
złożeniu tego dokumentu. 
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Wnioski  

Dokument D4.1 zawiera pełny przegląd 4 głównych celów, których osiągnięcie musi być 
uwzględniane w trakcie rozwoju projektu: 

• Ustalenie metodologii zarządzania wymaganiami przez cały okres trwania projektu: 
przeprowadzono sumienne badanie w celu dostosowania proponowanej metodologii do 
szerszych przypadków, które mogą być objęte projektem. 

• Definiowanie wymagań wysokiego poziomu: będą one podstawą do zbudowania wymagań 
niskiego poziomu na późniejszym etapie projektu. 

• Mapowanie zdefiniowanych wymagań z metodologią: platforma GitLab gromadzi wszystkie 
wymagania zdefiniowane w produkcie. Dołączono zrzuty ekranu, aby pokazać, jak zostały 
one opracowane. 

• Wymagania testowe: Metodologia Continuous Integration została wybrana w celu 
zapewnienia oczekiwanej jakości.  

 


