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docierając do pewnego 
pułapu doświadczenia 
zdobyli widok na szersze 
horyzonty.

Ścieżki rozwojU
AnAliTykA



2 3

Analiza Biznesowa 
Lato 2015

Analiza Biznesowa 
Lato 2015

Polecamy

04 słowem wstępu

Kilka ciepłych słów od Wiceprezesa Zarządu 
IBAA i zaproszenie do lektury pierwszego 
numeru Analizy Biznesowej

Spis treści

05 Autorzy numeru

Zapoznaj się z sylwetkami osób, których 
wypowiedzi gościmy na łamach pisma

06 Ścieżki rozwoju 
analityka

Hanna Wesołowska wprowadza w temat 
możliwych ścieżek kariery dla analityka

12 koniec ery 
czerwonych szelek

Wywiad z zespołem analityków UBS na 
temat systemów informatycznych powoli 
przejmujących kontrolę nad rynkami

16 Transformacja 
modeli

Piotr Carewicz rzuca więcej światła na 
podstawowe zagadnienia z jakimi mają do 
czynienia analitycy systemowi

20
User stories 
w analizie 
biznesowej

Kamil Niklasiński podejmuje temat 
niezależności historyjek jako fundametu 
dobrego zarządzania

22 ciekawe 
wydarzenia

Na co zwrócić uwagę? Gdzie warto być? Gdzie 
warto pójść?

24 Garść informacji 
o iiBA

O działalności w Polsce i na świecie oraz 
korzyściach z członkostwa

czewonych
szelek

koniec ery

User          storiesMODELI

TrAnsformAcjA

06

ŚCIEŻKI ROZWOJU

Analityka

16

20

12



4 5

Analiza Biznesowa 
Lato 2015

Analiza Biznesowa 
Lato 2015

Przed Wami pierwszy numer Analizy Biznesowej – magazynu poświęconego 
profesji, o której słyszało wielu, lecz gdy zapytać ich na czym ten fach polega i 
czemu służy, można otrzymać różne odpowiedzi. Zazwyczaj poprzedzone chwilą 
zadumy. Najprościej rzecz ujmując analiza to zbieranie danych, ich porządkowanie 
i wyciąganie na ich podstawie wniosków. Natomiast biznes może oznaczać 
dowolną dziedzinę działalności człowieka. Przy takim ujęciu analiza biznesowa 
staje się pojęciem bardzo pojemnym. Z jednej strony działa to na jej korzyść, no 
bo czy jest problem, do którego rozwiązania nie da się jej zastosować? Z drugiej 
strony, każdy może powiedzieć,  że się nią od zawsze posługuje. Dlaczego więc 
ten, który mieni się analitykiem biznesowym, twierdzi, że zrobi to lepiej?

Na domiar złego wiele problemów da się rozwiązać przy pomocy metod 
dalece bardziej wyspecjalizowanych, zweryfikowanych i uznanych. Co zatem 
zostaje dla analizy biznesowej? Coś pomiędzy, coś do czego nie potrafimy 
zastosować gotowych rozwiązań, co nie jest oczywiste , na co nakłada się wiele 
problemów, coś co jest chaotyczne. Być może analiza biznesowa jest więc 
odnajdywaniem porządku, wyławianiem prawidłowości, które można wzmocnić 
czy ukierunkować?

Nadal jesteśmy daleko od konkretu, choć myślę, że na dobrym tropie. Podejmiemy 
go w tym numerze i będziemy nim podążać w następnych.

Jeżeli próbujecie sił we wspomnianym fachu (lub to planujecie) warto zajrzeć 
do artykułu Hani Wesołowskiej, która odnajduje porządek w ścieżkach kariery 
analityka biznesowego. Bardzo istotną, a jednak lżejszą stronę warsztatu analityka, 
zwinne user stories prezentuje na koniec numeru Kamil Niklasiński.

Mimo tej ogólności analiza biznesowa doczekała się wielu sformalizowanych 
metodyk i notacji. Powszechnie znany jest również jej romans z teleinformatyką. 
Nic dziwnego, czyż ostatnimi czasy uporządkować nie znaczy przenieść do 
systemu. Z wywiadu z zespołem analityków UBS dowiadujemy się jak z chaosem 
radzi sobie maszyna. Natomiast w opracowaniu Piotra Carewicza można zobaczyć 
jak biznes zakląć w kod programu. 

Gorąco zachęcam do lektury

Sylwester Pietrzak
Wiceprezes Zarządu
IIBA® Warsaw Poland Chapter

WStęPNIAK

Szanowni Państwo

hAnnA 
wesołowskA
Analityk biznesowy. Lider Zespołu 
Analizy Wymagań. Obecnie w branży 
telekomunikacyjnej. Doświadczenie 
w projektach z branży bankowej, 
ubezpieczeniowej i wielu innych. 
Poprzednie doświadczenia z projektów 

dla instytucji rządowych. Absolwentka informatyki na 
Politechnice Gdańskiej (specjalność Inżynieria Systemów 
i Bazy Danych) i Psychologii w biznesie. Certyfikaty Agile 
Project Management Foundation, PSM I (Professional 
Scrum Master), ItIL Foundation, PRINCE2 Practitioner. 
Prowadząca zajęcia projektowe z Inżynierii Oprogramowania 
na Politechnice Gdańskiej.Członek International Institute 
of Business Analysis, członek Stowarzyszenia Inżynierii 
Wymagań. Autorka artykułów dla REQ Magazyn, Gazety 
Ubezpieczeniowej, Gazety Bankowej. Prelegentka na 
konferencjach NetVision, 3camp, Be It,  UX Camp, Geek Girls 
Carrots. Członek Sopockiego klubu toastmasters - organizacji 
zajmującej się rozwojem umiejętności mówczych i liderskich. 
Autorka bloga o analizie biznesowej – www.analizait.pl.

06   Ścieżki rozwoju analityka

Analiza Biznesowa lato 2015  •  redaktor prowadzący Sylwester Pietrzak  •  skład DTP NDR Project

kAmil
niklAsiński
Obecnie kierownik zespołu pracującego 
w metodyce Agile. W codziennej pracy 
stara się stosować zasady Agile Manifesto, 
oraz jest Agile coach’em dla osób w firmie, 
które mają pytania i wątpliwości związane 
z metodykami zwinnymi. Od 2004 bierze 
udział w złożonych, globalnych projektach informatycznych 
m. in. w roli: analityka biznesowego, kierownika projektu oraz 
kierownika zespołu BA.

20   User stories w analizie biznesowej

PioTr
cArewicz
Przede wszystkim architekt i analityk 
systemowy, działający na styku z innymi 
dyscyplinami - analizą biznesową, 
projektowaniem, zarządzaniem 
i analizą wymagań. Nieustannie 
poszukuje lepszych metod i wzorców 
dla optymalizacji procesu wytwórczego oprogramowania, 
uzyskania spójniejszych modeli, szerszego ponownego 
użycia. Obecnie związany z sektorem publicznym, bierze 
udział w realizacji projektów o średniej wielkości, jak 
również największych, występując zarówno jako dostawca, 
klient oraz jako niezależny doradca. Absolwent Wojskowej 
Akademii technicznej oraz Polsko-Japońskiej Wyższej 
Szkoły technik Komputerowych (obecnie PJAtK), posiada 
certyfikaty związane z modelowaniem oraz wymiarowaniem 
oprogramowania, członek Polskiego Stowarzyszenia Miar 
Oprogramowania.

16   Transformacja modeli

Autorzy numeru
 Analiza
Biznesowa
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ŚCIEŻKI ROZWOJU

Analityka
Hanna Wesołowska Ścieżek rozwoju w analizie biznesowej jest co nie miara. 

Przekonali się o tym ci, którzy docierając do pewnego 
pułapu doświadczenia zdobyli widok na szersze horyzonty. 
Niezależnie od nazwy stanowiska, jaką przypisał ci kreatywny 
dział personalny, możesz czuć się analitykiem tak długo 
jak długo wykonujesz czynności z kanonu analizy. Pewne 
drogi są jednak wybierane częściej niż inne i te właśnie chcę 
przedstawić. Sprawdź, która podoba ci się najbardziej i na 
podróż którym szlakiem chciałbyś zacząć spakować swój plecak 
z kompetencjami.

skąd przychodzimy
Droga do stanowiska analityka biznesowego zaczyna się 
najczęściej na dwa sposoby – od ukończenia studiów czy 
kursów lub od zmiany zainteresowania i przejścia z innych 
działów organizacji. Kierunki studiów, które ułatwiają start są 
typowo związane z It lub biznesem. Bardziej ukierunkowane 
na analizę biznesową są studia podyplomowe lub kursy, 
certyfikaty. Jeśli chodzi o zmianę działu w firmie, jest wiele 
możliwości. Analitycy rozpoczynający swoją karierę w 
ten sposób najczęściej w swojej historii mają prace jako 
programista, kierownik lub koordynator projektu, ekspert 
w jakiejś dziedzinie biznesu, pracownik działów sprzedaży, 
finansów, zapewniania jakości, wsparcia It czy obsługi klienta.   

Analiza biznesowa jest dziedziną bardzo obszerną – od bardzo 
mocno osadzonych w biznesie celów, strategii, po ściśle 
techniczne rozwiązania. trudno we wszystkich aspektach 
posiadać świadomość, zrozumienie i umiejętność sprawnego 
działania już na starcie. Dlatego też początkujący analityk 
zajmuje się zazwyczaj mniejszym wycinkiem tej rozległej 
profesji będąc np.

• Analitykiem wymagań,
• Analitykiem systemowym,
• Analitykiem Agile

i zmierzając w kierunku poszerzania swoich kompetencji. 

kim jesteśmy
Analityk biznesowy posiada w szczególności umiejętności:

• Analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
• Przywództwa i oddziaływania,
• Wspomagania, ułatwiania,
• Negocjacji, mediacji,
• Wykorzystania wiedzy o biznesie,
• Komunikacji werbalnej i pisemnej.

IIBA Business Analysis Competency Model opisuje kilka etapów 
rozwoju typowej kariery analityka biznesowego.

Rozpoczynający Analityk Biznesowy nie zetknął się jeszcze 
z pracą w tej roli w praktyce. Wymaga ścisłego nadzorowania 
i instruowania. Wykonuje niewielkie zadania, które może pos-
trzegać jako nie mające ze sobą związku.

Młodszy Analityk Biznesowy zebrał już praktyczne doświad-
czenia w większości obszarów analizy biznesowej. Wykonuje 
dobrze zdefiniowane zadania na akceptowalnym poziomie. 
Może samodzielnie decydować w mniejszych zadaniach, 
całość prac wymaga nadzoru. Widzi działania jako serie kroków 
i może zauważać alternatywy dla podstępowania wg wyty-
cznych.

Średniozaawansowany Analityk Biznesowy posiada prakty-
czną i rozległą wiedzę. Efekty pracy są dostosowane do celu, 
mogą wymagać udoskonalenia. Przy złożonych działaniach 
przydatne są wskazówki. Większość zadań wykonuje jed-
nak samodzielnie. Radzi sobie w złożonych sytuacjach dzięki 
rozważnemu planowaniu i analizie. Działania postrzega w 
kontekście długofalowym. Eksperymentuje z alternatywami 
dla wytycznych i reguł.

Starszy Analityk Biznesowy doskonale rozumie (niemal) 
wszystkie obszary analizy biznesowej. Wyniki prac są niezmi-
ennie bardzo dobrej jakości. Jest w stanie wziąć całkowitą od-
powiedzialność za pracę swoją lub także innych. Pewnie pode-
jmuje decyzje i radzi sobie w złożonych sytuacjach. Postrzega 
działania całościowo, ze zrozumieniem wpływu i konsekwencji 
zmian. Bardziej niż regułami kieruje się doświadczeniem i in-
tuicją.  

Czy po osiągnięciu, formalnym lub nie, poziomu seniora 
pozostaje jeszcze jakiś szczyt do zdobycia? Oczywiście, że tak. 
A dalej kilka najczęściej zdobywanych szczytów. 

W projektach czy przedsięwzięciach, w 
jakich bierze udział, jest odpowiedzialny za 
zrozumienie problemu, celu, pozyskanie 
wymagań wszystkich ważnych interesariuszy, 
ich analizę, zapewnienie, że dostarczane 
rozwiązanie je spełnia. Wykonuje szereg 
działań z dyscyplin zebranych przez BABOK 
Guide i ma do dyspozycji wiele technik 
wspierających te zadania.

Przesuwanie się po szczeblach kariery będąc 
już analitykiem jest związane ze zwiększaniem 
zakresu kompetencji, znajomości technik, 
umiejętności dostosowania do warunków oraz 
skuteczności ich stosowania.
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dokąd zmierzamy
Może się to objawić wybraniem tematyki szczególnie bliskiej zain-
teresowaniom lub działaniu na wyższym poziomie firmy. Kilka na-
jczęściej wybieranych kierunków rozwoju opisuje IIBA Business 
Analysis Competency Model:

Architekt Biznesowy tworzy i usprawnia architekturę biznesową, by zwiększać możliwości organizacji przez efekty-
wne wykorzystanie procesów, technologii, danych i ludzi.

Analityk biznesowy 
– lider projektów

Kieruje pracą zespołu analityków w projektach, które są na tyle duże, że wymagają pracy kilku z 
nich. Współpracuje z kierownikiem projektu. Planuje, szacuje, monitoruje analizę, sprawdza jej 
postęp i jakość wyników.

Analityk biznesowy 
– lider programów

Koordynuje prace analityczne w programach (powiązanych projektach), współpracując z 
liderami projektów w zakresie analizy biznesowej. Odpowiada za spójność efektów prac, jakość, 
metryki efektywności oraz dostarczanie wartości dla biznesu.

Analityk biznesowy 
– lider praktyki

Ustanawia standard analizy biznesowej w całej organizacji i dba, by był przestrzegany. Rozwija 
go na podstawie wiedzy z różnych źródeł, zapewniając, że podąża za rozwojem innych stan-
dardów i rozwoju rynku. Może prowadzić przeglądy jakości prac analitycznych.

manager 
relacji Biznesowych

Nadzoruje współpracę między It a biznesem. Dba o dostarczanie wartości biznesowej do grup 
odbiorców, przy czym stara się, by było to nie tylko z korzyścią dla danej relacji, ale także całej 
organizacji.

strategiczny 
Analityk Biznesowy

Współpracuje z liderami biznesu przy identyfikowaniu strategicznych inicjatyw i przeprow-
adzaniu ich od fazy koncepcji do realizacji. Dba, by były osiągane planowane korzyści i zwrot z 
inwestycji. Współpracuje z managerami wyższego poziomu i zarządem, wspierając ich w analizie 
korzyści i ryzyka potencjalnych strategicznych decyzji.

Niektórzy jednak wybierają ścieżki bardziej specjalistyczne. Wiąże się to z wykorzystaniem węższego zakresu technik. Najczęściej 
wybierane profile specjalistyczne przedstawione są poniżej:

Analityk 
Biznesowy Agile

Wykorzystuje techniki agile i lean umożliwiające iteracyjną pracę, identyfikowanie i dostarczanie 
wymagań dokładnie na czas. Skupia się na dostarczaniu wartości biznesowej tak szybko, jak jest 
to możliwe.

Analityk 
Procesów Biznesowych

Specjalizuje się we wprowadzaniu zmian do organizacji poprzez analizę, projektowanie i 
implementację procesów biznesowych. Ustala stan obecny, przydatne i szkodliwe atrybuty, 
dokumentuje modele i potwierdza zmiany z interesariuszami. Identyfikuje wpływ i powiązania 
ze strategią, ludźmi, systemami, regułami i fizycznymi zasobami.

Analityk 
reguł Biznesowych

Specjalizuje się we wprowadzaniu zmian do organizacji poprzez analizę, projektowanie i 
implementację reguł biznesowych. Rozumie, w jaki sposób reguły są ustalane, egzekwowane 
i co wpływa na ich zmiany. Identyfikuje wpływ i powiązania ze strategią, ludźmi, systemami, 
procesami i fizycznymi zasobami.

Analityk 
systemów Biznesowych

Rozumie w jaki sposób technologia jest wykorzystywana w biznesie i w jaki sposób sprawić, aby 
pomagała mu osiągać maksymalną wartość. Zna różne rozwiązania, możliwości technologii i 
wie, który system zapewnia realizację których funkcji w organizacji. Pracuje w projektach inte-
grujących procesy biznesowe, reguły lub dane z technologią.

funkcjonalny Analityk 
Biznesowy 

(Functional Business 
Analyst)

Zna konkretne systemy (zazwyczaj gotowe z półki lub ERP), ich funkcje i możliwości. Jest spec-
jalistą w danej technologii, niekoniecznie znając kontekst wykorzystania w organizacji. Posiada 
wiedzę odnośnie wykorzystania danej technologii czy systemu w innych organizacjach czy też 
innych branżach. Służy pomocą w tematach integracji, implementacji dodatkowych funkcji, aby 
spełnić potrzeby biznesu.

Analityk zgłoszeń Usług
(Service Request Analyst)

Realizuje zadania analityczne wspierając interesariuszy systemu, utrzymując go, wprowadza-
jąc poprawki. Zna bardzo dobrze system, którym się opiekuje, wie kto i w jaki sposób z niego 
korzysta oraz z jakimi aplikacjami i w jaki sposób się on integruje. Bierze udział w projektach 
wpływających na ten system.

Z czasem doświadczony analityk zaczyna 
poszerzać swoje zainteresowania czy obszary 
wpływu w organizacji. 

Często widziane połączenia to:

• Analityk biznesowy/Kierownik projektu
• Analityk biznesowy/tester
• Analityk biznesowy/Programista
• Analityk biznesowy/UX

Wiele analitycznej pracy wykonują także os-
oby na stanowiskach takich jak:

• Dyrektor Zarządzający
• Analityk baz danych
• Architekt przedsiębiorstwa 

(Enterprise Architect)
• Architekt informacji 

(Information Architect)
• Manager od poziomu 

średniego do wyższego
• Programista/Analityk
• Właściciel Produktu 

(Product Manager)
• Kierownik Projektu
• Architekt Rozwiązań (Solutions Architect)
• Analityk Projektowania Systemów 

(Systems Design Analyst)

Hanna Wesołowska

Szczegóły wymienionych 
pomysłów na swoje miejsce 
w analitycznym świecie 
dostępne są w IIBA Business 
Analysis Competency Model 
Version 3.0. Opracowanie 
zawiera także szczegółowe 
mapowanie każdego z 
profilów na obszary, techniki i 
kompetencje z BABOK Guide. 
Analizując te informacje, można 
określić swój obecny poziom 
zaawansowania oraz zaplanować 
rozwój dla początkujących, 
średniozaawansowanych i 
starszych analityków, którzy chcą 
przejść poziom wyżej.

Jako ciekawostkę przytoczę 
też najczęściej spotykane role 
mieszane, tzn. połączenie roli 
analityka biznesowego z inną 
profesją. Mogą nosić nazwę 
od stanowiska analitycznego, 
bądź drugiej części swojego 
stanowiska.
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czewonych
szelek

koniec ery

Większość osób, myśląc o giełdzie, widzi kadr z filmu „Wall 
Street”: maklerów w szelkach, którzy energicznie gesty-
kulują, rozmawiają przez telefon, krzyczą i wymachują 
bilecikami. Jak obecne rynki finansowe różnią się od tych 
wyobrażeń?

wywiad z zespołem analityków biznesowych 
wealth management iT, UBs

Rzeczywiście, jeszcze 20 lat temu sukces transakcji zależał od 
tego, jak szybko ktoś dobiegł do terminala i krzyknął „kupuję”. 

Jednak panów w koszulach zastąpiły serwery, 
które same realizują transakcje kupna 
pochodzące od traderów z całego świata.

Kiedy na giełdę wkroczyły pierwsze komputery?

Początki komputeryzacji rynków finansowych sięgają lat 70., 
kiedy elektroniczne zlecenia inicjowano na New York Stock Ex-
change. Pierwsza pełna transakcja giełdowa wykonana za po-
mocą sygnału elektronicznego nastąpiła w późnych latach 80. 

Jakie czynniki poza ogólnym rozwojem technologii przy-
czyniły się do wprowadzania automatów na rynki finan-
sowe?

Absolutnie kluczowy dla narodzin handlu algorytmicznego był 
silny rozwój rynków OtC (Over the Counter), który rozpoczął 
się w latach 80., i trwa do dzisiaj. Brak konieczności integracji 
z głównym systemem giełdowym, związanych z tym kosztów 
i ograniczeń technicznych przyczynił się do dalszego rozwoju 
algorytmizacji transakcji inwestycyjnych. Dodatkowo, duże 
rozdrobnienie i liczba rynków OtC znacząco ułatwiła arbitraż. 
Strategia arbitrażowa umożliwia jednoczesną sprzedaż i kupno 
tych samych instrumentów finansowych na różnych rynkach, 
przez co, maklerzy zarabiali na różnicy cen pomiędzy tymi ryn-
kami.

Kiedy nastąpiło oficjalne zatwierdzenie automatów na 
rynkach finansowych?

Systemy elektroniczne zostały oficjalnie zatwierdzone przez 
amerykańską komisję papierów wartościowych SEC (U.S. Secu-
rities and Exchange Commission) w 1998 roku. 

Na czym polega istota handlu algorytmicznego?

Algorytmy generują sygnały, na podstawie których są kupo-
wane i sprzedawane wszystkie instrumenty finansowe na 
rynkach. Automatyzacja transakcji, to nie tylko generowanie 
sygnałów kupna i sprzedaży, ale także wykonanie tych zleceń, 
co jest szczególnie istotne ze względu na ich częstotliwość i 
szybkość.

tę samą transakcję przetwarzaną w latach 
90. w kilka sekund, dzisiaj przetwarza się w 
mikrosekundach.

Automatyzacja transakcji umożliwia zbudowanie strategii 
inwestycyjnych opartych głównie na przetwarzaniu informacji, 
w ilościach niemożliwych do przetworzenia przez ludzki umysł 
w tak krótkim czasie. 

Jak się zmieniła kwestia bezpieczeństwa po wprowadzeniu 
systemów elektronicznych na giełdy?

Ogromną zaletą zautomatyzowania handlu algorytmicznego 
jest możliwość jego przetestowania na danych historycznych. 

Zanim zdecydujemy się użyć danego modelu 
transakcyjnego na realnych pieniądzach, 
możemy sprawdzić, jak i kiedy ten algorytm 
zarabiałby lub tracił kapitał w przeszłości.

Możemy więc zbudować pewne przypuszczenia do jego zach-
owań w przyszłości.

Kto się zajmuje tworzeniem i wdrażaniem algorytmów? 
Jakimi kompetencjami musi się wyróżniać?

Nad budową, testami i wdrażaniem algorytmów pracują tzw. 
inżynierowie oraz analitycy systemów i są to obecnie kluczowe, 
eksperckie role w biznesie inwestycyjnym. Osoby te są doświ-
adczone na rynkach inwestycyjnych, posiadają specjalistyczną 
wiedzę z nauk ścisłych, w szczególności z programowania. 
Najprostsze algorytmy odzwierciedlają modele, wypracow-
ane przez tzw. Analizę techniczną i są używane na rynkach od 
dawna. Zbudowanie takiego systemu to przeniesienie praw-
ideł At na język programu komputerowego. 

Jak wygląda sytuacja algorytmów na rodzimej giełdzie?

W Polsce, właściwie od początku istnienia Giełdy Papierów 
Wartościowych (GPW), stosuje się algorytmy do transakcji, 
budowane na maszynach własnych, a nie giełdowych. Dla 
klientów indywidualnych udostępniane są programy umożli-
wiające polskim inwestorom tworzenie algorytmów na własne 
potrzeby, a udostepnienie tych programów jest zupełnie dar-
mowe i oferowane przez prawie wszystkich brokerów działają-
cych na polskim rynku. Zainteresowanych gorąco zachęcamy 
do wypróbowania ich prywatnie i sprawdzenie własnych umie-
jętności choćby tylko w środowisku testowym.

Jak będzie wyglądał handel algorytmiczny w przyszłości? 
czy roboty wyeliminują całkowicie czynnik ludzki?

Automaty będą eliminowały udział człowieka na giełdzie w 
coraz większym stopniu. Automatyzacja postępuje, począwszy 
od prostej automatyzacji procesów biznesowych (powszechne 
skrypty VBA) do znaczniej bardziej skomplikowanych i zaawan-
sowanych obszarów biznesowych, w tym  bezpośredniej 
obsługi klientów (rozwiązania Artificial Intelligence, Neuro-Lin-
guistic Programming) zarządzania ryzykiem, kapitałem i mająt-
kiem, a także późniejszego administrowania nim (Robotic Pro-
cess Automation) aż do podejmowania decyzji inwestycyjnych 
oraz dokonywania transakcji na rynkach (opisane tu Algoryt-
ghimc trading, w tym implementacje High Frequency  trading, 
Low-Latency trading).

technologie te są powszechne, obecne między 
innymi w firmach z sektora finansowego, 
bankowego czy inwestycyjnego, takich jak UBS, 
gdzie coraz częściej typowe „white-collar jobs” 
bankierzy, księgowi, traderzy zastępowane są 
przez wysokiej klasy ekspertów It.

Systemy informatyczne przejmuja 
kontrolę nad rynkami, a współczesny 
świat rynków finansowych jest 
niezwykle interesującym środowiskiem 
dla doświadczonych Analityków 
Biznesowych.
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Postępująca automatyzacja giełdy zaowocowała nowym 
rodzajem handlu algorytmicznego - High Frequency 
Trading. Czym jest to zjawisko?

Można powiedzieć, że High Frequency trading jest 
skrajną postacią handlu algorytmicznego, drogim i 
wyspecjalizowanym rozwiązaniem stosowanym przez wielkie 
firmy inwestycyjne. Serwery handlu wysokiej częstotliwości 
są ulokowane w tym samym budynku, co serwery giełdowe i 
mają bezpośredni dostęp do rynku (dzięki możliwie krótkim 
kablom światłowodowym), co umożliwia im ekstremalnie 
szybką realizację transakcji. Uzyskana w ten sposób przewaga 
technologiczna umożliwia serwerom HFt tzw. flash, czyli 
możliwość poznania transakcji kupna i sprzedaży na ułamek 
sekundy przed ujawnieniem tej informacji innym uczestnikom 
rynku. taka konfiguracja przypomina tzw. front running, który 
w zasadzie jest zabronioną praktyką, ponieważ likwiduje równy 
dostęp do rynku dla wszystkich graczy. 

Kiedy zaczęto używać pierwszych systemów HFT?

W 1998 roku Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i 
Giełd (SEC) zalegalizowała handel elektroniczny, co napędziło 
rozwój HFt. Powszechny dostęp do informacji skutkował 
tym, że zaczęto poszukiwać coraz sprawniejszych systemów, 
które pozwolą wyprzedzić konkurencję na rynku giełdowym. 
Automatyzacja transakcji dokonała się na naszych oczach. 
Potrzeba szybkiego przetwarzania danych napędziła rozwój 
technologii, zarówno od strony hardware jak i software. temat 
HFt początkowo był znany tylko wąskiemu gronu specjalistów, 
dopiero po artykule z „the New York times” w 2009 roku zyskał 
szersze zainteresowanie.

Jakie szanse daje inwestorom High Frequency Trading?

Handel wysokiej częstotliwości umożliwia wykonywanie 
ogromnych wolumenów transakcji dziennie. Otwarte pozycje 
utrzymują się bardzo krótko, często przez parę sekund, po czym 
są zamykane i mogą być otwierane ponownie, co pozytywnie 
wpływa na płynność rynku. Przyciąga to na giełdę nowych 
graczy. Poza tym, na zapewnianiu płynności rynku, firmy 
HFt mogą dodatkowo zarabiać. High Frequency trading to 
wykonywanie równolegle transakcji na wielu instrumentach, 
ale też możliwość wyprzedzania zleceń dzięki funkcjonowaniu 
30 milisekundowego podglądu. Nic dziwnego, że obecnie trwa 
prawdziwy „wyścig zbrojeń”, bo zgodnie z zasadą „kto pierwszy 
ten lepszy”, posiadacze najszybszych serwerów zarabiają 
najwięcej. 

A kto traci na postępującej automatyzacji?

Na pewno tradycyjni traderzy. Poza tym, ludzie mają 
coraz mniejszą kontrolę nad tym, co dzieje się na rynkach. 
teoretycznie to człowiek programuje automaty tak, aby 
wypracowywały one jak największe zyski, ale w sytuacjach 
ekstremalnych coraz trudniej zapanować nad sytuacją. 
Algorytmy reagują na wszystkie odchylenia na rynku w 
podobny sposób, czyli starając się w najkrótszym możliwym 
czasie dokonać transakcji zamykającej stratę lub realizującą 
zysk. Jeśli wszystkie serwery robią to jednocześnie, w sposób 
zdecentralizowany i w tak ultrakrótkim czasie, ma to znaczący 
wpływ na wzmocnienie spadku lub wzrostu ceny notowanych 
instrumentów, co powoduje reakcję łańcuchową. 

A jak sytuacje na giełdzie związane z HFT wpływają na 
finanse nas wszystkich?

HFt synchronizują rynki między sobą, dlatego zmiany cen 
instrumentów mają realne skutki w wymiarze globalnym i 
wpływają na realne majątki. Fundusze emerytalne inwestują 
swoje aktywa głównie na rynkach finansowych, więc 
zautomatyzowany trading ma bezpośrednie przełożenie na 
życie każdego z nas. Ponadto może się zdarzyć, że automaty 
wymkną się spod kontroli, tak jak podczas słynnego już Flash 
Crash z 6 maja 2010 roku. 

Co się wtedy dokładnie wydarzyło?

6 maja 2010 roku wartość amerykańskich akcji, futures i 
indeksów spadła w kilka minut o 10%. Rynki z każdą chwilą 
traciły stabilność, a wartość niektórych spółek osiągnęła 
historyczne minimum. Głównym bodźcem spadków było 
bardzo duże zlecenie sprzedaży na tzw. „e-mini” futures na 
S&P 500. Algorytm tej transakcji był napisany tak, aby zamknąć 
zlecenie możliwie jak najszybciej, w mniejszym stopniu 
przykładając wagę do ceny. W efekcie transakcję zamknięto 
w 20 minut, podczas gdy zlecenia tego rzędu zamyka się w 
kilka godzin. W dniu, w którym nastąpił Flash Crash obroty były 
ogromne, a zmienność wysoka, ze względu na pojawiające 
się informacje w mediach. Powstało wiele prób wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji, ale do końca nikt nie był pewien co się 
właściwie wydarzyło.

Jakie były skutki Flash Crashu?

tak duże i szybkie zlecenie sprzedaży wywołało reakcję 
łańcuchową – HFt uruchomiły się automatycznie. Najpierw 
w olbrzymich ilościach kupowały sprzedawane instrumenty, 
a później sprzedawały je między sobą. Pozostali traderzy w 
zaistniałej sytuacji praktycznie nie mogli wejść na rynek. Ceny 
zmieniały się błyskawicznie a spread wzrastał do ogromnych 
poziomów. Automaty przejęły stery całego rynku. Ponadto 
arbitraż na futuresach, sterowany przez HFt, wpłynął na takie 
same anomalia indeksu S&P 500 na rynku głównym oraz 
wszelkie EtF-y na nim oparte. Zaraz potem nastąpił krach, 
zdezorientowani inwestorzy wyprzedawali swoje aktywa, a na 
rynku zapanował chaos.

Czy ktokolwiek może zapobiec takim sytuacjom? Czy np. 
państwowi regulatorzy posiadają narzędzia do kontroli 
automatyzacji na giełdzie?

W przypadku Flash Crash, tradycyjne rynki typu NYSE zatrzymały 
tego dnia notowania, żeby poczekać na ustabilizowanie się 
sytuacji, ale na alternatywnych rynkach (w tym OtC) notowania 
nadal trwały, bo nie były one centralnie sterowane, przez co 
kontrola sytuacji była niemożliwa. Pojawiły się też pomysły 
nad obowiązkowym wyłączeniem tradingu na wszystkich 
rynkach, jeśli takie anomalie znów się pojawią. Do tej pory 
nie istnieje jednak jeden „centralny wyłącznik” notowań, który 
umożliwiłby kontrolę takich sytuacji. Kontrowersje budzi też 
szybszy dostęp przez HFt do danych transakcyjnych niż innych 
użytkowników rynku. Nie wydaje mi się, żeby regulatorzy byli 
w stanie kontrolować algorytmy transakcji, czy wpływać na 
obecny kształt rynku. Automatyzacja tradingu będzie nadal 
postępować, a jej poziom zaawansowania będzie rósł.

Na pytania odpowiadał 
zespół analityków biznesowych 

Wealth Management IT, UBS
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Diagram 1.
Proces biznesowy

Diagram 2.
Proces biznesowy z oznaczonymi typami zadań.
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Pierwszym i kluczowym krokiem dla przekształcenia modelu 
procesu biznesowego do modelu przypadków użycia jest 
określenie typów poszczególnych zadań w procesie. W tym 
miejscu warto wspomnieć, że model procesu ostatecznie 
w ten sposób uzyskany jest procesem nazywanym przez 
specyfikację BPMN prywatnym (wewnętrznym), natomiast nie 
jest istotne czy jest on procesem wykonywalnym - co oznacza, 
że nie musi on być (ale może) przygotowywany z myślą 
o uruchamianiu na przykład w silniku procesów biznesowych. 
W związku z tym określenie typów zadań jest ostatnią rzeczą 
jaką należy wykonać z modelem procesu, a jednocześnie 
pierwszą, która wynika z analizy systemowej, zgodnie z 
założeniami przyjętymi na początku.

Po określeniu typów zadań, model procesu mógłby więc 
zmienić się tak jak pokazuje diagram 2.

Przed przystąpieniem do dalszych prac warto znów przyjąć 
kilka założeń, które powinny ułatwić decyzje:

• zadania manualne (tych akurat brak w przykładzie) z 
definicji nie będą rozważane,

• zadania użytkownika (User Task) oraz usługi (Service 
Task) z kolei z definicji wymagają wsparcia konkretnym 
przypadkiem użycia lub przypadkami użycia,

• zadania wysyłające (Send Task) i odbierające (Receive Task) 
wiadomości, zadania uruchamiające skrypty (Script Task) 
itd. powinny mieć dedykowane przypadki użycia - jeden 
przypadek na typ zadania.

Na szczególną uwagę zasługują zadania użytkownika i usługi, o 
których wypada powiedzieć więcej w kontekście przypadków 
użycia, które będą je wspierały. Kolejne założenie wprowadzone 
do rozważań jest mianowicie takie, że przypadek użycia 
wspierający zadanie użytkownika bądź usługę musi wspierać 
takie zadanie w całości, zapewniając realizację jego celu - taki 
przypadek będzie nazwany przypadkiem celu użytkownika. 
Inaczej mówiąc należy oczekiwać, że aby zrealizować zadanie 
nie trzeba wykorzystywać kilku przypadków użycia.

Pretekstem dla poniższych rozważań jest jedno z podstawowych 
zagadnień z jakimi mają do czynienia analitycy systemowi 
na styku z analizą biznesową, związane z modelowaniem 
wsparcia procesu biznesowego przez system informatyczny 
(czy w ogólności informacyjny). Dla uproszczenia rozważań 
przyjmijmy, że podstawowym językiem, którym operuje 
analityk biznesowy jest BPMN, natomiast analityk systemowy 
zwykł posługiwać się UMLem. Powiedzmy też, że aby określić 
granicę pomiędzy analizą biznesową i analizą systemową, 
posłużymy się wytycznymi Model Driven Architecture 
przyjmując, że analiza biznesowa dostarcza modele biznesowe 
czyli modele opisujące ludzi, miejsca, rzeczy i prawa związane 
z pewną dziedziną, gdzie wystąpienia tych modeli to 
prawdziwe, “istniejące rzeczy” (a nie reprezentacje tych rzeczy 
w systemie informacyjnym). Analiza systemowa natomiast 
dostarcza modele logiczne systemu, czyli modele opisujące 
to jak komponenty systemu współpracują ze sobą, z ludźmi 
i z organizacją, aby wspierać osiąganie celów organizacji. 
Natomiast to o czym będzie mowa w dalszej części, sprowadza 
się do próby opisania reguł przekształcenia jednych modeli 
w drugie na przykładzie modelu procesu biznesowego oraz 
pozyskanego z niego modelu przypadków użycia.

Do rozważań posłuży fragment modelu zaczerpniętego z 
opracowania Object Management Group (www.omg.org) 

BPMN 2.0 by Example (http://www.omg.org/spec/
BPMN/2.0/examples/). Model został wybrany 

celowo w taki sposób aby reprezentował 
jak najszerszy zakres możliwego wsparcia 

systemem informacyjnym. Cały proces 
dotyczy obsługi incydentów, natomiast poniżej 

zostały pominięte “baseny”, w których odbywały się 
wyłącznie manualne aktywności. Powiedzmy więc, że 

istotą całego procesu jest obsługa incydentu w zespole 
wsparcia, gdzie może on być rozwiązany w pierwszej linii lub 

może wymagać interwencji drugiej linii, gdzie z kolei również 
może być rozwiązany bądź włączony do rozwiązania w ramach 
kolejnego wydania produktu.

Model procesu przygotowany przez analityka biznesowego 
mógłby wyglądać jak na diagramie 1 (po lewej).
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Diagram 3.
Przypadki użycia celu użytkownika.

Diagram 4.
Przypadki użycia pomocnicze.

Diagram 5.
Podfunkcje.

Diagram 6.
techniczny przypadek użycia.
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Przypadki użycia wspierające pozostałe zadania 
też jak najbardziej mogą być przypadkami 
na poziomie celu użytkownika, natomiast w 
tym wypadku ich cele nie odpowiadają tak 
bezpośrednio celom zadań.

Czas więc na wyniki pierwszego przekształcenia 
modelu procesu biznesowego do modelu 
przypadków użycia, które ilustruje diagram 3.

Zgodnie z opisanymi założeniami, zadania 
użytkownika oraz usługa zostały wprost 
przekształcone do dedykowanych im 
przypadków użycia, natomiast zadania 
uruchamiające skrypty oraz zadanie wysyłające 
wiadomość otrzymały odpowiednie wsparcie 
na poziomie “uniwersalnym” (zwanym też 
generycznym).

Kolejny krok przekształceń związany jest z przyjęciem kolejnego 
założenia co do sposobu w jaki system informatyczny będzie 
wspierał realizację procesu biznesowego. Powiedzmy, że proces 
nie będzie lub będzie tylko częściowo “automatyzowany” 
przez silnik procesów biznesowych. takie założenie oznacza, 
że użytkownik (w tym przypadku pracownicy z diagramu 3.) 
nie “otrzyma” przydzielonego zadania do wykonania, a w 
jakiś sposób musi dostać się do obsługiwanego zgłoszenia. 
Oczywiście można “na stałe” wkomponować wyszukanie 
zgłoszenia do przypadków użycia jego obsługi, natomiast 
takie rozwiązanie nie jest optymalne, bo z góry zakłada, że 
jest to jedyna czy najlepsza możliwość, a tym samym obniża 
parametry pielęgnacyjne całego modelu (a co za tym idzie 
również przyszłego oprogramowania) poprzez wprowadzenie 
bezpośrednich zależności zachowania.

Powiedzmy więc, że pozostawiamy użytkownikowi “wolną 
rękę” co do sposobu w jaki dostanie się on do zgłoszenia, 
natomiast już na początku przewidujemy co najmniej jeden 
taki sposób - wyszukanie zgłoszenia. Jako że wyszukanie takie 
trudno nazwać celem użytkownika samym w sobie, natomiast 
jak najbardziej może ono wspierać realizację innych celów 
(przypadków użycia celu użytkownika, a tym samym zadań z 
procesu biznesowego), to nazwijmy je przypadkiem użycia 
pomocniczym. takich przypadków użycia pomocniczych 
oprócz rozważanego wyszukiwania może być oczywiście 
dużo więcej, na pewno warto pamiętać o wszelkiego rodzaju 
przeglądach.

Wynik drugiego przekształcenia modelu procesu do modelu 
przypadków użycia mógłby więc prezentować się jak na 
diagramie 4.

Co również istotne dla przypadków użycia pomocniczych 
- nie należy za wszelką cenę szukać w modelu przypadków 
użycia relacji tych przypadków z przypadkami użycia celu 
użytkownika. Pomimo, że generalnie te pierwsze w jakiś 
sposób umożliwiają (miedzy innymi) uruchamianie tych 
drugich, to relacja pomiędzy nimi może być w istocie bardzo 
“luźna” i na przykład polegać na odpowiednim przejściu w 
modelu nawigacji interfejsu użytkownika, to już natomiast 
wykracza poza ramy artykułu.

Przy okazji pojawiania się kolejnych diagramów wyjaśnienia 
wymaga sposób oznaczania przypadków użycia w modelu i 
na diagramach. ten zaproponowany w niniejszym materiale 
ma znaczenie czysto informacyjne - informacje przekazane 
za pomocą stereotypów przypadków użycia wynikają z 
charakteru samych przypadków, a dodatkowe oznaczenie ma 
wyłącznie ułatwić “czytanie” diagramów.

Po zidentyfikowaniu przypadków użycia pomocniczych 
nadszedł czas na pogłębioną analizę modelu przypadków 
użycia i próbę identyfikacji funkcjonalności, które 
mogą podlegać ponownemu użyciu. Aktywność taka w 
rzeczywistości ma dużo szersze znaczenie i więcej modeli 
źródłowych (chociażby model wymagań), natomiast w 
przypadku rozpatrywanego procesu nietrudno zauważyć co 
najmniej jedno “miejsce”, któremu warto przyjrzeć się bliżej. 
Zabieg, który będzie wykonywany polega w ogólności na 
wyodrębnieniu pewnych fragmentów przebiegu (zachowania) 
przypadków użycia do odrębnych przypadków użycia w celu 
ich późniejszego “wielokrotnego” włączania. W związku z 
tym, że przypadki użycia w ten sposób uzyskane nie realizują 
ani żadnego konkretnego celu użytkownika, ani nie są 
przypadkami pomocniczymi w znaczeniu opisanym wcześniej, 
nazwijmy je podfunkcjami.

Efekt wykonania zabiegu wydzielenia funkcjonalności 
wspólnej dla naszego modelu prezentuje diagram 5.

Wydzielona została wspólna dla obu linii wsparcia 
funkcjonalność obsługi zgłoszenia. tak powstały przypadek 
użycia (podfunkcja) nie ma bezpośrednich asocjacji od 
aktorów, którzy będą z tej funkcjonalności korzystać.

Ostatnim, ale wcale nie najmniej istotnym, krokiem 
identyfikacji przypadków użycia, który zostanie tutaj tylko 
po krótce wspomniany, jest identyfikacja technicznych 
przypadków użycia. Powiedzmy, że chcemy aby nasz system 

zarejestrował automatycznie w dzienniku zdarzeń informację 
o każdej modyfikacji danych zgłoszenia, począwszy od jego 
zarejestrowania, aż do zamknięcia, niezależnie od tego kto 
i w jaki sposób tę zmianę spowodował. W tym miejscu może 
nasunąć się skojarzenie z definiowaniem aspektów znanym 
z programowania zorientowanego na aspekty i nie będzie to 
skojarzenie błędne. Przypadki użycia techniczne przychodzą 
bowiem z pomocą tam, gdzie trudno jest wskazać (lub jest to 
niepraktyczne) konkretny “moment” użycia funkcjonalności, 
natomiast można precyzyjnie określić jego okoliczności - opisać 
“wyzwalacz”. We wspomnianym przykładzie okoliczności te 
to utrwalenie danych zgłoszenia, a przypadek użycia nimi 
wyzwalany ilustruje diagram 6.

Przypadek taki może być wykonany (wyzwolony) zarówno 
w ramach przypadków użycia realizowanych przez system 
(np. uruchomienie skryptu związanego z rejestracją 
zgłoszenia) jak i przez innych użytkowników (obsługa 
zgłoszenia).

Warto pamiętać o przypadkach technicznych, ponieważ 
mogą one być sporym ułatwieniem przy tworzeniu 
modeli dużych systemów, przydając się zawsze tam, gdzie 
pewna funkcjonalność “przebiega wskroś” systemu, tak 
jak to bywa w przypadku funkcjonalności związanych z 
bezpieczeństwem (np. uwierzytelnianie i autoryzacja), 
regulowaniem dostępu do danych (np. rejestrowanie 
dostępu do danych, filtrowanie wyników) czy właśnie 
wyżej rozpatrywane “logowanie” zdarzeń.

Piotr Carewicz
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W ANALIZIE 
BIZNESOWEJ

User          stories

Dlaczego ten temat?
Dla wielu organizacji, które rozpoczynają swoją przygodę ze 
zwinnymi metodykami wytwórczymi, wyzwaniem jest zmiana 
paradygmatów i podejścia do analizy biznesowej. User Stories 
(tzw. historyjki) jako technika zbierania i dokumentowania 
wymagań w projektach zarządzanych ‘zwinnie’ bywa mylnie 
rozumiana przez osoby, które stosują ją pierwszy raz. Celem 
tego artykułu jest przybliżyć jakie cechy mają dobrze napisane 
User Stories.

Ponieważ artykuł odwołuje się do fundamentalnych pojęć 
używanych w metodykach zwinnych, zakładam, że Czytelnik 
zna Agile Manifesto (http://www.agilemanifesto.com/), oraz 
idealnie aby znał definicje back-log oraz sprint.

Ponieważ tematyka jest bardzo obszerna, dobre praktyki 
stosowania User Stories w analizie będą opisane w cyklu 
artykułów. Pierwsza seria będzie dotyczyła stosowania zasady 
INVEST, która jest angielskim akronimem od następujących 
słów:

• Independent

• Negotiable

• Valuable

• Estimated

• Simple

• testable

independent
Historyjki powinny być jak najbardziej niezależne od siebie. 
Brak zależności między historyjkami ułatwia zarządzanie 
priorytetami. Jeśli powiązania między większością historyjek 
są bardzo silne - wtedy trudno jest dokonać priorytetyzacji 
back-logu.

Oczywiście trudno jest zapewnić sytuację kiedy wszystkie 
historyjki są od siebie niezależne, natomiast warto jest 
świadomie identyfikować takie zależności z zespołem 
i zastanowić nad innym podziałem historejek, tak aby 
zminimalizować zależności.

Zwykle zespoły przywykłe do pracy w ‘stary sposób’ twierdzą: 
“Ale przecież tu wszystko jest zależne od wszystkiego!”. Wg 
mnie takie stwierdzenie wynika z przyzwyczajenia oraz 
myślenia wg ‘starych, sprawdzonych schematów’.

Przykładowo rozpatrzmy przykład systemu do wyszukiwania 
ofert pracy gdzie należy zaimplementować ekran (formularz) 
złożony z wielu pól wraz z walidacjami. ‘typowy podział’ prac 
może obejmować:

• dodanie pól na ekranie (zadanie A)

• zapisanie wartości pól do bazy danych (zadanie B)

• obsługę walidacji dla wybranych pól (zadanie C)

Potencjalnie zespół stwierdzi, że zależności są zgodne z 
kolejnością z jaką podane są zadania - zatem najpierw należy 
dodać wszystkie pola na ekranie (A), potem je zapisać do bazy 
danych (B) a gdy już pola są w bazie to można je walidować.

Przyjmijmy że zespół ocenia pracochłonność na trzy iteracje. 
Okazuje się, że Klient nie może czekać tak długo, bo chciałby 
już na koniec pierwszej iteracji rozpocząć testy beta.

Co można zrobić w takiej sytuacji?
Można przekonać Klienta, że po pierwszej iteracji otrzyma 
działający kod dla części pól - powiedzimy że będzie to sekcja 
dot. danych teleadresowych. Ważne jest to, że kod umożliwi nie 
tylko wprowadzenie, zapisanie ale również walidacje danych.

Wted potencjalnie można stworzyć 3 historyjki realizowane w 
kolejnych trzech iteracjach:

• iteracja 1: Jako użytkownik chcę mieć możliwość 
zapisania moich danych teleadresowych

• iteracja 2: Jako użytkownik chcę mieć możliwość 
zapisania moich danych dot. ukończonych szkół/
uczelni oraz kursów

• iteracja 3: Jako użytkownik chcę mieć możliwość 
zapisania moich preferencji związanych z 
ofertami pracy

takie kryterium podziału zadań ma następujące 
zalety:

• po pierwszej iteracji dajemy Klientowi 
działający kod - może zweryfikować na 
wczesnym etapie, czy implementacja 
idzie zgodnie z zakładanym 
kierunkiem

• po pierwszej iteracji Klient może zdecydować, że to 
co miało być w trzeciej iteracj, ma przejść do drugiej 
ponieważ chce udostępnić wcześniej funkcjonalność 
dla użytkowników, tyle że dane dot. edukacji mogą być 
dodane później

• już w pierwszej iteracji mogą wyjść potencjalnie 
problemy ‘integracyjne’ - tj. kwestia wyświetlania danych, 
ich zapisywania oraz walidacji’. W ‘tradycyjnym’ podejściu 
potencjalne problemy związane z walidacjami wyszłyby 
dopiero w trzeciej iteracji.

Jak widać powyższe zalety zgodne są ‘duchem’ Agile Manifesto 
- dostarczamy iteracyjnie działający kod. Dzięki temu szybko 
otrzymujemy feedback na temat realizowanej funkcjonalności.

W kolejnym artykułach przedstawione będą kolejne dobre 
zasady tworzenia User Stories.

Dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej nt. wykorzystania 
User Stories rekomenduję książkę: Mike Cohn “User Stories 
Applied” oraz blog Mike’a: Mounting Goat Software 
(http://www.mountaingoatsoftware.com/blog).

Kamil Niklasiński
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wydarzenia
spotkania AAA 
(Akademia Adeptów Analizy), 
czyli BABok Guide 3 w 3 miesiące
Przez 3 miesiące, od kwietnia do czerwca 2015 r., odbywały 
się w Gdańsku spotkania AAA (Akademii Adeptów Analizy), 
na których poznawaliśmy niedawno wydaną wersję 3 BABOK 
Guide. Na Politechnice Gdańskiej zbierało się co tydzień 
kilkadziesiąt osób - studenci oraz osoby z wieloletnim 
doświadczeniem z trójmiejskich firm. Każdy był mile widziany, 
by posłuchać i wziąć udział w dyskusji.

Wydarzenia przygotowano we współpracy Koła Naukowego 
Zarządzanie It na Politechnice Gdańskiej (tegorocznego 
organizatora I Konferencji Inżynierii Oprogramowania Be It), 
IIBA Poland Chapter, firmy Aiton Caldwell i bloga Analiza It. 
Spotkania prowadziła Hanna Wesołowska – analityk biznesowy, 
lider zespołu analizy wymagań i zapewniania jakości, autorka 
bloga: www.analizait.pl. 

BABOK Guide to znany na całym świecie standard analizy 
biznesowej. Przewodnik zawiera opis najważniejszych 
obszarów wiedzy i zadań analityka, zestaw potrzebnych 
kompetencji i stosowanych technik. Powstał on w ramach 
działalności IIBA (International Institute of Business Analysis). 

Kwiecień był idealnym momentem na rozpoczęcie inicjatywy, 
ponieważ IIBA ujawnił światu BABOK Guide w wersji 3. 
Nowa wersja uwzględnia szczególne obszary zainteresowań 
profesjonalistów analizy biznesowej, jakie ujawniły się na 
świecie od czasów wersji 2 wydanej w 2009 roku. Pracowaliśmy 
na najświeższym spojrzeniu na analizę przygotowaną przez 
specjalistów i zweryfikowaną przez 5500 zaangażowanych 
analityków biznesowych z całego świata.

Celem IIBA jest propagowanie profesji analityka biznesowego, 
opracowywanie i popularyzacja dobrych praktyk, 
przyczynianie się do podnoszenia kompetencji. I to właśnie 
robiliśmy na spotkaniach AAA.

Podczas cyklu 9 spotkań omawialiśmy obszary wiedzy i zadania 
analityka, wykorzystywane techniki. 

5 perspektyw analizy, 6 kluczowych kompetencji, 6 
podstawowych pojęć, 30 zadań, 50 technik analizy biznesowej, 
wiele możliwych ścieżek kariery.

Do przerabianych tematów dodawane były praktyczne uwagi 
oraz, gdzie to możliwe, ćwiczenia. Sprawdzaliśmy zrozumienie 
materiału za pomocą testów. Osoby wyróżniające się 
obecnością i wynikiem ostatecznego testu, zostały wyróżnione 
dyplomem.

W świadomości uczestników pozostanie wiele wskazówek na 
temat analizy biznesowej i jej wykonywania. Na pewno zaś 
zapadną w pamięć twarze innych zainteresowanych tematem, 
z którymi można dzielić doświadczenia oraz miejsce, do 
którego warto wracać w poszukiwaniu wiedzy i rady – BABOK 
Guide.

Be iT
Pod koniec marca (27-29.03.2015 r.) na Politechnice Gdańskiej 
odbyła się I Konferencja Inżynierii Oprogramowania 
organizowana przez Koło Naukowe Zarządzanie It wraz z 
Katedrą Inżynierii Oprogramowania Wydziału Elektroniki, 
telekomunikacji i Informatyki. IIBA również miało swój wkład 
w pozyskiwaniu prelegentów.

Na uczestników czekały 2 ścieżki tematyczne (Be Agile i Be 
Analyst), 3 dni wydarzeń (stołów dyskusyjnych, warsztatów 
i wykładów) i 15 prelegentów. Konferencja rozpoczęła się 
wykładem Mariusza Chrapko (autora bestsellerowej książki 
„Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami”), dyskusjami 
przy okrągłych stołach i imprezą integracyjną. Kolejne dni 
obfitowały w wykłady i przede wszystkim warsztaty.

Prelegentami w dziedzinie analizy biznesowej byli:

• Monika Perendyk – Prezes Stowarzyszenia Inżynierii 
Wymagań, redaktor REQ Magazyn i bloga www.
analizawymagan.pl (wykład: Cele biznesowe a projektowe, 
Biznes a It- wrogowie czy sprzymierzeńcy)

• Agnieszka Kugler – kierownik zespołu analityków 
w Asseco Poland S.A. w Pionie Rynku Kapitałowego 
(najwyżej oceniony przez uczestników warsztat: Analiza 
biznesowa - case study)

• Maciej Czerwiński – jeden z pierwszych w Polsce 
certyfikowanych analityków biznesowych; członek 
IIBA, organizator spotkań IIBA na Pomorzu (warsztat: 
Specyfikowanie wymagań wg BABOK “Krok do tyłu”)

• Mariusz Opaliński – analityk biznesowy, ekspert w firmie 
Sygnity, architekt korporacyjny, specjalista ds. organizacji 
procesów wytwórczych, trener Agile Management\Agile 
Software Development, Software Process Improvement 
(SPI), InnovationManagement (wykład: Jak zostać 
zwinnym analitykiem)

• Ilona Konitz – analityk biznesowy, w latach 2011 – 2013 
Członek Zarządu ds. rozwoju Pomorza w IIBA WPC, 
inicjatorka działalności IIBA na Pomorzu (warsztat: 
Analityk i jego otoczenie w projekcie (niestety nie mógł 
się odbyć))

• Hanna Wesołowska – Lider Zespołu Analizy Wymagań, 
autorka bloga www.analizait.pl, członek IIBA i SIW, 
organizator spotkań IIBA (i innych) na Pomorzu (warsztat: 
Jak opisywać wymagania)

• Jakub Dąbkowski – ekspert ds. Big Data prowadzący firmę 
zajmującą się analizą danych (warsztat: Big Big Big Data 
czyli jak przewidzieć przyszłość)

Uczestnicy, studenci jak i doświadczeni eksperci, ocenili 
konferencję bardzo wysoko! to wydarzenie, choć pierwsze w 
dorobku prężnie działającego Koła Naukowego Zarządzanie It, 
odniosło spory sukces. Zgromadziło wielu uczestników, wielu 
świetnych prelegentów i przewyższyło oczekiwania obu stron. 
Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że kolejna edycja szykuje się 
z jeszcze większym rozmachem. Czekamy z niecierpliwością :)

Więcej o konferencji na stronie: http://konferencjabeit.pl/
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international 
institute 
of Business 
Analysis

IIBA
IIBA to międzynarodowa organizacja 
zrzeszająca analityków biznesowych. Powstała 
ona w 2004 roku w toronto. Od tego czasu:

• działa już 11 lat
• zrzesza 40 krajów
•	 112 oddziałów 

(w Afryce, Azji, Ameryce, Europie)
•	 220 korporacji
•	 28 000 członków

Lista oddziałów w Europie: 
https://www.iiba.org/Chapters/Europe-Middle-East.aspx

dziAłAlnoŚć nA Świecie

Najważniejszym dorobkiem organizacji są:

• BABOK Guide – zbiór dobrych praktyk z 
analizy biznesowej, który recenzują tysiące 
specjalistów z całego świata

• Agile Extension to BABOK Guide – 
rozszerzenie wyżej wymienionego 
standardu, skupiające się na analizie w 
podejściu zwinnym

• Ankiety zarobków analityków

• Competency Model – model rozwoju 
kompetencji analitycznych

• BBC – Building Business Capability, 
międzynarodowa, coroczna konferencja

Więcej na temat planów na kolejne 3 lata: 
https://www.iiba.org/About-IIBA/core-purpose-strategic-plan-
and-bylaws.aspx

dziAłAlnoŚć w Polsce

Czy jesteś nowicjuszem w świecie analizy 
biznesowej, czy też doświadczonym 
analitykiem, polski oddział IIBA® jest dla 
Ciebie. Naszym celem jest wspieranie 
analityków biznesowych w rozwoju 
zawodowym poprzez ciągłe podnoszenie 
kwalifikacji, dzielenie się wiedzą, jak również 
podnoszenie świadomości wartości analizy 
biznesowej wśród firm i organizacji. 

Więcej znajdziesz na stronie:
http://warsaw.iiba.org

członkosTwo

W organizacji członkami mogą być osoby 
prywatne, firmy oraz uczelnie. 

Głównymi korzyściami z przystąpieni a do 
organizacji są:

• Dostęp do BABOK Guide

• Dostęp do ogromnej biblioteki 
materiałów i książek związanych z 
analizą biznesową 

• Zniżki na certyfikację i spotkania

• Poszerzanie kręgów znajomości 
zawodowych

• Działanie w lokalnym oddziale

• Dostęp do webinarów prowadzonych 
przez ekspertów z całego świata, 
także tych, których znasz jako autorów 
najpopularniejszych książek związanych 
z analizą biznesową

• Dostęp do ankiet zarobków, ofert 
pracy z całego świata, materiałów 
opracowywanych przez organizację na 
przestrzeni lat działalności

Więcej o korzyściach z przystąpienia do IIBA:
https://www.iiba.org/Membership/Membership-Benefits.
aspx 

BABok GUide

BABOK Guide, czyli Business Analysis 
Body of Knowledge, to standard analizy 
biznesowej. W kwietniu tego roku wydana 
została wersja 3. Standard zawiera obszary 
wiedzy, zadania wykonywane w procesie 
analizy biznesowej, wykorzystywane 
techniki, podstawowe pojęcia oraz 
kompetencje potrzebne w tym zawodzie.

Więcej o BABOK Guide na stronie:
https://www.iiba.org/babok-guide.aspx

cerTyfikAcjA

IIBA przygotowało 2-poziomową certyfikację. Do 
zdobycia są certyfikaty:

• CCBA – Certification of Competency in Business 
Analysis

• CBAP – Certified Business Analysis Professional

Aby przystąpić do zdawania certyfikatu, wymagane 
jest spełnienie kilku warunków. Najważniejszym jest 
przedstawienie doświadczenia zawodowego (3750 
godzin dla pierwszego poziomu i 7000 dla drugiego 
poziomu), rozwoju zawodowego (21 godzin szkoleń), 
2 referencji od przełożonych, klientów lub kolegów po 
fachu. 

Egzamin trwa 3,5 godziny. Można go zdawać 
w Warszawie w języku angielskim. Forma to 
komputerowy test z pytaniami wielokrotnego wyboru.

W Polsce mamy 21 certyfikowanych analityków.

Więcej o certyfikacji na stronie:
http://warsaw.iiba.org/index.php/certyfikacja-iiba/egzaminy-ccba-cbap

sPoTkAniA

Największym wydarzeniem jest coroczna 
konferencja BBC (Buildeing Business Capability). W 
tym roku odbędzie się w Las Vegas. Poza udziałem 
bezpośrednim możliwe jest także oglądanie 
materiałów wideo z wydarzenia.

Więcej o konferencji: http://www.buildingbusinesscapability.com/

Największym wydarzeniem w Polsce, które jest 
spierane przez IIBA jest PAM Summit. Miały miejsce już 
2 edycje tej konferencji – w 2013 i 2014 roku.

Więcej o konferencji: http://www.pamsummit.com/

Poza większymi wydarzeniami, mają miejsce także 
lokalne spotkania w poszczególnych miastach. 
Informacje o nich znajdują się w zakładce Wydarzenia i 
seminaria na stronie Polskiego oddziału: 
http://warsaw.iiba.org/. Najprężniej działającymi 
miastami są Wrocław, trójmiasto, Kraków, Warszawa.

Zapisz się na newsletter i śledź wydarzenia IIBA.
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Nie musisz pamiętać
Subskrybuj

więcej na
warsaw.iiba.org/abiz

Odezwiemy się do Ciebie pierwszego przy wydaniu następnego numeru.

Wystarczy zapisać się na newsletter naszej stronie

Wykreuj wizerunek eksperta
Współpracuj

Napisz do nas i spytaj o możliwe formy współpracy.

Wyślij do nas tekst o analizie biznesowej 
i przeczytaj go w następnym numerze


