
SCHEMAT POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI MODELU (SYSTEMU) W MS EXCEL WG METODYKI 4TG
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     Schemat postepowania jest autorstwa Tomasza Głuszkowskiego i powstał na podstawie kilkudziesięcioletniego doświadczenia. 

     Wykorzystywanie go bez podania źródła informacji o autorze jest łamaniem praw autora. 

W metodyce 4TG zostały wyodrębnione typowe problemy (klasy problemów), 
których rozwiązania zostały zaimplementowane w MS Excel (to rozwiązania standardowe Metodyki 4TG)
oznacza to, że metodyka 4TG, dla potrzeb rozwiązania danej klasy problemów
dostarcza wzorcowe struktury danych i/lub algorytmy oraz gotowe rozwiązania

Celem modelu jest dostarczenie informacji w określonej postaci.
W założeniach należy określić:
- struktury danych, w których dostarczane są informacje konieczne dla potrzeb rozwiązania problemu
- algorytmy*, które przekształcają dane wejściowe w dane wynikowe 
  podane od strony merytorycznej dziedziny, której dotyczy problem (na przykład: rachunkowości)

sposób postępowania przy typowych problemach sposób postępowania przy nietypowych problemach

określenie celu i założeń określenie celu i założeń

struktury danych algorytmy struktury danych algorytmy

wykorzystanie ogólnego, standardowego schematu rozwiązań Metodyki 4TG wykorzystanie ogólnego, standardowego schematu rozwiązań Metodyki 4TG

Metodyka 4TG zawiera ogólny, standardowy schemat rozwiązań w MS Excel, który wskazuje na zasady podziału systemu na grupy arkuszy.  
Każda z grup arkuszy w rozwiązaniu realizuje określone klasy funkcjonalności (arkusze, w których przechowuje się dane, arkusze z raportami, listami, parametrami, …).
Na podstawie standardowego schematu rozwiązań i zasad Metodyki 4TG, projektuje się strukturę określonego rozwiązania, dobiera główne algorytmy. 



projekt architektury rozwiązania projekt architektury rozwiązania

przekształcenie struktury danych użycie standardowych
(konwersja danych) implementacji algorytmów analiza problemu analiza problemu

Metodyka 4TG dostarcza również narzędzi, za pomocą których można przekształcić dostarczone struktury danych
na struktury konieczne dla potrzeb rozwiązania danego problemu.

Metodyka 4TG dostarcza algorytmy w postaci schematów wzorów (oraz VB czy SQL), 
które dostarczają narzędzi dla potrzeb rozwiązania danej klasy problemów.

Standardowe zasady i metody postępowania, schematy postępowania
Metodyki 4TG dla potrzeb rozwiązania nietypowych problemów. 

standardowe struktury danych standardowe algotytmy projekt struktury danych projekt algorytmów

gotowe rozwiązanie projekty rozwiązań szczegółowych

Zasady projektowania rozwiązań szczegółowych.

budowa modułów modelu

Zasady budowy rozwiązań szczegółowych.

gotowe rozwiązanie

powrót po testowaniu

testowanie testowanie



wdrożenie wdrożenie

Konieczne jest użycie narzędzi Metodyki 4TG do tego, aby rozwiązania były elastyczne. To powoduje, że w etapie konserwacji (pielęgnacji) rozwiązania można
łatwo i szybko je poprawić. Poprawić, to znaczy przeanalizować, zaprojektować zmiany (wraz z usuwaniem zbędnych elementów rozwiązania). 

konserwacja (pielęgnacja) rozwiązania konserwacja (pielęgnacja) rozwiązania

Dzięki metodyce 4TG nie trzeba rozwiązywać typowych problemów, ponieważ są one rozwiązane, 
należy tylko adaptować rozwiązanie  (dostarczyć je z określonej klasy rozwiązań).
Rozwiązania oferowane przez metodykę 4TG mają określony poziom bezpieczeństwa, są czytelne 
(dla użytkownika i projektanta) oraz elastyczne.**
Dzięki  stosowaniu jednakowych zasad można szybciej analizować modele w przypadku konieczności ich modyfikacji.

* Algorytmy przekształcają dane z postaci źródłowej do wynikowej - otrzymywane są dane nowej jakości. 
   W zarządzaniu, rachunkowości są określone algorytmy, według których wyliczane są różne wielkości. Metodyka 4TG zaimplementowała te algorytmy 
   w postaci standardowych rozwiązań. A schematy postępowania pomagają budować ścieżki przepływu informacji uwzględniające standardowe algorytmy. 
   W Metodyce 4TG występują również spójne i logiczne zasady, które łączą ścieżki przepływu informacji po strukturze danych w postaci: 
   - czytelnego, bezpiecznego i elastycznego modelu (systemu). 

** Chcąc utrzymać cechy jakościowe rozwiązań (czytelność, bezpieczeństwo, elastyczność) konieczne jest stosowanie zasad Metodyki 4TG
   (między innymi nie używanie wielu elementów MS Excel, na przykład funkcji WYSZYKAJ.PIONOWO, czy połączeń między skoroszytami).


