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1 Povzetek 
 

Namen magistrskega dela je podati pregled področja ovrednotenja in izboljševanja 

metodologij razvoja programske opreme. V okviru naloge je bila konkretno obravnavana 

trenutna metodologija razvoja programske opreme na Data Protector projektih v organizaciji 

Hermes Softlab d.o.o., predstavljene pa so tudi metodologije SCRUM, XP, UP, ter njihove 

značilnosti. 

Običajno za vsako organizacijo velja, da razvoju programske opreme po pristopu »ad hoc« 

sledita faza formalizacije in faza uvajanja metodologije razvoja programske opreme. Od tod 

naprej sledi potreba po nenehnem ovrednotenju in izboljševanju metodologije razvoja 

programske opreme in ravno slednje je področje, na katerega se magistrsko delo osredotoča. 

Za namen ovrednotenja je izvedena primerjava predstavljenih metodologij razvoja 

programske opreme po metodi vsote uravnoteţenih ocen. Kategorije sodil, po katerih 

primerjamo metodologije med seboj, so razdeljene v dva sklopa. V prvem se nahajajo splošne 

karakteristike metodologije in projektov povzete po [5]; v drugem pa specifične zahteve 

metodologij, vzete večinoma iz praktičnih izkušenj ter glede na potrebe in značilnosti Data 

Protector projektov in organizacije Hermes Softlab d.o.o. 

Fazi primerjave in ovrednotenja trenutne metodologije razvoja programske opreme sledi faza 

njene izboljšave, z namenom izboljšave stopnje zrelosti CMMI modela. Izboljšava trenutne 

metodologije poteka iz dveh izhodišč. 

Prvo izhodišče povzema rezultate izvedene primerjave in ovrednotenja metodologij, ter za 

tiste značilnosti/sodila, kjer se trenutno uporabljena metodologija izkazuje kot slabša, 

predlaga izboljšave, ki bi izboljšale oceno takih sodil; oziroma se v takih primerih kar 

vključuje elemente bolje ovrednotene metodologije. Kot rezultat takega izboljševanja je 

nastala zasnova hibridne metodologije, ki  temelji na uravnoteţenosti med disciplino in 

agilnostjo. 

Drugo izhodišče [4] identificira tiste elemente metodologije razvoja, ki se iz tehničnega ali 

socialnega vidika izkazujejo kot neustrezni, ter jih izboljšuje do te mere, da postanejo tako 

tehnično kot socialno ustrezni. 

Študije kaţejo, da na nesprejetost formalne metodologije razvoja vplivata dva vidika. Prvi 

vidik je ta, da metodologija ni prikrojena potrebam specifične organizacije in projekta. Drugi 

vidik pa je ta, da metodologija ne ustreza socialnim karakteristikam razvojne ekipe in 

organizacije. Posledica uporabe metodologije, ki je bodisi tehnično neustrezna za določen 

projekt, bodisi socialno neustrezna določeni razvojni ekipi je ta, da bo metodologija tretirana 

kot neuporabna s strani razvijalcev, četudi bo organizacija vloţila znatna sredstva v pripravo 

metodologije. 

Prvi korak za izboljšanje omenjene situacije je ovrednotenje tehnične ustreznosti 

metodologije za določen projekt in pa socialne ustreznosti metodologije za določeno razvojno 

ekipo. Na ta način je mogoče identificirati take dele metodologije, ki so neustrezni glede na 

vsaj enega od dveh vidikov. Organizacija lahko, glede na rezultate ovrednotenja, pripravi 

ustrezne izboljšave za vsak posamezni del metodologije ter tako postopoma izboljša njeno 

uporabno vrednost. 
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1.1 Ključne besede 

 

EMR    Element metodologije razvoja programske opreme 

UP    Unified Process 

XP    Extreme Programming 

Build Paket programske izdaje, kot rezultat prevajanja in povezovanja 

programov 

Buildanje Prevajanje in povezovanje programov za pripravo paketa 

programske izdaje – builda 

BDUP “Big Design Up Front” – natančna priprava načrta in arhitekture 

pred fazo implementacije 

Code review   Preverba kode 
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2 Abstract 
 

The pupose of this master thesis is to provide an insight into the area of software development 

mothodology evaluation and improvement. It also offers an overview of the current software 

development methodology used for Data Protector projects within the Hermes Softlab d.o.o. 

company. And so does it provide a description and characteristics of three other software 

development methodologies, i.e. SCRUM, XP, and UP. 

It is common to every software development organization that an »ad hoc« software 

development approach is followed by the phase of sotware development methodology 

formalization and its introduction. From this point on there's a need for constant evaluation 

and improvement of the existing software development methodology, and this is the area on 

which this master thesis is mainly focused. 

The methodology evaluation is executed by comparing the presented sotware development 

methodologies using the balanced scorecard method. Categories of criterias used for the 

methodology comparison are devided into two units. The first unit consists of common 

methodology characteristics as presented in [5], while the second unit consists of specific 

methodology characteristics derived from practical experiencies and tied to the Data 

Protectore projects and to the Hermes softlab d.o.o. organization. 

The phase of comparison and evaluiation of the curently used software development 

methodology is followed by the phase of its improvement. The aim of such improvement 

activities is to raise the level of the CMMI model. Improvement activities to the currently 

used sotware development methodology are conducted using two different approaches. 

The first approach takes the results of the executed methodology comparison and evaluation 

and for those criteria where the currently used methodology proves to score poorly, proposes 

such improvements that should raise the score of these criteria. In certain situations elements 

from a methodology which scored better are simply taken into the existing methodology. As a 

result of such improvement activities a scheme for a hybrid software development 

methodology has been designed, which bases on balance between discipline and agility. 

The second approach [4] identifies those software development methodology elements which 

prove to be unsuitable from a technical or social perspective, and improves them to the level 

that they become both technically and socially suitable. 

Numerous studies prove that there are two aspects identified why a formalized software 

development methodology is not accepted. The first aspect considers the fact that a 

methodology might not suit to the needs of a specific project or organization.  The second 

aspect considers the fact that a methodology might not suit to the social characteristics of a 

development team or organization. The consequence of applying a methodology which is 

either technically unsuitable for a specific project or either socially unsuitable for a specific 

development team would be, that the methodology is treated as unusable by its users, 

although the organization invests considerable resources into its construction and deployment. 

The first step for improving the mentioned situation is to evaluate the methodology's technical 

suitability for a specific project and its social suitability for a specific development team. Such 

approach offers capabilities to identify such methodology elements which are unsuitable for at 

least one of the two aspects mentioned above. Based on evaluation results an organization is 

able to prepare appropriate corrective actions for every single methodology element and in 

this way gradually improves the usability value of its software development methodology. 
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2.1 Key words 

 

EMR    Software development methodology element 

UP    Unified Process 

XP    Extreme Programming 

Build A software release package, a result of source code program 

translation and compilation 

Building Build preparation 

BDUP “Big Design Up Front” – detailed design and architecture 

definition before the implementation phase 
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3 Uvod 
 

Primerjava, vrednotenje in izboljšava metodologij ne potekajo na nivoju metodologije kot 

celote, ampak na nivoju njenih sestavnih delov. Na podlagi primerjave posameznih delov 

metodologije lahko ugotavljamo, za kakšno metodologijo gre in kakšnemu tipu razvoja je 

namenjena. Prav tako lahko ugotavljamo prednosti in slabosti elementov ene metodologije v 

primerjavi z drugimi metodologijami. Tudi vrednotenje in izboljšava metodologije potekata 

na nivoju njenih sestavnih elementov. Zgradbo metodologije predstavlja (slika 1) metamodel 

metodologije razvoja programske opreme [6], ki skuša zajeti bistvene elemente metodologije 

ter povezave med njimi, na podlagi katerega je mogoče metodologije primerjati, ocenjevati in 

izboljševati. V metamodelu so posamezni koncepti (elementi) metodologij prikazani s 

pomočjo pravokotnikov. Med elementi potekajo povezave, ki so lahko:  

 navadne asociacije (ravna črta); ki prikazujejo, da med dvema elementoma obstaja 

povezava (npr. vloga izvaja določene aktivnosti, neko aktivnost izvajajo določene 

vloge),  

 agregacije (črta z rombom); ki nadgrajujejo pomen asociacije z modeliranjem odnosa 

celota-del (npr. izdelek – celota je sestavljen iz podizdelkov – deli),  

 generalizacije / specializacije (črta, zaključena s puščico); ki prikazujejo, da je nek 

element poseben primerek drugega elementa; oziroma, da je nek element 

generalizacija / specializacija drugega (npr. podporni postopek je poseben primer 

postopka).  

Osrednji element metamodela je metodologija, ki je predstavljena kot agregat filozofije 

metodologije, procesa, tehnik, standardov, orodij ter uporabnosti in izkušenj z metodologijo.  

Filozofijo metodologije sestavljajo paradigma, cilji, domena, ozadje, namen in sociološka 

komponenta metodologije.  

Proces je agregat ţivljenjskih ciklov, izdelkov, vlog in postopkov s pripadajočimi 

aktivnostmi. Postopek je lahko osnoven (npr. analiza, načrtovanje itd.) ali podporen (npr. 

vodenje projekta, upravljanje konfiguracij itd.). Postopki so sestavljeni iz aktivnosti, v okviru 

katerih nastajajo podizdelki, ki tvorijo celoten izdelek in so v tem primeru izhod iz aktivnosti. 

Na drugi strani so lahko (pod)izdelki tudi vhod v aktivnost. Aktivnost izvaja ena ali več vlog, 

ki potrebujejo ustrezne izkušnje in znanje. V odvisnosti od tipa ţivljenjskega cikla procesa, 

lahko v okviru procesa nastopajo tudi faze, iteracije in inkrementi.  

Metodologija uporablja tudi več različnih tehnik. Tehnike lahko nastopajo v okviru aktivnosti 

(npr. programiranje v parih kot tehnika dela z ljudmi) ali pa gre za tehnike, na podlagi katerih 

nastanejo izdelki (npr. jezik UML kot objektno usmerjena tehnika).  

Nekatere tehnike so podprte tudi z orodji, ki omogočajo izdelavo posameznih podizdelkov. 

Orodja morajo ustrezati standardom, ki jih predpisuje metodologija, za njihovo uporabo pa so 

potrebne izkušnje in znanje.  

Zadnji sestavni del metodologije je uporabnost in izkušnje z metodologijo. V okviru tega se 

sprašujemo, kakšno izobraţevanje je na voljo in kako kakovostno je. Sprašujemo se, ali 

obstaja metodologija tudi v obliki izdelka (računalniški program itd.) in kako kakovosten je ta 

izdelek. Prav tako je pomembna baza uporabnikov (število uporabnikov, vrste organizacij, ki 

metodologijo uporabljajo, itd.).  

Omenimo še, da morajo biti posamezni elementi metodologije medsebojno usklajeni. Tako 

mora biti npr. proces usklajen s filozofijo metodologije. To pomeni, da mora proces 
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metodologije - ki ima v okviru svoje filozofije določen tudi cilj ugotoviti, ali je IS v neki 

organizaciji sploh potreben - vsebovati tudi ustrezne postopke, s katerimi lahko to ugotovimo. 

Nadalje morajo biti ti postopki podprti z ustreznimi tehnikami in morda tudi orodji. 

Ugotovimo torej lahko, da se elementi metodologije med seboj prepletajo in so močno 

povezani drug z drugim. 

 

 

 
Slika 1: Metamodel metodologije razvoja programske opreme 

 

 

 

Magistrsko delo daje poudarek elementu procesa metamodela metodologije razvoja 

programske opreme (slika 2), tako da se aktivnosti primerjave, vrednotenja in izboljševanja v 

praksi nanašajo predvsem na proces razvoja programske opreme in manj na celotno 

metodologijo razvoja programske opreme. V fazi primerjanja in vrednotenja metodologije 

magistrsko delo preučuje področje različnih tipov ţivljenjskih ciklov in njihove sestave. Prav 

tako preučuje tudi značilnosti osnovnih in podpornih postopkov, značilnosti izdelkov ter 

potrebne izkušnje in znanje za vlogo uporabnikov procesa. Faza izboljšave trenutno 
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uporabljene metodologije razvoja programske opreme poteka na osnovi rezultatov, 

pridobljenih iz faze primerjanja in vrednotenja elementov procesa metamodela metodologije 

razvoja programske opreme ter na osnovi zagotavljanja socialne in tehnične ustreznosti 

elementov metodologije razvoja programske opreme. 

 

 

 
Slika 2: Izsek metamodela metodologije – prikaz elementa Proces 
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4 Procesi in metodologije razvoja programske opreme 
 

Naloga obravnava primerjavo, ovrednotenje in izboljšavo metodologije razvoja programske 

opreme, zato je prav, da se za začetek najprej predstavi pojem proces in metodologija razvoja 

programske opreme. Sledi opis razlogov za formalizacijo metodologije oziroma prednosti, ki naj 

bi jih formalizacija prinesla. 

 

4.1 Opredelitev pojma proces in metodologija razvoja programske 
opreme 

 

Proces razvoja programske opreme se ukvarja bolj z razvojnim in manj s tehničnim pogledom 

razvoja programske opreme. Ti procesi so v prvi vrsti namenjeni podpori projektnemu 

vodstvu in obravnavajo predvsem poslovni vidik razvoja programske opreme. Sam termin 

»proces razvoja programske opreme« pokriva široko paleto različnih metodologij, narejenih v 

ta namen - od zelo neformalnih pa do visoko strukturiranih in strogih. Ko metodologije 

zajemajo celoten spekter načrtovanja, razvoja, dostave in podpore programske opreme, jih 

uvrščamo med metodologije za upravljanje ţivljenjskega cikla razvoja programske opreme. 

 

Desetletja dolgo prizadevanje je bilo: najti ponovljive in predvidljive procese in metodologije 

za izboljšavo produktivnosti in kvalitete razvoja programske opreme. Nekateri so poskušali 

sistematizirati in formalizirati navidezno nepokorna pravila razvoja in pisanja programske 

opreme. Drugi so uporabili tehnike projektnega vodenja v razvoj in pisanje programske 

opreme. Brez projektnega vodenja lahko softverski projekti kaj kmalu preseţejo dodeljen 

proračun ter časovne roke dostave. Kljub temu je učinkovito projektno vodenje teţavno, saj 

veliko število softverskih projektov doţivlja probleme, kot so: nedoseganje zaţelene 

funkcionalnosti, stroškov razvoja, časovnih okvirjev dostave, itd. 

 

Definicijo metodologije razvoja IS podaja Avison [1]: “Metodologija razvoja IS je zbirka 

postopkov, tehnik, orodij in izdelkov, ki razvijalcem pomagajo pri razvoju novega IS. 

Metodologijo sestavljajo postopki, ki so sestavljeni iz podpostopkov, ki vodijo razvijalce pri 

izbiri tehnik, primernih v posameznih stopnjah projekta in tudi pomagajo načrtovati, 

upravljati, nadzorovati in ocenjevati projekte razvoja IS.” Naknadno Avison svojo definicijo 

še razširi in doda: »Metodologija razvoja IS je priporočen način za celoten razvoj ali le del 

razvoja IS, ki temelji na filozofiji in mnoţici principov, ki podpirajo, opravičujejo in 

pojasnjujejo priporočila metodologije za določen kontekst. Navadno vključuje faze, postopke, 

naloge, pravila, tehnike, smernice, dokumentacijo in orodja. Poleg tega lahko vključuje tudi 

priporočila v zvezi z vodenjem in organizacijo dela ter identifikacijo in znanjem udeleţencev 

v postopkih.«  

Metodologijo razvoja programske opreme definira tudi Cockburn [3], in sicer kot »niz 

povezanih metod in tehnik«, pri čemer je metoda definirana kot »sistematičen pristop k delu«. 

Cockburn pozneje svojo definicijo razširi ter metodologijo razvoja programske opreme 

definira kot vse kar redno delamo, da bi dosegli končni rezultat – torej izdelano in delujočo 

programsko opremo pri končnem uporabniku. Pri tem ne gre le za postopke, ki so ozko 

povezani z razvojem programske opreme, ampak tudi za ostale podporne postopke, načine 

komunikacije med ljudmi, porazdelitev odločanja med člane skupine, kulturo organizacije, 

itd. 
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Omeniti je potrebno še razliko med procesom razvoja programske opreme in metodologijo 

razvoja programske opreme. Čeprav se pojma pogosto zamenjuje, načeloma velja, da je 

proces razvoja programske opreme bolj ozko opredeljen in neposredno povezan z razvojem 

programske opreme. Proces je pravzaprav le nabor postopkov, aktivnosti, izdelkov, itd. in ga 

lahko obravnavamo kot del metodologije. Metodologija je širši pojem, saj poleg procesa 

obsega tudi filozofijo, kulturo, itd. 

 

4.2 Zakaj formalizirati metodologijo razvoja programske opreme 

 

Metodologija razvoja programske opreme, ki jo uporablja neka organizacija, ni vedno 

formalno zapisana. Tudi organizacije, ki nimajo uvedene formalne metodologije, delujejo v 

skladu z neformalnimi pravili, ki temeljijo predvsem na izkušnjah in znanju članov razvojne 

skupine. V tem primeru gre za tacitno znanje zaposlenih v organizaciji. Tudi v organizacijah, 

ki imajo izdelano formalno metodologijo, razvijalci tej metodologiji pogosto ne sledijo v 

celoti, ampak uporabljajo lastne ali poenostavljene postopke, nastale na podlagi izkušenj. 

Lahko torej rečemo, da je metodologija organizacije tista metodologija, ki jo njeni uporabniki 

dejansko izvajajo oziroma jo imajo v glavah.  

Seveda je mogoče formalizirati tudi neformalne postopke, ki jih razvijalci uporabljajo, in z 

njimi nadgraditi obstoječo metodologijo. Pri tem je pomembno, da pravilno postavimo mejo 

med formalnim in neformalnim delom metodologije. Če je formalni del metodologije 

preobseţen, ga teţko vzdrţujemo, zaradi česar metodologija hitro zastara in ne ustreza več 

dejanskim potrebam organizacije oziroma je razvijalci ne sprejmejo. 

Prava stopnja formalizacije metodologije nam lahko prinese precej prednosti. V tem poglavju 

bomo poskusili odgovoriti na vprašanje, kakšni so lahko razlogi za uvedbo formalne 

metodologije in kakšne prednosti ta prinaša.  

Moţne razloge za uvedbo metodologije smo zdruţili v naslednje skupine:  

 bolj kakovosten končni izdelek,  

 bolj kakovosten proces razvoja,  

 standardizacija poslovanja,  

 laţje delo s kadri in laţje izobraţevanje kadrov ter 

 vtis na naročnika.  

V teh skupinah smo skušali zajeti le najbolj osnovne razloge za uvedbo metodologije. Seveda 

so moţni tudi drugačni razlogi.  

4.2.1 Bolj kakovosten končni izdelek  

Prvi izmed naštetih razlogov za uvedbo formalne metodologije je pričakovanje, da bo končni 

izdelek (programska rešitev) bolj kakovosten. Potrebno se je zavedati, da je zelo teţko izmeriti 

vpliv uporabe metodologije na kakovost končnega izdelka. Tako lahko razvijemo kakovosten 

sistem tudi brez uporabe formalne metodologije in obratno;- lahko razvijemo slab sistem z 

uporabo formalne metodologije. Kljub temu se je v praksi izkazalo, da so sistemi, razviti z 

uporabo formalne metodologije, pogosto bolj kakovostni. Poglejmo si kazalce kakovosti sistema, 

na katere ima uporaba formalne metodologije navadno pozitiven vpliv.  
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 Sistem bolj ustreza zahtevam in pričakovanjem uporabnika, kar je posledica boljšega 

zajema in specifikacije zahtev.  

 Sistem je bolj zdruţljiv z drugimi sistemi, kot posledica boljše analize in načrtovanja.  

 Sistem ima boljšo dokumentacijo, ki omogoča laţje vzdrţevanje in nadgrajevanje, kar 

je posledica boljšega dokumentiranja.  

 Sistem je cenejši, saj v okviru metodologije skrbimo, da sistem ostaja v okviru 

zastavljenih ciljev in obsega.  

 Sistem laţje prenesemo na druge platforme, kot posledica dobre analize in načrtovanja 

sistema.  

 Sistem je bolj prilagodljiv, kar omogoča enostavno spreminjanje ter dodajanje novih 

komponent. Tudi to je posledica dobre analize in načrtovanja arhitekture sistema.  

 Sistem deluje bolj zanesljivo, kot posledica dobre analize in načrtovanja ter dobre 

implementacije in testiranja,  

 Sistem je bolj varen, kot posledica dobre analize in načrtovanja dogajanja v primeru 

napak in zlorab sistema.  

4.2.2 Bolj kakovosten proces razvoja  

 
Z uporabo metodologije lahko doseţemo boljše upravljanje in nadzor nad projektom. Uporaba 

metodologije nam omogoča tudi laţji nadzor nad izdelki, ki v okviru razvoja nastajajo. Ustrezna 

metodologija naj bi ob enakem ali celo manjšem številu razvijalcev tudi pospešila razvoj sistema. 

Po nekaterih trditvah naj bi se ob uporabi ustrezne metodologije zniţala stopnja potrebnega znanja 

članov projektne skupine. Kljub temu lahko najdemo tudi vrsto nasprotnih trditev. Tako lahko 

uporaba neprimerne metodologije ali pa neprimerna uporaba metodologije upočasni in podraţi 

razvoj, povzroči lahko, da ne razmišljamo o pravem cilju, itd. 

4.2.3 Standardizacija poslovanja  

 
Uvedba standardov, ki jih lahko vključuje metodologija, organizaciji prinaša vrsto prednosti. Tako 

lahko zasnujemo skupno bazo znanja, zaposlene laţje razmeščamo na različne projekte, laţje 

preverjamo kakovost izdelkov, ki morajo ustrezati standardom, laţje tudi vzdrţujemo sistem, itd.  

4.2.4 Lažje delo s kadri in lažje izobraževanje kadrov  

 
Uporaba metodologije omogoča laţje delo s kadri. Opis in razmejevanje odgovornosti 

posameznih vlog nam omogoča, da točno opredelimo naloge neke osebe.  

Tudi uvajanje novih ljudi v metodologijo razvoja programske opreme je s pomočjo zapisanih 

postopkov in skupne baze znanja laţje. Prav tako je laţja zamenjava in nadomeščanje kadrov, saj 

je čas uvajanja novih kadrov krajši. Laţje je tudi nadomeščanje znanja, ki ga izgubimo z odhodom 

človeka.  

Formalni opis metodologije je dobra osnova za poučevanje metodologije in izdelavo tečajev. Ko 

poznamo standarde in tehnike, vloge in njihove odgovornosti itd., je veliko laţje oblikovati 

ustrezne tečaje in skupine, ki se jih bodo udeleţile.  
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4.2.5 Vtis na naročnika  

 
Dober vtis na potencialnega naročnika je mogoče ustvariti tudi z dobro opisano metodologijo. Na 

ta način dobi naročnik občutek varnosti.  
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5 Opis in predstavitev primerjanih in ovrednotenih 
metodologij razvoja programske opreme 

 

V tem poglavju so na kratko predstavljene lastnosti metodologij razvoja programske opreme, ki 

bodo predmet našega primerjanja in ovrednotenja. 

5.1 Slapovni (Waterfall) model 
Najstarejši in najbolj poznan med vsemi modeli je slapovni model, kjer si spodaj naštete faze 

razvoja sledijo po vrstnem redu. Le ko se ena faza zaključi (mejnik projekta), se proces lahko 

nadaljuje v naslednji fazi.  

 

5.1.1 Tipične faze razvoja slapovnega modela 

 

5.1.1.1 Analiza zahtev 

Zbiranje zahtev za softverski produkt je prvi korak pri njegovem razvoju. Medtem, ko je 

stranka ali naročnik prepričan, da ve, kaj naj bi produkt počel, je po drugi strani potrebno 

veliko spretnosti in izkušenj s strani izvajalca, da prepozna nepopolne, dvoumne ali celo 

nasprotujoče si zahteve. 

 

5.1.1.2 Izdelava specifikacij 

Naloga le-te je izdelava natančnega opisa funkcionalnosti, uporabnosti in značilnosti 

softverskega produkta v izdelavi. Ta opis ja lahko strogo matematičen ali uporabniško 

usmerjen - pomembno je, da je opis jasen in razumljiv tako za naročnike kot za razvijalce. Tu 

igra najpomembnejšo vlogo opis zunanjega vmesnik produkta, ki je naročniku tudi najbolj 

poznan in domač del produkta. 

 

5.1.1.3 Načrt in arhitektura 

Ta določa generalni način delovanja produkta brez osredotočanja na podrobnosti. V primeru, 

ko se pokaţe, da je začetno zamišljeni načrt nemogoč za implementacijo, je le-tega laţje 

spremeniti znotraj te faze, kot pa ta problem odkriti šele kasneje med integracijo posameznih 

programskih sklopov v skupno celoto. To je tudi poglavitni namen »Big Design Up Front-a« 

(BDUF) – podrobnega načrtovanja pred fazo implementacije.  

Slapovni model in BDUF sta primerna za projekte, kjer:  

 se začetne zahteve produkta ne spreminjajo, 

 je pričakovati, da so načrtovalci sposobni popolnoma predvideti vsa tveganja, ki se 

lahko pojavijo v teku razvojnega cikla, 

 imajo razvijalci izkušnje iz prejšnjih podobnih projektov in so sposobni predvideti vse 

projektne groţnje, brez potrebe po vnaprejšnjem implementiranju in izgradnji 

prototipa.  

 

5.1.1.4 Kodiranje in implementacija 

Preslikava načrta v programsko kodo je nedvomno najbolj očiten del razvoja programske 

opreme, vendar ni nujno tudi najobseţnejši. Proti koncu te faze se posamezni softverski deli 

integrirajo v skupno celoto.  
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5.1.1.5 Testiranje 

Testiranje ali preizkušanje sestoji iz preizkušanja produkta po integraciji posameznih sklopov v 

zaključeno celoto, ter iz izvajanja regresijskih testov, ki dokazujejo, da je dosedanja funkcionalnost 

produkta ostala neprizadeta. Samo izvajanje preizkušanja je lahko ročno ali avtomatsko. 

 

5.1.1.6 Dokumentiranje in inštalacija 

Pomemben del razvoja je tudi dokumentiranje notranjega načrta produkta za namen 

kasnejšega vzdrţevanja in izboljševanja. V primeru prekinitve projekta v fazi, ko še ni na 

voljo zadostne količine implementirane programske kode, se projekt lahko nemoteno 

nadaljuje pozneje, ko je na voljo zadostna mera razpoloţljive projektne dokumentacije. 

 

5.1.1.7 Vzdrževanje 

Vzdrţevanje in izboljševanje softvera, z namenom kosati se z na novo odkritimi problemi in 

zahtevami, lahko zahteva več kot začeten razvoj. Dve tretjini vseh softverskih inţenirjev 

deluje na področju vzdrţevanja, a le manjši del le-teh popravlja napake v softveru. Večina 

vzdrţevanja se nanaša na razširjanje sistema na novo funkcionalnost in uporabnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Slapovni življenjski cikel razvoja programske opreme 

 

Merilo napredka ja dosedanji napredek glede na plan in na deleţ dostavljenih projektnih 

izdelkov glede na plan. Pod projektne izdelke štejemo zahteve, specifikacije, načrt arhitekture 

in dizajna, plani testiranja, preverbe kode (angl. code reviews), itd. Slapovni model zahteva 

veliko stopnjo integracije posameznih sklopov in testiranja na koncu cikla, kar zna privesti do 

odkrivanja teţav in propada projekta šele ob koncu razvojnega cikla.  

Predvidljive metodolgije so osredotočene na natančno in dolgoročno planiranje. Predvidljive 

ekipe so sposobne poročati, katere naloge bodo izvedene tekom celotnega razvojnega procesa. 

Te ekipe praviloma čutijo odpor do sprememb. V tej sestavi lahko spremembe povzročijo, da 

se velik del dosedanjega dela zavrţe. Predvidljive ekipe običajno ustanovijo »organ za 

upravljanje sprememb« (angl. Change control board) in tako zagotovijo, da se upoštevajo le 

najnujnejše in najkoristnejše spremembe. 

Delovanje in 

vzdrţevanje 

Analiza zahtev in 

izdelava specifikacij 

Načrtovanje – dizajn 

in arhitektura 

Implementacija 

Testiranje in 

inštalacija 
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5.1.2 Kritike slapovnemu pristopu razvoja 

 

Kritiki slapovnemu (ne-inkrementalnemu) pristopu razvoja očitajo naslednje: 

 Razvojna metodologija mora biti odzivna na spremembe. Običaj je, da stranke 

neprestano spreminjajo svoje zahteve, zato je nerealno vlagati velike napore v BDUF 

pod predpostavko, da bodo zahteve ostale nespremenjene. 

 Teţko je predvideti, kaj vse je potrebno narediti v posamezni fazi razvojnega cikla, 

preden se vsaj določen del aktivnosti ne začne tudi na naslednji fazi razvoja. Zatorej je 

potrebna povratna informacija iz naslednje faze razvoja, da lahko zagotovo trdimo, da 

je prejšnja faza uspešno zaključena. 

 Potrebno je neprestano testiranje ţe od faze »načrtovanje in arhitektura« naprej, da se 

ovrednotijo vse predhodne faze razvojnega cikla. 

 Pogosta izgradnja in dostava produkta povečuje zaupanje in samozavest tako razvojne 

ekipe kot tudi stranke. 

 Teţko je vnaprej točno oceniti čas in stroške, potrebne za zaključek posamezne 

razvoje faze. Razen, seveda, če ima razvojna ekipa ţe veliko predhodnih izkušenj na 

tovrstnih produktih. 

 Le določeno število članov razvojne ekipe je kvalificiranih za sodelovanje v 

posamezni fazi razvoja, kar pomeni tratenje razpoloţljivih človeških virov.  

 

 

 

5.2 Data Protector prilagojena slapovna metodologija razvoja 
programske opreme 

 

Znotraj organizacije Hermes SoftLab d.o.o ne obstaja zgolj ena in edina predpisana 

metodologija razvoja programske opreme. V vsaki enoti obstajajo različni uporabljeni modeli 

razvoja. Eden od mnogih je tako imenovani Data Protector metodologija razvoja programske 

opreme [8], ki temelji na prilagojenem slapovnem modelu. 

Data Protector ţivljenjski cikel razvoja programske opreme temelji na SEP Activity 

(definirane s strani Software Engineering Process Working Group): 

 Razvoj sotverskega produkta (Develop Software Product) 

 

5.2.1 Vloge (funkcije) v procesu razvoja 

 Projektni vodja (PM). Je odgovoren za dostavo projekta. Njegove naloge so planiranje 

projekta, sledenje napredovanja projekta, komuniciranje s stranko in sprejemanje 

odločitev. Procesno gledano projektni vodja izvaja Upravljanje projekta (Manage 

Project) in Zagotavljanje kvalitete (Assure Quality) sub-aktivnosti iz Develop 

Software Product aktivnosti. 

 Razvijalec (DEV). Je tisti, ki dejansko razvija softver: pregleduje zahteve (FURPS), 

pripravlja specifikacije (ERS), načrt, piše programsko kodo, izvaja unit testiranje… 

Razvijalec izvaja Inţinerstvo softverskega produkta (Engineer Software Product) sub-

aktivnost iz Develop Software Product aktivnosti. 

 Pisec tehnične dokumentacije (LP). Je odgovoren za pripravo in upravljanje z 

uporabniško dokumentacijo. Izvaja Pisanje dokumentacije za končnega uporabnika 
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(Write End-user Documentation) sub-aktivnost iz Develop Software Product 

aktivnosti. 

 Specialist za upravljanje s konfiguracijo (CM). Izvaja vse CM storitve, kot so: 

vzdrţevanje softverskega podatkovnega skladišča, upravljanje z buildi in okoljem za 

buildanje. Izvaja Upravljanje s konfiguracijo (Manage Configuration) sub-aktivnost iz 

Develop Software Product aktivnosti. 

 Tester (QA). Pripravlja testne plane, izvaja testiranje in upravlja s testnim okoljem. 

Izvaja Testiranje softverskega produkta (Test Software Product) sub-aktivnost iz 

Develop Software Product aktivnosti. 
 



    

 

16 

5.2.2 Življenjski cikel Data Protector metodologije  

Faza Projektni izdelek Lastnik 

Faza 0/1: 

Zahteve/definicija 

Plan kvalitete (angl. Quality Plan) PM 

Pregledan dokument zahtev (sprejeti FURPS dokument) PM 

Tabele ocenitev obsega in zahtevnosti (angl. Scope Definition Spreadsheets) PM 

Poročila o investigacijah zahtev (angl. Investigation Reports) DEV 

Prezentacija zaključka Faze 0/1 PM 

Faza 2: Specikacija 

Dokument specifikacij sprememb (angl. External Reference Specification) DEV 

Tabela sledenja projekta (angl. Tracking Spreadsheet) PM 

Dokument splošnega dizajna (angl. High Level Design) DEV 

Tabela tveganj PM 

Delovni plan PM 

Splošni Plan testiranja QA 

Plan testiranja novih funkcionalnosti QA 

Plan dokumentacije LP 

Plan upravljanja s konfiguracijo CM 

Prezentacija zaključka Faze 2 PM 

Faza 3: 

Implementacija 

Dokumet natančnega dizajna DEV 

Dokument testnih primerov QA 

Programska koda DEV 

Poročila o pregledu programske kode DEV 

Dokumentacija za končnega uporabnika LP 

Osveţena  tabela sledenja projekta (angl. Tracking Spreadsheet) PM 

Beta inštalacijski paket produkta (angl. Beta installable product packages) CM 

Lokaliziran del dokumentacije (angl. L10N Kit) LP 

Poročilo integracijskega testiranja QA 

Poročilo testiranja do Beta (B1) različice QA 

Poročila testiranja uporabniških prijemov (angl. User Scenarios Test Reports) QA 

Prezentacija zaključka Faze 3 PM 

Faza 4: Sprejem 

Osveţena  tabela sledenja projekta (angl. Tracking Spreadsheet) PM 

Inštalacijski paket produkta  CM 

Dokumentacija za končnega uporabnika LP 

Zaznamki ob izdaji (angl. Release Notes) LP 

Podporne matrike (angl. Support Matrices) IPR 

Popravki hroščev DEV 

Osveţen IRS dokument DEV 

Poročilo sistemskega testiranja QA 

Končno poročilo o testiranju QA 

Povzetek iz poročil o  testiranju QA 

Poročilo CPE pregleda (angl. CPE Review Report) CPE 

Prezentacija zaključka Faze 4 PM 

Zaključek projekta 

Arhivirani CD-ji CM 

Baza prijavljenih napak All 

Testno okolje in testna orodja QA 

Softversko skladišče CM 

Projektna statistika PM 

Celoten čas trajanja 

projekta 

Tabela zahtev po spremembi PM 

Poročila rednih telefonskih konferenc PM 

Mesečna projektna poročila PM 

Poročila rednih timskih sestankov PM 
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5.2.3 FAZA 1: zahteve/definicija (requirements/definition) 

Namen te faze je določiti jasno podlago zahtev za projekt. Pregleda se zahteve, podane v 

FURPS dokumentu (dokument specifikacije zahtev) in začnejo se investigacije. Za vse 

zahteve se podajo začetne ocene kompleksnosti zahtev glede na ocenjen čas trajanja 

implementacije. 

Po pregledu FURPS dokumenta se iz dokumenta zahtev izločijo tiste zahteve, ki nerealno 

ustrezajo razpoloţljivemu času na projektu. Zahteve z ocenjenim nerealnim časom 

implementacije se izločijo še pred prehodom v Fazo 2.  

Funkcija Ključne aktivnosti 

PM  Ocenitev obsega projekta in podajanje začetnih 
časovnih ocen zahtev 

 Definicija projektne strukture in določanje lastnikov 
novih funkcionalnosti (angl. feature owners) 

 Izgradnja Plana kvalitete (angl. Quality Plan) 

 Planiranje za Fazo 2 

 Rezervacija virov za nadaljnje trajanje projekta 

DEV  Pregled FURPS dokumenta 

 Izvršitev investigacij zahtev 

QA  Pregled FURPS dokumenta 

LP  Pregled FURPS dokumenta 

CM  Pregled FURPS dokumenta 

 

 

5.2.3.1 Pregled FURPS dokumenta (sprejem FURPS dokumenta) 

FURPS dokument je notranje HP-jevo ime za dokument specifikacije zahtev.  

5.2.3.2 Plan kvalitete (angl. Quality Plan) 
Plan kvalitete predpisuje način in proces, kako zagotoviti uspešno in kvalitetno dostavo projekta. Poleg 
opisa procesa predpisuje tudi projektne izdelke, ki morajo nastati ob zaključku vsake faze. 

5.2.3.3 Poročila o investigacijah zahtev 

Investigacija zahteve se začne v primeru, ko je katera zahteva iz FURPS dokumenta 

kompleksna in je potrebno iz tehničnega vidika raziskati, kaj vse je potrebno storiti, da se 

zadosti tej zahtevi. V investigaciji se navede dejanski problem, alternative rešitev, navede se 

priporočeno rešitev in poda ocene zahtevnosti. 

5.2.3.4 Tabela ocenitev obsega in zahtevnosti (angl. Scope Definition Spreadsheets) 

V tem dokumentu projektni vodja dokumentira ocene obsega in zahtevnosti za vsako zahtevo 

posebej. Navede se tudi, katere ekipe in kateri produktni moduli so vključeni v vsaki zahtevi. 

Na ta način se lahko ugotovijo morebitna ozka grla iz vidika razpoloţljivih virov. 

 

5.2.4 FAZA 2: Specifikacija (angl. specification) 

Namen te faze je izgradnja dokumenta specifikacij sprememb na programskem produktu 

(ERS dokument) in priprava plana dela. Ob zaključku te faze se prvič potrdijo roki dostave 

projekta. Ta faza ima dve ločeni pod-fazi: 
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 Med prvo se pripravi začetna verzija ERS (angl. External Reference Specification) 

dokumenta. 

 Med drugo se ERS dokument pregleda in na podlagi tega se proizvedejo še preostali 

projektni izdelki za Fazo 2 (testni plani, plani dokumentacije, delovni plan). 

 

 

Funkcija Ključne aktivnosti prve pod-faze Ključne aktivnosti druge pod-faze 

PM  Obvladovanje nejasnih zahtev iz 
Faze 0/1. 

 Planiranje pregledov ERS 
dokumentov. 

 Vodenje pregledov ERS dokumentov 

 Planiranje za Fazo 3 

 Komunikacija s HP-jem 

 Priskrba virov (inženirji, oprema) 

DEV  Priprava ERS dokumentov 

 Priprava HLD dokumentov 

 Pregled ERS/HLD dokumetov s HP-
jem 

QA  Priprava splošnega testnega 
plana 

 Priprava plana testiranje novih 
funkcionalnosti 

 Pregled ERS dokumeta 

LP   Priprava plana dokumentacije 

 Pregled ERS dokumenta 

CM  Priprava builda produkta 

 Zlivanje kode 

 Priprava CM plana 

 

 

5.2.4.1 Dokument specifikacij sprememb na produktu (angl. External Reference 

Specification - ERS) 

ERS je notranje HP-jevo ime za zunanje specifikacije. V njem se za vsako novo 

funkcionalnost na produktu opiše, kako bo implementirana. V njem se povzame projektne 

zahteve iz FURPS dokumenta, opiše nove koncepte in prednosti za uporabnika, navede, kateri 

deli oziroma moduli bodo spremenjeni ali na novo implementirani, opiše se primere uporabe 

in vidne spremembe v uporabniškem vmesniku, spremembe pri inštalaciji produkta in 

uporabniški dokumentaciji, itd. 

Namen Projekta nove verzije produkta je dodajanje novih funkcionalnosti na ţe obstoječi 

produkt, tako je ERS dokument le “delta” dokument. To pomeni, da ERS dokument opisuje 

le, kaj bo novega v/na produktu v novi verziji. 

 

5.2.4.2 Dokument splošnega dizajna (angl. High Level Design - HLD) 

Dokument splošnega dizajna se proizvede le v primeru, ko katera od novih funkcionalnosti 

zahteva spremembo ali dopolnitev arhitekturnega dizajna na produktu.  

HLD običajno vključuje: 

 Spremembe na protokolu 

 Nove tipe produktnih modulov 

 Spremembe arhitekture produkta 
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5.2.4.3 Splošni plan testiranja 

V splošnem vsebuje: 

 Principe in področja testiranja 

 Alokacija testnih virov 

 Vpliv na ključna področja testiranja 

 Časovni plan testiranja 

 Opis testnega okolja 

 Soodvisnosti pri testiranju 

 

5.2.4.4 Plan testiranja novih funkcionalnosti 

Opisujejo način, kako bodo nove funkcionalnosti na produktu dejansko testirane: 

 Povzeti so uporabniški scenariji (na osnovi ERS dokumenta)  

 Navedene so različne opcije uporabe (na osnovi ERS dokumenta) 

 Navedene so platforme OS-ov, na katerih se bo testiralo (na osnovi ERS dokumenta)  

 Naveden je spisek testnih primerov 

 

5.2.4.5 Plan dokumentacije (angl, LP Plan) 

Plan dokumentacije definira, katerim spremembam in dopolnilom bo podvrţena uporabniška 

dokumentacija, ter navaja ocene časovnih rokov, do kdaj bodo te spremembe in dopolnila 

dokončana. 

 

5.2.4.6 Plan upravljanja s konfiguracijo (angl. CM Plan) 

Data Protector je zrel produkt z vzpostavljenim softverskih podatkovnim skladiščem, kontrolo 

verzij, okoljem za graditev itd. Zatorej je CM plan osredotočen le na opis morebitnih 

sprememb na teh področjih. 

 

5.2.4.7 Delovni plan (angl. Workplan) 

Delovni plan je pripravljen v MS Project formatu in se neprestano osveţuje v času trajanja 

projekta. 

 

5.2.4.8 Matrika tveganj (angl. Risk Matrix) 

Matrika tveganja vsebuje spisek tveganja, njihovih moţnosti za uresničitev, vpliv na potek 

projekta v primeru uresničitve, povod za uresničitev in plan za njihovo obvladovanje. Primer: 
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Tveganje 
Verjetnost nastopa 
tveganja 

Vpliv na projekt 
Sprožilni dejavnik 
tveganja 

Korekcijska 
možnost 

Slaba stabilnost 
programske kode na 
prejšnji različici DP 
6.0 

Nizka Visok 

Slaba stabilnost kode 
na VSS, SSEA, 
SMISA, SM agentih 
manifestirana v 
mesecu januarju 

Replaniranje faze 
implementacije ali 
uporaba programske 
kode iz starejše 
različice DP5.5_fix 

Inžinerji niso na voljo 
glede na plan, koflikt 
sredstev 

Srednja Visok 
ZDB inžinerji niso na 
voljo od meseca 
januarja naprej 

Pogajanje za 
dodelitev inžinerjev 
ali replaniranje 
projekta 

Zakasnjena dobava 
EVA in XP diskovnih 
polj ter dveh Proliant 
serverjev 

Srednja Srednji 

HW naročilo ni 
dostavljeno do 
sredine meseca 
januarja 

Replaniranje “Phase 3 
Exit” mejnika 

Pozen sprejem ERS 
dokumentov 

Nizka Visok 

Končni komentarji 
zunanjih pregledov 
ERS dokumentov niso 
dostavljeni do 12. 
januarja 

Replaniranje “Phase 3 
Exit” mejnika 

 

Tabela 1: Matrika tveganj 
 

5.2.4.9 Tabela sledenja projekta (angl. Tracking Spreadsheet) 

Tabela sledenja projekta ima obliko običajne Excel preglednice, v kateri se sledi 

napredovanju funkcionalnosti na projektu in dopolnjuje delovni plan. Običajnio ima tako 

obliko: 

Funkcio
nalnost 

Lastnik QA 
lastnik 

LP 
lastnik 

ERS HLD Test 
Plan 

LLD Koda Unit Test LP Integration 
Test 

IRS 

F1  Y Y Y  Y Y      

F2  Y Y Y  Y       

F3  Y Y          

 

 

5.2.5 FAZA 3: Implementacija (angl. implementation) 

Namen te faze je izgradnja softverskega produkta z dejanskim pisanjem programske kode, 

priprava uporabniške dokumentacije, ter testiranje obojega. Zaključek te faze se zgodi ob 

izidu “public beta” verzije produkta. Ta faza ima tri ločene pod-faze: 

 V prvi pod-fazi se vrši implementacija kode za predvidene funkcionalnosti, in to 

relativno neodvisno ena od druge. Prvo pod-faza se konča z “Functionality Freeze” 

mejnikom, do katerega se nove funkcionalnosti zakodirajo in unit testirajo. 

 V drugi pod-fazi se vse nove funkcionalnosti integrirajo v produkt in izvaja se tako 

integracijsko testiranje novih funkcionalnosti kot tudi del regresijskega testiranja starih 

funkcionalnosti. Druga faza se zaključi z Beta 0 mejnikom (B0). 

 V tretji pod-fazi se izvaja vso ostalo regresijsko testiranje in le del potrebnega 

testiranja novih funkcionalnosti. Ta pod-faza se konča s Public Beta mejnikom (B1). 
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Funk
cija 

Ključne aktivnosti prve 
pod-faze 

Ključne aktivnosti druge pod-
faze 

Ključne aktivnosti tretje 
pod-faze 

PM  Sledenje izvajanja projekta 

o Primerjava planiranega napredka z dejanskim 

o Upravljanje z odkloni od planiranega 

o Eskalacija problemov 

o Komunikacija stanja z ekipo 

o Pregledovanje testnih poročil in liste prijavljenih defektov 

o Obvladovanje soodvisnosti na projektu ali z drugimi projekti 

 Upravljanje z zahtevami po spremembi (change request) 

DEV  priprava LLD 
dokumentov 

 pisanje kode 

 unit testiranje 

 popravki kode 

 popravki kode 

 unit testiranje 

 pregledovanje kode 

 priprava ali osveževanje IRS dokumentov 

 pregledovanje proizvedene uporabniške 
dokumentacije 

QA  priprava testnih 
primerov in vnos v TA 
bazo 

 izvajanje osnovnih 
“smoke” testov 

 priprava testnih orodij 

 priprava testnega 
okolja 

 sprejem funkcionalnosti 

 izvajanje 
integracijskega 
testiranja 

 izvajanje osnovnih 
“smoke” testov 

 izvajanje neplaniranih 
testov 

 testiranje 
uporabniških 
scenarijev 

 izvajanje prvega 
dela sistemskega 
testiranja 

 izvajanje osnovnih 
“smoke” testov 

 izvajanje 
neplaniranih testov 

 priprava testnih 
poročil 

LP  priprava uporabniške dokumentacije 

CM  buildanje produkta 

 Koordiniranje zlivanja kode 

 

5.2.5.1 Dokument natančnega dizajna (angl. Low Level Design – LLD) 

Spremembe, povzročene z novimi funkcionalnostmi, so opisane v ERS in HLD dokumentu. 

Večje in pomembnejše spremembe pa zahtevajo tudi LLD dokument. 

LLD dokument običajno opisuje: 

 kako so nove funkcionalnosti implementirane v programu ali knjiţnici 

 kako so programi spremenjeni 

 kompleksnejše algoritme 

 detajle, kako upravljati s kompleksnejšimi sklopi iz niţjih nivojev (via API, RPC, 

sistemski klici ali podobno) 
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5.2.5.2 Testni primeri (angl. Test Cases) 

Glede na spisek testnih primerov iz “Plana testiranja novih funkcionalnosti” se proizvedejo 

natančni opisi primerov uporabe in se jih vnese v TA testno bazo. 

5.2.5.3 Programska koda 

Na osnovi ERS, HLD in LLD dokumentov se generira programska koda. Pod programsko 

kodo spadajo: 

 C izvorna koda 

 Inštalacijska pravila (za interpreter) 

 Shell skripte 

 Javanska izvorna koda za del grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) 

 …  

 

5.2.5.4 Poročila o pregledu programske kode (angl. Code Review Reports) 

Ti nastajajo, ko ostali inţenirji pregledujejo programsko kodo posameznega inţenirja. Potek 

procesa je opisan v ločenem procesu (Code Review process). 

 

5.2.5.5 Zahteve po vključitvi sprememb kode v produkt (angl. Build Requests) 

Po tem, ko se sprememba na programski kodi vključi pod kontrolo verzij v softversko 

podatkovno skladišče (ClearCase), je potrebno to spremembo vključiti tudi v uradni build 

produkta,. To se izvede z izpolnitvijo online forme, kjer se navedejo vsi potrebni detajli. 

Spremembe na kodi se ne vključijo avtomatično v build takoj ob njihovi vključitvi v 

softverski repozitorij, saj je potrebno prej izvesti še potreben del unit testiranja. 

 

5.2.5.6 Uporabniška dokumentacija (angl. End-user documentation) 

Uporabniško dokumentacijo sestavljajo trije sklopi: 

 tiskani priročniki uporabe 

 on-line help 

 zaznamki ob izdaji (release notes) 

 

5.2.5.7 Beta inštalacijski paketi produkta 

Inštalacijski paketi so pripravljeni ločeno za vsako OS platformo posebej (MS WIN, HP-UX, 

SUN Solaris, Linux). 

 

5.2.5.8 Lokaliziran del dokumentacije (angl. L10N Kit) 

HP po potrebi vključi v porces podjetja, ki lokalizirajo uporabniško dokumentacijo v ne-

angleški jezik. 

 

5.2.5.9 Poročila integracijskega testiranja (angl. Integration Test Reports) 

Poročila o integracijskemu testiranju se delijo na dva dela: 
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1. Testiranje novih funkcionalnosti. Ta dokazuje, da so funkcionalnosti pravilno 

implementirane. Vsaka nova funkcionalnost ima svoje testno poročilo, kot planirano v 

“Planu testiranja novih funkcionalnosti”. 

2. Regresijsko testiranje. Ta dokazuje, da prejšnje “stare” funkcionalnosti še vedno 

delujejo. Testni primeri se izvajajo tako, kot je zapisano v “Splošnem testnem planu”. 

 

5.2.5.10 Poročilo testiranja do Beta različice (angl. Beta System Test Reports) 

 To poročilo vsebuje navedbo vsega sistemskega testiranja izvedenega do Public Bete 

(B1) različice. 

 

5.2.5.11 Poročilo testiranja uporabniških prijemov (angl. User Scenarios Test Reports) 

Običajno ločene/dodatne testerske ekipe testirajo dodatne uporabniške scenarije. 

 

5.2.6 FAZA 4: Sprejem (angl. acceptance) 

Namen te faze je zagotoviti, da bo proizveden softver dejansko zadostil podanim zahtevam. 

Glavne aktivnosti znotraj HSL-ja so testiranje in popravljanje kode, medtem ko HP istočasno 

izvaja notranje sprejemno testiranje in beta testiranje. Faza 4 ima dve ločeni pod-fazi: 

 V prvi pod-fazi se izvaja preostali del sistemskega in beta testiranja. Ta pod-faza se 

zaključi z “Release Candidate (RC)” mejnikom.  

 V drugi pod-fazi se popravljajo le kritični defekti in se izvaja še omejeni del končnega 

testiranja. Ta pod-faza se zaključi z “Lab Release (LR)” mejnikom. 

Znotraj HP-ja pa poteka še tretja pod-faza, kjer se produkt pripravi za proizvodno izdelavo. Ta 

zahteva le pripravo bitov in dokumentacije za izdelavo CD-jev in ne zahteva prisotnosti HSL-

ja. Ta pod-faza se zaključi z “Manufacturing Release (MR)” mejnikom. 

 

Funkcija Ključne aktivnosti prve pod-faze Ključne aktivnosti druge pod-faze 

PM  Sledenje izvajanja projekta 

o Primerjava planiranega napredka z dejanskim 

o Upravljanje z odkloni od planiranega 

o Eskalacija problemov 

o Komunikacija stanja z ekipo 

o Pregledovanje testnih poročil in liste prijavljenih defektov 

o Obvladovanje soodvisnosti na projektu ali z drugimi projekti 

DEV  popravki kode 

 priprava ali osveževanje IRS dokumentov 

QA  izvajanje drugega dela 
sistemskega testiranja 

 izvajanje osnovnih “smoke” testov 

 izvajanje neplaniranih testov 

 izvajanje drugega dela sistemskega 
testiranja 

 izvajanje osnovnih “smoke” testov 

 izvajanje neplaniranih testov 

LP  vključevanje povratne informacije  vključevanje povratne informacije iz 
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iz pregledov dokumentacije 

 vključevanje povratne informacije 
iz beta pregleda dokumentacije 

 upravljanje z L10N 

pregledov dokumentacije 

 vključevanje povratne informacije iz 
beta pregleda dokumentacije 

 upravljanje z L10N 

CM  buildanje produkta  buildanje produkta 

 

5.2.6.1 Priročniki za printanje v postscript formatu 

Printani priročniki so izdani v dveh formatih. V prvem kot PDF datoteke, vključene v 

inštalacijski paket produkta. V drugem pa kot postscript datoteke za rabo na HP-jevih 

printerjih. 

 

5.2.6.2 Zaznamki ob izdaji (angl. Release Notes) 

Ta dokument vsebuje spisek vseh znanih omejitev problemov in njihovih rešitev v tej verziji 

produkta. 

 

5.2.6.3 Podporne matrike (angl. Support Matrices) 

Zaradi velike kompleksnosti produkta so v tem dokumentu opisana vsa podprta 

konfiguracijska okolja s strani produkta. 

 

5.2.7 Zaključek projekta 

Po izdaji vseh potrebnih projektnih izdelkov je potrebno storiti še nekaj stvari, preden se 

projekt lahko zaključi. 

 

Funkcija Ključne aktivnosti 

PM  zbiranje projektnih statistik 

DEV  

QA  zbiranje statistik testiranja 

LP  

CM  shramba CD-jev v arhiv 

 zbiranje statistik na programski kodi 

 predaja lastništva kode CPE ekipi 

 

 

5.2.7.1 Projektna statistika 

Projektni vodja pripravi statistiko projekta, ki je sestavljena iz celotnega porabljenega časa, 

porazdelitev porabljenega časa po ekipah, sprememb na kodi, števila prijavljenih defektov, 

itd. 
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5.2.8 Uporabljeni izrazi za faze in projektne izdelke 

OmniBack  HSL SEP Ostali Opis 

FURPS Specifikacija 
zahtev 

Produktne zahteve 

 

Specifikacije o tem, kaj 
se pričakuje od 
softverskega produkta v 
vseh pogledih. Opisane 
so v naročniku 
razumljivem jeziku in so 
sprejete s strani 
razvojne ekipe. 

Dokument specifikacij 
sprememb na 
produktu (ERS – 
External Reference 
Specification) 

Specifikacije Zbirka: 

 Primerov 
uporabe (Use 
cases/scenarios
) 

 Opisov 
uporabniškega 
vmesnika 

 Specifikacij 
platform 

 Ključne omejitve 

Specifikacije o tem, 
kako bo softverski 
produkt implementiran. 

Zbirka: 

 Plan kvalitete 

 Tabela 
tveganj 

 Delovni plan 

 Tabela 
ocenitev obsega 
in zahtevnosti 

 Tabela 
sledenja projekta 

Elementi 
projektnega plana 

Projektni plan Dokumenti, ki opisujejo, 
kako se bo zadostilo 
sprejetim zahtevam v 
smislu pristopa, 
metodologije, 
delovnega načrta, virov, 
časovnega plana in 
mejnikov projekta. 

 

Tabela 2: Različna imena za enake ali podobne projektne izdelke 
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OmniBack model (prilagojeni Slapovni model) Klasičen Slapovni model 

 

Faza Pod-
faza 

Mejnik med fazami faza Mejnik med 
fazami 

   Plani in produktne 
zahteve 

 

0/1 
Zahteve/Definicija 

 Sprejet FURPS dokument SSR 

2 

Specifikacija 

2.1 Začetni ERS dokument Design Produkta  

2.2 Sprejeti ERS dokument PDR 

3 

Implementacija 

3.1 Functionality Freeze (FF) 

 

Detajlni Design CRD 

Kodiranje in Unit 
Testiranje 

UTC 

3.2 Beta 0 (B0) Integracija in 
Testiranje 

 

3.3 Beta 1 (B1, Public Beta)  

4 

Sprejem 

4.1 Release Candidate (RC1)  

4.2 Lab Release (LR) SAR 

 

Tabela 3: Povezava različnih faz med podobnima življenjskima cikloma 

 

 

5.3 Delitev metodologij glede na težo metodologije  

 

Delitev na teţke in lahke metodologije se je pojavila proti koncu 1990ih let, ko so se kot 

kritika obseţnih formalnih metodologij začeli uveljavljati novi pristopi k razvoju programske 

opreme.  

Teţa metodologije je določena z njenim obsegom in gostoto.  

• Obseg metodologije je določen s številom različnih elementov, ki jih metodologija opisuje. 

Govori na primer o tem katere osnovne in podporne postopke neka metodologija obsega, 

katere vloge so v njej opisane, katere izdelke in standarde vključuje ipd.  

• Gostoto lahko definiramo kot zahtevan nivo podrobnosti oziroma formalnosti. 

Metodologije z višjo gostoto so bolj formalne, njihovi elementi pa so opisani do višje 

stopnje podrobnosti. Metodologije z niţjo gostoto več prepuščajo interpretaciji 

posameznika, ki metodologijo uporablja.  

Težo lahko definiramo kot zmnoţek obsega in gostote. 
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Slika 4: Izbira teže metodologije na podlagi značilnosti projekta 

 

Slika 4 povzema pomen pojma teţa metodologije v smislu lastnosti teţkih in lahkih 

metodologij.  

 

5.3.1 Lahke metodologije  

Lahke metodologije so metodologije z manjšim obsegom in predvsem manjšo gostoto. Take 

metodologije se navadno osredotočijo predvsem na razvoj programske rešitve, pri čemer 

navadno zapostavljajo druge vidike sistema, kot je organizacijski, poslovni, sociološki itd. 

Primerne so za okolja, kjer je razvoj programske rešitve ključni cilj. Temeljijo na dobrem 

sodelovanju, disciplini in znanju razvijalcev pa tudi drugih udeleţencev na projektu. Pogosto 

uporabljajo posebne tehnike dela z ljudmi (npr. programiranje v parih, JAD ipd.). Posebnost 

lahkih metodologij je relativno visoka stopnja prilagodljivosti, kar pomeni, da se lahko sproti 

odzivajo na spremembe v zahtevah (okolju). Zaradi niţje stopnje formalnosti so primerne 

predvsem za manjše projektne skupine, ki tako niso obremenjene s formalnostjo teţkih 

metodologij, ki je potrebna pri večjih projektnih skupinah.  

Za lahke metodologije torej lahko rečemo (Slika 4), da so relativno visoko prilagodljive in da 

temeljijo na izkušnjah, discipliniranosti in razumevanju. Čim laţja je metodologija, tembolj 

prilagodljiva in manj optimizirana je.  

Lahke metodologije uporabimo v primeru, ko:  

• je glavni (in dokončno opredeljen) cilj razvoj programske rešitve,  

• imamo odgovorne, disciplinirane, izkušene in motivirane razvijalce, ki so seznanjeni s 

posebnimi tehnikami dela,  
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• stranko, ki razume bistvo lahkih metodologij in je pripravljena sodelovati,  

• imamo nepredvidljive in spreminjajoče se zahteve za programsko rešitev,  

• je cilj razvoja relativno majhen sistem z niţjo stopnjo kritičnosti, ki ga je mogoče razviti z 

majhno razvojno ekipo,  

• itd. 

 

5.3.2 Težke metodologije  

Teţke metodologije so metodologije z večjim obsegom in večjo gostoto. Temeljijo na večji 

stopnji formalizma, njihovi procesi pa so optimizirani do precej višje stopnje kot so 

optimizirani procesi lahkih metodologij. Podrobno opisujejo izdelavo dokumentacije in 

pogosto predpisujejo tudi uporabo določenih orodij in tehnik. Primerne so predvsem za 

uporabo v večjih razvojnih skupinah, pa tudi za izgradnjo kritičnih programskih rešitev, ki 

zahtevajo višjo stopnjo rigoroznosti. Posamezne teţke metodologije se ukvarjajo z dodatnimi 

vidiki razvoja programske opreme kot sta npr. sociološki ali organizacijski.  

Za teţke metodologije lahko rečemo (Slika 4), da so relativno visoko optimizirane in da 

temeljijo na procesu, formalnosti in dokumentaciji. Čim teţja je metodologija tembolj 

optimizirana in manj prilagodljiva je.  

Teţke metodologije uporabimo kadar:  

• cilj ni le razvoj programskega sistema ampak tudi prenova organizacijskega sistema,  

• imamo manj izkušene razvijalce, pri katerih točno opredeljena formalna pravila 

nadomeščajo izkušnje in znanje,  

• naročnik zahteva visoko stopnjo formalizma (izdelovanje dokumentacije),  

• imamo relativno dobro definirane in stabilne zahteve,  

• je cilj razvoja obseţnejši sistem z višjo stopnjo kritičnosti, ki zahteva izdelavo ustreznih 

načrtov in dokumentacije,  

• itd.  

 

5.3.3 Izbira med težko in lahko metodologijo 

V nadaljevanju je predstavljen primer uporabe agilnih principov pri odločanju med teţko in 

lahko metodologijo.  

V primeru, ko izbiramo med teţko in lahko metodologijo lahko uporabimo naslednje agilne 

principe:  

• discipliniranost, izkušnje in znanje proti procesu, formalnosti in dokumentaciji,  

• višja stopnja formalnosti metodologije za projekte z višjo stopnjo kritičnosti in  

• večje razvojne skupine potrebujejo teţje metodologije. 

Na diagramu (glej Slika 4) vidimo, da gre pri odločitvi za teţko ali lahko metodologijo tudi za 

odločitev med stopnjo optimiziranosti in stopnjo prilagodljivosti projekta. V primeru, da 

pričakujemo pogosto spreminjanje zahtev je potrebna večja stopnja prilagodljivosti – izbrali 

bomo laţjo metodologijo. V primeru, da potrebujemo bolj optimiziran proces in so zahteve 

večinoma stalne bomo izbrali teţjo metodologijo. 
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5.4 Agilni procesi 

Agilni procesi razvoja programske opreme temeljijo na iterativnem razvoju. Za razliko od 

klasičnih pristopov dodajo temu temelju lahkotnejši, bolj človeško naravnan pristop. Kot 

kontrolni mehanizem delovanja uporabljajo povratne informacije, ne pa sledenja projektnemu 

planu. Povratne informacije podajajo redno testiranje in dostava razvijajočega se produkta.  

Agilni procesi so na pogled učinkovitejši od starejših metodologij in trošijo manj 

razvijalskega časa za izdelavo bolj funkcionalnega in kvalitetnejšega programskega izdelka. 

Njihova slaba stran pa je, da iz poslovnega vidika ne ponujajo zmoţnosti dolgoročnega 

planiranja. V osnovi agilni procesi obljubljajo večji izkupiček za vloţen trud, ne povejo pa 

natančno, kaj točno ta izkupiček bo. 

Agilni razvoj programske opreme je konceptualna druţina procesov, ki zajema številne agilne 

metodologije. Večina agilnih metodologij poskuša minimizirati tveganja projekta z razvojem 

produkta v kratkih časovnih intervalih, imenovanih iteracije. Te običajno trajajo od enega do 

štirih tednov. Vsaka iteracija je po svoje kot projekt v malem in vsebuje vse faze, potrebne za 

dostavo inkrementalne funkcionalnosti: planiranje, analizo zahtev, načrtovanje dizajna in 

arhitekture, kodiranje, testiranje in dokumentiranje. Cilj vsake iteracije je dostava 

izpopolnjenega delujočega softvera. Na koncu vsake iteracije se ponovno ocenijo prioritete 

projekta. 

Agilne metodologije postavljajo neprestano medosebno komunikacijo pred pisno 

dokumentacijo. Rezultat tega je, da njeni kritiki agilno metodologijo označujejo kot 

»kavbojsko kodiranje« (angl. Cowboy coding). Večina »agilnih« ekip je nastanjena na skupni 

lokaciji in vsebuje vse potrebno osebje za dokončanje projekta. To osebje sestavljajo najmanj 

programerji in predstavniki naročnikov, lahko pa je razširjena še s testerji, pisci 

dokumentacije, projektnimi vodji in arhitekti. 

Agilne metodologije poudarjajo, da je delujoči softver edino merilo napredka na projektu. 

 

V skupni izjavi »Manifesto for Agile Software Development« [19] so udeleţenci sestanka 

kot njihov cilj zapisali »iskanje boljših pristopov razvoja programske opreme, tako da pri tem 

sami sodelujejo in pomagajo drugim.« Iz tega so izpeljali štiri načela agilnosti:  

• posamezniki in njihova komunikacija so pomembnejši kot sam proces in orodja: 

Projekt bo gotovo bolj uspešen, če sta komunikacija in sodelovanje članov projekta 

dobri in imajo člani ustrezna znanja - pa čeprav se ne drţijo nobenega predpisanega 

procesa; kot pa v primeru, da je proces predpisan in so na voljo najboljša orodja, 

komunikacija med člani in njimi pa slaba oziroma člani nimajo ustreznih znanj.  

• delujoča programska oprema je pomembnejša kot popolna dokumentacija: Delujoč 

program je glavni cilj razvoja programske opreme in je najbolj pomemben izdelek, ki ga 

končni uporabnik dobi. Modeli, sistemska, uporabniška in druga dokumentacija so 

vsekakor koristni, vendar brez delujočega programa nimajo uporabne vrednosti.  

• vključevanje (sodelovanje) uporabnika je pomembnejše kot pogajanje na osnovi 

pogodb: Za uspešnost projekta je dobro razumevanje naročnika in izvajalca ključnega 

pomena. Naročnik najbolje ve, kaj potrebuje, čeprav tega pogosto ne zna razloţiti, zato 

je dobro sodelovanje še toliko bolj pomembno.  

• upoštevanje sprememb je pomembnejše od sledenja planu: Spremembe v zahtevah pri 

razvoju programske opreme so dejstvo, na katerega je potrebno računati. Naivno je 

pričakovati, da bomo lahko ţe v začetni fazi projekta zajeli vse zahteve, ki se pozneje ne 

bodo spreminjale. Projektni plan je koristen, vendar mora dopuščati spremembe. 

Najslabše je slepo sledenje zastarelemu projektnemu planu.  
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Medtem, ko priznavamo vrednost postavkam na levi, cenimo bolj postavke na desni. 

 

Proces, orodja, dokumentacija, pogodbe in plani so vsekakor pomembni elementi 

metodologije; vendar pa je v primeru, ko je potrebno stvari postaviti na tehtnico, pomembneje 

poskrbeti za posameznike in sodelovanje, za delujočo programsko opremo in vključevanje 

uporabnika ter reagirati na spremembe.  

Da si zapisane izjave morda ne bi razlagali napačno, je potrebno posebej poudariti, da pri 

agilnem razvoju programske opreme ne gre za uvajanje kaosa oziroma razvoja brez pravil, ki 

bi temeljil le na sposobnih posameznikih. Osnovo procesa namreč še vedno ohranimo, 

marsikatero podrobnost pa lahko prepustimo komunikaciji, znanju in sposobnostim 

posameznikov ter jih s tem razbremenimo; tako se lahko bolj posvetijo svojemu osnovnemu 

delu - razvoju programske opreme - in se manj ukvarjajo z dokumentacijo ali drugimi 

stranskimi izdelki.  

Na podlagi predstavljenih načel so izpeljali še dvanajst osnovnih priporočil agilnosti, ki so 

v pomoč pri gradnji in vrednotenju metodologij in naj bi jih agilne metodologije upoštevale.  

• Najvišja prioriteta je zagotoviti zadovoljstvo stranke s pomočjo zgodnjih in stalnih izdaj 

uporabne programske opreme.  

• Spremembe zahtev so vedno dobrodošle, tudi v poznejših postopkih razvoja (npr. 

implementacija). Agilni proces upošteva spremembe, ki nastanejo z namenom zvišanja 

konkurenčnosti stranke.  

• Pomembne so pogoste izdaje delujoče programske opreme. En cikel razvoja in izdaje 

programske opreme naj ne bo daljši od nekaj tednov do nekaj mesecev, pri čemer si 

prizadevamo za čim krajše cikle.  

• Ljudje s strani naročnika in razvijalci naj dnevno sodelujejo skozi celoten projekt.  

• Projekt naj temelji na motiviranih posameznikih, ki jim je potrebno zagotoviti ustrezno 

okolje in podporo. Uţivajo naj zaupanje s strani vodstva projekta.  

• Najbolj učinkovit način za prenos informacij znotraj in izven razvojne skupine je 

neposreden pogovor.  

• Delujoča programska oprema je glavno merilo napredovanja.  

• Agilni procesi podpirajo trajno napredovanje. Naročnik, razvijalci in uporabniki morajo 

skrbeti za stalen napredek projekta.  

• Stalna skrb za tehnično odličnost in dober načrt povečujeta agilnost.  

• Preprostost je bistvena.  

• Najboljše arhitekture, zahteve in načrti nastajajo v skupinah, ki so se sposobne same 

organizirati.  

• Skupina naj v rednih intervalih ocenjuje, kako bi postala bolj učinkovita, ter temu prilagodi 

svoje obnašanje oziroma delovanje.  

 

Predstavljen manifest lahko razumemo predvsem kot rezultat kritičnega pogleda na celovite, 

večinoma teţko obvladljive metodologije, ki proces razvoja predpišejo do vsake najmanjše 

podrobnosti. 
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 Agilne   Iterativne   Waterfall  

 ----|------------------|------------------|------- 

 Prilagodljive                               Predvidljive 

 

Agilne metodologije lahko označimo tudi kot prilagodljive. Prilagodljive metodologije se 

laţje odzivajo na spremembe. Ko se potrebe projekta spremenijo, se prilagodljive ekipe prav 

tako spremenijo. Prilagodljive ekipe ne znajo natanko napovedati, kaj se bo zgodilo v 

prihodnosti. Znajo pa predstaviti, katere naloge bodo izvedene v prihodnjem tednu in kateri 

sklopi izboljšav so planirani v prihajajočem mesecu. Za mesece naprej lahko prilagodljive 

ekipe navedejo le cilj projekta ali pribliţno oceno proizvedene vrednosti projekta proti ceni. 

 

Agilne metodologije se dobro izkaţejo pri projektih, kjer:  

 ekipo sestavlja manjše (<10) število programerjev, lociranih na isti lokaciji 

 ekipo sestavljajo izkušeni programerji 

 se zahteve neprestano spreminjajo 

 se ne razvija sistem, ki zahteva visoko zanesljivost in varnost 

 je kultura podjetja liberalna in ne temelji na komandni liniji z vrha navzdol 

   

Znane agilne metodologije so: 

 Ekstremno programiranje (XP) 

 Metodologija Scrum 

 Adaptive Software Development 

 Crystal Clear and Other Crystal Metodologies 

 DSDM 

 Feature Driven Development 

 Lean software development 

 

 

5.5 XP (Ekstremno Programiranje) 

Razvoj programske opreme sta v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja izoblikovala 

predvsem dva vpliva: - notranji vpliv, pri katerem je objektno orientirano programiranje 

zamenjalo proceduralno programiranje v vlogi najbolj naklonjene programerske paradigme v 

podjetništvu; -zunanji vpliv, pri katerem je razmah »pika kom« podjetništva poudarjal hitrost 

dostave produkta na trţišče in rast podjetja kot poslovno in konkurenčno prednost. Hitro 

spreminjajoče se potrebe produkta so zahtevale krajše ţivljenjske cikle produkta in so bile 

pogosto nezdruţljive s tradicionalnimi metodologijami razvoja programske opreme. 

 

Ekstremno programiranje je najbolj poznan agilni proces. XP je lahka metodologija za hiter 

razvoj, ki daje poudarek skupinskemu delu ter postopkom implementacije in testiranja (zadaj 

uteţena metodologija). Pri XP se faze vrstijo v ekstremno majhnih korakih, v nasprotju s 

starejšimi procesi. Začetni (morda celo namenoma nepopoln) prehod med fazami lahko traja 

le dan ali dva, za razliko od mesecev ali let, ki jih za popoln prehod vseh faz zahteva slapovni 

model. XP temelji na skupnem lastništvu kode ter na kreiranju avtomatičnih testov, ki 

določajo konkretne cilje razvoja. Sledi programiranje v parih, ki se konča, ko so zaključeni vsi 

testi in programerji ne najdejo nobenih dodatno potrebnih  testov. Načrt in arhitektura 

produkta sta posledica preoblikovanja kode (refactoring) in pridejo na plan po samem 

programiranju. Sta pa narejena s strani istih programerjev, ki so pred tem implementirali 

kodo. Le zadnji del procesa - zlivanje načrta in programske kode - je skupen vsem ostalim 
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agilnim procesom. Nedokončan, a delujoč produkt je predstavljen uporabnikom ali vsaj 

tistemu predstavniku uporabnikov, ki je del razvojne skupine. Na tem mestu razvojna skupina 

zbere povratne informacije in začne proces ponovno na začetku, s kreiranjem testov za 

implementacijo naslednjih najpomembnejših produktnih sklopov.  Poglavitni cilj XP-ja je 

zniţati strošek sprememb produkta.  

 

Na XP lahko gledamo tudi kot na metodologijo, ki je sestavljena iz več plasti, kot prikazuje Slika 5: 

 

 
Slika 5: Plasti metodologije XP 

 

 

V okviru XP metodologije razvoje programske opreme se izvajajo štiri temeljne aktivnosti: 

 

 Kodiranje. Zagovorniki XP metodologije trdijo, da je implementirana koda edini 

pomemben cilj in merilo napredka na projektu. Projekt brez implementirane kode 

nima ničesar. 

 Testiranje. Testiranje je aktivnost, ki zmanjšuje negotovost glede kakovosti in 

ustreznosti implementirane kode. Razvojna skupina je lahko negotova glede tega, ali 

implementirana koda ustreza tistemu, kar je skupina mislila, da implementira. V ta 

namen XP uporablja avtomatizirane unit teste za testiranje kode. Razvojna skupina je 

nadalje lahko negotova glede tega, ali je tisto, kar je mislila, da implementira, tudi 

tisto, kar bi morala implementirati. V ta namen XP uporablja sprejemne 

(funkcionalne) teste, ki temeljijo na zahtevah produkta, podanih s strani stranke.  

 »Poslušanje«. Mogoče je, da razvojna skupina ne pozna poslovnega aspekta produkta, 

katerega razvija. V ta namen mora razvojna skupina prisluhniti tudi poslovnim 

potrebam stranke in jim podati tudi informacije o lastnih teţavah pri razumevanju 

zahtev produkta. 

 Načrtovanje. Zajema izdelavo strukture in opis logike sistema. Ta omogoča 

odstranjevanje nepotrebnih odvisnosti v sistemu in zagotavlja, da sprememba enega 

dela sistema ne bo vplivala na ostale dele sistema. Brez ustreznega načrta bo razvojna 

skupina prej ali slej naletela na teţave, ko bo sistem postal preveč kompleksen in 

soodvisnosti v sistemu ne bodo več jasne.  
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Vrednosti, ki jih XP poudarja, so: 

 Komunikacija. Pri izgradnji produkta je potrebno njegove zahteve predstaviti 

razvijalcem. V strogo formalnih metodologijah se zahteve predstavijo v dokumentirani 

obliki. Tehnike XP-ja pa omogočajo hitro verbalno širjenje znanja in zahtev produkta 

med udeleţenci razvojne skupine. XP je naklonjen enostavnemu načrtovanju, 

sodelovanju v skupini, pogostemu verbalnemu komuniciranju in uporabi povratnih 

informacij. 

 Enostavnost. XP spodbuja implementiranje najenostavnejših rešitev ter njihovo 

poznejše preoblikovanje kode (refacturing). Načrt in programska koda naj bosta 

osredotočena na današnje potrebe in ne na dolgoročne potrebe razvoja. Ta pristop 

utemeljuje s tem, da so dolgoročne rešitve tako ali tako podvrţene spremembam, in da 

se ne izplača vlagati napora v nekaj, kar se niti ne bo uporabilo zavoljo morebitnih 

bodočih zahtev po spremembi produkta. Programske rešitve pri XP-ju ne temeljijo na 

ponovni uporabljivosti kode. 

 Povratne informacije. Te se lahko pridobijo tako iz produkta samega kot pri izdelavi in 

izvajanju »unit testov« s strani razvijalcev. Lahko se pridobijo od stranke same, potem 

ko le-ta izvede sprejemne (funkcionalne) teste na trenutno izgrajenem produktu. Tako 

preverjanje se izvede vsaka dva ali tri tedne. Lahko pa se jih dobi od razvoje skupine; 

potem, ko stranka dostavi nove zahteve na produktu in lahko skupina neposredno 

oceni čas, ki bo potreben za implementacijo teh sprememb. 

 Pogum. Tu gre poudarek predvsem izgradnji programskih rešitev za današnje in ne za 

dolgoročne potrebe ter neprestanem preoblikovanju kode (refactoring) in opuščanju 

tistih delov programske kode, ki ne sluţijo več potrebam razvojne skupine. 

 Spoštovanje. Člani XP razvojne skupine nikoli ne vpeljejo nepreverjenih sprememb v 

kodi, ki bi lahko povzročile, da se celotna koda ne prevede več, da obstoječi unit testi 

spodletijo, ali pa da povzročijo nepotrebne zastoje pri delu razvojne skupine. 

 Inkrementalne spremembe in »objemanje« sprememb. XP trdi, da hkratno vpeljevanje 

velikih sprememb ne deluje. Namesto tega bolj ceni sprotno vpeljevanje manjših 

sprememb v več manjših razvojnih iteracijah, nad katerimi imata tako razvojna 

skupina kot stranka več nadzora. XP ne zavrača sprotnih sprememb pri zahtevah 

produkta; ampak te spremembe izkorišča pri iterativnem izboljševanju produkta.  

 

 

 

5.5.1 Kritike XP-ja 

 

Najbolj sporni vidik XP-ja je njegov pristop k upravljanju sprememb. Pri bolj formalnih 

metodologijah je prisoten organ, imenovan uprava za upravljanje sprememb (angl. Change 

management board), katerega namen je analiza in odobritev zahtev za spremembo (angl. 

Change request). Pri XP-ju je predstavnik stranke v razvojni skupini tisti, ki sporoča zahteve 

za spremembo - običajno kar neformalno in verbalno. Po eni strani se na ta način zmanjšujejo 

birokratski stroški postopka, po drugi strani pa ta način vodi v nepreglednost in nesledljivost 

zahtev, drago spreminjanje in nejasen obseg projekta. 

Nadaljne sporne strani XP-ja so: 

 Sprejem zahtev poteka v obliki avtomatiziranih sprejemnih (funkcionalnih) testov in 

ne v obliki dokumentiranih specifikacij. 

 Zahteve se definirajo postopoma in niso podane v enem sklopu na začetku projekta. 

 Programerji morajo programirati v parih. 
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 Ni podan celoten začetni načrt v enem kosu (anlg. Big Design Up Front). Večina 

načrtovalskih aktivnosti poteka inkrementalno in spotoma, začenši z najpreprostejšo 

rešitvijo in dodajanjem kompleksnosti spotoma, ko to zahteva spodletelo testiranje. 

 Predstavnik stranke je neprestano prisoten na projektu v razvojni skupini, kar se 

potrjuje kot vir stresa za ostale člane razvojne skupine. 

 XP običajno dobro deluje le v razvojni skupini, sestavljeni iz največ 12 članov. 

 

XP metodologija je primerna za projekte, ki: 

 Uporabljajo novo ali prototipno tehnologijo, kjer se zahteve hitro spreminjajo in kjer 

se šele skozi dejanski razvoj lahko odkrijejo nepredvidene teţave. 

 So v svojem temelju raziskovalni projekti, kjer bistven rezultat ni izdelani produkt kot 

takšen, ampak pridobljeno znanje med projektom. 

 So po obsegu manjši in laţje obvladljivi tudi z uporabo neformalnih metod. 

 

 

5.6 Metodologija SCRUM 

 

Scrum je agilni, iterativni in inkrementalni proces razvoja programske opreme. Izraz scrum 

izhaja iz leta 1986, ko sta Takeuchi in Nonaka v svoji študiji primerjala scrum formacijo 

rugbyjevskih ekip z malimi, funkcijsko organiziranimi projektnimi ekipami, ki sta jih 

preučevala, kot primer ekip z dokazano najvišjimi doseganimi rezultati. Scrum sestavlja 

ogrodje enostavnih pravil in vlog, ki omogočajo agilno razmišljanje in delovanje organizacije 

s ciljem povečanja njene produktivnosti in kvalitete. Ekipam omogoča, da si same določijo 

količino dela in način, kako to delo opraviti, ter tako zagotavlja prijetno in produktivno 

delovno okolje. Scrum je osredotočen na priorizacijo delovnih nalog glede na poslovno korist, 

ki jih te prinašajo, na povečanje koristnosti dostavljenega produkta ter na povišanje zgodnjih 

prihodkov oziroma koristi. Scrum je zastavljen na tak način, da se prilagaja spremenljivim 

zahtevam v kratkih in rednih razvijalskih intervalih. Ekipam tudi omogoča, da si prioritizirajo 

vrstni red uporabniških zahtev, ter tako v realnem času prilagajajo produkt uporabniškim 

potrebam. Na tak način Scrum zagotavlja, da ob dostavi uporabniki dobijo, kar ţelijo (in tako 

povečuje zadovoljstvo uporabnikov), ter hkrati odstranjuje odvečne zahteve in delovne 

naloge, ki uporabnikom ne prinašajo višje vrednosti. 

 

Scrum je enostavno ogrodje, ki deluje po načelu »nadziraj in prilagodi« (»inspect and adapt«), 

ki je sestavljeno iz treh vlog (»roles«), treh obredov (»ceremonies«) in treh izdelkov 

(»artifacts«). Tako načrtovano ogrodje dostavlja delujočo programsko opremo v sprintih 

(»sprints«), to so običajno 30-dnevne delovne iteracije. 

 

 Vloge (»Roles«) : Product Owner, ScrumMaster, Team;  

 Obredi (»Ceremonies«) : Sprint Planning, Sprint Review, Daily Scrum Meeting;  

 Izdelki (»Atrifacts«) : Product Backlog, Sprint Backlog, Burndown Chart. 

 

 

5.6.1.1 Vloge (»Roles«) 

 

 Lastnik produkta (Product owner) – je predstavnik vseh uporabnikov 

(»stakeholders«), katerega primarna osredotočenost je poslovna plat produkta. 

Njegova primarna naloga je  
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o priprava uporabniških zgodb, njihova prioritizacija in umeščanje v »product 

backlog«,  

o določitev časovnega okvira dostave produkta in njegove vsebine, 

o odgovornost za donosnost produkta (ROI), 

o sprejemanje ali zavrnitev delovnih rezultatov ekipe  

 Scrum Master – deluje v vlogi projektnega vodje. Skrbi za kontrolo »nadziraj in 

prilagodi« cikla. Pripravlja in vodi sestanke ter je lastnik »sprint backloga« in »burn 

donw chart-a«. Odstranjuje ovire in omogoča ekipi dosegati sprint goal. 

 Ekipa (Team) – 5 do 9 razvijalcev in testerjev, ki so odgovorni za analizo, 

načrtovanje, razvoj, testiranje in dostavo izdelka. Ekipa je seznanjena z vizijo in sprint 

goal-om  Product ownerja. 

 

 

5.6.1.2 Scrum obredi (»Ceremonies«) 

 

 Sprint planning - 8 urni sestanek na začetku vsakega sprint cikla. 

o Sprint planning 1: ekipa in Product owner  

 določijo Sprint backlog na osnovi ocenitev Product backloga in 

razpoloţljivosti članov ekipe.  

 Prioritizirajo uporabniške zgodbe 

 Določijo Sprint goal 

o Sprint planning 2 – Task planning: Ekipa določi, dodeli in oceni potrebne naloge 

(»Tasks«) vsaki zahtevi iz Sprint backloga. Dolţina naloge ne sme biti daljša od 

dveh dni. Naloge niso a priori dodeljene članom ekipe, ampak lahko vsakdo 

prevzame bilo katero nalogo, ki je še na voljo. V primeru, da se ocena nalog iz 

Sprint backloga bistveno razlikuje od začetnih ocen v Product backlogu, se ekipa 

pogodi s Product ownerjem o dodelitvi ustrezne količine dela v Sprint. 

 Sprint review – 4 urni sestanek, v katerem se Product ownerju predstavi dostavljeno 

funkcionalnost, ta pa preveri in določi, ali je sprint goal doseţen ali ne. Povabljeni so 

lahko tudi uporabniki (»stakeholders«) 

 Daily Scrum – 15 minutni stoječi sestanek, ki poteka vedno na isti lokaciji in ob točno 

določenem času. Zamujanje ni zaţeleno. Cilj dnevnega Scrum sestanka je ugotoviti: 

o katere naloge so se dokončale od prejšnjega  sestanka, 

o katere naloge se planira dokončati do naslednjega sestanka, 

o katere ovire (»impediments«) so v napoto temu planu, 

o katere uporabniške zgodbe so na voljo za testiranje (ter se jih ustrezno označi), 

o katere uporabniške zgodbe so uspešno stestirane (ter se jih ustrezno označi), 

o Daily Scruma se lahko udeleţi vsakdo, a govoriti je dovoljeno le članom ekipe, ki 

so se obvezali dostaviti elemente iz Sprint backloga   

 

Poleg omenjenih treh obredov poznamo še naslednje obrede: 

 Ocenitev Product backlog-a (Backlog estimation meeting) – Tega sestanka se 

udeleţujejo vsi Scrum udeleţenci, namen sestanka pa je ocenitev Product backlog 

zahtev in tako pripraviti Scrum backlog, ki je osnova za sestanka Sprint planning in 

Release planning. Product backlog je ocenjen glede na relativno točkovanje in ne v 

dejanskih časovnih enotah. V ta namen se običajno uporabljajo Fibonacijeva števila 

(2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89). 

 Sprint retrospective – 3 urni sestanek (lahko del Sprint review obreda) med katerem 

ekipa analizira potek minulega sprinta ter identificira: 
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o uspešne zgodbe in morebitne ovire,  

o časovni okvir odvijanja dogodkov, 

o dobre strani ter morebitne izboljšave, 

o izboljševalne naloge se določijo glede na to, ali je lastnik organizacija ali ekipa 

 Scrum zajtrk (Scrum breakfast) 

 »Brown bag meeting« 

 

 

5.6.1.3 Izdelki (»Artifacts«) 

 Product backlog - je spisek vseh zahtev (bodisi novih funkcionalnosti, zahtev po 

spremembah, defektov,...). Vsebina Product backloga je razvrščena in prioritizitrana 

glede na poslovno vrednost s strani Product ownerja 

 Sprint backlog – je spisek ocenjenih in prioritiziranih zahtev iz celotnega Product 

backloga, na katere se bo ekipa osredotočila v tekočem Sprintu (Sprint - dva do štiri 

tedensko obdobje, v katerem mora ekipa razviti in dostaviti uporabniške zgodbe iz 

tekočega Sprint backloga) 

 Burn down chart – je lista, ki sledi napredovanju sprint cikla in dokončanim 

uporabniškim zgodbam (Uporabniška zgodba (»User story«) – uporabniške zgodbe so 

enostavni, jasni in jedrnati opisi funkcionalnosti, ki bodo koristili končnim 

uporabnikom produkta) in nalogam v trenutnem Sprintu. 

 

 

 

5.6.1.4 Prilagodljivo projektno vodenje 

Nekatere splošne prakse Scruma so: 

 Stranke postanejo del razvojne ekipe  

 Scrum zagotavlja redne vmesne dostave delujoče funkcionalnosti, podobno kot druge 

forme agilnih metodologij. Na ta način pride stranka ţe zgodaj v stik z delujočim 

softverom in tako omogoča manj bolečo spremembo projektnih zahtev, če se to izkaţe 

za potrebno. 

 Pogosta priprava planov za ublaţitev tveganj s strani razvojne ekipe. 

 Transparentnost v planiranju in razvoju modulov izdelka. Vsakdo je seznanjen s tem, 

kdo je odgovoren za kaj in kdaj. 

 Pogosti sestanki s stranko z namenom nadziranja napredovanja projekta. 

 Mehanizem za zgodnje opozarjanje na morebitne zakasnitve ali odmike od časovnega 

plana. 

 Nobenega problema se ne pomete pod preprogo. Nihče ni kaznovan za priznavanje ali 

obveščanje o nepredvidenih teţavah. 

 Delovno okolje in delovni čas sta okrepljena. Daljši delovni čas ne pomeni nujno tudi 

več doseţenega rezultata.  

5.6.2 Prednosti Scrum-a 

 

1. Dobro delujoči Scrum dostavlja le funkcionalnost z najvišjimi poslovnimi koristmi ter se 

izogiba tisti funkcionalnosti, ki ni koristna za uporabnika. Statistika namreč kaţe, da se 
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pribliţno polovica dostavljene softverske funkcionalnosti nikoli ne uporablja. To pomeni, da 

se lahko razvoj konča v polovičnem času, če se izogibamo nekoristnemu delu. 

2. Običajno na napredovanje procesa razvoja vplivajo teţave, identificirane med 

dnevnimi sestanki. Z uporabo Scrum-a se ovire prioritizirajo in sistematično 

odstranijo, kar nadalje zvišuje produktivnost in kvaliteto.  

3. Scrum odstranjuje neposreden managerski pritisk na ekipo. Ekipi je dovoljeno, da si 

sama določa delovne naloge ter si tudi sama organizira izvajanje le-teh. Taka 

avtonomnost pozitivno vpliva na počutje članov ekipe in tako olajšuje zadrţevanje 

zaposlenih v ekipi in organizaciji.  

4. Scrum omogoča neprestano nadziranje, prilagajanje in samo-organiziranje ter 

spodbuja inovativnost. To neposredno vpliva na kvaliteto produkta, gradi prijetno 

delovno ozračje, generira visoko produktivnost in zadovoljstvo stranke ter omogoča 

doseganje zastavljenih trţnih in finančnih ciljev stranke.   

 

 

5.7 Rational Unified Process (RUP/UP) 

 

RUP/UP je iterativno-inkrementalni proces, uporabljen za poslovno modeliranje in razvoj 

programske opreme in je ustvarjen iz dokazano najboljših podjetniških praks. Ustvarjen s 

strani IBM Rational Software Corporation (bivši Rational Software) in vzet pod okrilje Object 

Management Group (OMG), je sčasoma postal standardni proces za izdelavo programske 

opreme, objektno orientiranih analiz, načrtovanja programskih konceptov  ter modeliranja 

poslovnih procesov. RUP/UP ni eden in edini strogo predpisujoč proces, ampak je sestavljen 

iz prilagodljive druţine procesov. Primeren je za razvoj večjih projektov z veliko projektno 

ekipo. RUP/UP temelji na uporabi primerov uporabe (angl. Use Case), osredotočen je na sfero 

projektnega vodenja in tesno povezan z uporabo UML-ja za standardno notacijo. 

UP in RUP imata skupen začetek, le da je UP isto kot RUP brez licenčnih RUP produktov. V 

bistvu proces brez spremljajočih orodij, uporabniških dokumentacij itd. 

 

Stvaritelji tega razvojnega procesa so poskušali zaznati skupne značilnosti neuspešnih 

projektov in iz tega povleči in ugotoviti osnovne razloge za njihov neuspeh. Listo razlogov za 

neuspeh projekta sestavljajo: 

 Ad hoc upravljanje zahtev 

 Dvoumna in nejasna komunikacija med stranko in razvojno ekipo 

 Nestabilna in krhka arhitektura 

 Prevelika kompleksnost projekta 

 Neugotovljena neskladja med zahtevami,  načrtovanjem in implemetacijo 

 Nezadostno testiranje 

 Subjektivno ocenjevanje projektnega stanja 

 Nezmoţnost upravljanja s tveganji 

 Nekontrolirano širjenje zahtev po spremembi 

 Nezadostna avtomatizacija 

 

Rezultat te raziskave je bil sistem najboljših praks – RUP.  
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UP sestavljajo štiri faze, le-te pa sestojijo iz iteracij. Iteracija je določena s časovnim 

intervalom, v katerem se izvaja, faza pa je določena s cilji, s katerimi se mora zaključiti. Štiri 

faze UP-a so: Inception (Začetna faza), Elaboration (Zbiranje informacij), Construction 

(Konstrukcija), in Transition (Prevzem). Vsaka izmed faz ima kot cilj doseči svoj predhodno 

določeni mejnik v razvojnem ciklu (angl. Lifecycle Milestone).  

1. V Začetni fazi je poudarek na projektnem vidiku, viziji, tveganjih, faktorjih uspeha, 

proračunu, pričakovanem donosu, trţni prepoznavnosti in zahtevah.  Skratka na ciljih, 

ki jih mora projekt izpolniti. Poslovni vidik je dopolnjen z osnovnim Use Case 

modelom, projektnim planom, začetno ocenitvijo tveganj in projektnim opisom 

(osnovne projektne zahteve, projektne omejitve in ključne značilnosti in 

funkcionalnosti). Če projekt ne preide mejnika Inception faze, imenovanega »Ciljni 

mejnik razvojnega cikla« (angl. »Lifecycle Objective Milestone«), potem se ga lahko 

ali ukine ali pa prenovljen in izboljšan ponovno vstopi v to fazo.     

2. Cilj faze Zbiranje informacij je potrditev pravilnosti zastavljene arhitekture in v njej 

projekt začne dobivati svojo obliko. V primeru, da projekt ne preide mejnika 

Elaboration faze, imenovanega »Arhitekturni mejnik razvojnega cikla« (angl. 

»Lifecycle Architecture Milestone«), potem se ga še vedno lahko ali ukine ali pa 

prenovi. Ko pa projekt preide to fazo je kakršnakoli sprememba teţje izvedljiva. 

3. Cilj faze Konstrukcija je izgradnja produkta, ki kot rezultat daje prvo različico 

produkta. Zaključek te faze določa »Operativni mejnik razvojnega cikla« (angl. 

»Operational Capability Milestone«). 

4. Cilj faze Prevzem pa je izdaja oz. predaja končne različice produkta uporabniku. V tej 

fazi se vršijo aktivnosti usposabljanja uporabnika, vzdrţevalcev ter beta testiranje in 

validacija produkta glede na uporabnikova pričakovanja. Zaključek te faze določa 

mejnik »izdaja produkta« (angl. »Product Release Milestone«), s katerim se tudi 

celotni razvojni cikel konča. 

 

Vsi ti mejniki so doseţeni takrat, ko so do zadostne mere dokončani predhodno določeni 

projektni izdelki za določeno fazo razvoja.  

Vsaka faza pa sestoji iz enakega vrstnega reda disciplin. Te discipline so: 

 Poslovno modeliranje (Cilj te discipline je vzpostaviti jasen komunikacijski kanal med 

poslovnim in softverskim inţeniringom in skupno razumevanje ciljev med vsemi 

udeleţenci, t.j. stranko, končnim uporabnikom in razvijalci. Projektni izdelek te 

discipline je Business model) 

 Zajem zahtev (Projektni izdelek te discipline je Use-Case model) 

 Analiza zahtev in načrtovanje (Projektni izdelek te discipline je Analysis/Design 

model) 

 Implementacija (na osnovi Implementation modela) 

 Testiranje (na osnovi Test modela) 

 Postavitev (na osnovi Deployment modela) 

 

Poleg zgoraj navedenih »inţenirskih« disciplin obstajajo še tri »podporne« discipline: 

 Upravljanje s konfiguracijo in upravljanje s spremembami 

 Projektno vodenje (to skrbi za pravilno upravljanje z iteracijami s strani projektnega 

vodje, saj poleg krovnega faznega plana projekta obstaja še več iteracijskih planov 

projekta) 

 Upravljanje z okoljem (procesi, orodja) 
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Slika 6: Dve dimenziji RUP-a 

 

 

Prehod med vsemi naštetimi disciplinami od prve do zadnje imenujemo iteracija ali delovni 

tok (angl. Workflow). Iteracije nastopajo v vsaki od štirih faz razvoja in jih sestavlja enaki 

vrstni red disciplin; vedno. Rezultat vsake iteracije je dokončanje določenega števila 

projektnih izdelkov do določene mere. Projektni izdelek je lahko programska koda, prevedena 

izvršilna koda, dokument, načrt, itd. Tedaj, ko so projektni izdelki za določeno fazo razvoja 

dokončani, se proces nadaljuje v naslednji fazi razvoja. Kateri projektni izdelki bodo izdelani 

v posamezni fazi razvoja, se določi v Development Case dokumentu na začetku procesa. Med 

prehodom skozi iteracijo je čas in napor,  porabljen za vsako disciplino, odvisen od faze, v 

kateri se iteracija izvaja. V Začetni fazi se v vsaki iteraciji porabi največ časa v disciplinah 

»Poslovno modeliranje« in »Zajem zahtev«, v fazi Zbiranja informacij v disciplinah »Analiza 

in Načrtovanje« in »Implementacija«, v Konstrukcijski fazi v disciplinah »Implementacija« in 

»Testiranje«, v Prevzemni fazi pa v disciplini postavitev. 

Večje število iteracij v posamezni fazi daje kot rezultat višjo kvaliteto projektnih izdelkov za 

to fazo, po drugi strani pa povečuje čas razvoja. To pomeni, da je potrebno vedno doseči 

kompromis med kvaliteto izdelkov in časom razvoja. 

 

Pomemben vidik RUP je tudi prilagodljivost. Mogoče ga je prilagoditi različnim 

organizacijam in projektom. Vsebuje namreč veliko izdelkov in aktivnosti, ki niso obvezne, 

poleg tega pa tudi orodja, ki omogočajo spreminjanje in prilagajanje osnovnega procesa ter 

kreiranje novih prilagojenih različic metodologije. 
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Slika 7: RUP/UP model razvoja programske opreme 

 

 

 

10 korakov UP-a: 

1. Definicija Development Case-a za projekt, to je spisek projektnih izdelkov, ki jih je 

potrebno izdelati v toku razvojnega cikla. Primeri uporabe (Use Case-i) naj bodo del 

tega spiska, saj RUP/UP temelji na njihovi uporabi. 

2. Priprava spiska čimvečjega števila Use Case-ov za projekt. 

3. Razvrstitev Use Case-ov glede na stopnjo tveganja, od največje do najniţje. 

4. Razvrstitev projektnih izdelkov po disciplinah. 

5. Iterativni prehod preko RUP/UP disciplin in izdelava projektnih izdelkov, ki zadoščajo 

Use Case-om, začenši z Use Case-om z ugotovljeno največjo stopnjo tveganja. 

6. Iterativni prehod preko RUP/UP disciplin in izpopolnitev projektnih izdelkov do 

določene stopnje dokončanja. 
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7. Doseganje mejnika dokončanja Začetne faze, prehod v fazo Zbiranja informacij in 

ponovitev korakov 5 & 6. 

8. Doseganje mejnika dokončanja faze Zbiranja informacij, prehod v fazo Konstrukcija 

in ponovitev korakov 5 & 6. 

9. Doseganje mejnika dokončanja faze Konstrukcija, prehod v fazo Prevzem in 

ponovitev korakov 5 & 6. 

10.  Doseganje mejnika dokončanja faze Prevzem, upravljanje s spremembami in 

vzdrţevanje produkta. 

    

Najboljše prakse RUP/UP-a so: 

 Iterativni razvoj 

 Upravljanje z zahtevami 

 Uporaba komponentno osnovane arhitekture 

 Vizualno modeliranje 

 Preverjanje kvalitete 

 Upravljanje in kontrola nad spremembami 
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6 Primerjava metodologij z vsoto uteženih ocen 
 

Kategorije sodil, po katerih primerjamo metodologije med seboj, so razdeljene v dva sklopa. 

V prvem se nahajajo splošne karakteristike metodologije in projektov, povzete po [5], v 

drugem pa specifične zahteve metodologij, vzete večinoma iz praktičnih izkušenj ter glede na 

potrebe in značilnosti Data Protector projektov in organizacije Hermes Softlab d.o.o. 

 

6.1 Splošne značilnosti metodologij 

 

6.1.1 Karakteristike metodologij  

 

6.1.1.1 Karakteristike procesa  

Karakteristike, ki sestavljajo skupino karakteristik Proces so naslednje:  

• Osnovni postopki, ki se nadalje deli na podkarakteristike:  

o Vzpostavitev,  

o Zajem zahtev,  

o Analiza in načrtovanje,  

o Implementacija in testiranje,  

o Postavitev,  

o Vzdrţevanje in rast,  

o Poslovno modeliranje.  

Pri naštetih podkarakteristikah gre za posamezne postopke, ki jih neka metodologija 

obsega. Vsaka izmed naštetih podkarakteristik ima lahko eno izmed vrednosti: Ni opisa, 

Lahek postopek, Podroben postopek. Prva moţnost – Ni opisa pomeni, da nek postopek 

v okviru metodologije ni opisan, vendar to še ne pomeni, da ga v okviru neke 

metodologije ni mogoče izvajati. Lahko ga na primer prevzamemo iz druge 

metodologije ali izdelamo povsem na novo. Lahek postopek pomeni, da obstaja opis 

postopka, ki pa je le okviren in ne predpisuje podrobno vseh aktivnosti in izdelkov 

postopka. Najbolj obseţen je Podroben postopek, ki natančno predpisuje vse aktivnosti, 

vloge in izdelke nekega postopka, poleg tega pa opisuje tudi tehnike. 

• Podporni postopki, ki se deli na podkarakteristike:  

o Obvladovanje različic,  

o Vodenje projekta,  

o Obvladovanje razvojnega okolja,  

o Obvladovanje dela s kadri.  
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Tudi te podkarakteristike imajo lahko vrednosti: Ni opisa, Lahek postopek, Podroben 

postopek. Pomen vrednosti je enak kot pri karakteristiki Osnovni postopek.  

• Razmerja med časi za posamezne postopke, ki ima lahko naslednje vrednosti: Front-

loaded, Back-loaded, Balanced. 

• Primarni ţivljenjski cikel metodologije, ki ima lahko vrednosti:  

o Slapovni razvoj (pravi),  

o Slapovni razvoj (modificirani),  

o Iterativni (spiralni),  

o Inkrementalni,  

o Evolucijsko prototipiranje,  

o Kodiraj in popravi  

Moţno je, da metodologija podpira tudi več različnih ţivljenjskih ciklov. Tudi v takem 

primeru se moramo odločiti, kateri ţivljenjski cikel bomo uporabili na konkretnem 

projektu – torej izberemo en primarni cikel in metodologijo primerjamo za ta cikel. V 

primeru, ko je moţna tudi uporaba kombinacije več ţivljenjskih ciklov, pa lahko tudi v 

odločitvenem modelu izberemo več ciklov (npr. če je primarni ţivljenjski cikel 

metodologije iterativni in hkrati tudi inkrementalni lahko vsakemu damo 0,5 točke). 

• Uporaba prototipov (ne glede na ţivljenjski cikel), ki ima lahko vrednosti Ni posebej 

opisana, Je opisana. Prototipe lahko uporabimo pri različnih postopkih ne glede na 

izbrani ţivljenjski cikel,- največkrat pri zajemu zahtev pa tudi pri študiji izvedljivosti, 

kadar gre za nov sistem, za katerega ne vemo, ali je izvedljiv. 

• Opisane vloge, ki se deli na podkarakteristike:  

o Vloga naročnika/uporabnika,  

o Razvojne vloge,  

o Analitične vloge,  

o Vloge preizkušanja,  

o Upravljavske vloge.  

Podkarakteristike imajo lahko vrednosti: Ni opisa, Okviren opis, Podroben opis. 

Vrednost Ni opisa pomeni, da neka skupina vlog v okviru metodologije ni opisana, 

vendar se kljub temu lahko izvaja. Odsotnost opisa pomeni, da vloga ni strogo določena 

ter da imajo pri definiranju vloge člani skupine precej proste roke. V nasprotju pa 

Podroben opis pomeni točno definiranje odgovornosti in nalog neke vloge.  

 

• Sledenje izdelkom, ki se deli na podkarakteristike: Z vrha in Od spodaj z moţnimi 

vrednostmi Ni podprto, Je delno podprto in Je dobro podprto. V neki metodologiji sta 

lahko podprti obe smeri sledenja, le ena ali pa sledenje sploh ni podprto. Pri sledenju z 

vrha gre za vprašanje, ali je mogoče sledenje od izdelkov zajema zahtev do izdelkov 

implementacije. Pri sledenju od spodaj pa je vprašanje ravno obratno – ali je mogoče iz 

implementacije priti do zajema zahtev. Sledenje od spodaj je še posebno pomembno pri 

vzvratnem inţenirstvu.  
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6.1.1.2 Karakteristike notacije  

 

V primeru, da metodologija uporablja ali priporoča uporabo določene notacije, je potrebno 

oceniti tudi karakteristike priporočene notacije. Karakteristike, ki sestavljajo skupino 

karakteristik Notacija so naslednje:  

• Priporočena notacija, ki se deli na podkarakteristike:  

o Za prikaz zgradbe (strukture)  

o Za prikaz dogajanja (dinamike)  

o Za podatkovno modeliranje  

o Za poslovno modeliranje  

Vsaka podkarakteristika ima lahko eno izmed vrednosti: Ni priporočene notacije, 

Strukturna notacija, Objektna notacija. Podkarkteristike so določene glede na tipe 

notacij. Metodologija lahko priporoča eno ali več vrst notacij, nekatere metodologije pa 

notacije ne priporočajo. Poleg delitve na notacijo za prikaz statike in dinamike je kot 

posebna karakteristika še notacija za podatkovno modeliranje, saj naj bi bil podatkovni 

model eden izmed najbolj uporabnih modelov in je zato obravnavan ločeno. Ločeno je 

obravnavano tudi poslovno modeliranje, saj ga precej metodologij ne obsega, hkrati pa 

je potrebno le pri nekaterih vrstah projektov. 

• Opis notacije ima lahko vrednosti Ni opisa, Okviren opis in Podroben opis. V primeru, da 

metodologija priporoča neko notacijo jo lahko boj ali manj podrobno opisuje. Nekatere 

metodologije pa notacije sploh ne opisujejo, čeprav jo priporočajo.  

• Delitev modelov med projektne skupine, ki ima lahko vrednosti: Ni mogoča, Je delno 

podprta, Je dobro podprta. V primeru, kadar metodologija priporoča določeno notacijo, 

se postavi tudi vprašanje, ali notacija vsebuje mehanizme, ki omogočajo, da lahko nek 

model hkrati izdeluje več članov skupine. Mehanizem, ki ga na primer lahko uporabimo 

v UML je delitev modelov v pakete in ločena izdelava posameznih paketov, seveda so 

tudi druge moţnosti. Nekatere notacije delitve ne omogočajo, oziroma je teţje izvedljiva 

(npr. podatkovni model je teţko razdeliti med več članov projektne skupine, saj nima 

mehanizmov kot so paketi, podsistemi itd. v razrednem modelu). Seveda mora delitev 

omogočati tudi orodje in ni le stvar notacije.  

 

6.1.1.3 Karakteristike priporočenih orodij in programskih jezikov  

 

Kadar metodologija priporoča ali predpisuje uporabo konkretnih orodij ali programskih 

jezikov, je potrebno oceniti tudi ta priporočena orodja. Karakteristike, ki sestavljajo kategorijo 

Priporočena orodja in programski jeziki, so: 

• Orodja za podporo postopkom, ki se deli na podkarakteristike:  

o Zajem zahtev,  

o Analiza in načrtovanje,  

o Vodenje projekta,  

o Obvladovanje različic in sprememb,  

o Izdelava poročil,  
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o Funkcionalno testiranje,  

o Zagotavljanje nefunkcionalne kakovosti.  

Vsaka izmed podkarakteristik predstavlja skupino sorodnih postopkov, ki so lahko v 

večji ali manjši meri podprti z orodji. Vrednosti, ki jih lahko posameznim 

podkarakteristikam določimo so: Ni orodji, Brez avtomatizacije / vezana, Brez 

avtomatizacije / nevezana, Z avtomatizacijo / vezana, Z avtomatizacijo / nevezana. 

Kadar je na voljo orodje za podporo nekega postopka je pomembno kakšno stopnjo 

avtomatizacije tega postopka omogoča. Orodje za načrtovanje lahko na primer omogoča 

generiranje kode, generiranje diagramov na podlagi drugih diagramov itd. Poleg tega je 

pomembno tudi, ali je metodologija vezana na uporabo določenih orodij ali pa jih le 

priporoča (npr. CDM je vezan na orodje Designer).  

V skupino orodij za zagotavljanje kakovosti sodijo orodja za optimizacijo kode, orodja 

za standardizacijo izdelkov (komentarji v kodi, oblika kode, oblika drugih izdelkov), 

orodja za preverjanje pravilnosti vmesnih izdelkov, orodja za preverjanje zmogljivosti 

programske rešitve itd.  

• Priporočeni programski jeziki za uporabo z metodologijo, ki se deli na podkarakteristike:  

o Spletni jeziki in orodja (JavaScript, ASP47, HTML,…)  

o Java  

o Objektni jeziki (C++, Objektni Pascal, …)  

o Strukturni jeziki.  

Vsaka izmed podkarakteristik ima eno izmed vrednosti: Manj primerni, Primerni. Kjer 

vrednost pove ali je nek tip jezika primeren za uporabo skupaj z določeno metodologijo 

ali ne.  

 

6.1.1.4 Karakteristike ciljnega sistema  

 

Metodologija je lahko bolj ali manj primerna za neko vrsto sistema. Karakteristike ciljnega 

sistema so razdeljene na podkarakteristike:  

• Arhitektura, ki se deli na podkarakteristike:  

o Več-nivojska,  

o Odjemalec/streţnik,  

o Samostojne aplikacije.  

• Podatkovne baze,  

o Relacijske,  

o Hierarhične,  

o Objektne.  

• Povezovanje in ovojnice,  

o Povezovanje (EDI, XML, …),  

o Ovojnice (CORBA, COM48,…).  

• Tip  
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o Spletne storitve,  

o IS in MIS49 (OLAP50, Podatkovna skladišča)  

o Posebne aplikacije (sistemske, v realnem času, …)  

 

Vsaka izmed naštetih podkarakteristik ima eno izmed vrednosti: Manj primera, Primerna; 

kjer vrednost pove, ali je metodologija primerna za razvoj sistema s takimi 

podkarakteristikami.  

 

6.1.1.5 Karakteristike podpore in izobraževanja  

 

Karakteristike, ki sestavljajo skupino Podpora in izobraţevanje, so:  

• Zahtevnost šolanja glede na vlogo, ki se deli na podkarakteristike:  

o Razvijalec,  

o Načrtovalec,  

o Analitik,  

o Vodja projekta,  

o Preizkuševalec,  

o Drugo.  

Vsaka izmed podkarakteristik ima lahko eno izmed vrednosti: Nizka, Srednja, Visoka. Pri tem 

pod vlogo ni mišljena le ena vloga ampak skupina vlog. Tako je pod analitikom zajeto tudi 

poslovno modeliranje in zajem zahtev, pod načrtovalcem tudi načrtovanje PB itd.  

• Kakšna podpora je na voljo, ki se deli na podkarakteristike:  

o Šolanje,  

o Svetovanje,  

o Literatura.  

Vsaka izmed podkarakteristik ima lahko eno izmed vrednosti: Teţko dostopno, 

Dostopno. S to karakteristiko torej ocenimo dostopnost znanja o neki metodologiji.  

• Skladnost konceptov, terminov in pravil, ki se deli na podkarakteristike:  

o Koncepti metodologije in klasični koncepti,  

o Metodologija, orodja in jeziki.  

Vsaka izmed naštetih podkarakteristik ima lahko eno izmed vrednosti: Koncepti 

večinoma niso skladni, Koncepti so delno skladni, Koncepti so večinoma skladni. Pri 

tem primerjamo skladnost konceptov same metodologije s splošnimi (klasičnimi) 

koncepti ter skladnost konceptov, uporabljenih v metodologiji in orodjih ter jezikih.  

 

Poleg naštetih podkarakteristik ta karakteristika vsebuje še podkarakteristiko Pristopi 

metodologije in splošne smernice razvoja, ki ima lahko vrednosti Vrsta samosvojih pristopov, 

Srednje, Pristopi so večinoma običajni; pri čemer se primerja pristope (ne koncepte), ki jih 

uporablja metodologija s splošno priznanimi pristopi, ki se ţe dlje časa uporabljajo pri razvoju 

programske opreme.  
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6.1.2 Karakteristike projektov  

 

6.1.2.1 Velikost in kompleksnost načrtovanega sistema (in projekta)  

 

Karakteristike, ki sestavljajo skupino Velikost in kompleksnost načrtovanega sistema so 

naslednje:  

• Obseg sistema, ki ima lahko vrednosti: Majhen, Srednji, Velik. Pri oceni obsega sistema si 

lahko pomagamo z različnimi ocenami, kot so na primer funkcijske točke, predvideno 

število vrstic programske kode, predvideno število razredov itd.  

• Kompleksnost in arhitektura sistema, ki ima lahko vrednosti: Majhna, Srednja, Velika. Pri 

kompleksnosti in arhitekturi sistema ocenjujemo število zunanjih vmesnikov, število 

arhitekturnih nivojev, predvideno število podprtih konfiguracij strojne opreme (strojnih 

platform), predvideno število podprtih konfiguracij podporne programske opreme 

(programskih platform), število uporabnikov in število različnih tipov uporabnikov, 

število namestitev odjemalca in število namestitev streţnika itd.  

• Kritičnost sistema, ki ima lahko vrednosti: Udobje, Denar, Nenadomestljiv denar, 

Ţivljenje. Ta karakteristika temelji na predpostavki, da je potrebna za bolj kritičen 

sistem, katerega odpoved ima lahko hujše posledice, tudi bolj rigorozna metodologija. 

Stopnja kritičnosti sistema je torej odvisna od posledic, ki bi jih imela njegova odpoved.  

• Preteklost sistema, ki ima lahko vrednosti: Nov sistem, Nov sistem na osnovi starega (star 

sistem je strukturen), Nov sistem na osnovi starega (star sistem je OO), Prenova (star 

sistem je strukturen), Prenova (star sistem je OO). Ta karakteristika nam pove ali ţe 

obstaja starejši sistem, ki je osnova novemu in v kakšnem razvojnem okolju je razvit 

(strukturnem ali objektnem).  

• Predvidena prihodnost sistema, ki ima lahko vrednosti: Vzdrţevanje, Obseţne nadgradnje, 

Nove različice na tej osnovi. Ta karakteristika določa, kakšna je predvidena prihodnost 

sistema. V primeru, da nameravamo sistem samo vzdrţevati, bo verjetno zadostovala 

manj obseţna dokumentacija kot v primeru, ko predvidevamo nove različice ali 

obseţnejše nadgradnje.  

 

6.1.2.2 Vrsta projekta  

 

Karakteristike, ki sestavljajo skupino Vrsta projekta, so naslednje:  

• Prioritete projekta, ki ima lahko vrednosti: Čas končanja projekta, Sledljivost projekta, 

Ponovljivost projekta. Ta karakteristika podaja, kaj je za nek projekt prednostno. To je 

lahko čimkrajši čas dokončanja projekta oziroma čimvečja produktivnost, pri čemer je 

stopnja tolerance za izdelke visoka in dokumentacija minimalna. Lahko je prioriteta 

sledljivost posameznim delom in izdelkom projekta, kar na primer pomeni, da mora biti 

v vsakem trenutku moţno ugotoviti, na podlagi katere zahteve je nastal nek izdelek; 

dokumentacija je popolnejša. V primeru, da bomo enak ali podoben projekt ponovili, pa 

je priporočena še popolnejša dokumentacija, ki bo temelj tudi za naslednji projekt.  

• Spremembe v okolju, ki ima lahko vrednosti: Predvidljiv projekt, Prilagodljiv projekt. V 

primeru predvidljivega projekta pričakujemo malo sprememb v okolju, ki bi vplivale na 
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projekt. Obratno velja za prilagodljiv projekt, ki naj bi se tudi stalno prilagajal 

spremembam v okolju in seveda tudi uporabljal ustrezno prilagojeno metodologijo.  

• Finančni vidik, ki ima lahko vrednosti: Predvidena močno omejena količina sredstev, 

Predvidena zadostna količina sredstev. V primeru omejene količine sredstev bomo 

morda morali omejiti funkcionalnost sistema.  

• Časovni vidik, ki ima lahko vrednosti: Zaključka ni mogoče preloţiti (predvidljiv urnik), 

Zaključek je mogoče preloţiti (spremenljiv urnik). V primeru, ko zaključka projekta ni 

mogoče preloţiti, je potreben predvidljiv plan projekta, v katerem ne bo prišlo do večjih 

sprememb.  

 

6.1.2.3  Predviden tip projekta/sistema  

 

Karakteristike, ki sestavljajo skupino Predviden tip projekta/sistema, so naslednje:  

• Arhitektura, ki ima lahko vrednosti: Več-nivojska, Odjemalec-streţnik, Samostojne 

aplikacije.  

• Podatkovne baze, ki ima lahko vrednosti: Relacijske, Hierarhične, Objektne  

• Povezovanje in ovojnice, ki ima lahko vrednosti: Povezovanje (EDI, XML), Ovojnice 

(CORBA, COM)  

• Tip, ki ima lahko vrednosti: Spletne storitve, MIS (OLAP, podatkovna skladišča), Posebne 

aplikacije (sistemske, v realnem času)  

 

6.1.2.4 Razvojno okolje  

 

Naslednje karakteristike sestavljajo skupino Razvojno okolje:  

• Velikost razvojne skupine (število vseh članov), ki ima lahko vrednosti: Majhna, Srednja, 

Velika. Pri tej karakteristiki gre za velikost celotne razvojne skupine – torej število vseh 

članov v razvojni skupini, tudi članov drugih organizacij, ki na projektu sodelujejo.  

• Razporeditev razvijalcev, ki ima lahko vrednosti: Skupen prostor, Več prostorov, Več 

stavb, Več lokacij. Vsi razvijalci so lahko v skupnem prostoru, v več ločenih prostorih, 

različnih stavbah ali pa celo po več ločenih lokacijah (glej: [1] str 80).  

• Število izvajalcev (organizacij) na projektu, ki ima lahko vrednosti: 1, 2 do 3, 4 do 6, 7 in 

več. Gre za število vseh organizacij, ki na projektu sodelujejo kot izvajalci.  

• Število udeleţenih organizacij (uporabniki, viri podatkov itd.), ki ima lahko vrednosti: 1, 2 

do 3, 4 do 6, 7 in več. V tem primeru gre za število organizacij, ki sodelujejo na 

projektu, pa niso izvajalci. Pri tem gre poleg uporabnikov tudi za vire podatkov, podjetja 

za zagotovitev infrastrukture ipd.  

 

6.1.2.5 Človeški faktor  

 

Naslednje karakteristike sestavljajo skupino Človeški faktor:  

• Izkušenost pri projektih razvoja programske opreme, ki ima lahko vrednosti: Slaba, 

Srednja, Dobra; pri čemer gre za oceno povprečne izkušenosti članov skupine na 

projektih s podobno problematiko. Oceno lahko dobimo tudi s pomočjo ankete med 

potencialnimi člani razvojne skupine.  
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• Pripravljenost na učenje, ki ima lahko vrednosti: Nizka, Srednja, Visoka. Gre za oceno, ali 

so člani projektne skupine pripravljeni sprejemati novo znanje. Oceno lahko pridobimo 

tudi z anketo med potencialnimi člani skupine. 

• Pripravljenost na sodelovanje/discipliniranost, ki ima lahko vrednosti: Nizka, Srednja, 

Visoka. Pri tej oceni podamo stopnjo pripravljenosti za sodelovanje med člani skupine ter 

njihovo discipliniranost (npr. ali člani projektne skupine tudi sami storijo očitno potrebne 

stvari ali pa za vse potrebujejo eksplicitna navodila). Tudi to oceno lahko pridobimo s 

pomočjo ankete med potencialnimi člani skupine ali pa jo poda vodja projekta, ki je ţe 

delal s to skupino.  

• Poznavanje problemske domene, ki ima lahko vrednosti: Slabo poznavanje, Srednje dobro 

poznavanje, Zelo dobro poznavanje;- na primer, na koliko podobnih projektih je 

projektna skupina ţe sodelovala.  

• Discipliniranost, ki ima lahko vrednosti: Nizka, Srednja, Visoka. Pomeni, v kolikšni meri 

projektna skupina spoštuje standarde, deluje v skladu z navodili itd.  

• Izkušenost pri uporabi metodologij razvoja PO, ki ima lahko vrednosti: Slaba, Srednja, 

Dobra. Govori o tem, ali imajo člani projektne skupine izkušnje z metodologijami 

razvoja PO.  

• Tip organizacije / samostojnost posameznikov, ki ima lahko vrednosti: Avtokratska / 

Odloča nadrejeni, Srednje, Liberalna / Samostojno odločanje. Od tipa organizacije je 

precej odvisno, kakšna metodologija je bolj primerna.  

 

6.1.2.6 Naročnik  
 

Naslednje karakteristike sestavljajo skupino Naročnik:  

• Kakovost organizacije / poslovnih procesov, ki ima lahko vrednosti: Nizka, Srednja, 

Visoka. Karakteristika govori o kakovosti poslovnih procesov v naročnikovi 

organizaciji.  

• Poznavanje problemske domene, ki ima lahko vrednosti: Slabo, Srednje, Dobro in govori o 

tem, kako dobro pozna problemsko domeno sam naročnik.  

• Zahteve naročnika glede procesa, ki ima lahko vrednosti: Lahke, Srednje, Rigorozne in 

govori o tem, kakšen proces razvoja zahteva naročnik. Npr. v okviru procesa lahko 

zahteva izdelavo obseţne dokumentacije ali pa ga dokumentacija (razen uporabniške) 

sploh ne zanima.  

• Sodelovanje (strokovnjakov naročnika), ima lahko vrednosti: Slabo, Srednje, Dobro. 

Karakteristika govori o tem, ali so strokovnjaki s strani naročnika pripravljeni sodelovati 

pri razvoju programske rešitve.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

50 

6.2 Specifične zahteve metodologij glede na potrebe in značilnosti 
Data Protector projektov v organizaciji Hermes Softlab d.d. 

 

Spodnji sklop sestavljajo zahteve metodologij, vzete iz praktičnih izkušenj glede na 

obravnavani tip projekta in organizacije. Nekatere od spodaj naštetih značilnosti metodologij 

se dajo najti ţe v sklopu splošnih značilnosti (glej poglavje 5.1) 

 

1. Sposobnost zgodaj pomagati naročniku določiti ali preveriti jasne zahteve produkta s 

pomočjo prototipa  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/uporaba prototipov) 

2. Sposobnost zgodnjega odkrivanja in obvladovanja tveganj na projektu / odpravljanje 

velike začetne stopnje negotovosti  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Razmerja med časi za 

posamezne postopke) 

3. Sposobnost čimprejšnje in čim cenejše ukinitve projekta, ko se to izkaţe kot nujnost  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Razmerja med časi za 

posamezne postopke) 

4. Sposobnost prilagajanja zahtevam po spremembi (Change request / Change order) (del 

5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Primarni ţivljenjski cikel 

metodologije) P: (Karakteristike projektov/Vrsta projekta/Spremembe v 

okolju/Predvidljiv projekt) 

5. Sposobnost jasnega dolgoročnega planiranja projekta  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Osnovni postopki, 

podporni postopki) 

6. Sposobnost točnega planiranja resursov, časovnih okvirov, stroškov razvoja  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Podporni 

postopki/Vodenje projekta, obvladovanje dela s kadri), (del 9.1.2.2 Karakteristike 

projektov/Vrsta projekta/Prioritete projekta/sledljivost projekta, Karakteristike 

projektov/Vrsta projekta/Finančni vidik/predvidena zadostna količina sredstev,  

Karakteristike projektov/Vrsta projekta/Časovni vidik/Zaključek je mogoče preloţiti) 

7. Čimprejšnja dostava produkta na trg (short time to market) – konkurenčna prednost  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Razmerja med časi za 

posamezne postopke),  (del 9.1.2.2 Karakteristike projektov/Vrsta projekta/Prioritete 

projekta/Čas končanja projekta) 

8. Hitro posnemanje konkurenčnih prednosti drugih produktov  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Razmerja med časi za 

posamezne postopke), (del 9.1.2.2 Karakteristike projektov/Vrsta projekta/Prioritete 

projekta/Čas končanja projekta) 

9. Proizvedena dokumentacija za nadaljno uporabo (nadaljni razvoj, vzdrţevanje) (del 

5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Razmerja med časi za 

posamezne postopke),  (del 9.1.2.1 Karakteristike projektov/Velikost in kompleksnost 

načrtovanega sistema (in projekta)/predvidena prihodnost sistema/vzdrţevanje, 

obseţne nadgradnje, nove različice na tej osnovi) 

10. Feedback (povratna informacija od dosedanjega napredka na projektu) / Sposobnost 

sprotnega izboljševanja procesa  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Primarni ţivljenjski 

cikel metodologije), (del 9.1.2.2 Karakteristike projektov/Vrsta projekta/Spremembe v 

okolju/Predvidljiv projekt) 
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11. Dolgoročnost načrta, arhitekture in implementacije  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Primarni ţivljenjski 

cikel metodologije), (del 9.1.2.1 Karakteristike projektov/Velikost in kompleksnost 

načrtovanega sistema (in projekta)/Kompleksnost in arhitektura sistema) 

12. Ponovna uporabnost skupnih delov arhitekture, designa, kode  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Primarni ţivljenjski 

cikel metodologije), (del 9.1.2.1 Karakteristike projektov/Velikost in kompleksnost 

načrtovanega sistema (in projekta)/Kompleksnost in arhitektura sistema) 

13. Robustnost softverske arhitekture  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Primarni ţivljenjski 

cikel metodologije), (del 9.1.2.1 Karakteristike projektov/Velikost in kompleksnost 

načrtovanega sistema (in projekta)/Kompleksnost in arhitektura sistema) 

14. Odpornost proti refacturing-u / rewrite-u in povečevanju stroškov razvoja  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Primarni ţivljenjski 

cikel metodologije), (del 9.1.2.2 Karakteristike projektov/Vrsta projekta/Prioritete 

projekta/Čas končanja projekta) 

15. Začetek aktivnosti: LP, QA, QC, testiranje, sprotno integriranje posameznih sklopov 

kode in produkta  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Primarni ţivljenjski 

cikel metodologije) 

16. Ustreznost modela pri izdelavi visoko zanesljivih in kritičnih sistemov  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Primarni ţivljenjski 

cikel metodologije), (del 9.1.2.1 Karakteristike projektov/Velikost in kompleksnost 

načrtovanega sistema (in projekta)/Kritičnost sistema) 

17. Zahteva po izkušenih programerjih (senior developers)  

(del 5.1.2.5 Karakteristike projektov/Človeški faktor) 

18. Število programerjev na projektu, do katerega je metoda še ustrezna  

(del 5.1.2.4 Karakteristike projektov/Razvojno okolje/Velikost razvojne skupine) 

19. Čim manjša izguba znanja na projektu v primeru fluktuacije (truck number)  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Razmerja med časi za 

posamezne postopke/uravnoteţen, spredaj uteţeni), (del 9.2.1.1 Karakteristike 

projektov/Velikost in kompleksnost načrtovanega sistema (in projekta)/predvidena 

prihodnost sistema/vzdrţevanje, obseţne nadgradnje, nove različice na tej osnovi) 

20. Dolţina ţivljenjskega cikla razvoja  

(del 5.1.2.2 Karakteristike projektov/Vrsta projekta) 

21. Zahteva po urejenosti postopka in sledenje pravilom  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Osnovni postopki, 

Podporni postopki), (del 9.1.2.2 Karakteristike projektov/Vrsta projekta/Prioritete 

projekta/sledljivost projekta) 

22. Poglavitno merilo napredka na projektu 

23. Komunikacija in interakcija s stranko  

(del 5.1.2.6 Karakteristike projektov/Naročnik) 

24. Časovni interval iteracije 

25. Tip specifikacij 

26. Razvoj poteka na več lokacijah - Multisite development (Slovenija (LJ, MB), Indija, 

Nemčija)  

(del 5.1.2.4 Karakteristike projektov/Razvojno okolje/Razporeditev razvijalcev) 

27. Ustreznost modela produktu, ki je v zreli fazi ţivljenjskega cikla 

28. Dolgoletna strogo določena arhitektura 

29. Visoka stopnja regresije 
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30. Podpora velikega števila OS, aplikacij, HW  

(del 5.1.2.1 Karakteristike projektov/Velikost in kompleksnost načrtovanega sistema 

(in projekta)/Obseg sistema, Kompleksnost in arhitektura sistema) 

31. Stroga pravila upravljanja s konfiguracijo (version control), Natančnost zlivanja kode 

med verzijami (code merge control) projekta  

(del 5.1.1.1 Karakteristike metodologij/karakteristike procesa/Osnovni postopki, 

podporni postopki) 

32. »Time and Material« (vs. »Fixed cost«) pogodba 

 

6.3 Umestitev in opredelitev Data Protector projektov znotraj 
Hermes Softlab d.d. organizacije glede na navedene 
karakteristike projekta (glej 5.1.2) 

 

Na podlagi dolgoletnih praktičnih izkušenj na Data protector projektih so le-ti ocenjeni  na 

sledeči način: 

 Velikost in kompleksnost načrtovanega sistema (in projekta)  

o Velik obseg sistema 

o Velika kompleksnost in arhitektura sistema 

o Kritičnost sistema: Nenadomestljiv denar 

o Nov sistem na osnovi starega (star sistem je strukturen in OO) 

o V prihodnosti je predvideno vzdrţevanje, obseţne nadgradnje ter nove različice 

 Vrsta projekta 

o Prioriteti projekta sta sledljivost in ponovljivost 

o Projekt je predvidljiv 

o Predvidena je zadostna količina sredstev za projekt 

o Zaključek projekta je mogoče preloţiti 

 Predviden tip projekta/sistema 

o Več-nivojska arhitektura 

o Relacijske in transakcijske podatkovne baze 

o Poseben tip sistemske aplikacije 

 Razvojno okolje 

o Velika razvojna skupina (>100) 

o Razvijalci so razporejeni na več lokacijah/drţavah 

o 3 organizacije udeleţene na projektu 

 Človeški faktor 

o Dobra izkušenost članov skupine pri razvoju pri projekta s to problematiko 

o Visoka pripravljenost na učenje in sprejemanje novega znanja 

o Srednja pripravljenost sodelovanja med člani skupin(med različnimi lokacijami) 

o Zelo dobro poznavanje problemske domene 

o Visoka discipliniranost 

o Srednja stopnja izkušenosti pri uporabi metodologij razvoja PO 

o Liberalen tip organizacije in srednja stopnja samostojnega odločanja posameznika 

  Naročnik 

o Ima visoko kakovost organizacije in srednjo kakovost poslovnih procesov, 

o dobro poznavanje problemske domene, 

o rigorozne zahteve glede procesa, 

o nudi dobro sodelovanje svojih strokovnjakov. 
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6.4 Primerjalna tabela metodologij z vsoto uteženih ocen sodil 

Značilnosti metodologije določajo sodila izbora, vrednost uteţi določajo pomembnost sodila, 

pri vsakem sodilu pa je moţen razpon ocene sodila od 0 do 5. Vrednost uteţi 0 pomeni, da 

sodilo ne vpliva na izbor različice. Vrednosti sodil in uteţi so določene glede na potrebe in 

zahteve obravnavanega tipa projekta in organizacije (glej 5.3). 

 

Kategorija sodil:  

Splošne značilnosti 

metodologij 
U

te
ţ 

(Data 

Protector) 

Prilagojeni 

Slapovni 

model 

O
ce

n
a 

 

XP 

O
ce

n
a 

 

Unified 

Process 

(UP) O
ce

n
a 

 

SCRUM 

O
ce

n
a 

1. Metodologija 

obsega in opisuje vse 

osnovne postopke od 

zajema zahtev pa do 

implementacije in 

testiranja 

2 Podroben 

postopek 

4 Lahek 

postopek 

2 Podroben 

postopek 

4 Lahek 

postopek 

3 

2. Metodologija 

obsega in opisuje vse 

podporne postopke 

1,8 Podroben 

postopek 

4 Ni opisa 1 Podroben 

postopek 

4 Ni opisa 1 

3. Razmerja med 

časi za posamezne 

postopke 

1 Spredaj uteţen 2 Zadaj 

uteţen 

2 Uravnoteţen 4 Zadaj 

uteţen 

2 

4. Primarni 

ţivljenjski cikel 

metodologije 

1,7 Slapovni razvoj 

(modificiran) 

4 Kodiraj in 

popravi 

1 Iterativni 5 Iterativni in 

inkrementa-

lni 

5 

5. Opisane razvojne, 

analitične, 

preizkuševalske in 

upravljalske vloge 

ter vloga naročnika 

1,5 Podroben opis 5 Ni opisa 2 Podroben opis 4 Grob opis 3 

6. Moţnost sledenja 

izdelkom 

1 Je dobro 

podprto 

4 Ni podprto 1 Je dobro 

podprto 

4 Je dobro 

podprto 

3 

7. Priporočena 

notacija 

0,5 Strukturna 

notacija 

3 Ni 

priporočene 

notacije 

2 Objektna 

notacija 

3 Ni 

priporočene 

notacije 

2 

8. Delitev modelov 

med projektne 

skupine 

1,3 Je dobro 

podprta 

3 Ne mogoča 1 Je dobro 

podprta 

4 Ne omogoča 1 

9. Priporočena 

orodja za podporo 

postopkom 

0,4 Brez 

avtomatizacije / 

nevezana 

3 Brez 

avtomatizac

-ije / 

nevezana 

3 Brez 

avtomatizacije / 

nevezana 

(vezana za 

postopek 

analize in 

načrtovanja) 

2 Brez 

avtomatizac

-ije / 

nevezana 

3 

10. Primernost 

metodologije za 

posebne sistemske 

1,6 Primerna 4 Manj 

primerna 

1 Primerna 4 Manj 

primerna 

1 
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aplikacije z več-

nivojsko arhitekturo  

11. Zahtevnost 

šolanja glede na 

vlogo 

1 Visoka 2 Nizka 4 Visoka 2 Nizka 4 

12. Podpora za 

šolanje, svetovanje, 

literaturo 

0,5 Dostopna 3 Teţko 

dostopna 

1 Dostopna 3 Dostopna 3 

Ocena glede na 

splošne značilnosti 

metodologij 

 

 ∑ uteţ(i) * ocena(i) 
i=1..12 

 52  23,1  55,1  36,1  

 

 

Kategorija sodil:  

Specifične zahteve 

metodologij glede na 

potrebe in 

značilnosti Data 

Protector projektov 

v organizaciji 

Hermes Softlab d.d. 

U
te

ţ 

 

Slapovni 

(Waterfall) 

model 

O
ce

n
a 

 

XP 

O
ce

n
a 

 

Unified 

Process 

(UP) 

O
ce

n
a 

 

SCRUM 

O
ce

n
a 

13. Sposobnost 

zgodaj pomagati 

naročniku določiti 

ali preveriti jasne 

zahteve produkta s 

pomočjo prototipa 

0,8 Nima. Naročnik 

se prvič sreča s 

produktom v 

sprejemni fazi 

testiranja  

0 Iterativnost 

in zgodnje 

delujoč 

produkt to 

omogočata  

5 Iterativnost in 

zgodnje delujoč 

produkt to 

omogočata 

3 Iterativnost, 

inkremental

nost in 

zgodnje 

delujoč 

produkt to 

omogočajo 

5 

14. Sposobnost 

zgodnjega 

odkrivanja in 

obvladovanja 

tveganj na projektu / 

odpravljanje velike 

začetne stopnje 

negotovosti 

2 Tveganja 

obvladujemo 

šele v kasnejših 

fazah 

napredovanega 

projektnega 

plana. Tem 

pozneje, kot jih 

prepoznamo in 

ublaţimo, tem 

večji strošek 

predstavljajo  

1 Začetni 

testni 

primeri se 

lahko 

pripravijo za 

obvladovanj

-e največjih 

tveganj. 

Zgodnji 

prototip 

omogoča 

hitro 

odkrivanje 

neznanih 

tveganj 

5 Funkcionalni 

primeri uporabe, 

ki vstopajo v 

posamezno 

iteracijo, so 

izbrani glede na 

najvišjo stopnjo 

tveganja, ki jo 

predstavljajo za 

projekt 

4 Začetne 

uporabniške 

zgodbe se 

lahko 

pripravijo za 

obvladovan-

je največjih 

tveganj. 

Zgodnji 

prototip iz 

prvih sprint 

ciklov 

omogoča 

hitro 

odkrivanje 

neznanih 

tveganj 

5 

15. Sposobnost 

čimprejšnje in čim 

cenejše ukinitve 

projekta v primeru, 

da se to izkaţe kot 

nujnost  

1 Pozno 

odkrivanje 

tveganja 

povroča, da se 

projekt ukine  

šele v poznih 

fazah razvoja 

1 Omogoča 

zgodnje 

ugotavljanje 

nesmiselnos

-ti 

nadaljevanja 

projekta 

5 Omogoča 

zgodnje 

ugotavljanje 

nesmiselnosti 

nadaljevanja 

projekta 

4 Omogoča 

zgodnje 

ugotavljanje 

nesmiselnos

-ti 

nadaljevanja 

projekta 

5 
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16. Sposobnost 

prilagajanja 

zahtevam po 

spremembi (Change 

request / Change 

order) 

1 Znana 

odpornost na 

spremembe. 

Visoka 

formaliziranost 

postopka 

vnašanja 

sprememb po 

fazi definicije 

2 Spremembe 

so sestavni 

del procesa. 

XP »ljubi« 

spremembe 

5 Enostavnost 

vključevanja 

sprememb pred 

vsako novo 

iteracijo 

4 Enostavnost 

vključevanj-

a sprememb 

med vsakim 

novim sprint 

planning 

obredom 

4 

17. Sposobnost 

jasnega 

dolgoročnega 

planiranja projekta 

1 Glavni projektni 

plan je osnova 

celotnega 

projekta. Ta se 

določi ţe v fazi 

definicije. 

Lahko se 

planira tudi leta 

vnaprej 

5 Teţavnost 

dolgoročneg

a planiranja. 

XP je bolj 

tehnično in 

manj 

projektno 

usmerjen. 

Na voljo je 

plan za 

največ par 

tednov 

vnaprej (4 

tedne pri 

SCRUM-u) 

1 Plan se 

spreminja glede 

na potrebe po 

dodatnih 

iteracijah. 

Planira se 

mesece vnaprej. 

Ima krovni fazni 

plan in več 

iteracijskih 

planov.  

3 Teţavnost 

dolgoročneg

-a 

planiranja. 

Podroben 

plan obstaja 

za naslednji 

sprint, 

dolgoročni 

časovni 

okvir pa je 

določen s 

strani 

Product 

owner-ja 

3 

18. Sposobnost 

točnega planiranja 

resursov, časovnih 

okvirov, stroškov 

razvoja 

1,5 Potreben del 

projektne 

dokumentacije. 

»Plan-driven« 

metodologija 

5 Teţavno. 

Nedisciplini

-rana 

metodologij

-a 

1 Zmerno 

enostavno 

4 Zmerno 

enostavno 

3 

19. Čimprejšnja 

dostava produkta na 

trg (short time to 

market) – 

konkurenčna 

prednost 

0,5 Ni temu 

namenjeno. Ta 

model je 

namenjen bolj 

enkratni dostavi 

verzije na trg  

1 Temu 

namenjeno. 

Poglavitna 

prednost 

5 Moţno 3 Temu 

namenjeno. 

Poglavitna 

prednost 

5 

20. Hitro 

posnemanje 

konkurenčnih 

prednosti drugih 

produktov 

0,5 Teţavno, saj 

mora nova 

funkcionalnost 

skozi vse 

formalne faze 

razvoja, 

oziroma skozi 

postopek 

»zahteve po 

spremembi« 

1 Enostavno 4 Enostavno 3 Enostavno 4 

21. Proizvedena 

dokumentacija za 

nadaljno uporabo 

(nadaljni razvoj, 

vzdrţevanje) 

1,2 Natančna, 

obseţna, točno 

določena 

5 Pomanjkljiv

-a oziroma 

sploh ne 

obstaja 

(“cowboy 

coding”) 

0 Natančna, 

obseţna, točno 

določena. Začne 

se ţe v začetni 

fazi razvoja. 

Določena v 

»Development 

Case« 

dokumentu 

5 Pomanjkljiv

-a oziroma 

sploh ne 

obstaja 

1 

22. Feedback 

(povratna 

informacija od 

dosedanjega 

napredka na 

projektu) / 

1,3 Teţavno 

oziroma 

nemogoče 

1 Povratna 

informacija 

je temelj za 

nadaljevanje 

5 Povratna 

informacija iz 

iteracije je 

temelj za 

nadaljevanje. 

Proces se lahko 

izboljšuje po 

vsaki iteraciji 

4 Povratna 

informacija 

iz minulega 

sprint cikla 

je temelj za 

nadaljevanje

. Proces se 

lahko 

4 
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Sposobnost 

sprotnega 

izboljševanja 

procesa 

izboljšuje 

po vsakem 

sprintu 

23. Dolgoročnost 

načrta, arhitekture in 

implementacije 

1 BDUF, 

dolgoročni načrt 

in arhitektura 

5 Kratkoročne 

rešitve: 

(testni 

primer  

implementa

cija  

popravek 

/izboljšava 

»refactoring

«) 

1 Srednjeročna, 

spreminja se z 

iteracijami in 

zahtevami po 

spremembah 

(Change 

requests) 

3 Srednjeročn

-a, 

spreminja se 

z iteracijami 

in 

zahtevami 

po 

sprememba-

h (Change 

requests) 

2 

24. Ponovna 

uprabnost skupnih 

delov arhitekture, 

designa, kode 

1 Skupni sklopi 

so teţko 

prepoznani na 

začetku, vendar 

se uporabijo, ko 

so enkrat 

določeni  

2 Rešitve so 

kratkoročne, 

refactoring 

je vsakdanje 

opravilo 

2 Iterativnost 

olajšuje 

ponovno 

uporabljivost. 

Spotoma se 

odkrivajo 

skupni sklopi, 

kar je teţko 

določljivo med 

planiranjem in 

načrtovanjem 

5 Iterativnost 

olajšuje 

ponovno 

uporabljivos

-t. 

3 

25. Robustnost 

softverske 

arhitekture 

1 Arhitektura je 

stalnica, vendar 

se napake in 

teţave lahko 

odkrijejo šele 

med fazo 

testiranja in 

sprejemanja 

3 Skozi 

iteracije se 

napake na 

arhitekturi 

odpravljajo, 

vendar sama 

arhitektura 

ni 

dolgoročno 

implementir

ana 

3 Skozi iteracije 

se napake na 

arhitekturi 

odpravljajo 

5 Skozi 

iteracije se 

napake na 

arhitekturi 

odpravljajo 

4 

26. Odpornost proti 

refactoring-u / 

rewrite-u in 

povečevanju 

stroškov razvoja 

0,5 Dolgoročnost 

vsega 

implementirane

ga je osnovni 

koncept 

5 Refactoring 

je stalnica 

1 Teţi se k 

izdelavi 

dolgoročnih 

rešitev 

3 Zmerno 

odproren 

3 

27. Začetek 

aktivnosti: 

dokumentiranje, 

testiranje, sprotno 

integriranje 

posameznih sklopov 

kode in produkta 

1 Vse na koncu. 

Integracija na 

koncu 

predstavlja »big 

bang«. Po fazi 

implementacije 

sledi 

integracijska, 

sistemska in 

sprejemna faza  

testiranja  

1 vzporedno 

integriranje 

programskih 

sklopov in 

testiranje 

med 

implementa

cijo. 

Kvaliteta je 

odgovornost 

vseh 

4 Vzporedno 

testiranje in 

integriranje 

sklopov med 

vsemi fazami. 

Kvaliteta je 

odgovornost 

vseh 

5 Vzporedno 

testiranje in 

integriranje 

sklopov 

med vsemi 

sprint cikli 

4 

28. Ustreznost 

modela pri izdelavi 

visoko zanesljivih in 

kritičnih sistemov 

1,5 Visoka stopnja 

formaliziranosti 

procesa to 

zagotavlja 

5 Ni ustrezno 1 Ustreza 4 Manj 

ustrezno 

2 

29. Zahteva po 

izkušenih 

programerjih (senior 

developers) 

1 Ne zahteva. 

Visoka 

formaliziranost 

procesa 

zagotavlja 

5 Zahtevno. 

Pri tej 

stopnji 

kaosa je 

potrebno 

1 Ne zahteva. 

Formaliziranost 

procesa lahko 

prilagodimo 

različnim 

5 Zahteva do 

neke mere. 

Ekipa mora 

biti 

sposobna 

3 
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pregled nad 

vsem 

dogajanjem in 

stanjem 

imeti 

izkušene, 

samoobvlad

ljive  pare 

programerje

v 

profilom 

programerjev 

samo-

organizacije 

in 

samostojnos

-ti 

30. Število 

programerjev na 

projektu, do katerega 

je metoda še 

ustrezna 

1,5 Veliko število 

programerjev 

5 <20 2 Formaliziranost 

procesa lahko 

prilagodimo 

različnemu 

številu 

programerjev na 

projektu 

4 >10 3 

31. Čim manjša 

izguba znanja na 

projektu v primeru 

fluktuacije (truck 

number) 

1 Visoka stopnja 

dokumentiranos

ti postopkov in 

znanja. Nizka 

stopnja 

univerzalnosti 

programerjev. 

Teţaven prenos 

znanja med 

ljudmi 

3 Projektno 

znanje je 

shranjeno v 

glavah in ne 

v 

dokumentac

-iji. Po drugi 

strani pa se 

znanje laţje 

prenaša med 

programerji, 

večja 

stopnja 

univerzalno-

sti 

programerje

v na temelju 

»rotacije« 

3 Visoka stopnja 

dokumentiranos

ti postopkov in 

znanja. Nizka 

stopnja 

univerzalnosti 

programerjev. 

Teţaven prenos 

znanja med 

ljudmi.  

3 Projektno 

znanje je 

shranjeno v 

glavah in ne 

v 

dokumentac

-iji. Po drugi 

strani pa se 

znanje laţje 

prenaša med 

programerji 

3 

32. Dolţina 

ţivljenjskega cikla 

razvoja 

0 Dolg rozvojni 

ţivljenjski cikel 

 Kratek  Poljuben  Poljuben  

33. Zahteva po 

urejenosti postopka 

in sledenje pravilom 

1,6 Visoka 

formaliziranost, 

teţka, 

predvidljiva, 

»plan-driven«, 

metodologija 

3 Nizka 

stopnja 

formaliziran

osti, lahka, 

agilna, 

prilagodljiv-

a 

metodolgija 

2 Prilagodljiva 

stopnja 

formaliziranosti, 

iterativna, 

uravnoteţena 

metodologija 

5 Srednja 

stopnja 

formaliziran

-osti. Lahka, 

agilna in 

prilagodljiv-

a 

metodologij

-a 

3 

34. Poglavitno 

merilo napredka na 

projektu 

0 Napredek glede 

na glavni plan 

projekta 

 Delujoči 

softver 

 Delujoči 

softver, deleţ 

opravljenih use 

case-ov, 

količina 

ublaţenih 

tveganj glede na 

teţavnost 

 Delujoči 

softver 

 

35. Komunikacija in 

interakcija s stranko 

1 pisno 

dokumentirana 

in telefonski 

stiki 

3 Neprestani 

osebni stiki 

5 po vsaki iteraciji 3 Neprestani 

osebni stiki 

5 

36. Časovni interval 

iteracije 

0 nima  1 do 4 tedne  meseci  2-4 tedne  

37. Tip specifikacij 0,5 klasične opisne, 

diagramske, 

procesne, 

podatkovne, 

strukturne 

3 Testni 

primeri 

2 Primeri 

uporabe, 

objektna 

notacija 

3 Uporabnišk-

e zgodbe 

3 

38. Razvoj poteka na 1,2 Zagotavlja 5 Teţavno, saj 1 Zmerno 4 Teţavno. 1 
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več lokacijah - 

Multisite 

development 

(Slovenija (LJ, MB), 

Indija, Nemčija) 

dobro 

usklajenost med 

lokacijami, saj 

vse sledijo istim 

časovnim 

mejnikom med 

fazami. Dobra 

dokumentiranos

t vseh 

postopkov in 

načrtov, skupen 

projektni plan 

zaradi hitrih 

in 

nenačrtovan

ih 

sprememb 

ni 

omogočena 

dobra 

koordinacija 

med 

lokacijami. 

Agilne 

ekipe so 

locirane na 

enem mestu. 

Pomankljiva 

projektna 

dokumentac

ija.  

enostavno. 

Posamezno 

iteracijo lahko 

obravnavamo 

kot slapovni 

model 

Agilne 

ekipe so 

locirane na 

enem mestu. 

Pomanjkljiv

a projektna 

dokumentac

-ija 

39. Ustreznost 

modela produktu, ki 

je v zreli fazi 

ţivljenjskega cikla 

0,9 Ustrezen, saj 

zagotavlja 

kontrolirane 

postopke, 

stabilnost, 

nadgradnjo, 

regresijo 

5 Neustrezen, 

predvsem v 

luči 

dolgoročnih 

rešitev 

regresije, 

urejenosti, 

preglednosti 

2 Ustrezen 5 Ustrezen 4 

40. Dolgoletna 

strogo določena 

arhitektura  

1,1 Ustrezen 4 Neustrezen 2 Ustrezen 5 Manj 

ustrezen 

3 

41. Visoka stopnja 

testne regresije 

zaradi pomanjkljive 

modularnosti sistema 

1,7 Ustrezen. 

Regresijski testi 

se preverijo šele 

v fazi 

sistemskega 

testiranja 

4 Neustrezen. 

Ni mogoče 

vzporedno 

med 

implementa

cijo izvajati 

še vso 

potrebno 

regresijsko 

testiranje 

1 Ustrezno. 

Regresijsko 

testiranje v 

disciplini 

Testiranje se 

lahko izvaja  

med vsako 

iteracijo, največ 

pa v fazi 

Konstrukcije in 

Tranzicije  

4 Neustrezen. 

Ni mogoče 

vzporedno v 

sprint ciklu 

izvajati še 

vso 

potrebno 

regresijsko 

testiranje 

1 

42. Podpora velikega 

števila OS, aplikacij, 

HW 

2 Ustrezen 3 Ustrezen 2 Ustrezen 3 Ustrezen 3 

43. Stroga pravila 

upravljanja s 

konfiguracijo 

(version control), 

Natančnost zlivanja 

kode med verzijami 

(code merge control) 

0,9 Ustrezen 4 Neustrezen 1 Ustrezen 5 Ustrezen 3 

44. »Time and 

Material« (vs. 

»Fixed cost«) 

pogodba  

0,5 Ustrezen 4 Ustrezen 4 Ustrezen 4 Ustrezen 4 

45. Zahteva po 

urejenosti postopka 

in sledenje pravilom 

1,1 Ustrezen – teţki 

(heavyweight) 

model 

5 Neustrezen 

– lahek 

(lightweight

) model 

1 Ustrezen – 

iterativni model 

5 Manj 

ustrezen – 

lahek 

(lightweight

) model 

3 



    

 

59 

procesa 

 Ocena glede na 

posebne značilnosti 

 

 ∑ uteţ(i) * ocena(i) 
i=13..45 

 110,4  78,6  123,6  101,1 

 

 Skupna ocena 

 

 ∑ uteţ(i) * ocena(i) 
1..št_sodil 

 162,4  101,7  178,7  137,2 

 

 

Tabela 4: Primerjalna tabela metodologij z vsoto uteženih ocen sodil 

 

 

Primerjava in ovrednotenje obravnavanih štirih tipov metodologij kaţe, da je za potrebe Data 

Protector projektov v organizaciji Hermes Softlab d.o.o. najprimernajša UP metodologija, 

takoj za njo se uvršča trenutno uporabljena Data Protector prilagojena slapovna metodologija, 

sledi Scrum metodologija, daleč zadaj pa sledi XP metodologija, ki se izkazuje kot 

neprimerna za tak tip projekta. 

 

7 Izboljšava Data Protector slapovne metodologije razvoja 
programske opreme 

 

Fazi primerjave in ovrednotenja trenutne metodologije razvoja programske opreme sledi faza 

njene izboljšave, z namenom izboljšave stopnje zrelosti CMMI modela. Izboljšava 

metodologije bo potekala iz dveh izhodišč. V prvem bom povzel rezultate trenutnega 

ovrednotenja, ter za tiste značilnosti/sodila, kjer se je trenutno uporabljena metodologija 

izkazala kot slabša, poskušal predlagati izboljšave, ki bi izboljšale oceno takih sodil; oziroma 

bi v takih primerih kar vključili elemente bolje ovrednotene metodologije. Kot drugo 

izhodišče bomo [4] izbrali tiste elemente trenutne metodologije, ki se iz tehničnega ali 

socialnega vidika izkazujejo kot neustrezni, ter jih izboljšali do te mere, da postanejo tako 

tehnično kot socialno ustrezni. 

 

7.1 Model CMM 

 

Model CMM [1] je ogrodje za ovrednotenje procesov, uporabljenih za razvoj softverskih 

procesov. Njegov izvor izhaja iz dejstva, da produktivnosti in kakovosti ni moč izboljšati 

samo z novimi (boljšimi) softverskimi tehnologijami in orodji - ključnega pomena je dobro 

definiran softverski proces. Model CMM klasificira zrelost uporabljenih softverskih procesov 

organizacije v pet nivojev, kjer je peti nivo najzrelejši. Opisuje značilnosti teh petih nivojev, 

ne predpisuje pa nobenega posebnega procesa. Ponuja tudi nasvete in smernice glede 

potrebnih izboljšav za pomik iz niţjega zrelostnega nivoja navzgor. Model CMM v osnovi 

uvaja disciplino v softverski razvoj s formaliziranjem, standardiziranjem in 

institucionaliziranjem določenega nabora procesov. 

 

 



    

 

60 

Zgodovina modela CMM: 

o 1991: CMM verzija 1.0 

o 1993: CMM verzija 1.1, ki naj bi veljala vsaj 3-4 leta 

o 1997, 1998: izdelan osnutek naslednje verzije SW-CMM v2, Draft C, vendar so 

nadaljnje delo na novi verziji modela ustavili, ker so dali prednost integraciji različnih 

modelov zrelosti 

o Drugi modeli zrelosti: People Management CMM, Software Acquisition CMM, 

Systems Engineering CMM, Integrated Product Development CMM 

o trenutno: CMMI Capability Maturity Model Integration 

o CMMI-SE/SW/IPPD/SS, V1.1, Staged in Continuous Representation 

o CMMI-SE/SW/IPPD, V1.1, Staged in Continuous Representation 

o CMMI-SE/SW, V1.1, Staged in Continuous Representation 

o CMMI-SW, V1.1, Staged in Continuous Representation  

 

Model CMM je zgrajen z namenom pomagati organizacijam izboljšati njihove softverske 

procese, pri tem pa jim ponuja začrtano pot, po kateri se postopoma pomikajo od „ad hoc“ 

razvoja proti bolj discipliniranim procesom. Na tej razvojni poti se ustvarijo in definirajo 

politike, procedure in prakse, ki omogočajo ponovljivost in standardiziranje najboljših praks 

ter premik od kaotičnih procesov proti zrelim, urejenim softverskim procesom. 

 

 

Za kaotične softverske procese so značilni: 

o pozni projekti, 

o prekoračitev stroškov, 

o ni mehanizmov, ki bi to preprečili, 

o uspešni projekti so sicer moţni, vendar  

o odvisni so od sposobnosti in nadpovprečnih naporov razvijalcev, 

o niso rezultat ponovne uporabe preizkušenih metod, ki so značilne za zrelo 

organizacijo, 

o ponovitev rezultatov na naslednjem projektu je odvisna od razpoloţljivosti istih 

posameznikov. 

 

Medtem, ko veljajo za nezrelo softversko organizacijo naslednje značilnosti,: 

o softverski proces je improviziran, 

o tudi če je specificiran, se ga uporabniki ne drţijo, 

o managerji se ukvarjajo predvsem z reševanjem kriznih situacij, 

o roki za dokončanje in sredstva za realizacijo projektov so običajno prekoračeni, 

o če so roki za dokončanje doseţeni, trpi kvaliteta in funkcionalnost izdelkov., 

  

veljajo za zrelo softversko organizacijo naslednje značilnosti: 

o delo poteka v skladu z definiranim softverskim procesom, 

o vsi delavci so seznanjeni s softverskim procesom (izobraţevanje), 

o softverski proces je dokumentiran in se po potrebi dopolnjuje, 

o zahtevani postopki so neposredno uporabni in so konsistentni z dejanskim potekom 

dela, 

o izboljšave temeljijo na rezultatih pilotskih preizkusov in analiz stroškov in koristi, 

o vloge in odgovornosti znotraj procesa so jasne tako na nivoju projekta kot v celotni 

organizaciji. 
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Slika 8 prikazuje pet zrelostnih nivojev modela CMM. 

 

 

 

Začetni nivo (1)

Nepredvidljiv in slabo 

nadzorovan

Ponovljiv nivo (2)

Sposoben ponoviti 

pretekle aktivnosti

Definiran nivo (3)

Razumljiv in definiran 

proces

Kvantitativno voden 

nivo (4)

Merjen in nadzorovan 

proces

Optimizirajoč nivo 

(5)

Ostredotočen na 

procesne izboljšave

 
 

Slika 8: Pet nivojev CMM 

 

7.1.1.1 Začetni nivo 

Razvojni cikel je naključen (ad hoc) ali kaotičen. Procesi niso definirani in uspeh je odvisen 

od sposobnosti in napora posameznikov. Uspeh ne vzdrţi na dolgi rok, saj ponovljivi procesi 

ne obstajajo in sposobni posamezniki običajno poiščejo nove izzive. Razvojni cikel se 

opoteka iz ene v drugo kritično situacijo, roki za dokončanje so običajno proeseţeni in ni 

učinkovitega upravljanja in nadzora. To je začetni nivo iz katerega organizacije poskušajo 

pobegnit na višji, zrelejšsi nivo, kjer uspeh ni odvisen od posameznikov ampak od značilnosti 

upravljalskega procesa. 

 

7.1.1.2 Ponovljiv nivo 

Na drugem nivoju so na podlagi izkušenj identificirani in uvedeni osnovni procesi upravljanja 

in vodenja softverskega razvoja. Osnovne procese sestavljajo planiranje, ocenjevanje in 

zasledovanje stroškov, rokov, funkcionalnosti, itd. Proces je urejen do te mere, da omogoča 

ponovitev prejšnjih uspehov in rezultatov pri podobnih projektih. 

 

7.1.1.3 Definiran nivo 

Na tretjem nivoju so vodstvene in tehnične (inţenirske) aktivnosti dokumentirane, 

standardizirane in integrirane v standarden softverski proces, ki velja za celotno organizacijo. 

Proces je dobro definiran, relativno stabilen in obče priznan kot organizacijski pristop h 

kvalitetnemu softverskemu razvoju. Dobro definiran proces vsebuje elementa kot so vhodi, 

standardi in procedure za opravljanje dela, verifikacijski mehanizmi, izhodi, zaključni 

kriteriji, itd. Obstaja skupina, odgovorna za vzdrţevanje in izboljševanje teh standardnih 

procesov, ter izobraţevalni program na ravni celotne organizacije, ki skrbi za vpeljavo znanja 

in spretnost,i povezanih s procesom. Posamezni projekti lahko prikrojijo standardni proces 

njegovim specifičnim potrebam, a ostati mora dobro definiran, skladen in integriran v 

standardnega. Management razume in nadzira kvaliteto in tehnični napredek na vsakem 

projektu. 
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7.1.1.4 Kvantitativno voden nivo 

Na četrtem nivoju je vzpostavljeno merjenje kvantitativne kvalitete in produktivnosti za 

ključne softverske procese na ravni vseh projektov v organizaciji. Vzpostavljeni so tudi cilji, 

ki pomagajo zagotavljati doslednost in izboljšavo procesov. Analizira se rezultate procesov, ki 

so sedaj predvidljivi in delujejo znotraj določenih omejitev. Morebitne izjeme se hitro 

identificirajo in popravijo. Ta nivo je označen kot merljiv in predvidljiv. 

 

7.1.1.5 Optimizirajoč nivo 

Na petem nivoju je celotna organizacija osredotočena na neprestano in proaktivno 

izboljševanje procesa na podlagi kvantitativnega spremljanja (povratnih informacij) in 

pilotskega uvajanja novih idej in tehnologij. 

Slika 9 prikazuje ključna procesna področja, na katere se mora organizacija osredotočiti za 

doseganje določenega zrelostnega nivoja. 

 

 

Upravljalska

Planiranje softverskih projektov, 
upravljanje, itd.

Organizacijska

Nadzor višjega 
managementa, itd.

Inženirska

Analiza zahtev, načrtov, 
kode, testiranja, itd.

(5) Optimizirajoč Upravljanje s tehnološkimi 

spremembami
Upravljanje s procesnimi 
spremembami Preprečevanje defektov

(4) Kvantitativno 

voden Kvantitativno procesno upravljanje Upravljanje s kvaliteto
(3) Definiran

Vgrajeno upravljanje

Usklajenost znotraj skupine

Definicija organizacijskih 

procesov
Program izobraževanja

Inženirstvo softverskih 

projektov
"peer review"

(2) Ponovljiv Upravljanje z zahtevami

Projektno planiranje
Nadzor in sledenje projektov
Upravljanje s podizvajalci
Zagotavljanje kvalitete
Upravljanje s konfiguracijo

(1) Začetni Ah hoc  proces

Procesna kategorija

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
N

iv
o

 
 

Slika 9: Ključna procesna področja grupirana glede na nivo in procesno kategorijo 

 

Model CMM je bil prvotno razvit za potrebe ameriške vojske, skozi čas pa je postajal vedno 

bolj cenjen in uporabljen v poslovnem svetu kot sredstvo za izboljševanje softevrskih 

procesov in softverske kvalitete. 

Empirični rezultati uvajanja modela CMM v poslovne subjekte širom sveta kaţejo naslednje 

izboljšave: 

o skrajšanje razvojnih ciklov, 

o povečan odstotek doseţenih časovnih rokov, 

o povečanje storilnosti, 

o povečana kvaliteta izdelkov, manj defektov, 

o zmanjšanje tveganj, 

o niţanje stroškov. 
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8  Izboljšava metodologije razvoja na osnovi izvedene 
primerjave in ovrednotenja 

 

V prvem izhodišču za izboljšavo trenutne metodologije povzemamo rezultate izvedene 

evaluacije, ter za tiste značilnosti/sodila, kjer se trenutno uporabljena metodologija izkazuje 

kot slabša, predlagamo izboljšave, ki bi izboljšale oceno takih sodil; oziroma v takih primerih 

kar vključujemo elemente bolje ovrednotene metodologije. 

 

Spisek značilnosti metodologije, kjer se je obstoječa Data Protector prilagojena slapovna 

metodologija slabše odrezala proti eni ali več primerjanim metodologijam je naslednji: 

 

1. Sposobnost zgodaj pomagati naročniku določiti ali preveriti jasne zahteve produkta s 

pomočjo prototipa 

2. Sposobnost zgodnjega odkrivanja in obvladovanja tveganj na projektu / odpravljanje 

velike začetne stopnje negotovosti 

3. Sposobnost čimprejšnje in čim cenejše ukinitve projekta v primeru, da se to izkaţe kot 

nujnost  

4. Sposobnost prilagajanja zahtevam po spremembi (Change request / Change order) 

5. Čimprejšnja dostava produkta na trg (short time to market) – konkurenčna prednost 

6. Hitro posnemanje konkurenčnih prednosti drugih produktov 

7. Feedback (povratna informacija od dosedanjega napredka na projektu) / Sposobnost 

sprotnega izboljševanja procesa 

8. Začetek aktivnosti: dokumentiranje, testiranje, sprotno integriranje posameznih 

sklopov kode in produkta 

9. Komunikacija in interakcija s stranko 

 

Analiza navedenih značilnosti pokaţe, katere so šibke točke obstoječe metodologije proti 

metodologiji UP in agilnim metodologijam. Hitro postane jasno, da je potrebno obstoječo 

metodologijo izboljšati na način, da se navedene pomanjkljivosti odpravijo z uvedbo 

elementov metodologije UP in agilnih metodologij. Na ta način bo izboljšana metodologija 

bolje ocenjena tudi pri zgoraj naštetih značilnostih/sodilih metodologije. S takim prijemom 

poskušamo doseči uravnoteţenost med planskimi in agilnimi metodologijami oziroma med 

disciplino in agilnostjo. 

 

8.1 Ravnotežje med disciplino in agilnostjo 

 

Za tradicionalne strukturne metodologije velja, da razvoj poteka po vnaprej pripravljenem 

planu in vnaprej definiranem procesu (plan-driven, process-based). V nasprotju pa za agilne 

metodologije velja prilagodljivost plana in procesa razvoja. Uspešni projekti potrebujejo 

oboje, disciplino in agilnost, zatorej mora uspešna metodologija razvoja temeljiti na 

uravnoteţenosti med disciplino in agilnostjo [2].  

 

8.1.1 Pet kritičnih faktorjev, ki vplivajo na primernost planske ali agilne 
metodologije 

 

1. Velikost projekta 
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 Agilne metodologije 

 dobro prilagojene majhnim projektom in razvojnim skupinam 

 zanašanje na tacitno znanje omejuje skalabilnost 

 Planske metodologije 

 razvite za delo na velikih projektih z velikimi razvojnimi skupinami 

 teţko jih je prilagoditi potrebam majhnih projektov 

2. Kritičnost projekta 

 Agilne metodologije 

 niso preizkušene na projektih, ki zahtevajo visoko stopnjo varnosti 

 moţne so teţave zaradi enostavnega načrta in pomanjkanja 

dokumentacije 

 Planske metodologije 

 Razvite za izdelavo programov z visokimi zahtevami glede varnosti in 

zanesljivosti delovanja 

 Teţko jih je prilagoditi za primere z majhno stopnjo kritičnosti 

3. Dinamičnost 

 Agilne metodologije 

 Enostaven načrt in sprotno prestrukturiranje kode sta učinkovita v 

okoljih z visoko stopnjo dinamike 

 V stabilnih okoljih lahko predstavljata vzrok za drage popravke 

 Planske metodologije 

 Podroben plan in natančen začetni načrt sta učinkovita v stabilnih 

okoljih 

 V dinamičnih okoljih lahko predstavljata vzrok za drage popravke 

4. Osebje (glej tabelo 5) 

 Agilne metodologije 

 Stalno mora biti prisotna kritična masa ekspertov z nivojev 2 in 3 

 Tvegana je uporaba razvijalcev s stopnjo 1B 

 Planske metodologije 

 Kritična masa ekspertov z nivojev 2 in 3 je potrebna samo na začetku 

 Uporablja se lahko tudi razvijalce s stopnjo 1B 

5. Kultura organizacije 

 Agilne metodologije 

 Uspevajo v okolju, kjer se ljudje počutijo udobno in so motivirani s 

tem, da imajo visoko stopnjo svobode 

 Planske metodologije 

 Uspevajo v okolju, kjer so vloge posameznikov definirane z jasno 

politiko in postopki 
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Tabela 5: Lestvica razumevanja in uporabe metodologij po Cockburnu 

 

 

 

 
Slika 10: Dimenzije, ki vplivajo na izbor metodologije 

 

 

Ocena projekta po teh petih dimenzijah pokaţe primernost agilnega ali planskega pristopa: 

 vse ocene blizu središča: agilni pristop 

 vse ocene na obrobju: plan-driven 

 vsaj ena ocena odstopa od ostalih 

1. potrebna je analiza tveganja 

2. mešanica agilnega in planskega pristopa – oblikovanje hibridnega 

pristopa 
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Ocena Data Protector projekta in HSL organizacije po petih dimenzijah pokaţe, da je glede na 

oceno dimezij »Velikost projekta« in »Dinamičnost« najbolj ustrezen planski pristop, glede 

na ocene ostalih treh dimenzij pa mešanica planskega in agilnega pristopa, saj se njihove 

ocene ne uvrščajo ne blizu središča niti na obrobju. Ocene zadnjih štirih dimenzij narekujejo, 

da je potrebno analizirati, koliko se lahko odmaknemo od discipline planskega pristopa, ter 

koliko agilnosti si lahko privoščimo. 

 

 

 
 

Slika 11: Ocena petih dimenzij za Data Protector projekt in HSL organizacijo 

 

 

8.1.2 Analiza tveganja  

Analiza tveganja zahteva odgovore na vprašanja “Koliko (neke aktivnosti) je dovolj?” 

 iskanje ravnoteţja med “preveč” in “premalo” 

 primeri: 

o Koliko prototipiranja zadostuje? 

o Koliko testiranja zadostuje? 

o Koliko planiranja in načrtovanja zadostuje? 

Splošno vodilo je, da je določena aktivnost omejena do take mere, pri kateri je tveganje zaradi 

njene odsotnosti ali omejenega izvajanja še vedno majhno. 

 

8.2 Oblikovanje in zasnova hibridnega pristopa 

 večdimenzionalen proces, pri katerem upoštevamo tehnologijo, vodenje projektov in 

osebje 

 zahteva visoko usposobljene strokovnjake 

o poznavanje metodologij 
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o poznavanje okolja in organizacijske sposobnosti 

o sposobnost identifikacije in sodelovanja z vsemi zainteresiranimi 

 

Zasnovan hibridni pristop zdruţuje elemente discipline in agilnosti. Vanj so vključene tako 

prvine UP metodologije kot tudi prvine iterativnega in inkrementalnega razvoja. Tako 

zasnovani hibrid odpravlja pomanjkljivosti prej navedenih slabše ocenjenih značilnosti/sodil  

trenutne metodologije, ki so bile ugotovljene tekom evaluacije v poglavju 5. 

 

Zasnova hibridne metodologije bi bila sestavljena iz treh faz, ki so podobne kot pri 

metodologiji UP. 

 

Faza 1: Začetna faza (Inception) 

 oblikovanje delovnih skupin (angl. rapid team building) 

 oblikovanje skupne vizije sistema pri vseh sodelujočih 

 prototipiranje ključnih delov 

 ovrednotenje COTS 

 brainstorming 

 razvoj verig predvidenih rezultatov (results chain) 

 dogovarjanje o za vse sprejemljivih strateških ciljih in prioritetah 

 

Faza 2: Zbiranje informacij (Elaboration) 

 vzpostavitev celotnega operativnega koncepta in strategije ţivljenjskega cikla 

 odločitve o ključnih komponentah COTS, ponovni uporabi in arhitekturi sistema 

 razvoj najbolj tveganih komponent 

 popolna organizacija projekta 

 določitev začetnega nabora funkcij z najvišjo prioriteto, ki bodo realizirane v okviru 

prve iteracije 

 

Fazi 1 in 2 se končata s pregledom rezultatov 

 potrditev in podpora za naslednjo fazo 

 zavrnitev: konec projekta ali vrnitev v fazo 1 ali zgodnje aktivnosti faze 2 

 moţna je zdruţitev obeh faz v eno 

 

Faza 3: Konstrukcija – iterativno-inkrementalen razvoj sistema 

 razvojne skupine paralelno razvijajo nove funkcije, skladno z njihovo prioriteto 

 uporabniške skupine skrbijo za preverjanje rezultatov 

 vsi sodelujejo pri obravnavi tveganj in priloţnosti 

 na koncu vsake iteracije določijo strategijo za naslednjo iteracijo 

 konsolidacija pridobljenega znanja 

 načrt za izboljšanje procesa 

 morebitno vračanje na prehodne faze 
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Slika 12: Zasnova hibridne metodologije 

 

Izboljšava metodologije na osnovi izvedene primerjave in ovrednotenja je pokazala, da se 

slabše ocenjene značilnosti trenutne metodologije dajo izboljšati s postopkom uravnoteţenja 

med disciplino in agilnostjo. V ta namen smo Data protektor projekt in HSL organizacijo 

umestili na Cockburnov graf petih dimenzij (kritičnih faktorjev), ki vplivajo na izbor 

metodologije, ter podali predlog zasnove hibridnega modela, ki odpravlja pomanjkljivosti 

slabše ocenjenih značilnosti trenutne metodologije. 

 

9 Izboljšava metodologije razvoja na osnovi tehnične in 
socialne ustreznosti elementov metodologije razvoja 

 

Kot drugo izhodišče za izboljšavo trenutne metodologije [4] izberemo tiste elemente trenutne 

metodologije, ki se iz tehničnega ali socialnega vidika izkazujejo kot neustrezni, ter jih 

izboljšujemo do te mere, da postanejo tako tehnično kot socialno ustrezni. 

Študije kaţejo, da na nesprejetost formalne metodologije razvoja vplivata dva vidika. Prvi 

vidik je ta, da metodologija ni prikrojena potrebam specifične organizacije in projekta. Na 

primer, metodologija predpisuje uporabo neustreznih tehnik in metod, ali pa je metodologija 

preveč okorna in je ni mogoče prilagoditi specifičnim potrebam projekta, itd. Drugi vidik je 

ta, da metodologija ne ustreza socialnim karakteristikam razvojne ekipe in organizacije. Na 

primer, teţko je vpeljati okorno metodologijo v organizacijo, temelječo na liberalni kulturi; ali 

pa, neinovativna razvojna ekipa bo najverjetneje zavrnila uporabo inovativne metodologije. 

Posledica uporabe metodologije, ki je bodisi tehnično neustrezna za določen projekt bodisi 

socialno neustrezna določeni razvojni ekipi je ta, da bo metodologija tretirana kot neuporabna 

s strani razvijalcev, četudi bo organizacija vloţila znatna sredstva v pripravo metodologije. 

Prvi korak za izboljšanje omenjene situacije je ovrednotenje tehnične ustreznosti 

metodologije za določen projekt in pa socialne ustreznosti metodologije za določeno razvojno 

ekipo. Ustreznost metodologije razvoja mora biti preverjena tako iz tehničnega kot iz 

socialnega vidika. Razvojna ekipa lahko zavrne metodologijo, ker ta ne ustreza njenim 

socialnim potrebam, četudi je metodologija povsem tehnično ustrezna. Na ta način je mogoče 

identificirati take dele metodologije, ki so neustrezni glede na vsaj enega od dveh vidikov. 

Organizacija lahko glede na rezultate ovrednotenja pripravi ustrezne izboljšave za vsak 

posamezni del metodologije ter tako postopoma izboljša njeno uporabno vrednost. 
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9.1 Model overednotenja metodologije glede njene tehnične in 
socialne ustreznosti  

 

Predstavljeni model ovrednotenja metodologije razvoja (slika 13) omogoča ovrednotenje tako 

socialne kot tudi tehnične dimenzije metodologije. Socialna dimenzija se osredotoča na 

metodološko ustreznost socialnim in kulturnim značilnostim razvojne ekipe in omogoča 

določanje stopnje sprejetosti metodologije. Tehnična dimenzija upošteva ustreznost 

metodologije tehničnim značilnostim projekta in organizacije ter omogoča določiti stopnjo 

učinkovitosti metodologije. Namen modela je pomagati organizaciji identificirati manj 

primerne dele njihove metodologije, ki so potrebni izboljšav. 

Pomemben vidik modela je ta, da ne obravnava metodologije kot eno celoto, ampak kot 

kompozicijo med seboj povezanih elementov metodologije razvoja (EMR), ki se jih lahko 

formalizira. Ti so lahko naprimer aktivnosti, vloge, izdelki, tehnike, predloge, smernice, 

priporočila, itd. Model obravnava le tiste EMR, ki se dajo formalizirati, saj se le-ti dajo 

obravnavati na trdnih, merljivih temeljih. 

Slika 13 predstavlja ogrodje modela vrednotenja, ki se osredotoča na interakcijo med 

socialnimi in tehničnimi vidiki metodologije razvoja. Po zaključenem vrednotenju se vsi 

preučevani EMR pozicionirajo v diagram modela. Diagram je razdeljen na štiri kvadrante za 

laţje razlikovanje med štirimi različnimi tipi EMR glede na njihovo uporabno vrednost: 

 Neuporaben EMR je tako tehnično kot tudi socialno neustrezen. Naprimer: element, ki 

je bil tehnično neustrezen ţe od samega začetka in ga nihče ni nikoli uporabljal. 

 Neučinkoviti EMR je socialno ustrezen, a tehnično ne ustreza potrebam projekta ali 

organizacije. Naprimer: EMR, ki je bil ustrezen na prejšnjih projektih in so ga 

uporabniki dobro sprejeli, a se izkaţe za tehnično neustreznega na trenutnem projektu. 

 Nesprejeti EMR je tehnično ustrezen, a ga njegovi potencialni uporabniki ne 

uporabljajo zaradi njegove socialne neustreznosti. Naprimer zaradi prevelike 

kompleksnosti EMR ali neskladja z uporabniškimi izkušnjami in znanjem. 

 Uporaben EMR je tako socialno kot tudi tehnično ustrezen. Tak EMR je sprejet med 

uporabniki in ustreza tehničnim potrebam projekta in organizacije. 
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Slika 13: Ogrodje vrednotenja metodologije razvoja 
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Taka kategorizacija EMR poenostavlja izdelavo izboljševalnih scenarijev za manj ustrezne 

elemente. Izboljševalni scenarij je definiran kot lista konkretnih aktivnosti, ki se morajo 

izvesti za povišanje stopnje učinkovitosti in sprejetosti določenega EMR. Splošna pravila 

upoštevana med izdelavo izboljševalnih scenarijev so naslednja: 

 V primeru neučinkovitega EMR (slika 13, element A) je potrebno izboljšati tehnično 

in ohraniti njegovo socialno sprejetost. Glede na to, da je element ţe sprejet s strani 

uporabnikov, ga je potrebno preurediti le do te mere, da postane ponovno tehnično 

učinkovit. 

 V primeru nesprejetega, a tehnično ustreznega EMR (slika 13, element B), je potrebno 

preučiti razloge za njegovo zavrnitev s strani uporabnikov. Lahko se izkaţe, da 

uporabnikom le primanjkuje potrebno znanje in izkušnje za uporabo elementa. Za 

izboljšavo njegove sprejetosti je potrebno preučiti moţnost njegovih prednosti 

uporabnikom. 

 V primeru neuporabnega EMR (slika 13, element C), ki je tako socialno kot tehnično 

neustrezen, je najbolj razumno dejanje to, da ga zamenjamo ali v celoti zavrţemo. 

Najverjetneje se lahko najde tehnično in socialno bolj ustrezen element, ali pa je 

element v celoti nepotreben. 

 

Pričakovati je, da se bo večina EMR preselila v »uporabni« kvadrant modela po izvedbi 

izboljševalnih scenarijev (slika 14), nekateri elementi pa bodo mogoče še vedno potrebovali 

izboljšavo ali celo zamenjavo. 
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Slika 14: Ogrodje vrednotenja ob uvedbi izboljšav v metodologijo razvoja 

 

 

Značilnosti obeh dimenzij modela so grupirane v dva sklopa. Prvi sklop značilnosti preučuje 

trenutno stanje, torej stopnjo socialne ali tehnične ustreznosti. Drugi sklop značilnosti 

preučuje vzroke za trenutno stanje elementa metodologije, torej vzroke za stanje socialne ali 

tehnične ustreznosti, ki so bili ugotovljeni s strani značilnosti prvega sklopa. 
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9.1.1 Značilnosti socialne sprejetosti 

 

Stopnjo socialne sprejetosti določajo dve značilnosti: 

 Pogostost uporabe EMR v primeru priloţnosti preučuje, kako pogosto razvijalci 

uporabljajo element v primeru, da se pojavi priloţnost za njegovo uporabo v 

določenem projektu. 

 Doslednost uporabe EMR preučuje, kako dosledno razvijalci sledijo navodilom in 

pravilom določenega elementa metodologije. 

 

Vzroke za stanje socialne sprejetosti določa drugi sklop značilnosti, ki so razdeljene v štiri 

skupine: 

 Prva skupina Zaznane lastnosti metodologije vsebuje tri značilnosti: 

o Relativna prednost je mera, do katere uporabniki metodologije zaznajo prednost 

uporabe določenega EMR v primerjavi z njegovo neuporabo. 

o Socialna zdruţljivost je stopnja, do katere uporabniki metodologije zaznajo, da je 

določen EMR skladen z njihovimi izkušnjami, znanjem in potrebami. 

o Zapletenost je mera, do katere uporabniki metodologije zaznajo določen EMR kot 

teţaven za uporabo in razumevanje. 

 Druga skupina Lastnosti uporabnikov metodologije vsebuje dve značilnosti: 

o Uporabniške izkušnje in znanje na področju razvoja programske opreme, orodij, 

tehnologij, programskih jezikov. 

o Uporabniške izkušnje in znanje na področju metodologij razvoja programske 

opreme, razvojnih procesov, standardov, itd. 

 Tretja skupina Zaznane lastnosti organizacije vsebuje štiri značilnosti: 

o Prostovoljnost je obseg, do katerega uporabniki metodologije zaznajo sprejetost 

določenega EMR kot neobvezno. 

o Podpora managementa je mera, do katere management aktivno podpira vpeljavo 

in uporabo določenega EMR v projekt. Podpora managementa se izkaţe kot sila 

pozitiven vpliv na sprejetost metodologije. 

o Subjektivna norma je mera, do katere imajo uporabniki metodologije občutek, da ostali, 

katerih mnenje jim je pomembno, mislijo, da bi morali uporabljati določen EMR. 

o Negotovost je obseg, do katerega potencialni uporabniki metodologije čutijo, da je 

prihodnost njihove organizacije negotova in zavoljo tega ne podpirajo novih iniciativ. 

 Četrta skupina Zaznane lastnosti predstavitve metodologije vsebuje štiri značilnosti: 

o Dokazljivost rezultatov je stopnja, do katere je uporaba določenega EMR otipljiva. 

o Vidnost je stopnja, do katere ostali lahko opazijo uporabo določenega EMR. 

o Dostopnost potrebnega znanja za metodologijo je obseg, do katerega je enostavno 

pridobiti znanje za uporabo določenega EMR. Uporabniki pridobivajo znanje iz 

različnih virov, kot so tečaji, knjige, splet, itd. 

 

9.1.2 Značilnosti tehnične učinkovitosti 

 

V primerjavi z značilnostmi socialne sprejetosti so značilnosti tehnične učinkovitosti bolj 

objektivne narave. V ta namen se merijo bolj primarne lastnosti metodologije razvoja, ki ne 

dopuščajo subjektivnih interpretacij. Naprimer: ustvarjeno število vrstic kode v človek-tednu, 

ali pa število kritičnih defektov na tisoč vrstic kode, itd. Spodaj obravnavane značilnosti pa 

temeljijo bolj na zaznavnih tehničnih značilnostih metodologije kot pa na njenih primarnih 

lastnostih. 



    

 

72 

Stopnjo tehnične učinkovitosti določata dve značilnosti: 

 Pogostost priloţnosti za uporabo meri, kako pogosto se pojavlja priloţnost za uporabo 

določenega EMR, ne glede na to, ali je ta element dejansko uporabljen s strani 

uporabnikov. 

 Značilnosti, ki se nanašajo na Vpletenost določenega elementa metodologije se 

osredotočajo na naslednje vidike razvoja: 

o Vpletenost elementa na razvijajoči se sistem – popolnost, skladnost, uporabnost, 

zanesljivost, vzdrţljivost, prenosljivost, učinkovitost, ponovna uporabnost 

razvijajočega se sistema. 

o Vpletenost elementa na projekt – časovna poraba, projektni stroški, projektna 

kontrola, kvaliteta projektnih planov, sledljivost projekta, ovrednotenje projektnih 

tveganj in drugih teţav na projektu. 

o Vpletenost elementa na uporabnike metodologije razvoja – dvoumnost 

komunikacije, poenostavljanje sodelovanja, razumevanje odgovornosti in 

dolţnosti in podpora izobraţevanju. 

o Vpletenost elementa na organizacijo – poenostavljanje standardizacije, doseganje 

ciljev organizacije, izboljšava ugleda organizacije. 

o Vpletenost elementa na stranke – izboljšava strankinega zaupanja organizaciji, 

izboljšava strankinega pregleda na potek napredovanja, izboljšava splošnega 

zadovoljstva z organizacijo 

 

Vzroke za stanje tehnične ustreznosti določa drugi sklop značilnosti, ki so razdeljene v tri 

skupine: 

 Prva skupina Lastnosti tehnične ustreznosti vsebuje štiri značilnosti: 

o Ustreznost projektu in sistemu je mera, do katere določen EMR ustreza različnim 

parametrom projekta in sistema, kot so obseg, kompleksnost, prioritete, itd. 

o Ustreznost za razvojno ekipo je obseg, do katerega določen EMR ustreza 

izkušnjam in znanju razvojne ekipe. 

o Ustreznost za stranko je mera, do katere določen EMR ustreza zahtevam in 

potrebam stranke. 

o Skladnost z modernimi razvojnimi pristopi je obseg, do katerega je določen EMR 

aktualen glede na trenutne tehnologije, tehnike, priporočila. 

 Druga skupina Lastnosti tehnične zdruţljivosti vsebuje štiri značilnosti: 

o Skladnost z informacijskimi tehnologijami in programskim okoljem je mera, do 

katere je določen EMR skladen s tehnologijami in programskim okoljem, 

uporabljenim za razvoj na določenem projektu. 

o Skladnost z notranjimi standardi metodologije razvoja je mera, do katere je 

določen EMR skladen z notranjimi standardi metodologije in skupnimi standardi z 

ostalimi elementi metodologije. 

o Skladnost s splošnimi standardi je mera, do katere je določen EMR skladen s 

splošno določenimi standardi na njegovem področju, kot so naprimer tehnike 

modeliranja, standardi kodiranja, arhitekturnimi standardi, itd. 

 Tretja skupina Lastnosti prilagodljivosti vsebuje dve značilnosti: 

o  Prilagodljivost tehničnim potrebam projektov je mera, do katere se lahko določen 

EMR prikroji tehničnim potrebam določenega projekta. 

o Prilagodljivost potrebam uporabnika je obseg, do katerega se lahko določen EMR 

prikroji na način, da ustreza stopnji znanja in izkušenosti uporabnika EMR. 
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9.2 Ovrednoteni neustrezni elementi metodologije razvoja in 
izboljševalni scenariji  

 

V trenutno uporabljeni metodologiji razvoja lahko zasledimo vsaj sedem neustreznih EMR, ki 

so ovrednoteni bodisi kot neuporabni, neučinkoviti ali nesprejeti. Poleg razlogov za njihovo 

ovrednotenje navajamo tudi izboljševalne scenarije, s katerimi povišamo stopnjo njihove 

učinkovitosti in sprejetosti ter jih tako pomaknemo v kvadrant uporabnih EMR. 

 

9.2.1 Preverba kode  

 

Aktivnost preverjanja kode ovrednotimo kot socialno sprejeto, a tehnično šibko - kar pomeni, 

da je ta EMR ovrednoten kot neučinkovit. Trenuten način izvajanja preverb kode je socialno 

sprejet med uporabniki, pomanjkljiv pa je njen tehnični del, saj se tovrstne aktivnosti izvajajo 

»ad hoc«, brez definiranih gabaritov kot so akterji, obseg, namen, postopek, predloga izdelka, 

postopek, itd. Tekom izboljševalnega scenarija se je specificiral naslednji sklop pravil in 

definicij, preko katerih se poviša stopnja tehnične ustreznosti tega EMR.  

 

Nivoji preverjanja kode se delijo glede na namen 

- Preverba kode na nivoju razvojne ekipe se izvaja z namenom zagotavljanja ustrezne 

stopnje kvalitete kode znotraj razvojne ekipe, ter z namenom izobraţevanja članov 

ekipe glede koderskih zakonitosti. Tovrstna preverba kode ni vnaprej planirana kot 

nujen element razvoja, ampak je bolj implicitne narave znotraj razvojne ekipe, poteka 

na bolj neformalni, osebni ravni, običajno ne producira uradnih zapiskov in je 

poglavitno namenjena zagotavljanju kvalitete kode in prenosu znanja znotraj ekipe, 

manj pa je osredotočena na učinkovitost izvajanje preverbe. Izvaja jo predvsem 

mentor novemu članu ekipe. V določenih primerih je lahko organizirana tudi s strani 

celotne ekipe z namenom preverjanja in izobraţevanja na točno določenem segmentu 

programske kode.  

 

- Preverba kode na nivoju projekta se izvaja z namenom zagotavljanja kvalitete kode 

na tekočem projektu. Tovrstne preverbe so lahko bodisi načrtovane bodisi 

nenačrtovane. 

 

o Načrtovane preverbe kode se izvajajo: 

 Pred zlivanjem kode iz ene veje na drugo 

 Pred uradnim zaključkom dodajanja sprememb kode na projekt (angl. 

Functionality freeze) 

 Pred izvedbo preverjanja nove funkcionalnosti 

 Kot del preverbe kompleksnih delov kode 

o Nenačrtovane preverbe kode se izvajajo: 

 Na ţeljo inţenirja, za preverbo pravilnosti implementirane funkcionalnosti ali 

popravka 

 Kot posledica nenačrtovanega zlivanja kode iz drugih vej 

 

- Preverba kode na nivoju programa se izvaja s strani “Vršilca kontrole kode” (anlg. 

Code Control Lead). Ta ima pooblastilo, da lahko preveri bilo kateri del kode, ki je 
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nastal na programu. Izbor lahko poteka povsem naključno, lahko se preverjajo 

kompleksni deli kode, lahko se osredotoča na spremembe kode tistih inţenirjev, pri 

katerih so se v preteklosti opaţala neskladja in nepravilnosti. CCL ima tudi 

pooblastilo, da deluje kot arbiter v primeru, ko se dve strani ne moreta zediniti glede 

dileme, nastale kot posledica rezultatov preverbe kode. 

 

 

Vrste preverjanja kode se delijo glede na osredotočenost 

- Preverba kode, osredotočena na standarde programske kode se izvaja s strani bolj 

izkušenih inţenirjev, osnova zanjo pa so standardne predloge. Tovrstna preverba kode 

zagotavlja njeno sintaktično pravilnost ter skladnost s standardi kodiranja. Njen namen 

pa ni ugotavljanje pravilnost rezultatov pregledane kode. Običajno se izvaja v sklopu 

preverjanja kode na nivoju razvojne ekipe in programa. Na nivoju razvojne ekipe se 

izvaja z namenom izobraţevanja novih inţenirjev, na nivoju programa pa zaradi 

narave oddaljenosti domenskega znanja “Vršilca kontrole kode” od dejanske 

implementacije nove funkcionalnosti. 

 

- Preverba kode, osredotočena na preverjanje novih funkcionalnosti se izvaja s strani 

izkušenih inţenirjev s potrebnim domenskim znanjem o novi funkcionalnosti. 

Običajno se izvaja na nivoju razvojne ekipe, kjer se potrebno domensko znanje tudi 

nahaja. Za tovrstno preverjanje kode ne obstajajo predpisana pravila ali predloge, saj 

je vsaka nova funkcionalnost lahko zgodba zase, osnova zanjo pa je domensko znanje, 

izkušnje ter specifikacije nove funkcionalnosti. Poleg izvajanja na nivoju razvojen 

ekipe, kjer se izvaja z namenom izobraţevanja novih inţenirjev na določenem 

domenskem znanju, se izvaja tudi na projektnem nivoju z namenom preverjanja 

pravilnega delovanja in rezultatov nove funkcionalnosti.  

 

 

Proces preverjanja kode 

Preverjanje kode je ne glede na namen ali osredotočenost vedno sestavljen iz treh delov: 

 Obseg preverbe 

 Rezultati preverbe 

 Akcije po preverbi 

 

 

PREVERBA 

KODE

REZLUTAT AKCIJE

STANDARDI 

KODIRANJA

OBSEG PREVERBE

SPECIFIKACIJE

PROGRAMSKA 

KODA

BRQ

 
 

Slika 15: Proces preverjanja kode 
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9.2.2 Regresijsko testiranje 

 

Pomanjkljivost trenutnega izvajanja testiranja na Data Protector projektih je ta, da se vse 

testiranje izvaja ročno. Izjema je le suita avtomatskih testov, ki se izvaja po vsakodnevni 

pripravi novega builda. Najbolj negativna posledica te pomanjkljivosti pa je ta, da se za 

izvajanje faze testiranja porabi ogromno časa - precej več kot za samo fazo implementacije. 

Problematična je predvsem faza regresijskega testiranja, ki se izvede po integraciji vseh novih 

funkcionalnosti v novo različico produkta. Glede na to, da vsebuje Data Protecotr projekt ţe 

več kot 12000 testnih primerov, postane takoj očitno,  da je priprava in uvedba avtomatskega 

izvajanja testiranja nujna. Ni teţko ugotoviti dejstva, da je ta EMR ocenjen kot socialno še 

vedno sprejet, a tehnično šibek; kar pomeni, da je EMR ovrednoten kot neučinkovit. 

 

Uvedba avtomatskega testiranja ter hitro in učinkovito izvajanje (regresijskega) testiranja, bi 

pokazale pozitiven doprinos tudi pri: 

 Omogočanju hitrih ciklov priprave builda 

 Omogočanju enostavnejšega in cenejšega predelovanja kode (anlg. Refactoring) 

 Niţanju tveganja za vnos neţelenih stranskih učinkov ob vnosu popravkov 

 Povečanju učinkovitosti in niţanju stroškov 

 

Srednjeročni cilj uvajanja avtomatskega testiranja na Data Protector produkt je ta, da bo vsaj 

50% vseh testnih primerov avtomatiziranih, 50% pa se jih bo še vedno izvajalo ročno. 

 

9.2.3 Zajemanje in upravljanje zahtev 

 

Pomanjkljivost trenutnega procesa zajemanja in upravljanja zahtev so: 

 Ni definiranih transparentnih pravil upravljanja z zahtevami 

 Niso določeni akterji in njihove odgovornosti pri upravljanju z zahtevami 

 

Aktivnost zajemanja in upravljanja zahtev je ocenjena kot socialno sprejeta, a tehnično 

šibka, tako je ta EMR ovrednoten kot neučinkovit. V ta namen je kot rezultat 

izboljševalnega scenarija definiran naslednji prenovljen proces zajemanja in upravljanja z 

zahtevami, s katerim se izboljša tehnična ustreznost EMR, tako da ta EMR postane 

uporaben. Prenova procesa zajemanja in upravljanja zahtev poteka vzporedno z zamenjavo 

orodja za podporo osnovnim postopkom procesa upravljanja z napakami in spremembami. 

Novo uvedeno orodje za podporo osnovnim postopkom procesa omogoča poleg upravljanja 

z napakami in spremembami tudi upravljanje zajema zahtev. 
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Slika 16: Življenjski cikel zahteve 

 

Ob določitvi novega procesa zajemanja in upravljanja z zahtevami smo se pomaknili od bolj 

agilnega procesa zajemanja in upravljanja z zahtevami k bolj strogemu in »teţkemu« procesu. 

 

 

9.2.4 Razvojni model v odvisnosti z orodjem za upravljanje z verzijami 

 

Data Protector produkt uporablja Rational ClearCase orodje za upravljanje z verzijami v 

sklopu orodij za podporo podpornim postopkom procesa. Začetni razvojni model je veleval, 

da celoten razvoj poteka na glavni veji (slika 17), kjer se hkrati: 

 uvajajo nove funkcionalnosti, 

 uvajajo popravki najdenih napak, 

 izvaja integracijsko testiranje, 

 deloma izvaja tudi regresijsko testiranje. 

Na glavni veji se izvaja vsakodnevna priprava builda, ki na koncu preide v končen paket 

programske izdaje produkta. 

 

Pozitivne strani razvojnega modela »vse na glavni veji« so naslednje: 

 hkratna integracija sprememb, 
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 hitro odkrivanje morebitnih konfliktov med uvedenimi spremembami iz različnih 

funkcionalnosti, 

 potrebna je priprava le enega builda dnevno. 

 

Negativne strani razvojnega modela »vse na glavni veji« pa so naslednje: 

 Fazi implementacije in testiranja se do določene časovne točke prekrivata, implementacija 

pa s spremembami uvaja neprestane nestabilnosti na glavno vejo. Načrtovan napredek na 

testiranju je zavoljo teh neprestanih nestabilnosti oviran in nepredvidljiv, pogost pojav so 

tudi neuporabni buildi. 

 Oviran je načrtovan napredek in predvidljivost integracije novih funkcionalnosti, saj 

nestabilnosti ene funkcionalnosti na glavni veji običajno vplivajo tudi na ostale 

funkcionalnosti. 

 Z uvajanjem sprememb in novih funkcionalnosti tudi med fazo regresijskega testiranja 

se zmanjšuje zaupanje v trenutno stanje predhodno uspešno izvedenih testnih 

scenarijev, saj se po uvedenih spremembah stanje testnega scenarija pogosto spremeni. 

 Ko je enkrat določena funkcionalnost integrirana na glavno vejo je ni več mogoče 

odstraniti. V primeru zapletov ali kvalitativnih ovir, vezanih na določeno 

funkcionalnost, se zaključek celotnega projekta zamakne za toliko časa, dokler niso 

vsi zapleti, vezani na problematično funkcionalnost, odstranjeni. 
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Slika 17: Razvojni model “Vse na glavni veji” 

 

 

Negativne strani so v času projektov povzročale zamude in nepreglednost nad dejanskim 

stanjem projekta in kvalitete produkta. 

 

Zaradi navedenih pomanjkljivosti je bil razvojni model kot EMR ocenjen kot socialno in 

tehnično šibek, EMR pa ovrednoten kot neustrezen. V ta namen je bil kot rezultat 

izboljševalnega scenarija uveden tako imenovani »Bubbles« razvojni model (slika 18). 

 

Ideja »Bubbles« modela je ta, da se vsaka funkcionalnost implementira na ločeni veji in se 

šele po določenem obsegu testiranja integrira na glavno vejo, na kateri se pripravlja build 

produkta. Dogajanje na vsaki veji se lahko obravnava kot projekt v malem, saj tam potekajo 
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vse faze razvoja - od investigacij, specifikacij in implementacije do testiranja. Prav tako se na 

vsaki veji pripravlja build. Funkcionalnost se zlije in integrira na glavno vejo šele potem, ko 

so doseţeni potrebni kvalitativni kriteriji na ločeni veji. Po integraciji funkcionalnosti na 

glavno vejo se izvede še končno regresijsko testiranje. 

 

 

41
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Slika 18: Razvojni model “Bubbles” 

 

 

Pozitivne strani in prednosti »Bubbles« razvojnega modela so naslednje: 

 Omogočen je nemoten in predvidljiv potek implementacije in testiranja 

funkcionalnosti, saj je ločena razvojna veja neobčutljiva za nestabilnosti, povzročene s 

strani ostalih funkcionalnosti na ostalih vejah. 

 Poenostavljeno je odstranjevanje oz. nevključevanje funkcionalnosti v končen build na 

glavni veji v primeru zapletov, vezanih na funkcionalnost. 

 Stabilnost glavne veje je zagotovljena, saj se razvojne teţave vsake funkcionalnosti 

odpravijo na ločeni veji preden se ta zlije na glavno vejo. Predvidljivost in nemotenost 

poteka regresijskega testiranja na glavni veji je tako  zagotovljena. 
 

Negativne strani in pomanjkljivosti »Bubbles« razvojnega modela pa so: 

 Obstoj ločenih vej in aktivnosti na njih povzroča podvajanje testnih aktivnosti, saj je 

potrebno del testiranja ponoviti po integraciji funkcionalnosti na glavno vejo. Prav tako so 

zaradi večjega števila razvojnih vej povečani stroški upravljanja s konfiguracijo. 
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 Aktivnosti zlivanja kode ob integraciji funkcionalnosti iz ločene veje na glavno vejo 

predstavljajo dodaten strošek razvoja. Splošna učinkovitost razvojnih in testnih 

inţenirjev je zmanjšana. 

 Zlivanje potrebnih popravkov napak med vejami in na glavno vejo predstavlja dodaten 

strošek razvoja. 

 Ločeno razvojno vejo je potrebno občasno sinhronizirati z glavno vejo. Tudi to 

predstavlja dodaten strošek razvoja. 
 

 »Bubbles« razvojni model se je v času izvajanja projektov izkazal kot drag in neučinkovit, 

saj so njegove negativne strani in nanje vezani dodatni stroški razvoja povzročali togost, 

nefleksibilnost in so podaljševali običajno trajanje razvojnega cikla. 
 

Zaradi navedenih pomanjkljivosti je bil »Bubbles« razvojni model kot EMR ocenjen kot 

tehnično šibek, EMR pa ovrednoten kot neučinkovit. V ta namen je bil kot rezultat 

izboljševalnega scenarija z namenom odpravljanja negativnih strani »Bubbles« razvojnega 

modela je uveden »Promotion of Features« (POF) model.  
 

Eden od razlogov za uvedbo tega modela je tudi ta, da je razvoj DataProtecor produkta 

migriral iz Rational ClearCase orodja za upravljanje z verzijami na Collabnet Subversion 

orodje, ki pa nima mehanizmov za podporo razvoja na ločenih vejah in posledično »Bubbles« 

razvojnega modela. Ideja POF razvojnega modela je ta, da se ves razvoj vrne nazaj na skupno 

glavno razvojno vejo (trunk). Na glavni razvojni veji se izvaja neprestano prevajanje kode, 

kar omogoča takojšnjo identifikacijo prevajalnih napak in njihovo odpravljanje. Ko določena 

funkcionalnost doseţe zahtevane kvalitativne kriterije, se zlije (promovira) na testno (QA) 

vejo, od tam pa se, ko so enkrat doseţeni nadaljnji kvalitativni kriteriji, zlije (promovira) na 

končno (Release) vejo. Tam se pripravi končen build za izdajo nove različice produkta. 
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Slika 19: Razvojni model POF 

Pozitivne strani in prednosti POF razvojnega modela so: 

 Hitra integracija funkcionalnosti na glavno razvojno vejo (trunk) 

 Sprotno odpravljanje konfliktov med funkcionalnostmi takoj ob pojavitvi na razvojni 

veji 

 Število razvojnih vej se zmanjša na tri, tako da se zmanjšajo tudi stroški upravljanja s 

konfiguracijo. 

 Odstranjevanje oz. nevključevanje funkcionalnosti v končen build se doseţe na način, 

da se funkcionalnost enostavno ne promovira na naslednjo vejo, bodisi vejo »QA« ali 

vejo »Release«. 

 

Negativne strani in pomanjkljivosti POF razvojnega modela pa so: 

 Navkljub neprestanemu prevajanju kode na glavni razvojni veji (trunk) je njegova 

stabilnost vprašljiva in vsaj za zdaj še potrebna dokazovanja. Nestabilnosti na skupni 

razvojni veji bi ponovno vpeljale dobro znane probleme, identificirane pri razvojnem 

modelu »vse na eni veji«. Načrtovan potek in predvidljivost razvoja funkcionalnosti bi 

lahko bil ponovno ogroţen. 

 Zlivanje (promocija) popravkov med vejami še vedno predstavlja dodaten strošek 

razvoja. 

 

 

9.2.5 Vključevanje popravkov izboljševalnega in popravljalnega 
vzdrževanja v novo različico produkta 

 

V sklopu podpore in vzdrţevanja trenutnih različic produkta na trgu nastajajo vzdrţevalni in 

izboljševalni popravki. Ti se morajo vključiti v novo različico produkta, preden se ta izda na 

trg, saj bi v nasprotnem primeru uporabniki pri uporabi najnovejše različice produkta 

ponovno naleteli na iste pomanjkljivosti, ki so bile odpravljene ţe na starejših različicah 

produkta.  

Dosedanji proces vključevanja tovrstnih popravkov je pomanjkljiv, saj: 

 ne nudi pregleda nad tem, koliko popravkov čaka v vrsti, da se vključijo v novo 

različico, kar oteţuje napoved datumske izdaje nove različice 

 ne predpisuje pravil upravljanja popravka napake v primeru, da razvojna ekipa ugotovi 

pomanjkljivosti popravka 

 Popravke napak iz prejšnjih različic se tretira z niţjo prioriteto kot napake, najdene na 

novi, še ne izdani  različici produkta, čeprav iz uporabniškega vidika ni nobene 

osnove, ki bi upravičevala tovrstno razlikovanje 

 Zahtevek za vključitev popravka je razvojni ekipi viden šele ob izdaji popravka in ne 

takoj ob njegovi implementaciji, saj se šele tedaj originalni CR popravka v orodju za 

delo z napakami ponovno odpre in prestavi v projekt nove različice produkta 

 

Zaradi navedenih pomanjkljivosti je ta aktivnost ocenjena kot socialno in tehnično šibka,  ta 

EMR pa ovrednoten kot neustrezen. V ta namen je kot rezultat izboljševalnega scenarija 

definiran naslednji prenovljen proces vključevanja popravkov, s katerim se izboljša tako 

socialna kot tehnična ustreznost EMR, tako da ta EMR postane uporaben. 

 

 

 



    

 

81 

 

9.2.5.1 Prenovljen proces vključevanja popravkov izboljševalnega in popravljalnega 

vzdrževanja v novo različico produkta: 

 
Originalni CR (CR1) se uporablja za upravljanje in sledenje izdaje popravka na trenutno 

izdanih različicah na trgu in se ob izdaji popravka zapre, ter se v nasprotju s prejšnjim 

procesom nikoli več ne odpre. Z namenom vključitve popravka v novo različico produkta se 

takoj ob implementaciji CR1 ustvari nov CR (CR2), ki je klon originalnega CR1. Tak CR2 

se nemudoma vključi v sklop nove različice produkta v orodju za delo z napakami z 

naslednjimi vrednostnimi polji: 

 

QC Field Name Value 

Project Data Protector 

Found in Release DP-6.11 

State OPEN 

Team R&D Merge 

Pre/Post Release Pre-Release 

Owner Aleks Weitzer 
 

 

 

Primer: 

 
 

CR1 mora biti podan kot referenca novemu kloniranemu CR2 
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Upravljanje CR popravkov, ki niso več prikladni novi različici (zavoljo refakturiranja ali 

spreminjanja kode, opuščanja funkcionalnosti, podpore, itd.) zahteva, da se polja CR2 

nastavi na naslednje vrednosti: 

 

QC Field Name Value 

Release DP-6.11 

State CLOSED 

Comments »Poda se razlaga, zakaj popravek iz 

prejšnjih verzij ni več prikladen novi 

različici produkta« 
 

Razvojna ekipa poskrbi, da se popravki zlijejo v novo različico produkta, upoštevajoč 

naslednje prioritete: 

 

1. »Showstoppers« (defekti, ki se morajo odpraviti pred izdajo različice na trg) 

2. »Smoke Test« defekti (defekti, ki se pokaţejo med vsakodnevnim avtomatskim 

testiranjem na novo izgrajenega builda) 

3. C/S defekti 

4. Zlivanje vzdrževalnih popravkov 

5. M/L defekti 

 

Po končanem zlivanju popravka v novo različico se ustrezno nastavijo naslednje vrednosti 

polj CR2: 

 

QC Field Name 

State 

Regression 

Documentation state 

Resolution 

Fixed in build 

Fixed in Release 
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Slika 20: Prenovljen proces vključevanja popravkov izboljševalnega in popravljalnega 

vzdrževanja v novo različico produkta 

 

 

9.2.6 Vsiljeno lastništvo kode 

 

Rational ClearCase orodje za upravljanje s kontrolo verzij vsiljuje lastništvo kode na eni 

lokaciji tudi v primeru, ko razvoj poteka na več lokacijah. Ta omejitev vnaša dodatne stroške 

razvoja, saj je potrebno vse spremembe na kodi (nove funkcionalnosti, popravke defektov, 

zlivanje vzdrţevalnih popravkov) vključiti v kontrolo verzij na tisti lokaciji, ki ji je lastništvo 

kode dodeljeno. Iz socialnega vidika ta omejitev predstavlja manjši problem, saj je lastništvo 

kode dodeljeno modularno - glede na to, kjer se potrebno domensko znanje in ekspertiza 

nahaja. Na ta način se ob vsakem zlivanju kode izvede tudi preverjanje kode na nivoju 

projekta s strani izkušenih inţenirjev s potrebnim domenskim znanjem. Večji problem je 

opazen iz tehničnega vidika, saj je aktivnost zlivanja kode obravnavana kot dodaten strošek 

razvoja, merjen v človek-dnevih. Ta EMR je tako ocenjen kot socialno še vedno sprejet, a 

tehnično šibek, kar pomeni, da je EMR ovrednoten kot neučinkovit. Izboljševalni scenarij se 

ponuja kar sam po sebi, saj se z menjavo orodja za upravljanje s kontrolo verzij v sklopu 

orodij za podporo podpornim postopkom procesa in prehodom iz Ration ClearCase na 

Collabnet Subversion, ta omejitev odpravlja.  
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9.2.7 Priprava builda 

 

Izvedba priprave builda se sproţi avtomatično enkrat dnevno, ponoči. Sam postopek priprave 

poteka več ur, nov build pa je na voljo ţe v zgodnjih jutranjih urah. Pomanjkljivost tovrstnega 

izvajanja je, da se napake, povzročene z vključitvijo nove kode, pokaţejo šele naslednji dan, 

build pa je zaradi takih napak lahko neuporaben za testno ekipo. Napake se odpravijo čez dan 

in so na voljo šele v naslednjem buildu, z enodnevno zamudo. Ta EMR je ocenjen kot 

tehnično šibek, izboljševalna scenarija za povišanje njegove tehnične sprejetosti pa sta 

naslednja: 

 Nenehna priprava builda. Izvajanje builda se izvaja večkrat dnevno v razmiku le nekaj 

ur. Na ta način se morebitne napake ali stranski učinki novo vnešene kode pokaţejo ţe 

isti da in se lahko ţe isti dan odpravijo. Problem neuporabnih buildov za testno ekipo 

se s tem odpravi. 

 Paralelizem priprave builda. Ugotovi se, kateri so skupni sklopi in moduli builda, ki 

jih je potrebno izvesti kot prve. Nato se paralelno lahko pripravijo še ostali neodvisni 

sklopi in moduli paketa. Čas, potreben za pripravo builda, se občutno zmanjša, kar 

olajša tudi nenehno pripravljanje builda. 

 

 

9.2.8 Repozitorij za projektne plane, poročila, zapisnike sestankov, 
zadolžitev, itd. 

 

Razvoj Data Protector projektov poteka na več lokacijah. Vsaka lokacija posebej hrani svoje 

plane, poročila, zapisnike in zadolţitve (angl. Action items). V orodju za kontrolo verzij se 

shranjujejo le zahteve, specifikacije, ter uporabniška dokumentacija. Tovrstna razpršitev 

dokumentacije oteţuje preglednost in transparentnost projekta in negativno vpliva na 

učinkovitost izvajanja projekta. Informacije med lokacijami se ne prenašajo v dovolj jasni 

meri, nejasen je pregled nad zadolţitvami in njihovim izvajanjem. Zaradi tovrstnih 

nekonsistentnosti se porajajo napetosti in trenja med projektnimi vodji različnih lokacij. 

Tovrsten EMR je ocenjen kot socialno šibek, saj ga njegovi uporabniki poskušajo izboljšati 

oziroma zamenjati. 

Kot morebiten izboljševalni scenarij se ponuja orodje Microsoft SharePoint Portal, do 

katerega lahko dostopajo uporabniki iz različnih lokacij in omogoča skupno hranjenje 

dokumentacije in zadolţitev na enem mestu. Samo orodje ima ţe tudi vgrajen sistem 

upravljanja in sledenja zadolţitev.  

 

 

9.2.9 Neuravnotežen proces razvoja 

 

Kot smo ţe ugotovili v poglavjih 7.1 in 7.2, je trenuten razvoj preveč procesno usmerjen in 

potrebuje uravnoteţenje med disciplino in agilnostjo. Njegova pomanjkljivost je, da postopek 

razvoja od investigacije, specifikacije in implementacije poteka enosmerno v le enem ciklu, 

brez povratnih korakov in informacij. Kot prikazuje slika 12, je potrebno uvesti hibridni 

model razvoja, ki bo dovoljeval elemente agilnosti ter za vsakovrsten projekt ali 

funkcionalnost omogočal določiti, kolikšna količina prototipiranja, specifikacij, inkrementov 

in iteracij je najbolj primerna in najbolj ustrezna. S hibridnim modelom se bosta izboljšali 

tako ocena socialne kot tehnične ustreznosti tega EMR. 
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10 Sklepne ugotovitve 
 

Magistrska naloga poskuša ovrednotiti, katera metodologija bi bila najprimernejša za Data 

Protector projekte v organizaciji Hermes Softlab d.o.o. Za namen primerjave je izbrana 

trenutno uporabljena Data Protector metodologija, osnovana na prilagojenem slapovnem 

modelu ter metodologiji UP, Scrum in XP. 

Predstavitvi in opisu značilnosti teh štirih metodologij sledi opredelitev tipa obravnavanega 

projekta ter navedba splošnih in specifičnih značilnosti/sodil metodologij, na osnovi katerih je 

izgrajena primerjalna tabela z vsoto uteţenih ocen sodil. 

Rezultati primerjave in ovrednotenja se uporabijo kot izhodišče za izboljševanje procesnega 

dela trenutne metodologije razvoja. S prvim prijemom se je za tiste značilnosti/sodila, kjer se 

trenutno uporabljena metodologija izkazuje kot slabša, predlagalo izboljšave, ki so izboljšale 

oceno takih sodil; oziroma se je v takih primerih kar vključilo elemente bolje ovrednotene 

metodologije. Kot rezultat takega izboljševanja je nastala zasnova hibridne metodologije, ki  

temelji na uravnoteţenosti med disciplino in agilnostjo. Drugi prijem pa je identificiral tiste 

elemente metodologije razvoja, ki so se iz tehničnega ali socialnega vidika izkazali kot 

neustrezni ter jih izboljšal do te mere, da so postali tako tehnično kot socialno ustrezni. 

Kot predmet nadaljnjih raziskav bi lahko poleg tehničnega in socialnega vidika vključili še 

komponento performančne ustreznosti elementov metodologije razvoja programske opreme. 

V sedanjih časih zaostrene trţne konkurence je namreč časovna in stroškovna učinkovitost 

razvoja programske opreme še posebej pomembna. 
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