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Co to je softwarovCo to je softwarov éé inin žženýrstvenýrstv íí ??

(definice IEEE 1993)
„Softwarové inženýrství je systematický, 

disciplinovaný a kvalifikovaný přístup k vývoji, 
tvorbě a údržbě softwaru.“

Y36SIN - Základní informace 2
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Smysl pSmysl p řředmedměěttůů řřady SIady SI
� SIN je základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro 

pochopení discipliny, získání základních dovedností v analýze 
a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. 

� V rámci cvičení se řeší menší projekty. Smyslem je vyzkoušet si 
práci na projektu. Výstupem projektů je předepsaná projektová
dokumentace, zahrnující úvodní studii, analytickou dokumentaci 
a dokumentaci návrhu.

� Na předmět SIN (Softwarové inženýrství), který se zabývá
zejména analýzou, navazuje předmět SI3 (Realizace 
programových systémů), který pokračuje návrhem 
a implementací.

� Paralelně s SI3 běží předmět SI2 (Řízení softwarových 
projektů), který se zabývá řízením projektů, cvičení probíhají
současně, studenti SI2 řídí studenty SI3.

Y36SIN - Základní informace 3 4

NNáávaznost pvaznost p řředmedměěttůů SISI

Y36SIN - Základní informace 4

SIN
analýza a návrh 

SI2
řízení projekt ů

SI3
realizace programových 
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Co je to projekt?Co je to projekt?
� „Projekt je dobře definovaná posloupnost 
činností, která je zaměřena na dosažení
nejistého cíle, má určen začátek a konec, a je 
uskutečňována pomocí zdrojů – lidí
a prostředků.“

� „Projekt je specifická nerutinní akce, která
proto vyžaduje plánování.“

� „Čím složitější je projekt, tím více vyžaduje 
plánování.“

Y36SIN - Základní informace 66

Co je to softwarový projekt?Co je to softwarový projekt?
� Softwarový projekt je projekt, jehož cílem je 

vytvoření nebo využití programového díla.
� Při uskutečňování SW projektů se uplatní SW 

inženýři, kteří nabyli znalostí v předmětech SI 
(mimo jiné také v předmětu SIN).

Y36SIN - Základní informace
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JakJak éé jsou softwarovjsou softwarov éé pprojektyrojekty
vv         ppřředmedměětu SIN?tu SIN?
� Větší projekt se za semestr nestihne (zkušenost), 

protože větší projekt představuje hodně práce.

� Projekt je třeba ukončit prezentací a obhajobou 
(prezentace práce představuje důležitou praktiku).

� Také metodika posouzení jiného projektu přináší
nové poznatky.

Y36SIN - Základní informace 7 88

Co z toho vyplývCo z toho vyplýv áá??
� Studenti řeší projekt, který si zvolí a dohodnou, nebo který 

jim byl přidělen.
� Každý projekt předmětu YD36SIN má připraven prostor, 

kde lze dokumentaci projektu vystavit, jeho adresa je:
"https://service.felk.cvut.cz/courses/Y36SIN/prj/username"
Tento prostor je vám přístupný pomocí WebDAV
protokolu.

� Co není uloženo přímo na 
https://service.felk.cvut.cz/courses/YD36SIN/prj/... 
jako kdyby nebylo.

� Projektové stránky mají závaznou strukturu.
� Cvičení nejsou – problémy se probírají na konzultacích.

Y36SIN - Základní informace
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JakJak zzíískatskat znznáámkumku
� Předmět YD36SIN je zakončen zápočtem 

a zkouškou.
� Zápočet se uděluje na základě akceptovaného 

projektu.
� Známka u zkoušky vychází z hodnocení kvality 

projektu, výsledků testů a znalostí studenta.

Y36SIN - Základní informace 1010

Pro zPro z íísksk áánníí zzáápopoččtu je ttu je t řřeba:eba:
� Vytvořit projekt, který projde hodnocením 

(s kladným výsledkem).
� Ohodnotit jiný projekt.

Y36SIN - Základní informace
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Aktivity Aktivity YD36YD36SINSIN Výběr z nabídky

Téma projektu

Zadání projektu
(definice projektu)

Dokumentace projektu

Výsledky hodnocení

Výběr tématu, p říprava 
projektového adresá ře

Úvodní studie, 
analýza a návrh

Hodnocení

OK
Not OK

Osobnostní test 

Y36SIN - Základní informace 12

Co to znamenCo to znamen áá::
� Realizovat projekt znamená:

� prostudovat téma
� vypracovat popis problému
� vytvořit potřebnou dokumentaci
� prezentovat projekt

� Ohodnotit jiný projekt znamená:
� prostudovat dokumentaci cizího projektu
� sepsat posudek

Y36SIN - Základní informace 12
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PPřřibliibli žžnnáá osnova:osnova:

� Témata projektů, výběr projektu
� Vypracování zadání projektu - odborný článek
� Vypracování úvodní studie, plán řešení
� Inspekce úvodní studie, příp. přepracování
� Vypracování analytické specifikace
� Inspekce analytické specifikace 
� Návrh (architektura, uživatelský vzhled, dekompozice 

na komponenty, plán realizace projektu)
� Prezentace
� Posouzení cizího projektu

Y36SIN - Základní informace 13 14

ObsahObsah dokumentacedokumentace SINSIN
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Dokumentace SI
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Projektová 
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projektu
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Osnova p řednášek
� Úvod do softwarového inženýrství, plánování projektů
� Modelování požadavků (CIM)�
� Analýza (PIM)�
� Architektura SW, MDA
� Návrh (PSM)�
� Návrhové vzory
� Metodiky
� Testování
� Další novinky pro vývoj: WS, SOA

Y36SIN - Úvod
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ÚÚvodemvodem trochutrochu historiehistorie I.I.
� Termín „software “ zavedl v roce 1958 statistik John 

Tukey (také autor termínu „bit“).
� Za okamžik zrození termínu „softwarové inženýrství “

se obvykle považuje rok 1968, kdy NATO sponzoruje
první konferenci s tímto názvem a na toto téma.

� V roce 1969 na ni navázala konference „Techniky
softwarového inženýrství“.

� V roce 1972 vychází první časopis „Transactions on 
Software Engineering“ (IEEE Computer Society).

� V roce 1976 vytváří IEEE Computer Society první
komisi, která by měla definovat obsah oboru
„softwarové inženýrství“.

Y36SIN - Úvod 2020

ProPročč to to vvůůbecbec vzniklovzniklo ??
� Něco bylo špatně �

� Počítačů přibývalo, přibývalo i softwarových
projektů, ale ubývalo úspěšně dokončených
projektů

� Někdy to došlo až na hranici únosnosti –
software byl, nebo mohl být, příčinou havárií
(např. Mariner I.)�

Y36SIN - Úvod
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PPřříípad sondy pad sondy MarinerMariner I. (1962)I. (1962)
� Mariner I. byla sonda, která měla za cíl 

Venuši. Musela být zničena 293 sekund 
po startu.

� Příčinou byla hardwarová chyba 
v anténě, ta ale způsobila, že ovládání
přešlo z počítače na zemi na lokální
počítač rakety.

� A tam byla v softwaru chyba. Vznikla 
ručním přepisem vzorce, ve kterém 
programátor přehlédl aplikaci funkce 
(znázorněné nadepsanou čarou), což
způsobilo chybu ve výpočtu, která
způsobila odklon rakety z požadované
dráhy.
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PPřříípad pad MercuryMercury (1962)(1962)
� Záměna čárky za tečku ve FORTRANu:

Místo "DO 17 I = 1,10", což je cykl,
bylo "DO17I = 1.10",

to je ale přiřazení proměnné DO17I 
Pozn.: Mezery nejsou ve FORTRANu

důležité.
� Naštěstí se ale chyba odhalila před 

startem.
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ÚÚplnpln ěě se to vse to v žždy nepovedlody nepovedlo
� Pád rakety Ariane (1996):

� Neobsloužená výjimka při operaci
v pohyblivé řádové čárce

� Ztráta 100 mil. $,
včetně družic Cluster 500 mil. $. 

� Návrat programu Ariane o několik let zpět.
� Díky chybě dal řídicí počítač rakety příkaz 

k současnému vychýlení trysek urychlovacích bloků, 
tak i trysky motoru. Tím se kurs rakety prudce změnil 
a v důsledku aerodynamických sil se horní část 
rakety odlomila. Byl aktivován vlastní autodestrukční
systém rakety raketa se změnila v oblak hořících 
úlomků
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PPřříípad Apollo 11 (1969)pad Apollo 11 (1969)
� První přistání na Měsíci se v roce 1969 

nezdařilo přesně podle představ.
� Přistávací modul Eagle se o 4 vteřiny odchýlil 

od plánované trajektorie.
� Mezi velké kameny poblíž kráteru dosednul 

pod manuálním řízením Neila Armstronga 
(míle daleko od zvoleného místa).

� Způsobil to zapnutý radar, který spotřeboval 
neplánovaný čas procesoru.
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Výpadek elektVýpadek elekt řřiny USA (2003)iny USA (2003)
Způsobena neregistrovaným 
výpadkem automatizovaného 

hlásiče poruch, který se 
kaskádně rozšířil sítí.

Postihlo to 10 mil. obyvatel
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PPřřistist áávacvac íí modul na Marsu (1999)modul na Marsu (1999)

Problém komunikace mezi 
komponentami – uživatel 

rozhranní očekával hodnotu 
v palcích, poskytovatel 

v metrech.

Celková ztráta 
100 mil. $
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DalDalšíší historiehistorie II.II.
� Organizátoři první konference „Softwarové

inženýrství “ v roce 1968 zvolili termín „softwarové
inženýrství“úmyslně jako provokativní – naznačující, 
že produkce software musí přejít na jiné postupy
a být podložena teoretickými disciplinami, podobně, 
jako je tomu u inženýrského přístupu v jiných
oborech.

� Konala se ve Spolkové republice Německo ve
známém středisku Garmisch-Partenkirchen a řídil ji
profesor Bauer z Mnichovské techniky. 

� Účastnilo se jí asi 50 odborníků z různých oblastí, 
z praxe i ze škol. Její účastníci formulovali směry, 
kterými by se výzkum v oboru SI měl ubírat. 

Y36SIN - Úvod 2828

TermTerm íínn softwarovsoftwarov éé inin žženýrstvenýrstv íí
� „Softwarové inženýrství je disciplina, která

se zabývá zavedením a     používáním
řádných inženýrských princip ů do tvorby
software tak, abychom dosáhli
ekonomické tvorby software, který je 
spolehlivý a     pracuje ú činně na
dostupných výpo četních prost ředcích.“

Konference „Softwarové inženýrství 1968“

Y36SIN - Úvod
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TermTerm íínn softwarovsoftwarov éé inin žženýrstvenýrstv íí
� „Softwarové inženýrství je disciplina, která

se zabývá zavedením a     používáním
řádných inženýrských princip ů do tvorby
software tak, abychom dosáhli
ekonomické tvorby software, který je 
spolehlivý a     pracuje ú činně na
dostupných výpo četních prost ředcích.“

Konference „Softwarové inženýrství 1968“

Y36SIN - Úvod 3030

TermTerm íínn softwarovsoftwarov éé inin žženýrstvenýrstv íí
� „Softwarové inženýrství je disciplina, která

se zabývá zavedením a     používáním
řádných inženýrských princip ů do tvorby
software tak, abychom dosáhli
ekonomické tvorby software, který je 
spolehlivý a     pracuje ú činně na
dostupných výpo četních prost ředcích.“

Konference „Softwarové inženýrství 1968“

Y36SIN - Úvod
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DalDalšíší historiehistorie III.III.
� V roce 1979 vytváří Fletcher Buckley standard IEEE 

370 pro vytváření plánů zajišťujících kvalitu software.
� V roce 1986 vzniká standard IEEE 1002, který

definuje taxonomii softwarově inženýrských
standardů.

� 1990 – 1995 vznikají standardy pro proces životního
cyklu software (Standard for Software Life Cycle 
Processes) - standard ISO/IEC12207, vychází z DoD
Std 498.

� V roce 1993 vznikají komise IEEE a ACM, které ústí
do společného úsilí definovat softwarové inženýrství
jako disciplinu.

Y36SIN - Úvod 32

DalDalšíší historiehistorie IV.IV.
� V roce 1998 společná komise IEEE a ACM

definuje profesi softwarového inženýra.

� Nakonec v roce 2004 vzniká společný návrh
„curricula“ pro výuku tohoto oboru, 
označovaného SE2004.

� Tím se završilo uznání softwarového
inženýrství jako discipliny, podobně jako
CS1991 završilo uznání informatiky.

� Softwarové inženýrství je definované jako
standard IEEE 610.12.

32Y36SIN - Úvod
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PPřřííččinaina vznikuvzniku SI?SI?
� Obvykle se říká, že to způsobil jev nazývaný

„softwarová krize “.

� Dokud výkon počítačů nepřesáhl určitý
rozměr, bylo možno se spolehnout na
programátorské „hvězdy“. 

� Často se počítače se využívaly pro vědecko-
technické výpočty, kde záleželo spíše na
preciznosti řešení, než na efektivitě tvorby
programů.

Y36SIN - Úvod 3434

MoorMoor ůůvv zzáákonkon ::
� „Výkon hardwaru vzr ůstá zhruba dvakrát

za dva roky“.

�Přestože sám autor prohlásil svou
extrapolaci jako „pěkně divokou“, zákon
zhruba platí dodnes.

�Firma Intel nedávno zveřejnila výsledky
výzkumné zprávy uvádějící, že Moorův
zákon pravděpodobně přestane platit až
kolem roku 2021 (křemík se dostane na
hranici svých možností).

Y36SIN - Úvod
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SoftwarovSoftwarov áá krizekrize

HW

SW

Y36SIN - Úvod 3636

EdsgerEdsger W. W. DijkstraDijkstra ::
� „Hlavní p říčinou softwarové krize byl

nárůst výkonu hardware. Jinak řečeno, 
programování nem ělo problémy, dokud
neexistovaly po čítače. Dokud jsme m ěli
slabé po čítače, mělo programování jen
snesiteln ě těžké problémy. Nyní máme
gigantické po čítače a k nim gigantické
problémy se softwarem“.

Y36SIN - Úvod
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PPřřííččinyiny softwarovsoftwarov éé krizekrize
� Příčinou softwarové krize vždy byl nesoulad

mezi složitostí vytvářeného produktu
a relativní nedostatečností a nezkušeností
softwarové profese. Tento rozdíl způsobuje
rozevírání nůžek a důsledkem pak jsou
softwarové krize.

� Pozn. Tento jev asi není omezen na software, ale 
zdá se mít univerzálnější platnost.

Y36SIN - Úvod 3838

ProjevyProjevy softwarovsoftwarov éé krizekrize
� Projekty překračují rozpočet.
� Projekty překračují čas.
� Software nemá dostatečnou kvalitu.
� Software neodpovídá požadavkům.
� Projekt není dobře řiditelný a software je 

obtížně udržovatelný.

Y36SIN - Úvod
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SkonSkon ččilaila softwarovsoftwarov áá krizekrize ??
� Při pohledu na předchozí body a současné

projekty se zdá, že softwarová krize trvá
stále. 

� Svůj vliv zde mají též možnosti softwarových
expertů, kteří jakkoli jsou geniální, mohou
přímo mentálně obsáhnout jen určitý rozsah
problémů. 

� Řešení velkých projektů nelze proto nechat
pouze na nich. Je nutno použít standardní
techniku řešení obtížných problémů – „rozděl
a panuj “ – velký problém je třeba rozdrobit na
problémy menší.

Y36SIN - Úvod 4040

ZkuZku ššenostenost (Brooks):(Brooks):
� „P řidání nových kapacit na zpožd ěný

projekt prodlouží jeho řešení“. 

Y36SIN - Úvod
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TvorbaTvorba software software ↔↔ inin žženýrstvenýrstv íí
� Všechny tyto problémy související se 

softwarovou krizí vedly tedy nakonec
k pokusu udělat z vývoje produkovaného
nadšenci inženýrskou disciplinu. 

� V 70-tých letech dochází k formulaci
základních principů tohoto oboru. 

� Vzniká také první generace nástrojů pro 
podporu této discipliny, které jsou
označovány jako CASE (Computer Aided 
Software Engineering).

41Y36SIN - Úvod 4242

Co Co dděělláá inin žženýrenýr ??
� Než něco vyrábí, tak si to nejdříve nakreslí, 

namodeluje.
� K tomu potřebuje zavedenou notaci a vědecky

podložené metody a postupy.
� Snaží se používat vhodné technologie tak, aby se 

dílo vytvořilo spolehlivě, efektivně a aby vydrželo.
� Srovnáme-li softwarového inženýra s inženýrem

stavebním, pak stavební inženýr realizuje stavbu
podle modelu, programátor programuje podle
modelu.

� Model stavebnímu inženýrovi navrhl architekt
(územní rozhodnutí, stavební povolení, realizace
stavby), programátorovi softwarový architekt (úvodní
studie, návrh architektury), analytik (konceptuální
model) a návrhář (logický model).

Y36SIN - Úvod
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PrvnPrvn íí studijnstudijn íí programyprogramy
� Prvý inženýrský program byl vypsán již v roce

1979 na universitě v Seattlu, kde v roce 1982 
udělili prvý titul v tomto oboru.

� Prvý bakalářský program v oboru SI vypsalo
v roce 1996 vysoké učení technické
v Rochesteru. Zpočátku byl odmítnut, ale 
později akreditaci získal v roce 2003 spolu
s inženýrskou školou v Milwaukee. 

Y36SIN - Úvod 4444

DefiniceDefinice IEEE 610.12:IEEE 610.12:
� „Softwarové inženýrství je aplikace

systematického, disciplinovaného, 
kvantifikovatelného p řístupu k vývoji, 
provozu a údržb ě softwaru, tj. aplikace
inženýrství na software. Také je to 
studium p řístup ů dle výše uvedeného.“

Y36SIN - Úvod
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ZZáákladnkladn íí znalostnznalostn íí oblastioblasti SISI
� Správa požadavků (Software requirements)�
� Softwarový návrh (Software design)�
� Tvorba softwaru (Software construction)�
� Testování softwaru (Software testing)�
� Údržba softwaru (Software maintenance)�
� Správa konfigurací (Software configuration 

management)�
� Řízení vývoje (Software engineering management)�
� Softwarový proces (Software engineering process)�
� Nástroje a metody softwarového inženýrství

(Software engineering tools and methods)�
� Kvalita softwaru (Software quality)�

Y36SIN - Úvod 4646

Co Co nnáámm SI SI ppřřinesloineslo ??
Řadu novinek, namátkou některé:
� Softwarové profese a týmy.
� Modely životního cyklu.
� Oddělení správy dat od správy funkčnosti.
� Strukturované metody.
� Objektově-orientované metody.
� Komponentové metody.
� Nové programovací jazyky.
� Softwarové zápisy – unifikovaná notace UML.
� Metodiky tvorby softwaru.
� Plánování, metriky, organizace.

Y36SIN - Úvod

4747

Co Co nnáámm SI SI odnesloodneslo ??
Pocit opravdových programátorů:

� Software vytvářejí specializovaní odborníci, 
kteří jediní znají postupy, nástroje, metody
a techniky.

� Plánování a podobné hlouposti sem nepatří.

� Dokumentaci ať si pořizují ti, kteří neumějí
číst programy přímo.

Y36SIN - Úvod 4848

NeznNeznáámýmý programprogram áátortor ::
� „Softwarové inženýrství znamená

zavedení discipliny do volné tvorby
software. Žádný opravdový programátor
ho proto nem ůže mít p říliš v lásce, nebo ť

jej nutí vytvá řet nesmyslnou dokumentaci
a další podobné artefakty.“

Y36SIN - Úvod



4949

ÚÚvodnvodn íí studiestudie
(feasibility study)(feasibility study) ��

Odpověď na otázku ZDA a PROČ
Sběr požadavků na SW produkt

Y36SIN - Úvod 5050

ObsahObsah dokumentacedokumentace SISI
Dokumentace SI

Úvodní studie

poznamky

Analytická 
dokumentace

Projektová 
dokumentace

Dokumentace 
návrhu

Dokumentace 
projektu

Tomu se teď
budete
věnovat

Y36SIN - Úvod

5151

SIN: SIN: ZadZadáávacvac íí dokumentacedokumentace
� Měla by představovat zadání projektu pro 
řešitelský tým

� Měla by proto obsahovat deklaraci záměru a 
odborný článek

� Bude podkladem pro úvodní studii, kterou
vypracují řešitelé – ta musí odpovědět na
otázku “vyplatí se projekt řešit?”

Y36SIN - Úvod 5252

ÚÚvodnvodn íí studiestudie
Měla by odpovědět na otázku PROČ?
� Musí odpovědět na otázku: “vyplatí se projekt
řešit?”

� Musí odpovědět na otázku: “je projekt
uskutečnitelný?” (feasibility study)�

� Musí proto vymezit hranici projektu
� Musí odpovědět na otázku: “kdo a co bude k 
řešení zapotřebí?”

Y36SIN - Úvod

5353

VstupyVstupy úúvodnvodn íí studiestudie
� Požadavky na systém

�zadání projektu, deklarace záměru, vize
projektu, odborný článek, tj. všechny
dokumenty, které mají k řešenému
problému nějaký vztah

Y36SIN - Úvod 5454

VýstupyVýstupy úúvodnvodn íí studiestudie
� Definice systému

� katalog požadavků, definice hranice systému
(diagram kontextu, model jednání), 
datový (pojmový) slovník, ...

� Projektová dokumentace
�Řešitelský tým (funkce, zodpovědnosti).
� Návrh řešení: HW,  SW, komponenty.

� Seznam úloh a harmonogram řešení.
� Rozpočet: - cena HW, cena licencí na SW, cena

vývoje SW a HW (COCOMO).

Y36SIN - Úvod
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ÚÚvodnvodn íí studiestudie mmůžůžee nněěcoco
uuššetetřřitit

Y36SIN - Úvod 5656

MMáá úúvodnvodn íí studiestudie a a analýzaanalýza smyslsmysl ??
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Y36SIN - Úvod
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věnovat

Y36SIN - Úvod 5858

DeklaraceDeklarace zzáámměěruru
� Krátký výstižný text se stručnými informacemi

o projektu - jaké služby poskytuje, pro koho je 
určen a jaká předpokládá omezení. 

� Měla by posloužit pro odpověď na otázku “co 
ano, a co ne?” .

� Je obvykle základem budoucího prospektu
pro vytvořený produkt.

Y36SIN - Úvod

5959

Systém “Výtah” slouží pro logické řízení obsluhy výtahu
s jednou či více šachtami. Systém “Výtah” reaguje na

požadavky uživatel ů a dále registruje signalizaci ze spína čů
v patrech a indikace ze senzor ů přetížení. Systém “Výtah”

ovládá klece výtah ů pomocí povel ů pro motory výtah ů. 
Systém “Výtah” se nezabývá havarijním tla čítkem STOP, 
rovn ěž otevírání a zavírání dve ří jde mimo systém (kv ůli

bezpečnosti).

DeklaraceDeklarace zzáámměěruru pro pro ““ VýtahVýtah ””

(slouží pro odpov ěď na otázku “co ano, a co ne?”) �

Y36SIN - Úvod 6060

• Ve firmě se přidělují úkoly

• Vykazuje se práce

• Je nutno vytvářet statistiky (kvůli rozhodování)�

• Potřeba formalizace (kvůli automatizaci a spolehlivosti)�

• Z toho plyne potřeba IS, který by to umožňoval

• Komerční systémy jsou ale drahé a složité

PPřřííkladklad : : PopisPopis problematikyproblematiky pro  pro  
SystSyst éémm pro pro ppřřididěělovlov áánníí úúkolkol ůů
(SPU)(SPU) ��

Y36SIN - Úvod
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Systém SPU slouží pro zajišt ění podpory p řidělování úkol ů. 
Nadřízený pracovník p řiděluje
úkoly pod řízeným pracovník ům a ti je plní. SPU poskytuje
levné řešení tohoto problému, aby si je firmy s cca 100 
zaměstnanci mohly dovolit. Jako komunika ční médium
využívá sí ť, což umož ňuje kontrolu výkaz ů a zadávání úkol ů
i mimo firmu (nap ř. ze služební cesty). Dále poskytuje r ůzné
statistiky činností.

DeklaraceDeklarace zzáámměěruru pro pro ““ SPUSPU””

Y36SIN - Úvod 6262

Tomu se teď
budeme
věnovat
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11

22
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Y36SIN - Úvod
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OdbornýOdborný ččllááneknek

� Všechny informace, které lze o projektu
sehnat (články, interview, předpisy, …).

� Označení „odborný článek “ má vystihovat
představu, že se jedná o texty v přirozeném
jazyce, které sepsal odborník na řešenou
problematiku. Informatik ji bude analyzovat
a vytvoří popis přesnější. Někdy se nazývá
vize projektu .

� Někdy se odborný článek nazývá „katalog
požadavk ů“, ale my budeme takto označovat
strukturovanou verzi odborného článku, 
kterou již tvoří informatik.

Y36SIN - Úvod 6464

Systém “Výtah” slouží pro logické řízení obsluhy výtahu s jednou či více
šachtami (p ředpokládají se 4 šachty a 40 úrovní). Systém zajiš ťuje efektivní

plánování sb ěru a odvozu pasažér ů mezi obsluhovanými patry podle
požadavk ů (požadavek na p řivolání výtahu pro jízdu sm ěrem nahoru nebo

dolů, požadavek na dopravení do ur čitého patra). Sm ěr jízdy se nem ění, dokud
výtah nesplní objednávky v daném sm ěru (výtah neví o pasažérech –

neexistuje indikace prázdnosti klece). P řeplněný výtah nereaguje na výzvy
(existuje indikace p řetížení). Pro každou šachtu existuje samostatný motor 

ovládaný signály (povely UP, DOWN a STOP). Povel STOP zp ůsobí zastavení
výtahu v nejbližším pat ře v daném sm ěru a otev ření dve ří výtahu (dve ře se dají

otev řít až v pat ře). Uvnit ř klece je panel s tla čítky pater, indikace aktuální
polohy a tla čítko STOP. Tla čítko STOP zabrání zav ření dve ří (jde mimo

systém). Rovn ěž otevírání a zavírání dve ří jde mimo systém (kv ůli
bezpečnosti). P říkazy pro systém jsou akceptovány až po zav ření dve ří. 

Operátor výtahu má k dispozici tla čítko ON/OFF, kterým zadává požadavek na
zastavení pohybu výtah ů.

OdbornýOdborný ččllááneknek pro pro „„ VýtahVýtah ““

(textový popis požadavk ů)�

Y36SIN - Úvod

6565

ChybyChyby v v odbornodborn éémm ččlláánkunku
� Je příliš krátký a nepostihuje některé

charakteristiky systému.
� Je příliš dlouhý a zabývá se problémy, které

s popisem systému nesouvisí.
� Není z něj zřejmé, jaká data bude systém

zpracovávat, jaké služby bude poskytovat, jak
se budou vlastnosti systému měnit v čase či
jako důsledek nějakých (popsaných) 
okolností.

� Neobsahuje některý požadavek.

Y36SIN - Úvod 6666

KatalogKatalog popo žžadavkadavk ůů
� Strukturovaná verze odborného článku.
� Odborný článek je předzpracován tak, aby

tvořil strom požadavků.
� Požadavky jsou očíslovány a přes čísla se na

ně lze odvolávat.

Y36SIN - Úvod
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KatalogKatalog popo žžadavkadavk ůů pro pro „„ VýtahVýtah ““
(strukturovaný textový popis požadavk ů)�

67

1. Systém “Výtah” slouží pro logické řízení obsluhy výtahu.
1.1 Výtah m ůže mít jednu či více šachet (p ředpokládají se 4 šachty).
1.2 Výtah m ůže mít dv ě a více úrovní - pater (p ředpokládá se 40 úrovní). 

2. Systém zajiš ťuje efektivní plánování sb ěru a odvozu pasažér ů mezi
obsluhovanými patry podle požadavk ů.
2.1 Požadavek na p řivolání výtahu pro jízdu sm ěrem nahoru nebo dol ů

(vzniká v pat ře).
2.2 Požadavek na dopravení do ur čitého patra (vzniká v kleci výtahu). 

3. Směr jízdy se nem ění, dokud výtah nesplní objednávky v daném sm ěru
(výtah neví o pasažérech – neexistuje indikace prázdnosti klece). 

4. Přeplněný výtah nereaguje na výzvy (existuje indikace p řetížení).
……

n. Pravd ěpodobnost chyby by m ěla být menší než 1 chyba za 10 let (p říklad
nefunk čního požadavku, který ale musíme též evidovat).

Y36SIN - Úvod 6868

VýznamVýznam termterm íínnůů
� Všechny termíny v dokumentaci by měly být

zaneseny ve významovém slovníku
(technický termín je datový slovník – Data 
Dictionary ).

� Je to proto, aby se termíny používané
v dokumentaci interpretovaly stejně – např. 
„formulář 501“ může být termín běžný pro 
zadavatele, ale rozumět mu musí i řešitel -
objednávka je obecně srozumitelný pojem, co 
ale má skutečně obsahovat?

Y36SIN - Úvod

6969

DatovýDatový slovnslovn ííkk ((dledle YourdonaYourdona )) ��

Metaznak Význam Příklad Jak se to čte

= skládá se z X =Y X se skládá z Y

+ a Z = X + Y Z se skládá z X a Y

( )� může chyb ět Z = X + ( Y ) Z se skládá z X a p říp. Z 
Y

{ } opakování Z = { X } Z se skládá z n ěkolika X

[ ] jeden z mo žných Z = [ X | Y ] Z se skládá bu ď z X 
nebo z Y (implicitní

polo žku lze podtrhnout) �

** komentá ř *toto je komentá ř*

@ klíčová polo žka Z = @X+Y Z se skládá z X a Y, kde
X je klí čová polo žka

@<číslo> část slo ženého klí če Z = @1X+@2Y X a Y tvo ří klíč (v tomto
pořadí) �

Y36SIN - Úvod 7070

šachta = celé číslo *rozsah 1..4*
patro = celé číslo *rozsah 1..40*
tlačítko p řivolání = patro + sm ěr
směr = [ UP | DOWN ]
tlačítko patra = šachta + patro
stisk tla čítka = [ tla čítko patra | tla čítko p řivolání ]
signalizace spína če patra = šachta + patro
signalizace p řetížení = šachta
řídicí povel pro motor = šachta + povel
povel = [ UP | DOWN | STOP ]
indikace patra = šachta + patro
indikace p řivolání = patro + sm ěr
indikace = [ indikace patra | indikace p řivolání ]

DatovýDatový slovnslovn ííkk pro pro ““ VýtahVýtah ””
(významy použitých termín ů) �

Y36SIN - Úvod
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PPřř.: .: RozhovorRozhovor nana ttéémama „„ jmjm éénono ““
� Člověk: My lidé se nazýváme jmény.
� Marťan: A co je to jméno?
� Člověk: Jméno je posloupnost znaků.
� Marťan: Takže „a1234“ je správné jméno?
� Člověk: Ve jménech používáme pouze písmena.
� Marťan: Takže „X“ je správné jméno?
� Člověk: Teoreticky ano, ale obvykle používáme

jména, která obsahují nejméně dvě písmena. Navíc
mají lidé většinou více jmen – jméno je rozděleno na
části, kterým se říká „první jméno“, „příjmení“, apod.

� Marťan: …?

Y36SIN - Úvod 72

DatovýDatový slovnslovn ííkk pro pro ““ JmJm éénono ””

Y36SIN - Úvod 72

celé jméno = { tituly p řed } + první jméno + { prost řední jméno } + 
příjmení + { čárka + tituly za }

tituly p řed = [ pan | paní | sle čna | ing. | RNDr. | doc. | prof. | … ]
první jméno = jméno
příjmení = jméno
prost řední jméno = jméno
jméno = velké písmeno + 1{ malé písmeno }
písmeno = [ malé písmeno | velké písmeno ]
malé písmeno = [ a | á | b | c | … ] *písmena lokální abe cedy*
velké písmeno = [ A | Á | B | C | … ] *písmena lokální ab ecedy*
čárka = ,
tituly za = [ CSc. | PhD. | DrSc. | prom.mat. | … ]
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Y36SIN - Úvod 7474

Model jednModel jedn áánníí (Use (Use CaseCase Model)Model)

Prvky:
� aktér (actor) - uživatelská role nebo 

spolupracující systém
� hranice systému (systém boundary) -

vymezení hranice systému
� případ použití (use case) - dokumentace 

události, na kterou musí systém reagovat
� komunikace - vazba mezi aktérem 

a případem použití (aktér komunikuje se 
systémem na daném případu)

Y36SIN - Modelování požadavků

7575

Notace modelu jednNotace modelu jedn áánníí (UML)(UML)

aktér

případ použití

hranice systémukomunikace

Y36SIN - Modelování požadavků 7676

PPřřííklad: klad: „„ ee--obchodobchod ““
� E-obchod poskytuje zákazníkům možnost 

nákupu produktů.

Y36SIN - Modelování požadavků

7777

PPřřííklad modelu jednklad modelu jedn áánníí

Y36SIN - Modelování požadavků 7878

Chyby v modelu jednChyby v modelu jedn áánníí
� Aktéři spolu komunikují mimo systém
� Není zdůrazněn dvojí výskyt aktéra 
� Chybí případ použití (služba) pro některou událost
� Chybí některá reakce systému
� Případ použití není popsán v datovém slovníku
� Případ použití je popsán nevhodně (příliš obecně)
� Dva různí aktéři mají stejnou sadu událostí (pak to 

zřejmě nejsou různí aktéři)
� Za událost se považuje přihlášení do systému 

(zařazení do role jde mimo kontext)

Y36SIN - Modelování požadavků
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PPřřííklad: ECOklad: ECO --skladsklad

ECO sklad je za řízení pro ekologické ukládání barel ů
s     chemikáliemi klasifikované jako typ 1, 2 a 3 (dle EPA  -
Environmental Protection Agency). Barely se ukládají d o 
skladových budov se stanovenou kapacitou (ve skladu  ale 
existují i jiné budovy). Chemikálie typu 1 a 2 nesmí b ýt uloženy 
do stejné budovy, chemikálie typu 3 mohou být uložen y 
libovoln ě. Do skladu jsou p řejímány barely p řes nakládací
plošinu, odtud se též odvážejí p ři vyskladn ění. Přejímka 
i     dodávka je vybavena dodacím listem. P ři přejímce operátor 
převezme dodací list, vyložené barely ozna čí jednozna čným 
identifikátorem a po vyložení všech barel ů zkontroluje skute čný 
stav. Barely rozváží z plošiny skladník na základ ě vystaveného 
příkazu. Při dodávce operátor p řevezme požadovaný dodací list, 
vystaví skute čnou dodávku a p ředá skladníkovi p říkaz 
k     vyskladn ění.

Y36SIN - Modelování požadavků 8080

Model jednModel jedn áánníí pro ECOpro ECO --skladsklad

Y36SIN - Modelování požadavků
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Y36SIN - Úvod 8282

OdhadOdhad nnáákladklad ůů nana projektprojekt
� Odhad na základě zkušenosti z minula

� již jsme něco podobného řešili a údaje
o nákladech jsme si schovali

� Odhad na základě dekompozice problému na
odhadnutelné složky
� klasické řešení problému technikou „divide-et-

impera“
� Odhady na základě výpočtu z odhadu

rozsahu
� odhad se obvykle řídí odhadem rozsahu kódu

(LOC, KLOC, FP)�

Y36SIN - Úvod

8383

NNáákladyklady pomocpomoc íí dekompozicedekompozice

� Cena projektu = ∑ cen úloh
� Cena úlohy = 

� fixní náklady + cena za použití zdrojů

� Cena za použití zdroje = 
� odměna za práci v normální pracovní době +
� odměna za práci přesčas +
� fixní náklady na použití zdroje

� Práce = jednotky * délka
� Práce je dána součinem počtu jednotek zdroje, 

které na úloze pracují a délky úlohy

Y36SIN - Úvod 8484Y36SIN - Úvod
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JinJin éé metodymetody odhaduodhadu

� COCOMO (Constructive Cost Model) - Barry 
Boehm

� http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/
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OdhadOdhad rozporozpo ččtutu dledle COCOMO COCOMO 

� Vstup: Rozsah produktu v KLOC (KLines of 
Code)�

� Náročnost = 2.94 * (Rozsah) 0.91

�(udává se v člověko-měsících)�
� Čas = 3.97 * (Náročnost) 0.28

� Cena = Čas * Plat
� Koeficienty se mění dle typu projektu

a korekcí (cca 0.5 ÷ 2.0)�

Y36SIN - Úvod
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PPřřííkladklad : : SestavovacSestavovac íí programprogram

� Velikost: 32 KLOC (KDSI)�
� Náročnost (Effort): 121.77 ČM
� Čas: 15.50 měsíců
� Lidí: 7.856 

(organic mode – jednodušší známé projekty,
spočteno přes COCOMO kalkulátor)�

http://sunset.usc.edu/research/COCOMOII/
cocomo81_pgm/cocomo81.html
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PPřřííkladklad výpovýpo ččtutu (COCOMO II)(COCOMO II) ��

Y36SIN - Úvod
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PPřř.: .: NNáákladyklady nana projektprojekt SPUSPU
� Náklady dle MS-Project: 428.640,-
� Náklady dle COCOMO II: 443.000,-

(člověkohodina je 200 Kč, parametry: 
SIZE = 5000, MODE = 1.05, DATA = 0.94, 

CPLX = 0.85, tj.
náročnost = 13.86 člověko-měsíců, 
potřebný čas = 6.79 měsíce)�

Zdroj: Projekt SPU 
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VýnosyVýnosy pro pro projektprojekt SPUSPU
� Tento produkt by měl být distribuován jako

krabicové řešení. Budeme-li předpokládat že
se nám projekt podaří nasadit do 10ti firem (+ 
do jedné zdarma jako reklama), tak
odhadovaná cena pro jednu kopii by měla být
50 000 Kč.

� Výnosy: 10 x 50.000,-

tj. 450.000,-

Zdroj: Projekt SPU 
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ZhodnocenZhodnocen íí pro pro projektprojekt SPUSPU

� Obě metody odhadly cenu projektu na
přibližně 450 000 Kč. 

� Myslíme si, že cena produktu 50 000 Kč ( + 
DPH) by pro koncového zákazníka (firma 
s deseti až sto zákazníky) by mohla být
přijatelná. Domníváme se, že nejméně 10 
firem by si produkt zakoupilo, každý další
prodej by znamenal zisk.

� Proto navrhujeme do projektu investovat.

Zdroj: Projekt SPU 
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KarnerovaKarnerova metodametoda odhaduodhadu
� Jiná metoda odhadu nákladů, založená na modelu

jednání
� Spočítejte aktéry, každého aktéra zařaďte do 

kategorie:
� jednoduchý (např. jiný systém komunikující přes API) –

váha 1, 

� střední (např. uživatel se znakovým terminálem nebo jiný
systém komunikující přes TCP/IP) – váha 2, nebo

� složitý (např. osoba komunikující přes GUI nebo Web) –
váha 3. 

� Sečtěte váhy všech aktérů a získáte neupravenou
váhu aktérů - UAW (Unadjusted Actor Weights).
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KarnerovaKarnerova metodametoda odhaduodhadu ((pokrpokr .).) ��

� Rozdělte případy použití do kategorií podle odhadu
počtu potřebných transakcí:
� jednoduchý (méně než 4 transakce) – váha 5, 

� střední (4-7 transakcí) – váha 10, nebo
� složitý (více než 7 transakcí) – váha 15. 

� Sečtěte váhy všech případů užití a získáte
neupravenou váhu případů užití - UUCW (Unadjusted 
Use Case Weight).
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KarnerovaKarnerova metodametoda odhaduodhadu ((pokrpokr .).) ��
� Sečtěte obě váhy a získáte neupravenou váhu modelu jednání –

UUCP (Unadjusted Use Case Points) �
� Adjustujte takto spočtenou váhu technickými faktory (TCF) 

a faktory prostředí (EF). Faktor má hodnotu 0 (žádný vliv) až 5 
(silný vliv). Koeficient se spočítá:

TCF = 0.6+0.01*Technický faktor
EF = 1.4-0.03*Faktor prostředí

� Získáte tak upravenou váhu modelu jednání – UCP (Use Case 
Points) 

UCP = (UAW+UUCP)*TCF*EF
� Vynásobte UCP předpokládanou pracností jednoho případu

užití (cca 15 – 30 hod, Karner doporučuje 20 hod). Získáte
pracnost v člověko-hodinách.
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Příklad (Zdroj: www.komix.cz) �

9595

Co Co odod VVááss budemebudeme chtcht íítt ::
� Naučit se číst a vytvářet plány.

� Prostudovat a upravit si plán Vaší práce.
� Vytvořit plán práce pro Vaše následníky (pro 

ty, kteří budou projekt implementovat) 
a odhadnout z něj cenu.

� Pro ověření odhadnout cenu ještě jiným 
způsobem – např. pomocí COCOMO, nebo 
Karnerovou metodou.
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ProdukceProdukce softwaresoftware

Produkce software
(Software Process) �

je obvykle realizována jako projekty

Projekt
Projekt

Projekt

Management projektu
• Plánování

• Řízení
• Zajištění kvality

Tvorbu SW produktu
• Analýza

• Návrh (design)�
• Implementace

• Testování

zahrnuje zahrnuje

Metodiky
projektového
managementu

Metodiky
tvorby

software

používá

používá
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Iniciální
(1)�

Opakovatelný
(2)�

Definovaný
(3)�

Řízený
(4)�

Optimalizující
(5)�

zpzpěětntnáá vazbavazba

ÚÚroveroveňň procesuprocesu tvorbytvorby softwaresoftware

Maturity LevelsMaturity Levels

mměřěřeneníí

integrovanýintegrovaný procesproces řříízenzeníí projektuprojektu

zzáákladnkladn íí řříízenzeníí projektuprojektu

ProcesProces se se vylepvylep ššujeuje

ProcesProces je je kvalitativnkvalitativn ěě mměřěřenen a a řříízenzen

ProcesProces je je definovdefinov áánn

ProcesProces je je opakovatelnýopakovatelný
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The EndThe End


