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Abstrakt: 

 

Cílem této diplomové práce je k jednotlivým pod-úkolům procesu Open UP přiřadit 

vhodné Best Practices z modelu SPICE, abychom mohli efektivně kontrolovat postup a kvalitu 

systému, který právě vytváříme. Součástí diplomové práce je program, ve kterém je možno 

zadat hodnocení jednotlivých BP a zajistit na kolik procent jsou při vývoji programu dodrženy 

BP ze SPICE modelu daného pod-úkolu. Toto ohodnocení se vypočte vzhledem k celkovému 

počtu BP v jednotlivých částech a výsledek se nám zobrazí v koláčových grafech. 

 

Abstract: 

 

  The aim of this thesis is to assign appropriate Best Practices from SPICE model to sub-

tasks of Open UP process, so we can effectively check the progress and quality of the system 

which we are creating. As a part of this thesis, there is a program in which we can enter the 

rating of each BP representing percentage of satisfiability BP from SPICE model during the 

program development. This ranking is calculated relatively to the total number of BP in each 

section, and the result will be displayed in charts. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
BP - Best practices 

DOM – Document Object Model 

ENG – Engineering  

GUI - Graphical User Interface  

JFD – Java Foundation Classes 

UP - Unified Process 

XML – Extensible Markup Language 
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1.Úvod 

 

 Ve své diplomové práci vytvářím propojení a hodnocení procesů za pomocí 

modelování. V tomto konkrétním případě jsem použila na propojení proces Open UP se SPICE 

modelem za využití Best Practices (dále jen BP). 

 

 BP, které jsem procházela a přiřazovala k jednotlivým pod-úkolům Open UP, byly 

pouze na první úrovni. BP na úrovni 1 znázorňují teoretický popis postupů v jejich konkrétních 

částech, kdežto další úrovně 2-5 zajišťují technický a funkční popis jednotlivých BP. Toto 

přiřazení zajistí a umožní popis nejvýhodnějšího postupu jak vytvářet program a umožní 

sledovat, zda byl při práci dodržen model SPICE. 

 

V teoretické části diplomové práce začnu s popisem samotného procesu Open UP 

vývojového standardu Eclipse. Poté představím jeho základní role - analytik, architekt, 

programátor a tester. U každé z nich uvedu úkoly jednotlivých rolí a pod-úkoly každého úkolu. 

Zároveň ke každému pod-úkolu přiřadím vhodné BP modelu SPICE a popíši, z jakého důvodu 

jsem přiřadila vybrané BP. Vysvětlím význam pojmu BP a stručně představím všechny, které 

jsem použila. Na konci této části Vás seznámím s technologiemi, které jsem využila při tvorbě 

programu. 

 

V praktické části budu popisovat samotný program, který jsem vytvářela pro 

zjednodušení kontroly postupu, kvality vývoje softwaru a dodržení modelu SPICE. V tomto 

programu se bude analyzovat dodržení SPICE modelu a procento splněných a nesplněných BP. 

Výstupem bude koláčový graf znázorňující procentuální vyjádření. U každé kapitoly uvedu 

popis funkčnosti programu. 

 

Na závěr zhodnotím celkový výsledek mé diplomové práce, její přínos a nastíním další 

možnosti rozvoje vyvinutého programu.  
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2.  Co je Open UP? 

  

 Open UP je jednoduchý proces, který aplikuje iterační přístup v rámci životního 

cyklu.[1]. Tento proces zahrnuje pragmatickou agilní filozofii, která se zaměřuje na přirozenou 

spolupráci při vývoji softwaru. Open UP je nezávislý na nástrojích a může být použit pro 

širokou škálu typů projektů. 

Obr. 1 – Vrstvy Open UP 

 

 

 Open UP rozděluje projekt do plánovaných a časově omezených intervalů, které se 

nazývají iterace. Jednotlivé části projektu Open UP jsou rozděleny do tzv. mikro-přírůstků, viz 

obr. 1.  Tyto mikro-přírůstky představují krátké úkoly, které vytvářejí měřitelné tempo postupu 

prací na projektu a obvykle se měří v hodinách nebo dnech. Tyto mikro-přírůstky poskytují 

krátkou zpětnou vazbu, která řídí rozhodnutí o přizpůsobení se v každé iteraci. 

 

  Plán iterace určuje dodání představitelné nebo spustitelné verze systému v rámci 

iterace. Open UP používá životní cyklus iterace, který řídí dodávku mikro-přírůstků pro 

poskytnutí stabilní a soudržné verze systému. 

 

 Tento proces je strukturován v rámci životního cyklu projektu do čtyř fází: zahájení, 

zpracování, konstrukce a předání. Životní cyklus projektu poskytuje zúčastněným stranám 

možnost sledovat vývoj jednotlivých fází. 
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2.1 Mikro-přírůstky 

 

Mikro-přírůstek představuje výsledek několika hodinové až několika denní práce jedné 

osoby, či několika spolupracujících osob k dosažení cílů iterace. Tyto přírůstky pomáhají 

jednotlivcům týmu rozdělit práci do malých jednotek, z nichž každá přináší měřitelnou hodnotu 

do týmu. 

Mikro-přírůstek musí být správně nadefinován. Podle něho bychom měli být schopní 

sledovat každodenní průběh jednotlivých mikro-přírůstků. 

 

 Identifikace zúčastněných stran 

Protože úloha definování společné vize může trvat i několik týdnů, je možné ji rozdělit do 

menších a správně nadefinovaných mikro-přírůstků.  Vytvoření dokumentu s vizí a jeho 

přijetí zákazníkem je smysluplný výsledek, který představuje vhodný mikro-přírůstek. 

 

 Vývoj přírůstků řešení 

Definování, navrhování, implementace a testování případů užití nebo události scénářů mohou 

trvat i týdny. Pro zajištění průběžného pokroku rozdělíme práci do menších přírůstků, z nichž 

každý může být proveden během pár dní. Vhodnější mikro-přírůstek může být definování, 

navrhování, implementování a testování průběhu případů užití během jednou kroku v rámci 

scénáře. 

 

 Dohodnotí se na technickém přístupu kvůli životnosti 

Protože dohodnutí se na technickém řešení může trvat i nějakou dobu, je nutné zúžit úlohu tak, 

abychom ji mohli nadefinovat v co nejkratším čase. Jedním ze způsobů je rozdělení práce, 

kterou je třeba vyřešit, aby byla zajištěna zpětná vazba. Tento mikro-přírůstek bude 

pravděpodobně zahrnovat definování požadavků, průzkum dostupných aktivit, vytváření 

prototypů a zaznamenání rozhodnutí. 

 

 Plán iterace 

Tento mikro-přírůstek zahrnuje zorganizování plánovací schůzky k iteraci, přípravy na schůzku 

(např. revize kandidátů na pracovní položky), vedení týmu prostřednictvím plánovací schůzky 

k iteraci a vyvěšení plánu iterace pro snadný přístup. Konečným výsledkem může být např. 

hotový vyvěšený plán, který je úplný, měřitelný a odsouhlasený týmem. 

 

 Projekt je vytvářen v mikro-přírůstcích prostřednictvím paralelního provádění několika 

úkolů. Otevřeným sdílením pokroku na mikro-přírůstcích, pomocí denních schůzek týmu 

a analytických nástrojů pro týmovou spolupráci, můžeme dosáhnout průhlednosti a náhledu 

na veškerou práci všech členů týmu, tím se dosáhne efektivní týmové spolupráce a umožní nám 

sledovat aktuální pokroky ve vývoji. 
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2.2 Iterační životní cyklus 

  

 Jednotlivé týmy jsou povinny dodávat otestovanou a představitelnou verzi systému 

zákazníkovi v daném časovém intervalu. Díky těmto iteracím se mohou členové týmu soustředit 

na specifické požadavky zákazníka. Rozhodování je v iteračním procesu rychlejší než 

v neiteračním. Iterační vývoj se zaměřuje na vytvoření funkčního kódu, tím se snižuje riziko 

strnutí analýzy. Pravidelné představení funkčního kódu nabízí zpětnou vazbu, která umožní 

průběžné opravy dle potřeby. 

 

 Iterační plánování, odhad a sledování průběhu prací jsou zaměřeny na pracovní položky. 

Plán iterace se vytváří vybráním jednotlivých pracovních položek s nejvyšší prioritou. Agilní 

techniky odhadu se využívají k tomu, abychom zjistili, kolik pracovních položek se bezpečně 

vejde do jedné iterace, která je časově omezená. Tyto položky jsou filtrovány tak, aby se 

zajistilo, že vybrané pracovní položky budou směřovat k dodávce produktu na základě cílů 

konkrétní iterace, které byly dohodnuty a odsouhlaseny se Stakeholdery. Pokrok je vidět 

prostřednictvím průběžného dokončení drobných pracovních položek (mikro-přírůstků). 

 

 

Obr. 2 -  iterační životní cyklus 

 

 

 Tak, jako celý projekt prochází životním cyklem, tak i každá iterace prochází životním 

cyklem, ale s odlišným zaměřením týmu, v závislosti na tom, v jaké části iterace se nacházíme, 

zda v prvním nebo v posledním týdnu (viz obr. 2). Iterace začíná plánovací schůzkou. Počáteční 

dny jsou zaměřeny na další plánování a architekturu. Většina času v rámci iterace je věnována 

na provedení mikro-přírůstků. Poslední týden či pár dnů věnujeme především zdokonalování 

systému a opravě chyb. Iterace vždy končí vyhodnocením vytvořené práce za účasti všech 

zúčastněných stran. 
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2.3 Životní cyklus projektu 

 

 Na začátku životního cyklu je věnován značný časový prostor specifikaci požadavků 

na systém, i když není zcela zaručeno, zda bude projekt ziskový a proveditelný. Ke konci 

životního cyklu, kdy je produkt téměř kompletní, jsou středem pozornosti otázky kvality, 

dodávky a úplnosti. 

  

 Jednotlivé týmy plní jiné úkoly v rámci projektu, a proto musíme rozdělit životní cyklus 

do sekvenčních fází. Každá fáze má definovaný soubor cílů, specifický styl provádění iterací, 

vlastní úkoly a produkty. Životní cyklus nabízí jedinečnou možnost dohledu nad projektem pro 

všechny zúčastněné strany. Dále také poskytuje transparentnost a řídící mechanismy pro 

kontrolu financování projektu, rozsah a ohrožení riziky. 

 Každá fáze životního cyklu končí milníkem zaměřeným na revizi, při které zadáváme 

soubor otázek. Získané odpovědi jsou obvykle kritické pro zúčastněné strany: 

  Zahájení – Shodli jsme se na rozsahu projektu, cílech a na tom, zda má projekt 

pokračovat, či nikoli? 

  Zpracování - Shodli jsme se na spustitelné architektuře, která má být použita pro 

vývoj aplikace? Zjistili jsme, že dosud dodaná hodnota a zbývající riziko je přijatelné? 

  Konstrukce – Zjistili jsme, že máme aplikaci, která je dostatečně uzavřená, aby mohla 

být uvolněna, doladěná, vylepšena a bylo zajištění úspěšného nasazení? 

  Předání – Je aplikace připravená k uvolnění? 

 

 Pokud si můžeme při kontrole daných fázi odpověď na otázky ANO, potom projekt 

může pokračovat. Pokud Ne, je fáze pozastavena na tak dlouho, dokud neobdržíme uspokojivou 

odpověď nebo dokud zúčastněné strany nerozhodnou, že projekt má být zrušen. V rámci každé 

fáze můžeme mít jednu nebo více iterací, přičemž iterace se zaměřují na získání výsledků, které 

potřebujeme pro zodpovězení těchto otázek. Abychom například mohli odpovědět na otázku 

Zpracování, obvykle potřebujeme implementovat a testovat klíčové aspekty tohoto systému tak, 

abychom pochopili, jakou architekturu potřebujeme, jaká jsou klíčová rizika, kterým čelíme 

a jak je řešit. Díky těmto potřebám stanovíme priority toho, co je třeba v iteraci Zpracování 

udělat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Redukce rizika a vytváření hodnoty 
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Cílem životního cyklu je zaměřit se na dva klíčové aspekty, kterými jsou: snížení rizika 

a vytvoření hodnoty. Na obr č. 3 je názorně zvýrazněno, jaký je předpokládaný pokles rizika 

a růst hodnoty projektu. Rizika jsou způsobena nečekaným nebezpečím, které může nastat 

v projektu. 

 Z hlediska vývoje každá iterace poskytuje nějaký přírůstek do funkcionality produktu. 

To znamená, že každá iterace končí v nějakém stanoveném kontrolním bodu. V tomto bodu 

předvede projektový tým všem zúčastněným stranám, že cíle stanovené iterace byly splněny. 

 V rámci řízení životního cyklu projektu bude projekt rozdělen do čtyř částí, z nichž 

každá bude uzavřena milníkem viz. obr. 4. 

 

Obr. 4 – Milníky jednotlivých fází 

 

 Každá fáze je jasně zvolený časový úsek mezi dvěma milníky. Vždy na konci milníku 

musí dojít k vyhodnocení a předání projektu dalšímu vývojovému týmu. Pokud daný milník 

nebyl splněn a projekt neodpovídá představě zákazníka, je potřeba provést další iterace 

v požadované fázi. 

 

 Na konci první fáze „Zahájení“ je první milník tzv. „Milník cílů“. Zde porovnáme 

náklady a přínosy projektu a učiníme rozhodnutí, zda budeme v projektu pokračovat či nikoli. 

 

 Po skončení druhé fáze „Zpracování“ se nachází „Milník architektury“. Tady 

odsouhlasíme všechny základní požadavky, na kterých jsme se shodli se všemi stranami. 

Dohodneme se na cíli projektu, rozsahu řešení, zvolíme vhodnou architekturu a ujasníme si, jak 

budeme řešit případná rizika. Tato fáze je splněna tehdy, když je architektura projektu 

potvrzena. 

 

 Dalším milníkem je „Milník výchozích“ vlastností, který je na konci fáze „Konstrukce“. 

V tomto bodu bychom měli mít projekt připravený k předání. Veškeré funkce jsou hotovy 

a veškeré základní testování, které bylo zapotřebí, je dokončeno. V této fázi je vytvořena také 

uživatelská příručka.  

 

 Posledním milníkem, který se nachází v konečné fázi „Předání“ je „Milník uvolnění“ 

produktu. Zde zhodnotíme, zda byly splněny všechny cíle. 
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3. Jednotlivé role a úkoly Open UP 

3.1 Analytik 

 Tato osoba, shromažďuje informace od jednotlivých zúčastněných stran, aby co nejlépe 

pochopila řešený problém. To probíhá tak, že Analytik zaznamenává a stanovuje priority 

konkrétních požadavků. 

  Analytik zpracovává návrh řešení požadavků formou analýzy aplikačních procesů,  případů 

užití (Use Case) a příslušných scénářů. Vypracuje jednotlivé studie proveditelnosti. 

  Zaznamenává a řídí nové požadavky či změny v konkrétním řešeném problému. 

  Jeho analytické poradenství je k dispozici pro všechny zúčastněné strany: zákazníky, 

návrháře, programátory i vedoucího projektu 

 

3.1.1. Definovat Vizi 

 

 V tomto úkolu je podstatou definovat vizi budoucího systému, popsat jednotlivé 

problémy a funkce na základě požadavků zákazníka. 

 V této části projektu je navrženo řešení problému, se kterým souhlasí všechny 

zúčastněné strany. Spolupráce probíhá i s projektovým týmem, aby vyjádřili a zdokumentovali 

všechny problémy, potřeby a jednotlivé funkce systému. V této fázi projektový tým lépe 

pochopí, co je třeba v systému vytvořit. 

 

  Jednotlivé pod-úkoly při definování vize a přiřazení BP viz obr. 5 

 

IA -  Identifikace zúčastněných stran – v této části úkolu se vyberou pracovníci, kteří mají 

právo rozhodovat, jak bude systém vypadat. Jako např. zákazníci, potenciální uživatelé, 

partneři, analytici a další. 

 

IB – Přiřazení BP – Zde se nám ani po testování nehodila žádná z daných BP, tato identifikace 

zúčastněných stran může probíhat samostatně a nemusí být začleněna do modelu SPICE. 

 

IIA - Získat shodu na problému, který má být řešen - shodu získáme tak, že se zúčastněných 

stran budeme ptát na problémy a poté budeme pátrat po jejich příčině. Na tuto část úkolu 

použijeme vhodné metody pro sběr požadavků. Pokusíme se co nejpřesněji specifikovat daný 

problém. Na konci tohoto pod-úkolu bychom měli mít rozdělené, co jsou problémy a jaké jsme 

navrhli řešení. 

 

IIB – Přiřazení BP  

 ENG.1 BP2  Pochopení očekávání od zákazníka  - tato BP je vybrána, protože je nutné 

pochopit, co přesně zákazník od systému očekává, aby bylo dosaženo shody na projektu.  

 ENG.1 BP3  Shoda na požadavcích -  důvod přiřazení této BP spočívá v tom, že pro 

dosažení shody, musíme mít souhlas od všech týmů, zda chápou dané požadavky a budou 

schopni určitý projekt vyřešit. 
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 ENG.1 BP4  Stanovené „Základní linie“ požadavků – tuto BP jsme vybrali kvůli nutnosti 

zformalizovat všechny požadavky získané od zadavatele projektu, abychom zjistili, že všem 

problémům dokonale rozumíme a dosáhneme shody. 

 

 

IIIA - Získat požadavky zúčastněných stran – v každém případě musíme použít nejvhodnější 

techniku pro sběr požadavků, což je osobní setkání se všemi zúčastněnými stranami. Touto 

technikou snižujeme riziko projektových týmů možnost nepochopení ostatních stran. 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.1 BP1  Získat požadavky a žádosti zákazníka – tato BP je podstatná pro celý vývoj 

projetu. Bez požadavků bychom nezjistili, co přesně zákazník potřebuje a jak si svůj projekt 

představuje 

 ENG.1 BP2  Pochopení očekávání od zákazníka – jestliže zákazníka správně pochopíme, je 

možné získat kvalitnější a přesnější informace. 

 ENG.1 BP4  Stanovené „Základní linie“ požadavků – tuto BP jsem přiřadila protože, 

stanovení základní linie je nedílnou součástí sběru požadavků a jejich uspořádáním 

a monitorováním můžeme získat další důležité požadavky. 

 

 

IVA - Definovat rozsah řešení – zde analyzujeme rozsah projektu z hlediska jednotlivých 

procesů a systémů, které budou v dané situaci potřebné. 

 

IVB – Přiřazení BP 

  ENG.1 BP3  Shoda na požadavcích – tato BP je přiřazena, protože je nejdůležitější získat 

shodu na požadavcích pro správné nadefinování rozsahu řešení. 

  ENG.1 BP4  Stanovené „Základní linie“ požadavků – stanovení základní linie a jejich 

formalizace nám umožní detailněji a přesněji definovat rozsah práce na určitém řešení projektu. 

 

VA - Definovat vlastnosti systému – v této fázi pracujeme se zúčastněnými stranami, abychom 

zajistili seznam vlastností systému, které zákazník požaduje. Je nutné je stručně a jednoduše 

sepsat a přiřadit jim atributy, které pomáhají definovat celkový stav a priority projektu. 

 

VB – Přiřazení BP 

  ENG.1 BP3  Shoda na požadavcích – pokud se shodneme na požadavcích, určíme si 

i základní vlastnosti systému, jaké si zákazník ve svém projektu představuje. 

  ENG.1 BP4  Stanovené „Základní linie“ požadavků – Stanovení základní linie požadavků, 

jejich formalizace a monitorování dává prostor k tomu, abychom se dohodli na funkčnosti 

programu, případně sepsali atributy pro jednotlivé požadavky a určili priority pro jednotlivé 

části projektu. 

 ENG.2 BP1 Zajištění systémových požadavků – tyto požadavky, které získáme od 

zadavatele jsou základem pro definici požadovaných funkcí a vlastností systému. 
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VIA - Dosáhnout shody – projdeme všechny požadavky se zákazníkem a projektovým 

týmem, abychom se shodli na konečné vizi projektu, kvalitu a identifikovali potřebné změny. 

 

VIB – Přiřazení BP 

  ENG.1 BP5 - Řízení změn požadavků zákazníka – je napojeno na tento pod-úkol, abychom 

zjistili, že identifikujeme možná vylepšení projektu a že všechny týmy budou schopny po 

úpravě zhodnotit dopady změn a případná rizika. 

 ENG.1 BP6 Stanovení dotazovacího mechanismu pro zákazníka – jestliže si stanovíme 

přesný dotazovací mechanismus a nastavíme pravidelné schůzky se zákazníkem, budeme ho 

schopni lépe informovat o stavu projektu a naopak my budeme efektivně informováni o 

případných změnách v požadavcích. 

 

 

VIIA - Vytvořit společný slovník – každý projekt má jedinečnou odbornou terminologii, které 

musí všichni ze zúčastněných stran rozumět, aby mohli efektivně komunikovat. Společně se 

zúčastněnými stranami společně sepisujeme všechny pojmy, zkratky a příslušné technické 

výrazy v průběhu celého životního cyklu vývoje a taktéž rozšiřujeme potřebný slovník.  

 

VIIB – Přiřazení BP 

  ENG.1 BP4  Stanovení „Základní linie“ požadavků – v této BP provedeme formalizaci 

všech požadavků od zákazníka a tím dosáhneme toho, že všechny zúčastněné strany porozumí 

sepsaným požadavkům. 

  ENG.1 BP6 Stanovení dotazovacího mechanismu pro zákazníka – díky této BP získáme 

prostředek pro informování zákazníka a dosažení efektivnější komunikace.  

 

 

Obr. 5 – Přiřazení BP – Definovat vizi 

 

 

3.1.2 Identifikovat a popsat požadavky 

 

 Jedním z hlavních úkolů této části projektu je identifikovat funkční a nefunkční 

požadavky na systém. Takto sepsané požadavky jsou základním stavebním kamenem dohody 

mezi zákazníkem a projektovým týmem o tom, co musí systém umět, aby uspokojil potřeby 
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zákazníka. Hlavním cílem je pochopit a sepsat požadavky na vyšší úrovni, stanovit jasný rozvrh 

a rozsah prací a provést další analýzy pro zpřesnění požadavku pro implementaci. 

 

Jednotlivé pod-úkoly při Identifikaci a popsání požadavků a přiřazení BP viz Obr. 6 

 

IA - Shromáždit informace – Opět můžeme použít různé techniky pro sběr požadavků, ovšem 

nejefektivnější je schůzka tváří v tvář. Při této technice se shromáždí největší množství 

požadavků a informací a velmi snadno zjistíme, zda všechny zúčastněné strany rozumí 

problémům, které je potřeba řešit. Na tyto schůzky je třeba se dobře připravit. Poté 

přezkoumáme, zda byly předložené dotazy a požadavky správně pochopeny. 

 

IB – Přiřazení BP 

  ENG.1 BP1 Získaní požadavků a žádostí od zákazníka – v této části získáváme co nejvíce 

požadavků od zákazníka, proto tato BP bude přiřazena k danému pod-úkolu. Jak od zákazníka 

tak uživatele vyžadujeme průběžnou komunikaci. 

 ENG.2 BP3  Analýza systémových požadavků – přiřazení této BP je podstatné v tom, že její 

součástí je prioritizace požadavků a analýza jejich správnosti, úplnosti, konzistence 

a splnitelnosti. 

 

 

IIA - Identifikovat a zaznamenat pojmy aplikační oblasti  –  Všechny pojmy, které by mohly 

být dvojznačné, či pojmy z aplikační oblasti musí být definovány tak, aby byly jednoznačné. 

Spolupracujeme se zákazníkem a všemi dalšími stranami, které se podílejí na projektu, 

abychom zaznamenali všechny pojmy do slovníku pojmů. 

 

 

IIB – Přiřazení BP 

 ENG.2 BP3  Analýza systémových požadavků – v této BP analyzujeme zda požadavky, 

které jsme dostali od zákazníka jsou správné a úplné. Ujistíme se, že jsou zaznamenány všechny 

případné změny. 

 ENG.2 BP5  Zaručení konzistence – tuto BP jsem vybrala, protože je nutné pro pojmy 

aplikační oblasti, abychom se ujistili o konzistenci požadavků, které jsme vyjednali se 

zadavatelem v analýze systémových požadavků. Pokud je třeba, zavedeme řízenou sledovanost 

mezi požadavky od zákazníka a systémovými požadavky, abychom předešli případným chybám. 

 

 

IIIA - Identifikovat typy požadavků týkající se systému  – Máme dva typy požadavků 

funkcionální, které určují, co konkrétní systém musí dělat a nefunkcionální specifikují              

omezení řešení, jako je např. použitelnost, spolehlivost, výkon, podpora a funkce rozhraní se 

staršími systémy. Opět je v této části nejlepší komunikace se všemi stranami, abychom tento typ 

požadavků měli co nejpřesnější. 

 

 

IIIB – Přiřazení BP 
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 ENG.2 BP1 Zajištění systémových požadavků –  zajištěním požadovaných systémových 

požadavků zjistíme i požadované funkce a schopnosti systému, ty následně zdokumentujeme 

a zvážíme jejich proveditelnost. 

 ENG.2 BP2  Optimalizace řešení projektu – v této BP používáme odpovídající techniky pro 

optimalizaci preferovaného chování a řešení projektu, abychom dosáhli detailní identifikace 

funkčních a nefunkčních požadavků pro projekt. 

 ENG.2 BP5  Zaručení konzistence – ujistíme se, že všechny požadavky jsou správně 

vyjednány a zavedeme řízenou sledovanost a komunikaci mezi všemi týmy, abychom mohli 

identifikovat případné změny týkající se systémových požadavků. 

 ENG.4 BP1  Specifikace softwarových požadavků – tato BP je napojena na tento pod-úkol, 

protože se zde definují funkční a nefunkční požadavky na softwarovou část systému 

a sepisujeme zde jejich úplnost, správnost a konzistenci.  

 

 

IVA - Identifikovat a zaznamenat případy užití a aktéry v modelu případů užití  -  

Definujeme zde jednotlivé linie projektu, které budou rozlišovat řešení a skutečnosti systému. 

Nyní spolupracujeme s vedoucím projektu a architektem, jelikož rozvrh a ohraničení systému 

bude mít podstatný dopad jak na náklady, architekturu systému tak i na harmonogram prací. Se 

zúčastněnými stranami budeme definovat vstupní a výstupní informace, které se budou v rámci 

systému vyměňovat s uživateli a systémem. Identifikujeme jednotlivé aktéry pro systém. 

 

IVB – Přiřazení BP 

 ENG.1 BP4  Stanovení „Základní linie“ požadavků – Formalizuje zde požadavky získané 

od zákazníka, které jsou schváleny všemi týmy. 

  ENG.2 BP1  Zajištění systémových požadavků –  zjistíme a co zákazník očekává za 

funkčnosti systému a projednáme tyto požadavky se všemi týmy. 

 ENG.2 BP4  Vyhodnocení a aktualizace systémových požadavků – důvodem přiřazení této 

BP  je, že zde zhodnotíme dopady změn a požadovaných funkčností na cenu, harmonogram 

a rizika projektu a projednáme tyto dopady s vedoucím. Musíme se dohodnou, zda změny či 

nové požadavky provedeme nebo zamítneme.  

 

 

VA - Identifikovat a zaznamenat případy užití a scénáře - Opětovně spolupracujeme se 

všemi stranami, abychom mohli reálně navrhnout scénáře týkající se systému. Zaznamenáme 

odkazy na tyto požadavky s pracovními položkami projektu a stanovíme priority úkolů. 

 

VB – Přiřazení BP 

  ENG.1 BP4  Stanovení „Základní linie“ požadavků  - tato BP je vybrána, protože je 

nezbytné, abychom si formalizovali všechny požadavky a díky tomu je možno nastínit přesnou 

funkčnost projektu a sestavit si základní případy užití.  

 ENG.2 BP1 Zajištění Systémových požadavků -  v této BP si nadefinujeme požadované 

funkce a schopnosti sytému. Tato definice požadavků nám opět pomůže k identifikaci 

a zpřesnění případů užití pro náš projekt. 
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 ENG.2 BP2  Optimalizace řešení projektu – tato část je důležitá pro optimalizaci 

preferovaného řešení funkčnosti a zanalyzovaní alternativního řešení. Díky tomu můžeme 

definovat podstatnost případu užití při identifikaci a stanovit jejich priority. 

 

 

VIA - Identifikovat a zaznamenat systémové požadavky – stejně jako v předchozím úkolu 

budeme spolupracovat se zúčastněnými stranami a pokusíme se navrhnout a zaznamenat 

systémové požadavky. Stanovíme priority zjištěných a zaznamenaných úkolů. 

 

VIB – Přiřazení BP 

 ENG.2 BP1  Zajištění systémových požadavků – při vzájemné spolupráci všech 

zúčastněných stran identifikujeme všechny systémové a funkční požadavky, které budou 

zapotřebí v systému. Zároveň jim v tomto pod-úkolu určíme prioritu. 

 ENG.2 BP2   Optimalizace řešení projektu – tato BP nám pomůže zjistit, které funkce 

systému jsou preferovány, ty důkladně probereme se zákazníkem a tím docílíme přesnější 

definice systémových požadavků. 

 ENG.2 BP3  Analýza systémových požadavků – tím, že určíme prioritu jednotlivým 

požadavkům, analyzujeme jejich správnost a úplnost získáme přehled o změnách, které můžeme 

dořešit se zákazníkem a tím docílit přesnější a detailnější definice požadavků na systém. 

 ENG.2 BP5  Zaručení konzistence – pokud se ujistíme, že všechny požadavky na systém 

jsou konzistentní, můžeme zavést řízenou sledovatelnost mezi zákazníkovými a systémovými 

požadavky. Tím docílíme správnou specifikací systémových požadavků a jejich případných 

změn. 

 

 

VIIA - Dosáhnout shody (ENG.1 BP5, BP6  ENG.2 BP4, BP5) – provedeme revizi  všech 

získaných požadavků a všech zaznamenaných scénářů, aktérů a systémových požadavků se 

zákazníkem a  projektovým týmem. Posuzujeme kvalitu všech  shromážděných informací. 

 

VIIB – Přiřazení BP 

 ENG.1  BP5  Řízení změn požadavků – všechny požadavky zavedeme do základní linie, 

díky tomu budeme mít přehled o jednotlivých požadavcích a můžeme ověřit kvalitu popřípadě 

změny jednotlivých požadavků. 

 ENG.1 BP6  Stanovení dotazovacího mechanismu pro zákazníka – zavedením 

pravidelného dotazovacího mechanismu budeme co nejpřesněji  informovat zákazníka 

o postupu a o případných změnách.  Vyhneme se případným nedorozuměním nebo neshodám na 

požadavcích a získáme jistotu, že naše systémové požadavky scénáře a případy užití jsou 

správné. 

 ENG.2 BP4  Vyhodnocení a aktualizace systémových požadavků – v této BP se provádí 

zhodnocení dopadů navrhovaných změn. Tyto změny se konzultují s vedením týmů 

a s vedoucím projektu. Změny se schválí nebo zamítnou a aktualizuje se základní linie. Tím 

následně provedeme revizi změn a požadavků. 
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 ENG.2 BP 5  Zaručení konzistence – použitím této BP přímo dosáhneme, že sepsané 

požadavky budou konzistentní a kvalitní. Pokud vyhodnotíme požadavky jako správné, můžeme 

předpokládat, že i případy užití a jednotlivé scénáře budou správné. 

 

 

Obr. 6 – Přiřazení BP – Identifikovat a popsat požadavky 

 

 

3.1.3 Zpřesnit scénáře případů užití 

 

 Cílem této části je dostatečně popsat scénáře případů užití a zajistit správně pochopení 

požadavků a očekávání všech zúčastněných stran, aby bylo možné zahájení vývoje softwaru. 

 

 

Jednotlivé pod-úkoly při zpřesnění scénáře případů užití a přiřazení BP viz. obr. 7 

 

 

IA - Zpřesnit případy užití a scénáře – Hlavní scénáře užití je potřeba popsat detailněji, 

abychom zajistili správné pochopení požadavku pro zahájení vývoje tzn. že všechny scénáře je 

nutné přesně popsat před zahájením implementace. Jednotlivé úrovně popsání scénářů jsou 

přímo úměrné složitosti konkrétních případů užití. 

 

IB – Přiřazení BP 

 ENG.1 BP4 Stanovení „Základní linie“ požadavků –zformalizujeme jednotlivé požadavky 

od zákazníka, čímž docílíme toho, že budeme schopni důkladně popsat a zpřesnit případy užití. 

  ENG.2 BP3 Analýza systémových požadavků – prioritizací požadavků a analýzou 

správnosti a úplnosti požadavků si ověříme, že jsou scénáře případů užití vytvořeny správně  

a že je můžeme důkladně popsat. V případě, že  se objeví nové požadavky či změny, můžeme si 

případy užití zpřesnit.  

 ENG.2 BP4 Vyhodnocení a aktualizace systémových požadavků –  narazíme-li na změny 

v požadavcích, je nutné je vyhodnotit a aktualizovat. V takovém případě je důležité upravit i 

popis scénářů případů užití. 
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IIA - Aktualizovat model případu užití – pro zpřesnění jednotlivých případů užití je třeba tyto 

modely aktualizovat. To znamená, že přidáme, odebereme, případně opravíme aktéry dle 

potřeby. 

 

IIB – Přiřazení BP 

  ENG.2 BP3 Analýza systémových požadavků – tato BP je vybrána z důvodu nutnosti 

ověření správnosti a úplnosti všech systémových požadavků. Určíme zde preferované řešení. 

Pokud narazíme na změny, aktualizujeme model případů užití. 

 ENG.2 BP4 Vyhodnocení a aktualizace systémových požadavků – zhodnotíme veškeré 

požadavky jenž máme a zároveň vyhodnotíme případné navrhované změny. Po vyhodnocení 

požadavků je nutné projit scénáře případů užití a aktualizovat je. To znamená přidat či odebrat 

aktéry nebo změnit priority jednotlivých případů užití. 

 ENG.2 BP5  Zaručení konzistence – zkontrolujeme  všechny  doposud  nasbírané požadavky 

a ujistíme se, že jsou všechny konzistentní. Pokud zjistíme změnu nebo nesrovnalost 

aktualizujeme požadavky a zároveň provedeme revizi všech scénářů případů užití. 

 ENG.2 BP6  Oznamování systémových požadavků – Zajistíme, aby se všechny požadavky 

dostaly ke všem týmům, které s nimi pracují.  Každý tým si projde scénáře, a v případě, že zjistí 

případné nesrovnalosti nebo změny informuje analytika, který provede aktualizaci jednotlivých 

scénářů případů užití. 

 

 

IIIA - Zpřesnit slovník pojmů – nyní je čas na úpravu a doplnění pojmů. Jestliže jsme 

definovali nově nalezené pojmy, je třeba aktualizovat slovník pojmů, aby byl kompletní.   

 

IIIB – Přiřazení BP  

 ENG.2 BP6 Oznámování systémových požadavků -  v této BP je kladen důraz na zajištění 

komunikace a šíření systémových požadavků mezi všemi týmy, které s nimi pracují. Pro toto 

šíření je zaveden slovník pojmů, aby nedocházelo ke špatnému pochopení požadavků. 

 

 

IVA - Dosáhnout shody – opětovně provedeme revizi  případů užití a veškerých scénářů se 

zúčastněnými stranami a projektovým týmem. Tím získáme shodu s již dohodnutou vizí 

projektu. Ohodnotíme kvalitu projektu a zaznamenáme všechny požadované změny. 

 

IVB – Přiřazení BP 

 

 ENG.2 BP5 Zaručení konzistence – tato BP dbá na to, aby byla zajištěna konzistence 

a úplnost požadavků.  Pokud je potřeba, zavedeme řízenou sledovanost mezi požadavky tím, že 

zajistíme konzistenci a správnost pochopení požadavků a dosažení shody.  

 ENG.2 BP6 Oznamování systémových požadavků – v rámci této BP poskytneme informace 

všem týmům, čímž zajistíme, aby všichni daným požadavkům rozuměli. 



15 

 

Obr. 7 Přiřazení BP – Zpřesnit scénáře případů užití 

 

 

 

3.1.4 Zpřesnit systémové požadavky 

 

 Cílem toho úkolu je popsat jeden nebo více systémových požadavků pro vývoj 

dostatečně detailně, tak, aby byla ověřena očekávání a pochopení zúčastněných stran. 

 

Jednotlivé pod-úkoly při zpřesňování systémových požadavků a přiřazení BP  viz. obr. 8 

 

IA  - Zpřesnit systémové požadavky – hlavní  požadavky na  systém je důležité důkladně 

probrat a popsat. Při zpracovávání případů je možné zjistit nové požadavky, a proto velmi úzce 

spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami na zaznamenávání a zpřesnění požadavků. 

Tato fáze má významný dopad na harmonogram práce a rozvržení pracovního plánu. 

 

IB – Přiřazení BP 

  ENG.2 BP4  Vyhodnocení a aktualizace systémových požadavků – vyhodnocení 

jednotlivých požadavků a zhodnocení změn nám může ukázat nové systémové požadavky. 

Pokud se tak stane, zaktualizujeme požadavky a důkladně je popíšeme. Zároveň konzultujeme 

změny s vedoucím, protože každá změna může mít dopad na harmonogram prací, ale i cenu 

projektu. 

  ENG.2 BP5  Zaručení konzistence – důkladným přezkoumáním všech požadavků se 

ujistíme, že jsou konzistentní. Jestliže zjistíme nesrovnalosti, opět zpřesníme požadavky. Je 

možné, že při zjišťování konzistence najdeme nové požadavky, ty znovu důkladně popíšeme 

a informujeme vedoucího, aby rozhodl, zda to ovlivní, či neovlivní harmonogram prací 

a celkovou cenu projektu. 

 ENG.2 BP6 Oznamování systémových požadavků – tato BP je k pod-úkolu přiřazena pro 

doplnění, neboť je možné, že po předání veškerých požadavků týmům se objeví nesrovnalosti, 

které je třeba zpřesnit. 

 

 

IIA - Zpřesnit slovník pojmů – opětovně zkontrolujeme všechny pojmy ve slovníku. Pokud 

najdeme nějakou změnu, aktualizujeme slovník a doplníme o nové pojmy. 
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IIB – Přiřazení BP 

 ENG.2 BP6 Oznamování systémových požadavků – v této BP se předávají veškeré 

požadavky všem zúčastněným stranám. K tomu je třeba dodat i slovník pojmů, aby nedocházelo 

ke špatnému pochopení požadavků. 

 

IIIA - Dosáhnout shody – provedeme revizi nových či aktualizovaných požadavků se všemi 

zúčastněnými stranami a projektovým týmem. Je nutné zajistit soulad s dohodnutou vizí. 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.2 BP5  Zaručení konzistence - tato BP klade důraz na zajištění konzistence a úplnost 

požadavků. Pokud zajistíme konzistenci a správnost, zajistíme také to, že jsme správně 

pochopili požadavky a dosáhli shody. 

 ENG.2 BP6 Oznamování systémových požadavků – v rámci této BP poskytneme zjištěné 

požadavky všem týmům a tím zajistíme, že všichni rozumí daným požadavků a dosáhneme 

jednotné shody.  

 

Obr. 8 Přiřazení BP – Zpřesnit systémové požadavky 

3.2 Architekt 

 Architekt je zodpovědný za definování architektury softwaru. Architektura projektu 

zahrnuje klíčová technická rozhodnutí, která vymezují celkový rozsah implementace systému 

a návrhu. Tato osoba má zodpovědnost za hlavní technická rozhodnutí, které jsou vyjádřena 

architekturou. Koordinuje a vede technické řešení systému. Je potřeba, zde identifikovat 

dokumentaci architektonicky významných aspektů, jako je pohled na systém, návrh, 

implementaci a aplikaci. 

 Tato osoba úzce spolupracuje s vedoucím projektu, s analytiky a programátory. Tím se 

zajistí správná kompletnost systému a správné pochopení problému. 

3.2.1 Vytvořit vizi architektury 

 

 Tato úloha se v projektu zaměřuje na počáteční vytvoření vize architektury a návrh 

architektonických rozhodnutí. Tato rozhodnutí budou řídit vývoj a testování systému. V této 

části je možno použít podobné problematiky z již řešených projektů. Tím můžeme docílit 

zamezení zbytečných problémů či kolizí a nebudeme tak zbytečně ztrácet čas. Architektura se 

vytváří a vylepšuje během celého vývoje projektu.  Podle velikosti projektu máme určitý počet 

architektů. Ti se sejdou a sdílí své společně nápady na budoucí architekturu. Vytvářejí se 
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nákresy pro základ prototypování. Může se stát, že bude zapotřebí vytvořit více než jeden 

prototyp, k objasnění některých požadavků či rozhodnutí. 

 V této části úkolu není úmyslem vytvořit detailní a kompletní technickou specifikaci. 

Rozhodujeme zde o celkovém technickém přístupu na vyšší úrovni. Hlavním cílem této fáze je 

zdokumentovat a zaznamenat co nejvíce informací, které budou sdíleny se zúčastněnými 

stranami a dokázat zákazníkovi životaschopnost projektu.  

 

 

 Jednotlivé pod-úkoly při vytváření vize architektury a přiřazení BP viz. obr. 9  

 

IA - Identifikovat cíle architektury – pracujeme se všemi týmy, popíšeme všechny zbývající 

cíle pro architekturu a určíme, které z těchto cílů jsou vhodné pro řešení v této iteraci. 

Nastudujeme požadavky a ujistíme se, zda dobře rozumíme všem cílům ať už kritickým či 

nekritickým. Pokud si nejsme jisti, dotazujeme se zákazníků, abychom se ujistili. Stav těchto 

cílů jsme povinni pravidelně kontrolovat a ověřovat si, zda jsou stále platné. 

 

IB – Přiřazení BP  

 ENG.3 BP1  Popis systémové architektury – v této fázi sestavujeme systémovou 

architekturu, abychom určili priority jednotlivých úrovní a mohli stanovit postupné řešení co 

nejdříve.  To je důležité pro stanovení cílů architektury. 

 ENG.3 BP2  Rozdělení požadavků – při identifikaci cílů architektury je potřeba rozdělit si 

požadavky na jednotlivé prvky nejvyšší úrovně, abychom věděli co patří mezi nejdůležitější 

a podstatné. 

 ENG.3 BP4  Ověření systémové architektury – tato BP ověřuje, že námi navrhovaná 

architektura splňuje všechny požadavky zúčastněných stran, což znamená, že daná architektura 

musí splnit to, co zákazník požaduje. 

IIA -  Identifikovat architektonicky významné požadavky – určíme, které aktuální 

požadavky jsou architektonicky významné a zpřesníme ty, které bude třeba naimplementovat 

v aktuální iteraci. 

 

IIB – Přiřazení BP 

 ENG.2 BP1  Zajištění systémových požadavků – v této BP se sice zaměřujeme na zjišťování 

systémových požadavků, ale některé z nich mohou být zároveň architektonicky významné, 

proto projdeme veškeré požadavky a najdeme-li významné požadavky pro architekturu 

zpřesníme si je. 

 ENG.3 PB2  Rozdělení požadavků – v rámci této BP rozdělujeme jednotlivé systémové 

požadavky na prvky nejvyšší úrovně systémové architektury. Proto je důležité mít ji zařazenou v 

tomto pod-úkolu, abychom si byli jisti, že jsme identifikovali správné požadavky pro 

architekturu. 

 

IIIA - Identifikovat omezení architektury – Sepíšeme seznam všech možných omezení 

architektury a veškeré kompromisy mezi požadavky a zdroji, které jsou protichůdné. Stanovíme 

si, jak bude architektura tyto problémy řešit. Každé rozhodnutí, které provedeme, musí být 
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zdůvodněno a zaznamenáno. Tento seznam omezení musí být pravidelně aktualizován, abychom 

měli jistotu, že jsou stále platná a neobjevila se žádná nová. 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.3 BP5 Ohodnocení alternativní systémové architektury – Tato BP je přiřazena pro 

kontrolu a popis kritérii vybrané architektury. Dále se v této BP  zaznamenávají důvody výběru 

zvolené architektury a také možnosti, jak bude architektura řešit problémy, které nastanou. 

 ENG.3 BP6 Zajištění konzistence – tím, že zajistíme konzistenci ověříme, že daná 

architektura bude splňovat to, co zákazník potřebuje. Pokud je potřeba konzistenci podpořit 

zavedeme sledovanost mezi systémovými požadavky a návrhem systémové architektury. 

 

 

IVA - Identifikovat klíčové abstrakce  – musíme specifikovat klíčové koncepty a abstrakce, 

které požadovaný systém potřebuje zvládnout. Jednotlivé požadavky jsou kvalitním zdrojem pro 

klíčové abstrakce. Při zpracovávání klíčových abstrakcí můžeme jednotlivé již zjevné vztahy 

definovat. Tyto vztahy uvedeme v tabulce či diagramu. Tato část je pouze počáteční, a proto se 

nemusíme zabývat podrobným popisem abstrakce. Je zde možnost, že nadefinujeme třídy 

a vztahy , které v cílovém řešení projektu  nebudou vůbec zapotřebí.  

 

IVB – Přiřazení BP 

  ENG.3 BP2   Rozdělení požadavků -  tato BP se soustředí na rozdělení systémových 

požadavků. Tímto rozdělením jsme schopni určit i klíčové abstrakce, které bude potřeba 

zvládnout.   

 ENG.3 BP5 Ohodnocení alternativní systémové architektury – tuto BP jsem přiřadila 

z důvodu nutnosti zaznamenat výběr zvolené architektury  a klíčových abstrakcí. 

VA - Identifikovat příležitosti pro opakované použití  – projdeme jednotlivé případy, které už 

jsme vytvářeli a porovnáme, zda mohou byt znovu použity v aktuální architektuře. 

 

VB – Přiřazení BP 

 ENG.3 BP5 Ohodnocení alternativní systémové architektury – tato BP definuje jednotlivá 

kritéria pro návrh architektury, ale také ohodnotí alternativní systémové architektury. Jejím 

výstupem je i výsledek analýzy znovu použitelnosti, kterému se v tomto pod-úkolu věnujeme. 

 

VIA -  Definovat přístup k rozdělení systému – v této části použijeme známou strategii rozděl 

a panuj.  Rozdělíme software na dvě části z logického z fyzického pohledu. Díky tomu, že 

rozdělíme problém na menší části, usnadníme si samotný vývoj softwaru. Pro každou 

rozdělenou část projektu musíme zaznamenat název a účel části a její vztahy s ostatními částmi. 

Zde můžeme definovat kolik takových částí budeme potřebovat a jak by tyto části měly být 

zpětně spojeny. 

 

VIB – Přiřazení BP    

 ENG.3 BP2 Rozdělení požadavků – tuto BP jsem přiřadila, protože se v ní rozdělují 

požadavky na jednotlivé prvky úrovně systémové architektury a tím si usnadníme  i samotný 

vývoj systému. 
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 ENG.3 BP6 Zajištění konzistence – tato BP zajišťuje přiřazení konzistence i po rozdělení 

architektury na menší prvky, které se snadněji vytvářejí. Mezi požadavky a návrhem 

architektury zavedeme řízenou sledovanost. 

 

VIIA - Definovat přístup k nasazení systému – spolupracujeme se všemi zúčastněnými 

stranami, především s technickým týmem (technická podpora IT) a administrativou. Nastíníme, 

jak použijeme daný software na konkrétní síťovou infrastrukturu. 

 

VIIB – Přiřazení BP 

 ENG.3 BP1 Popis Systémové architektury – důvod výběru této BP spočíval v tom, že se v ní 

identifikují hardwarové a softwarové prvky,  což odpovídá danému úkolu, ve kterém je potřeba 

nastínit jak použijeme daný projekt na konkrétní infrastrukturu.  

 ENG.3 BP3 Definice rozhraní – důležitá BP, ve které se navrhuje a vytváří dokumentace 

interních a externích rozhraní pro každý prvek návrhu. 

 

 

VIIIA -  Identifikovat metody architektury – bude potřeba vytvořit seznam technických 

služeb, které systém musí poskytovat a popíšeme některé z hlavních informaci  každému 

záznamu v seznamu. Výhodou je sepsat si všechny metody potřebné pro projekt a stanovit jim 

priority pro vývoj. 

 

VIIIB – Přiřazení BP 

  ENG.3 BP3 Definice rozhraní – shodná definice BP a pod-úkolu. Vytvoříme zde 

dokumentaci interních a externích rozhraní pro každý systémový prvek z architektury. 

IXA - Identifikovat rozhraní k externím systémům (ENG.3 BP3) – nyní nadefinujeme 

externí systémy, se kterými náš systém, musí nebo může spolupracovat. Externím systémem se 

rozumí cokoli, ať už je to softwarové nebo hardwarové zařízení, jako například tiskárny, 

terminály, senzory a jiná zařízení. 

 

IXB – Přiřazení BP 

  ENG.3 BP3  Definice rozhraní – BP musí být zařazena v tomto pod-úkolu, protože se v ní 

definuje externí rozhraní pro každý prvek. 

 

 

XA - Ověřit konzistenci architektury – spolupráce v této části probíhá se všemi týmy 

a zákazníky, abychom zjistili, zda daná architektura je úplná, smysluplná a jasná. 

XB – Přiřazení BP 

 ENG.3 BP6 Zajištění konzistence – tato BP byla vybrána, protože se  v ní zajišťuje 

konzistence analýzy systémových požadavků a systémových požadavků vzhledem 

k architektuře.  

 

 

XIA -  Zaznamenat a komunikovat rozhodnutí o architektuře – veškerá důležitá rozhodnutí 

o architektuře musí být zaznamenána pro eventuální budoucí použití.  
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XIB – Přiřazení BP 

  ENG.3 BP5 Ohodnocení alternativní architektury – tuto BP jsem vybrala z toho důvodu, 

že se v ní zaznamenávají důvody výběru zvolené architektury a výsledky analýzy znovu 

použitelnosti. 

 ENG.3 BP7  Šíření návrhu systémové architektury – tato BP byla přiřazena z důvodu, že 

zajišťuje komunikační mechanismus pro šíření návrhu ke všem zúčastněným stranám. 

 

Obr. 9 – Přiřazení BP – Vytvořit vizi architektury 

3.2.1 Zpřesnit architekturu 

 

 Tento úkol vychází z již hotového návrhu architektury a uvádí konkrétní a jednoznačná 

rozhodnutí o architektuře vývoje. Bere v úvahu veškeré produkty dosavadního návrhu 

a implementace. Architektura se zde vyvíjí přímo úměrně tomu, jak je řešení navrhováno 

a implementováno. Nejdůležitější je, aby dokumentace k systému a k architektuře byla neustále 

aktualizována.  

 

Jednotlivé pod-úkoly při zpřesňování architektury a přiřazení BP viz. obr. 10 

 

IA - Zpřesnit cíle architektury a architektonicky významné požadavky – pracujeme zde se 

všemi zúčastněnými stranami, ale hlavně s konzultanty, abychom zkontrolovali stav všech 

požadavků a cílů, protože stav některých architektonicky významných požadavků se mohl 

změnit. Využijeme původní návrhy a pouze implementujeme změny a nová rozhodnutí. 

 

IB – Přiřazení BP 

 ENG.2 BP4  Vyhodnocení a aktualizace systémových požadavků – znovu projdeme 

všechny požadavky a navrhované změny, ty probereme se zákazníkem a s vedoucím,  kvůli 

vlivu na rozsah prací a cenu projektu. 

 ENG.3 BP4  Ověření architektury – v této BP stejně jako v tomto pod-úkolu jde o ujištění 

se, zda architektura splňuje všechny požadavky zákazníka, proto byla přiřazena. 
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 ENG.3 BP6 Zajištění konzistence – je možné, že při zajišťování konzistence narazíme na 

nové požadavky nebo na jejich změny. Pokud se tak stane zaznamenáme je a zavedeme do 

architektury. 

 

 

IIA - Identifikovat architektonicky významné návrhové prvky – v této části identifikujeme 

a zaznamenáme konkrétní návrhové prvky, jako jsou komponenty, třídy či podsystémy 

a u každého z nich poskytneme název a stručný popis. Identifikace komponent pomůže skrýt 

náročnost systému. V této fázi  nemusí být všechny prvky detailně popsány. Potřebujeme, aby 

bylo zdokumentováno, jaké ty prvky potřebujeme, co můžeme použít a na čem jednotlivé prvky 

závisí.  Jmenování komponent muže být založeno na vrstvách architektury nebo klíčových 

abstrakcích. Při vytváření komponent nám mohou pomoci otázky níže uvedené: 

 

1) Co logicky a funkčně spolu souvisí? (Např. Stejný případ užití ...) 

2) Jaké entity poskytuji služby ostatním? 

3) Jaké entity jsou vzájemně závislé? 

4) Jaké entity mohou být vyměněny nezávisle na ostatních? 

5) Co bude fungovat na stejném procesoru nebo uzlu sítě? 

 

IIB – Přiřazení BP 

  ENG.3 BP2 Rozdělení požadavků – tato BP rozděluje požadavky na jednotlivé prvky 

úrovně architektury. Tím nám pomůže zjistit, jaké jednotlivé komponenty budeme potřebovat. 

  ENG.3 BP5 Ohodnocení alternativní systémové architektury – tuto BP potřebujeme  

převážně kvůli dokumentaci jednotlivých rozdělení a změn 

 ENG.4 BP1 Specifikace softwarových požadavků – v této fázi je potřeba nadefinovat také 

softwarové požadavky , zaznamenat jejich správnost a úplnost a sepsat jejich popis a definice. 

  ENG5. BP1 Popis softwarové architektury – transformujeme zde softwarový návrh na 

návrh architektury, kde identifikujeme nejvyšší úrovně struktury. 

 

 

IIIA - Zpřesnit metody Architektury – aplikovatelné metody architektury pro podporu 

návrhu, například je potřeba zpřesnit metody analýzy na metody návrhu  

 

IIIB – Přiřazení BP 

  ENG.5 BP3  Vývoj detailního návrhu – tato BP je hlavní součástí tohoto pod-úkolu. 

Rozkládá návrh architektury a detailně popisuje každý prvek, který popisuje všechny 

komponenty. 

 

 

IVA - Definovat architekturu vývoje a testování – je nutné se přesvědčit, že architektura 

testování a vývoje je určena. Jestliže najdeme rozdíly v architektuře mezi prostředím vývoje 

a testování, poznačíme si je a s návrhovým týmem pracujeme na strategii, která zmírní rizika. 
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IVB – Přiřazení BP 

 ENG.5 BP1 Popis softwarové architektury – v rámci této BP se transformují softwarové 

požadavky do návrhu architektury a tím zajistíme určení architektury testování a vývoje, popř. 

najdeme rozdíly mezi prostředím vývoje a testování. 

  

 

VA - Identifikovat další možnosti opakovaného použití – zkoumáme, zda najdeme možnost 

opětovného použití již existujících komponent. 

 

VB – Přiřazení BP – k tomuto pod-úkolu jsem nevybrala žádnou BP, znovupoužití si každý 

rozhodne podle svého vlastního uvážení. 

 

 

VIA - Ověřit architekturu – architektura musí podporovat veškeré požadavky a potřeby všech 

zúčastněných stran. Pro ověření architektury nám stačí neúplné nebo prototypové řešení, 

protože se nyní zajímáme o zpřesnění architektury. Ta pak bude poskytovat pevný základ pro 

ostatní vývojové práce. 

 

VIB – Přiřazení BP 

 ENG.3 BP4 Ověření systémové architektury – musíme se zde ujistit, že jsou splněny 

všechny požadavky zúčastněných stran. 

 ENG.5 BP3 Vývoj detailního návrhu – rozebereme návrh do detailních prvků a komponent 

a detailně je popíšeme, tím si ověříme, že architektura podporuje všechny požadavky. 

 ENG.5 BP 5 Zajištění konzistence – zajištěním konzistence ověříme, že architektura 

obsahuje všechny požadavky od zúčastněných stran. 

 

 

VIIA - Namapovat software na hardware (ENG.3 BP1 ) – prvky, které jsou značně významné 

pro architekturu návrhu přiřadíme do konečného prostředí. Abychom zajistili, že hardware, 

který budeme potřebovat byl dodán včas a zároveň splňoval dostatečně potřeby systému. 

V tomto pod-úkolu budeme spolupracovat se síťovými a hardwarovými specialisty. 

 

VIIB – Přiřazení BP 

 ENG.3 BP1 Popis systémové architektury – v této BP stanovujeme systémovou architekturu 

na nejvyšší úrovni a identifikujeme hardwarové a softwarové prvky a manuální operace. 

 

 

VIIIA - Prodiskutování rozhodnutí – dbáme na to, aby všichni ti,  kteří budou architekturu 

používat pro další práci jí rozumí a umí ji používat. Dále se ujistíme, že architektura vztahující 

se k rozhodnutím je jednoznačná a konkrétně vyjadřuje řešení, motivaci a cíle. 

 

VIIIB – Přiřazení BP 

 ENG.3 BP7 Šíření návrhu systémové architektury – v této BP zajistíme komunikaci pro 

šíření návrhu architektury ke všem zainteresovaným skupinám. 
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 ENG.4 BP6 Šíření softwarových požadavků – tato BP zajišťuje komunikační mechanizmus. 

Díky tomu budou všichni informováni o aktuální architektuře, takže nemůže dojít 

k nepochopení požadavků 

 

 

 
 

Obr. 10 – Přiřazení BP – Zpřesnit architekturu 

 

 

 

3.3 Programátor 

 

 Tato osoba, případně osoby, nesou zodpovědnost za vývojovou část procesu a zúčastňují 

se tvorby softwarového návrhu pro odpovídající architekturu. Mohou tvořit prototypy rozhraní 

pro uživatele a do výsledného programu implementují komponenty.  

 

Práce programátora: 

 Odborné programátorské práce 

 Tvorba diagramů tříd, podrobného popisu případů užití 

 Zpracovávání technologických návrhů řešení 

 Identifikuje a zaznamenává meta-data a SQL databáze 

 Poskytuje odborné poradenství všem zúčastněným stranám 

 Pokud se objeví nějaká závada, odstraní ji 

 

3.3.1 Implementovat programátorské testy 

 

 Od běžného testování se liší tím, že je založeno na očekávaném chování programu, 

místo toho, abychom spoléhali na systémové požadavky. Provádíme ho jen na malé části kódu, 

který bude naprogramován během iterace, např. pro jednu proceduru či pole do uživatelského 

rozhraní. V této fázi je vždy dobré komunikovat s členem týmu, který je zkušený v problematice 

testování. 
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Jednotlivé pod-úkoly při implementaci programátorských testu a přiřazení BP viz. 

obr.11 

 

IA - Zpřesnit rozsah a identifikovat testy – na části, kterou jsme vytvořili a kterou musíme 

otestovat, vytvoříme programátorské testy. Tím ověříme, chování softwaru. Zdrojem pro 

kontrolu testu je softwarový návrh.  

 

IB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP1 Vývoj verifikačních procedur komponent – v této BP určíme kritéria pro 

verifikaci toho, že se každá softwarová komponenta chová tak, jak požadujeme. 

 ENG.6 BP4 Verifikace softwarových jednotek – zde si ověříme, že každá softwarová 

komponenta splňuje požadavky. 

 

 

IIA - Zapsat logiku nastavení testu – pro úspěšné spuštění testu, je třeba, aby systém byl ve 

známem a základním stavu, poté můžeme sledovat a definovat správné chování. Logika 

nastavení, kterou zde naimplementujeme, musí být vždy vykonávána jako součást testu. 

 

IIB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP1 Vývoj verifikačních procedur komponent – tato BP také zahrnuje jednotlivé 

testy a pravidla pro kontrolu dat. Nastavení základního stavu popíšeme v kritériích pro každou 

komponentu 

 ENG.7 BP2 Vývoj testů pro integrované softwarové položky – popíšeme testy, které budou 

použity. Zdokumentujeme zde vstupní data. 

 

 

IIIA - Definovat očekávané výsledky -  popíšeme jaké výsledky očekáváme u každého z testů, 

abychom je mohli kontrolovat. Po skončení testování je nutné umět vyhodnotit rozdíly mezi 

očekáváním a výsledky, které jsme dostali. Úspěšný test je ten,  který má získané výsledky 

shodné s očekávanými. 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP1 Vývoj verifikačních procedur komponent – popíšeme kritéria pro každou 

softwarovou komponentu, zároveň zaznamenáme výsledky, které očekáváme u každé 

komponenty. 

 ENG.6 BP4 Verifikace softwarových jednotek – v této BP probíhá spuštění verifikačních 

procedur, čímž zjistíme výsledky každé komponenty a zdokumentujeme je. 

 

 

IVA - Zapsat testovací logiku – jednotlivé kroky aktuálního testování popíšeme. 

 

IVB – Přiřazení BP 

 ENG.7 BP2 Vývoj testů pro integrované softwaroví položky – tato BP se zaměřuje na popis 

testů, které mají být spuštěny pro každou položku a identifikujeme v ní vstupní data a kritéria. 
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VA - Definovat výsledky testu - určíme, které informace musí testy poskytnout, abychom 

mohli správně identifikovat, zda byly úspěšné či neúspěšné. Musíme rozhodnout, zda stačí 

pouze zpráva Ano nebo Ne o vyhodnocení, nebo zda je nutné zaznamenat podrobněji důvod 

neúspěchu. 

 

VB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP1 – Vývoj verifikačních procedur komponent – vyvíjíme a popisujeme zde 

kritéria pro každou komponentu a zaznamenáme, zda každá splňuje to, co má. Zároveň 

spustíme verifikační testy pro kontrolu dat.  

 ENG.6 BP2 Vývoj softwarových komponent – aktualizujeme zde požadavky na testy. 

 

 

VIA - Zapsat logiku úklidu po testu – Identifikujeme a implementujeme kroky, které je 

potřeba provést, abychom mohli program vrátit do původního stavu před spuštěným testem. Tím 

zajistíme, aby se nám neobjevily žádné vedlejší účinky. 

 

VIB – Přiřazení BP – K tomuto pod-úkolu jsem nevybrala žádnou BP, před testem si 

zálohujeme data, takže nedojde k žádným vedlejším účinkům 

 

VIIA - Otestovat test – testujeme, zda pro každou problematiku funguje test, jak má. Musíme 

provést následující kroky: 

1)  Po spuštění testů sledujeme chování, popřípadě opravíme chyby 

2)  Dbáme na to, aby očekávané výsledky byly definovány správně, pro správné 

vyhodnocení testu  

 

VIIB – Přiřazení BP 

 ENG.7 BP2 Vývoj testů pro integrované softwarové položky – popíšeme zde jednotlivé 

testy a verifikační kritéria. 

 

Obr. 11 – Přiřazení BP – Implementovat programátorské testy 
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3.3.2 Implementovat řešení 

 

 Úkolem této fáze je implementovat část řešení například třídy, komponenty a podobně, 

nebo upravit některé chyby v programu. Výstupem je převážně nový nebo upravený zdrojový 

kód. Většinou je tato úloha zaměřena na implementaci konkrétních prvků, což není podmínkou  

 

Jednotlivé pod-úkoly při Implementaci řešení a přiřazení BP viz obr. 12 

 

IA - Určit strategii -  Abychom přesně věděli, jakým způsobem budeme implementovat dané 

řešení, musíme si vybrat strategii založenou na softwarovém návrhu  programátorských testů. 

 

IB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP2  Vývoj softwarových komponent – v této BP se soustředíme na vývoj 

a dokumentace spustitelných verzí jednotlivých komponent.  

 

 

IIA -  Identifikovat příležitosti pro opakované použití – Projdeme kódy, abychom zjistili, zda 

je možné je znovu použít v této části implementace.  

 

IIB – Přiřazení BP – k tomuto pod-úkolu jsem nevybrala žádnou BP.  Znovu použití kódu si 

určíme podle vlastního uvážení. 

 

 

IIIA - Transformovat návrh do implementace – Když použijeme sofistikované modelovací 

nástroje, měli bychom být schopni vytvořit část konkrétního zdrojového kódu z daného modelu. 

V této části je zapotřebí programování k dokončení implementace poté, co byl model návrhu 

transformován do kódu. 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP2 Vývoj softwarových komponent – tato BP se zabývá vývojem a dokumentací 

spustitelných verzí jednotlivých komponent. 

 ENG.6 BP4 Verifikace softwarových jednotek – zde kontrolujeme to, zda je každá 

softwarová jednotka verifikovaná.  Kontrolu můžeme provádět různými způsoby, např. 

statickou analýzou zdrojového kódu. 

 

 

IVA - Zapsat zdrojový kód (ENG.6 BP2) – Zdrojový kód napíšeme tak, aby byla  

implementace v souladu s návrhem a s chováním, které očekáváme.  

- projdeme všechny požadavky, neboť ne všechny se překládají do návrhu. Pokud nějaký takový 

najdeme, dbáme na to, aby byl uplatněn při implementaci 

- uděláme tzv. refaktoring kódu ke zlepšení návrhu. Refaktoring je technika zlepšení  kvality 

pomocí malé změny. 

- zlepšíme výkon, uživatelské rozhraní, zabezpečení atd., čímž vylepšíme výsledky 

- budeme se zabývat chybným nebo neobvyklým chováním 
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Je zde uvedeno vícero různých rad, ale je pouze jeden jasný způsob, jak rozpoznat správný 

zdrojový kód a to je úspěšné projití všemi programátorskými testy. 

 

IVB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP2 Vývoj softwarových komponent – v této BP pracujeme na vývoji a dokumentaci 

spustitelných verzí jednotlivých komponent. Zároveň aktualizujeme testy a uživatelskou 

dokumentaci. 

 

  

VA - Vyhodnotit implementaci – Při tomto pod-úkolu zkontrolujeme, jestli je implementace 

vhodná pro daný účel a zda kód správně vykoná funkci, kterou implementujeme. Je to krok 

k zajištění kvality. 

 

VB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP4 Verifikace softwarových jednotek – ověříme zde, že každá komponenta splňuje 

všechny požadavky. Tato verifikace probíhá spuštěním verifikačních procedur a dokumentování 

výsledků. 

 

 

VIA - Komunikovat významná rozhodnutí – Pak je potřeba provést změnu, která bude mít 

vliv na návrh a požadavky. Tuto změnu je vždy nutné prodiskutovat se zúčastněnými stranami. 

V případě potřeby použijeme proces pro řízení změn. Pokud jsou změny malé, není většinou 

potřeba vytvořit změnový požadavek. 

 

 

VIB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP2 Vývoj softwarových komponent – vývoj a dokumentace spustitelných verzí, 

pokud najdeme nove požadavky aktualizujeme je a doplníme uživatelskou dokumentaci. 

 

Obr. 12 – Přiřazení BP – Implementovat řešení 
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3.3.3  Integrovat a vytvořit verzi systému 

 

 Účelem této fáze je integrovat veškeré změny provedené programátory do větve kódu 

a provést drobné testování rozšířeného systému, abychom ověřili jeho verzi. Cílem je 

identifikovat co nejdříve možné problémy s integrací. 

 

 Jednotlivé pod-úkoly při Integraci a vytvoření verze systému a přiřazení BP viz. obr. 13 

 

IA – Integrovat implementované komponenty – v prostředí, ve kterém pracujeme, sjednotíme 

všechny dokončené soubory se změnami, které nejsou v poslední verzi. Veškeré konfliktní verze 

vyřešíme tak, že odstraníme jeden soubor změn, který konflikt vytváří, nebo vytvoříme nový 

soubor změn. 

 

IB – Přiřazení BP 

 ENG.7 BP1 Vývoj strategie integrace softwaru – tato BP se provádí na základě 

softwarových požadavků.  

 ENG.9 BP3 Integrace systémových elementů – v této BP se soustředíme na integraci 

systémových elementů podle systémové integrace. 

 

 

IIA - Vytvoříme verzi systému (build) – detaily tohoto pod-úkolu jsou závislé na 

programovacím jazyce, se kterým pracujeme a na prostředí, ve kterém vytváříme program. 

Výsledkem je vždy spustitelný program. Jednotlivými kroky mohou být například překlad 

a linkování zdrojových artefaktů, zavedení binárních objektů do testovacího prostředí, spuštění 

skriptu na vytvoření nebo aktualizaci databáze nebo nasazení a zabalení webové aplikace. 

 

IIB – Přiřazení BP 

 ENG.7 BP3 Integrace softwarových položek – Integrujeme základní softwarové 

komponenty na základě strategie složení jednotlivých částí dohromady. 

 ENG.9 BP7 Vytvoření kompletního systému ze systémových elementů – identifikujeme 

a integrujeme systémové elementy do kompletního systému a připravíme je na testování. 

 

 

IIIA - Testovat Integrované komponenty – spustíme testy proti integrovaným komponentám, 

abychom zjistili, zda se chovají stejně, jako když byly  separované. Hlavně dbáme na to, aby 

testy obsáhly celý projekt a všechny komponenty. 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.7 BP4 Testování integrovaných softwarových položek – jednotlivé položky testujeme 

na zakladě verifikačních kritérií a zaznamenáváme výsledky. 

 ENG.9 BP4 Testování systémových elementů – testujeme každý element a ujistíme se, že 

splňuje to co má. 
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IVA - Spustit „Kontrolní testy“ – pro každou verzi se spustí tyto testy, jen,  když soubory 

změn byly dodány.  Provedeme několik systémových testů, abychom měli jistotu, že verze 

systému je pro alokaci na plný rozsah testování. 

 

IVB – Přiřazení BP 

 ENG.7 BP6 – Regresní testování integrované softwarové položky – pokud jsou provedeny 

nějaké změny v softwarové komponentě, návrhu nebo požadavku, provedeme regresní testování 

na základě regresní strategie. 

 

 

VA - Dát změny k dispozici– Jestliže jsou všechny testy úspěšné a verze systému je uznána 

kvalitní výsledky jsou dány k dispozici pro zbytek týmu, tzv.  propagací změn. Tento krok je 

závislý na použitých nástrojích pro správu konfigurací. 

 

VB – Přiřazení BP 

 ENG.7 BP5 Zajištění konzistence – v rámci této BP zajistíme konzistenci jednotlivých 

návrhů architektury se systémovou integrací. Pokud je třeba podpoříme konzistenci zavedením 

udržování sledovatelnosti mezi systémovým návrhem a systémovými elementy. 

 

 

Obr. 13 – Přiřazené BP – Integrovat a vytvořit verzi systému 

 

 

3.3.4  Navrhnout řešení 

 

 Tento úkol je zaměřen na návrh jednotlivých částí, nikoliv na celé části systému. 

Požadavky, které udávají směr návrhu, mohou být založeny na scénářích funkcionality 

požadavků. Je možno použít tento úkol v několika specifických kontextech, jako např. pro 

prvky na přístup do databází, nebo na nějaký scénář. Musíme zde pamatovat na to, že hodláme 

vytvořit některé funkce, které mají hodnotu pro uživatele. Veškeré kontexty musí být navrženy 

a naprogramovány. V praxi je tento úkol použit několikrát a je popisován jako end to end. 
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Jednotlivé pod-úkoly při navrhování řešení a přiřazení BP viz. obr. 14 

 

IA - Porozumět detailům požadavků – projdeme dokument, ve kterém máme uložené 

specifikace, abychom správně porozuměli rozsahu problému, návrhu a očekávání. Pracujeme se 

všemi zúčastněnými stranami a Analytikem pro upřesnění případných nejasností.  

 

IB – Přiřazení BP 

 ENG.4 BP1 Specifikace softwarových požadavků – definujeme a nastavíme priority pro 

funkční a nefunkční požadavky softwarových částí. Analyzujeme, zda jsou požadavky úplné, 

konzistentní a splnitelné. 

 

IIA - Identifikovat prvky návrhu – určíme prvky, které pracují společně, aby poskytly 

požadované chování. Tyto prvky můžeme najít v celém systému. Ty, které už máme 

nadefinované, je třeba zkontrolovat, abychom zjistili, zda se mají podílet na spolupráci či nikoli. 

 

IIB – Přiřazení BP 

 ENG.5 BP1 Popis softwarové architektury – transformujeme softwarové požadavky do 

návrhu. Identifikujeme hlavni softwarové prvky a ty, které již máme, zkontrolujeme. 

 

IIIA - Určit jak prvky spolupracují, aby uskutečnily scénář  – zkontrolujeme scénář, který 

rozděluje zodpovědnosti prvků a zajišťuje jejich spolupráci. Není potřeba přesně a podrobně 

specifikovaného scénáře. Toto upřesníme v následujícím kroku. V tomto pod-úkolu vytvoříme 

kvalitní model, který bude dostatečně robustní, aby podpořil jednotlivé požadavky. 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.5 BP3 Vývoj detailního návrhu – dekompozice návrhu softwarové architektury do 

detailních návrhů pro každý prvek. Dokumentujeme popis softwarových komponent. 

 

IVA - Zpřesnit rozhodnutí návrhu -  zpřesníme návrh na odpovídající úroveň tak, abychom 

podpořili implementaci a zajistili, že tyto návrhy budou vyhovovat architektuře. Prodiskutujeme 

s testery a architekty případné problémy při testování  např. obtížně testující se prvky návrhu 

nebo kritické oblastí výkonnosti. Tento návrh vytváříme způsobem, při kterém zkoumáme 

poslední změny v širším kontextu návrhu a určíme, zda refaktoring a opakovaný návrh zlepší 

robustnost, flexibilitu a srozumitelnost návrhu. 

 

IVB – Přiřazení BP 

 ENG.5 BP3 Vývoj detailního návrhu – rozebereme návrh softwarové architektury do detailů. 

 ENG.5 BP4 Analýza návrhu vzhledem k testovatelnosti – analyzujeme návrh a zjistíme, zda 

je správný a testovatelný.  

 

VA -  Navrhnout vnitřní chování (pro velké nebo složité prvky)  –  pro velké a složité prvky 

popř. pro složité vnitřní chování provedeme návrh podrobněji. Tento úkol může zahrnovat 

vymyšlení algoritmu, který by mohl být použit k vytvoření požadovaného chování. Můžeme 

přidat další atributy, vztahy, k tomu aby podpořily očekávané chování jednotlivých prvků. 
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VB – Přiřazení BP 

 ENG.5 BP3 Vývoj detailního návrhu – detailně rozebereme návrh pro každý softwarový 

prvek. Popisujeme softwarové komponenty a rozhraní v dokumentu, který popisuje návrh 

softwaru. 

 

VIA - Komunikovat návrh – Prodiskutujeme návrh s těmi, kteří mu potřebují porozumět. 

Diskuze by měla probíhat v rámci každého kroku.  Průběžná spolupráce je vždy lepší, než jen 

představení výsledků. Prodiskutovat návrh jde například formálními modely uvedené v UML, 

komentovanými kódy, datovými modely pro popis schématu aj. 

 

VIB – Přiřazení BP – k danému pod-úkolu jsem nevybrala žádnou BP, návrh šíříme podle 

potřeby. 

 

VIIA - Porozumět architektuře – Pokud existuje možnost nedorozumění v požadavcích, 

pracujeme s architektem. Projdeme poznámky k architektuře a identifikujeme změny a doplňky 

k architektuře. Tento krok může být vynechán, v případě, že nedošlo ke změně. 

 

VIIB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP3 Zajištění konzistence - touto BP zajistíme, aby softwarový návrh pokrývá 

zákazníkovy požadavky a softwarová komponenta byla naprogramována dle softwarového 

návrhu, který musí být aktuální. Tím jsme schopni identifikovat případné změny v projektu. 

 

VIIIA - Vyhodnotit návrh  – Vyhodnotíme navržený objekt na propojení, soudržnost a další 

měřítka kvality návrhu.  Projdeme si objekt ze všech úhlů, abychom zajistili, že se jedná 

o vysoce kvalitní návrh. Spolupracujeme s technickým týmem, ale i s architektem a testerem. 

 

VIIIB – Přiřazení BP 

 ENG.5 BP4 Analýza a návrh vzhledem k testovatelnosti – analyzujeme návrh vzhledem 

k testovatelnosti, abychom zjistili jestli mohou být softwarové komponenty sestaveny 

a otestovány.  

 ENG.5 BP5 Zajištění konzistence – aby byl návrh kvalitní, musí být zajištěna konzistence 

mezi softwarovým návrhem a softwarovými požadavky. 

 

Obr. 14 – Přiřazení BP – Navrhnout řešení 
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3.3.4  Spustit programové testy 

 

 Nyní budou spuštěny testy na jednotlivé implementované prvky. Tím zaručíme, že 

jejich interní struktura funguje podle specifikací. 

 

Jednotlivé pod-úkoly při spuštění programových testů a přiřazení BP viz. obr. 15 

 

IA - Spustit programátorské testy – Máme dva druhy testů manuální a automatický. Tento 

pod-úkol se bude lišit podle testu, který použijeme a zda jsou k dispozici všechny potřebné 

testovací komponenty jako ovladače a podobně.  

 

IB – Přiřazení BP 

 ENG.8 BP2 Testování integrovaného softwarového produktu  –  zpuštění jednotlivých testů 

na základě verifikačních kritérií. Zaznamenáváme výsledky, dle potřeby aktualizujeme 

uživatelskou dokumentaci. 

 

 

IIA - Vyhodnotit provedení testu – analyzujeme průběh testu, tím vyhodnotíme provedení 

testu. Jako neobvyklé či chybné dokončení testu může být označeno předčasné ukončení testu 

nebo to, že jsou výsledky odlišné s očekáváním. Testovací záznam si důkladně projdeme, 

abychom porozuměli očekávané chybě. 

 

IIB – Přiřazení BP 

 ENG.8 BP2 Testování integrovaného softwarového produktu – po spuštění testů se 

aktualizují dokumentace a výsledky testů. 

 

 

IIIA - Reagovat na výsledky testů – Projdeme výsledky testů a určíme si, jak případné chyby 

odstraníme.  Jestliže je prvek chybně implementován, opravíme problém a pokud je to možné, 

spustíme znovu test. V případě, že je problém vážnější a nejsme schopni jej opravit ho hned, 

oznámíme závadu. 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.6 BP4 Verifikace softwarových jednotek – zkontrolujeme, zda každá softwarová 

komponenta splňuje veškeré požadavky. Abychom mohli verifikaci zkontrolovat, spustíme 

verifikační proceduru. 

 

 

IVA - Propagace změn do integračního testu – Poté, co jednotlivé programátorské testy prošly 

a pokud není potřeba žádné další práce, propagujeme změny do integračního testu. 

 

IVB – Přiřazení BP 

 ENG.7 BP5 Zajištění konzistence – v případě, že potřebuje propagovat změny softwarových 

jednotek do integračního testu, je nutné zajistit konzistenci softwarové integrace a návrhu 
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Obr. 15 – Přiřazení BP – Spustit programové testy 

 

 

3.4  Tester 

 
 Tester je zodpovědný za klíčové aspekty testování. Jednotlivé aktivity testera zahrnují 

identifikaci, návrh, implementaci a spouštění testů a záznam výsledků testů s analýzou. 

 

3.4.1  Implementovat testy 

 

 Implementace testovacích skriptů slouží pro ověření vytvořené verze systému. Testy 

uspořádáme do testovací sady a budeme spolupracovat na zajištění odpovídající zpětné vazby. 

 

Jednotlivé pod-úkoly při implementaci testů a přiřazení BP viz. obr.  

 

IA - Vybrat testovací příklady k implementaci -  zvolíme si sadu případů, které budeme 

testovat a ty detailně rozpracujeme do finálních spustitelných testovacích scénářů. V této části 

pracujeme s programátory ale i s vedoucím projektu, abychom zjistili, které případy vyžadují 

testovací skripty v dané iteraci. 

 

IB – Přiřazené BP 

 ENG.8 BP1 Vývoj testů pro integrovaný softwarový produkt – popíšeme testy, které budou 

spuštěny nad integrovaným softwarovým produktem. Ověříme vstupní a výstupní data. 

 

 

IIA - Navrhnout testovací skript – Naznačíme si testovací skript, jako logickou sekvenci 

prvků. Zkontrolujeme požadavky a data, která máme k dispozici pro testovací případ a určíme, 

zda jsou datové zdroje dostatečné, nebo zda bude potřeba vytvořit testovací data pro tento 

skript. Vybereme si vhodnou implementační techniku pro návrh testu. Rozhodneme se, zda bude 

testovací skript manuální či automatizovaný. Pokud testovacímu případu dobře rozumíme, může 

být implementován jako automatizovaný skript, ale v případě, že je testovací případ nový nebo 

novelizovaný, je lepší mít manuální skript a pomocí něho ověřit návrh testu. 
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IIB – Přiřazení BP 

 ENG.8 BP1 Vývoj testů pro integrovaný softwarový produkt – zkontrolujeme testovací 

data, zda jsou dostačující. Rozhodneme se a popíšeme, jaký potřebujeme typ testovacího 

skriptu. 

 

 

IIIA - Implementovat spustitelný testovací skript – vytvoříme detailní procesní testovací 

skript na základě návrhu testu. Využijeme styl dotaz – odpověď a konkrétně definujeme 

požadovaný výstup a vstup. Představíme, jaké podmínky jsou  potřebné pro spuštění tohoto 

skriptu. Musíme využít dostatečné množství testovacích  dat. 

 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.8 BP1 Vývoj testů pro integrovaný softwarový produkt – na základě předchozího 

návrhu testu vytvoříme a popíšeme testovací skript a nadefinujeme vstupy a výstupy. 

 

 

IVA - Definovat specifická testovací data – nadefinujeme datové hodnoty, které jsou pro daný 

testovací skript specifické, popř. odkaz na existující testovací data. Pokud skript používá 

souborová data jako databázi, přidáme k němu nová testovací data a nastavíme mu parametry 

odkud může tato testovací data čerpat. Bude-li třeba, vytvoříme speciální soubor a oddělíme 

testovací data od produkčních dat. 

 

IVB – Přiřazení BP 

 ENG.8 BP1 Vývoj testů pro integrovaný softwarový produkt – v této BP se indikují 

vstupní data softwarových požadavků a verifikačních kritérií. 

 

 

VA - Uspořádat testovací skripty do testovacích sad – shromáždíme testy do skupin. 

Testovací systém prochází vlastním vývojem. Vytváříme testovací sady pro usnadnění 

regresního testování, stejně jako identifikaci konfigurace. 

 

VB – Přiřazení BP 

 ENG.8 BP1 Vývoj testů pro integrovaný softwarový produkt – jednotlivé testovací skripty 

popíšeme a dle potřeby uspořádáme do testovacích sad. 

 ENG.8 BP3 Regresní testy integrovaného softwaru – pokud jsou provedeny změny 

softwarových položek, je nutné provést regresní testování. 

 

 

VIA - Ověřit implementaci testů – spustíme testovací skript, abychom ověřili, zda 

implementujeme testovací případ správně. Zkontrolujeme, že test dodržuje námi stanovená 

kritéria. 

 

VIB – Přiřazení BP – k tomuto pod-úkolu jsem nepřiřadila žádnou BP, správnou implementaci 

testů ověřujeme automaticky.   
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VIIA - Sdílet a vyhodnotit testovací skripty – jednotlivé testovací skripty projdeme 

s programátory, kteří jsou zodpovědní za související scénáře. Snažíme se, aby testovací skriptky 

správně vyhodnotily očekávané výsledky testu. 

 

VIIB – Přiřazení BP 

 ENG.8 BP2 Testování integrovaného softwarového produktu – spustíme jednotlivé 

testovací skripty, zaznamenáme výsledky a aktualizujeme dokumentaci. 

Obr. 16 – Přiřazení BP – Implementovat testy 

 

 

3.4.2  Spustit testy 

 

 Spustíme příslušné testovací skripty, analyzujeme výsledky, které získáme po ukončení 

testů. Je důležité správně formulovat problémy a výsledky testů prodiskutovat v týmu. 

 

Jednotlivé pod-úkoly při spuštění testů a přiřazení BP viz. obr. 17 

 

IA - Revidovat pracovní položky, které byly dokončeny v této verzi systému - 

zkontrolujeme pracovní položky, které jsme integrovali do verze systému od posledního 

testování. Budeme se zajímat především identifikací požadavků, které byly nově 

implementovány nebo v posledním testování nevyhověly. 

 

IB – Přiřazení BP 

 ENG.8 BP1 Vývoj testů pro integrovaný software – identifikujeme a ověřujeme zde vstupní 

data a verifikační kritéria pro testy. 

 

 

IIA - Vybrat testovací skripty – Vybereme testovací skripty, které jsou vhodné pro použití 

v této verzi systému. V ideálním případě bychom měli pustit  všechny testovací skripty ve 

všech verzích, ačkoliv některé testy mohou byt časově  náročné.  
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IIB – Přiřazení BP 

 ENG.8 BP1 Vývoj testů pro integrovaný software – vybereme a popíšeme testy, které mají 

být spuštěny nad integrovaným produktem. 

 ENG.10 BP1 Vývoj testů pro systém – popíšeme testy, které budou spuštěny na celý systém. 

Identifikujeme vstupní data a kritéria. 

 

IIIA - Spustit testovací skripty proti verzi systému – spustíme jednotlivé testy tak, že 

procházíme scénáře krok za krokem. Automatizované testy jen spustíme, V případě, že máme 

manuální skripty, nastavíme podmínky pro spuštění a test provádíme krok za krokem. 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.8 BP2 Testování integrovaného softwaru – spustíme jednotlivé testy na základě 

verifikačních kritérií. Zaznamenáváme získaná výstupní data. 

 ENG.10 BP2 Testovaní integrovaného softwaru – testujeme všechny části integrovaného 

softwaru a zajistíme, že splňuje výsledné požadavky. 

 

IVA -  Analyzovat a komunikovat výsledky testu – Výsledky testů nasdílíme na veřejné 

místo, ke kterému má přístup celý tým. V každém testovacím skriptu, který nesplnil očekávání, 

prozkoumáme testovací záznam, abychom identifikovali důvod selhání testu. Pokud testy 

neprošly, revidujeme testovací skripty, jestli už dříve prošly a tím vymezíme rozsah 

problému. Testovací skripty je nutné aktualizovat průběžně. 

 

IVB – Přiřazení BP 

 ENG.10 BP4 Potvrzení připravenosti systému – po provedení všech testů vyhodnotíme 

výsledky a ujistíme se, že je systém připraven k předání.  

 

VA - Poskytnout zpětnou vazbu týmu – shrneme veškerá vyhodnocení a poskytneme zpětnou 

vazbu týmu o tom, jak verze vyhovuje požadavkům,  které byly naplánovány na konkrétní 

iteraci. Vytvoříme dokumentaci k testování: Počet testů, jenž bylo vybráno pro danou verzi, 

jejich stav (jestli byl úspěšný či neúspěšný), počet incidentů bylo přidáno do seznamu 

pracovních položek. 

 

VB – Přiřazení BP – nevybrala jsem žádnou BP, protože zpětná vazba by měla být týmu 

poskytována automaticky. 

Obr. 17 – Přiřazení BP – Spustit testy 



37 

3.4.3 Vytvořit testovací případy 

 

 Vytvoříme testovací případy a připravíme testovací data pro požadavky, které 

ověřujeme.  

 

Jednotlivé pod-úkoly při vytváření testovacích případů a přiřazení BP viz. obr. 18 

 

IA - Revidovat testované požadavky – V této části pracujeme s analytiky a programátory, 

abychom zjistili, zda potřebují scénáře či požadavky a příp.  nové nebo dodatečné testovací 

případy. Zkontrolujeme plán iterace a snažíme se pochopit rozsah vývoje pro aktuální iteraci. 

 

IB – Přiřazení BP 

 ENG.10 BP1 Vývoj testů pro systém - Identifikujeme a ověříme vstupní data a kontrolní 

kritéria 

 

 

IIA - Identifikovat relevantní testovací případy – Identifikujeme různé cesty průchodu 

scénářem pro jedinečné testovací podmínky. Probereme alternativní cesty z pozitivního i 

negativního pohledu.  Prodiskutujeme požadavek se zúčastněnými stranami, abychom byli 

schopni identifikovat vyhovující podmínky. Testovací případy musí mít jedinečný název. 

 

IIB – Přiřazení BP 

 ENG.9 BP1 Vytvoření strategií pro systémové testy a regresní testy – vytvoříme obecný 

postup pro různé cesty průchodu scénářem. 

 

IIIA - Navrhnout testovací případy – pro každý testovací případ sepíšeme stručný popis 

ohledně očekávaných výsledků. Dbáme na to, aby i náhodný  čtenář jasně chápal rozdíly mezi 

jednotlivými testovacími případy. Uvedeme podmínky  pro spuštění a taktéž podmínky, které 

platí pro každý testovací příklad. 

 

IIIB – Přiřazení BP 

 ENG.9 BP2 Vývoj testů pro systémové elementy – každý test pro systémové elementy 

detailně, ale jednoduše popíšeme a uvedeme jednotlivá kritéria. 

 

 

IVA - Identifikovat potřebná testovací data – Každý testovací případ projdeme 

a zaznamenáme si, kde je zapotřebí vstupních nebo výstupních dat. Nadefinujeme typ, množství 

a jedinečnost požadovaných dat. 

 

IVB – Přiřazení BP 

 ENG.9 BP2 Vývoj testů pro systémové elementy – projdeme všechny testy a ujasníme si, 

kde budeme potřebovat další vstupní a výstupní data. 

 ENG.10 BP1 Vývoj testů pro systém – projdeme všechny testy, které je potřeba spustit 

a identifikujeme vstupní data a kontrolní kritéria. 
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VA - Sdílet a vyhodnotit testovací případy – jednotlivé testovací případy projdeme s analytiky 

a programátory, zodpovědnými za určité scénáře. V průběhu rekapitulace zajistíme, aby 

požadavky plánované na aktuální iteraci měly  testovací případy, a všichni účastníci souhlasí 

s očekávanými výsledky. 

 

VB – Přiřazení BP 

 ENG.10 BP4 Potvrzení připravenosti systému – ujistíme se, že systém splňuje všechny 

požadavky a že je software připraven k předání. Informujeme všechny zainteresované strany. 

 

 

 

Obr. 18 – Přiřazení BP – Vytvořit testovací případy 
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4. Best Practices 
 
 Je soubor doporučení z těch nejlepších a pro vývoj softwaru nejužitečnějších technik. 

Využitím těchto doporučení zajistíme vytvoření kvalitního systému. BP podporují takzvaný 

iterativní přístup, který rozdělí projekt do menších časových úseků(iterací).  

 Toto rozdělení nám pomůže snadno sledovat postup vývoje softwaru a tím zajistit i 

správné dodržení termínu. Díky tomu, že všechny zúčastněné strany mají možnost nahlédnout 

na detail každé části, eliminujeme tím nesrovnalostí v požadavcích. Touto metodou výrazně 

omezíme riziko vyšších nákladů způsobené opravami projektu v pozdějších fázích projektu. 

 

4.1 ENG.1 Sběr požadavků 

 
 Cílem této části procesu je nasbírání co nejvíce konkrétních požadavků na systém od 

zákazníka. Stanovíme si zde základní linii projektu, kterou se budeme snažit dodržet. 

Výsledkem iterace (Sběr požadavků) bude zajištěna komunikace se zákazníkem, jasně 

definovány požadavky, dohodnuté procesy pro změny a zavedena technika pro průběžnou 

kontrolu potřeb zákazníka. 

 

1) BP1 – Získání požadavků od zákazníka. 

2) BP2 – Pochopení očekávání zákazníka. 

3) BP3 – Shoda na požadavcích. 

4) BP4 – Stanovení „základní linie“ požadavků zákazníka 

5) BP5 – Řízení změn požadavků zákazníka. 

6) BP6 – Stanovení dotazovacího mechanizmu pro zákazníka. 

 

4.2 ENG.2 Analýza systémových požadavků 

 
 V této části BP je cílem převést sepsané požadavky zúčastněných stran do skupiny 

systémových technických požadavků. Výsledkem této fáze bude jasně určená množina 

technických požadavků, ze kterých bude navržen systém. Zavedeme konzistenci, zpětnou 

sledovatelnost mezi systémovými požadavky a požadavky zákazníka. Veškeré požadavky jsou 

sděleny všem zúčastněným stranám. 

 

1) BP1 – Zajištění systémových požadavků. 

2) BP2 – optimalizace řešení projektu. 

3) BP3 – Analýza systémových požadavků. 

4) BP4 – Vyhodnocení a aktualizace systémových požadavků. 

5) BP5 – Zaručení konzistence. 

6) BP6 – Oznamování systémových požadavků. 
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4.3  ENG.3  Návrh systémové architektury 

 
 Zde identifikujeme, systémové požadavky přidělené k jednotlivým prvkům systému. 

Výsledkem této části bude definovaný návrh systémové architektury.  Jednotlivé požadavky 

budou rozděleny na konkrétní prvky systému. Zde bude provedena verifikace mezi 

systémovými požadavky a systémovou architekturou.  

 

1) BP1 – Popis systémové architektury. 

2) BP2 – Rozdělení požadavků. 

3) BP3 – Definice rozhraní. 

4) BP4 – Ověření systémové architektury. 

5) BP5 – Ohodnocení alternativní systémové architektury. 

6) BP6 – Zajištění konzistence. 

7) BP7 – Šíření návrhu systémové architektury. 

 

4.4  ENG.4 Analýza softwarových požadavků 

 
 Nyní určíme požadavky, které budou použity na softwarové prvky. Výstupem této 

implementace budou  jasně definované požadavky na softwarové prvky systému a jejich 

rozhraní. Softwarové požadavky jsou průběžně schvalovány a aktualizovány. Změny jsou 

vyhodnoceny ve vztahu k ceně a rozvrhu prací. 

 

1) BP - Specifikace softwarových požadavků. 

2) BP2 - Určení dopadu na operační prostření. 

3) BP3 - Vytvoření kritérií pro softwarové testování. 

4) BP4 - Zajištění konzistence. 

5) BP5 - Ohodnocení a aktualizace softwarových požadavků. 

6) BP6 - Šíření softwarových požadavků. 

 

4.5 ENG.5 Softwarový návrh 

 

 Účelem této části je přidělení návrhu softwaru, který implementuje jednotlivé 

požadavky. Výsledkem bude vytvořený návrh softwarové architektury, jenž popisuje prvky 

implementující systémové požadavky. Nadefinujeme interní a externí rozhraní. Bude vytvořen 

detailní návrh popisující softwarové komponenty. 

 

1) BP1 – Popis softwarové architektury. 

2) BP2 – Definice rozhraní. 

3) BP3 – Vývoj detailního návrhu. 

4) BP4 – Analýza návrhu vzhledem k testovatelnosti. 

5) BP5 – Zajištění konzistence. 
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4.6  ENG.6 Vytváření softwaru 

 
 Cílem této BP je vytvořit spustitelnou softwarovou komponentu, která je přesně 

definována softwarovým návrhem. Ověření softwarových komponent vzhledem k požadavkům 

a návrhu je dokončeno. 

 

1) BP1 – Vývoj verifikačních procedur komponent. 

2) BP2 – Vývoj softwarových komponent. 

3) BP3 – Zajištění konzistence. 

4) BP4 – Verifikace softwarových jednotek. 

 

4.7  ENG.7 Softwarová integrace 

 
 Účelem je spojení softwarových komponent, které představují, že funkční a nefunkční 

požadavky jsou splněny na rovnocenné nebo úplné operační platformě. Výsledkem je vytvořená 

strategie, jež ukazuje, jakým způsobem integrovat softwarové komponenty, které jsou 

konzistentní se softwarovým návrhem. Je zde zaznamenán a uchován výsledek z integračního 

testování. Je vytvořena regresní strategie. 

 

 

1) BP1 – Vývoj strategie integrace softwaru. 

2) BP2 – Vývoj testů pro integrované softwarové položky. 

3) BP3 – Integrace softwarových položek. 

4) BP4 -  Testování integrovaných položek. 

5) BP5 – Zajištění konzistence. 

6) BP6 – Regresní testování integrované softwarové položky. 

 

4.8  ENG.8 Testování softwaru 

 
 Úkolem této části je dokázat, že integrovaný produkt splňuje definované požadavky. 

Výstupem jsou kritéria na integrovaný software. Jednotlivé výsledky testů jsou zaznamenány 

a je vytvořena regresní testovací strategie, která v případě nutnosti změn některých komponent 

bude sloužit pro nové otestování softwaru.  

 

 

1) BP1 – Vývoj testů pro integrovaný softwarový produkt. 

2) BP2 – Testování integrovaného softwaru. 

3) BP3 – Regresní testy integrovaného softwaru. 
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4.9  ENG.9 Systémová integrace 

 
 Cílem této BP je integrace systémových komponent obsahující softwarové 

a hardwarové komponenty tak, že bude vytvořen kompletní systém, který bude dodržovat návrh 

a splní očekávání od zákazníka.  

 

 

1) BP1 – Vytvoření strategii pro systémové požadavky a regresní testy. 

2) BP2 – Vývoj testů pro systémové elementy. 

3) BP3 – Integrace systémových elementů. 

4) BP4 – Testování systémových elementů. 

5) BP5 - Regresní testy systémových elementů. 

6) BP6 – Zajištění konzistence. 

7) BP7 – Vytvoření kompletního systému ze systémových elementů. 

 

4.10  ENG.10 Testování systému 

  

 V této BP je cílem zajistit, že je otestováno splnění implementace, každého 

systémového požadavku a že je systém připraven k předání. 

 

1) BP1 – Vývoj testů pro systém. 

2) BP2 – Testování integrovaného systému. 

3) BP3 – Regresní testování integrovaného systému. 

4) BP4 – Potvrzení připravenosti systému. 
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5. Technologie použité v programu 
 

5.1 XML 

 
 Je jeden ze značkovacích jazyků, který představuje zjednodušeného nástupce 

standardního značkovacího jazyka SGML. Jedna z hlavních výhod XML je, že si můžeme 

vytvořit vlastní tagy, což znamená, že nemáme jasně definované tagy, ale můžeme si vymyslet 

jejich styl i název. Tento název jednotlivých tagů by měl vždy popisovat jejich hodnotu. XLM 

funguje jako prostředník mezi aplikacemi a dokumentací. Tento značkovací jazyk ovšem nedbá 

na vzhled. Ten je možno upravit pomocí klasických kaskádových stylů.  

 Jeho základem je element. XML se skládá z párových elementů a každý z nich musí být 

řádně ukončen. Tyto elementy se vepisují do  < >  závorek. Pokud v daném souboru dodržujeme 

syntaktické pravidla, můžeme o něm říct, že je dobře strukturovaný. Důležité je v XML mít 

hlavičku. Povinná část hlavičky je  ?xml version=.. ostatní části, jako encoding a podobně jsou 

nepovinné. Vytváření souboru XML může být prováděno manuálně nebo automaticky 

generovaným programem. 

 Při vytváření jednotlivých elementů v XML, musíme dodržovat základní syntaktická 

pravidla. Jako například názvy elementů musí vždy začínat podtržítkem nebo písmenem a dále 

může obsahovat písmena, číslice, tečky, podtržítka a pomlčky. Další znaky nejsou povoleny. 

Vyskytují li se v dokumentu elementy s jinými než povolenými znaky, není soubor správně 

strukturován. Důležité je klást důraz na to, že XML je case-sensitive. 

 

 

Ukázka XML kódu: 

 

<!--komentáře> 

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?> 

<!--Hlavička dokumentu je vždy na prvním řádku XML. > 

 <korenovy_element> 

  <element_a> 

   <element1></element1> 

   <element2></element2> 

  </element_a> 

 </korenovy_element> 

 

 

5.2 DOM parser 

 

 Toto rozhraní vzniklo speciálně pro XML v Javě. DOM představuje hierarchické 

uspořádání konkrétních informací ve stromu. DOM funguje tak, že celý dokument projde 

a rozdělí na tři části zvané entity: 
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1. Element (nebo takzvaný tag) 

2. Atributy 

3. Data nebo-li hodnoty 

 

Parser načte data do stromové struktury najednou a uloží do paměti a následně ho vykreslí do 

GUI. Pomocí tohoto parseru máme možnost měnit obsah, ale i strukturu XML dokumentu. 

Možností editace dokumentu je myšleno přidávání a odebírání uzlu ve stromu, nebo změna 

hodnoty uzlu. Tyto změny hodnoty provádíme metodou setNodeValue. Pro přidávání nebo 

odebírání uzlu jsou používány metody removeChild a appendChild. Zpětné převedení stromu 

z paměti do dokumentu je umožněno přes metodu toString. 

 Nevýhoda DOM parseru je ta, že je náročný na paměť a při větších souborech velmi 

pomalý. 

 

5.3  Swing 

 

 Swing je knihovna na platformě Java a byl poprvé představen v dubnu 1997 v nové sadě 

JFD. A poprvé byl zveřejněn pro použití v roce 1998 v  JDK 1.1.  Z využitím této knihovny  

můžeme jednoduše a efektivně vytvářet GUI k programům podle našich představ. Jako každá 

jiná komponenta v Javě, tak i část grafického rozhraní patří pod třídu Object.  

 Samotný SWING nemá kontrolu nad vzhledem komponent, které obsahuje. Proto je 

možno pro tyto změny vzhledu využít Look and Feel.  

 Look and Feel je sada delegátů. Před tím, než je každá komponenta namapovaná,  zeptá 

se vhodného delegáta na to, jak bude vypadat a až poté se vykreslí. 

 Hlavní nevýhodou SWING jsou velmi vysoké náklady na vykreslení. 

 

 import javax.swing.* 

 

5.3.1 JTree 

 

 Třída Jtree je grafickou komponentou pro vykreslení stromů. Strom představuje 

hierarchické zobrazení dat. Jtree  musí mít nadefinovaný TreeModel, který poskytuje veškeré 

metody pro čtení dat. JTree sám o sobě neobsahuje žádná data, jen komunikuje s daným 

modelem a zobrazuje načtená data z TreeModelu do daného GUI.  

  

 

Obr. 19 – Ukázka stromů 
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 Na obrázku obr. 19  vidíme, že strom zobrazuje data ve svislém směru. Každému řádku 

stromu se říká uzel. Každý strom má kořenový uzel a z něho vycházejí všechny ostatní. 

Všechny uzly mohou mít neomezené množství potomků. Uzlu, který nemá žádné následovníky, 

se říká list.   

 import javax.swing.JTree 

 

5.3.2 JFreeChart 

 

 Je knihovna, distribuovaná pod GNU Lesser General Public Licence[9]. Slouží k 

vykreslování 2D a 3D. Rozšiřuje knihovnu SWING. Umožňuje vykreslení různých typů grafu, 

jako např. sloupcový, bodový, spojnicový aj. viz. obr. 20 Ve své diplomové práci jsem využila 

koláčový graf, který se vykreslí na základě vypočtený aritmetického průměru splněnosti. 

Výstupem chartu může být např. SWING komponenta, obrázek či soubor pdf. 

 

 

Obr. 20 - JFreeChart 
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6. Praktická část 
 
  Součástí mé diplomové práce byla tvorba programu. Základem programu je strom, 

který obsahuje vypsané jednotlivé role Open UP a každá tato role má vypsané úkoly a pod-

úkoly, které se k nim vztahují. Další podstatnou částí jsou přiřazené jednotlivé BP ke 

konkrétním pod-úkolům. 

 

 V teoretické části jsem přiřazovala jednotlivému pod-úkolu Open UP procesu konkrétní 

Best Practices, které se k danému pod-úkolu hodily. V rámci mého programu jsou všechny tyto 

přiřazené BP zaznamenány v XML souboru stejně, jako jednotlivé úkoly a pod-úkoly a načítány 

do GUI pomocí DOM parseru.  

 

 Podstatou této práce je automatizovat kontrolu nad splnitelností a korektností vývoje 

určitého softwaru. Když projdeme strom až ke konečnému listu, aktivuje se nám tlačítko Add 

Best Practices.  

 V rámci každého pod-úkolu je možno editovat jednotlivé BP. To znamená, že pokud 

v průběhu práce zjistíme, že by bylo vhodné doplnit ještě další BP popřípadě nějakou odebrat 

v přiřazení je možné BP upravovat, aniž bychom museli zasahovat do XLM souboru. Jednoduše 

editujeme konkrétní BP v grafickém rozhraní, které převádí data zpět do souboru.  

 Každá BP  má možnost být ohodnocena podle toho, jak se jí vývojář věnoval. Každé 

toto ohodnocení je označeno písmeny N, P, L nebo F.   

 

Splnitelnosti: 

 

Not App. → dosud neohodnocená BP 

N →  25 %  to znamená, že jsme se konkrétní BP věnovali jen velmi málo 

P →  50%  v takovém případě je vidět, že jsme se dané BP věnovali a je z části hotova 

L →  75%  pokud zvolíme toto ohodnocení je jasné, že větší část BP máme splněno  

F → 100ˇ%  takové ohodnocení znamená, že jsme aktuální BP zvládli a je úplně hotová 

 

 Pokud je jakákoli BP ohodnocena, je hodnocení uloženo do XML. U každého pod-

úkolu je vypočítáno procentuální dodržení SPICE modelu a je vykreslen koláčový graf 

s procentuální hodnotou plnění. 

  

6.1 Uživatelská příručka 

 
 V této kapitole představím program prostřednictvím uživatelské příručky pro koncové 

uživatele, kteří budou s programem pracovat. 

 Po spuštění  programu uvidíme základní obrazovku ve které si můžeme vybrat zda 

potřebujeme otevřít nové XML nebo zda chceme editovat již vytvořené viz. obr 21.  
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Obr. 21 – Výběr XML 

 

Po výběru z hlavního měnu se nám zobrazí menu, ve kterém se vlevo nachází strom, kde jsou 

popsány jednotlivé role Open UP viz obr. 22.  

 

Obr. 22 – Ukázka stromu v GUI 

 

 Podle typu práce, na které právě pracujeme si otevřeme určitou roli. Po otevření 

potřebné části uvidíme úkoly, které jsou vykonávány v průběhu vybrané role viz. obr. 23. 

Obr. 23 -Ukázka úkolu pro Analytika 
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 Nyní  vybereme,  na jakém konkrétním úkolu aktuálně pracujeme. Po otevření se nám 

objeví jednotlivé pod-úkoly, které náleží vybrané roli a úkolu viz. obr. 24. 

 

Obr. 24 – Ukázka pod-úkolů 

 

 

 Nyní jsme schopni se podívat, jaká BP  je obsažena v daném pod-úkolu, který 

potřebujeme ohodnotit. Každou BP ohodnotíme  podle toho, jestli na konkrétním pod-úkolu 

pracujeme nebo jestli máme hotovo. Po zaznamenání splněnosti BP stiskneme na tlačítko 

Uložit. Pokud chceme BP odstranit, klikneme do textového pole té, kterou potřebujeme vymazat 

a stiskneme tlačítko Smazat viz obr. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 25 – Best Practice v GUI 

 

 

 Po vyhodnocení se nám změní procentuální splněnost projektu. Toto procento se nám 

názorně zobrazí, pokud klikneme zpět ve stromu na daný úkol. Uvidíme vyhodnocení ve tvaru 

koláče pro každý pod-úkol viz obr. 26 . 
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Obr. 26 - Graf splněnosti projektu 

 

 

 V kořenovém elementu si můžeme zkontrolovat finální číslo splnitelnosti celého 

projektu nebo konkrétní procenta pro každou roli. V jednotlivých rolích jsou uvedeny grafy pro 

každý úkol a jako poslední jsou zobrazeny v každém úkolu procenta splnitelnosti konkrétních 

pod-úkolů. 

 

 

6.2 Programátorská příručka 

  

 Vysvětlení svého programu začnu popisovat u třídy OpeningFrame, která představuje 

nejvyšší vrstvu. Projdu všechny tří a nastíním, jaký má každá význam. 

6.2.1  Třída OpeningFrame 

  

 Tato třída je statická. Vytváří UIManager, která nastavuje setLookAndFeel pro vzhled 

jednotlivých komponent v uživatelském rozhraní. Inicializují se zde tři tlačítka, na které jsou 

napojené listenery. Pomocí JFileChoose se nám zobrazí okno na otevření nebo uložení 

konkrétního XML souboru. Podle zvoleného tlačítka se nám otevře nebo uloží soubor XML 

jaký potřebujeme. Název XML, který si zadáme se nám uloží do daného modelu. Dále se zde 

vytváří model, tabulka Jtable, instance třídy Data a TreePanel, ve kterém je se zobrazený strom. 

Voláme tu instanci třídy ComponentTableTest, kde se zavolá metoda makeGUI a tím se vytvoří 

celé základní rozhraní programu. 

 

 ComponentTableTest InitGui = new ComponentTableTest(model, tree); 

 

 InitGui.makeGUI(); 
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6.2.2 Třída ComponentTableTest 

 
 V této třídě se nastaví základní parametry uživatelského rozhraní jako například velikost 

základního rámce a jeho název, levý panel, který bude obsahovat strom a podobně. Vytváříme tu 

také hlavní menu Soubor, kde máme možnost načíst si XML soubor, který potřebujeme. 

Například pokud máme zálohu.  

 Zároveň se zde v metodě CreateButtonPanel vytvoří tlačítko Add Best Practices, které 

je napojené na Listener. Pokud nejsme v nejhlubším zanoření stromu, tlačítko je nastaveno na 

False. Pokud je hloubka zanoření 4 (nejhlubší), tlačítko se aktivuje a my jsme schopni přidat 

novou BP do konkrétního pod-úkolu. 

 Ostatní metody v této třídě slouží pro načtení a zobrazení ostatních objektů 

v uživatelském rozhraní. 

 

6.2.3  Třída TreePanel 

 

 Třída TreePanel dědí ze třídy JPanel. V konstuktoru této třídy se načtou data, která jsou 

uložena v modelu. Tato data se dále načítají do stromu. Dále se zde inicializuje rolovací panel 

na strom, abychom si mohli popřípadě panel posunout, pokud byl název uzlu ve stromu moc 

dlouhý. Na tuto třídu je napojená třída MyTreeSelectionListener. 

 

6.2.4  Třída MyTreeSelectionListener 

 
 Její metoda MyTreeSelectionListener má jako parametr CompTableModel a JTextField. 

Parametr CompTableModel nám dává k dispozici data, která jsou obsažena ve stromu. 

JTextField zobrazuje hloubku zanoření ve stromu v textovém poli pod stromem. Tato třída je 

listener, který obhospodařuje prvky v treepanelu a na základě hloubky zanoření vybraného 

prvku rozhoduje, co dále. V případě, že se nacházíme na úrovní 1-3 použije třídu 

CompCellEditorRenderer pro vykreslení GUI pro grafy. Pokud jsme v úrovni 4, využijeme třídu 

CompCellEditor a CompCellRenderer, abychom vykreslili GUI pro BP.  Pro potřeby vykreslení 

grafu spočítá aritmetický průměr splněnosti jednotlivých BP v pod-úkolu. Náročnost 

aritmetického výpočtu klesá nebo stoupá podle hloubky zanoření stromu. 

 

6.2.5  Třída Data 

 
 Její metodu storeAndLoadDataToXML má jako parametr TreeModel. Model obsahuje 

data ze stromu.  Další metodou této třídy je XML, která jako výstup vrací obsah XML souboru 

v řetězci, na základě předaného TreeModelu. Tato rekurzivně volaná funkce vrací jednotlivé 

elementy z XML ve stromu. 
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6.2.6  Třídy pro GUI 

 

 Třída Gui1 slouží k vytvoření grafického uživatelského rozhraní pro jednotlivé grafy 

plnění úkolů, pod-úkolů a rolí. Třídu GuiBP využíváme k vykreslení GUI pro Best Practices. 

 

6.2.7 Třída ButtonListenerGuiBP 

 

 Tato třída je obecně implementována pro všechna tlačítka uložit a smazat v GUI. Je 

v ní naprogramována logika, která rozpozná, které BP se konkrétní tlačítko týká. Následně díky 

tomuto rozpoznání určí jednotlivé elementy v XML, které bude potřeba smazat nebo upravit. 

Zároveň přidá nebo odebere jednotlivé řádky BP v grafickém uživatelském rozhraní. 

 

6.2.8 Třída Comp 

 
 Tato třída reprezentuje doménový objekt. Používá se jako prostředník mezi grafickým 

uživatelským rozhraním a renderem pro předávání dat. Třída nese informace o názvu BP, jejím 

komentáři, ohodnocení a popis. 

 

6.2.9 Třída MyOwnParser 

  
 Třída MyOwnParser používá DOM parser pro načtění a rozdělení daného XML.  

 

 Metoda getBestPractices má jako parametry nastavené XML v řetězci a názvy rolí, 

úkolů a pod-úkolů, které se získávají ze stromu. Podle daného pod-úkolu se nám zobrazí dané 

BP 

 Další metoda writeToBP na základě předaného XML v řetězci, názvu role, úkolu, pod-

úkolu, pozici BP v XML a element, který obsahuje data o BP, vrátí aktualizované XML.  

 Funkce createNewBP má stejné parametry jako metoda getBestPractices a navíc má na 

vstupu string, který nese název nového elementu v XML. Jako výstup této funkce získáme XML 

v řetězci doplněný o novou BP. 

 Metoda deleteBP má na vstupu stejné parametry jako funkce writeToBP a jejím 

výstupem bude aktualizované XML v řetězci bez vybrané BP. 

 Ostatní metody třídy getSubExams, getExams a getBestPracticesRoot slouží k získání 

názvů rolí, úkolů a podúkolů  z XML. 
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7. Závěr 
 

V průběhu diplomové práce jsem nastudovala proces Open UP a protože originál byl 

v angličtině, tak jsem ho také přeložila.  V teoretické části jsem v krátkosti popsala základ 

procesu Open UP se všemi jeho rolemi, úkoly a pod-úkoly. Po nesčetněkrát opakovaném 

zkoušení se mi podařilo přiřadit BP z modelu SPICE k jednotlivým pod-úkolům. Konkrétní 

důvody výběru každé BP jsou popsány u každého pod-úkolu a zároveň je ke každému úkolu 

znázorněná matice přiřazení. Byl vytvořen prozatímní finální model přiřazení. 

  

  

Hlavním výstupem mé práce je model všech přířazených BP viz. Příloha spolu 

s popisem. Druhým výstupem je program, který slouží k základnímu ověření našeho konceptu 

online sledování dodržování BP v průběhu projektu. Program je realizován jako jednoduchá 

přívětivá aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Při spuštění programu si můžeme 

nahrát takový XML soubor s propojením potřebné metodiky na BP, které potřebujeme zkoumat. 

K programu je přidán základní XML soubor, který obsahuje veškeré přiřazené BP k OpenUP 

metodice. Přes strom, který je v GUI přistupujeme k jednotlivým pod-úkolům. Ke každému z 

nich se z XML souboru načtou přiřazené BP, které máme možnost ohodnotit na kolik procent 

jsme dodrželi danou BP z modelu SPICE. Ohodnocení se nám vypočte tradičním aritmetickým 

průměrem a vykreslí se do koláčového grafu. 

  

Má diplomová práce navazuje na a rozšiřuje výzkum prováděný vedoucím mé práce. 

Zároveň pan vedoucí spolupracuje se společností ISCN [10], která má vlastní program CROSS-

references, který mimo jiné propojuje prováděné procesy se standardem ISO-9001. Díky 

výsledkům mé práce bude prohloubena stávající spolupráce na výměně stávajícího know-how a 

umožněn další rozvoj a zkoumání v této oblasti. Proces Open UP byl použit jako základ, 

abychom ukázali funkčnost konceptu. Do budoucna bude má práce rozšířena na další agilní 

technologie, zkoumáno zapojení do projektových nástrojů, zkoumáno vylepšení základního 

modelu, který byl mou prací nastaven apod. Ze závěrů této práce je taktéž vedoucím mé práce 

připravován výstup ve formě vědeckých článků. 
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