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PREDSTAVITEV

Želite urejeno opisati zahteve za programsko opremo?

Od ideje do opisa zahtev
.. Pravi

način prenosa ideje o izgradnji in delovanju računalniške aplikacije od naročnika, poslovnega ali sistemskega analitika k

načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev ..

Načrtovanje in razvoj programske opreme narekuje sistemska analiza, katere končni rezultat je
dokument Specifikacija zahtev za programsko
opremo. V tej fazi se srečamo z razumevanjem
naročnikovega poslovnega procesa (in problema) ter z idejo delovanja računalniške aplikacije,
ki informacijsko podpira tak poslovni proces.
Specifikacija zahtev za programsko opremo –
od ideje do opisa je informacijski seminar, ki ga
organizirajo v podjetju Agencija POTI in katerega namen je spoznati ključne koristi, ki jih tak
dokument prinaša in podaja odgovor na vprašanje “Kako opisati zahteve za programsko opremo?” V osnovi predstavlja dokumentirano naročnikovo razumevanje delovanja želene programske opreme in dobro je, da je ta usklajena
tudi z razumevanjem načrtovalca in razvijalca.
Specifikacija zahtev za programsko opremo je
zadnji korak v procesu zbiranja in dokumentiranja zahtev, v sistemski analizi. Spoznali boste pomen in tehnike zbiranja in analiziranja naročnikovih zahtev ter tehnike izgradnje prototipa računalniške aplikacije (ali njenega gradnika) v fazi sistemske analize. Poseben poudarek je na diagramskih tehnikah, katerih slike (diagrami) največkrat predstavljajo prototip rešitve.
Ključne koristi, ki jih prinaša specifikacija zahtev:
• razumljeno povratno informacijo, ki naročniku jamči, da ponudnik načrtovanja in razvoja
programske opreme razume problematiko, ki
jo želi naročnik rešiti s to rešitvijo;
• razčlenitev problema na obvladljive dele, saj
je organizirana na način, da členi opis pro-

gramske opreme na manjše dele, ki so opisani na strukturiran način in jih naročnik tudi
lažje obvladuje;
• zahteve za oblikovanje programske opreme, saj
vsebuje opisane detajle, ki vplivajo na načrtovanje, oblikovanje in razvoj računalniške aplikacije;
• krovni dokument naročila (razpisa), saj prinaša
opis zunanjega obnašanja programske opreme, ki naročniku pomaga pri definiranju pro-

jektnih ciljev ter pogodbenih obveznosti s ponudnikom ter pri načrtovanju in izvedbi zaključnega – prevzemnega testiranja produkta.
Za več nasvetov in informacij, kako pravilno
opisati zahteve za programsko opremo, si
oglejte spletno stran: www.agencija-poti.si/Izobrazevanje. 			
(P.R.)
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