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Софтверски захтеви
Истраживања и искуства из праксе указују да ефикасно управљање софтверским захтевима има
значајан утицај на успешност софтверских пројеката. Међутим, термин софтверски захтев се не
користи конзистентно, и у неким случајевима се односи на врло површну тврдњу високог нивоа
апстракције о сервису који пружа софтвер, а у другим случајевима се односи на детаљни
формални опис функционалности коју пружа софтвер.

Софтверски захтев представља спецификацију шта софтвер треба да ради, као и ограничења у
погледу његове употребе. Софтверски захтев треба да представља јасно дефинисане потребе
корисника у погледу софтверског система који се за њега пројектује, као на пример контрола
неког уређаја, издавање понуде, реализација финансијске трансакције или проналажење
информације. Захтеви за одређени софтвер су обично сложена комбинација захтева од већег
броја људи са различитих позиција у оквиру организације. Основна карактеристика
софтверских захтева је да се могу верификовати као индивидуална својства софтвера, која се
онда посматрају као функционални захтеви, или као својства на нивоу система која се
посматрају као не-функционални захтеви. Софтверски захтеви се могу појединачно
идентификовати, што значи да се могу пратити током целог животног циклуса софтвера.
Софтверски захтеви се изводе од корисничких захтева, који представљају опис на природном
језику шта сервис или систем треба да обезбеди кориснику и која ограничења постоје. Поред
софтверских захтева, на основу корисничких захтева се изводе и системски захтеви који се
односе на систем као целину и обухватају софтвер, хардвер, људе, сервисе и пословне процесе.

Софтверски захтеви се изводе из доменских захтева, који треба да одсликавају специфичности
домена употребе софтвера а не специфичне потребе корисника. Основни проблем са доменским
захтевима настаје због тога што софтверски инжењери могу имати проблема са разумевањем
карактеристика домена у којем се софтвер користи, због чега некда нису у могуности да
сагледају да ли су сви захтеви обухваћени, као и да ли постоје конфликти у спецификацијама
различитих захтева.

Софтверски захтеви се у основи деле на:

 Функционални захтеви (Functional requirements) су захтеви који описују како
систем реагује на неке подстицаје или како се понаша у појединим ситуацијама.

 Не-функционални захтеви (Nonfunctional requirements) су захтеви који се најчешће
односе на нека ограничења функционалности и сервиса које пружа систем. Ова
ограничења су најчешће наметнута стандардима који важе у домену проблема, али
могу бити и временска ограничења или ограничења појединих процеса. Не-
функционални захтеви се обично односе на систем као целину.

Функционални захтеви могу бити општи у погледу шта систем треба да ради, али и врло
специфични и одређени локалним правилима и начином рада у неком малом подсистему.
Функционални захтеви морају бити комплетни, што значи да све функционалности морају бити
дефинисане. Такође, веома је важно да су функционални захтеви конзистентни, што значи да
различити захтеви не садрже противречне дефиниције функционалности или сервиса.

Јасна граница између функционалних и не-функционалних захтева врло често не постоји. На
пример, захтев по питању сигурноси и идентификације корисника је не-функционалан захтев,
али се приликом детаљне анализа и потом конструкције софтвера преводи у низ
функционалних захтева који обезбеђују механизме заштите сигурности.

Не-функционални захтеви су обично врло строги у погледу карактеристика система, и ако се
избегне њихова имплементација систем може бити неупотребљив. Имплементација не-
функционалних захтева се обично односи на цео систем или на поједине сегменте система, а
ретко на појединачне компоненте. У основи постоје три извора не-функционалних захтева:
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 Захтеви производа (Product requirements) су захтеви се односе на ограничења у вези
софтверског производа и његових перформанси као што су брзина извршавања,
употреба меморије, прихватљиви степен отказивања, употребљивост итд.

 Организациони захтеви (Organizational requirements) се односе на ограничења
изведена из правила и процедура организације која је наручилац софтвера и
организације која производи софтвер. У ову групу спадају захтеви који се односе на
избор оперативног система за извршавање софтвера, начин употребе софтвера, избор
радних оквира и програмског језика за реализацију софтвера, као и поштовање
процеса и стандарда у домену примене и развоја софтвера.

 Спољашњи захтеви (External requirements) се односе на све захтеве који се не
односе на софтверски производ и организације које су укључене у његов развој
(произвођач) и употребу (корисници). У ову групу спадају ограничења у вези разних
регулатива пословања, законодавна ограничења и етички аспекти употребљивости
софтвера.

Не-функционални захтеви проистичу из корисничких потреба, а услед постојања ограничења
буџета, организационих правила и процедура, потребе за интероперабилношћу софтвера са
другим софтверима у радном окружењу, хардверских захтева и спољашњих фактора, као што је
приказано на слици 1.

Не-функционални
захтеви

Захтеви производа Организациони
захтеви Спољашњи захтеви

Захтеви окружења

Захтеви у вези
извршавања софтвера

Захтеви у вези
развоја софтвера

Употребљивост

Поузданост

Безбедност

Ефикасност

Регулатива у домену
примене  и развоја

софтвера

Законодавство

Етички захтеви

Слика 1. Извори не-функционалних софтверских захтева

Инжењеринг софтверских захтева
Инжењеринг софтверских захтева је област софтверског инжењерства која се односи на
систематско руковање софтверским захтевима, што обухвата идентификацију захтева, анализу
и документовање, као и контролу и валидацију. Иако се налази на самом почетку животног
циклуса софтвера, инжењеринг софтверских захтева је повезан са свим фазама у животном
циклусу софтвера, као и са различитим процесима везаним за софтвер, што је приказано на
слици 2.

Софтверски и системски захтеви представљају основу за планирање пројеката у оквиру
животног циклуса софтвера. На основу захтева се дефинише ток пројекта, улоге у оквиру
пројекта, рокови, употреба одговарајућих метода и алата, као и ток животног циклуса софтвера.
Такође, софтверски и системски захтеви служе као основа за сагледавање ризика, трошкова и
ограничења у реализацији пројеката.
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Слика 2. Инжењеринг софтверских захтева и различите фазе
у животном циклусу софтвера

Дизајн и конструкција софтвера се ослањају на детаљно специфициране софтверске захтеве.
Међутим, приликом дизајна и конструкције се може појавити потреба за изменом захтева како
би се добио функционалан софтвер, што је на слици 2. приказано постојање две стрелице које
указују на ток информација између блокова за инжењеринг софтверских захтева и дизајн и
конструкцију софтвера. Врло је важно напоменути, да се промена спецификације може јавити
више пута услед идентификоване потребе током дизајна и конструкције, па се на тај начин
остварује итеративни процес који укључује спецификацију, дизајн и конструкцију софтвера.

Тестирање софтвера у основи се састоји од тестирања појединих делова и целог система од
стране организације која производи софтвер, при чему се врши верификација спецификације
софтверских захтева, тј. провера да ли је софтвер креиран према спецификацији. Након тога
следи тест прихватања од стране организације која је корисник софтвера, при чему се врши
валидација спецификације софтверских захтева, тј. провера да да ли софтвер задовољава
захтеве које је дефинисао корисник (захтеве дефинисане у домену проблема).

Софтверски захтеви се документују у виду спецификације која се касније користи током
наредних фаза у животном циклусу софтвера. Током животног циклуса софтвера, софтверски
захтеви се могу променити, што се обично дешава током итеративног циклуса развоја
софтвера, или касније када се током одржавања врше измене софтвера.

Инжењеринг софтверских захтева у основи обухвата активности креирања софтверских захтева
и обезбеђује управљање софтверским захтевима, као што је приказано на слици 3. Управљање
софтверским захтевима обухвата све активности везане за софтверске захтеве.

Слика 3. Инжењеринг софтверских захтева - основне активности
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Процес софтверских захтева
Процес софтверских захтева обухвата активности прикупљања, анализе, спецификације и
валидације захтева, а такође и уређује њихово повезивање у процес који треба да је прилагођен
специфичним пројектима и организацијама.  Основни елементи процеса софтверских захтева су
приказани на слици 4. Важно је напоменути да процес софтверских захтева није дискретна
активност на почетку животног циклуса софтвера, већ да је то процес који се иницира на
почетку пројекта, али траје и прилагођава се током целог животног циклуса. Основне везе
процеса софтверских захтева и осталих фаза животног циклуса су приказане у претходној
секцији.

Управљ
ањ
е
захтевим

Слика 4. Процес софтверских захтева

Полазна претпоставка за процес софтверских захтева представљају јасно дефинисани
стратешки и оперативни захтеви организације каја има потребу за софтвером. Пре
иницијализације процеса, понекад је неопходно реализовати студију изводљивости да би се
сагледали сви фактори и ограничења који могу утицати на процес софтверских захтева, а
касније и на цео животни циклус софтвера.

Овим процесом најчешће руководи специјалиста за софтверске захтеве у оквиру организације
која производи софтвер. Наравно то је у случају да организација има особу са таквим задужење.
На пример, у малим софтверским предузећима врло је чест случај да је иста особа ангажована у
реализацији већине активности у животном циклусу софтвера. Са аспекта учесника у процесу,
овај процес је мултидисциплинарни и укључује и експерте из домена проблема и софтверске
инжењере.

Прикупљање захтева
Прикупљање захтева (requirements elicitation, requirements discovery, requirements acquisition) је
прва фаза у изградњи и разумевању софтвера који се развија за решавање одређених проблема.
Током ове активности се идентификују све заинтересоване стране у развоју софтвера и
успостављају се односи између њих. Ова фаза представља везу између домена проблема и
техничког домена у оквиру којег софтверски инжењери развијају софтвер. У овој фази процеса
софтверских захтева се дефинише опсег пројекта и дефинише се софтверски производ који
треба да задовољи потребе корисника. Врло је важно да се у овој фази сагледају сви
потенцијални извори захтева, и да се сагледају сви циљеви ове фазе: (1) усаглашавање
софтверског производа са пословним циљевима организације која има потребу за софтвером,
(2) сагледавање ризика и креирање студије изводљивости, (3) упознавање са доменским знањем
на основу којег се изводе софтверски захтеви и идентификација концепата у домену проблема,
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(4) узимање у обзир различитих погледа различитих група корисника софтвера (5)
идентификација пословних правила која поставвљају различита ограничења у погледу
структуре и функционалности софтвера, (6) сагледавање крактеристика и ограничења
окружења у којем ће се софтвер користити, и (7) сагледавање организационог окружења у које
се софтвер имплементира (пословна правила, организациона култура, итд.).

Прикупљање софтверских захтева се заправо односи на прикупљање информација на основу
којих ће се извести и дефинисати софтверски захтеви. Ово је веома тежак са значајним уделом
људског фактора у реализацији. Технике за прикупљање софтверских захтева су:

 Интервјуи - техника која обезбеђује прикупљање захтева кроз разговор са
корисницима софтвера. Овај разговор је обично полу-структуриран и вођен
постављеним циљевима. Разговор се снима и касније анализира.

 Сценарији - техника која је базирана на представљању и анализи различитих
сценарија употребе на основу питања која се односе на начин реализације послова у
радном окружењу. Ова техника се најчешће реализује применом дијаграма случајева
употребе (UML Use Case Diagrams).

 Прототипови - техника која је погодна за разрешавање нејасних или противречних
захтева, а базира се на представљању радног окружења које треба корисницима да
помогне да разјасне захтеве. Прототипови се могу реализовати као описи и скице на
папиру, али као мале приручне, ад-хок софтверске апликације које демонстрирају
потенцијална решења и радна окружења за софтвер.

 Радни састанци - техника која укључује више људи у дискусију и идентификацију
идеја у вези захтева. Основна претпоставка овог приступа је да заједнички рад и
дискусија више људи може позитивно утицати на идентификацију проблема и
захтева.

 Посматрање праксе - техника која подразумева активан боравак у организацији и
праћење свакодневних активности. Ово је дуготрајан и захтеван посао у смислу
времена потребног за посматрање праксе и ресурса које мора организација да одвоји.
Посматрање праксе се обично реализује социолошким методама истраживања, као
што је на пример етнографија.

 Корисничке приче - техника која се базира на кратким причама у којима корисници
описују начин реализовања послова на основу којих се дефинишу функционални
захтеви. Ова прича се анализира и потом се дефинишу захтеви, а важну улогу има
валидација захтева од стране корисника који је извор информација (приче).

Анализа захтева
Анализа софтверских захтева (requirement analysis) је скупа активности који има следеће
циљеве: (1) уочавање и отклањање конфликата у захтевима, (2) идентификација граница
софтверског производа и дефинисање интеракције са окружењем - техничким и
организационим, и (3) детаљни опис системских захтева са циљем да се идентификују
софтверски захтеви. Основне активности у фази анализе софтверских захтева су:

 Класификација захтева. Класификација захтева се може извршити на основу више
критеријума: функционални и не-функционални, захтев се односи на процес или
производ, захтев је основни или изведен из других захтева, приоритизација
(обавезан, веома пожељан, пожељан, опциони), опсег захтева (софтвер, модуо,
компонента), и стабилност/променљивост током животног циклуса софтвера.
Класификација захтева зависи од правила и праксе организације која наручује
софтвер.

 Концептуално моделовање. Концептуално моделовање реалног проблема је основа
за дефинисање захтева и касније за моделовање софтвера. Концептуални модел треба
да обухвати домен и контекст употребе софтвера, као и ентитете који постоје у
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домену проблема. Уобичајени начин за концептуално моделовање је применом
дијаграма Језика за Обједињено Моделовање (Unified Modeling Language, UML), а
најчешће се користе дијаграми случајева коришћења (Use Case Diagrams) који
описују сценарије употребе. Фактори који највише утичу на концептуално
моделовање су: природа проблема, стручност софтверског инжењера који прикупља
захтеве, и специфичност захтева које пријављују различити корисници.

 Дизајн архитектуре и алокација захтева. У овој фази се процес захтева преклапа са
процесом дизајнирања система и софтвера и блиско је повезан са концептуалним
моделовањем. У овој фази је посебно важна алокација компоненти система према
појединим захтевима.

 Усаглашавање захтева. С обзирома да се захтеви прикупљају од различитих
корисника, чест је случај да постоје контрадикторни захтеви који се морају
усагласити (нпр. различито виђење једне функционалности или атрибута неког
доменског ентитета). У овој фази је битно разрешити све међусобно искључиве
захтеве и потом извршити приоритизацију идентификованих захтева.

 Формална анализа. Формална анализа захтева се врши у завршној фази процеса
захтева када су сви захтеви јасно дефинисани. Формалном анализом се обезбеђује
испуњење захтева различитих актера. Алати који се овде користе су најчешће
доказивачи теорема (theorem provers) и алати за проверу модела (model checkers).

Специфицирање захтева
Специфицирање захтева (requirements specification) је активност током које се креирају
документи који се могу прегледати, евалуирати и одобрити за наредне фазе животног циклуса
софтвера. Уобичајено се креирају следећи документи:

 Дефиниција система (System Definition Document). Овај документ се још назива и
документ са кориссничким захтевима (user requirements document) или концептуални
документ операција система (document or concept of operations document). Овај
документ садржи опис домена проблема, циљ изградње софтвера, и опис ограничења
и претпоставки које утичу на изградњу софтвера. Документ може садржати
концептуалне моделе система, окружења, ентитета и корисника.

 Спецификација системских захтева (System Requirements Specification). Документ
садржи опис елемената система који нису софтвер: оперативни систем, хардвер,
комуникациона инфраструктура и остали специфични уређаји (мерни уређаји, бар
код читачи, итд.).

 Спецификација софтверских захтева (Software Requirements Specification). Овај
документ представља основу за потписивање уговора између организације која је
наручилац софтвера и организације која производи софтвер. Овај документ садржи
детаљан опис: софтверских захтева, процењих рокова, идентификованих ограничења
и ризика, као и план за верификацију и валидацију захтева и софтвера. Софтверски
захеви се обично описују наративно, али се спецификација софтверских захтева
најчешће реализује применом неке нотације која је формална или полу-формална.
Избор нотације за опис спецификације софтверских захтева зависи од експертизе
софтверских инжењера који рализују посао и од интерних правила софтверске
организације.

Валидација захтева
Валидација захтева (requirements validation) обезбеђује постизање следећих циљева: (1) проверу
да ли су сви захтеви добро протумачени од стране софтверских инжењера, (2) проверу да ли
креирани документи са спецификацијом захтева јесу усаглашени са стандардима организације
која производи софтвер, и (3) проверу да ли су захтеви конзистентни, разумљиви и комплетни.
Формална спецификација захтева значајно олакшава валидацију захтева пошто омогућује
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примену специфичних алата за проверу захтева, као и за праћење еволуције захтева током
животног циклуса софтвера (управљање конфиурацијом, верзијама и променама). Валидација
се може реализовати неколико пута у току процеса захтева. Технике за валидацију
спецификације захтева су:

 Преглед документације (Requirements Reviews). Ова техника обично укључује
неколико особа које прегледају документацију, листу ставки које треба проверити
(checklist), као и водич/правила за спровођење прегледа документације (дефинисан у
софтверској организацији).

 Развој прототипова (Prototyping). Ова техника обезбеђује проверу да ли су
софтверски инжењери добро разумели спецификацију захтева. Ова техника
обезбеђује прикупљање повратних информација о спецификацији што омогућује
проверу да ли спецификација задовољава корисничке захтеве.

 Валидација модела (Model Validation). Валидација модела има смисла када се одради
формална анализа и спецификација реализује применом стандардних формалних
техника моделовања. Валидација модела се најчешће врши помоћу специјалних
софтверских алата.

 Тестови прихватања (Acceptance Tests). Основна претпоставка у дизајну и
имплементацији процеса софтверских захтева је да се добије производ -
спецификација софтверских захтева - који се може проверити. Тестови прихватања
се креирају за функционалне захтеве и у њима учествују и корисници софтвера.
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