
ModelovanieModelovanie webovwebovýchých aplikáciíaplikácií
-- JimJim Conallen Conallen 

(rozšírenie jazyka UML)(rozšírenie jazyka UML)



Základné charakteristikyZákladné charakteristiky webovejwebovej
aplikácieaplikácie

komponenty typukomponenty typu serverserver sú rozmiestnené sú rozmiestnené na na 
viacerých uzloch vviacerých uzloch v sietisieti
na strane klienta na strane klienta nie je vyžadovanýnie je vyžadovaný špeciálnyšpeciálny
softvérsoftvér
komunikácia medzi klientom akomunikácia medzi klientom a serveromserverom
prebieha na prebieha na báze http protokolubáze http protokolu
vstup od používateľa má dva základné vstup od používateľa má dva základné 
parametre:parametre:

dátadáta (vyplnenie vstupných polí, formulárov)(vyplnenie vstupných polí, formulárov)
tzv. navigáciatzv. navigácia (prepínanie medzi stránkami nie (len) (prepínanie medzi stránkami nie (len) 
prostredníctvom menu ale aj cezprostredníctvom menu ale aj cez hyperlinkyhyperlinky



komunikácia medzi klientskou akomunikácia medzi klientskou a serverskouserverskou
časťou prebieha zčasťou prebieha z väčšej časti väčšej časti prostredníctvom prostredníctvom 
prepínania stránokprepínania stránok nie priamou komunikáciou nie priamou komunikáciou 
(V/V a(V/V a DB) objektovDB) objektov
webovskáwebovská aplikácia vykonáva aj aplikácia vykonáva aj tzv. tzv. bussinessbussiness
logikulogiku –– spracovanie od ktorého závisí stav spracovanie od ktorého závisí stav 
systému asystému a tým aj ďalšie jeho správanietým aj ďalšie jeho správanie

ArchitektúraArchitektúra webweb aplikácieaplikácie

WEB SERVERBROWSER SIEŤ



Čo je potrebné modelovaťČo je potrebné modelovať
nakoľko nakoľko spracovanie (spracovanie (bussinessbussiness) logika) logika tvorí tvorí 
obyčajne jadro aplikácie na rozdiel od obyčajne jadro aplikácie na rozdiel od 
prezentačnej stránky, sústreďuje sa prezentačnej stránky, sústreďuje sa 
modelovanie takejto aplikácie na túto oblasťmodelovanie takejto aplikácie na túto oblasť
aktívne časti na stránkachaktívne časti na stránkach ((activeXactiveX, , javajava
scriptyscripty,..) predstavujú spracovanie a,..) predstavujú spracovanie a nie nie 
prezentáciu, preto by tieto elementy mali byť prezentáciu, preto by tieto elementy mali byť 
modelované ako logika (spracovanie) modelované ako logika (spracovanie) 
aa integrované sintegrované s ostatnými modelmiostatnými modelmi, vytváranými , vytváranými 
pre danú aplikáciupre danú aplikáciu



hyperlinkahyperlinka –– predstavuje cestu (navigáciu) predstavuje cestu (navigáciu) 
zz jednej stránky na druhújednej stránky na druhú
stránkastránka by mohla predstavovať triedu, pričom by mohla predstavovať triedu, pričom 
jej jej skriptyskripty sú metódy tejto triedy asú metódy tejto triedy a parametre, parametre, 
ss ktorými metódy (ktorými metódy (skriptyskripty) narábajú, budú ) narábajú, budú 
atribúty tejto triedyatribúty tejto triedy
nad stránkou sú ale na nad stránkou sú ale na serverovskejserverovskej strane strane 
vykonávané iné operácie (stránka je vykonávané iné operácie (stránka je 
pripravovaná pre klienta) ako na pripravovaná pre klienta) ako na klientskej klientskej 
stranestrane (používateľ pracuje so stránkou (používateľ pracuje so stránkou ––
spúšťajú sa spúšťajú sa skriptyskripty),  preto:),  preto:

stránka sa znázorňuje ako komponent systémustránka sa znázorňuje ako komponent systému



WebWeb site mapasite mapa
diagram komponentov, ktorý diagram komponentov, ktorý obsahuje stránky obsahuje stránky 
ako komponentyako komponenty aa vzťahy medzi nimivzťahy medzi nimi
znázorňuje znázorňuje všetky stránkyvšetky stránky (nezávisle od strany (nezávisle od strany 
klienta aleboklienta alebo serveraservera) ) aa navigáciunavigáciu, t.j., t.j. hyperlinkyhyperlinky
medzi nimimedzi nimi
trieda je:trieda je:

stránka na stranestránka na strane serveraservera alebo alebo 
stránka na strane klientastránka na strane klienta

pričom jedna stránka na stranepričom jedna stránka na strane serveraservera môže môže 
vytvoriť viacvytvoriť viac stránok na strane klienta stránok na strane klienta 
-- na základe toho sa definujú na základe toho sa definujú vzťahy medzi vzťahy medzi 
stránkamistránkami



Vzťahy medzi stránkamiVzťahy medzi stránkami
1.1. serverserver stránka stránka –– klient stránka klient stránka 

vzťah vzťah buildbuild
stránka na stranestránka na strane serveraservera vytvára stránku na vytvára stránku na 
strane klientastrane klienta
jedna stránka na stranejedna stránka na strane serveraservera môže môže 
vytvoriť niekoľko stránok na strane klientavytvoriť niekoľko stránok na strane klienta
znázornenie:znázornenie:

<<b u ild >>



alebo:alebo:

2.2. klient stránka klient stránka –– klient stránka klient stránka 
vzťah vzťah linklink
vychádza vždy zvychádza vždy z klientskej stránky a:klientskej stránky a:

vchádza do klientskej alebo vchádza do klientskej alebo 
vchádza do vchádza do serverovskejserverovskej stránky, ktorá stránky, ktorá 
následne generuje klientskú stránkunásledne generuje klientskú stránku

<<c lie nt pag e >><<s e rve r pag e >>

<<build>>



znázornenie vzťahu znázornenie vzťahu linklink::

<<link>>

druhý prípad (vychádza z klientskej, vchádza do druhý prípad (vychádza z klientskej, vchádza do 
serverovskejserverovskej, ktorá generuje klientskú):, ktorá generuje klientskú):

<<link>> <<build>>



Parameter a hodnota vo vzťahu LINKParameter a hodnota vo vzťahu LINK
vzťah vzťah linklink medzi klientskou stránkou amedzi klientskou stránkou a serverovskouserverovskou
stránkou môže byť ohodnotený parametrom ako aj stránkou môže byť ohodnotený parametrom ako aj 
hodnotou (hodnotou (kardinalitoukardinalitou) ) 
parameterparameter vyjadruje hodnotu, ktorá je predávaná medzi vyjadruje hodnotu, ktorá je predávaná medzi 
stránkamistránkami
hodnotahodnota vyjadruje koľko stránok môže byť volaných pri vyjadruje koľko stránok môže byť volaných pri 
danej väzbe vdanej väzbe v závislosti od rôznych hodnôt parametra závislosti od rôznych hodnôt parametra 
napríklad:napríklad:

0..*
<<build>>

<<link>>
{CIS LO PREDMETU}

ZOZNAM
PREDME-

TOV

VRÁŤ
PREDMET

ANOTÁCIA
PREDMETU



Formulár a klientská stránkaFormulár a klientská stránka

formulár je trieda, ktorá je spojená sformulár je trieda, ktorá je spojená s klientskou klientskou 
stránkoustránkou
formulár predstavuje iba statický element, všetky formulár predstavuje iba statický element, všetky 
operácie, ktoré sa môžu (na danej stránke) operácie, ktoré sa môžu (na danej stránke) 
vykonávať vykonávať patria stránkepatria stránke nie formulárunie formuláru
znázornenie vzťahu klientskej stránky a jej časti znázornenie vzťahu klientskej stránky a jej časti 
-- formulára:formulára:



0..*

<<JAVASCRIPT>>
POLOŽKA

NÁZOV POLOŽKY INT
CENA  ZA JEDNOTKU FLOAT

PRIDAJ POLOŽKU ( )
CENA ZA POLOŽKU ( )

<<CLIENT PAGE>>
NÁKUPNÝ LÍSTOK

POČET POLOŽIEKINT
CELKOVÁ CENA FLOAT
MENA: CHAR

PRERÁTAJ CENU ( )
REFRESH FORMULÁRA ( )

<<FORM>>
frmLISTOK

<<TEXTBOX>> POČET POLOŽIEK
<<BUTTON>>   PRERÁTAJ CENU

 

 



ModelovanieModelovanie framesframes alebo alebo 
dynamických stránokdynamických stránok

jedna stránka obsahujejedna stránka obsahuje framesframes, v, v ktorých sú ktorých sú 
zobrazované iné stránky pomocou linkuzobrazované iné stránky pomocou linku
linklink je na jednej stránke (vzťah medzi stránkami, je na jednej stránke (vzťah medzi stránkami, 
ktoré sú na nej zobrazované voktoré sú na nej zobrazované vo framesframes))
modelované vlastnosti:modelované vlastnosti:

akéaké framesframes sú na stránkesú na stránke
aké stránkyaké stránky sa môžu sa môžu zobraziťzobraziť vv danom danom frameframe
na základe akého linkuna základe akého linku sa jednotlivé stránky vsa jednotlivé stránky v danom danom 
frameframe zobrazujúzobrazujú

príklad:príklad:



{R O W  =  . . . ,
C O L U M N  =  . . . }

{R O W  =  . . . ,
C O L U M N  =  . . . }

< < ta rg e te d  l in k > >
{ ta rg e t  =  C IS L O  S K U S K Y }

S K Ú Š K Y  Z A
4 .  R O Č N ÍK

S O F T V É -
R O V É  IN Ž I-
N IE R S T V O

D E T A IL Y
S K Ú Š K Y

D A T A -
B Á Z O V É

T E C H N O -
L Ó G IE

C A S E  A

Z O Z N A M
S K Ú Š O K

 

< < ta rg e te d  l in k > >
{ ta rg e t  =  C IS L O  S K U S K Y }

< < ta rg e te d  l in k > >
{ ta rg e t  =  C IS L O  S K U S K Y }



Kvalita zostrojovaných diagramov v Kvalita zostrojovaných diagramov v 
projekte ISprojekte IS



Kritériá pre posudzovanie kvality Kritériá pre posudzovanie kvality 
projektu ISprojektu IS

Posúdenie použiteľnosti modelov na uvedené Posúdenie použiteľnosti modelov na uvedené 
účely projektu ISúčely projektu IS

Projekt je považovaný, za kvalitný ak je možné z Projekt je považovaný, za kvalitný ak je možné z 
neho získať:neho získať:

čo najviac potrebných informáciíčo najviac potrebných informácií
za čo najkratší časza čo najkratší čas
minimum zbytočných informáciíminimum zbytočných informácií
informácie pre všetky zúčastnené strany (čo najviac informácie pre všetky zúčastnené strany (čo najviac 
potrebných informácií získajú aj odborníci aj laici z potrebných informácií získajú aj odborníci aj laici z 
oblasti IT)oblasti IT)



1. Kritérium1. Kritérium vypovedacejvypovedacej schopnostischopnosti
Predpoklad:Predpoklad:

Projektant zaznamenáva (aj číta) spracovávané informácie v Projektant zaznamenáva (aj číta) spracovávané informácie v 
modeloch (diagramoch)modeloch (diagramoch)

uprednostnené sú diagramy pred verbálnym popisomuprednostnené sú diagramy pred verbálnym popisom
kvalitnejšie budú diagramy, ktoré poskytnú viac informácií z kvalitnejšie budú diagramy, ktoré poskytnú viac informácií z 
požadovaných (použitie čo najmenšieho počtu diagramov pri požadovaných (použitie čo najmenšieho počtu diagramov pri 
rovnakom objeme informácií)rovnakom objeme informácií)

2. Kritérium jednoznačnosť2. Kritérium jednoznačnosť
Predpoklad:Predpoklad:

Zostrojené modely číta viac ľudí Zostrojené modely číta viac ľudí -- jednotliví členovia riešiteľského jednotliví členovia riešiteľského 
tímu, ale aj zákazníktímu, ale aj zákazník

kvalitnejšie budú diagramy, ktoré vo väčšej miere zaručujú kvalitnejšie budú diagramy, ktoré vo väčšej miere zaručujú 
rovnakú interpretáciu medzi ich autorom a ďalšími členmi tímurovnakú interpretáciu medzi ich autorom a ďalšími členmi tímu
ako aj medzi tímom a zákazníkomako aj medzi tímom a zákazníkom



3. Kritérium zrozumiteľnosť3. Kritérium zrozumiteľnosť
Predpoklad:Predpoklad:

Zostrojené modely sa využívajú v komunikácii medzi Zostrojené modely sa využívajú v komunikácii medzi 
zákazníkom a členmi riešiteľského tímu (dodávateľom)zákazníkom a členmi riešiteľského tímu (dodávateľom)

kvalitnejšie budú diagramy, ktoré sú vo väčšej miere kvalitnejšie budú diagramy, ktoré sú vo väčšej miere 
zrozumiteľné nielen pre odborníka v oblasti IT ale aj pre laika zrozumiteľné nielen pre odborníka v oblasti IT ale aj pre laika 
v tejto oblastiv tejto oblasti

4. Kritérium záväznosť4. Kritérium záväznosť
Predpoklad:Predpoklad:

Modely dokazujú dohodnuté smerovanie ďalšieho riešenia, na Modely dokazujú dohodnuté smerovanie ďalšieho riešenia, na 
ktoré je možné sa spätne (v neskorších fázach) odvolaťktoré je možné sa spätne (v neskorších fázach) odvolať

kvalitnejšie budú diagramy, ktoré v čo najväčšej miere kvalitnejšie budú diagramy, ktoré v čo najväčšej miere 
umožňujú (vyžadujú) prenos modelovaných informácií medzi umožňujú (vyžadujú) prenos modelovaných informácií medzi 
fázami (napríklad tzv. iteratívnym modelovaním)fázami (napríklad tzv. iteratívnym modelovaním)



Metodológia RUPMetodológia RUP
vyvinutý firmou vyvinutý firmou RationalRational SoftwareSoftware
proces tvorby ISproces tvorby IS, ktorý, ktorý

plne reflektuje požiadavky zákazníkovplne reflektuje požiadavky zákazníkov
mámá predpokladateľnýpredpokladateľný časový harmonogram časový harmonogram 
aa rozpočet finančného krytia. rozpočet finančného krytia. 

podporuje jazyk UMLpodporuje jazyk UML ako prostriedok grafickej ako prostriedok grafickej 
reprezentácie:reprezentácie:

požiadaviekpožiadaviek
architektúryarchitektúry
návrhu ISnávrhu IS

podľa RUP má tvorba kvalitnéhopodľa RUP má tvorba kvalitného softvérusoftvéru
zahrnovať:zahrnovať:



1.1. Iteratívny vývojIteratívny vývoj
vv rámci životného cyklu tvorby IS byrámci životného cyklu tvorby IS by iteráciaiterácia mala predstavovať:mala predstavovať:

postupné vnikanie do daného problému vo viacerých krokochpostupné vnikanie do daného problému vo viacerých krokoch
znamená hlbšie, podrobnejšie, presnejšie vymedzenie skúmaného znamená hlbšie, podrobnejšie, presnejšie vymedzenie skúmaného 
elementu oprotielementu oproti iteráciiiterácii predchádzajúcej predchádzajúcej 

2.2. Riadenie požiadaviekRiadenie požiadaviek
vymedzenie, tvorba avymedzenie, tvorba a dokumentovanie požadovanej funkčnosti dokumentovanie požadovanej funkčnosti 
systému asystému a obmedzení obmedzení sa riadi stanovenými požiadavkamisa riadi stanovenými požiadavkami
za za ideálneideálne aa vv praxi osvedčené sú na tento účel považované praxi osvedčené sú na tento účel považované UseUse
CaseCase diagramy diagramy 

3.3. Budovanie architektúry založenej na komponentochBudovanie architektúry založenej na komponentoch
vytváraná vytváraná architektúraarchitektúra by mala byťby mala byť::

plne flexibilná voči zmenámplne flexibilná voči zmenám
intuitívna na pochopenieintuitívna na pochopenie
mala by sa skladať z novo vybudovaných ako aj existujúcich mala by sa skladať z novo vybudovaných ako aj existujúcich 
komponentovkomponentov

KomponentyKomponenty majú byťmajú byť softvérovésoftvérové moduly, podsystémy, ktoré moduly, podsystémy, ktoré 
realizujú jasnú funkciu. realizujú jasnú funkciu. 
Dôraz má byť kladený na znovu použiteľnosť.   Dôraz má byť kladený na znovu použiteľnosť.   



4.4. Vizuálne modelovanieVizuálne modelovanie softvérusoftvéru
VizualizáciaVizualizácia vyvíjanéhovyvíjaného softvérusoftvéru zz rôznych aspektovrôznych aspektov má slúžiť má slúžiť 
na znázornenie:na znázornenie:

väzieb medzi rôznymi elementmiväzieb medzi rôznymi elementmi
vzťahov medzi modelovanými prvkami avzťahov medzi modelovanými prvkami a ich implementáciou. ich implementáciou. 

5.5. Overovanie kvalityOverovanie kvality softvérusoftvéru
kvalita má byť posudzovaná vzhľadom na požadovanú kvalita má byť posudzovaná vzhľadom na požadovanú 
spoľahlivosť, funkčnosť, výkonnosťspoľahlivosť, funkčnosť, výkonnosť
kontrola kvality má byť podľa RUP kontrola kvality má byť podľa RUP zabudovaná do všetkých zabudovaná do všetkých 
aktivítaktivít pri tvorbepri tvorbe softvérusoftvéru aa vykonávané všetkými účastníkmi, vykonávané všetkými účastníkmi, na na 
základe zhodnocovaní základe zhodnocovaní cieľovcieľov aa kritériíkritérií

6.6. Riadenie zmien Riadenie zmien 
kladie dôraz na spôsob kontroly, zavádzania akladie dôraz na spôsob kontroly, zavádzania a monitorovania monitorovania 
zmien vzmien v iteratívnom vývoji iteratívnom vývoji 
každýkaždý vývojárvývojár by mal mať svoj tzv. by mal mať svoj tzv. workplaceworkplace, (pracovné , (pracovné 
miesto) vmiesto) v rámci projektu, ktoré by malo byť rámci projektu, ktoré by malo byť izolovanéizolované voči voči 
pracovným miestam ostatných členov tímu a zmenám pracovným miestam ostatných členov tímu a zmenám 
takéto pracovné miesta je potrebné riadiť atakéto pracovné miesta je potrebné riadiť a integrovaťintegrovať



Životný cyklus podľa RUPŽivotný cyklus podľa RUP

definovaný vdefinovaný v dvoch dimenziách: dvoch dimenziách: 
horizontálna dimenziahorizontálna dimenzia

predstavuje dynamickú stránkupredstavuje dynamickú stránku
skladá sa z fázskladá sa z fáz

vertikálna dimenziavertikálna dimenzia
predstavuje organizáciu prác zpredstavuje organizáciu prác z časového hľadiskačasového hľadiska
nutnosť definovania organizácie prác podľa nutnosť definovania organizácie prác podľa 
obsahu danej fázyobsahu danej fázy



Horizontálna dimenzia RUPHorizontálna dimenzia RUP

skladá sa zo štyroch fázskladá sa zo štyroch fáz
každá fáza má:každá fáza má:

produkovať jednu zprodukovať jednu z generácií výsledného generácií výsledného 
produktuproduktu
je ukončená tzv. je ukončená tzv. míľnikommíľnikom ((milestonemilestone))

Míľnik:Míľnik:
stanovuje určité kritéria hodnotenia dosiahnutých stanovuje určité kritéria hodnotenia dosiahnutých 
výsledkovvýsledkov
slúži na zhodnotenie doterajšieho postupu a slúži na zhodnotenie doterajšieho postupu a 
rozhodnutie o ďalšom pokračovanírozhodnutie o ďalšom pokračovaní



1. Fáza plánovania1. Fáza plánovania
((InceptionInception PhasePhase))

vymedzia sa:vymedzia sa:
činnosti organizáciečinnosti organizácie, ktoré by mal budúci IS , ktoré by mal budúci IS 
podporovaťpodporovať
jeho jeho používateliapoužívatelia aa spôsob ich interakciespôsob ich interakcie so so 
systémom systémom 

stanoví sa stanoví sa odhadodhad potrebných potrebných zdrojovzdrojov
plánplán jednotlivých fáz so stanovením dátumov jednotlivých fáz so stanovením dátumov 
pre míľniky.pre míľniky.

Majú byť zostavené Majú byť zostavené všetky všetky UseUse CaseCase
aa niekoľko zniekoľko z nich aj podrobne popísané. nich aj podrobne popísané. 

VýstupyVýstupy tejto fázy:tejto fázy:



tzv. dokument vízie, t.j. tzv. dokument vízie, t.j. 
základné požiadavkyzákladné požiadavky projektu projektu 
kľúčové vlastnosti systémukľúčové vlastnosti systému aa hlavné ohraničeniahlavné ohraničenia

počiatočný počiatočný UseUse CaseCase modelmodel
počiatočný slovník projektu počiatočný slovník projektu 
počiatočné vymedzenie tzv. obchodného počiatočné vymedzenie tzv. obchodného 
prípadu, tento obsahuje:prípadu, tento obsahuje:

definovanie obchodnej (ťažiskovej) oblastidefinovanie obchodnej (ťažiskovej) oblasti
kritériá úspechukritériá úspechu
odhadnutie finančných nákladovodhadnutie finančných nákladov

plán projektu splán projektu s popisom fáz apopisom fáz a iteráciíiterácií
model činnosti organizácie (iba ak je potrebný)model činnosti organizácie (iba ak je potrebný)
prototyp(y).prototyp(y).



Míľnik na konci tejto fázy sa označuje akoMíľnik na konci tejto fázy sa označuje ako
LifecycleLifecycle objectivesobjectives aa jeho jeho kritériá sú:kritériá sú:

jednotné odhadyjednotné odhady na možnosti projektu (rozsahu na možnosti projektu (rozsahu 
riešenia) ariešenia) a jeho finančných ajeho finančných a časových nárokovčasových nárokov
jednoznačnosť ajednoznačnosť a jasnosť požiadaviekjasnosť požiadaviek aa ich ich 
zachytenie vzachytenie v UseUse CaseCase
výhodnosťvýhodnosť finančnofinančno--časových nákladov, priority, časových nákladov, priority, 
riziká  riziká  
hĺbka ahĺbka a rozsahrozsah prototypuprototypu
porovnanie porovnanie plánovaných výdavkovplánovaných výdavkov so skutočne so skutočne 
spotrebovanými.spotrebovanými.

Ak projekt neprejde cez tento míľnik, mal by byť Ak projekt neprejde cez tento míľnik, mal by byť 
zrušený alebo znovu premyslený azrušený alebo znovu premyslený a zmenený.zmenený.



Jej obsahom je:Jej obsahom je:
analýza ťažiskovejanalýza ťažiskovej (tzv. (tzv. doménovejdoménovej, problémovej) oblasti , problémovej) oblasti 
návrh návrh architektonickéhoarchitektonického riešeniariešenia
zostavenie plánu projektu  zostavenie plánu projektu  
je zostavený minimálne jeden prototypje zostavený minimálne jeden prototyp

ten by mal pokrývať minimálne tie služby, ktoré boli označené ten by mal pokrývať minimálne tie služby, ktoré boli označené 
ako kľúčové, rizikové, či technicky náročné   ako kľúčové, rizikové, či technicky náročné   

RUP označuje túto fázu ako najkritickejšiu zo všetkých RUP označuje túto fázu ako najkritickejšiu zo všetkých 
štyroch, na jej konci sú najkomplikovanejšie práce na štyroch, na jej konci sú najkomplikovanejšie práce na 
projekte považované za ukončenéprojekte považované za ukončené

VýstupmiVýstupmi tejto fázy sú:tejto fázy sú:

2. Fáza analýzy a návrhu2. Fáza analýzy a návrhu
((ElaborationElaboration PhasePhase))



UseUse CaseCase model, ktorý obsahuje:model, ktorý obsahuje:
všetky službyvšetky služby
všetkých používateľovvšetkých používateľov
väčšina služieb je podrobne opísaná väčšina služieb je podrobne opísaná 

doplňujúce požiadavkydoplňujúce požiadavky zahrnujúc aj:zahrnujúc aj:
nefunkcionálnenefunkcionálne požiadavkypožiadavky
akékoľvek požiadavky, ktoré nie sú zachytené vakékoľvek požiadavky, ktoré nie sú zachytené v UseUse
CaseCase

popis popis architektúryarchitektúry
bežiaci bežiaci prototypprototyp
plánplán pre celý projekt, vrátane plánupre celý projekt, vrátane plánu iteráciíiterácií
aa hodnotiacich kritérií pre každúhodnotiacich kritérií pre každú iteráciuiteráciu
aktuálny popisaktuálny popis procesu vývojaprocesu vývoja
prípadný prípadný hrubý návod na použitiehrubý návod na použitie



Je Je vymedzenie určenia projektuvymedzenie určenia projektu stabilné?stabilné?
Je Je architektúraarchitektúra stabilná?stabilná?
Je plán pre nasledujúcu fázu dostatočne presný Je plán pre nasledujúcu fázu dostatočne presný 
aa podrobný?podrobný?
Existuje zhoda vExistuje zhoda v odhadoch na dosiahnutie určeniaodhadoch na dosiahnutie určenia
projektu sprojektu s riešením, ktoré je predkladané?riešením, ktoré je predkladané?
Je Je rozdielrozdiel medzi medzi odhadovanýmiodhadovanými nákladmi anákladmi a skutočneskutočne
spotrebovanými nákladmi akceptovateľný?spotrebovanými nákladmi akceptovateľný?

Ak projekt neprejde hodnoteniami tohto míľnika, musí byť Ak projekt neprejde hodnoteniami tohto míľnika, musí byť 
ukončený alebo prepracovanýukončený alebo prepracovaný

Míľnik na konci tejto fázy sa označuje akoMíľnik na konci tejto fázy sa označuje ako
LifecycleLifecycle architecturearchitecture aa zhodnotenie je zhodnotenie je 

založené na odpovediach na otázky:založené na odpovediach na otázky:



3. Fáza implementácie3. Fáza implementácie
((ConstructionConstruction PhasePhase))

implementujúimplementujú sa sa nové komponentynové komponenty
zostavuje azostavuje a testujetestuje sa výsledný produkt sa výsledný produkt 

tieto práce sa chápu ako tieto práce sa chápu ako výrobný procesvýrobný proces, v, v ktorom je ktorom je 
potrebné riadiť čerpanie zdrojov a kontrolovať operácie potrebné riadiť čerpanie zdrojov a kontrolovať operácie 
vzhľadom na:vzhľadom na:

minimalizáciuminimalizáciu nákladovnákladov
dodržanie časového, finančného rozpočtudodržanie časového, finančného rozpočtu
ako aj kvality ako aj kvality 

vv prípade prípade paralelných prácparalelných prác, ktoré môžu zvýšiť efektivitu , ktoré môžu zvýšiť efektivitu 
vývoja sa však zvyšuje zložitosť riadenia vývoja sa však zvyšuje zložitosť riadenia 

Ak bola predchádzajúca fáza vypracovaná dôkladne, Ak bola predchádzajúca fáza vypracovaná dôkladne, 
výrazne sa minimalizujú časové ako aj finančné nároky výrazne sa minimalizujú časové ako aj finančné nároky 
vv tejto fáze.tejto fáze.



výsledkom výsledkom tejto fázy má byť tejto fázy má byť produktprodukt, ktorý je , ktorý je 
pripravený na odovzdanie do rúk zákazníkovi pripravený na odovzdanie do rúk zákazníkovi 
ss vypracovaným manuálomvypracovaným manuálom

Minimálne Minimálne výstupyvýstupy sú charakterizované ako:sú charakterizované ako:

softvérovýsoftvérový produkt integrovaný na adekvátnej produkt integrovaný na adekvátnej 
platforme,platforme,
používateľské príručkypoužívateľské príručky
popis súčasnej verziepopis súčasnej verzie



Hodnotenie má vychádzať z posúdenia, či miesto Hodnotenie má vychádzať z posúdenia, či miesto 
nasadenia anasadenia a jeho používatelia jeho používatelia sú pripravenísú pripravení na jeho na jeho 
používanie bez zbytočných rizík. používanie bez zbytočných rizík. 
verzia vverzia v tejto fáze sa obyčajne označuje ako tejto fáze sa obyčajne označuje ako betabeta
kritérium hodnotenia predstavujú nasledujúce otázky:kritérium hodnotenia predstavujú nasledujúce otázky:

Je produkt dostatočne stabilný aJe produkt dostatočne stabilný a kompletný na jeho umiestnenie kompletný na jeho umiestnenie 
do prevádzky udo prevádzky u používateľa?používateľa?
Súhlasia všetci členovia sSúhlasia všetci členovia s jeho umiestnením do prevádzky?jeho umiestnením do prevádzky?
Je rozdiel medzi odhadovanými nákladmi aJe rozdiel medzi odhadovanými nákladmi a skutočne skutočne 
spotrebovanými nákladmi akceptovateľný?spotrebovanými nákladmi akceptovateľný?

Ak projekt neprejde týmto hodnotiacim bodom, môže byť Ak projekt neprejde týmto hodnotiacim bodom, môže byť 
časový harmonogram upravený ačasový harmonogram upravený a táto fáza projektu táto fáza projektu 
posunutá na neskorší termín.posunutá na neskorší termín.

Míľnik na konci tejto fázy sa označuje akoMíľnik na konci tejto fázy sa označuje ako
InitialInitial OperationalOperational CapabilityCapability



4. Fáza zavedenia4. Fáza zavedenia
((TransitionTransition PhasePhase))

Jej obsahom je:Jej obsahom je:
zavedenie IS do prevádzky zavedenie IS do prevádzky 
riešenie novo vzniknutých problémovriešenie novo vzniknutých problémov
riešenie problémov, ktoré boli predtým odložené na neskorší riešenie problémov, ktoré boli predtým odložené na neskorší 
termíntermín

VýstupyVýstupy tejto fázy sú označované ako:tejto fázy sú označované ako:

testovanie beta verzií voči používateľským požiadavkámtestovanie beta verzií voči používateľským požiadavkám
paralelná prevádzka starého aparalelná prevádzka starého a nového IS nového IS 
zaškoľovanie, napĺňanie BD, atď.zaškoľovanie, napĺňanie BD, atď.

Míľnik sa nazýva Míľnik sa nazýva ProductProduct ReleaseRelease aa predpokladá predpokladá 
odpovede na otázky: odpovede na otázky: Je používateľ spokojný? Dodržali sa Je používateľ spokojný? Dodržali sa 
harmonogramy aharmonogramy a rozpočet?rozpočet?



vývoj IS je popisovaný pomocou vzťahov:vývoj IS je popisovaný pomocou vzťahov:
KTOKTO ((WorkersWorkers) ) 
ČOČO ((ArtifactsArtifacts) ) 
AKOAKO ((ActivitiesActivities) ) 
KEDYKEDY ((WorkflowsWorkflows) robí ) robí 

WorkersWorkers::
označujú sa tak role voznačujú sa tak role v rámci projektu, zrámci projektu, z ktorých každá ktorých každá 
dostane určitú pracovnú úlohudostane určitú pracovnú úlohu
WorkerWorker môže byť teda jednotlivec alebo pracovná môže byť teda jednotlivec alebo pracovná 
skupinaskupina
príslušnosť kpríslušnosť k roli priraďuje činnosť aroli priraďuje činnosť a zodpovednosť, zodpovednosť, 
ako aj vlastníctvo určených ako aj vlastníctvo určených artifaktov artifaktov 

Vertikálna (statická) dimenzia RUPVertikálna (statická) dimenzia RUP



ActivityActivity::
predstavuje predstavuje prácuprácu, skupinu prác, ktorú má , skupinu prác, ktorú má WorkerWorker
vykonaťvykonať
activityactivity musí mať jasný cieľmusí mať jasný cieľ, obyčajne vyjadrený ako , obyčajne vyjadrený ako 
vytvorenie alebo aktualizáciu určitých vytvorenie alebo aktualizáciu určitých artifaktovartifaktov
optimálne rozdeľovanie je cielené koptimálne rozdeľovanie je cielené k takému členeniu takému členeniu 
aa priraďovaniu priraďovaniu artifaktovartifaktov, aby jeden , aby jeden artifaktartifakt (skupina (skupina 
artifaktovartifaktov) ) ovplyvňoval(a) čo najmenej ovplyvňoval(a) čo najmenej artifaktovartifaktov (skupín (skupín 
artifaktovartifaktov), ktoré sú vo vlastníctve iných ), ktoré sú vo vlastníctve iných WorkerovWorkerov

ArtifaktArtifakt::
je je časť informáciečasť informácie, s, s ktorou sa ktorou sa pracujepracuje, t.j. je:, t.j. je:

vytváranávytváraná
editovaná alebo editovaná alebo 
používaná procesompoužívaná procesom

artifaktyartifakty sú prvky, ktoré sú vsú prvky, ktoré sú v projekte produkované alebo projekte produkované alebo 
používané počas vývojapoužívané počas vývoja
artifaktartifakt môže byť pre jednu pracovnú úlohu môže byť pre jednu pracovnú úlohu vstupomvstupom na na 
spracovanie, pre inú spracovanie, pre inú výstupomvýstupom, alebo môže byť celým , alebo môže byť celým 
výstupom projektuvýstupom projektu (napr. model, diagram, prvok (napr. model, diagram, prvok 
diagramu,..).diagramu,..).



WorkflowWorkflow::
predstavuje predstavuje definíciu postupnostidefiníciu postupnosti jednotlivých jednotlivých 
ActivitiesActivities na dosiahnutie hodnotného výsledku medzi na dosiahnutie hodnotného výsledku medzi 
WorkermiWorkermi. . 
musí viesť kmusí viesť k merateľnému výsledkumerateľnému výsledku

WorkflowsWorkflows v RUP:v RUP:

RUP obsahuje deväť RUP obsahuje deväť WorkflowsWorkflows, ktoré je možné pri  vývoji , ktoré je možné pri  vývoji 
IS definovať. IS definovať. 

Sú rozdelené na:Sú rozdelené na:
šesť šesť produkčnýchprodukčných
aa tri tri podpornépodporné



1.1. BusinessBusiness Modeling WorkflowModeling Workflow
prepojenie medzi modelovaním činnosti organizácie prepojenie medzi modelovaním činnosti organizácie 
aa modelovanímmodelovaním softvérusoftvéru
problémy spôsobuje neuspokojivé zachytenie problémy spôsobuje neuspokojivé zachytenie 
požiadaviek, informácie zpožiadaviek, informácie z obchodnej oblasti obchodnej oblasti 
nevchádzajú ako vstup do modelovanianevchádzajú ako vstup do modelovania softvérusoftvéru

2.2. RequirementsRequirements
definovanie požiadaviek tak, aby tieto mohli byť definovanie požiadaviek tak, aby tieto mohli byť 
konfrontované so zákazníkomkonfrontované so zákazníkom
používané sú používané sú UseUse CaseCase diagramy, kde sú diagramy, kde sú 
definovaní všetci používatelia vrátane externých definovaní všetci používatelia vrátane externých 
programov, ktoré majú komunikovať sprogramov, ktoré majú komunikovať s vyvíjanýmvyvíjaným
softvéromsoftvérom. . 



3.3. AnalysisAnalysis && DesignDesign
výsledkom môže byť model analýzy avýsledkom môže byť model analýzy a musí byť musí byť 
model návrhumodel návrhu
model návrhumodel návrhu má slúžiť ako abstrakcia zdrojového má slúžiť ako abstrakcia zdrojového 
kódu, má znázorňovať jeho štruktúru akódu, má znázorňovať jeho štruktúru a spôsob, spôsob, 
akým je písanýakým je písaný

pozostáva z:pozostáva z:
návrhu tried zoskupených do návrhu tried zoskupených do packagepackage
podsystémov spodsystémov s dobre definovaným rozhraním,dobre definovaným rozhraním,
obsahuje tiež špecifikácie ako objekty týchto tried obsahuje tiež špecifikácie ako objekty týchto tried 
spolupracujú aspolupracujú a realizujú požadované službyrealizujú požadované služby

4.4. ImplementationImplementation
postupnosť prác pri implementácii komponentovpostupnosť prác pri implementácii komponentov



5.5. TestTest
testovanie by malo prebiehať počas celej tvorby počas projektutestovanie by malo prebiehať počas celej tvorby počas projektu

6.6. DeploymentDeployment
zahrnuje práce ako: zahrnuje práce ako: 

tvorba tvorba releaserelease, balenie, distribuovanie, , balenie, distribuovanie, 
inštalovanieinštalovanie softvérusoftvéru, pomoc pre používateľa, pomoc pre používateľa

7.7. Project ManagementProject Management
predstavuje tvorbu postupu na riadenie prác na projektepredstavuje tvorbu postupu na riadenie prác na projekte

8.8. ConfigurationConfiguration && ChangeChange Management Management 
kontrola množstva kontrola množstva artifaktovartifaktov, produkovanými rôznymi ľuďmi, , produkovanými rôznymi ľuďmi, 
ktoré patria do jedného projektuktoré patria do jedného projektu
problémy môžu nastať ak rôzni problémy môžu nastať ak rôzni WorkeriWorkeri pracujú na jednom pracujú na jednom 
artifakteartifakte, alebo pri existencii viacerých verzií určitého , alebo pri existencii viacerých verzií určitého artifaktuartifaktu

9.9. Environment Environment 
organizácia vývojaorganizácia vývoja softvérusoftvéru vzhľadom na používané vývojové vzhľadom na používané vývojové 
prostrediaprostredia



Pohľady podľa RUPPohľady podľa RUP
Zostrojované modely sa detailizujú na rôznych úrovniach, Zostrojované modely sa detailizujú na rôznych úrovniach, 
nazývaných tiež pohľady. nazývaných tiež pohľady. 
RUP rozoznáva štyri:RUP rozoznáva štyri:

1.1. UseUse CaseCase ViewView
zachytáva požiadavky používateľa, zzachytáva požiadavky používateľa, z neho vyplývajúce služby neho vyplývajúce služby 
budúceho IS abudúceho IS a spôsob jeho používaniaspôsob jeho používania
slúži ako prostriedok na komunikáciu medzi projektantom slúži ako prostriedok na komunikáciu medzi projektantom 
aa zákazníkom. zákazníkom. 

2.2. LogicalLogical ViewView
vychádza sa zvychádza sa z predchádzajúceho pohľadu, jednotlivé služby sa predchádzajúceho pohľadu, jednotlivé služby sa 
detailizujú, špecifikuje sa spôsob, logická postupnosť ich detailizujú, špecifikuje sa spôsob, logická postupnosť ich 
vykonávania budúcim informačným systémomvykonávania budúcim informačným systémom
vytvárajú sa algoritmyvytvárajú sa algoritmy

3.3. ComponentComponent ViewView
zohľadňuje programovú špecifikáciu, určuje sa ako bude IS zohľadňuje programovú špecifikáciu, určuje sa ako bude IS 
rozdelený na časti zrozdelený na časti z hľadiska implementácie.hľadiska implementácie.

4.4. DeploymentDeployment ViewView
vymedzuje rozmiestnenie častí IS do uzlov siete. vymedzuje rozmiestnenie častí IS do uzlov siete. 
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