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Ανάλυση απαιτήσεων
Δομημένη ανάλυση και σχεδιασμός λογισμικού

Φάσεις στη RUP: resource histogram

Ανάλυση και προδιαγραφή απαιτήσεων
Το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη λογισμικού
Διάκριση απαιτήσεων
Ανθρωποι

n

Από το σύστημα

n

Από το λογισμικό

Ανθρωποι
Μηχανές
Μηχανές
("κλασσικές μηχανές")

("κλασσικές
μηχανές", Η/Υ)

Λογισμικό

Απαίτηση από το σύστημα:
n

Η περιγραφή μιας εργασίας που θα πρέπει να εκτελείται από κάποια
συνιστώσα ενός συστήματος (άνθρωποι, μηχανές, λογισμικό) ή ενός
χαρακτηριστικού το οποίο θα πρέπει να έχει ένα σύστημα.

Απαίτηση από το λογισμικό:
n

Μια λειτουργία που το λογισμικό θα πρέπει να εκτελεί ή μια συνθήκη που
θα πρέπει να ικανοποιείται όταν θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του.

Ταξινόμηση απαιτήσεων από το λογισμικό
Λειτουργικές απαιτήσεις
n

Εργασίες (λειτουργίες) που πρέπει να εκτελεί το λογισμικό

Μη-λειτουργικές απαιτήσεις
n

Χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το λογισμικό
Απαιτήσεις από το λογισμικό

Λειτουργικές

Μη-λειτουργικές

Χρήσης
Αξιοπιστίας

Φυσικές

Επιδόσεων
Υποστήριξης

Βάσεων Δεδομένων
Υλοποίησης

Επικοινωνίας

Σχεδίασης

Απλό (?) παράδειγμα: calculator
Λειτουργικές απαιτήσεις
n

Καταχώρηση τελούμενων

n

Επιλογή πράξης (+, -, *, /, %, ±)

n

Εκτέλεση πράξης

n

Μηδενισμός καταχωρητή

Μη-λειτουργικές απαιτήσεις
n

OS, UI (MacOS, Windows, Web, command line)

n

Ασφάλεια δεδομένων

n

Διαθεσιμότητα

n

Πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη

Μη-λειτουργικές απαιτήσεις

Roman

Sommerville

Chung

Interface constraints: Performance
constraints, response time, throughput,
storage space, reliability, security,
survivability, productivity, etc
Operating constraints: Physical,
personnel availability, skill-level
considerations

Process
Delivery,
Implementation,
Standards
Product
Usability,
Efficiency,
Reliability,
Portability
External
Legislative, Costs,
Interoperability

accessibility, accountability,
accuracy, adaptability,
additivity, adjustability,
affordability, agility,
auditability, availability, buffer
space performance, capability,
capacity, clarity, code-space
performance, cohesiveness,
commonality, communication
cost, communication time,
compatibility, completeness,
component integration cost,
component integration time,
composability,
comprehensibility,
and 136 more…

Life-cycle constraints:
Maintainability, Enhanceability,
Portability, Flexibility, Reusability,
Compatibility, resource availability, time
limitations, methodological standards
Economic constraints: development
cost
Political constraints: policy and legal
issues

Rashwan
Constraint
Usability/utility
Security
Efficiency
Functionality
Reliability
Maintainability

!

Ανάλυση και προδιαγραφή απαιτήσεων από το λογισμικό

Μελέτη
προβλήματος

Ανάλυση
απαιτήσεων

Προδιαγραφή
απαιτήσεων

Απαιτήσεις από το
σύστημα / ανάγκες
του πελάτη

Μοντέλα
περιγραφής
λογισμικού

Ταυτότητα και
περιγραφή
απαιτήσεων

Συμβολισμοί:
Προϊόν

Εργασία

Εγγραφο προδιαγραφών
των απαιτήσεων
από το λογισμικό

Ανάλυση και προδιαγραφή απαιτήσεων
Ανάλυση απαιτήσεων
n

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
και δημιουργική εργασία
(=πρόκληση)

n

Αφορά στον εντοπισμό των
απαιτήσεων

Εύρεση και
ταξινόμηση
απαιτήσεων

Αρχή

Προδιαγραφή
n

Η δομημένη (?) και
λεπτομερής (?) περιγραφή
των απαιτήσεων από το
λογισμικό.

Κατανόηση
προβλήματος

Αντιμετώπιση
συγκρούσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επαλήθευση
απαιτήσεων

Προδιαγραφή
απαιτήσεων

Εύρεση και ταξινόμηση απαιτήσεων: παράδειγμα 1

Ιεράρχηση

Εύρεση και ταξινόμηση απαιτήσεων: παράδειγμα 1

Εύρεση και ταξινόμηση απαιτήσεων: παράδειγμα 2

Εύρεση και ταξινόμηση απαιτήσεων: παράδειγμα 2

Business modeling

Business modeling

Business modeling

Business modeling

Business modeling

Don’t take my word on it…

ENTSO-e: EIC code implementation guide

Requirements

Μοντέλα και έγγραφα

Ένα τυπικό SRS template
ΙΕΕΕ std 830-1993 [update: IEEE 29148:2011 → επόμενη εβδομάδα]
n

Μέρος 1: Εισαγωγή και ταυτοποίηση του εγγράφου

n

Μέρος 2: Γενική περιγραφή του λογισμικού

n

Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις

Προσαρμόσιμο κατά περίπτωση (3ο μέρος)
n

Απαιτήσεις επικοινωνίας

n

Λειτουργικές απαιτήσεις

Ανάγκη σαφούς διάκρισης εννοιών
Δύσκολη διατήρηση σε ενημερωμένη κατάσταση

Ένα τυπικό SRS template
Μέρος 1
n

1.1. Ταυτότητα του εγγράφου
Χαρακτηρισμός του εγγράφου στο έργο.

n

1.2. Σκοπός
Αναφορά στο σκοπό του εγγράφου: σε ποιον απευθύνεται, τι θέλει να του
μεταδώσει, πώς εντάσσεται στο έργο.

n

1.3. Εμβέλεια
Τι θα καλύψει και τι όχι.

n

1.4. Ορισμοί, ακρωνύμια, συντομογραφίες

n

1.5. Πηγές αναφορών
Βιβλιογραφία και αναφορά στις συνεντεύξεις.

n

1.6. Περίληψη
Executive summary

Ένα τυπικό SRS template
Μέρος 2
n

2.1. Στίγμα
Ποιος είναι ο ανταγωνισμός / συναφή προϊόντα και πώς διαφέρει από αυτά
(γενική περιγραφή)

n

2.2. Προοπτική
Ποια είναι η επιδιωκόμενη πορεία του λογισμικού στην αγορά στην οποία
προορίζεται

n

2.3. Γενικές λειτουργίες του λογισμικού
Ποιες είναι οι εργασίες που κάνει το λογισμικό, όπως θα αναφέρονται
περιληπτικά ώστε να το ταυτοποιούν

n

2.4. Χαρακτηριστικά χρηστών
Ποιοι είναι οι χρήστες του λογισμικού και τι προδιαγραφές έχουν (για όλες τις
κατηγορίες χρηστών)

Ένα τυπικό SRS template
Μέρος 2
n

2.5. Περιορισμοί
Τι ισχύει στο περιβάλλον ανάπτυξης, χρήσης, στην σχέση με τον πελάτη, στο
νομικό πλαίσιο ή αλλού, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως περιορισμός στην
ανάπτυξη του λογισμικού

n

2.6. Παραδοχές και εξαρτήσεις
Τι θα διαταράξει τα χαρακτηριστικά του λογισμικού ή της ανάπτυξης,
αν μεταβληθεί (κατά την ανάπτυξη, αλλά και κατά τη χρήση του λογισμικού)

Ένα τυπικό SRS template
Μέρος 3
3.1. Απαιτήσεις εξωτερικών διεπαφών
n

3.1.1. Διεπαφές χρήστη
Περιγραφή της επαφής του λογισμικού με τον χρήστη (οθόνες,
χαρακτηριστικά, φιλοσοφία λειτουργίας)

n

3.1.2. Διεπαφές υλικού
Περιγραφή της επικοινωνίας του λογισμικού με άλλες συσκευές

n

3.1.3. Διεπαφές λογισμικού
Περιγραφή της επικοινωνίας του λογισμικού με άλλες
εφαρμογές λογισμικού

n

3.1.4. Διεπαφές επικοινωνιών
Προδιαγραφές και πρότυπα επικοινωνιών

Ένα τυπικό SRS template
Μέρος 3
3.2. Λειτουργικές απαιτήσεις (μία από αρκετές εναλλακτικές δομές)
n

3.2.1. Τρόπος λειτουργίας 1
3.2.1.1. Λειτουργική απαίτηση 1.1
3.2.1.2. Λειτουργική απαίτηση 1.2
...

n

3.2.2. Τρόπος λειτουργίας 2
3.2.2.1. Λειτουργική απαίτηση 2.1
3.2.2.2. Λειτουργική απαίτηση 2.2
…

n

…

n

3.2.Ν. Τρόπος λειτουργίας Ν

Ένα τυπικό SRS template
Μέρος 3
3.2.Χ.Χ Λειτουργική απαίτηση Χ.Χ
n

Περιγραφή
Λίγα λόγια για το «τι κάνει» το λογισμικό

n

Είσοδοι
Ποια είναι τα δεδομένα και οι συνθήκες εισόδου, από πού προέρχονται

n

Επεξεργασία
Πώς πρέπει να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων εισόδου ώστε να επιτευχθεί το
επιθυμητό

n

Εξοδοι
Ποια είναι τα δεδομένα που παράγονται και ποιες οι συνθήκες που ισχύουν όταν
εκτελεστεί η λειτουργία που περιγράφεται

Ένα τυπικό SRS template
Μέρος 3
3.3. Απαιτήσεις επιδόσεων
3.4. Περιορισμοί σχεδίασης
n

3.4.1. Περιορισμοί από το υλικό
Τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από υλικό (hardware) η χρήση του
οποίου θεωρείται δεδομένη

n

3.4.2. Συμμόρφωση με πρότυπα
Περιορισμοί που επιβάλλονται από την ανάγκη να υπάρχει συμμόρφωση με
πρότυπα

Ένα τυπικό SRS template
Μέρος 3
3.5. Χαρακτηριστικά του λογισμικού
n

3.5.1. Αξιοπιστία
Απαιτήσεις αξιοπιστίας, ανάλογα με την κρισιμότητα της εφαρμογής

n

3.5.2. Διαθεσιμότητα
Απαιτήσεις σε διαθεσιμότητα, δηλαδή σε ποσοστό χρόνου όπου το λογισμικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραγωγικά

n

3.5.3. Ασφάλεια
Προδιαγραφή πρόσβασης, κρυπτογράφησης κ.ά.

n

3.5.2. Μεταφερσιμότητα
Περιβάλλοντα λειτουργίας

3.6. Άλλες απαιτήσεις

Προβλήματα στον προσδιορισμό απαιτήσεων
Προβλήματα επικοινωνίας
n

Ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται αυτό που περιγράφει και δεν περιγράφει
αυτό που αντιλαμβάνεται.

Προβλήματα προτύπων
n

Χρήση ad-hoc μοντέλων παράστασης, συμβολισμούς, τους οποίους
αργότερα ούτε ο ίδιος ο δημιουργός δεν θυμάται (λύση: UML)

Προβλήματα γλώσσας
n

Ο τρόπος χειρισμού της φυσικής γλώσσας δημιουργεί διφορούμενα και
ασάφειες, φαινόμενα ανεπιθύμητα.

Προβλήματα οικονομικά
n

Το λογισμικό είναι προϊόν και πρέπει να παράγει κέρδος…

Requirements maths…

Ισχύει ότι:

Πρέπει, τελικά:

Credit: Alan McSweeney “The myth of requirements”

Μια (ακόμη) παραλλαγή…

Credit: Alan McSweeney “The myth of requirements”

Συζήτηση για την εργασία

Εργασία
n

Το ζητούμενο της εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό
παρατηρητήριο τιμών, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να
καταγράφουν ηλεκτρονικά τις τιμές προϊόντων σε διάφορα καταστήματα. Το
παρατηρητήριο θα λειτουργεί με τη μέθοδο του πληθοπορισμού
(crowdsourcing), όπου εθελοντές επιλέγουν τα προϊόντα και καταγράφουν
τις τιμές τους στα καταστήματα ώστε να τις μοιραστούν με άλλους μέσω
μιας δικτυακής υπηρεσίας.

n

Πέραν των βασικών δυνατοτήτων καταχώρησης προϊόντος, καταστήματος,
χρονικού και χωρικού αποτυπώματος και τιμής καθώς και των ευκολιών
αναζήτησης, παρακολούθησης και επισκόπησης των δεδομένων (πίνακες,
χάρτες, γραφήματα, κ.ά.), θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη
δυνατότητα διασύνδεσης τρίτων εφαρμογών με το παρατηρητήριο μέσω
κατάλληλων διαδικτυακών προγραμματιστικών διεπαφών (Web Application
Programming Interfaces – Web APIs).

Εργασία
Το παρατηρητήριο που θα αναπτύξετε θα πρέπει να υποστηρίζει τα εξής
χαρακτηριστικά (ελάχιστες κοινές προδιαγραφές):
n

1. Το παρατηρητήριο θα αποτελείται από (α) ένα back-end και (β) ένα
front-end υποσύστημα, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν σε γλώσσα Java
(το back-end υποσύστημα) ή/και JavaScript (για το front-end ή/και το backend υποσύστημα).

n

2. Η γλώσσα των χρηστικών διεπαφών και των δεδομένων της
πλατφόρμας θα πρέπει να είναι η ελληνική.

n

3. Η εργασία θα υλοποιηθεί με χρήση του συστήματος διαχείρισης
εκδόσεων git. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνει χρήση κάποιας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας φιλοξενίας του git repository της εργασίας (Github, Bitbucket,
GitLab). Το repository θα πρέπει να είναι ιδιωτικό (private) και να έχουν
πρόσβαση μόνο τα μέλη της ομάδας και οι διδάσκοντες.

n

4. Η ομάδα θα πρέπει να κάνει χρήση ενός εργαλείου αυτοματισμού του
«χτισίματος» του λογισμικού (build automation), το οποίο θα είναι της
επιλογής σας.

n

5. Η ομάδα θα πρέπει να κάνει χρήση ενός εργαλείου αυτοματισμού του
ελέγχου και δοκιμής των λειτουργιών του παρατηρητηρίου, το οποίο θα είναι
της επιλογής σας.

n

6. Το παρατηρητήριο θα πρέπει να παρέχει κατάλληλο RESTful Web API
για τη διασύνδεσή του με τρίτες εφαρμογές. Το RESTful API θα
προδιαγραφεί λεπτομερώς από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της εργασίας και θα είναι κοινό για όλες τις ομάδες.

n

7. Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι εξής τρεις ρόλοι χρηστών στην
πλατφόρμα:

n

Εγγεγραμμένος χρήστης – Εθελοντής πληθοπορισμού: χρήση του
front-end υποσυστήματος ή/και του RESTful API τόσο για την πλοήγηση,
αναζήτηση και ανάκτηση των δεδομένων, όσο και για την ενημέρωσή τους.

n

Διαχειριστής: χρήση του back-end υποσυστήματος για τη διαχείριση των
λογαριασμών χρήστη (ανάθεση και ανάκληση ρόλων, κλείδωμα χρήστη).

n

Αναγνώστης: χρήση του front-end υποσυστήματος μέσω web σε desktop
ή φορητή συσκευή, ή σε φορητή συσκευή μέσω εφαρμογής, για την
αναζήτηση τιμών με κριτήρια όπως θεματική ταξινόμηση, χρόνος και θέση.

n

8. Θα πρέπει να υποστηρίζεται το πρωτόκολλο HTTPS για όλες τις σελίδες
και χρηστικές ή προγραμματιστικές διεπαφές της πλατφόρμας μέσω selfsigned certificate.

n

9. Η χωρική απεικόνιση των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται μέσω
διαλειτουργικότητας της πλατφόρμας με μια online υπηρεσία χαρτών (π.χ.
Google Maps ή αντίστοιχη) με χρήση κατάλληλης βιβλιοθήκης javascript
(openlayers, mapbox ή άλλο).

n

10. Θα πρέπει να παρέχεται responsive design για τις σελίδες των ρόλων
Ανώνυμος και Εθελοντής, έτσι ώστε η πλατφόρμα να είναι πλήρως
λειτουργική και χρηστική με ομοιόμορφο τρόπο σε Desktop, Tablet και
Mobile συσκευές.

Teaser: mapmyfitness.com
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Teaser: mapmyfitness.com
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Teaser: mapmyfitness.com
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Teaser: mapmyfitness.com
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Teaser: mapmyfitness.com
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Teaser: mapmyfitness.com
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Teaser: mapmyfitness.com

