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Животни цикус софтвера 
Према стандарду ISO/IEC/IEEE12207-2008 (ISO/IEC/IEEE Standard for Systems and Software 
Engineering - Software Life Cycle Processes, IEEE STD 12207-2008) животни циклус је еволуција 
система, производа, услуге, пројекта или другог ентитета који је креирао човек од 
концептуалне идеје до повлачења из употребе. У пракси, животни циклус софтвера почиње 
идејом или идентификованом потребом за одређеним типом софтверског производа, а завршава 
се повлачењем софтверског производа из употребе. 

Међународни стандард ISO/IEC/IEEE12207-2008 успоставља радни оквир за процесе у 
животном циклусу софтвера и дефинише терминологију, који се могу користити у индустрији. 
Стандард дефинише процесе, активности и послове који се јављају у животном циклусу. 

Врло често се у литератури (а и у пракси) под појмом животног циклуса подразумева процес 
развоја софтвера. Постојање процеса је нопходно пошто он обезбеђује конзистентн о и 
структурирано реализовање активности. Структура процеса омогућује испитивање, контролу и 
боље разумевање акција које чине процес. Животни циклус софтвера најчешће обухвата 
следеће фазе: анализа и дефинисање захтева, дизајн система, дизајн програма, писање програма 
(имплементација програма), појединачно тестирање, интеграционо тестирање, тестирање 
система, испорука, и одржавање. Свако од ових стања се може посматрати као независтан 
процес.  

Процеси се могу описати на различите начине употрбом текста, слика или њиховом 
комбинацијом. Овакви описи су најчешће организовани као модели који обухватају све 
фундаменталне аспекте процеса. Уопштени модел животног циклуса софтвера је приказан на 
слици 1. 
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Слика 1. Уопштени модел животног циклуса софтвера 

Модели животног циклуса софтвера 
У литератури се могу пронаћи описи различитих модела животног циклуса софтвера. Модели 
се деле на: 

 Препоруке – дају препоруке како треба реализовати процесе и животни циклус 

 Описне – описују процес који се заправо реализује у пракси 

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 
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Модел водопада 

Основна карактеристика овог модела је да стања следе секвенцијално једно за другим, као што 
је приказано на слици 2. У следеће стање се прелази тек када се кмплетирају све активности и 
послови у претхдном стању. Ово је модел на веома високом нивоу представља животни циклус 
софтвера. 
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Слика 2. Модел водопада животног циклуса софтвера 

Основни недостатак овог модела је да не постоје повратне информације (feedback) о 
реализованим активностима, као и итеративног извршавања појединих фаза. У пракси се 
програмери врло често враћају на претходне фазе након сагледавања проблема који се 
појављују током реализације. То је условило развој модела који представљају модификацију 
основног модела водопада, а укључују повратне информације и итерацију у животни циклус 

Први пример модификованог модела водопада је модел који укључује израду прототипова у 
фазама развоја, као и верификацију дизајна и валидацију постављених захтева. Овај модел је 
приказан на слици 3. 
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Слика 3. Модел водопада са прототиповима 

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 
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Овај модел обухвата повратне информације у животном циклусу. Повратне информације 
обезбеђују верификацију дизајна систем, и валидацију да ли су задовољени постављени услови. 
Верификација обезбеђује да све имплементиране функционалности раде коректно. Валидација 
обезбеђује да су у систему имплементирани сви специфицирани захтеви. На тај начин се може 
од сваке имплементиране функционалности доћи до скупа захтева које она имплементира. 

Следећи пример модификације и унапређења модела водопада је V модел животног циклуса 
који је приказан на слици 4. Овај модел приказује везу између активности тестирања и анализе 
и дизајна. Овај модел указује да проблеми који се уоче током верификације и валидације 
омогућују да се поједине фазе у животном циклусу понове. Такав приступ омогућује 
идентификацију и отклањање уочених проблема. 
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Слика 4. V модел животног циклуса софтвера 

Модел базиран на прототиповима 

Прототипови се могу укључити у модел водопада, као што је приказано на слици 3, али могу 
бити и добра основа за формирање ефикасног модела животног циклуса. Прототипови 
омогућују брзо конструисање прототипских модела појединих делова система, на основу којих 
се потом остварује усаглашеност разумевања корисника и пројектаната софтвера. Употреба 
прототипова уводи вишеструке итерације у току развоја софтвера. Примена овог модела 
обезбеђује да сви учесници у процесу буду задовољни постигнутим резултатима. Модел 
ћивотног циклуса базиран на прототиповима је приказан на слици 5. Вишетруке итерације су 
подржане креирањем и листа за ревизију које се потом укључују у процес израде нових 
прототипова све док се не дође до задовозавајућег решења. 
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Слика 5. Модел животног циклуса софтвера базиран на прототиповима 

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 
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Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 

Спирални модел 

Спирални модел је уведен са циљем да се смањи и контролише ризик током развој софтвера. 
Модел приказан на слици 6, почиње спецификацијом захтева ин полазним планом за развој 
(буџет, ограничења, алтернативе, тим, развојна окружења), и потом укључује кораке који за 
процену ризика током развоја. На крају сваког циклуса се креира прототип на одређеном нивоу 
апстракције и он представља улаз за следећу фазу у циклусу. Након прве итерације се добија 
документ са анализом шта треба да садржи производ, након друге фазе се добија документ са 
спецификацијом захтева, након треће фазе се добија дизајн система, а након четврте фазе се 
добија производ који је могуће тестирати. У свакој итерацији се врши анализа ризика 
различитих алтернатива у односу на захтеве, ограничења и реализоване прототипове 
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Слика 6. Спирални модел животног циклуса софтвера 

Управљање животним циклусом софтвера 
Управљање животним циклусом софтвера обухвата три аспекта:  

 Управљање животним циклусом 

 Развој софтвера 

 Употреба софтвера 

Поједине фазе животног циклуса су разграничене значајним догађајима, као што је приказано 
на слици 7. Животни циклус почиње са идејом да је потребно креирати софтвер који је 
потребан за решавање одређене групе проблема у некој области.. Након тога следи фаза 
интензивног развоја софтвера, што је предмет детаљног истраживања многих књига које се 
баве овом тематиком у склопу софтверског инжењерства. Након фазе развоја следи испорука 
софтверског производа (deployment) који је спреман за употребу, и његово инсталирање и 
подешавање. Након тога је софтвер у фази употребе где се као значајне активности појављују 
активности одржавања софтвера (software maintenance), које по потреби укључују циклусе 
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поновног развоја. Поновни развој у фази одржавања се јавља када је потребно у софтверски 
производ уградити нове функционалности, или када је потребно софтвер прилагодити новом 
окружењу. Када софтвер више не доноси корист у пословању, престаје његово сервисирање, он 
се повлачи из употребе, и тиме се завршава животни циклус софтвера.  

Фазе развоја и употребе се односе само на поједине етапе у животном циклусу, док се 
управљање животним циклусом јавља током целог животног циклуса. Управљање је неопходно 
током целог животног циклуса да би се пратило стање софтвера током развоја, његова употреба 
и да би се донеле одговарајуће одлуке у сваком тренутку. Управљање животним циклусом је 
најчешће током развој асофтвера планирано, а након испоруке је базирано на реактивним 
активностима које се јављају као одговори на одређене догађаје (нпр. захтеви за 
модификацијом). 
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Слика 7. Управљање животним циклусом софтвера 

Употреба софтвера почиње непосредно пре испоруке, тј. официјалне испоруке, а односи се на 
фазу тестирања софтвера од стране корисника да би се сагледали потенцијални недостаци. 

Аспект управљања у животном циклусу софтвера  

Управљање животним циклусом треба да обезбеди да софтвер увек задовољава пословне 
потребе корисника. Управљање почиње од идентификовања идеје за развој софтвера, а затим се 
наставља анализом случаја употребе. Овај аспект се јавља у фази развоја, али пре него што 
започну конкретне активности које резултују елементима новог софтверског производа. Када 
почне стварни развој софтвера, управљање животним циклусом превасходно обухвата 
активности управљања пројектом развоја. Након испоруке софтвера, управљање циклусом се 
своди на скуп активности и метода за управљање аплукацијама које се користе и за које се 
пружају услуге. Фазе кроз које пролази процес управљања животним циклусом софтвера су 
приказане на слици 8. 
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Слика 8. Аспект управљања у животном циклусу софтвера 

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 
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Аспект развоја у животном циклусу софтвера 

Развој, или пројектовање софтвера је основна фаза у животном циклусу софтвера, када се на 
основу пословне идеје врши реализација производа. Развој софтвера је итеративан процес, иако 
је овде приказан правом линијпом. Пре испоруке софтвера се јавља класична фаза развоја 
софтвера, док се након испоруке софтвера, у склопу одржавања постојећег производа, могу 
јавити активности развоја. Врло је важно напоменути да развој није сасатавни део свих 
активности адржавања већ само када се врши унапређење или проширење функционалности 
софтвера. Аспект развоја софтвера је приказан на слици 9. 
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Слика 9. Аспект развоја софтвера у животном циклусу софтвера 

Аспект употребе софтевра у животном циклусу софтвера 

Употреба софтвера од стране корисника почиње након испоруке, мада се иницијална употреба 
јавља и пре испоруке да би се сагледале могућности и карактеристике новог производа (слика 
10.). Након тога започиње и фаза праћења софтверске апликације, и њено одржавање.Током 
одржавања постоје активности које укључују развој и измене постојећег софтвера, након чега 
се јавња промена верзије и ажурирање нове верзије за употребу.  
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Слика 10. Аспект употребе и одржавања у животном циклусу софтвера 

Фаза употребе и одржавања може бити веома дуга, чак значајно дужа од фазе развоја. 
Истраживања указују да су трошкови ова фазе између 40 и 90 % од укупних трошкова 
животног цикуса, а поједини аутори указују да су трошкови ове фазе преко 80% трошкова 

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 
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животног циклуса. За софтверске производе који су веома дуго у употреби трошкови развоја 
вишеструко премашују трошкове развоја. 

Испорука софтвера 
Испорука софтвера није само тренутак постављања софтверског система тако да корисници 
могу да га употребе, већ обухвата и друге активности које треба да обезбеде ефикасно 
коришћење софтвера. Основни циљ је да се након испоруке обезбеди ефикасан и продуктиван 
рад корисника, као и да се корисници осећају комфорно у раду са софтвером. Поред 
инсталирања, испорука софтвера може да обухвата конфигурисање и подешавање система, 
испоруку документације и обуку корисника за употребу система. 

Испорука софтвера обухвата инсталирање и подешавање софтвера тако може да се користи. 
Софтвер може бити инсталиран: 

 У радном окружењу корисника. То подразумева да су сви модули инсталирани на 
рачунарима који се налазе у предузећу корисника. 

 Тако да је доступан корисницима преко Интернета. То значи да је софтвер 
инсталиран на серверу софтверске фирме која производи софтвер, или на серверима 
фирме која пружа Интернет услуге (Internet Service Provider). 

Веома важан аспект испоруке софтвера кориснику је пружање услуга тренинга и обуке 
запослених у фирми корисника. Запослени ће софтверски систем користити на различите 
начине, имаће приступ различитим модулима и због тога је неопходно обуку обезбедити за 
различите корисничке улоге. Софтверске системе користе два типа корисника: 

 Корисник (User). Користи софтверски систем да би решио проблеме наведене у 
спецификацији захтева за софтвером.  

 Оператер (Operator). Врши додатне активности које обезбеђују ефикасно коришћење 
софтвера од стране корисника. 

Примери послова (функција) које обављају корисници и оператери су приказане у табели 1. 

Табела 1. Примери послова које обављају корисници и оператери 

Послови корисника Послови оператера 

Рад са подацима Дозвола приступа и додела права корисницима 

Рад са датотекама Дозвола приступа ресурсима у систему 

Анализа података Израда резервних копија (backup) 

Израда дијаграма и графова Инсталирање софтвера и хардвера 

 Опоравак система 

Следеће ставке су пресудне за успешан трансфер софтвера из производње у употребу: 

 Тренинзи (Обуке) – учење са циљем да се стекну одговарајуће знање, вештине и 
стручност (компетенције) за рад у неком домену (са одговарајућим софтвером) 

 Документација – скуп докумената у папирном или електронском облику (диск, 
интернет) који обезбеђује потребна знања и упутства за рад са системом 

Тренинзи 

Трензизи и обуке се разликују према својој намени. Прва подела је према аспекту рада, тј. 
сегменту софтверског система који треба да покрију, а друга подела је према групи корисника 
пошто различите групе корисника имају различите потребе. У основи тренинг треба обезбедити 
за две групе корисника: обични корисници софтвера и оператери.  

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 
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Тренинзи обичних корисника обухватају детаљну обуку за употребу одређених сегмената 
софтвера, а према опису посла који обавља корисник. Неопходно је да корисник добро разуме 
посао који ради, а софтвер обезбеђује подршку за свакодневне активности. Пример тренинга је, 
рецимо, употреба софтвера за рад са одређеном врстом записа (ентитета) и обухвата све 
основне операције које се могу вршити над записом: додавање новог записа, измене постојећег 
записа и уклањање постојећег записа. 

Тренинг за оператере треба да је фокусиран на то како софтвер ради, да би оператер могао 
ефикасно да одржава систем и пружа подршку обичним корисницима. Обука оператера 
обухвата: инсталирање и конфигурисање система, управљање правима приступа ресурсима, 
управљање правима појединих корисника или група корисника, праћење перформанси система. 

Тренинзи се пружају и у специјалним случајевима као што су: 

 Тренинг због промене посла. Овде постоје две могућности: промена радног места у 
предузећу и нови корисник. Када је у питању промена радног места, корисник је 
вероватно већ имао тренинг за одређене сегменте софтвера спцифичне за старо радно 
место, па је неопходно увести га кроз тренинг у спцифичности новог радног места, 
што подразумева упознавање нових функционалности софтвера. За новог запосленог 
тренинг треба да обезбеди увођење у посао и употребу одговарајућих сегмената 
софтвера. 

 Тренинг за кориснике који ретко користе софтвер. Постоје корисници који ретко 
употребљавају софтвер, па постоји велика вероватноћа да ће до поновне употрене 
заборавити детаље неопходне за ефикасну употребу софтвера. Пример таквог посла је 
припрема периодичних извештаја помоћу софтвера, на пример кварталног или 
полугодишњег извештаја.  

 Тренинг за кориснике са специјалним потребама. Постоје корисници који имају 
потребу за коришћењем напредних функционалности софтвера, па је за њих потребно 
организовати тренинг који ће обезбедити упознавање са напредним 
функционалностима софтвера које нису потребне обичним корисницима у 
свакодневном раду. Пример оваквих тренинга би били тренинзи за припрему 
напредних извештаја са графичким елементима и дијаграмима. 

Током тренинга је корисницима потребно пружити помоћ да би успешније савладали 
предвиђене теме. Методе које обезбеђују помоћ приликом тренинга су: 

 Употреба формалне документације, 

 Употреба online система за помоћ, 

 Часови са демонстрацијом извршавања одговарајућих послова употребом софтвера, 

 Употреба напредних корисника – експерата за реализацију тренинга. 

Формална документација треба да постоји за сваки систем који се користи, а може се 
користити као подршка приликом организовања тренинга. Најчешће је организована као 
колекција докумената или упутстава који су доступни корисницима. Проблем са оваквом 
документацијом је да корисници немају навику да је користе за обуку или када имају проблеме 
у раду. 

Помоћ која је стално доступна (Online help) је организована или као помоћ уграђена у сам 
софтверски производ, или као помоћ доступна преко Интернета. Оваква помоћ обично садржи 
детаљне информације о систему и његовој употреби. Помоћ се реализује као колекција 
хипермедијалних садржаја који су интегрисани у јединствен систем за помоћ. Примена 
хипермедијалних технологија обезбеђује лако и брзо проналажење одговарајућих тема. 

Часови са демонстрацијом употребе су веома ефикасан начин обуке пошто се теме обрађују 
детаљно и корак-по-корак. Овакав приступ обезбеђује тренутне повратне информације од 
корисника, што се може искористити за унапређење и система за помоћ а и самог софтвера. 

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 
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Напредни корисници или експерти су корисници који су претходно обучени да софтверски 
производ користе на напредном нивоу. Овакви корисници могу веома ефикасно да обезбеде 
помоћ обичним корисницима због личног искуства. Овакав приступ даје добре резултате пошто 
мотивише кориснике да и они постану напредни корисници. Напредни корисници добро 
разумеју сам софтвер, његове карактеристике и организацију, и због тога представљају одличан 
извор информација (и повратних информација) за систем аналитичаре и програмере који су 
одговорни за развој и одржавање софтвера. 

Документација 

Документација се припрема као помоћ приликом коришћења софтвера, за његово одржавање, и 
као помоћ приликом тренинга. Исти документ најчешће није погодан за различите учеснике 
животног циклуса софтвера. На пример, документација која садржи техничке детаље дизајна 
софтвера је погодна за инжењере који одржавају софтвер, али није погодна за крајње кориснике 
који не разумеју ниво техничких детаља. Дакле, документација се обично припрема за одређену 
групу људи који имају специфичну улогу у животном циклусу софтвера. Тако се може 
разликовати документација припремљена за софтверске инжењере, крајње кориснике, 
оператере, менаџмент или тржиште. С обзиром на аудијенцију, постоји више типова 
документације у животном циклусу софтвера.  

Корисничко упутство (User’s Manual) је документ намењен крајњим корисницима, или 
специфичним групама крајњих корисника у случајау када се односи неки посебан аспект 
употребе софтвера. Уводни део је садржај опште намене, а потом следи детаљни опис 
одабраних функционалности. Типичан садржај корисничког упутства је: 

 Опис основних функција система и њиховог међусобног односа, 

 Опис сваке функције у смислу свих екранских форми које корисник користи током 
рада, намене сваке екранске форме, и резултата који се добијају приликом рада, 

 Опис улазних параметара који за сваку функцију, 

 Опис свих излазних резултата након извршења функције, 

 Опис свих специјалних својстава за сваку од функција (нпр. критичне путање 
извршавања или ограничења). 

Корисничко упутство треба да обезбеди брзо и једноставно проналажење потребних 
информација. Добра пракса је да се текст допуни илустрацијама, дијаграмима и табелама. 

Упутство за оператер (Operator’s Manual) је документација слична по начину организовања 
материјала као и корисничко упутство. За разлику од корисничког упутства, овај документ 
садржи информације о прформансама система, приступу систему, хардверској и софтверској 
конфигурацији, и за прављење резервних копија података. Документ почиње описом система и 
потом следи детаљни опис намене система и његових функционалности. Разумевање 
функционалности система омогућује оператеру да пружи ефикасну подршку корисницима. На 
основу познавања функционалности система, оператер ће у случају пријаве проблема моћи да 
сагледа да ли он може решити проблем или мора позвати софтверске инжењере задужене за 
одржавање. 

Генерално упутство за систем (General System Guide) даје преглед система без детаља о 
свакој од функционалности које систем пружа корисницима. На основу овог документа се може 
сагледати да ли систем задовољава потребе некеог корисника (организације или предузећа). 
Врло честу је овај документ реализован као брошура намењена генералним корисницима тј. 
тржишту. 

Туторијали (Tutorials) су документи који пружају детаљан водич кроз одређене 
функционалности система корак-по-корак. Туторијал може бити документ или 
мултимедијални садржај који се покреће директно из софтверског производа или преко 
интернета. Корисник може да прочита о некој функционалности, а затим да корак-по-корак 
прође кроз извршење функционалности.  

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 
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Водич за програмере (Programmer’s Guide) је документ сличан корисничком упутству , али 
садржи опис функционалности система на нивоу који је потребан програмерима за развој и 
одржавање система. Документ садржи опис свих софтверских компоненти система, њихових 
релација, као и хардверске конфигурације неопходне за извршавање софтвера. Програмерски 
водич је неопходан за ефикасно одржавање софтвера, пошто врло често софтвер одржавају 
програмери који нису учествовали у развоју.  

Помоћ корисницима у решавању проблема 

Приликом употребе софтвера корисници се срећу са разним проблемима који захтевају помоћ. 
Помоћ у решавању проблема (Troubleshooting) се може добити из документације или од 
одговарајућих људи (оператер у самој организацији, или особље задужено за одржавање 
софтвера). Решавање проблема подразумева: 

 Откривање извора проблема. Потребно је детектовати место у систему где је настао 
проблем (нпр. екранска форма или нека процедура), као и активност која је довела до 
појаве проблема (нпр. извршавање неког задатка као што је сложено рачунање). 

 Трежење помоћи. Након откривања проблема, потребно је потражити помоћ или у 
документацији, или од одговарајућег особља (оператер, или особље задужено за 
одржавање софтвера).  

 Интервенција на систему. Након сагледавања решења за детектовани проблем, 
потребно је одрадити интервенцију која ће уклонити проблем из система. 
Једноставније интервенције може одрадити оператер у фирми, а проблеме који 
захтевају измену софтвера решавају инжењери задужени за одржавање софтвера.  

Приликом отклањања проблема користи се следећа документација: 

 Референтни водич за грешке (Failure Message reference Guide) је документ који на 
униформан и конзистентан начин пружа информације о грешкама које могу настати 
приликом рада са софтвером. Наравно, увек постоје грешке које нису откривене, нису 
обухваћене овим документом, а по правилу представљају проблем који морају решити 
софтверски инжењери који одржавају систем. Поред описа проблема који доводи до 
грешке, водич треба да обезбеди и упутство како приступити решавању проблема 
(консултовањем документације или одговарајућих особа). 

 Систем за тренутну помоћ (Online help) је скуп докумената који се позива 
директно из софтвера, на месту где је детектован проблем. Систем за помоћ може 
бити уграђен у сам софтверски производ, а може бити постављен и на интернету 
(најчешће на сајту произвођача софтвера). Систем за тренутну помоћ се реализује као 
хипермедијални материјал који омогућује брзу навигацију и претрагу садржаја. 

 Кратки референтни водич (Quick Reference Guide) је документ који садржи кратки 
преглед основних функционалности система. Најчешће се користи као брзи подсетник 
или приручник за обављање послова. Врло често је доступан и на екрану у оквиру 
софтвера избором одговарајуће комбинације тастера (пречица). 

Аутор: Доцент др Жељко Стојанов (нерецензирани материјал) 
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Захтеви корисника 
Током целог животног циклуса корисници постављају различите захтеве у вези софтвера који 
користе у свом пословању.  Захтеви се јављају у различитим фазама, и могу се односити на 
различите аспекте постојања и употребе софтвера. Захтев треба да буде реализован као 
формални документ који садржи спецификацију захтева од стране корисника, али и статусне 
информације о процесу реализације захтева. У општем случају могу се разликовати два типа 
захтева: 

 Захтеви за развојем новог софтвера. Ови захтеви се јављају у иницијалној фази 
развоја софтвера и на основу њих се дефинише спецификација, а потом и дизајн 
софтверског производа који треба реализовати. 

 Захтеви у фази одржавања. Ови захтеви се јављају након испоруке иницијалне 
верзије софтвера корисницима, а могу се посматрати у општем смислу као захтеви за 
одржавањем софтвера.  

Захтеви који се јављају у току одржавања софтвера се могу поделити на: 

 Захтеви за унапређењем или проширењем функционалних карактеристика 
софтвера. Ови захтеви се односе на додавање нових или унапређење постојећих 
функционалних карактеристика софтвера. Примери оваквих захтева су: додавање 
новог извештаја у софтверску апликацију, додавање новог поља у некој визуелној 
форми да би се обезбедило укључивање новог податка у обраду (овакав захтев 
подразумева и додавање одговарајућег поља у бази података и измену дела софтвера 
који чини пословну логику), или додавање модула са неколико функционалности. Ове 
захтеве пријављују корисници софтвера. 

 Захтеви за отклањањем грешака у софтверу. Ови захтеви се односе на уочене 
недостатке, и често се у литератури зову извештаји о проблемима или извештаји о 
дефектима. На основу оваквих захтева се реализује корективне активности одржавања 
софтвера. Примери оваквог захтева су: није функционално неко дугме за покретање 
акције, акција се не реализује на очекивани начин. Ове захтеве пријављују корисници 
софтвера. 

 Захтеви за адаптирањем софтвера. Ови захтеви потичу од корисника и односе се 
на модификацију и прилагођење софттвера новим техничким/технолошким 
околностима у пословном окружењу корисника. Ови захтеви се могу односити на 
обезбеђивање интеграције софтвера у ново окружење које чине друге софтверске 
апликације, или адаптација за нову хардверску платформу или оперативни систем. 

 Захтеви за преветивним изменама софтвера. Ови захтеви потичу од самих 
програмера, а њихов циљ је да се превентивно изврше измене софтвера да би се 
избегли потенцијални проблеми, или да би се поправиле перформансе софтвера као 
што су брзина рада или употреба рачунарских ресурса у систему. 

Процесирање захтева 

Процес се дефинише као секвенца корака који се извршавају са одређеном наменом. Разлози за 
дефинисање процеса су повећање квалитета производа, боље разумевање процеса од стране 
учесника, подршка управљању и побољшању самог процеса, као и аутоматизација неких делова 
или целог процеса. Процес се може дефинисати моделом који омогућује да се тај процес може 
исфорсирати и контролисати. Процес захтева је процес у којем се захтев предлаже 
(пријављује, специфицира), анализира и евалуира, прихвата или одбацује, распоређује, и прати 
до имплементације. У пракси не постоји јединствен или стандардан општеприхваћен процес, 
већ свака организација дефинише процес према својим потребама. 

Добро дефинисан процес треба да обезбеди формалне процедуре за пријаву и праћење захтева, 
евалуацију свих аспеката захтева (техничка изводљивост, ресурси, трошкови, временска 
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ограничења), као и комплетирање свих акција неопходних за имплементирање одобрених 
захтева.  

У оквиру животног циклуса захтева активно учествују корисници који пријављују захтеве и 
особље задужено за реализацију процеса захтева у софтверској организацији која развија и 
одржава софтвер. Ако се посматра типичан процес реализације захтева онда се могу 
идентификовати следећи учесници у процесу: корисници који пријављују захтеве, менаџери 
(врло често вође тимова у мањим фирмама) који доносе одлуке о процесирању и програмери 
који реализују промену. Типичан процес захтева корисника са учесницима у процесу је 
приказан на слици 11. 
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Слика 11. Типичан процес захтева корисника 

Основно својство процеса одржавања софтвера је сарадња програмера (софтверских експерата) 
и корисника софтвера. У пракси корисници пријављују захтеве и проблеме, али су врло често 
активно укључени и у дискусију око проналажење решења и у доношење одлука везаних за 
процесирање захтева. 

Веома важан аспект процесирања захтева корисника је јасно дефинисање улога и одговорности 
у процесу, као и аутоматска подршка за процесирање захтева. Аутоматска подршка 
подразумева развој наменских софтверских алата за праћење процесирања захтева, као и 
одговарајућих репозиторијума (база података) у којима се складиште све неопходне 
информације у вези процесирања захтева.  

Такође је воема важно обезбедити корисницима ефикасан и униформан начин за пријављивање 
захтева. У пракси се захтеви врло често пријављују на различите начине, као што су: позив 
телефоном, слање мејла, директни контакт или попуњавање формулара са захтевом на Веб 
сајту произвођача софтвера. Специфицирање захтева се осим у случајевима једноставних 
захтева врши у неколико итерација у којима корисници и софтверски експерти долазе до јасно 
дефинисаног захтева који се може имплементирати.  
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На процесирање захтева утиче и приоритет захтева, или приоритет који је додељен кориснику. 
Постављање приоритета је важно због ефикасности процесирања захтева, интерне 
органиизације у софтверској организацији, али и задовољења потреба корисника. Врло често се 
реализација захтева одлаже ако је захтев дошао од клијента који има мали приоритет, на 
пример због нередовног плаћања пружених услуга. Такође, приоритет захтева који постави 
корисник може бити промењен у зависности од сложености захтева и текућих послова у 
софтверској организацији. Чест је случај да се односи измежу софтверске организације и 
клијената регулишу уговорима о одржавању софтвера, који могу допринети ефикаснијем 
процесирању захтева, али и повећању задовољства корисника. 
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