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Дизајн софтвера у пословним системима 
Дизајнирање је креативни процес трансформације проблема у решење. Такође под дизајном 
сматра и коначно решење проблема.  

Као резултат анализе захтева корисника добија асе документ са детаљним описом захтева који 
је важан за кориснике, и документ са детаљним техничким описом проблема који је важан за 
пројектанте софтвера. Дизајнирање софтвера је процес трансформације документа са захтевима 
корисника у софтверско решење које ће решити наведене проблеме. Дизај представља решење 
проблема. 

Процес израде пословног софтвера је итеративан. У њему се појављују две основне фазе у 
којима се креирају концептуални дизајн, и технички дизајн. Концептуални дизајн се креира 
на основу спецификације захтева корисника и садржи опис функција система, тј. одговара на 
питање шта софтвер треба да ради. Пре него што се пређе на израду техничког дизајна, 
корисници морају потврдити да је концептуални дизајн ообухватио све захтеве које су навели у 
спецификацији. Након тога се креира технички дизај који садржи техничке детаље неопходне 
тиму који ће имплементирати решење. Технички дизајн користи техничку терминологију 
(жаргон), а треба да да одговоре како систем ради. Односи између учесника у процесу и 
дизајна софтвера су приказани на слици 1. 
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Слика 1. Концептуални и технички дизајн софтвера 

Спецификацију концептуалног и техничког дизајна је одговорност дизајнера система. 
Приликом израде концептуалног дизајна они се консултују са корисницима, а технички дизајн 
се доставља тиму који треба да релизује техничко решење проблема. 

Концептуални дизајн 

Концептуални дизајн садржи опис функција које софтвер треба да пружи корисницима. У 
концептуалном дизајну треба сагледати следеће аспекте софтвера: 

 Који су извори података за софтвер? Овде се мисли на начин добављања и уношења 
података у софтвер. Извор података могу бити корисници који уносе податке у 
софтвер, спољне база података којима софтвер може да приступи, или подаци који се 
прикупљају мерењем величина у разним процесима. 

 Шта се дешава са подацима у софтверу? Софтвер врши обраду податак и треба да 
обезбеди резултате у облику погодном за корисника. Обрада података подразумева 
интерпретирање улазних података, трансформације над подацима тако да се добију 
жељени резултати, као и превођење података у облик погодан за приказ кориснику. 

 Како систем изгледа корисницима? Овде се разматрају елементи решења 
корисничког интерфејса и избор технологије за приказ софтвера корисницима. Такође 
овде треба сагледати и који сегменти система су доступни појединим групама 
корисника.  
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 Које опције и избори се нуде корисницима? Овде треба размотрити ниво интеракције 
корисника са софтвером, услове и могућности за приступ појединим сервисима које 
софтвер пружа. 

 Који је временски распоред догађаја? Процесирање података, што је и основна 
функција софтвера захтева одређено време. Такође и акције уноса и приказа података 
су временски зависне. Врло често је случај да је реализација неке акције зависна од 
комплетирања неких других акција, или доступности одређених података, што све 
утиче на временски распоред догађаја током употребе софтвера. 

 Како изгледају екрани и извештаји? Екрани и извештају су део корисничког 
интерфејса софтвера и они морају задовољити основне претпоставке за дизајн 
корисничког интерфејса, као што су конзистентност изгледа и конзистентнос 
процесирања. Такође, пословна решења су специфична за одговарајућу област, и 
организацију која их користи, па је то неопходно узети у обзир приликом дизајна.  

Основне карактеристике концептуалног дизајна су: 

 Писан је језиком који разумеју корисници. Концептуални дизајн треба да опише шта 
систем ради, тј. које функције име. Пошто су то функције које ће користити 
корисници система, а корисници такође треба да дају потврду да су функције у складу 
са њиховим захтевима, концептуални дизајн мора бити написан тако да га крајњи 
корисници разумеју. Корисницима треба да на разумљив начин буду представљене 
спољашње, тј. за њих видљиве функције система. 

 Не садржи технички жаргон. Корисници система су људи различитог профила и 
врло често немају довољно техничког знања везаног за софтвер и хардвер у 
пословним системима. Због тога употреба техничкиих термина, или жаргона, може 
само да збуни кориснике, па их због тога треба избегавати.  

 Треба да опише функције система. За корисника је битно да софтвер омогући 
решавање његових проблема који су наведени у спецификацији захтева. То значи да је 
и опис који је потребно доставити кориснику на том нивоу, тј. опис функција система 
које обезбеђују решавање наведених проблема. 

 Не зависи од имплементације. За корисника је битно да зна да ће систем решити 
његове проблеме, а начин имплементације у смислу потребног хардвера, или 
елемената техничког дизајна софтвера нису битни. Такође, концептуални дизајн треба 
да има опис функционалности које се могу имплементирати на различитим 
платформама, како хардверским тако и софтверским. 

 Повезан је са спецификацијом захтева. Захтеви корисника су специфицирани у 
документи који је полазна основа за креирање концептуалног дизајна система. Све 
функционалности описане у концептуалном дизајну система морају имати извор у 
документ са спецификацијом захтева. 

Поред карактеристика које су наведене, концептуални дизајн треба да обезбеди креирање 
техничког дизајана који ће послужити за имплементацију софтвера. 

Технички дизајн 

Технички дизајн треба да садржи детаљну техничку спецификацију која омогућује 
имплементацију система према специфицираним захтевима. То значи да се овде опис захтева у 
концептуалном моделу мора превести на техничку терминологију која омогућује 
имплементацију. Технички дизајн укључује: 

 Опис хардверских компоненти система. Софтвер се извршава на хардверским 
компонентама, па је због тога неопходно прецизно дефинисати техничку 
спецификацију хардвера који је неопходан за извршавање софтвера. Врло често је 
случај да је потребно у систем укључити специјалне хардверске компоненте, као на 
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приме наменске сервере, или електронске уређаје са уграђеним рачунаром који 
омогућују прикупљање података (читачи картица, електронске ваге, итд.).  

 Хијерархију и функције софтверских компоненти. Савремени пословни системи 
најчешећ су врло сложени па то подразумева да постоји велики број софтверских 
компоненти различите намене. Веома је важно да се јасно представи хијерархијска 
организација софтвера, и да се свака компонента опише детаљно у смислу њених 
функционалности и веза са осталим софтверским компонентама. 

 Структуру и токове података. Структура и токови података треба да одговарају 
стварним пословним процесима за које се креира софтверско решење. Треба јасно 
деифинисати структуру података, начин складиштења, као и све процесе обраде и 
приказивања.  

Пример на којем се може уочити разлика између концептуалног и техничког дизајна је 
приказан на слици 2. 
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Слика 2. Пример разлике у документима са концептуалним и техничким дизајном 

Креирање дизајна софтвера 

Креирање дизајна софтвера подазумева одређивање скупа компоненти и интерфејса између 
компоненти тако да задовољавају скуп постављених захтева. Постоје различите мотоде за 
дизајнирање система, али свака од њих садржи неки вид декомпозиције која полази од 
представе система на високом нивоу, и затим прелази на ниже нивое где су детаљније описане 
функционалности и карактеристике сваке од компоненти. Дизајн може бити креиран на један 
од следећих начина: 

 Модуларна декомпозиција. Подразумева додељивање функција компонентама. Дизајн 
почиње од највишег нивоа, и затим описује како је свака компонента изграђена и које 
функције пружа. Такође је потребно описати и односе између компоненти. 

 Декомпозиција базирана на подацима. Дизајн се базира на структури података, па су 
компоненте система распоређене у модуле (пакете) са хијерархијском структуром која 
одговара структури базе података. 

 Декомпозиција базирана на догађајима. Дизајн је базиран на догађајима које систем 
треба да обради. Овде је важно сагледати како догађаји утичу на промену стања 
система.  

 Декомпозиција базирана на улазима у систем. Ово је приступ базиран на улазима које 
корисници обезбеђују за систем. Полази се од високог нивоа описа улаза, а затим се 
детаљно описују компоненте које обезбеђују да се реализује функционалност за дати 
улаз. 

 Објктно-оријентисани дизајн. Дизајн обезбеђује идентификацију класа и објеката и 
њихових међусобних релација. На високом нивоу се описује сваки објекат, а затим се 
на нижем нивоу описују његови атрибути и акције. Дизајн треба да опише и све 
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релације између објеката. Такође је важно сагледати хијерархијску организацију 
објеката у сложеније целине као што су пакети или подсистеми. 

Бзе обзира на метод дизајна софтвера, увек се врши декомпозиција софтверских компоненти на 
више нивоа, као што је приказано на слици 2. 
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Слика 2. Нивои декомпозиције софтвера приликом дизајна 
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