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Защо ни трябва  

софтуерното инженерство? 

Сложни и продължителни проекти 

Отделни модули от решението, които трябва да 

работят заедно 

 Голям екип – разпределение и следене на работата 

 Въвеждане на роли и практики 

 

 



Формална дефиниция 

 Прилагането на систематичен, дисциплиниран, 

количествено измерим подход към разработването, 

функционирането и съпровождането (поддръжката) 

на софтуера 

 Изследване на подходите 

 

 Дефиниция, дадена от IEEE, 1990 



Качествен процес или качествен 

продукт 



Основни етапи при разработка 

 Анализ 

 Дизайн 

 Разработка 

 Тестване 

 Внедряване и поддръжка 



Анализ на изискванията 

 Определя потребностите или условията за нови или 

съществуващи продукти 

 Анализира противоречащите си изисквания на различните 

заинтересовани лица (stakeholders) 

 Анализиране, документиране, валидиране и управление на 

изискванията 

 Изискванията трябва да бъдат документирани, обжалвани, 

измерими, проверими, проследими, свързани с определени 

бизнес потребности или възможности, и да определя ниво на 

детайлност, достатъчно за проектирането на системата. 



Цел на изискванията 

Отговарят на въпроса „Какво“, а не „Как“ 

Определят ограниченията (constrains) на системата 

 Изготвяне на спецификация на софтуерните 

изисквания 



Видове изисквания 

Функционални 

 Всичко, засягащо функционалността на системата 

 Нефункционални/Качествени 

Сигурност 

 Performance 

 Disaster recovery 

 други 

 



Техники за събиране на изисквания 

 Преглед на съществуващата документация 

 Интервю 

 Наблюдение 

 Прототипиране 

 Reverse Engineering 

 Въпросник 

 



Спецификация на изискванията 

 Описва функционалните и нефункционалните изисквания 

 Описва use cases и actors 

 Върху нея се базира разработването на системата 

 Основа за тест екипа и техните тест случаи 

 „Договор“ между клиента и разработващия екипа какво 

трябва да се поддържа от системата и какво не (out of 

scope) 

 Важен елемент от планирането на проекта, цената и 

сроковете 

 



Unified Modeling Language (UML) 

 Графичен език за визуализиране, специфициране, 

конструиране и документиране на елементите на 

една софтуерна система 

 Използват се видове диаграми за описанието на 

различни аспекти на системата 

Структурни диаграми 

 Поведенчески диаграми 



Use case diagram 



Sequence diagram 



Задача 

Функционални изисквания:  

 Какви действия трябва да се 

поддържат? 

 Какви грешки да очакваме и 

тяхното противодействие? 

Нефункционални изисквания: 

 Сигурност? 

 Бързина? 



Архитектура и дизайн 

Определя се компонентите, отношенията между тях и 

техните свойства 

 Критичен етап за цялостната система и важни 

елементи като performance 

 Трябва да покрива всички изисквания, описани в 

спецификацията на изискванията 

Описва се в дизайн документ 

 



Разработка 

 Наричана още имплементация (implementation) или 

development 

 Често писането на код представлява 20% от целия 

проект 

 „Три пъти мери, един път режи“ 

 Разнообразие от езици за програмиране и 

технологии 

 

 



Тестване 

 Няма за цел да открива бъговете, а да демонстрира 

че системата отговаря на изискванията по 

спецификация 

 Документира се изпълнението на тестовете и техните 

резултати в тест репорт/и 

 Не е възможно да се тестват абсолютно всички 

възможности 

Спестените пари от по-кратко или по-ограничено 

тестване често води до финансови загуби  

 



Видове методи за тестване 

 Black box testing 

White box testing 



Видове тестове 

 Unit testing 

 Integration testing 

 Functional testing 

 System testing 

 End-to-end testing 

 Sanity testing (Smoke) 

 

 

 Regression testing 

 Acceptance testing 

 Load testing 

 Stress testing 

 Performance testing 

 Recovery testing 

 



Автоматизирано тестване - Демо 

Selenium 

Автоматизирано 

тестване на уеб 

приложения 

Безплатно използване 

 



Цена за коригиране на грешките по етапи 



Методологии за разработка на 

софтуер 

 Класически 

Waterfall 

 Rapid Application Development 

 Прототипен модел 

 

 Гъвкави 

 Scrum 

 Kanban 

 Extreme programming (XP) 

 



Водопад (Waterfall) 



12те принципа на гъвкавите 

методологии 
1. Удовлетворение на клиентите чрез бърза доставка на полезен софтуер 

2. Промяна в спецификациите е възможна, дори и в късните фази на проекта 

3. Често предоставяне на работещ софтуер (в периоди от седмици, а не месеци) 

4. Работещият софтуер е основната мярка за напредък 

5. Устойчиво развитие, което успява да поддържа постоянно темпо 

6. Тясно, ежедневно сътрудничество между бизнес служители и разработчици 

7. Разговорите лице в лице са най-добрата форма на комуникация (съвместна 
локация) 

8. Проектите се изграждат около мотивирани хора, на които се има доверие 

9. Непрекъснато внимание към техническо съвършенство и добър дизайн 

10. Простота - изкуството максимално количество работа да бъде пропусната, е от 
съществено значение 

11. Самоорганизиращи се екипи 

12. Редовна адаптация към променящи се обстоятелства 

 



Гъвкави (Agile) методологии - Scrum 

 Работи се с итерации, наречени спринтове 

 Роли в екипа 

 Product Owner 

 Scrum Master 

 Development Team 

 Срещите като част от процеса 

 За планиране на спринта и задачите в него 

 Ежедневни срещи 

 Преглед на спринта 

 Backlog grooming 

 



Scrum Poker Демо 



Роли 

 Бизнес аналист 

 Архитект/Дизайнер 

 Програмист 

 Тест инженер 

 Проджект мениджър 

 Инженер по поддръжката 

 

 





Какво може да ти даде такава 

работа 




