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POVZETEK

Magistrsko delo obravnava problematiko izgradnje odločitvenega modela za izbiro orodja
za načrtovanje informacijskih sistemov. Za izgradnjo odločitvenega modela moramo
najprej definirati odločitveni problem, zato smo v začetku magistrskega dela predstavili
analizo teoretičnih izhodišč odločanja in odločitvenega procesa. Nadaljevali smo z
definiranjem odločitvenega problema izbire orodja za načrtovanje informacijskih sistemov,
ki je predmet nadaljnje obravnave magistrskega dela. Odločitveni problem smo v raziskavi
peljali skozi faze odločitvenega procesa, kjer smo določili parametre, po katerih smo
vrednotili in medsebojno primerjali alternative.
Načrtovanje informacijskih sistemov podpirajo CASE (Computer Aided Software
Engineering) orodja, ki omogočajo avtomatizacijo procesa razvoja in vzdrževanja
programske opreme in pripadajoče dokumentacije sistemov.
Na podlagi tega smo v magistrskem delu predstavili faze razvoja programske opreme in
procesne modele: kaskadni procesni model, objektni procesni model in model Scrum & XP
(ekstremno programiranje).
UML (Unified Modelling Language) je poenoten jezik za objektno modeliranje (standard),
kjer uporabnik glede na lastne potrebe sam izbira razvojni proces izdelave modela. UML
CASE orodja nam omogočajo standardno povezovanje in avtomatizacijo vseh faz
življenjskega cikla programskih sistemov, skrajšajo in standardizirajo razvoj in vzdrževanje
programske opreme ter izboljšajo kakovost programske opreme. Z uporabo orodij UML
CASE pri razvoju programske opreme podjetja dosežejo večjo konkurenčnost na trgu.
V magistrskem delu smo se osredotočili na UML CASE orodja. Na trgu je veliko
kakovostnih UML CASE orodij. UML CASE orodja, ki smo jih izbrali za predmet raziskave,
so: Enterprise Architect 9.2, Visual Paradigm UML 9.0 SP2 in Altova Umodel 2012. Izbrana
UML CASE orodja so alternative odločitvenega modela.
Na podlagi določenih parametrov in izbranih alternativ izvedemo njihovo vrednotenje s
pomočjo določitve uteži parametrov in odločitvenih pravil. S tem zgradimo odločitveni
model. Za izgradnjo odločitvenega modela za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih
sistemov smo določili trideset parametrov (dvajset osnovnih in deset izpeljanih), ki smo jih
povezali v drevo kriterijev. Parametre, po katerih smo primerjali in vrednotili alternative,
smo izbrali na podlagi zahtev, kaj vse naj bi UML CASE orodja zagotavljala, ter da s temi
parametri pokrijemo vse faze razvoja programske opreme.
Za izgradnjo odločitvenega modela smo uporabili metodi večparametrskega odločanja
DEX in AHP, ki omogočata obravnavanje odločitvenega problema z velikim številom
parametrov in alternativ ter uporabo kvalitativnih parametrov. Da bi ugotovili, ali metoda
večparametrskega odločanja vpliva na izbiro orodja za načrtovanje informacijskih
sistemov, smo v magistrskem delu zgradili odločitveni model DEX in odločitveni model
AHP. Na podlagi rezultatov vrednotenja alternativ in določenih pravil za sprejemljivost
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alternativ s pomočjo odločitvenega modela DEX, kakor tudi odločitvenega modela AHP, je
rangiranje alternativ enako.
Za ugotovitev trditve, da medsebojna odvisnost kriterijev vključenih v odločitveni model
vpliva na vrednotenje in izbiro alternative, smo izvedli anketo o uporabi UML CASE orodij
med zaposlenimi v razvoju programske opreme. Na podlagi analize rezultatov ankete smo
ugotovili, da subjektivno vrednotenje kriterijev vpliva na izbiro orodij.
Rezultat magistrskega dela je enoten odločitveni model za izbiro orodja za načrtovanje
informacijskih sistemov.
Ključne besede: odločanje, odločitveni problem, UML jezik, UML CASE orodja, metode
večparametrskega odločanja, parameter, alternativa.
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SUMMARY

DECISION MODEL FOR THE SELECTION OF INFORMATION SYSTEM
DESIGN TOOLS IN SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY

Master's thesis deals with the problems of building a decision making model for the
selection of information systems planning tools.
To build a decision making model we must first define the decision problem. We
presented the analysis of theorethcal principles of decision making and the decision
making process in the early parts of my dissertation. Then we proceeded defining the
decision making problem of »selecting the information systems planning tools« which is
the subject of further examination in my dissertation. Afterwards the decision problem
was taken through stages of the decision making process where we set the parameters by
which we evaluated and compared alternatives.
The planning of information systems supports CASE (Computer Aided Software
Engineering) tools. CASE tools allow the automation of the development process and the
maintenance of software, as well as documentation systems associated with the software.
In the dissertation we presented different phases of software development and
processing models: cascade processing model, object processing model and models
Scrum & XP (extreme programming)
UML (Unified Modelling Language) is an unified object modeling (standard) language,
where the user chooses his own manufacturing model development process, according to
his needs. UML CASE tools allow standard integration and automation of all program
system cycle phases as well as shorten and standardize the development and
maintenance of software. It also improves software quality. Companies using UML CASE
tools for developing software will improve their ability to compete in the market.
In our dissertation we have focused on UML CASE tools. The market has a lot of high
quality UML CASE tools. The UML CASE tools we chose are as follows: Enterprise Arhitect
9.2, Visual Paradigm UML 9.0 SP2 and Altova Umodel 2012. UML CASE tools are an
alternative for the decision making model.
With this we build a decision model. To build a decision model for the selection of
information system planning tools we chose thirty parameters (twenty basic and ten
derived), which we have linked to a criteria tree. Parameters by which we compare and
evaluate alternatives have been chosen based on what it is that UML CASE tools are
supposed to provide, as well as covering all phases of software development with these
parameters.
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To determine whether the method of multiparameter decision making affects the
selection of information systems planning tools we have built both DEX and AHP decision
making models. Based on the results of the evaluation of alternatives and the specific
rules for accepting alternatives of the decision-making DEX and AHP models, we conclude
that the alternatives are equally good.
In order to establish the claim that the relationship between the criteria involved in the
decision model affect the evaluation and selection of alternatives, we conducted a survey
on the use of UML CASE tools employed in the development of software. Based on the
analysis of survey results we conclude that the subjective evaluation of criteria affects the
choice of tools.
The end result of the dissertation is the uniform decision-making model for the selection
of information system planning tools.
Key words: decision making, decision problem, UML language, UML CASE tools, methods
of multiparameter decision making, parameter, alternative.
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1 UVOD

V današnjem času si ne znamo več predstavljati podjetja brez informacijske tehnologije
(IT) in informacijskih sistemov (IS). Vprašamo se, zakaj podjetje potrebuje IT/IS? Ne
glede na predstavljene vloge, ki jih lahko ima IT/IS v podjetju, lahko z vidika vrste
uporabe IT/IS opredelimo njene tri temeljne vloge. IT/IS lahko podpira (Lesjak in Natek,
2010, str. 1):
•
•
•

poslovne aktivnosti in procese,
odločanje in upravljanje,
zagotavljanje strateške oziroma konkurenčne prednosti podjetja.

Nekatera podjetja imajo lastni razvoj IT/IS, vse več podjetij pa si IT/IS zagotovi z
zunanjimi izvajalci. Organizacije za razvoj programske opreme, ki želijo konkurirati na
trgu, za razvoj programske opreme-rešitev uporabljajo objektni pristop k razvoju
informacijskih sistemov. Organizacije se tudi zavedajo, da je tudi uvajanje sistemov
kakovosti predpogoj za dolgoročno preživetje in razvoj. Ključni element za zagotavljanje
kakovosti je natančno definiran proces razvoja programske opreme.
Podjetja večjo kakovost razvoja programske opreme in doseganja svojih prednosti na trgu
dosežejo in zagotavljajo s pomočjo CASE orodij (computer aided softwear/systems
engineering). Osnovna ideja računalniške podpore je, da s povezovanjem in z
avtomatizacijo vseh faz življenjskega cikla programskih sistemov zagotovi popolnoma
integrirana orodja, ki bodo zmanjšala trud, potreben za razvoj in vzdrževanje programske
opreme.
CASE orodja omogočajo avtomatizacijo procesa razvoja in vzdrževanja programske
opreme in pripadajoče dokumentacije sistemov (E-računalništvo, 2012). Uporaba CASE
orodja nam mora zagotoviti (Rihar, 1998, str. 446):
•
•
•
•
•
•

povečanje produktivnosti in kakovosti rešitev,
zmanjšanje cene rešitve,
pospešitev procesa razvoja rešitev,
poenotenje dela projektnih skupin,
izboljšanje komunikacije v projektnih skupinah in
izboljšanje dokumentacije.

UML (Unified Modelling Language) je poenoten jezik za modeliranje. UML je danes
dejansko standard za objektno usmerjeno modeliranje, ki temelji na vrsti različnih
grafičnih diagramov (OMG, 2012).
UML CASE orodja so le en razred CASE orodij. Omogočajo nam računalniško podprto
(avtomatizirano) modeliranje sistemov, pri čemer za prikaz modela uporabljajo modelirne
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jezike (UML). UML CASE orodja podpirajo modeliranje poslovnih procesov, UML
diagramske tehnike, generiranje kode in modeliranje podatkovne baze.
Na trgu je veliko UML CASE orodij, zato je zelo dobro vedeti, kaj le-ta podpirajo, kaj
želimo od orodja oziroma katere faze razvoja programske opreme želimo, da orodje
podpira in ali nam njegova uporaba omogoča doseganje zgoraj navedenih ciljev. Cene
UML CASE orodij so visoke, zato moramo tudi vedeti, s kakšnimi sredstvi razpolagamo in
te podatke tudi upoštevati pri izbiri. Odločiti se moramo tudi, med katerimi alternativami –
UML CASE orodji bomo izbirali (zelo pomembno je, da del odločevalcev pozna alternative).
Glede na kompleksnost UML CASE orodij, njihovih visokih cen ter njihovega števila na trgu
lahko ugotovimo, da je izbira ustreznega orodja za načrtovanje informacijskih sistemov
zelo zahteven problem.
Naša ideja je, da problem izbire orodja za načrtovanje informacijskih sistemov
obravnavamo kot odločitveni problem s pomočjo metod s področja podpore odločanju, in
sicer z metodami večparameterskega odločanja. Za realizacijo te ideje je predhodno
potrebno rešiti podprobleme:
•
•
•

identifikacija pomembnih kriterijev po katerih bomo vrednotili, presojali in izbirali
orodja za načrtovanje informacijskih sistemov,
integracija identificiranih kriterijev v enotni odločitveni model in
izbira metod večparameterskega odločanja.

Glavni namen magistrskega dela je razvoj odločitvenega modela za izbiro orodja za
načrtovanje informacijskih sistemov s pomočjo odločitvene analize. V nadaljevanju je naš
namen tudi preizkušanje in vrednotenje razvitega odločitvenega modela na konkretnem
primeru izbire enega izmed treh UML CASE orodij, in sicer med:
•
•
•

Visual Paradigm 9.0 SP2,
Enterprise Architect 9.2 in
Altova Umodel 2012.

Namen magistrskega dela realiziramo skozi preverjanje naslednjih štirih hipotez:
H1: Kriterije za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov se da integrirati v
enotni odločitveni model.
H2: Nabor kriterijev vključenih v odločitveni model pomembno vpliva na izbiro orodja za
načrtovanje informacijskih sistemov.
H3: Medsebojna odvisnost kriterijev vključenih v odločitveni model pomembno vpliva na
izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov.
H4: Metoda za podporo odločanju pomembno vpliva na izbiro orodja za načrtovanje
informacijskih sistemov.
Postavljeno hipotezo »Kriterije za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov se
da integrirati v enotni odločitveni model;« smo preverjali z razvojem dveh odločitvenih
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modelov z uporabo dveh metod za podporo odločanju (DEX in AHP) in sintezo rezultatov
razvoja. Hipotezo »Nabor kriterijev vključenih v odločitveni model pomembno vpliva na
izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov;« smo preverjali z analizo
občutljivosti odločitvenega modela na odstranjevanje kriterijev. Tudi hipotezo
»Medsebojna odvisnost kriterijev vključenih v odločitveni model pomembno vpliva na
izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov;« smo preverjali z analizo
občutljivosti odločitvenega modela, in sicer na spreminjanju medsebojnega odnosa
kriterijev. Hipotezo »Metoda za podporo odločanju pomembno vpliva na izbiro orodja za
načrtovanje informacijskih sistemov;« smo preverjali s primerjalno analizo uporabe obeh
razvitih odločitvenih modelov na konkretni primer odločitvenega problema.
V magistrskem delu smo uporabili več metod raziskovanja. Deskriptivno metodo smo
uporabili za preučitev CASE orodij, UML jezika, UML CASE orodij in metod odločanja.
Metodo smo uporabili tudi za pregled podatkov o alternativah (Enterprise Architect 9.2,
Visual Paradigm UML 9.0 SP2 ter Altova Umodel 2012). Uporabili smo tudi študije
primerov, s katerimi smo preučili dosedanja raziskovanja na področju primerjave UML
CASE orodij. Metoda sinteze je glavna pri razvoju odločitvenega modela. Metodi DEX in
AHP smo uporabili za gradnjo odločitvenega modela za izbiro orodja za načrtovanje
informacijskih sistemov. Komparativno metodo smo uporabili pri primerjavi UML CASE
orodij za načrtovanje informacijskih sistemov in analizi odločitve. Z metode anketiranja
smo si pomagali pri preverjanju hipoteze: »Medsebojna odvisnost kriterijev vključenih v
odločitveni model pomembno vpliva na izbiro orodja za načrtovanje informacijskih
sistemov«. Pri dokazovanju hipotez smo uporabili metodo analize in sinteze. Izbira
alternative (orodja za načrtovanje informacijskih sistemov) je izvršena na podlagi ocen
posameznih lastnosti (kriterijev) alternativ in končne ocene alternative s pomočjo
programov za večparametrsko modeliranje DEXi in Web-HIPRE.
Področja primerjalne analize UML CASE orodij oz. orodij za načrtovanje informacijskih
sistemov se je lotilo nekaj domačih in tujih avtorjev. V raziskavah avtorji navajajo kriterije
po katerih med seboj primerjajo orodja za načrtovanje informacijskih sistemov vendar jih
ne integrirajo v model. Bhagwat in Meyer (2005) sta v raziskavi izvedla primerjavo dveh
UML CASE orodij, in sicer Enterprise Architect 5.0 in IBM Rational Rose 2003
(2003.06.13). Primerjavo orodij sta izvedla po naslednjih kriterijih:
•

•

funkcionalnosti orodja:
o UML značilnosti,
o povratna sinhronizacija,
o kompatibilnost,
o podpora novim funkcionalnostim UML,
o podpora projektnemu ciklu;
praktični vidiki:
o uporabnost,
o stroški.
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Raziskavo sta avtorja zaključila z ugotovitvami, da imata obe orodji močno podporo za
UML in razvoj. Bolj priporočata Enterprise Architect 5.0, saj ponuja odlično podporo
programskim jezikom in ima zelo impresivno kompatibilnost z UML 2.0. Poleg tega je
Enterprise Architect 5.0 opremljen z močnejšo kontrolo verzij, ki podpira tudi določanje
izhodišča in omogoča sledenje in upravljanje zahtev na diagramskih elementih. Zadnja
verzija ima tudi podporo za AccuRev in za nadzor različice programske opreme. To sicer
ne zagotavlja velike podpore v smislu programiranja in razvoja programske opreme,
vendar nudi odlično podporo celotnemu življenskemu ciklu projekta ter povratnemu
inženiringu, brez nakupa dodatnih produktov. Posebno privlačna je cena.
Pomen UML CASE orodij oz. orodij za načrtovanje informacijskih sistemov za stroko v
smislu njihove široke uporabnosti, npr. za razvoj spletnih aplikacij je v svojem diplomskem
delu raziskal in opisal Vinkler (2009). V raziskavi je ugotovil, da je na trgu precej podobnih
orodij, ki se med seboj razlikujejo: po videzu, funkcionalnosti in načinu risanja UML
diagramov. Ugotovil je tudi, da so posamezna orodja namenjena za različne programske
sisteme, njihova bistvena razlika pa je, da so nekatera plačljiva, nekatera pa odprtokodna
UML orodja. Po zadnji razliki je tudi predstavil značilnosti posameznih UML CASE orodij.
Med plačljivimi UML CASE orodji je raziskal najbolj izpostavljena orodja, in sicer:
•
•
•
•
•

Visual Paradigma for UML,
Altova UModel 2009,
Enterprise Architect 7.5,
MagicDraw in
Rational Software Architect.

Med odprtokodnimi brezplačnimi UML CASE orodji je raziskal:
•
•
•
•
•

StarUML,
Acceleo,
ArgoUML,
BOUML in
Umbrello UML Modeller.

Iz raziskave lahko razberemo, da je avtor je UML CASE orodja med seboj primerjal oz.
vrednotil po naslednjih kriterijih: videzu, funkcionalnosti, načinu risanja UML diagramov,
katere programske sisteme orodje podpira in ali je orodje plačljivo.
Raziskave so bile izvedene tudi o uporabi metod za podporo odločanju v okviru stroke.
Kovačič (2009) je v raziskavi razvil celovit sistem za avtomatizirano sestavo virtualnega
tima. Najprej je določil glavne sklope kriterijev, ki pogojujejo izbor ustreznosti kandidata
za določeno delovno mesto, in sicer: splošni podatki, strokovna usposobljenost, ocena
delovne uspešnosti in osebnostne lastnosti ter tehnično znanje.
Raziskal je metodi večparametrskega odločanja AHP in MAUT, ki sta bili najbolj primerni
za reševanje problema. V okviru raziskave je tudi zgradil model večparametrskega
odločanja za rangiranje kandidatov. Za sestavo virtualnega tima je avtor uporabil
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kombinacijo metod večparametrskega odločanja in optimatizacijsko metodo (linearno
programiranje).
AHP metodo večparametrskega odločanja je avtor opredelil kot ocenjevalno metodo, ki
vizualno strukturira kompleksne odločitvene probleme. AHP je tudi teorija merjenja
kriterijev, ki so številčno nemerljivi. S pomočjo AHP metode je avtor dobil uteži, ki
predstavljajo relativno pomembnost teh atributov.
MAUT metoda obsega kreiranje funkcij koristnosti za posamezne atribute in kasnejše
združevanje ocen po atributih v vrednosti (uteži) na višjem nivoju. Avtor je model
atributov za virtualni tim zgradil kot trinivojsko drevesno strukturo. Najnižji nivo ima za
podredna vozlišča liste drevesa. Vendar za optimalno izbiro tima avtor v raziskavi izbiro
kadra ne vrši po atributih v listih, ampak po vrednosti v vozliščih na tretjem nivoju, ker
predstavljajo bolj zaokroženo področje različnih znanj. Avtor je najprej na tem nivoju
naredil selekcijo. Potem je določil, da lahko glede na velikost tima izloči kandidate, ki so
po vseh kriterijih slabši od n drugih kandidatov, kjer je n velikost tima. S tem je zmanjšal
krog kandidatov za vhodne podatke v problem celoštevilskega programiranja. Uteži
kandidata na tretjem nivoju določa vpliv, ki ga ima enota odločitvene spremenljivke na
namensko funkcijo in omejitev v tem problemu. Omejitev je določil glede na maksimalno
število področij, ki jih lahko zavzema kandidat, maksimalno število kandidatov, ki jih je
lahko na eno področje in število kandidatov v timu. Rešitev tega problema v raziskavi
omogoča optimalen izbor kandidatov za virtualni tim.
Setnikar (2008) pa je v raziskavi preučil proces odločanja o naložbah v IT in ga opredelil
kot primer odločanja, kjer od vseh različic, ki jih ima odločevalec na voljo, izbere tisto, ki
je za njegove potrebe najboljša. Ugotovil je, da je nemogoče narediti popoln model, po
katerem bi se lahko odločali, saj na odločitev odločevalca vplivajo notranji in zunanji
dejavniki. Vendar je hkrati podal ugotovite, da lahko naredimo dober odločitveni model za
dane okoliščine, vendar se moramo pri uporabi odločitvenega modela vedno zavedati, da
je le poenostavitev oziroma približek stvarnosti. Do te ugotovitve je prišel na podlagi
analize seminarskih nalog podiplomskih študentov Fakultete za računalništvo in
informatiko s področja odločanja pri naložbah v IT združbe.
V raziskavi je podrobneje predstavil kvalitativno (simbolično) večparametrsko metodo
DEX, katere bistvena lastnost je uporaba simboličnih oziroma opisnih parametrov,
posebnost so funkcije koristnosti, ki niso opredeljene s formulami oziroma z utežmi,
temveč s preglednico. To metodo je tudi uporabil za primerjavo seminarskih nalog, in
sicer s pomočjo programa za odločanje DEXi.
Raziskavo je zaključil s pomembno ugotovitvijo o odločanju: Pri vsakem odločanju obstaja
vedno še ena možnost, na katero ne smemo pozabiti. To je možnost, da se sploh ne
odločimo. Ta možnost se lahko izkaže tudi kot najboljša, ali pa vsaj ne najslabša odločitev.
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Magistrsko delo je sestavljeno (vključujoč uvodni in sklepni del) iz sedmih delov.
Prvi, uvodni del je namenjen opredelitvi problema, predmeta, hipotez, namena in cilja
raziskovanja ter predstavitvi raziskovalnih metod, ki smo jih uporabili za dosego
zastavljenih ciljev in namena dela. Poglavje smo strnili s predstavitvijo obstoječih raziskav
z obravnavanega področja.
Drugi del, z naslovom Orodja za načrtovanje informacijskih sistemov, je namenjen
opisu obstoječega stanja, in sicer smo najprej predstavili faze in procesne modele razvoja
programske opreme. V nadaljevanju smo izvedli preučitev CASE orodij, standardnega
jezika za modeliranje pri objektnem razvoju programske opreme – UML ter UML CASE
orodij.
Tretji del, z naslovom Podpora odločanju in večparametrsko odločanje, poda uvod
v področje odločanja. Na začetku je predstavljena definicija odločanja ter faze
odločitvenega procesa. Podpoglavje Metode in tehnike odločanja je namenjeno
predstavitvitev skupin metod in tehnik odločanja ter odločitvi izbire metod odločanja za
razrešitev odločitve problema. Največ pozornosti je namenjeno predstavitvi
večparametrskih metod DEX in AHP.
Četrti del magistrskega dela z naslovom Odločitveni model za izbiro orodja za
načrtovanje informacijskih sistemov je namenjen razvoju enotnega odločitvenega
modela za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov. Na začetku so
predstavljeni parametri in struktura odločitvenega modela za izbiro orodja za načrtovanje
informacijskih sistemov z drevesom parametrov za vrednotenje orodja ter opisom
parametrov. Sledi podpoglavje z implementacijo in uporabo modela z metodo DEX (razvit
s pomočjo programa DEXi). Najprej so definirane zaloge vrednosti kriterijev, po katerih
smo vrednotili alternative, sledi predstavitev odločitvenih pravil z določitvijo uteži
posameznih kriterijev. Četrti del je strnjen s podpoglavjem, ki je namenjeno
implementaciji in uporabi modela z metodo AHP s pomočjo orodja Web-HIPRE. V njem so
določene in predstavljene uteži parametrov s pomočjo primerjav parametrov po parih.
Peti del z naslovom Uporaba odločitvenih modelov za izbiro orodja za načrtovanje
informacijskih sistemov je temeljni del magistrskega dela. Začetni del je namenjen
predstavitvi odločitvenega problema – izbira orodja za načrtovanje informacijskih sistemov
(UML CASE orodja). Predstavljena so tri UML CASE orodja: Visual Paradigm UML 9.0 SP2,
Enterprise Architect 9.2 in Altova Umodel 2012. Sledi podpoglavje, ki zajema uporabo DEX
modela na konkretnem problemu. Uporabnost modela je predstavljena z opisom
vrednotenja alternativ in izbiro alternative. Sledi podpoglavje s predstavitvijo uporabe
AHP odločitvenega modela na konkretnem problemu. Uporabnost modela je predstavljena
z osnovnimi koristnostmi alternativ, agregiranimi vrednostmi alternativ in razvrstitvijo
alternativ. Na koncu petega dela sta predstavljeni: analiza občutljivosti odločitvenega
modelana odstranjevanje kriterijev in analiza občutljivosti odločitvenega modela na
spreminjanje medsebojnega odnosa kriterijev. Analizi in rezultati analiz so namenjeni
preverjanju druge in tretje hipoteze.
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Šesti del magistrskega dela z naslovom Preverjanje hipotez zajema preverjanje
postavljenih hipotez.
V zadnjem delu, Zaključek, je predstavljen pregled opravljenega dela. Sledi predstavitev
prispevka rezultatov k stroki ter uporabnosti rezultatov raziskave.
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2 ORODJA ZA NAČRTOVANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Načrtovanje in gradnja informacijskega sistema je postopek, s katerim želijo v podjetju
zagotoviti vse sestavine informacijskega sistema, ki bo ustrezal poslovnim potrebam
(Bobek, 2011, str. 3). Načrtovanje IS je proces, v katerem se izdela načrt IS podjetja in
načrt poteka gradnje tega IS (Bobek, 2011, str. 15).
Najprej je potrebno definirati pojem informacijski sistem. Ena od definicij informacijskega
sistema pravi, da je informacijski sistem skupek ljudi, postopkov in naprav, zasnovana za
zbiranje, obdelavo, shranjevanje in distribucijo podatkov oziroma informacij (Ralston,
1976, str. 657).
Osnovne sestavine informacijskega sistema so predstavljene na sliki 1.
Slika 1: Sestavine informacijskega sistema

Vir: Vintar (2006, str. 42)
Umestitev informacijskega sistema znotraj organizacije in njenega okolja prikazuje slika 2.
Slika 2: Umestitev informacijskega sistema znotraj organizacije in njenega okolja

Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (2011)
Veliko organizacij za razvoj programske opreme-rešitev uporablja objektni pristop k
razvoju IS. Objektni proces razvoja IS zajema naslednje aktivnosti: zajemanje zahtev,
analizo, arhitekturno načrtovanje, načrtovanje objektov, izgradnjo, testiranje in uvedbo.
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Načrtovanje objektov pomeni preslikavo razredov analize na izbrano arhitekturo. Opravila,
ki jih izvedemo v procesu načrtovanja, so (Domajnko in Živkovič, 2009):
•
•
•
•
•

razvoj razrednega diagrama,
načrtovanje algoritmov,
določanje dostopa in optimizacija,
pregled načrtovanja objektov in
izdelamo natančne definicije:
o razredov,
o vmesnikov,
o asociacij in
o operacij.

2.1 VLOGA NAČRTOVANJA
OPREME

V

PROCESU

RAZVOJA

PROGRAMSKE

Proces razvoja programske opreme je množica aktivnosti, metod, praks in transformacij,
ki jih ljudje uporabljajo pri razvoju in vzdrževanju programske opreme in z njo povezanih
izdelkov (projektnih planov, načrtov, kode, testnih primerov, uporabniških priročnikov)
(Paulk in dr. v: Rožanc, 2003, str. 17).
Življenjski cikel razvoja programske opreme se začne z zasnovo in konča z vzdrževanjem
pri uporabniku.
Faze življenjskega cikla programske opreme so:
•
•
•
•
•

določitev zahtev in analiza;
načrtovanje sistema in komponent;
izgradnja;
testiranje in integracija;
uvedba.

Faza določitev zahtev in analiza zajema naslednji dve skupini aktivnosti:
•
•

analiza problema – rezultat je popolno razumevanje problemskega področja in
opis proizvoda – rezultat je skladen in celovit dokument programskih specifikacij
(SZPO).

SZPO opisuje funkcionalne zahteve, značilnosti strojnega okolja, osnovno obliko
uporabniških vmesnikov in performančne cilje oziroma zahtevane zmogljivosti.
V tej fazi razvijalci in uporabniki dobijo odgovor na vprašanje: KAJ POTREBUJEMO
oziroma kaj naj bi grajeni programski sistem zagotavljal (Fakulteta za računalništvo in
informatiko, 2011).
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Faza načrtovanja sistema in komponent zajema načrtovanje uporabniškega
vmesnika, analizo vsebine in oblike vnosnih form, definicijo videza poročil, načrtovanje
slojev rešitve, vmesnikov med sloji. V načrtovanje rešitve so zajeti tudi izdelava
komponentnega modela aplikacije, načrtovanje posameznih komponent, objektnega
modela. Pripraviti je potrebno tudi načrt podsistemov, obratovalnega okolja, arhitekture
podsistemov, datotek, načrt baze podatkov, format vhodnih podatkov, videz izhodov
uporabniškega vmesnika, podroben načrt procesne logike in izdelavo programskih
definicij.
V tej fazi izdelamo tudi funkcionalne testne scenarije in sistemske testne scenarije.
Izdelava funkcionalnih testnih scenarijev zajema pripravo scenarija za testiranje
funkcionalnosti rešitve na podlagi primerov uporabe in v sodelovanju z uporabniki.
Končni rezultat izdelave funkcionalnih testnih scenarijev so testni primeri funkcionalnega
testiranja.
Izdelava sistemskih testnih scenarijev pomeni, da na podlagi nefunkcionalnih zahtev
pripravimo scenarije za sistemsko testiranje rešitve za naslednje tipe testiranj: integralno,
obremenilno, varnostno testiranje, test prenosa podatkov, integracijsko testiranje, test
obnovitve (testiranje scenarijev obnovitve varnostnih kopij (backup recovery)).
Končni rezultat izdelave sistemskih testnih scenarijev so testni primeri sistemskega
testiranja.
V tej fazi odgovorimo na vprašanje: KAKO NAREDITI oziroma kako bomo izvedli
naročnikove zahteve ter kakšno bo obnašanje sistema.
V fazi izgradnje se izvede kodiranje algoritmov, ki se transformirajo v računalniku
razumljiv jezik (praviloma se uporabljajo višji programski jeziki). Testirajo in čistijo se
napake vsakega modula, specificiranega v fazi načrtovanja.
Po potrebi se kreira in incializira podatkovna baza (šifranti).
V fazi testiranja in integracije najprej izvedemo testiranje posameznih modulov. Tu se
osredotočimo na posamezne dele programa, tako lažje ugotovimo in odstranimo napake.
Istočasno kontroliramo tudi obnašanje modula glede na podane specifikacije
(funkcionalno testiranje).
V nadaljevanju testiranja preverjene module integriramo – združimo v enotno programsko
strukturo ter jih testiramo kot celoto (združeno testiranje). V nadaljevanju izvedemo
sistemsko testiranje, s katerim preverimo, ali se celoten programski sistem, postavljen v
določeno strojno okolje, obnaša ustrezno podanim specifikacijam zahtev programske
opreme.
V tej fazi odgovorimo na vprašanje: ALI SMO DOSEGLI PRIČAKOVANE REZULTATE –
ali smo dosegli naročnikove vsebinske in sistemske cilje.
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Če s testiranjem ugotovimo dosego naročnikovih ciljev, programsko opremo s pripadajočo
dokumentacijo s fazo uvedbe predamo naročniku. Začne se uporaba sistema. V primeru
napak, pomanjkljivosti ali zakonskih sprememb se pripravijo in implementirajo ustrezni
popravki in nadgradnje sistema.

2.2 PROCESNI MODELI PRI RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME
Poznamo več procesnih modelov, ki se uporabljajo pri razvoju programske opreme. Vsak
procesni model ima svoje dobre in slabe lastnosti, v nadaljevanju bodo na kratko
predstavljeni trije najbolj uporabljeni procesni modeli.

2.2.1 KASKADNI PROCESNI MODEL
Kaskadni procesni model je najenostavnejši z vidika izvajanja in spremljanja, kjer
aktivnosti v razvoju programske opreme nizamo zaporedno z možnostjo delnega
prekrivanja med sosednjimi aktivnostmi. Shemo kaskadnega modela prikazuje slika 3.
Prednost modela je vsekakor enostavnost in zaradi linearnosti enostaven pregled nad
statusom projekta. Hkrati pa je to tudi največja slabost, saj zahteva v veliki meri
zaključene predhodne aktivnosti, preden se lahko začne izvajanje naslednje aktivnosti, pri
tem pa je potrebno še upoštevati, da se vedno obravnava celotni obseg vsebine projekta
(SRC, 2011, str. 16). Kaskadni procesni model je zelo primeren za majhne in srednje
velike projekte, ki imajo dobro definirane in stabilne zahteve.
Slika 3: Shema kaskadnega procesnega modela

Vir: SRC (2011, str. 15)
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2.2.2 OBJEKTNI PROCESNI MODEL
Objektni procesni model predstavlja nadgradnjo kaskadnega s konceptom iteracij.
Proces razvoja je razdeljen na štiri osnovne faze, ki prikazujejo časovno delitev
objektnega procesa in predstavljajo življenjski cikel procesa. Ortogonalna časovna
ureditev modela je ureditev procesa po aktivnostih, ki definira aktivnosti procesa razvoja.
Slika 4 prikazuje relativne pomembnosti in obsege truda, ki ga namenjamo posamezni
aktivnosti glede na fazo razvoja. Vidimo lahko, da se v različnih fazah razvoja
pomembnost posamezne aktivnosti spreminja, s tem pa se spreminja tudi pomembnost
opravil, ki jih posamezna aktivnost pogojuje.
Slika 4: Objektni procesni model
Začetna
faza

Zbiranje
informacij

Konstrukcija

Prevzem

Poslovno modeliranje
Zajemanje zahtev
Analiza
Arhitekturno načrtovanje
Načrtovanje objektov
Implementacija
Testiranje
Dobava
Upravljanje konfiguracij
Upravljanje sprememb
Upravljanje projekta
Upravljanje okolja

Upravljavska aktivnost

Tehnična aktivnost

Vir: SRC (2011, str. 17)
Objektni procesni model v primerjavi s kaskadnim povečuje kompleksnost izvajanja in
spremljanja projekta. S konceptom delitve v več iteracij, ki vsaka zase sledi kaskadnemu
modelu, zahteva spremljanje več »podprojektov« v različnih fazah.
Procesni model je zelo primeren za večje in velike projekte, saj poskuša celotni obseg
projekta realizirati v več iteracijah (SRC, 2011, str. 17).

2.2.3 SCRUM & XP (EKSTREMNO PROGRAMIRANJE)
Gre za pristop k razvoju programske rešitve, ki v osnovi predpisuje iterativen in
inkrementalen način dela. Takšen način dela se imenuje tudi evolucijski. Poleg tega pa je
Scrum tudi adaptiven način razvoja programske rešitve in je agilen proces.
Ekstremno programiranje je množica inženirskih praks, ki dobro delujejo v enakem okolju
kot Scrum.

12

Pri obeh lahko govorimo o agilni metodologiji1.
Kot prikazuje slika 5, imamo seznam zahtev oziroma Product Backlog, v katerem so
navedene vse želje uporabnika, bodisi da gre za nove funkcionalnosti bodisi za karkoli
drugega. Vsaka zahteva v tem seznamu ima neko prioriteto. Z uporabniki se določi, kaj je
najbolj pomembno s tega seznama zahtev, tu pa potem sodeluje tudi ekipa, ki pove,
koliko zahtev lahko izpolni v naslednji iteraciji (Sprint). Tu so ekipe večfunkcionalne, kar
pomeni, da v njej lahko sodelujejo analitiki, načrtovalci, razvijalci, marketing ter ljudje iz
podpore oziroma vsakdo, ki kakorkoli mora sodelovati pri nekem projektu.
Slika 5: Scrum metoda

Vir: SRC (2011, str. 18)
Torej, imamo nek okrnjen seznam najpomembnejših zahtev stranke, za katere ekipa trdi,
da jih je sposobna izvesti v naslednjih nekaj tednih. Temu seznamu pravimo tudi Sprint
Backlog. Ekipa potem vzame ta seznam in ga razbije na manjše naloge ter lahko začne z
delom. Če gre za nov projekt, se lahko v prvi iteraciji bolj natančno določata sama
arhitektura in načrt, pripravi nek podatkovni model in podobno. Pomembno je, da se pri
teh aktivnostih ne komplicira preveč. Dovoljeno je seveda razmišljanje vnaprej. Sam
podatkovni model, arhitektura in načrt se bodo skozi iteracije razjasnili.
Vsakodnevno oziroma po potrebi tudi na nekaj dni mora ekipa izvajati krajše
petnajstminutne stand-up (stoječe) sestanke, imenovane Daily Scrum, na katerih vsak
član ekipe odgovarja na tri preprosta vprašanja:
•
•

Kaj si naredil od zadnjega dnevnega sestanka?
Ali si pri svojem delu naletel na kakšne ovire?

1

Agilno pomeni korak naprej od tradicionalnega projektnega vodenja, k človeku. Manj papirologije, formalizmov, nadzora
ter več komunikacije, svobode in kreativnosti dopušča članom projektne ekipe večjo poistovetenje s projektom in posledično
zavzetost za doseganje projektnih ciljev. Poudarek je na mehkih veščinah projektnega vodje, medosebnih odnosih na
projektu, občutku osebne odgovornosti za kakovost svojega dela in naprednih tehnikah projektnega vodenja (Frelih, 2009).
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•

Kaj boš naredil do naslednjega dnevnega sestanka?

Scrum lahko implementiramo oziroma uvedemo na začetku projekta, na sredini projekta
ali pa na projekt, ki je v težavah. Je množica medsebojno povezanih praks in pravil, ki
optimizirajo razvojno okolje, zmanjšajo organizacijski overhead in tesno sinhronizirajo
tržne zahteve z iterativnimi prototipi. Scrum bazira na moderni teoriji nadzorovanja
procesov in omogoča izgradnjo najboljše možne programske rešitve pri danih virih,
sprejemljivi kakovosti in zahtevanih datumih izdaj. Vsakih dva do šest tednov se dostavi
delujoča programska rešitev, med tem pa se razjasnijo tudi same zahteve, arhitektura in
načrt kljub morebitni uporabi nestabilnih tehnologij. Scrum uporabljajo pri svojem delu
največja svetovna podjetja, kot so IBM, Microsoft, Oracle, Yahoo, Google, Toyota, BMW in
druga, prav tako pa številna manjša in srednje velika podjetja (SRC, 2011, str. 19).
Ekstremno programiranje je torej množica dobrih inženirskih praks pri razvoju programske
rešitve, kot so (SRC, 2011, str. 20):
•
•
•
•
•
•
•

preprost načrt,
testiranje,
refactoring2,
programiranje v parih,
kolektivno lastništvo programske kode (vsakdo lahko dela s sistemom izvorne
kode),
continuous integration (neprestana integracija) in
standardi kodiranja.

Vse te prakse privedejo do dviga kakovosti samega dela in končnega proizvoda oziroma
programske kode.

2.3 CASE ORODJA
CASE (Computer-Aided Software Engineering) je uporaba računalniško podprtih tehnik in
metodologij, ki podpirajo vse faze razvojnega cikla informacijskega sistema ali programske
opreme. Je skupek najpomembnejših novih pristopov na področju razvoja informatike, ki
omogoča hitrejši razvoj uporabniških programov in boljšo kakovost opravljenega dela pri
razvoju informacijskih sistemov. Besedno zvezo, ki stoji za kratico CASE, bi v slovenščino
lahko prevedli kot »računalniško podprta gradnja informacijskega sistema« (Kovačič in
Vintar, 1994, str. 277).
CASE orodja so računalniški programi, ki podpirajo uporabo CASE pristopov k razvoju
informacijskih sistemov ali programske opreme. V slovenščini izraz CASE orodja
prevajamo kot »računalniško podprta orodja sistemskega in programskega inženirstva«
(Rihar, 1998, str. 445).
2

Preurejanje/-a (angl. refactoring). Način spreminjanja kode, pri katerem se njen (zunanji) pomen ne spremeni (Slovar
informatike, 2012).
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Glede na to, katere faze razvojnega cikla informacijskih sistemov podpirajo, CASE orodja
lahko razdelimo v tri kategorije:
•
•
•

zgornja CASE orodja (upper-CASE),
spodnja CASE orodja (lower-CASE) in
integrirana CASE orodja (integrated (I)).

Upper CASE orodja podpirajo zgodnejše faze razvoja IS, in sicer: za začetno komunikacijo
z uporabnikom, idejno zasnovo, izoblikovanje zahtev, analizo in načrtovanje. Lower CASE
orodja podpirajo kasnejše faze razvoja IS, in sicer: podrobnejše načrtovanje,
implementacijo in testiranje. I-CASE orodja so skupina integriranih orodij, ki podpirajo vse
faze življenjskega cikla razvoja IS (E-študij, 2012).
CASE metodologija sloni na uporabi različnih vrst orodij:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

orodja za risanje shem (diagramming tools), s katerimi podajamo modele sistema;
orodja za vnos in hranjenje tekstovnih opisov (description tools);
prototipna orodja (prototyping tools) za konstrukcijo vhodnih, izhodnih in
programskih komponent sistema;
povpraševalna orodja in poročanja (inquiry and reporting tools) za izpisovanje
modelov in opisov iz repozitorija;
orodja za upravljanje s kvaliteto (quality management tools), namenjena analizi
modelov, opisov in prototipov, ki se izvede s preverjanjem konsistentnosti,
popolnosti in skladnosti s pravili, ki jih definirajo uporabljene metodologije;
orodja za podporo odločanja (decision support tools), ki pomagajo uporabniku pri
izboru različnih opcij med načrtovanjem sistema;
orodja za upravljanje z dokumentacijo (documentation organization tools),
namenjena zbiranju in organizaciji dokumentacije, do katere lahko dostopajo
lastniki sistema, uporabniki, načrtovalci in razvijalci;
orodja za generiranje načrtov (design generation tools) ki na podlagi podanih
poslovnih pravil v repozitoriju in tehnoloških standardov generirajo prvo verzijo
načrta za izbrane komponente sistema;
orodja za generiranje kode (code generators) avtomatsko generirajo posamezne
dele aplikacije;
orodja za testiranje (testing tools) pomagajo pri preverjanju podatkovnih zbirk in
aplikacij;
orodja za upravljanje z verzijami (version control tools) zagotavljajo integriteto
repozitorija;
oskrbniška orodja (housekeeping tools) vključujejo dodeljevanja uporabniških
gesel, postavljanje privzetih nastavitev, varnostno kopiranje in drugo.

Fuggetta (1993) razvršča CASE v tri kategorije:
•
•
•

orodja – podpirajo le posamezne faze v procesu razvoja programske opreme;
delovne mize – podpirajo eno ali nekaj aktivnosti;
okolja – podpirajo velik del procesa razvoja programske opreme.
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Po Fuggettu razvrstimo preučevana orodja (Enterprise Architect 9.2, Visual Paradigm UML
9.0 SP2 in Altova Umodel 2012) med okolja.
Delovne mize in okolja so navadno sestavljene zbirke orodij. Orodje je tako lahko bodisi
samostojni izdelek ali sestavni del delovne mize in okolij.
CASE tehnologijo predstavlja množica integriranih orodij, katerih uporaba (Cestnik, 2007,
str. 24):
•
•
•
•

bistveno zmanjša obseg človekovega dela,
poveča zanesljivost razvojnega procesa,
poveča kakovost izdelanih programov in
zmanjšuje stroške razvoja in vzdrževanja.

Najustreznejše CASE orodje izbiramo (Cestnik, 2007, str. 32):
•
•
•

glede na metodologijo, ki jo to orodje uporablja, in ustreznost le-te v poslovnem
okolju, kjer bo uporabljena;
glede na računalniško opremo, kjer bomo to orodje uporabljali in
glede na računalniško opremo, na kateri se bodo uporabljale z orodjem razvite
uporabniške aplikacije.

Prednosti CASE v fazi analize so (Cestnik, 2007, str. 33):
•
•
•
•
•

boljše razumevanje delovanja obravnavanega področja;
boljše razumevanje ciljev organizacije;
boljše razumevanje dejavnikov in postopkov, ki vplivajo na doseganje ciljev;
boljši pregled nad delovanjem posameznih organizacijskih enot in
boljši pregled nad informacijami, pomembnimi za uspeh organizacije.

Prednosti CASE v fazi načrtovanja so (Cestnik, 2007, str. 34):
•
•
•
•
•

uspešnejše sodelovanje med informatiki (snovalci) in uporabniki,
celovitejša zasnova novih IT rešitev,
lažje prilagajanje zasnove IT rešitev željam in potrebam uporabnikov,
sprotno dokumentiranje opravljenega dela in
možnost izdelave prototipov v zgodnjih razvojnih fazah.

Prednosti CASE v fazi izvedbe so (Cestnik, 2007, str. 35):
•
•
•

krajši razvojni časi,
avtomatično dokumentiranje opravljenega dela in
enostavno izvajanje sprememb.

Slabosti CASE so (Cestnik, 2007, str. 36):
•

pomanjkanje znanja razvijalcev (nepoznavanje metodologij, obremenitev s starim
znanjem) in
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•

pomanjkanje znanja uporabnikov.

2.4 UML
UML (angl. Undefined modeling language) je jezik za objektno modeliranje. Sprejet je bil
kot de jure standard z namenom poenotenja in ovrednotenja različnih pristopov za OO
(objektno orientirano) modeliranje s strani članov OMG (Object Management Group)
novembra leta 1997. UML opisuje notacije za vrsto različnih modelov, ki jih lahko tvorimo
med objektno usmerjeno analizo in načrtovanjem.
Slika 6 prikazuje zgodovino razvoja UML jezika skozi proces združevanja več metodologij
za objektno orientirano analizo in načrtovanje, med katerimi so bile najpomembnejše:
•
•
•

OMT avtorja Jamesa Rumbaugha,
OOSE avtorja Ivarja Jacobsona,
Booch-93 metodologija avtorja Gradyja Boocha.

Cilji UML so (Domajnko, 2003, str. 23):
•
•
•

ponuditi uporabnikom standarden, izrazno močan vizualni modelirni jezik;
omogočiti mehanizme razširjanja in specializacije osnovnih konceptov;
biti neodvisen od določenega programskega jezika in razvojnega procesa.

Standard UML definira štiriplastno arhitekturo UML jezika, in sicer (Slokar, 2005, str. 50):

•

meta-metamodel, ki definira jezik za specifikacijo metamodela in predstavlja
infrastrukturo za arhitekturo metamodela;
metamodel, ki je primerek meta-metamodela in definira jezik za specifikacijo
modelov;
model, ki je primerek metamodela in definira jezik za opis informacijske domene in

•

uporabniški objekti, ki so primerki modela in definirajo informacijsko domeno.

•
•
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Slika 6: Razvoj UML
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Vir: Domajnko, Živkovič (2009, str. 234)
UML podpira naslednje vrste modelov (Krisper in Pivk, 2003):
•
•
•
•
•

statični modeli: tako kot razredni in paketni diagrami opisujejo statično semantiko
sporočil in podatkov;
dinamični modeli: vključujejo diagrame interakcij (na primer diagram zaporedja in
diagram sodelovanja), diagrame prehajanja stanj in diagrame aktivnosti;
uporaba primerov: specifikacija aktivnosti, ki jih lahko izvedeta sistema ali razred
pri interakciji z zunanjimi igralci;
modeli implementacije: tako kot model komponent in diagrami razvoja in dobave
opisujejo distribucijo komponent na različnih platformah;
jezik OCL3 – jezik za specifikacijo/določitev omejitev: preprost, formalen jezik,
namenjen dopolnjevanju semantike znotraj specifikacije UML. Omogoča
oblikovanje omejitev modelov (vloge v asociacijah, števnost povezav, pred- in
popogoji in podobno).

UML diagrame lahko organiziramo tudi s pomočjo pogledov. Pogled (view) je zbirka
diagramov, ki opisujejo podobne aspekte projekta. Najbolj pogosto se uporablja tri
ločene, vendar med seboj dopolnjujoče poglede, ki jih imenujemo (Pender, 2002, str. 23):
•
•
•

statični,
dinamični in
funkcionalni pogled.

Slika (7) dopolnjujočih pogledov ali sklopov diagramov uvršča posamezen diagram v
določen pogled.

3

Object Constraint Language
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Prvotna slika je bila narisana pred verzijo UML 2.0, zato je slika dopolnjena še z novima
dvema diagramoma: diagram pregleda medsebojnega delovanja in časovni diagram.
Nekateri strokovnjaki poleg teh treh pogledov omenjajo še četrtega, ki ga imenujejo
pogled implementacije. Ta vključuje (Rumbaugh in dr., 1999, str. 500):
•
•

diagrame komponent in
diagrame razvrstitve.
Slika 7: Dopolnjujoči pogledi ali sklopi diagramov

Vir: Pender (2002, str. 24)
Kolikor je uporabnikov UML, toliko je tudi načinov uporabe UML. Na primer Fowler je
določil tri načine, kako uporabniki uporabljajo UML. Ti so:
•
•
•

skica,
načrt in
programski jezik.

UML kot skica – razvijalci uporabljajo kot pomoč pri komunikaciji z nekaterimi vidiki
sistema. Tako kot pri načinu – načrt je lahko način – skico uporabimo pri naprednem ali
povratnem inženirstvu. Pri naprednem inženirstvu UML diagrame narišemo pred
generiranjem (pisanjem) kode (skice nam pomagajo, da akterjem v grobem predstavimo,
kaj mora koda izvesti), medtem ko pri povratnem inženirstvu UML diagrame gradimo iz
obstoječe kode, da bi pripomogli k razumevanju kode (tu skice uporabimo, da
obrazložimo, kako posamezni deli sistema delujejo) (Fowler, 2004, str. 15).
Pri UML kot načrt lahko govorimo o celovitosti. Pri naprednem inženirstvu je ideja, da
načrt razvije načrtovalec, in sicer izdela detaljni načrt za izgradnjo kode programerju.
Načrt lahko izdela za vse detajle ali ga pripravi za posamezno področje. Skupni pristop za
načrtovalca je, da pripravi načrt na ravni modelov, na ravni vmesnikov podsistemov,
vendar pa se je z razvijalci potrebno dogovoriti o implementaciji teh detajlov (Fowler,
2004, str. 16).
Pri povratnem inženirstvu
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je cilj načrta posredovati podrobne informacije o kodi bodisi v papirni obliki ali kot
interaktivni grafični brskalnik. Načrt lahko prikaže vsako podrobnost razreda v grafični
obliki, ki je lažje razumljiva razvijalcem. Načrti zahtevajo mnogo bolj zahtevna orodja kot
skice, saj morajo podpirati obravnavanje podrobnosti za izvajanje naloge.
Specializirana CASE orodja spadajo v to kategorijo. Orodja za napredni inženiring
podpirajo risanje diagramov in varnostno shranjevanje le-teh v repozitorij.
Orodja za povratni inženiring berejo izvorno kodo in jo interpretirajo v repozitorij ter
generirajo diagrame.
Orodja, ki podpirajo napredno in povratno inženirstvo, imenujemo povratno sinhronizirana
orodja.
Črta med skicami in načrti je zamegljena, vendar je bistvena razlika v tem, da s skicami
prikažemo pomembne informacije, medtem ko z načrti predstavimo detajle.
Ko smo vse več in več v UML in programiranje postaja bolj mehansko, postane očitno, da
je programiranje potrebno avtomatizirati.
Veliko CASE orodij generira programsko kodo, ki avtomatsko zgradi velik del sistema. Na
koncu dosežemo točko, ko vse dele sistema specificiramo v UML in pridemo do UML kot
programskega jezika. Tukaj razvijalci zrišejo diagrame, ki se sestavijo neposredno v
izvršljivo kodo in UML postane izvorna koda (Fowler, 2004, str. 16).
Fowler (2004) meni, da je vsem trem načinom skupen UML kot skica.
Takšna uporaba UML zahteva prefinjena orodja. Prav tako pojma napredni in povratni
inženiring tukaj nimata smisla, saj sta na tej točki UML in izvirna koda eno in isto.
Zanimivo vprašanje pri UML kot programskem jeziku je, kako oblikuje vedenjsko logiko.
UML 2.0 ponuja tri načine, in sicer: diagram stanj, diagram aktivnosti in diagram
sodelovanj.
Pri UML poznamo še razliko v pogledih na bistvo UML-ja. Največ uporabnikov UML, še
posebej načrtovalci, vidijo bistvo UML v diagramih, medtem ko avtorji UML orodja vidijo
diagrame kot sekundarno bistvo; za njih je meta-model primarni namen UML. Takšen
pogled na UML je smiselen tudi za načrtovalce in uporabnike UML kot programskega
jezika.
80 odstotkov večine problemov lahko zmodeliramo z 20-odstotno uporabo UML
(Rumbaugh in dr., 1999, str. 431).
Če povzamemo, je UML splošno uporabljiv vizualni modelirni jezik za razvoj sistemov.
Največja prednost jezika za objektno modeliranje UML je prav poenotenje komunikacije v
svetu programskega inženirstva. Največja podjetja in njihova orodja danes podpirajo jezik
UML, kar pomeni, da lahko uporabniki pričakujejo enostavno izmenjavo podatkov in
popolno podporo vsemu, kar jezik za objektno modeliranje ponuja. Ob standardizaciji
notacije kot primarnem cilju so avtorji poskušali vzporedno doseči tudi jasen pogled na
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proces razvoja programskih sistemov. UML je sicer mogoče aplicirati s poljubnim
razvojnim procesom, saj zajema vse diagramske tehnike.
Med osnovne gradnike UML prištevamo (Rumbaugh in dr., 1999, str. 17):
•
•
•

elemente,
povezave in
diagrame.

OMG diagramske tehnike v osnovi deli na strukturne in vedenjske diagrame, kar prikazuje
slika 8.
Slika 8: Diagramske tehnike

Vir: UML (2005, str. 660)
Med strukturne diagrame vključuje:
•

•

razredne diagrame (class diagrams) – ti prikazujejo statično strukturo modela v
obliki razredov in relacij med njimi. Diagrami objektov (object diagrams)
prikazujejo primerke, ki so skladni z razrednimi diagrami. Slednji ne prikazujejo
dinamičnih informacij oziroma časovnega obnašanja.
diagrami implementacije prikazujejo fizične zveze med programskimi in strojnimi
komponentami sistema. Ločimo diagrame komponent (component diagrams), ki
prikazujejo organizacijo programskih komponent, in arhitekturne diagrame
(deployment diagrams).
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•

•

kompozitno strukturirane diagrame (composite structure diagram) – ti
predstavljajo posedovalno-povezovalni odnos med razredi, vključujoč asociacijo
(»ima«) in sestavino (»vsebuje«) (Hamilton in Miles, 2006).
paketne diagrame (package diagrams) – pogosto se uporabljajo za prikaz
odvisnosti med paketi. Ni nujno, da UML CASE orodja vključujejo diagram paketov,
ker so paketi skupine strukture, ki se lahko uporabljajo za organizacijo skoraj vseh
elementov UML. Vendar je njihova uporaba najbolj pogosta za organizacijo
razredov v razredne diagrame (Hamilton in Miles, 2006).

Med diagrame vedenja vključuje:
•

•

•

•

diagrame primerov uporabe (use CASE diagrams) – ti predstavljajo
komunikacijo med akterji (uporabniki, drugimi sistemi, navideznimi uporabniki) in
računalniškim sistemom. Osnovni gradniki diagrama primerov uporabe so: primeri
uporabe, akterji in relacije (povezave) med primeri uporabe (predstavljajo
funkcionalne zahteve uporabnikov).
diagrame stanj (statechart diagrams, OMG jih poimenuje State Machine
Diagram) – so tehnika za opisovanje dinamičnega obnašanja sistema. Prikazujejo
zaporedje stanj, skozi katere gre objekt v času obstajanja, in dogodke, ki prožijo
prehode med stanji. Diagrami stanj predstavljajo obnašanje, ki opredeljuje
zaporedje stanj objekta, ki se menjajo v interakciji kot odgovor na dogodke.
Vključuje stanja, prehode (tok iz stanja v stanje), dogodke (ki sprožajo prehode) in
aktivnosti (odgovore na prehode).
diagrame aktivnosti (activity diagrams) – ti opisujejo dinamično obnašanje
sistema z vidika aktivnosti. Zelo primerni so za modeliranje operacij in delovnega
toka. Na enostaven način omogočajo predstaviti sočasne aktivnosti.
štiri interakcijske diagrame, in sicer:
o časovne diagrame (timing diagrams), ki določajo vedenje različnih objektov
v časovnem obsegu. Zagotavljajo vizualno predstavitev spreminjanja stanj
objektov interakcije ter interakcijo v časovnem obdobju. Po navadi se
uporabljajo za opredelitev strojne opreme ali vgrajene programske opreme
(Rosenberg in Stephens, 2007, str. 396).
o diagrame zaporedij (sequence diagrams) – ti prikazujejo časovno
(zaporedno) sodelovanje objektov v interakciji, ne prikazujejo pa asociacij med
objekti (prikazujejo dinamiko sistema).
o diagrame sodelovanja (communication diagrams ali collaboration diagrams)
– prikazujejo interakcije med objekti in njihove medsebojne povezave
(prikazujejo dinamiko sistema).
o diagrame pregleda medsebojnega delovanja (interaction overview
diagrams) – ti se uporabljajo za prikazovanje sodelovanja med drugimi
interakcijskimi diagrami za ponazoritev nadzora izvajanja. Ker je združitveni
interakcijski diagram različica aktivnostnega diagrama, se pri gradnji diagrama
uporablja podobna notacija (Rosenberg in Stephens, 2007, str. 396).
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Namen jezika UML je uporabiti le tiste diagramske tehnike, ki so pomembne za določeno
problemsko področje, nikakor pa ni nujno uporabiti vseh tehnik na vseh področjih.

2.5 UML CASE ORODJA
Na trgu je veliko UML modelirnih orodij, ki so si podobna. Bistvena ideja modelirnih orodij
je, da uporabijo »moč« računalnika za risanje diagramov, shranjevanje informacij o
diagramih in uporabijo računalnik za zagon navzkrižnih kontrol, vzdrževanje celovitosti,
sledenje različic in na koncu ustvarijo kodo (Pender, 2002, str. 307).
Ko izbiramo UML CASE orodja, se nam pri tem poraja vprašanje, katero orodje izbrati. Pri
izbiri si moramo najprej razjasniti, kakšne so naše potrebe oziroma za kaj bomo
potrebovali orodje.
Pender (2002, str. 308–309) predlaga, da se pri izbiri orodja najprej osredotočimo na
osnovne značilnosti UML CASE orodja, ki so:
•
•
•
•
•

•
•
•

katero verzijo UML-ja podpira;
kateri operacijski sistem podpira;
ali podpira tiskanje;
ima možnost shranjevanja dokumentacije v HTML formatu;
velikost odložišča in način skladiščenja (moramo biti pozorni, če ima orodje s strani
prodajalca omejeno velikost odložišča, ker bomo omejeni pri pripravljanju poročil
in poizvedb, nakup dodatne programske opreme pa predstavlja »skrit« strošek);
generiranje kode, katere programske jezike podpira in ali podpira »code marker«4;
integracijski urejevalnik (ali se lahko diagrami, modeli, izdelani v UML CASE orodju,
integrirajo s kodo, generirano v drugem integriranem razvojnem okolju5;
sledenje različic (verzioniranje).

Pri izbiri orodja so pomembne tudi tako imenovane »razširjene« značilnosti, ki so:
•

•

•

ali orodje omogoča povratno sinhronizacijo
o podpira napredno inženirstvo,
o podpira povratno inženirstvo,
na kakšen način integrira podatkovni model
o ali ima v samem orodju integrirano podatkovno modeliranje,
o ali to omogoča z orodji za podatkovno modeliranje drugih proizvajalcev in je
povezava do podatkovnega modela omogočena prek razrednega diagrama,
ali podpira metapodatkovno izmenjavo XML6,

4

Kodni označevalnik – je vrstica (včasih tudi dve) v kodi, ki pove, kje se koda uvršča v model. Ustvari se sama pri
generiranju kode.
5
6

Angl. IDE (Integrated Development Environment).
XML (Extensible Markup Language) je razširljivi označevalni jezik, ki služi za izmenjavo strukturiranih dokumentov v spletu.
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•

omogoča skupinski razvoj (tu je mišljeno, da lahko več ljudi gleda isti dokument –
diagram, samo eden pa ga lahko spreminja, to omogoča tehnika »check-out«
(dokument zapreš) – »check-in« (dokument daš v ponovno uporabo).

Različni avtorji UML CASE orodja med seboj ločijo – primerjajo – ocenjujejo glede na
subjektivne kriterije.
Vinkler (2009, str. 53) orodja deli po kriteriju plačljivosti, in sicer jih razvršča na:
•
•

plačljiva in
odprtokodna UML CASE orodja.

Bhagwat in Meyer (2005) primerjata UML CASE orodja po dveh osnovnih kriterijih
(funkcionalnosti orodja in praktičnih vidikih), ki sta ju razgradila še na podkriterije. Kriteriji
so:
•

•

funkcionalnosti orodja:
o UML značilnosti,
o povratna sinhronizacija,
o kompatibilnost,
o podpora novim funkcionalnostim UML,
o podpora projektnemu ciklu;
praktični vidiki:
o uporabnost,
o stroški.

Tabela 1 prikazuje primerjavo najbolj »uporabljenih« UML CASE orodij po kriterijih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kompatibilnost,
plačljivost,
podpora UML 2,
podpora MDA7,
podpora XMI8,
podpora programskih jezikov za generiranje kode,
podpora povratnega inženirstva za programske jezike,
integracija z drugimi integrirano razvojnimi okolji in
druge značilnosti.

UML CASE orodja, ki so predmet analize oziroma so alternative odločitvenega problema,
so podrobneje predstavljena v poglavju 5.1.

7
8

MDA (Model-Driven Architecture) je pristop za načrtovanje programske opreme pri gradnji programskih sistemov.
XMI (XML Metadata Interchange) je standard OMG za izmenjavo meta podatkov prek XML.
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Vir: Wikipedia (2012a)

Tabela 1: Primerjava UML CASE orodij

3 PODPORA ODLOČANJU IN VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE

Zakaj se odločamo v življenju?
V vsakdanjem življenju se odločamo, da v danem trenutku izberemo za nas najboljšo
rešitev. Seveda se v trenutku odločitve, kakor tudi kasneje, velikokrat sprašujemo, ali smo
se odločili pravilno. Moramo se zavedati, da smo se v danem trenutku odločili na podlagi:
zbranih informacij, objektivnih in subjektivnih okoliščin in podobno. Torej, se odločamo na
podlagi naše mentalne, duhovne in socialne sposobnosti.
V poslovnem življenju odločanje lahko opredelimo kot proces opredeljevanja problema ali
priložnosti in izbiranje med različnimi smermi ukrepanja (DZS, 2006, str. 3065).
Strokovnjaki z različnih področij odločanje definirajo kot:
•
•
•

•
•

•

Odločanje je izbira ene od več alternativ, možnosti oziroma različic.
Odločanje je aktivnost, ki nastopa kot del splošnega reševanja problemov na
praktično vseh področjih človekovega delovanja (Bohanec, 2006, str. 3).
Odločanje je kompleksen kognitivni proces, ki je vpet v različne kontekste, to je
situacijske in osebnostno pogojene okvire razmišljanja, vrednotenja, čustvovanja
in delovanja, kontekste, tako na nivoju samega posameznika kot socialnega okolja
(Ule, 2009, str. 7). Konteksti dajejo procesu značaj odločanja in vsebino. Kontekst
(okvir odločanja) zajema množico vrednot, preferenc, omejitev, regulativov in
strategij, ki zadevajo tako akterje odločanja kot one, ki jih dosežejo posledice
odločitve (Ule, 2009, str. 8).
Odločanje je umska aktivnost, ki obsega opredelitev problema in izbiro ene od
alternativnih smeri dejavnosti za njegovo rešitev (Kavčič, 1994, str. 213).
Obnašanje neke osebe P v neki določeni situaciji S v določenem času T imenujemo
odločanje takrat in samo takrat, če bo oseba P v dani situaciji S in danem času T:
zaznavala vsaj dve alternativni možnosti delovanja in na podlagi določenih
kriterijev izbrala eno od teh možnosti (Langenheder v: Kavčič, 1994, str. 213).
Odločanje je del širšega reševanja problema. Reševanje problemov je proces
zmanjševanja razkoraka med realnostjo in želenim stanjem. Vsako odločitev
karakterizira: odločitveni problem, niz alternativ in niz odločitvenih kriterijev
(Mallach, 2000, str. 37). Njihovo povezavo predstavlja slika 9.
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Slika 9: Povezava med odločitvenim problemom, alternativami in parametri
Odločitveni
problem

Okolje

Skupaj
določijo

Alternative

Kriteriji

Odločitveni proces

Odločitev

Vir: Mallach (2000, str. 38)
Iz zgornjih definicij pojma »odločanje« lahko ugotovimo, da sta glavni komponenti
odločanja množica alternativ, med katerimi izbiramo, in cilji, ki jih želimo doseči z
odločanjem.
Kdaj lahko v organizaciji o kakem človekovem obnašanju govorimo kot o odločanju?
Takrat, ko so izpolnjeni naslednji pogoji (Kavčič, 1994, str. 214):
•
•
•
•

Obstoji razlika med sedanjo situacijo in želenim ciljem.
Tisti, ki odloča, se mora zavedati pomembnosti razlike.
Tisti, ki odloča, mora biti motiviran, da zmanjša oziroma odpravi razliko med
dejanskim in želenim stanjem.
Tisti, ki odloča, mora imeti na voljo sredstva (sposobnost, denar, moč, znanje).

3.1 DISCIPLINE IN PODROČJA ODLOČANJA
Odločanje v grobem delimo na človeško in strojno odločanje.
Za podporo odločanju človeka je znanost razvila disciplino odločitvene znanosti, ki jih
delimo v tri skupine, in sicer:
•

Normativne

Ukvarjajo se z vprašanjem, kako in po kakšnih pravilih bi se morali odločati. Torej gre za
teoretični pristop, ki ga najdemo, na primer, pri odločitveni teoriji.
•

Deskriptivne

Tukaj gre za opazovanje, kako se ljudje dejansko odločamo. Govorimo o opisnem
pristopu, ki je značilen za kognitivne znanosti.
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•

Podpora pri odločanju

Že iz naslova lahko razberemo, da se ta skupina dejansko ukvarja s pomočjo (podporo)
pri odločanju človeka.
Metode in tehnike za podporo ljudi v procesu odločanja v širšem smislu delimo na
(Bohanec, 2008):
•
•
•
•
•

»svinčnik in papir«,
pogovorne tehnike,
analizo podatkov,
informacijske sisteme in
podatkovna skladišča.

V ožje smislu metode in tehnike delimo na:
•

•

•

operacijske raziskave, ki se ukvarjajo predvsem z modeliranjem in iskanjem
optimalnih rešitev realnih odločitvenih problemov (Hillier, Lieberman v:
Bohanec, 2006, str. 6). Primer metode operacijskih raziskav je linearno in
nelinearno programiranje.
odločitvene analize, pri katerih gre za pristop, ki ponuja vrsto metod in
tehnik za reševanje in analizo zahtevnih odločitvenih problemov. Probleme
poskuša strukturirati in jih razgraditi na manjše, bolj obvladljive probleme. Gre
za gradnjo raznih modelov za vrednotenje alternativ, ki jih uporabimo za
analize (kaj-če) in simulacije. Najpogostejše tehnike modeliranja temeljijo na
gradnji odločitvenih dreves, diagramov vpliva in večparametrskih modelov
(Bohanec, 2006, str. 6).
sisteme za podporo o odločanju – so interaktivni računalniški programi, ki
pomagajo odločevalcu/-em pri uporabi podatkov in modelov za spoznavanje in
reševanje odločitvenega problema. Značilnosti teh sistemov so (Bohanec,
2006, str. 7):
o da vsebujejo podatke in modele.
o da služijo za pomoč menedžerjem pri reševanju delno strukturiranih in
nestrukturiranih odločitvenih problemov.
o da pomagajo odločevalcu z izbiro in s prikazom informacij.
o da so namenjeni izboljšanju kakovosti in uspešnosti odločitve.
Primer takšnega sistema je direktorski informacijski sistem.

Discipline in področja odločanja prikazuje slika 10.
Setnikar (2008, str. 115) je v raziskovalnem delu opredelil glavne probleme in naloge, s
katerimi se ukvarjajo strokovnjaki s področja DSS (sistemi za podporo odločanju). Ti so:
•
•
•

zagotavljanje kakovosti informacij za podporo odločanju;
izdelava in obvladovanje velikih zbirk podatkov DSS;
(pravilno) ravnanje z modeli in ponovna uporaba modelov;
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•
•
•
•
•
•
•
•

izgradnja sistemov, temelječih na znanju (knowledge-driven DSS);
izboljševanje komunikacijskih tehnologij;
razvijanje enotne, splošne (večstranske) sheme za podporo odločanju;
razvijanje učinkovitega nabora orodij za podporo odločanju;
razvijanje in ocenjevanje sinergično združenih DSS;
opazovanje in zbiranje (tudi nevrobioloških) informacij, kako postopajo ravnatelji
pri manj urejenih odločitvah;
uvajanje uporabe agentnih in objektno-orientiranih tehnologijah;
razvoj DSS prek uveljavljenih metodologij.
Slika 10: Discipline in področja odločanja

Vir: Bohanec (2009, str. 75)

3.2 ODLOČITVENI PROCES OZIROMA PROCES ODLOČANJA
Odločanje je proces.
Teorija odločanja, ki jo lahko definiramo tudi kot proces odločanja, se ukvarja s
situacijami, kjer mora en ali več udeležencev izbrati med več alternativami, kar prikazuje
slika 11 (Kljajić, 2012).
Proces odločanja lahko definiramo kot zbir vseh aktivnosti, ki pripeljejo do izbire
alternative.
Odločitveni proces je proces sistematičnega zbiranja in urejanja znanja. Zagotovil naj bi
dovolj informacij za primerno odločitev, zmanjšal možnost, da bi kaj spregledali, pospešili
in pocenili proces odločanja ter dvignili kakovost odločitve (Jereb in dr. 2003, str. 12).
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Slika 11: Teorija odločanja

Vir: Kljajić (2012)
Ključen korak procesa odločanja je odločitev, to je izbira alternative na podlagi presoje,
utemeljene na zbranih informacijah. Z izbiro dajemo prednost določenim rešitvam, in sicer
tistim, za katere predvidevamo, da nas bodo najhitreje, najlažje in najboljše pripeljale do
cilja (Bohanec, 2009, str. 76).
Nevroznanost proces odločanja glede na stopnjo zavedanja deli na:
•
•
•

nezavedno,
polzavedno in
zavedno odločanje.

Zanimiv je tudi njen pogled na povezavo med nagrado in odločitvijo. Glavni temelj
odločanja je motivacija, zlasti vrednotenje nagrade, tveganja ali kazni, ki je povezana z
določeno odločitvijo. Tak motivacijsko nagrajevalni vidik je v evoluciji izjemno pomemben,
saj omogoča tisto vrsto vedenja, ki bo za preživetje najbolj uspešna. Je tudi temelj
kognitivnemu procesu – učenju (Pirtošek in Georgiev, 2009, str. 58).
Odločitveni proces sestavljajo naslednji elementi (Rajkovič, 2003, str. 15):
•
•
•
•

množica variant: A: a₁, a₂, a₃, ..., an;
preferenčna relacija, ki uredi množico variant A po zaželenosti, ustreznosti
oziroma koristnosti: P;
racionalna relacija: je izbira tiste variante a iz A, ki je najbolj zaželena;
funkcija koristnosti: v(a). Izmeri stopnjo zaželenosti variante a tako, da za vsak
par a,b iz A velja: a P b (a ima rajši kot b) ↔ v(a) > v(b).

Pri odločanju se soočamo tudi s problemi, ki so vezani na (povzeto po Rajković, 2003):
•
•

CILJE – Določamo si cilje, ki so lahko zapleteni, nepopolni, negotovi.
ALTERNATIVE – Slabo ali nepopolno definiramo alternative ali jih celo ne poznamo
dobro. Izberemo preveliko število alternativ.
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•

•
•

Setnikar (2008) je pri analizi seminarskih nalog prišel do ugotovitve, da lahko
informacije o kakovosti posameznega orodja podajo le tisti, ki to orodje
uporabljajo – razvijalci programske opreme in ravnatelji projektov. Iz te ugotovitve
lahko razberemo, da odločevalci (študentje) niso dobro poznali posamezno
alternativo – orodje.
PARAMETRE, ki vplivajo na odločitev. Parametre smo slabo definirali, so neznani
ali celo spregledani. Določimo parametre, ki so težko merljivi. Določimo preveliko
število parametrov.
V raziskovalni nalogi je Setnikar (2008) tudi ugotovil, da so študentje spregledali
parameter, v koliko letih bo programska oprema amortizirana.
OMEJITEV VIROV – Naletimo na časovne, kadrovske in druge omejitve (na primer
nepodpora menedžmenta). Pomanjkljivo poznavanje problemskega področja.
METODOLOŠKE OMEJITVE – Kot odločevalec imamo »omejeno racionalnost«.
Problem merjenja kakovosti odločitve.

3.2.1 FAZE ODLOČITVENEGA PROCESA
Odločitvena analiza razdeli odločitveni proces na posamezne faze, ki so (Bohanec, 2009,
str. 82):
•
•
•
•
•

identifikacija odločitvenega problema;
identifikacija alternativ;
razgradnja problema in modeliranje;
vrednotenje, analiza in izbira alternative;
realizacija odločitev.

Bohanec (Slika 12) je odločitveni proces opredelil v petih fazah, medtem ko so Baker (in
drugi) proces odločanja razdelili v osem korakov – faz (Slika 13). Pri primerjavi teh dveh
definiciji vidimo, da so Baker (in drugi) proces odločanja razdelili bolj podrobno, medtem
ko Bohanec znotraj posamezne faze procesa odločanja zajema več faz oziroma korakov
skupaj.
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Slika 12: Faze odločitvenega procesa

Vir: Bohanec (2006, str. 20)

Po Malachu (2000) mora vsaka odločitev iti skozi tri faze, predstavljene na sliki 14. Faze
odločitve so:
•
•
•

faza inteligence (identifikacija problema),
faza oblikovanja (določitev alternativ) in
faza izbire (izbira alternative).

Clemen kot osnovne elemente odločitvenega stanja navaja (1996, str. 19):
•
•
•
•

vrednosti (definirajo, kaj je odločevalcu pomembno pri odločanju, torej lahko
govorimo o kriterijih odločanja) in cilj;
odločanje;
negotovosti in
posledice.
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Slika 13: Splošni odločitveni proces

Vir: Baker in drugi (2001, str. 2)
Strokovnjaki različno definirajo faze odločitvenega procesa, zato le-tega lahko definiramo
kot:
•
•
•
•
•

zaznava problema, ki ga poskušamo rešiti oziroma o katerem bomo odločali;
med katerimi alternativami se bomo odločali;
kriteriji, po katerih bomo izbirali alternative;
vrednotenje kriterijev in alternativ in
izbira alternative.
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Slika 14: Tok med fazami odločitvenega procesa

Vir: Malach (2000, str. 39)

3.3 METODE IN TEHNIKE ODLOČANJA
Metode in tehnike odločanja nam v procesu odločanja pomagajo pri ocenjevanju in izbiri
alternativ. S strani stroke je bilo razvitih veliko metod in tehnik za pomoč pri odločanju.
Metode in tehnike odločanja v grobem razdelimo v tri skupine (po Bohanec, 2006):
•

•

•

metode rangiranja alternativ – so preproste metode, ki rangirajo alternative
kot celoto, pri odločanju pa niso pomembne lastnosti alternativ. Metoda je
pravzaprav analiza primerjave parov.
metode odločanja v negotovosti oziroma s tveganjem. Značilnost teh
metod je, da alternative praviloma ocenjujemo po eni sami lastnosti (na primer
cena orodja). Na vrednost alternativ ne vplivajo samo naše odločitve, ampak tudi
dejavniki, na katere nimamo vpliva, to so na primer razmere na tržišču. V času
odločanja ne poznamo njihovih izidov.
metode večparametrskega odločanja (podrobneje predstavljene v poglavju
3.3.1).

Na področju uporabe metod in tehnik odločanja so Baker (in drugi) izvedli zanimivo
raziskavo z naslovom Guidebook to decision-making methods. Raziskava je bila izdelana
za vladne institucije v Združenih državah Amerike. Iz raziskave lahko odločevalec spozna
(Baker in dr., 2001, str. 1):
•
•
•
•

prednosti uporabe sistemov za odločanje,
predpogoj za proces odločanja,
kako izbrati metodo odločanja in
kako uporabiti izbrano metodo.

Avtorji so preučili in predstavili prednosti in slabosti naslednjih metod odločanja:
•
•

analize prednosti in slabosti,
metode Kepner-Tregoe,
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•
•
•
•

metode AHP,
metode MAUT,
analize stroškov in koristi,
po meri narejenih orodij.

Posebej zanimiva je vključitev »po meri narejene metode (orodja)«, ki so uporabne za
razumevanje kompleksnih obnašanj v sistemu. Te metode nam vračajo enostavne
rezultate. Po meri narejena orodja niso »na polici« in lahko zahtevajo veliko časa in
sredstev za razvoj. Po mnenju avtorjev naj bi se odločevalci v organizaciji posluževali po
meri narejene metode-orodja v primeru, če za odločitev ne morejo izbrati nobene od prej
raziskanih metod ali če gre za ponavljajoče odločitve, ki vključujejo enake kriterije – vidike
odločanja (Baker in drugi, 2001, str. 9).
Glavni cilj raziskave je bil odločevalcem predstaviti na jasen in dokumentiran način
metode za podporo odločanja, predstaviti metode, ki so uporabne tako za enostavne kot
zahtevne odločitvene probleme, ter odločevalce opozoriti, da je uporaba predstavljenih
metode pri sprejemanju odločitev zelo priporočljiva.

3.3.1 METODE VEČPARAMETRSKEGA ODLOČANJA
Pri večparametrskem odločanju se ne odločamo samo po eni lastnosti alternative ali jih
med seboj primerjamo v celoti, ampak za izbiro najboljše alternative preučimo več
kriterijev oziroma parametrov. Večina praktičnih odločitev je večparametrskih.
Metod za večparametrsko odločanje je veliko. V grobem jih lahko ločimo na:
•
•

enostavnejše (primerne za odločitvene probleme z manjšim številom parametrov
in alternativ) in
zahtevnejše metode (primerne za zahtevnejše odločitvene probleme z večjim
številom parametrov in alternativ).

Med enostavnejše metode uvrščamo (Bohanec, 2006):
•

•

•

9

analizo prednosti in slabosti alternativ. Pri tej metodi za vsako alternativo
poskušamo ugotoviti njene največje prednosti in največje slabosti v primerjavi z
drugimi alternativami. Najboljša alternativa je tista, ki ima največ prednosti in
najmanj slabosti.
metodo PMI9. Metoda je nadgradnja metode analize prednosti in slabosti
alternativ še s tretjo rubriko – posledice (implikacije), ki bi jih imela realizacija
alternative za odločevalca. Vse tri rubrike (prednosti, slabosti, posledice) alternativ
točkujemo in na koncu točke seštejemo ter dobimo približno oceno alternativ.
metodo Abacon. Metoda zahteva jasno definiranje linearnega seznama
parametrov in njihovih merskih lestvic, ki je enak za vse opazovane alternative. S

PMI – Plus/Minus/Implications.
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•

pomočjo grafičnega prikaza profilov alternativ te lahko opazujemo in jih
primerjamo. Metodo navadno ne uporabljamo za vrednotenje in rangiranje
alternativ, pač pa le za njihovo medsebojno primerjavo zaradi pridobitve ocene na
približnih merskih lestvicah in približnih vrednostih atributov.
metodo Kepner-Tregoe. Metoda je nekakšen »most« med enostavnejšimi
večparametrskimi metodami in zahtevnejšimi metodami, ki poleg »opazovanja« in
medsebojnega primerjanja omogočajo tudi vrednotenje alternativ (Bohanec, 2006,
str. 88). Metoda temelji na izgradnji modela vrednotenja, s katerim alternative
številčno ovrednotimo. Za vsak parameter modela definiramo utež in število
doseženih točk vsake alternative. Uteži definiramo neposredno in jih po potrebi
normiramo tako, da je bodisi njihova vsota bodisi največja utež enaka sto.

Skupna značilnost zahtevnejših metod večparametrskega odločanja je, da razgradijo
odločitveni problem na podprobleme in ga predstavijo s hierarhičnim večparametrskim
modelom. Vsak večparametrski model je sestavljen iz naslednjih elementov (Bohanec,
2006, str. 101):
•
•
•

parametrov,
merskih lestvic in
funkcije združevanja (predpis, ki pove, kako združimo delne ocene alternativ, ki
nastopajo pri posameznih parametrih, v končno oceno alternativ).

Večparametrski odločitveni model predstavlja slika 15.
Slika 15: Večparametrski odločitveni model
Koristnost

Y

Funkcija
koristnosti

F(X₁, X₂,.. Xn)

X₁

Parametri

Variante

a₁

X₂

a₂

Xn

an

Vir: Kovačič (2009, str. 57)
Odločitveni problem razgradimo na podprobleme s strukturiranjem modela. Parametre
uredimo hierarhično v več nivojev in dobimo drevo ali hierarhijo parametrov. Drevo
parametrov je strukturiran z nadrednimi in s podrednimi parametri. Vsak nadredni
parameter se deli na več podrednih parametrov, ki nastopajo na nižjem nivoju v modelu.
Parametre v strukturi modela delimo na osnovne in izpeljane. Osnovni parametri so tisti,
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ki nimajo podrednih parametrov in so končna vozlišča v modelu, vsi preostali pa so
izpeljani parametri. Najvišji izpeljan parameter je koren strukture.
Razlika med drevesom in hierarhijo parametrov je, da hierarhija parametrov dopušča
možnost, da en podredni parameter lahko vpliva na več nadrednih parametrov, medtem
ko pri drevesu parametrov en podredni parameter vpliva na en nadredni parameter.
Najpomembnejše zahtevnejše večparametrske metode so:
•

•
•

metode tipa MAUT. S temi metodami je mogoče modelirati »velike« odločitvene
probleme, ki imajo več deset parametrov. Vrednosti osnovnih parametrov
izražamo in merimo z realnimi enotami (na primer velikost stanovanja s
kvadratnim metrom), zaželenost teh vrednosti za odločevalca pa modeliramo z
osnovnimi funkcijami koristnosti in izražamo s preferencami. Osnovne funkcije
koristnosti so v splošnem zvezne in nelinearne in jih je mogoče oblikovati precej
poljubno v skladu z željami in zahtevami odločevalca (Bohanec, 2006, str. 117).
metoda AHP in
metoda DEX.

V nadaljevanju sta podrobneje predstavljeni metodi AHP in DEX.
3.3.1.1 Večparametrska metoda za odločanje DEX
DEX je okrajšava za Decision EXpert. Metoda temelji na metodologiji, ki združuje
večparametrsko odločanje z ekspertnimi sistemi (Bohanec in Rajkovič, 1990, str. 1).
Ta integracija omogoča, da ima metoda DEX dve posebnosti v primeru s preostalimi
zahtevnejšimi večparametrskimi metodami odločanja, in sicer (Jereb in drugi, 2003):
•

•

uporablja kvalitativne (simbolične) parametre, katere vrednosti so v splošnem
besede (na primer »visoko«, »dobro«), ali pa so izjemoma izražene tudi z
numeričnimi intervali (na primer 100 €:200 €);
glede na to, da so parametri simbolični, funkcije koristnosti niso podane analitično,
ampak s preprostimi odločitvenimi pravili če-potem.

Metoda DEX za strukturiranje parametrov uporablja drevo ali hierarhijo parametrov. Pri
strukturiranju modela priporoča, naj noben izpeljan parameter nima več kot štiri podredne
parametre, tako se izognemo »kombinatorični eksploziji«, zaradi katere lahko postanejo
tabele, s katerimi definiramo funkcije koristnosti, izredno velike in jih je težko definirati
(Bohanec, 2006, str. 126).
Modeli DEX uporabljajo diskretne parametre, ki zavzemajo vrednosti iz končne in običajno
majhne zaloge vrednosti, opisane z besedami. Vsak parameter lahko zavzame od tri do
pet opisnih vrednosti.
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Pri določanju merskih lestvic je dobro upoštevati naslednja priporočila (Bohanec, 2006,
str. 127–128):
1. urejenost – Zaloge vrednosti naj bi bile urejene od slabih (nezaželenih) proti
dobrim (zaželenim). Takšna urejenost ni nujna, vendar pripomore k boljši
razumljivosti modela in k lažjemu zajemanju funkcij koristnosti.
2. število vrednosti posameznega parametra – Parameter naj zavzema čim manj
vrednosti, vendar toliko, da lahko z njimi opišemo vse bistveno različne odločitvene
situacije.
3. število vrednosti parametrov v drevesu – Število vrednosti naj bi naraščalo od
podrednih do nadrednih parametrov. Podredni parametri lahko zavzemajo tri
vrednosti, koren strukture pa zavzame največjo vrednost (pet).
4. vrednosti numeričnih parametrov – DEX nam omogoča, da numerične parametre
predstavimo simbolično (vrednost izrazimo z besedami) ali z intervali. Na primer
starost stanovanja simbolično izrazimo s: staro, srednje in novo stanovanje.
Intervalno pa z intervali (16 let in več (staro stanovanje), 6–15 let (srednje staro
stanovanje) in 0–5 let (novo stanovanje)).
Funkcije koristnosti pri metodi DEX niso definirane s formulami kot pri preostalih
večparametrskih metodah, ampak s tabelami. V tabeli zberemo vse kombinacije vrednosti
podrednih parametrov in za vsako kombinacijo definiramo vrednost, ki jo v tem primeru
zavzame nadredni parameter. Tukaj funkcijo koristnosti definiramo po točkah, pri čemer
vsaka takšna kombinacija predstavlja posamezno točko funkcije. Vsaka takšna točka nam
predstavlja pravilo če-potem. Funkcije koristnosti torej opredeljujejo vpliv nižje nivojskih
parametrov na nadredne parametre v drevesu vse do korena drevesa, ki predstavlja
končno oceno alternative.
Takšnih tabel praviloma ne definiramo ročno, ampak s pomočjo računalniških programov.
Program skrbi, da so vpisane vrednosti v skladu z urejenostjo parametrov, torej da z
naraščanjem vrednosti urejenih parametrov narašča tudi vrednost funkcije ali ostaja vsaj
konstanta (Bohanec, 2006, str. 129–130).
Model, ki smo ga zgradili, uporabimo za vrednotenje alternativ. Za vsako alternativo
definiramo vrednosti osnovnih parametrov, njihovo vrednotenje poteka od spodaj navzgor
s postopnim združevanjem vrednosti v skladu s funkcijami koristnosti.
3.3.1.2 Večparametrska metoda AHP
AHP je okrajšava za Analytic Hierarchy Process. Je hierarhična večparametrska metoda
odločanja, ki jo je v sedemdesetih letih razvil Thomas L. Saaty (Wikipedia, 2012b).
Metoda je ena najbolj znanih in uporabljenih metod večparametrskega odločanja.
Strukturo modela sestavlja hierarhija parametrov, katerih vrednosti so izražene s
preferenčno mersko lestvico na intervalu 0–1. V model vključimo tudi vse alternative in
vsako od njih povežemo z vsemi osnovnimi parametri zato, ker metoda AHP zahteva, da v
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vseh vozliščih, pri katerih se stikajo povezave, ki vodijo iz podrednih vozlišč, definiramo
matriko primerjav.
Tam, kjer se stikajo povezave, ki vodijo iz podrednih parametrov, med seboj primerjamo
te parametre. To storimo z matriko primerjav.
Matriko primerjav izpolnimo tako, da primerjamo parametre, navedene v vrstici matrike, s
tistimi v stolpcih. Za posamezno primerjavo parametrov vnesemo število, ki pove,
približno kolikokrat je prvi parameter pomembnejši od drugega. Če je prvi parameter
enako pomemben ali pomembnejši od drugega, vpišemo eno od števil iz tabele 2.

Tabela 2: Temeljna lestvica vrednotenja parametrov

Vrednosti (po pomembnosti)

Definicija

1

Parametra sta enako pomembna.

3

Zmerno večja pomembnost prvega parametra v
primerjavi z drugim.

5

Velika, precejšnja prednost prvega parametra.

7

Zelo velika prednost prvega parametra.

9

Skrajna, izjemna prednost prvega parametra.
Vir: Lastni (2012)

Če je pomembnejši drugi parameter, vpišemo ustrezno obratno vrednost (ulomek 1/3,
1/5, 1/7 ali 1/9) (Bohanec, 2006, str. 120).
Iz tega sledi:
•
•

da morajo biti vse diagonalne vrednosti v matriki enake 1 (primerjamo parameter
sam s sabo);
vrednosti, ki ležijo na eni in drugi strani diagonale, pa morajo biti med seboj
obratne (na primer 9 in 1/9).

Obstaja kar nekaj kritik na račun uporabe temeljne lestvice vrednotenja, in sicer, da ne
vzame v račun negotovosti povezave s percepcijo številke. Točnost presoje se lahko
izboljša z uporabo mehkih števil vrednotenja (2, 4, 6 in 8) v temeljni lestvici vrednotenja
(Buchmeister in drugi, 2006, str. 32).
Iz matrike primerjav je potrebno izračunati uteži. Izračun temelji na izračunu lastnih
vrednosti matrike primerjav. Ker je to precej zapleten postopek, se v praksi uporabljajo za
to ustrezni računalniški programi. Prednost takšnega načina izračunavanja je, da je zelo
natančno, obenem pa lahko z njim ocenimo konsistentnost matrike primerjav.
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Pri konsistentnosti gre za oceno, v kolikšni meri so primerjave parametrov po parih med
seboj skladne. Na primer, če izjavimo, da je parameter A trikrat pomembnejši od B in je
hkrati trikrat pomembnejši od C, potem je pričakovati, da bo parameter A devetkrat
pomembnejši od parametra C. Čim večje je odstopanje od tega, tem manj konsistentna je
matrika primerjav (Bohanec, 2006, str. 121).
Tam, kjer se stikajo povezave, ki vodijo iz alternative, pa primerjamo alternative.
Metoda AHP zajema podatke o osnovnih koristnosti alternativ po postopku, ki je določen
za primerjavo parametrov (določanje uteži). Pri vsakem osnovnem parametru med seboj
primerjamo po dve in dve alternativi ter definiramo matriko primerjav. Matriko normiramo
in izračunamo povprečne vrednosti vrstic. Tako definiramo uteži osnovnih parametrov in
osnovne koristnosti alternativ.
Vrednost vsake alternative je pomnožena z utežjo vsakega osnovnega parametra in
potem združena v vsoto, s katero dobimo lokalno vrednost vsakega osnovnega
parametra. Lokalne vrednosti so pomnožene z utežmi vsakega osnovnega parametra.
Potem dobimo glavno vrednost – skupno oceno alternative (Kovačič, 2009, str. 65).

3.3.2 IZBIRA METOD ZA ODLOČANJE IN ORODIJ ZA UPORABO METOD
Za rešitev odločitvenega problema in dokazovanje hipotez bomo uporabili metodi
večparametrskega odločanja DEX in AHP. Metodi sta bili izbrani, ker omogočata
obravnavanje odločitvenega problema z velikim številom parametrov in alternativ.
Večina osnovnih parametrov, ki bodo sestavljali model, je težko formalno opredeliti in
meriti.
Metoda DEX je bila izbrana, ker omogoča modeliranje odločitvenih problemov, kjer
presojamo na podlagi subjektivnih parametrov, ki jih je težko formalno opredeliti,
natančno meriti in ocenjevati, torej jih bomo predstavili kvalitativno.
Tudi metoda AHP je bila izbrana, ker omogoča razgradnjo odločitvenega problema, tako
na simbolične, kakor numerične osnovne parametre.
Tako pri metodi DEX kot AHP gre za gradnjo zapletenega odločitvenega modela in
izvajanje zahtevnih računskih operacij. Na trgu obstajajo namenski računalniški programi
za večparametrsko modeliranje, zato si bomo pri uporabi metode DEX pomagali s
programom DEXi, pri uporabi metode AHP pa bomo uporabili program Web-HIPRE10.
Program DEXi je brezplačen domač program, ki je bil razvit s strani Fakultete za
organizacijske vede in Instituta Jožef Stefan. Program vrednoti alternative z logičnimi
pravili če-potem, ki jih definira odločevalec. DEXi podpira izgradnjo in uporabo modela. S
pomočjo urejevalnika drevesa kriterije definiramo strukturo modela, nato definiramo
10

Web-HIPRE – HIerarchical PREference analysis on the World Wide Web (Hämäläinen in Mustajoki, 1999, str. 1).
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zaloge vrednosti parametrov in funkcije koristnosti. DEXi nadzira vnos in poskuša
zagotoviti monotonost definiranih funkcij. Rezultate vrednotenja alternativ so
predstavljene s tabelami ali grafično. Program podpira tudi analizo kaj-če.
Program Web-HIPRE sta razvila Hämäläinen Raimo in Mustajoki Jyri. Program podpira
metode primerjave parametrov in alternativ po parih. Poleg neposrednega zajemanja
uteži in zajemanja po parih program podpira tudi metode zajemanja uteži: SWING,
SMART in SMARTER. Pri analizah ponuja zanimive možnosti grafičnega prikaza in lahko
izvajamo analizo občutljivosti. Program deluje kot spletna aplikacija, ki jo uporabljamo
skozi spletni brskalnik.
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4 ODLOČITVENI
MODEL
ZA
IZBIRO
ORODJA
NAČRTOVANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV

ZA

4.1 STRUKTURA MODELA
Izbiro odločitvenih parametrov, ki smo jih opazovali pri vrednotenju in izbiri alternativ smo
izvedli na podlagi analize kaj vse naj bi UML CASE orodja zagotavljala (predstavljeno v
poglavju 2.5) in da pokrijemo vse faze razvoja programske opreme (predstavljeno v
poglavju 2.1). Pri tem smo si pomagali s preučevanjem teoretičnih in praktičnih izsledkov
doma in na tujem ter na podlagi lastnih izkušenj. Vključili smo tudi enega pomembnejših
odločitvenih parametrov pri skoraj vsakem odločitvenem problemu, to je cena.
Odločitveni problem izbira orodja za načrtovanje informacijskih sistemov v podjetju za
razvoj programske opreme smo razdelili na manjše odločitvene podprobleme in ga
predstavili s hierarhičnim večparametrskim modelom.
Odločitveni problem smo na najvišjem nivoju razgradili na tri podprobleme: uporabnost
(orodja), cena (orodja) in referenca podjetja, ki »stoji« za orodjem.
Podproblem uporabnost smo na nivoju nižje razgradili na podprobleme: tehnična
(uporabnost), poslovna (uporabnost), razvoj in podpora standardom.
Podproblem cena smo razgradili na podproblema: cena (vključuje ceno za vrsto
»poslovna različica« in za 50 »plavajočih licenc«) in prilagoditve (ki predstavljajo finančne
stroške zaradi sprememb, ki jih predstavlja uvedba novega orodja). Podproblem cena
nadalje nismo več razgrajevali.
Podproblem prilagoditve smo razgradili na tri osnovne parametre, ki so:
•
•
•

integracija (zajemajo arhitekturne in infrastrukturne spremembe (strežnik, mrežno
aplikacijo in arhitekturo uporabnik-strežnik));
potrebna znanja (ali je potrebno posebno izobraževanje obstoječega kadra);
vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnosti (ali je za boljšo funkcionalnost
orodja potrebno dokupiti nove funkcionalnosti ali dograditi obstoječe, na primer za
podporo timskemu delu (»check-out« – »check-in« dokumentov).

Podproblem referenca podjetja, kjer je mišljeno število podjetij, ki uporablja
posamezno orodje, nismo razgradili na nižjem nivoju.
Podproblem tehnična (uporabnost) smo razgradili na naslednje osnovne parametre:
•
•

verizioniranje (verzioniranje in sledljivost izvorne kode in dokumentacije);
import-export datotek (katere vrste datotek orodje podpira, na primer jar, XMI,
visio, PDF ...).
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Podproblem poslovna (uporabnost) je razgrajen na štiri osnovne parametre, in sicer:
•
•
•
•

prijaznost do uporabnika (kako prijazno je orodje do uporabnika in kakšno
uporabnost mu nudi);
generiranje poročil (podpiranje samodejnemu generiranju poročil in izdelavi
poročila po meri);
izdelava dokumentacije (ali orodje vključuje funkcionalnost generiranja
dokumentov in katere formate podpira, na primer HTML, Microsoft Word, RTF...);
podpora projektnemu ciklu (ali orodje podpira kreiranje nalog, spremljanje
njihovega izvajanja vse od zajema zahtev do uvedbe in omogoča upravljanje
zahtev).

Podproblem podpora standardom smo razgradili na štiri osnovne parametre:
•
•
•
•

podpora UML (ali orodje podpira standard UML in katero verzijo);
podpora BPMN (ali orodje podpira poslovno procesno modeliranje);
podpora XMI (ali orodje podpira standard za izmenjavo meta podatkov prek XML);
podpora sistemskemu inženirstvu (ali ima orodje podprt standard SysML in
standard ArchiMate).

Podproblem razvoj smo razgradili še na dva podproblema (razvoj) programske opreme in
(razvoj) podatkovne baze. Podproblem programske opreme sestavljata naslednja dva
osnovna parametra:
•

obojestranska sinhronizacija (ali orodje podpira napredno in povratno inženirstvo

•

in za katere programske jezike);
generiranje kode (ali orodje podpira to funkcionalnost in v katerih programskih
jezikih orodje omogoča generiranje kode).

Podproblem podatkovne baze je razgrajen na dva osnovna parametra, in sicer:
•

modeliranje baze (ali lahko v okviru orodja modeliramo podatkovni model z

•

uvozom obstoječih tabel in kreiranje UML diagramov s kreiranjem novih tabel in za
katere podatkovne baze);
generiranje SQL-DDL skript (ali orodje omogoča kreiranje SQL-DDL skript);
generiranje baznih procedur in prožilcev (ali orodje podpira generiranje baznih
procedur in prožilcev).

•

Parametre (odločitvene podprobleme) smo hierarhično uredili v več nivojev in dobili drevo
parametrov za vrednotenje orodja, ki je struktura odločitvenega modela. Pri tem smo
upoštevali priporočilo metode DEX, da noben izpeljani parameter nima več kot štiri
podredne parameter. Drevo parametrov za vrednotenje orodja predstavlja slika 16,
prikazani so vsi parametri modela, kjer so posamezni nivoji označeni z različnimi barvami,
izpeljani parametri pa so poudarjeni. Iz drevesa parametrov lahko razberemo, da model
vsebuje 20 osnovnih in 10 izpeljanih parametrov, model pa skupaj sestavlja 30
parametrov.
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Vir: Lastni (2012)

Slika 16: Drevo parametrov za vrednotenje orodja

4.2 DEX ODLOČITVENI MODEL
Zgrajeno strukturo odločitvenega modela smo prenesli v program DEXi in nadaljevali z
gradnjo odločitvenega modela za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov.
Določili smo zaloge vrednosti parametrov in funkcije koristnosti.

4.2.1 ZALOGE VREDNOSTI PARAMETROV
Za vsak parameter smo določili opisne zaloge, s čimer smo dobili kriterij, na podlagi
katerih smo vrednotili alternative. Zaloge vrednosti parametrov zavzemajo minimalno dve
vrednosti in maksimalno tri vrednosti. Slika 17 predstavlja strukturo modela in zaloge
vrednosti parametrov.
Slika 17: Struktura modela za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov in zaloge
vrednosti parametrov

Vir: DEXi poročilo (2012)
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4.2.2 FUNKCIJE KORISTNOSTI
Po določitvi zalog vrednosti parametrov smo za vse izpeljane parametre odločitvenega
modela določili funkcije koristnosti s pomočjo tabel odločitvenih pravil, ki nam jih je
pripravil program DEXi. V tabeli so zbrane vse kombinacije vrednosti podrednih
parametrov in za vsako kombinacijo smo definirali vrednost, ki jo v tem primeru zavzame
nadredni parameter. Funkcija koristnosti je definirana po točkah, pri čemer vsaka takšna
kombinacija predstavlja posamezno točko funkcije. Vsaka takšna točka nam predstavlja
pravilo če-potem.
Odločitvena pravila za izpeljane parametre odločitvenega modela so predstavljene v
tabelah odločitvenih pravil (Priloga 1).
Pri vrednotenju parametra orodje največjo utež nosi parameter uporabnost (57 %), nato
parameter cena (30 %) in najmanj poudarka je na parametru referenca podjetja (15 %).
Glede na odločitvena pravila je orodje sprejemljivo, če kombinacija posameznih
parametrov (uporabnost, cena, referenca podjetja) doseže vrednost delno sprejemljivo ali
zelo sprejemljivo.
Pri vrednotenju parametra uporabnost največjo enako utež nosita parametra podpiranje
standardov in razvoj (36 %), nato sledita parametra tehnična (15 %) in poslovna (12 %).
Glede na odločitvena pravila je uporabnost sprejemljiva, če kombinacija vseh parametrov
(podpiranje standardov, razvoj, tehnična, poslovna) doseže vrednost dobra ali zelo dobra.
Pri vrednotenju parametra tehnična enako utež nosita parametra verzioniranje in importexport datotek (50 %). Glede na odločitvena pravila je tehnično sprejemljivo, če
kombinacija obeh parametrov doseže vrednost dobra ali zelo dobra.
Pri vrednotenju parametra poslovna največjo utež nosi parameter izdelava dokumentacije
(41 %), nato sledita parametra prijaznost do uporabnika (27 %) in generiranje poročil
(19 %). Najmanj poudarka je na parametru podpora projektnemu ciklu (13 %). Glede na
odločitvena pravila je parameter poslovno sprejemljiv, če kombinacija posameznih
parametrov (prijaznost do uporabnika, generiranje poročil, podpora projektnemu ciklu,
izdelava dokumentacije) doseže vrednost dobra ali zelo dobra.
Pri vrednotenju parametera podpiranje standardov največjo utež nosi parametr podpora
UML (57 %), nato sledi parameter podpora XMI (25 %) in enako najmanjšo utež imata
parametra podpora sistemskemu inženirstvu in podpora BPMN (9 %). Glede na
odločitvena pravila je podpiranje standardov sprejemljivo, če kombinacija posameznih
parametrov (podpora UML, podpora XMI, podpora sistemskemu inženirstvu, podpora
BPMN) doseže vrednost dobro ali zelo dobro.
Pri vrednotenju parametra razvoj večjo utež nosi parameter podatkovne baze (71 %) in
manjšo utež parameter programske opreme (29 %). Glede na odločitvena pravila je
razvoj sprejemljiv, če kombinacija obeh parametrov doseže vrednost dober ali odličen.
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Pri vrednotenju parametra programske opreme enako utež nosita parametera
obojestranska sinhronizacija in generiranje kode (50 %). Glede na odločitvena pravila je
programska oprema sprejemljiva, če kombinacija obeh parametrov doseže vrednost dober
ali odličen.
Pri vrednotenju parametra podatkovne baze enako največjo utež nosita parametra
modeliranje baze in generiranje SQL-DDL skript (41 %), sledi parameter generiranje
baznih procedur in prožilcev, ki ima najmanjšo utež (18 %). Glede na odločitvena pravila
je podatkovna baza sprejemljiva, če kombinacija posameznih parametrov (modeliranje
baze, generiranje SQL-DDL skript, generiranje baznih procedur in prožilcev) doseže
vrednost dober ali odličen.
Pri vrednotenju parametra cena večjo utež nosi parameter prilagoditve (57 %) in malo
manjšo utež parameter cena. Glede na odločitvena pravila je cena sprejemljiva, če
kombinacija obeh parametrov doseže vrednost srednja ali nizka.
Pri vrednotenju parametra prilagoditve enako največjo utež nosita parametra integracija
in vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnosti (39 %), sledi parameter potrebna
znanja, ki ima najmanjšo utež (22 %). Glede na odločitvena pravila je prilagoditev
sprejemljiva, če kombinacija posameznih parametrov (integracija, vključevanje in
povečanje dodatnih funkcionalnosti, potrebna znanja) doseže vrednost srednje ali majhne.
Primer definicije funkcije koristnosti parametra cena prikazuje tabela 3.
Tabela 3: Funkcija koristnosti parametra cena, definirana s tabelo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prilagoditve
velike
velike
velike
srednje
srednja
srednja
majhne
majhne
majhne

Cena
visoka
srednja
nizka
visoka
srednja
nizka
visoka
srednja
nizka

Cena
visoka
visoka
visoka
visoka
srednja
srednja
visoka
nizka
nizka

Vir: Lastni (2012)

Rezultat določitev funkcij koristnosti izpeljanih parametrov modela prikazuje slika 18.
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Slika 18: Rezultat določitve funkcij koristnosti izpeljanih parametrov modela

Vir: DEXi poročilo (2012)

4.3 AHP ODLOČITVENI MODEL
Odločitveni problem »Izbira orodja za načrtovanje informacijskih sistemov v podjetju za
razvoj programske opreme« smo strukturirali v orodju Web-HIPRE. Za izdelavo
odločitvenega modela AHP smo upoštevali enako strukturo in število parametrov kot pri
strukturi odločitvenega modela DEX, ter določili uteži parametrov s primerjavo parametrov
po parih.
4.3.1 DOLOČANJE UTEŽI PARAMETROV
Uteži parametrov smo določali s pomočjo metode zajemanja uteži AHP, kar pomeni, da
smo izvedli primerjavo parametrov po parih. Izvedli smo primerjavo parov podrejenih
parametrov znotraj posameznega izpeljanega parametra.
Znotraj primerjave parov smo določili, kateri element para je pomembnejši in kolikokrat je
pomembnejši v skladu z »omehčano« temeljno lestvico vrednotenja (glej Tabelo 2).
Dobili smo matrike primerjav (za pare parametrov), uteži kriterijev in mero za konsistenco
(CM). CM nam pove, kako dosledni smo bili pri primerjavi parov in njihovo usklajenost. Če
je CM manjši od 0,2, pomeni, da smo bili pri primerjavi dosledni, nasprotno pa pomeni, da
moramo primerjavo po parih izvesti ponovno (Fridauer, 2004, str. 46).
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Izvedli smo deset primerjav po parih za izpeljane parametre.
V nadaljevanju bomo predstavili vrednotenje uteži za posamezne izpeljane parametre.
Slika 19 prikazuje določitev uteži parametra orodje. Iz matrike primerjav parov lahko
razberemo, da je parameter uporabnost nasproti parametru cena trikrat pomembnejši in
nasproti parametru referenca podjetja petkrat pomembnejši. Pri primerjavi parametrov
cena in referenca orodja je cena trikrat pomembnejša od reference orodja. Največjo utež
pri vrednotenju orodja nosi parameter uporabnost z 0,637, sledi parameter cena z 0,258,
najmanjšo utež pa nosi parameter referenca orodja z 0,105. CM ima vrednost 0,106, kar
pomeni, da so primerjave po parih usklajene.
Slika 19: Določitve uteži parametra orodje

Vir: Web-HIPRE (2012)
Zaradi boljše preglednosti bomo uteži parametrov prikazovali s pomočjo matrik.
Uteži parametra uporabnost prikazuje tabela 4. Pri primerjavi parametra tehnična s
parametrom poslovna vidimo, da sta parametra enako pomembna. Parameter podpiranje
standardov je dvakrat pomembnejši od parametrov tehnična in poslovna ter enako
pomemben kot parameter razvoj. Tudi pri parametru uporabnost so primerjave po parih
usklajene, saj je vrednost CM 0,000.
Določitev uteži parametra tehnična je razvidna iz tabele 5. Parameter import-export
datotek je 1,3-krat pomembnejši od parametra verzioniranje. Primerjava po parih je
usklajena, saj je vrednost CM 0,000.

49

Tabela 4: Določitev uteži parametra uporabnost

TEHNIČNA
POSLOVNA
PODPIRANJE
STANDARDOV
RAZVOJ

TEHNIČNA

POSLOVNA

1,0
1,0
2,0

1,0
1,0
2,0

2,0

2,0
Vir: Lastni (2012)

PODPIRANJE
STANDARDOV
0,5
0,5
1,0

RAZVOJ

1,0

1,0

0,5
0,5
1,0

Tabela 5: Določitev uteži parametra tehnična

TEHNIČNA
1,0
1,3
Vir: Lastni (2012)

TEHNIČNA
POSLOVNA

POSLOVNA
0,77
1,0

Uteži parametra poslovna so razvidne iz tabele 6. Pri primerjavi parametra prijaznost do
uporabnika je parameter 1,6-krat pomembnejši od parametra generiranje poročil in 1,3krat pomembnejši od parametra podpora projektnemu ciklu. Če primerjamo parameter
generiranje poročil, je ta 1,1-krat pomembnejši od parametra podpora projektnemu ciklu.
Pri primerjavi parametra izdelava dokumentacije s preostalimi parametri vidimo, da je
parameter dvakrat pomembnejši od parametra prijaznost do uporabnika, trikrat
pomembnejši od parametra generiranje poročil ter 2,5-krat pomembnejši od parametra
podpora projektnemu ciklu. Vrednost CM je 0,061, torej smo bili pri primerjavi parov
dosledni.
Tabela 6: Določitev uteži parametra poslovna

PRIJAZNOST DO
UPORABNIKA
GENERIRANJE
POROČIL
PODPORA
PROJEKTNEMU
CIKLU
IZDELAVA
DOKUMENTACIJE

PRIJAZNOST
DO
UPORABNIKA
1,0

GENERIRANJE
POROČIL
1,6

PODPORA
PROJEKTNEMU
CIKLU
1,3

IZDELAVA
DOKUMENTACIJE

0,63

1,0

1,1

0,33

0,77

0,91

1,0

0,4

2,0

3,0

2,5

1,0

0,5

Vir: Lastni (2012)
Tabela 7 prikazuje določitev uteži parametra podpiranje standardov. Parameter podpiranje
UML je v primerjavi s parametrom podpiranje XMI trikrat pomembnejši, v primerjavi s
parametroma podpiranje sistemskega inženiringa in podpora BPMN pa je šestkrat
pomembnejši. Če primerjamo parameter podpora XMI s parametroma podpiranje
sistemskega inženiringa in podpora BPMN je ta trikrat pomembnejši v primerjavi z njima.
Tudi pri primerjavi parametrov smo bili dosledni, saj je vrednost CM 0,056.
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Tabela 7: Določitve uteži parametra podpiranje standardov

PODPIRANJE
UML
PODPIRANJE
UML
PODPIRANJE
XMI
PODPIRANJE
SISTEMSKEGA
INŽENIRINGA
PODPIRANJE
BPMN

PODPIRANJE
XMI

PODPIRANJE
SISTEMSKEGA
INŽENIRINGA
6,0

PODPIRANJE
BPMN

1,0

3,0

6,0

0,33

1,0

3,0

3,0

0,17

0,33

1,0

1,0

0,17

0,33

1,0

1,0

Vir: Lastni (2012)

Določitev uteži parametra razvoj so razvidne iz tabele 8. Pri primerjavi parametrov
programske opreme in podatkovne baze je parameter podatkovne baze 2,5-krat
pomembnejši od parametra programske opreme. CM za parameter razvoj ima vrednost
0,000, pri primerjavi para smo bili dosledni.
Tabela 8: Določitev uteži parametra razvoj

TEHNIČNA
POSLOVNA

TEHNIČNA
1,0
2,5
Vir: Lastni (2012)

POSLOVNA
0,4
1,0

Tabela 9 prikazuje uteži parametra programske opreme. Parametra obojestranska
sinhronizacija in generiranje kode sta pri primerjavi enakovredna.
Tabela 9: Določitev uteži parametra programske opreme

GENERIRANJE
KODE
OBOJESTRANSKA
SINHRONIZACIJA

GENERIRANJE KODE
1,0

OBOJESTRANSKA SINHRONIZACIJA
1,0

1,0

1,0

Vir: Lastni (2012)
Določitev uteži parametra podatkovne baze prikazuje tabela 10. V primerjavi parametra
modeliranje baze s preostalima dvema parametroma je ta parameter enako pomemben
kot parameter generiranje SQL-DDL skript ter trikrat pomembnejši kot parameter
generiranje baznih procedur in prožilcev. Pri primerjavi parametra generiranje SQL-DDL
skript in parametra generiranje baznih procedur in prožilcev je prvi trikrat pomembnejši
od slednjega. Pri primerjavi parametrov smo bili dosledni, kar dokazuje CM z vrednostjo
0,000.
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Tabela 10: Določitev uteži parametra podatkovne baze

MODELIRANJE
BAZE
MODELIRANJE
BAZE
GENERIRANJE
SQL-DDL
SKRIPT
GENERIRANJE
BAZNIH
PROCEDUR IN
PROŽILCEV

GENERIRANJE
SQL-DDL SKRIPT

GENERIRANJE BAZNIH
PROCEDUR IN
PROŽILCEV
3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,33

0,33

1,0

Vir: Lastni (2012)

Uteži parametra cena so razvidne iz tabele 11. V primerjavi parametrov prilagoditve in
cena je parameter cena 1,2-krat pomembnejši od parametra prilagoditve. Vrednost CM
0,000 nam pove, da smo bili pri primerjavi parametrov dosledni.
Tabela 11: Določitev uteži parametra cena

PRILAGODITVE
CENA

PRILAGODITVE
1,0
1,2
Vir: Lastni (2012)

CENA
0,83
1,0

Tabela 12 prikazuje določitev uteži parametra prilagoditve. Parameter integracija je v
primerjavi s parametrom potrebna znanja dvakrat pomembnejši ter enako pomemben kot
parameter vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnosti. V primerjavi parametrov
potrebna znanja in vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnosti je slednji dvakrat
pomembnejši. Z doseženim CM 0,000 smo zagotovili doslednost pri primerjavi
parametrov.
Tabela 12: Določitev uteži parametra prilagoditve

INTEGRACIJA
POTREBNA ZNANJA
VKLJUČEVANJE IN
POVEČANJE
DODATNIH
FUNKCIONALNOSTI

INTEGRACIJA

POTREBNA
ZNANJA

1,0
0,5
1,0

2,0
1,0
2,0

Vir: Lastni (2012)
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VKLJUČEVANJE IN
POVEČANJE DODATNIH
FUNKCIONALNOSTI
1,0
0,5
1,0

5 UPORABA ODLOČITVENIH MODELOV ZA IZBIRO ORODJA
ZA NAČRTOVANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV

5.1 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA
Na trgu je veliko UML CASE orodij, ki podpirajo načrtovanje informacijskih sistemov. V
fazi identifikacije alternativ smo izbrali naslednja UML CASE orodja za načrtovanje
informacijskih virov, med katerimi smo izbirali:
•
•
•

orodje Enterprise Architect 9.2,
orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2 in
orodje Altova Umodel 2012.

5.1.1 ENTERPRISE ARCHITECT 9.2
Enterprise Architect 9.2 (v nadaljevanju EA) je proizvod podjetja Sparx Systems.
Označujemo ga kot zmogljivo platformo za modeliranje, vizualizacijo in načrtovanje, ki
temelji na UML 2.4.1 standardu.
Orodje podpira celoten življenjski cikel za:
•
•

poslovne in IT sisteme ter
razvoj programske opreme in sistemski inženiring.

EA z vgrajenimi zahtevami za upravljanje zmogljivosti omogoča visoko sledljivost
specifikacij modelov analize, načrta, izvajanja, testiranja in vzdrževanja z uporabo UML,
SysML11 in BPMN12 in drugimi odprtimi standardi (BPEL13, SoaML14 ...).
EA je izredno hiter (na primer zelo velike modele naloži v nekaj sekundah) in ima vključen
tudi visoko zmogljiv model odložišča. Z vključeno integracijo za nadzor različic omogoča
tudi globalno razdeljene skupine na projektih.
S pomočjo EA lahko pripeljemo modele do življenja z uporabo dinamičnega modela
simulacije, lahko preverimo pravilnost vedenjskih modelov in bolje razumemo, kako
poslovni sistem deluje. To lahko izvedemo z uporabo sprožilcev, varoval in učinkov,
napisanih v JavaScriptu.

11

SysML (Systems Modeling Language) je splošno namenski jezik za sistemske aplikacije.

12

BPMN (Business Process Modeling Notation) je standard za modeliranje poslovnih procesov, ki zagotavlja grafični zapis
za določanje poslovnih procesov v BPD (Business Process Diagram).

13

BPEL (Business Process Execution Language) je krajši naziv za Web Services Business Process Execution Language (WSBPEL) in je standardni izmenljiv jezik za specificiranje poslovnih procesov z web servisi.

14

SoaML (Service oriented architecture Modeling Language) je odprtokodni modelirni jezik za servisno usmerjeno
arhitekturo.
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Simulacija lahko pomaga izboljšati komunikacijo, posredovati bistvene poslovne ideje in
zmanjšati kompleksnost.
EA ima tudi vgrajeno možnost kreiranja nalog, njihovega izvajanja vse od zajema zahtev
do uvedbe. To je v veliko pomoč projektnim vodjem in ekipam za zagotavljanje kakovosti.
Omogoča tudi upravljanje zahtev, in sicer s pomočjo vizualizacije zahteve, modelom
primera uporabe, sledenjem zahteve do uvedbe, analizo vplivov sprememb zahtev in
drugo.
S pomočjo diagramov za modeliranje strateških in poslovnih konceptov, domensko
specifičnih profilov in večkratno uporabo vzorcev modela, upravljanjem različic in zahtev
ter varnostno politiko lahko z EA tudi upravljamo kompleksne informacije.
EA vključuje zmogljivo orodje za generiranje dokumentov in poročil z urejevalnikom
predlog WYSIWYG15.
EA podpira generiranje izvorne kode za mnoge programske jezike, vključno z:
ActionScript, Ada, C , C + +, C #, Java, Delphi, Verilog, PHP, VHDL, Python, System C,
VB.Net, Visual Basic in druge.
Programski jeziki, ki jih EA podpira za obojestransko sinhronizacijo, so: C + +, C #, Java,
Delphi, VB.Net, PHP, DDL, Visual Basic in drugi.
Povratno inženirstvo omogoča tudi iz jar datotek in .net binarnih sklopov.
EA vključuje napredno MDA transformacijo z enostavno uporabo preoblikovanja predlog.
Ima vgrajene transformacije za: C #, DDL, EJB, Java, Junit, Nunit, WSDL in XSD.
Znotraj EA razvojnega okolja orodje omogoča graditi, testirati, odpravljati napake, zagnati
in izvajati kodo oziroma razvojne skripte. EA lahko generira NUnit16 in JUnit17 testne iz
razredov kode z uporabo MDA transformacije in integracijo procesa testiranja neposredno
v EA IDE18. Enterprise Architect vključuje funkcionalnost odpravljanja napak za Java, .NET
in Microsoft Native (C + +, C in VB).
EA vključuje tudi avtomatske vmesnike, ki nam omogočajo samodejno ustvariti in objaviti
dnevno HTML poročilo na lokalni intranet, izdelati poročila po meri, generirati kodo iz
diagramov stanj in izvajati ad-hoc poizvedbe iz modela.
EA ima vključen tudi profil modeliranja podatkov, in sicer zagotavlja inutiativno preslikavo
konceptov tabel in relacij podatkovne baze v UML koncept razredov in asociacij. Orodje
podpira modeliranje podatkovne baze in avtomatsko kreiranje DDL skripte za naslednje
sisteme za upravljanje baz:

15
16
17
18

WYSIWYG je kratica za 'what you see is what you get'.
NUnit je ogrodje za izvajanje testiranja za .NET jezik.
JUnit je ogrodje za izvajanje testiranja za Java jezike.
IDE – Integrated Development Environment
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DB2,
InterBase,
Informix,
Ingres,
MS Access,
MySQL
MS SQL Server,
Oracle,
PostgreSQL,
Sybase ASE, ASA in
Firebird.

Za potrebe sistemskega inženirstva EA podpira: SysML 1.1 in 1.2, parametrični model
simulacij, izvršno kodo, model za transformacijo kode v HDL19 in ADA20 2005.
Enterprise Architect dopolnjuje UML 2.4.1 s podporo BPMN in z razširitvijo elementov za
analizo, upravljanje zahtev in proces upravljanja (kot so elementi sprememb, funkcija in
izdaje).
Sparx Systems ponuja različne proizvode EA, in sicer:
•
•
•
•

različico za podjetja,
profesionalno različico,
namizno različico in
sklop razširjenih različic:
o »dokončna« različica,
o poslovno in programsko razvojno različico in
o različico za sistemski inženiring.

V tabeli 13 je prikazana primerjava EA po funkcionalnostih.
Tabela 13: Primerjava različic EA
FUNKCIONALNOST

Napredno UML 2.3
modeliranje
.EAP projektne
datoteke
Avtomatizacija API
Modeliranje
poslovnih procesov
(BPM)
Meta
podatki/repositorij
za napredno

DOKONČNA
RAZLIČICA

RAZLIČICA
ZA
SISTEMSKI
INŽENIRING

POSLOVNA IN
PROGRAMSKO
RAZVOJNA
RAZLIČICA

RAZLIČICA
ZA
PODJETJA

PROFES.
RAZLIČICA

NAMIZNA
RAZLIČICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

19

Hardware Description Language je katerikoli jezik, ki spada med programske jezike, jezike za izdelavo specifikacij in
drugo.

20

ADA je strukturiran in objektno orientiran programski jezik, izpeljan iz Pascala in drugih programskih jezikov.

55

FUNKCIONALNOST

DOKONČNA
RAZLIČICA

RAZLIČICA
ZA
SISTEMSKI
INŽENIRING

POSLOVNA IN
PROGRAMSKO
RAZVOJNA
RAZLIČICA

RAZLIČICA
ZA
PODJETJA

PROFES.
RAZLIČICA

NAMIZNA
RAZLIČICA

Podpora
verzioniranja TFS
2010
Izdelava poročil:
HTML in obogateni
zapis besedila (RTF)
Urejevalnik s
predlogami (za RTF)
Prilagajanje poročil:
WYSIWYG
Upravljanje zahtev
Urejeval. diagramov
Upravlj. testiranja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Integrirana kontrola
verzij
XMI uvoz-izvoz (2.1,
1.2, 1.1, 1.0)
Orodje za kodiranje
Podatkovno orodje
Odprava napak in
upravljanje zahtev
MDG tehnologija
(izvedi in uporabi)
Podatkovno
usmerjena
arhitektura (MDA)
Podvojitev .EAP
projekta
Obratno inženirstvo
binarnih datotek
(Java, .NET)
WSDL inženiring
Orodje za XML
sheme (XSD)
Skripte z JScript,
VBScript in
Javascript
BPEL generator za
BPMN diagrame
Generiranje izvršne
kode iz vedenjskih
modelov
Ada 2005 orodje za
kodo
SysML 1.1, 1.2
BPMN 2.0
PDF gene. poročil
RTF poročila API
Shranjevanje
diagramov v PDF
TOGAF vmesna
analiza
Dodelitev nalog
Model e-pošte
Projektni koledar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Vir: Enterprise Architect (2012)
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X
X
X
X

X
X
X
X

Vsaka različica ima svojo ceno, ki je vezana glede na vrsto in število licenc. V tabeli 14 so
predstavljene cene za posamezno izdajo glede na vrsto in število licenc.
EA se lahko referencira z 250 tisoč uporabniki po vsem svetu.
Tabela 14: Cene različic EA
Različica
RAZLIČICA ZA PODJETJA

Tip licence
plavajoča

standardna

PROFESIONALNA RAZLIČICA

standardna

NAMIZNA RAZLIČICA

standardna

'DOKONČNA' RAZLIČICA

plavajoča

standardna

POSLOVNA IN PROGRAMSKO RAZVOJNA
RAZLIČICA IN RAZLIČICA ZA SISTEMSKI
INŽENIRING

plavajoča

standardna

Število licenc
1–4
5–19
20–100
101 +
1–4
5–19
20–100
101 +
1–4
5–19
20–100
101 +
1–4
5–19
20–100
101 +
1–4
5–19
20–100
101 +
1–4
5–19
20–100
101 +
1–4

Cena
335 USD
299 USD
285 USD
265USD
239 USD
219 USD
199 USD
185 USD
199 USD
189 USD
179 USD
165 USD
135 USD
120 USD
110 USD
95 USD
849 USD
764 USD
679 USD
595 USD
699 USD
629 USD
559 USD
489 USD
799 USD

5–19
20–100
101 +
1–4
5–19
20–100
101 +

719
639
559
599
539
479
419

Vir: Lastni (2012)

Uporabniški vmesnik orodja Enterprise Architect 9.2 je predstavljen na sliki 20.
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Slika 20: Uporabniški vmesnik EA

Vir: Enterprise Architect (2012)

5.1.2 VISUAL PARADIGM UML 9.0 SP2
Visual Paradigm UML 9.0 SP2 (v nadaljevanju VP-UML) je proizvod podjetja Visual
Paradigm International.
Orodje lahko definiramo kot modelirno-kodirno-namestitveno platformo. Je intuitivni
vmesnik, ki nam omogoča dobiti dobre rezultate. Orodje je prilagodljivo uporabnikovim
zahtevam in omogoča preprosto prevajanje med načrtom in kodo.
VP-UML podpira standarde UML 2.1, SysML, BPMN 2.0, ArchiMate21, BMM22, XML in XMI.
V okviru poslovne arhitekture z uporabo Zachman Enterprise Architecture Framework
lahko definiramo poslovne procese, poslovna pravila in načrt. Omogoča izris poslovno
motivacijskega modela (Business Motivation Model) in poslovno arhitekturnega diagrama
(ArchiMate).
V okviru podatkovnega modeliranja orodje podpira načrtovanje baze z ERD23 diagramom
in ORMD24 diagramom. ERD je namenjen za modeliranje relacijske baze, medtem ko je

21

ArchiMate je odprt in neodvisen jezik za poslovno arhitekturo.
BMM (Business Motivation Model) je standard, določen s strani OMG, za definicijo elementov poslovnega plana. Trije
bistveni koncepti so poslovni proces, poslovno pravilo in organizacijska enota.
23
ERD (Entity Relationship Diagrams) – entitetno relacijski diagram.
24
ORMD (Object Relational Mapping Diagrams) – objektno relacijski preslikovalni diagram.
22
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ORMD eno od orodij za mapiranje med razredom iz objektno-orientiranega sveta in
entiteto v svetu relacijskih baz. Podpira tudi generiranje baznih procedur in prožilcev
(triggerjev). Zagotavlja kreiranje DDL skripte za naslednje sisteme za upravljanje baz:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informix,
MySQL,
MS SQL Server,
Oracle,
PostgreSQL,
Sybase,
Firebird Derby in
SQLite.

VP-UML podpira:
•
•
•

generiranje izvorne kode za programske jezike: Java, C#, C++, PHP, Ada, Action
Script;
povratno inženirstvo izvorne kode za programske jezike: Java, C# (binary), C++,
PHP in
obojestransko sinhronizacijo za programska jezika: Java in C++.

Za generiranje dokumentov in poročil orodje podpira formate PDF, MS Word in HTML.
Glede izvoza, uvoza in spajanja VP-UML podpira XML, XMI, MS Excel formate, omogoča
tudi uvoz Visio, Rose in ERWin datotek.
V okviru orodja ni zagotovljeno verzioniranje oziroma sledljivost izvorne kode in
dokumentacije, vendar je orodje povezljivo s proizvodi VP Teamwork Server, CVS in
ClearCASE, kar pomeni dodatne stroške.
Visual Paradigm International ponuja na trgu naslednje različice orodja:
•
•
•
•
•

poslovno različico,
profesionalno različico,
standardno različico,
različico za modeliranje in
prosto dostopno različico.

Tabela 15 prikazuje primerjavo različic po funkcionalnostih.
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Tabela 15: Različice VP-UML in njihove funkcionalnosti
FUNKCIONALNOST

POSLOVNA
RAZLIČICA

PROFESIONALNA
RAZLIČICA

STANARDNA

RAZLIČICA ZA
MODELIRANJE

PROSTO
DOSTOPNA
RAZLIČICA

X

X

X

X

RAZLIČICA

UML modeliranje

X

X

Podrobnosti primerov
uporabe

X

X

Zajemanje zahtev

X

X

X

X

Upravljanje slovarja

X

X

X

X

Modeliranje baze

X

X

X

X

X

Kreativne tehnike

X

Povratna
sinhronizacija izvorne
kode

X

X

Generiranje poročil

X

X

X

Podpiranje standardov

X

delno (UML, SysML,
XML, XMI)

delno (UML,
SysML, XML,
XMI)

delno (UML, SysML,
XML, XMI)

delno (UML, SysML,
XML, XMI)

Inženiring podatkovne
baze

X

X

Obstojnost
podatkovnih objektov

X

X

X

X

X

Podpora
definiranju
poslovnih procesov

X

Simulacija poslovnih
procesov,
diagrama
aktivnosti
in
sekvenčnega
diagrama

X

Vir: Visual Paradigm (2012)
Različice VP-UML se ne razlikujejo le po funkcionalnosti, ampak tudi po ceni. Primerjavo
cen različic prikazuje tabela 16.
VP-UML uporablja 93 podjetij, ki sodijo med tisoč najpomembnejših podjetij sveta, na
primer Apple Inc., NASA, HP, Toyota, World Bank Group in druga.
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Tabela 16: Cene različic VP-UML
Različica

Tip licence

Število
licenc

Cena

POSLOVNA
RAZLIČICA

enouporabniška

do 5

plavajoča

PROFESIONALNA
RAZLIČICA

enouporabniška

plavajoča

STANDARDNA
RAZLIČICA

enouporabniška

plavajoča

RAZLIČICA ZA
MODELIRANJE

enouporabniška

plavajoča

Cena z
enoletno
veljavo*

1399 USD

Nadgradnja
verzije
(enoletna
veljava)
419,50 USD

5–9
10–49

5 % popusta
10 % popusta

419,50 USD
419,50 USD

279,50 USD
279,50 USD

50 +
do 5
5–9
10–49

po dogovoru
1815,50 USD
5 % popusta
10 % popusta

419,50
545,50
545,50
545,50

50 +
do 5

po dogovoru
699 USD

545,50 USD
209,50 USD

5 % popusta
10 %
popusta
po dogovoru
2182 USD
5 % popusta
10 %
popusta
po dogovoru
838,50 USD

5-9
10-49

5 % popusta
10 % popusta

209,50 USD
209,50 USD

139,50 USD
139,50 USD

50 +
do 5
5–9
10–49

po dogovoru
905,50 USD
5 % popusta
10 % popusta

209,50
272,50
545,50
545,50

50 +
do 5

po dogovoru
299 USD

545,50 USD
89,50 USD

5 % popusta
10 %
popusta
po dogovoru
1090 USD
5 % popusta
10 %
popusta
po dogovoru
358,50 USD

5–9
10–49

5 % popusta
10 % popusta

89,50 USD
89,50 USD

59,50 USD
59, 50 USD

50 +
do 5
5–9
10–49

po dogovoru
388,50 USD
5 % popusta
10 % popusta

89,50 USD
116,50 USD
116,50 USD
116,50 USD

50 +

po dogovoru

116,50 USD

5 % popusta
10 %
popusta
po dogovoru
468 USD
5 % popusta
10 %
popusta
po dogovoru

do 5

99 USD

29,50 USD

118,50 USD

19,50 USD

5–9
10–49

5 % popusta
10 % popusta

29,50 USD
29,50 USD

50 +
do 5
5–9
10–49

po dogovoru
128,50 USD
5 % popusta
10 % popusta

29,50
38,50
38,50
38,50

USD
USD
USD
USD

USD
USD
USD
USD

USD
USD
USD
USD

50 +
po dogovoru
38,50 USD
PROSTO
BREZPLAČEN DOSTOP (ne podpira različnih licenc in »enoletnih
DOSTOPNA
RAZLIČICA
*Vključuje enoletno vzdrževanje, kjer so vključene tudi nadgradnje.

Vir: Lastni (2012)
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1678,50 USD

5 % popusta
10 %
popusta
po dogovoru
154 USD
5 % popusta
10 %
popusta
po dogovoru
vzdrževanj«)

Nadgradnja
verzije
(enoletna
veljava)
279,50 USD

279,50
363,50
363,50
363,50

USD
USD
USD
USD

363,50 USD
139,50 USD

139,50
181,50
181,50
181,50

USD
USD
USD
USD

181,50 USD
59,50 USD

59,50
77,50
77,50
77,50

USD
USD
USD
USD

77,50 USD

19,50 USD
19,50 USD
19,50
25,50
25,50
25,50

USD
USD
USD
USD

25,50 USD

Slika 21 prikazuje uporabniški vmesnik orodja VP-UML.
Slika 21: Uporabniški vmesnik VP-UML

Vir: Visual Paradigm (2012)

5.1.3 ALTOVA UMODEL 2012
Altova Umodel 2012 (v nadaljevanju AU) je proizvod podjetja Altova. AU je opredeljen kot
UML orodje za modeliranje programske opreme in razvoj aplikacij.
AU podpira standarde UML 2.2, SysML, BPMN (1.0 in 2.0), XML in XMI 2.1.
Posebnost AU je, da vključuje posebno vrsto diagrama in iz njih kreiranje kode za XML
sheme. Diagram XML sheme je podoben razrednemu diagramu.
V okviru modeliranja podatkovnega modela AU omogoča:
•
•
•

uvoz obstoječih tabel in kreiranje UML diagramov podatkovne baze (podpira
spodaj naštete vrste podatkovnih baz);
spremembo obstoječih tabel in generiranje SQL skripte sprememb za
sinhronizacijo podatkovne baze in
kreiranje novih tabel in generiranje SQL skripte ter

podpira naslednje podatkovne baze:
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft® SQL Server® 2000, 2005, 2008;
IBM DB2® 8, 9;
IBM DB2 za iSeries® v5.4, 6.1;
Oracle® 9i, 10g, 11g;
Sybase® 12;
MySQL® 4, 5;
PostgreSQL 8 in
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•

Microsoft Access™ 2003, 2007.

Orodje ima vgrajen generator kode, ki ustvarja v Java, C# ali VB.Net kodi na podlagi
razredov v UML modelu.
AU podpira v okviru povratnega inženirstva uvoz Java, C#, VB.Net izvorne kode in
binarnih datotek ter iz njih generiranje UML diagramov.
V okviru naprednega inženirstva AU omogoča kreiranje programske kode iz sekvenčnih
diagramov in diagramov stanj za programske jezike: Java, C#, VB.Net.
Povratno sinhronizacijo AU podpira za programske jezike: Java, C#, VB.Net.
MDA AU podpira skozi modele neodvisnih platform in transformacijo vseh pomembnih
elementov modeliranja kode v ali iz C#, Visual Basic, Java, podatkovne baze in XSD.
AU avtomatsko generira UML projektno dokumentacijo, in sicer v HTML, Microsoft Wordu
in RTF formatu.
Orodje AU podpira tudi verzioniranje in sledljivost izvorne kode.
Altova je na trgu izdala tri različice orodja Altova Umodel, in sicer:
•
•
•

poslovno,
profesionalno in
osnovno izdajo.

V tabeli 17 so predstavljene osnovne funkcionalnosti orodja po različicah.

Tabela 17: Primerjava različic AU po funkcionalnosti
FUNKCIONALNOST
Podpiranje UML 2.3
UML diagrami za SQL podatkovne
baze
BPMN (1.0 in 2.0)
SysML diagrami in SysML razširitve
diagramov UML
Izgradnja glavnih projektov iz več
samostojnih podprojektov,
ki se lahko istočasno urejajo.
Združevanje projektov in projektnih
sprememb ter neodvisno urejanje
Prikaz SQL podatkovne baze z
ustreznimi diagrami
Uvoz obstoječih zbirk podatkov za
kreiranje UML podatkovno baznih
modelov
Izvoz sprememb podatkovno baznih
diagramov neposredno popravi SQL
baza podatkov ali kreiranje SQL
skripte sprememb.

POSLOVNA
RAZLIČICA
X

PROFESIONALNA
RAZLIČICA
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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OSNOVNA
RAZLIČICA
X

FUNKCIONALNOST
Generiranje programske kode
Povratna sinhronizacija izvorne kode
Povratni inženiring
Napredni inženiring iz sekvenčnih
diagramov in diagramov stanj
Izvoz diagramov kot .PDG ali .EMF
slikovne datoteke
Generiranje projektne dokumentacije
»po meri« v HTML, RTF ali Microsoft
® Word formatih
Import/Export UML modeli XMI 2.1
datotečnem formatu
ActiveX kontrola
API omogočajo zunanjo uporabo
projektov
Integrirano skriptno okolje z grafičnim
urejevalnikom skript
MDA (od platforme neodvisno UML
modeliranje)
MDA (transformacijski model med
Java, C#, VB.NET, XSD, podatkovnih
baz in od platforme neodvisnega UML)

POSLOVNA
RAZLIČICA
X
X
X
X

PROFESIONALNA
RAZLIČICA
X
X
X
X

OSNOVNA
RAZLIČICA
X
X
X
X

X

X

X

Vir: Altova Umodel (2012)
Vsaka različica ima tudi svojo ceno, ki se razlikuje tudi glede na število kupljenih licenc.
Podrobnejša predstavitev cen izdaj je razvidna iz tabele 18.
Tabela 18: Cene različic AU
Različica

Tip licence

POSLOVNA
RAZLIČICA

'VGRAJENI
UPORABNIKI'

'SOČASNI
UPORABNIKI'

'POIMENOVANI
UPORABNIKI'

PROFESIONALNA
RAZLIČICA

'VGRAJENI
UPORABNIKI'

Število licenc v
paketu
1

Cena

SPM* 1 leto

SPM* 2 leti

299 USD

74,75 USD

119,60 USD

5
10
20
50
1

1409 USD
2490 USD
4990 USD
11.990 USD
1199 USD

352,25 USD
622,50 USD
1247,50 USD
2997,50 USD
299,75 USD

563,60 USD
996 USD
1996 USD
4796 USD
479,60 USD

5
10
20
50
1

5590 USD
10.190 USD
19.890 USD
47.790 USD
539 USD

1397,50 USD
2547,50 USD
4972,50 USD
11.947,50 USD
134,75 USD

2236 USD
4076 USD
7956 USD
19.116 USD
215,60 USD

5
10
20
50
1

2490 USD
4590 USD
8890 USD
21.490 USD
199 USD

622,50 USD
1147,50 USD
2222,50 USD
5372,50 USD
49,75 USD

996 USD
1836 USD
3556 USD
8596 USD
79,60 USD

5
10
20
50

939 USD
1689 USD
3290 USD
7990 USD

234,75 USD
422,25 USD
822,50 USD
1997,50 USD

375,60 USD
675,60 USD
1316,60 USD
3196 USD
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Različica

Tip licence

PROFESIONALNA
RAZLIČICA

'SOČASNI
UPORABNIKI'

'POIMENOVANI
UPORABNIKI'

OSNOVNA
RAZLIČICA

'VGRAJENI
UPORABNIKI'

'SOČASNI
UPORABNIKI'

'POIMENOVANI
UPORABNIKI'

Število licenc v
paketu
1

Cena

SPM* 1 leto

SPM* 2 leti

799 USD

199,75 USD

319,60 USD

5
10
20
50
1

3690 USD
6790 USD
13.190 USD
31.790 USD
359 USD

922,50 USD
1697,50 USD
3297,50 USD
7947,50 USD
89,75 USD

1479 USD
2716 USD
5276 USD
12.716 USD
143,60 USD

5
10
20
50
1

1679 USD
2990 USD
5890 USD
14.290 USD
119 USD

419,75 USD
747,50 USD
1472,50 USD
3572,50 USD
29,75 USD

671,60 USD
1196 USD
2356 USD
5716 USD
47,60 USD

5
10
20
50
1

559 USD
1009 USD
1979 USD
4790 USD
479 USD

139,75 USD
252,25 USD
494,75 USD
1197,50 USD
119,75 USD

223,60 USD
403,60 USD
791,60 USD
1916 USD
191,60 USD

5
10
20
50
1

2190 USD
3990 USD
7890 USD
18.990 USD
209 USD

547,50 USD
997,50 USD
1972,50 USD
4747,50 USD
52,25 USD

876 USD
1596 USD
3156 USD
7596 USD
83,60 USD

252,25 USD
454,75 USD
897,50 USD
2147,50 USD

403,60 USD
727,60 USD
1436 USD
3436 USD

5
1009
10
1819
20
3590
50
8590
SPM (Support & Maintenance Package) – Podporno vzdrževalni paket.

USD
USD
USD
USD

Vir: Lastni (2012)
Uporabniški vmesnik orodja Altova Umodel 2012 prikazuje slika 22.
Na svetu je štiri milijone uporabnikov proizvodov Altove (podrobnejšega podatka, koliko je
uporabnikov Umodel, ni) in več kot 100 tisoč podjetij, od tega kar 91 odstotkov 500
najuspešnejših. Med uporabniki so: British Petrol, Nokia, Cisco, Bank Of America, IBM in
drugi.
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Slika 22: Uporabniški vmesnik Altova Umodel

Vir: Altova Umodel (2012)

5.2 UPORABA DEX
PROBLEMU

ODLOČITVENEGA

MODELA

NA

KONKRETNEM

S pomočjo DEX odločitvenega modela smo izvedli vrednotenje alternativ (Visual Paradigm
UML 9.0 SP2, Enterprise Architect 9.2 in Altova Umodel 2012). Vredotenje alternativ smo
izvedli s pomočjo ocene koristnosti ter na podlagi teh ocen rangirali alternative od
najboljše do najslabše in izbrali najboljšo alternativo.
Vrednotenje alternativ smo izvedli tako, da smo za posamezno alternativo določili
vrednost, ki jo dosega pri posameznem parametru. Rezultati vrednotenja alternativ so
predstavljeni na sliki 23.
Najbolje ocenjeno UML CASE orodje je Enterprise Architect 9.2. Njegova prednost v
primerjavi s preostalima dvema UML CASE orodjema je tako v uporabnosti orodja, kjer
dosega rezultat zelo dobro, kakor tudi v ceni, kjer dosega najboljšo vrednost (nizka).
Slabši rezultat v primerjavi s preostalima dvema konkurentoma dosega pri parametru
referenca podjetja, kjer je doseglo vrednost dobra.
Tako Visual Paradigm UML 9.0 SP2 in Altova Umodel 2012 pri uporabnosti orodja
dosegata rezultat dobra, kar je tudi še sprejemljiv rezultat. V primerjavi z Enterprise
Architect 9.2 sta orodji zelo dobri pri referenciranju podjetja.
Orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2 je v primerjavi z orodjem Altova Umodel 2012
konkurenčnejši po ceni, saj dosega rezultat srednja, ki je še sprejemljiv.
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Slika 23: Rezultati vrednotenja alternativ

Vir: DEXi poročilo (2012)
Na drugem in tretjem nivoju večparametrskega modela bomo rezultate vrednotenja
prikazali in obrazložili s pomočjo razsevnih in krožnih grafov.
V okviru uporabnosti orodja so bili pri vrednotenju upoštevani parametri: tehnična
uporabnost orodja, poslovna uporabnost orodja, uporabnost orodja pri razvoju ter
podpiranje standardov. Krožni graf je oceno uporabnosti orodja napel med vse štiri
parametre.
Iz slike 24 lahko vidimo, da je orodje Enterprise Architect 9.2 pri vseh štirih parametrih
doseglo najboljšo vrednost in je boljše od konkurenčnih orodij. Orodje Visual Paradigm
UML 9.0 SP2 je pri parametrih razvoj in podpiranje standardov doseglo najboljšo
vrednost, pri parametru tehnična uporabnost orodja sprejemljivo vrednost (dobro),
medtem ko je pri parametru poslovna uporabnost orodja doseglo nesprejemljivo vrednost
(slaba).
Orodje Altova Umodel 2012 je od vseh orodij doseglo najslabše rezultate. Pri parametrih
razvoj, podpiranje standardov ter tehnična uporabnost je orodje doseglo sprejemljive
vrednosti, medtem ko je pri parametru poslovna uporabnost orodja doseglo
nesprejemljivo vrednost (slaba).
Rezultati vrednotenja parametra tehnična so predstavljeni z razsevnim grafom na sliki 25.
Nobeno od orodij se ne nahaja v zgornjem desnem robu matrike (kar bi pomenilo, da
orodje za parametra import-export datotek in verzioniranje dosega najboljše rezultate).
Ne glede na to, sta orodji Enterprise Architect 9.2 in Altova Umodel 2012 dosegli zelo
dobre rezultate, saj sta obe pri parametru import-export datotek dosegli delno sprejemljiv
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rezultat – srednje. Pri parametru verzioniranje je orodje Enterprise Architect 9.2 doseglo
sprejemljiv rezultat (odlično), medtem ko je orodje Altova Umodel 2012 doseglo delno
sprejemljiv rezultat (dobro). Najslabše v konkurenci se je odrezalo orodje Visual Paradigm
UML 9.0 SP2, ki je pri parametru verzioniranje doseglo nesprejemljiv rezultat (slabo) ter
pri parametru import-export sprejemljiv rezultat. Kljub temu je orodje za vrednotenje
parametra tehnična doseglo delno sprejemljiv rezultat (dobra).
Slika 24: Rezultati vrednotenja uporabnosti orodja, prikazani v krožnih grafih

Vir: DEXi poročilo (2012)
Slika 25: Rezultati vrednotenja tehnična (uporabnost orodja), prikazani z razsevnim grafom

Vir: DEXi poročilo (2012)
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Pri vrednotenju parametra poslovna (uporabnost orodja) so bili zajeti naslednji parametri:
prijaznost do uporabnika, generiranje poročil, izdelava dokumentacije in podpora
projektnemu ciklu. Iz slike 26 je razvidno, da je najboljše rezultate v konkurenci alternativ
doseglo orodje Enterprise Architect 9.2, ki je pri parametrih generiranje poročil, izdelava
dokumentacije in podpora projektnemu ciklu doseglo najboljše rezultate. Za parameter
prijaznost do uporabnika je orodje doseglo delno sprejemljiv rezultat – srednje zahteven.
Poslovna uporabnost orodja je zelo dobra. Slabše rezultate je doseglo orodje Altova
Umodel 2012. Pri parametrih prijaznost do uporabnika, generiranje poročil, izdelava
dokumentacije je orodje doseglo delno sprejemljive rezultate, medtem ko je pri parametru
podpora projektnemu ciklu doseglo nesprejemljiv rezultat – slabo. Najslabše rezultate je
doseglo orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2, ki je samo pri vrednotenju parametra
izdelava dokumentacije doseglo delno sprejemljiv rezultat (dobra), pri preostalih treh
parametrih pa je doseglo nesprejemljive rezultate.
Tako Altova Umodel 2012 kakor Visual Paradigm UML 9.0 SP2 imata slabo poslovno
uporabnost.
Slika 26: Rezultati vrednotenja poslovne uporabnosti orodja, prikazani v krožnih grafih

Vir: DEXi poročilo (2012)
Pri vrednotenju parametra podpora standardom so bili vključeni parametri: podpora
standardu UML, podpora standardu XMI, podpora standardu BPMN in podpora
sistemskemu inženirstvu (standardom SysML in ArchiMate). Najboljše rezultate je doseglo
orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2, ki je pri vseh štirih parametrih doseglo najboljše
rezultate (visoko). Sledi mu orodje Enterprise Architect 9.2, ki je pri parametrih podpora
standardu UML, podpora standardu XMI in podpora sistemskemu inženirstvu prav tako
doseglo najboljše rezultate, pri podpori standardu BPMN pa je doseglo še vedno
sprejemljiv rezultat (srednje). V konkurenci se je najslabše, vendar še vedno dobro,
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odrezalo orodje Altova Umodel 2012, ki je za parametre podpora standardu UML, podpora
standardu XMI in podpora sistemskemu inženirstvu prav tako doseglo najboljše rezultate,
pri podpori standardu BPMN pa je doseglo nesprejemljiv rezultat (majhno).
Vse tri alternative imajo dobro podporo za funkcionalnost podpiranje standardov.
Vse prej navedene ugotovitve razberemo iz slike 27.
Slika 27: Rezultati vrednotenja podpore standardom, prikazani v krožnih grafih

Vir: DEXi poročilo (2012)
Rezultati vrednotenja parametra razvoj so predstavljeni z razsevnim grafom na sliki 28.
Visual Paradigm UML 9.0 SP2 in Enterprise Architect 9.2 se nahajata v zgornjem desnem
robu matrike, kar pomeni, da sta orodji za parametra podatkovne baze in programske
opreme dosegli najboljše rezultate (odličen). Nekoliko slabše se je odrezalo orodje Altova
Umodel 2012, ki je pri vrednotenju parametra programske opreme doseglo najboljši
rezultat, pri parametru podatkovne baze pa je doseglo delno sprejemljiv rezultat (dober).
Tudi rezultati vrednotenja parametra razvoj programske opreme so predstavljeni z
razsevnim grafom na sliki 29. Nobeno od orodij se ne nahaja v zgornjem desnem robu
matrike (kar bi pomenilo, da orodje za parametra generiranje kode in obojestranska
sinhronizacija dosega najboljše rezultate). Ne glede na to, sta orodji Enterprise Architect
9.2 in Altova Umodel 2012 dosegli zelo dobre rezultate. Obe orodji sta pri parametru
generiranje kode dosegli sprejemljiv rezultat (odlično) in pri parametru obojestranska
sinhronizacija dosegli delno sprejemljiv rezultat (dobro). Najslabše v konkurenci se je
odrezalo orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2, ki je pri obeh parametrih doseglo delno
sprejemljiv rezultat. Glede podpore razvoja programske opreme vsa tri orodja dosegajo
sprejemljive rezultate.
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Slika 28: Rezultati vrednotenja podpore razvoju (programske opreme in podatkovne baze),
prikazani z razsevnim grafom

Vir: DEXi poročilo (2012)
Pri vrednotenju parametra (razvoj) podatkovne baze so bili vključeni naslednji trije
parametri: modeliranje baze, generiranje SQL-DDL skript in generiranje baznih procedur
in prožilcev. Enake – odlične rezultate sta dosegli orodji Visual Paradigm UML 9.0 SP2 in
Enterprise Architect 9.2. Orodji sta pri vseh treh parametrih dosegli najboljše rezultate
(odličen). V konkurenci se je najslabše, vendar še vedno dobro, odrezalo orodje Altova
Umodel 2012, ki je za parametre modeliranje baze, generiranje SQL-DDL skript doseglo
najboljše rezultate, pri generiranju baznih procedur in prožilcev pa je doseglo
nesprejemljiv rezultat (slabo).
Vse tri alternative imajo sprejemljivo podporo za funkcionalnost razvoja podatkovne baze.
Prej navedene ugotovitve razberemo iz slike 30.
Pri vrednotenju parametra cena sta bila upoštevana parametra: cena (licence) in (cena)
prilagoditve (orodja načrtovalskemu okolju). Iz razsevnega grafa (Slika 31) vidimo, da je
pri vrednotenju cene najboljše rezultate doseglo orodje Enterprise Architect 9.2, ki se
nahaja v zgornjem desnem robu matrike. To pomeni, da je orodje za parameter cena
doseglo najboljši rezultat (nizka), kakor tudi za parameter prilagoditve, in sicer majhne
rezultate. Naslednje v konkurenci se je najbolje odrezalo orodje Visual Paradigm UML 9.0
SP2, ki je pri vrednotenju obeh parametrov doseglo delno sprejemljive rezultate, in sicer
pri parametru cena rezultat – srednja in pri parametru prilagoditve – srednje. Najslabše
rezultate pri vrednotenju parametrov je doseglo orodje Altova Umodel 2012. Pri
parametru cena je doseglo nesprejemljiv rezultat – visoka in pri parametru delno
sprejemljiv rezultat – srednje.
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Slika 29: Rezultati vrednotenja razvoja programske opreme, prikazani z razsevnim grafom

Vir: DEXi poročilo (2012)

Slika 30: Rezulati vrednotenja (razvoj) podatkovne baze, prikazani v krožnih grafih

Vir: DEXi poročilo (2012)
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Slika 31: Rezultati vrednotenja cene, prikazani z razsevnim grafom

Vir: DEXi poročilo (2012)
Pri vrednotenju parametra prilagoditve (orodja načrtovalskemu okolju) so bili vključeni
naslednji trije parametri: (cena) integracije, (stroški pridobitve) za potrebna znanja in
(stroški, povezani z) vključevanjem in s povečanjem dodatnih funkcionalnosti (orodja).
Rezultati so prikazani na sliki 32. Najboljše rezultate pri vrednotenju je doseglo orodje
Enterprise Architect 9.2. Pri parametrih integracija ter vključevanje in povečanje dodatnih
funkcionalnosti je orodje doseglo sprejemljive rezultate, in sicer je parameter integracija
dosegel vrednost majhna, parametra vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnost
sta dosegla vrednost – majhno. Parameter potrebna znanja je dosegel delno sprejemljiv
rezultat – srednja. Enak (še vedno sprejemljiv rezultat) sta dosegli orodji Altova Umodel
2012 in Visual Paradigm UML 9.0 SP2. Pri obeh alternativah je najboljše rezultate dosegel
parameter integracija – majhna. Pri parametrih vključevanje in povečanje dodatnih
funkcionalnosti in potrebna znanja sta orodji dosegli delno sprejemljive rezultate.
Parametra vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnosti in potrebna znanja sta
dosegla rezultat – srednje.
Vse tri alternative so glede parametra prilagoditve sprejemljive.
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Slika 32: Rezultati vrednotenja prilagoditve, prikazani v krožnih grafih

Vir: DEXi poročilo (2012)

5.2.1 IZBIRA ALTERNATIVE
Na podlagi rezultatov vrednotenja vseh parametrov in postavljenih pravil smo prišli do
rezultatov, da sta orodji Enterprise Architect 9.2 in Visual Paradigm UML 9.0 SP2
sprejemljivi alternativi, medtem ko je orodje Altova Umodel 2012 nesprejemljiva
alternativa. Rezultate prikazuje slika 33.
Slika 33: Rezultati vrednotenja orodja

Vir: DEXi poročilo (2012)
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Orodje Enterprise Architect 9.2 je doseglo najboljše rezultate (glej Sliko 34), saj je najbolj
konkurenčno v uporabnosti orodja in ceni, medtem ko sta preostali dve alternativi bolj
konurenčni od orodja Enterprise Architect 9.2 pri referenci, ki jo dosega podjetje.
Slika 34: Rezultati vrednotenja orodja, prikazani v krožnih grafih

Vir: DEXi poročilo (2012)

5.3 UPORABA AHP
PROBLEMU

ODLOČITVENEGA

MODELA

NA

KONKRETNEM

S pomočjo AHP odločitvenega modela smo izvedli vrednotenje alternativ (Visual Paradigm
UML 9.0 SP2, Enterprise Architect 9.2 in Altova Umodel 2012). Vredotenje alternativ smo
izvedli z določitvijo osnovnih koristnosti alternativ. Podatke o osnovnih koristnostih
alternativ smo dobili s primerjavo parov alternativ za osnovne parametre. Na agregiranih
vrednosti alternativ smo rangirali alternative od najboljše do najslabše in izbrali najboljšo.
Razlika nasproti odločitvenemu modelu DEX je, da je za izdelavo modela potrebno še
vsako alternativo povezati z osnovnimi parametri. Takšna struktura odločitvenega modela
je posledica zahteve metode AHP, da v vseh vozliščih, pri katerih se stikajo povezave, ki
vodijo iz podrednih vozlišč, definiramo matriko primerjav (Bohanec, 2006).

5.3.1 PRIMERJAVA ALTERNATIV
Osnovne koristnosti alternativ smo dobili s primerjavo parov alternativ za osnovne
parametre.
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Znotraj primerjave parov smo določili, kateri element para je pomembnejši in kolikokrat je
pomembnejši v skladu z »omehčano« temeljno lestvico vrednotenja (glej Tabelo 2). Dobili
smo matrike primerjav za pare alternativ.
Sledi predstavitev rezultatov primerjave alternativ po parih za osnovne parametre
odločitvenega modela. Zaradi večje preglednosti smo vse rezultate strnili v tabelo 19.
Pri vrednotenju parametra verzioniranje je alternativa Enterprise Architect 9.2 v primerjavi
z alternativo Altova Umodel 2012 dvakrat boljša ter štirikrat boljša od alternative Visual
Paradigm UML 9.0 SP2. Alternativa Altova Umodel 2012 je v primerjavi z alternativo Visual
Paradigm UML 9.0 SP2 dvakrat boljša.
Pri primerjavi alternative Visual Paradigm UML 9.0 SP2 s preostalima dvema alternativama
je ta pri vrednotenju parametra import-export datotek dvakrat boljša tako od alternative
Altova Umodel 2012 kakor tudi od alternative Enterprise Architect 9.2. Alternativi Altova
Umodel 2012 in Enterprise Architect 9.2 sta pri vrednotenju parametra import-export
datotek enakovredni.
Alternativa Altova Umodel 2012 je s preostalima dvema alternativama pri vrednotenju
parametra prijaznost do uporabnika dvakrat boljša od alternative Visual Paradigm UML 9.0
SP2 kakor tudi od alternative Enterprise Architect 9.2. Alternativi Visual Paradigm UML 9.0
SP2 in Enterprise Architect 9.2 sta pri vrednotenju parametra prijaznost do uporabnika
enakovredni.
Pri primerjavi alternative Enterprise Architect 9.2 s preostalima dvema alternativama je ta
pri vrednotenju parametra generiranje poročil štirikrat boljša od alternative Altova Umodel
2012 ter dvakrat boljša od alternative Visual Paradigm UML 9.0 SP2. Alternativa Altova
Umodel 2012 je v primerjavi z alternativo Visual Paradigm UML 9.0 SP2 dvakrat boljša pri
vrednotenju parametra generiranje poročil.
Pri vrednotenju parametra podpora projektnemu ciklu je alternativa Enterprise Architect
9.2 v primerjavi s preostalima dvema alternativama štirikrat boljša od alternative Visual
Paradigm UML 9.0 SP2 kakor tudi od alternative Altova Umodel 2012. Alternativa Altova
Umodel 2012 in alternativa Visual Paradigm UML 9.0 SP2 sta si pri vrednotenju parametra
podpora projektnemu ciklu enakovredni.
Alternativa Enterprise Architect 9.2 je pri vrednotenju parametra izdelava dokumentacije
dvakrat boljša od alternative Visual Paradigm UML 9.0 SP2 kakor tudi od alternative Altova
Umodel 2012. Alternativa Altova Umodel 2012 in alternativa Visual Paradigm UML 9.0 SP2
sta si pri vrednotenju parametra izdelava dokumentacije enakovredni.
Če primerjamo vrednotenje parametra podpora UML po parih alternativ, vidimo, da so vse
alternative (Enterprise Architect 9.2, Altova Umodel 2012, Visual Paradigm UML 9.0 SP2)
medsebojno enakovredne. Lahko torej zaključimo, da imajo vsa tri orodja enako dobro
podprt standard UML.
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Tudi pri primerjavi alternativ pri vrednotenju parametrov podpora XMI in podpora
sistemskemu inženirstvu lahko vidimo, da so vse alternative medsebojno enakovredne.
Torej imajo orodja Enterprise Architect 9.2, Altova Umodel 2012 in Visual Paradigm UML
9.0 SP2 enako dobro razvito podporo XMI standardu ter podporo standardom za
sistemsko inženirstvo.
Pri primerjavi alternative Visual Paradigm UML 9.0 SP2 s preostalima dvema alternativama
je ta pri vrednotenju parametra podpora BPMN štirikrat boljša od alternative Altova
Umodel 2012 ter dvakrat boljša od alternative Enterprise Architect 9.2. Alternativa
Enterprise Architect 9.2 je v primerjavi z alternativo Altova Umodel 2012 dvakrat boljša pri
vrednotenju parametra podpora BPMN.
Če primerjamo vrednotenje parametra obojestranska sinhronizacija po parih alternativ,
vidimo, da so vse alternative (Enterprise Architect 9.2, Altova Umodel 2012, Visual
Paradigm UML 9.0 SP2) medsebojno enakovredne. Torej lahko zaključimo, da imajo vsa
tri orodja enako dobro podprto funkcionalnost obojestranska sinhronizacija.
Pri vrednotenju parametra generiranje kode je alternativa Enterprise Architect 9.2 v
primerjavi s preostalima dvema alternativama dvakrat boljša od alternative Visual
Paradigm UML 9.0 SP2 ter enakovredna z alternativo Altova Umodel 2012. Alternativa
Altova Umodel 2012 je v primerjavi z alternativo Visual Paradigm UML 9.0 SP2 dvakrat
boljša pri vrednotenju parametra generiranje kode.
Pri primerjavi alternativ pri vrednotenju parametra modeliranje baze in parametra
generiranje SQL-DDL skript lahko vidimo, da so vse alternative medsebojno enakovredne.
Torej imajo orodja Enterprise Architect 9.2, Altova Umodel 2012 in Visual Paradigm UML
9.0 SP2 enako dobro razvito podporo za modeliranje baze in za generiranje SQL-DDL
skript.
Pri primerjavi alternative Enterprise Architect 9.2 s preostalima dvema alternativama je ta
pri vrednotenju parametra generiranje baznih procedur in prožilcev štirikrat boljša od
alternative Altova Umodel 2012 ter enakovredna alternativi Visual Paradigm UML 9.0 SP2.
Alternativa Visual Paradigm UML 9.0 SP2 je v primerjavi z alternativo Altova Umodel 2012
štirikrat boljša pri vrednotenju parametra generiranje baznih procedur in prožilcev.
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Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER PODPORA
PROJEKTNEMU CIKLU

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER GENERIRANJE POROČIL

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER PRIJAZNOST DO
UPORABNIKA

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER IMPORT-EXPORT
DATOTEK

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER VERZIONIRANJE
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2,0

2,0

1,0
1,0

0,25
0,25

2,0

0,5

4,0

1,0

0,25

1,0

4,0

0,5

1,0
1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

4,0

1,0

0,5

2,0

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,25

2,0

1,0

1,0

0,5

4,0

Visual Paradigm UML 9.0 SP2

1,0

2,0

Altova Umodel 2012

1,0

Enterprise Architect 9.2

Tabela 19: Določitev uteži osnovnim parametrom odločitvenega modela po alternativah

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER OBOJESTRANSKA
SINHRONIZACIJA

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER BPMN

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER SISTEMSKEMU
INŽENIRSTVU

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER PODPORA XMI

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER PODPORA UML

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER IZDELAVA
DOKUMENTACIJE
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1,0
1,0
1,0

1,0
1,0

4,0

2,0

1,0

1,0

0,50

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5
1,0

2,0
1,0

1,0

Altova Umodel 2012

0,5

Enterprise Architect 9.2

1,0

1,0

1,0

1,0

0,25

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Visual Paradigm UML 9.0 SP2

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER POTREBNA ZNANJA

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER INTEGRACIJA

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER GENERIRANJE BAZNIH
PROCEDUR IN PROŽILCEV

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER GENERIRANJE SQL-DDL
SKRIPT

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER MODELIRANJE BAZE

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER GENERIRANJE KODE
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1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,25

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

1,0

1,0

0,25

1,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5
1,0

2,0

1,0

1,0
1,0

2,0

Visual Paradigm UML 9.0 SP2

1,0

Altova Umodel 2012

1,0

Enterprise Architect 9.2

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER REFERENCA PODJETJA

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER CENA

Enterprise Architect 9.2
Altova Umodel 2012
Visual Paradigm UML 9.0 SP2

PARAMETER VKLJUČEVANJE IN
POVEČANJE DODATNIH
FUNKCIONALNOSTI

Altova Umodel 2012

0,25

1,0
2,0

0,25
0,5

1,0

2,0
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1,0

1,0

2,0

1,0

0,5

0,5

1,0

1,0

2,0

1,0

4,0

1,0

0,5

1,0

2,0

Visual Paradigm UML 9.0 SP2

1,0

2,0
1,0

1,0
0,5

Vir: Lastni (2012)

Enterprise Architect 9.2

Tudi pri primerjavi alternativ pri vrednotenju parametrov integracija in potrebna znanja
lahko vidimo, da so vse alternative medsebojno enakovredne. Torej imajo orodja
Enterprise Architect 9.2, Altova Umodel 2012 in Visual Paradigm UML 9.0 SP2 enako
visoke stroške integracije orodja v okolje organizacije in novo potrebnih znanj.
Pri vrednotenju parametra vključevanja in povečanja dodatnih funkcionalnosti je
alternativa Enterprise Architect 9.2 v primerjavi s preostalima dvema alternativama
štirikrat boljša od obeh alternativ. Alternativi Altova Umodel 2012 in Visual Paradigm UML
9.0 sta si pri vrednotenju parametra vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnosti
enakovredni.
Pri primerjavi alternative Enterprise Architect 9.2 s preostalima dvema alternativama je ta
pri vrednotenju parametra cena štirikrat boljša od alternative Altova Umodel 2012 ter
dvakrat boljša od alternative Visual Paradigm UML 9.0 SP2. Alternativa Visual Paradigm
UML 9.0 SP2 je v primerjavi z alternativo Altova Umodel 2012 dvakrat boljša pri
vrednotenju parametra cena.
Alternativa Altova Umodel 2012 je pri vrednotenju parametra reference podjetja v
primerjavi z alternativo Enterprise Architect 9.2 dvakrat boljša, medtem ko je v primerjavi
z alternativo Visual Paradigm UML 9.0 SP2 enakovredna. Alternativa Visual Paradigm UML
9.0 SP2 je v primerjavi z alternativo Enterprise Architect 9.2 dvakrat boljša pri
vrednotenju parametra referenca podjetja.

5.3.2 AGREGIRANE VREDNOSTI ALTERNATIV IN RAZVRSTITEV ALTERNATIV
Na podlagi določitve uteži parametrom odločitvenega modela in koristnosti alternativ nam
program Web-HIPRE v okviru analize poda agregirane vrednosti alternativ. V nadaljevanju
so predstavljene agregirane vrednosti alternativ po nivojih drevesa parametrov.
Iz agregiranih vrednosti alternativ na drugem nivoju drevesa parametrov (Slika 35) lahko
vidimo, da se je najboljše odrezalo orodje Enterprise Architect 9.2 z agregirano vrednostjo
0,365, za njem se je uvrstilo orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2 z agregirano vrednostjo
0,282. Najslabše je rangirano orodje Altova Umodel 2012 z agregirano vrednostjo 0,248.
Tabela 20 nam predstavlja tekstovni prikaz agregiranih vrednosti alternativ na drugem
nivoju drevesa parametrov. Kot vidimo, je orodje Enterprise Architect 9.2 pri večini
parametrov rangirano najbolje, razen pri parametru podpora standardom, kjer je orodje
Visual Paradigm UML 9.0 SP2 bolje rangirano.
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Slika 35: Prikaz agregiranih vrednosti orodij na drugem nivoju drevesa parametrov

Vir: Web-HIPRE (2012)
Tabela 20: Tekstovni prikaz agregiranih vrednosti orodij na drugem nivoju drevesa parametrov

TEHNIČNA
POSLOVNA
PODPORA
STANDARDOM
RAZVOJ
PRILAGODITVE
CENA
SKUPAJ

Enterprise
Architect 9.2
0,041
0,051
0,070

Altova Umodel Visual Paradigm
2012
UML 9.0 SP2
0,028
0,037
0,029
0,026
0,067
0,075

0,075
0,047
0,081
0,365
Vir: Lastni (2012)

0,068
0,035
0,020
0,248

0,069
0,035
0,040
0,282

Rezultat agregiranih vrednosti alternativ na tretjem nivoju drevesa parametrov (Slika 36)
pove, da je tudi tu orodje Enterprise Architect 9.2 najbolje rangirano z agregirano
vrednostjo 0,285. Za njem se je uvrstilo orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2 z agregirano
vrednostjo 0,242 in še nekoliko slabše je rangirano orodje Altova Umodel 2012 z
agregirano vrednostjo 0,228.
Tabela 21 nam predstavlja tekstovni prikaz agregiranih vrednosti alternativ. Pri rangiranju
parametrov na tretjem nivoju orodje Enterprise Architect 9.2 ni v »prevladi«.
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Slika 36: Prikaz agregiranih vrednosti orodij na tretjem nivoju drevesa parametrov

Vir: Web-HIPRE (2012)
Tabela 21: Tekstovni prikaz agregiranih vrednosti orodij na tretjem nivoju drevesa parametrov

VERZIONIRANJE
IMPORT-EXPORT
DATOTEK
PRIJAZNOST
DO
UPORABNIKA
GENERIRANJE POROČIL
PODPORA
PROJEKTNEMU CILJU
IZDELAVA
DOKUMENTACIJE
PODPORA UML
PODPORA XMI
PODPORA
SISTEMSKEMU
INŽENIRSTVU
PODPORA BPMN
PROGRAMSKA OPREMA
PODATKOVNE BAZE
INTEGRACIJA
POTREBNA ZNANJA
VKLJUČEVANJE
IN
POVEČANJE DODATNIH
FUNKCIONALNOSTI
SKUPAJ

Enterprise
Architect
9.2
0,026
0,015

Altova Umodel
2012
0,013
0,015

Visual
Paradigm
UML 9.0 SP2
0,007
0,030

0,006

0,012

0,006

0,010
0,012

0,002
0,003

0,005
0,003

0,024

0,012

0,012

0,041
0,017
0,006

0,041
0,017
0,006

0,041
0,017
0,006

0,005
0,022
0,053
0,016
0,008
0,023

0,003
0,022
0,046
0,016
0,008
0,012

0,011
0,016
0,053
0,016
0,008
0,012

0,285

0,228

0,242

Vir: Lastni (2012)
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Iz agregiranih vrednosti alternativ na četrtem nivoju drevesa parametrov (Slika 37) lahko
vidimo, da so orodja rangirana skoraj enakovredno. Z minimalno prednostjo je najbolje
rangirano orodje Enterprise Architect 9.2 z agregirano vrednostjo 0,075. Zelo skupaj sta
rangirani orodji Visual Paradigm UML 9.0 SP2 z agregirano vrednostjo 0,069 in orodje
Altova Umodel 2012 z agregirano vrednostjo 0,068.
Tekstovni prikaz agregiranih vrednosti orodij na četrtem nivoju drevesa parametrov
prikazuje tabela 22. Kot vidimo, se orodja med seboj razlikujejo le pri rangiranju
parametrov generiranje kode in generiranje baznih procedur in prožilcev. Pri generiranju
kode sta orodji Altova Umodel 2012 in Enterprise Architect 9.2 enakovredno rangirani
(agregirana vrednost 0,012), orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2 pa je slabše rangirano
(agregirana vrednost 0,006). Pri generiranju baznih procedur in prožilcev je najslabše
rangirano orodje Altova Umodel 2012 z agregirano vrednostjo 0,002, orodji Enterprise
Architect 9.2 in Visual Paradigm UML 9.0 SP2 sta enakovredno rangirani z agregirano
vrednostjo 0,010.
Slika 37: Prikaz agregiranih vrednosti orodij na četrtem nivoju drevesa parametrov

Vir: Web-HIPRE (2012)
Na koncu sledi še predstavitev najpomembnejše agregirane vrednosti alternativ, in sicer
agregiranih vrednosti alternativ (orodij) na prvem nivoju drevesa parametrov. Rezultati
(Slika 38) nam prikazujejo razvrstitev orodij glede na vrednotenje parametrov. Najbolje
rangirano – razvrščeno je orodje Enterprise Architect 9.2, katerega agregirana vrednost je
0,386. Sledi orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2 z agregirano vrednostjo 0,324. Najslabše
razvrščeno je orodje Altova Umodel 2012 z agregirano vrednostjo 0.290.
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Tabela 22: Tekstovni prikaz agregiranih vrednosti orodij na četrtem nivoju drevesa parametrov

GENERIRANJE KODE
OBOJESTRANSKA
SINHRONIZACIJA
MODELIRANJE BAZE
GENERIRANJE SQL-DDL
SKRIPT
GENERIRANJE BAZNIH
PROCEDUR
IN
PROŽILCEV
SKUPAJ

Enterprise Architect
9.2
0,012
0,010

Altova
Umodel
2012
0,012
0,010

Visual
Paradigm
UML 9.0 SP2
0,006
0,010

0,022
0,022

0,022
0,022

0,022
0,022

0,010

0,002

0,010

0,075

0,068

0,069

Vir: Lastni (2012)
Tekstovni prikaz agregiranih vrednosti orodij na prvem nivoju drevesa parametrov
prikazuje tabela 23. Pri uporabnosti orodja se je najbolje »izkazalo« orodje Enterprise
Architect 9.2 (agregirana vrednost 0,238), nekoliko slabše imata to funkcionalnost
podprto orodji Visual Paradigm UML 9.0 SP2 (agregirana vrednost 0,207) in Altova
Umodel 2012 (agregirana vrednost 0,193). Pri agregiranih vrednostih za parameter cena
je potrebno opozoriti, da pomeni višja dosežena vrednost nižjo ceno orodja oziroma nižje
dosežena vrednost višjo ceno orodja. Glede na agregirane vrednosti je pri ceni najboljše
rangirano orodje Enterprise Architect 9.2 (agregirana vrednost 0,127), sledi orodje Visual
Paradigm UML 9.0 SP2 z agregirano vrednostjo 0,075, najvišjo ceno pa ima orodje Altova
Umodel 2012 (agregirana vrednost 0,055). Pri referenci podjetja je najslabše rangirano
orodje Enterprise Architect 9.2 (agregirana vrednost 0,021), preostali dve orodji pa sta
enakovredno rangirani (agregirana vrednost 0,042).
Slika 38: Prikaz agregiranih vrednosti orodij na prvem nivoju drevesa parametrov

Vir: Web-HIPRE (2012)
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Tabela 23: Tekstovni prikaz agregiranih vrednosti orodij na prvem nivoju drevesa parametrov

Enterprise
Altova Umodel Visual Paradigm
Architect 9.2
2012
UML 9.0 SP2
UPORABNOST
0,238
0,193
0,207
CENA
0,127
0,055
0,075
REFERENCA PODJETJA
0,021
0,042
0,042
SKUPAJ
0,386
0,290
0,324
Vir: Lastni (2012)
Na podlagi določitve uteži parametrov in rezultatov agregiranih vrednosti smo določili, da
je orodje – alternativa za nas sprejemljiva, če je skupaj dosežena agregirana vrednost za
parametre na prvem nivoju večja od 0,300. Na podlagi tega pravila sta za nas sprejemljivi
orodji Enterprise Architect 9.2 in Visual Paradigm UML 9.0 SP2.

5.4 ANALIZA
OBČUTLJIVOSTI
ODLOČITVENEGA
ODSTRANJEVANJE KRITERIJEV

MODELA

NA

Analiza občutljivosti nam omogoča, da dobimo odgovor kako se spreminja vrednotenje
alternativ ob spremembi komponent modela vrednotenja.
Za preverjanje hipoteze »Nabor kriterijev vključenih v odločitveni model pomembno vpliva
na izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov.« smo izvedli analizo občutljivosti
na odstranjevanje kriterijev.
Iz drevesa kriterijev (parametrov) smo odstranili osnovna parametra podpora
sistemskemu inženirstvu ter vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnosti. Izvedli
smo ponovno vrednotenje orodij in prišli do naslednjih rezultatov. Odstranitev parametrov
ni vplivala na končno vrednotenje orodij. Rezultati vrednotenja orodij – alternativ so ostali
enaki. Orodje Enterprise Architect 9.2 je še vedno doseglo najboljši rezultat (zelo
sprejemljivo), rezultat vrednotenja orodja Visual Paradigm UML 9.0 SP2 je ostal pri
rezultatu delno sprejemljiv, medtem ko je orodje Altova Umodel 2012 ostalo pri rezultatu
nesprejemljivo.
Zanimivi so rezultati vrednotenja izpeljanih parametrov, v katere sta bila vključena
odstranjena parametra. Parameter podpora sistemskemu inženirstvu je bil vključen v
vrenotenje izpeljanega parametra podpora standardov. Kot lahko vidimo iz rezultatov
vrednotenja alternativ (Slika 39), parameter podpora sistemskemu inženirstvu ni nosil
pomembno utež pri vrednotenju parametra podpiranje standardov in ne vpliva na končno
oceno izpeljanega parametra podpora standardom. Drugače je z odstranjenim
parametrom vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnosti, ki je nosil pomembnejšo
utež pri vrednotenju parametra prilagoditve, rezultat vrednotenja parametra prilagoditve
pa se spremeni. Vse tri alternative so dosegle najboljše rezultate – majhne. Glede na to se
je spremenilo tudi vrednotenje izpeljanega parametra cena. Rezultat vrednotenja se je
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spremenil samo pri orodju Visual Paradigm UML 9.0 SP2, kjer je doseglo najboljši rezultat
– majhna. Rezultati preostalih dveh alternativ so ostali nespremenjeni.
Slika 39: Rezultati vrednotenja alternativ prve analize občutljivosti

Vir: DEXi poročilo (2012)
Z analizo občutljivosti smo še nadaljevali in iz drevesa kriterijev odstranili izpeljani
parameter razvoj podatkovne baze ter izvedli ponovno vrednotenje alternativ. Tudi
odstranitev tega parametra ni vplivala na končni rezultat vrednotenja orodij, kar je
razvidno iz slike 40. Še vedno se je najboljše odrezalo orodje Enterprise Architect 9.2,
naslednji v konkurenci je orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2 in na koncu konkurence
orodje Altova Umodel 2012. Prav tako odstranitev ni vplivala na rezultate izpeljanega
parametra uporabnost. Rezultati so pri vseh treh alternativah ostali nespremenjeni, iz
česar bi lahko sklepali, da parameter razvoj podatkovne baze ni imel veliko utež pri
vrednotenju orodja, vendar ni tako. Če pogledamo rezultate odločitvenih pravil za
parameter razvoj na strani 46, vidimo, da ima parameter razvoj podatkovne baze največjo
utež (71 %) pri vrednotenju parametra razvoj. Utež parametra razvoj pri vrednotenju
izpeljanega parametra uporabnost dosega rezultat 36 %. S tem, ko smo umaknili
parameter razvoj podatkovne baze, je parameter razvoj programske opreme postal
izpeljan parameter na drugem nivoju in prevzel utež (36 %) parametra razvoj pri
vrednotenju izpeljanega parametra uporabnost.
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Slika 40: Rezultati vrednotenja alternativ druge analize občutljivosti

Vir: DEXi poročilo (2012)
Analizo občutljivosti smo izvedli še z odstranitvijo parametra na drugem nivoju drevesa
parametrov, odstranili smo parameter poslovna (uporabnost orodja). Izvedli smo ponovno
vrednotenje alternativ in prišli do rezultata, da odstranitev vpliva na končno vrednotenje
alternativ (razvidno iz slike 41). Pri tem vrednotenju alternativ je tudi orodje Visual
Paradigm UML 9.0 SP2 doseglo najboljše rezultate (zelo sprejemljivo), medtem ko so
rezultati pri orodju Altova Umodel 2012 ostali nespremenjeni. Pri orodju Visual Paradigm
UML 9.0 SP2 se je spremenil tudi rezultat vrednotenja izpeljanega parametra uporabnost,
ki je dosegel najboljši rezultat (zelo dobra).
Slika 41: Rezultati vrednotenja tretje analize občutljivosti

Vir: DEXi poročilo (2012)
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5.5 ANALIZA
OBČUTLJIVOSTI
ODLOČITVENEGA
MODELA
SPREMINJANJE MEDSEBOJNEGA ODNOSA KRITERIJEV

NA

Za preverjanje hipoteze »Medsebojna odvisnost kriterijev vključenih v odločitveni model
pomembno vpliva na izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov« smo najprej
izvedli anketo z naslovom 'Anketa uporabe CASE UML načrtovalskih orodij'. Na podlagi
rezultatov ankete smo izvedli analizo občutljivosti odločitvenega modela na spreminjanje
medsebojnega odnosa kriterijev.
Anketo smo izvedli s pomočjo orodja za spletne ankete Kwik Surveys. Anketirali smo z
anketnim vprašalnikom, ki je predstavljen v prilogi 2. Pri sestavi anketnih vprašanj smo
pazili, da so bila vsa jasna in nedvoumna, še posebej pozorni pa smo bili tudi na njihovo
smiselnost in nesugestivnost.
Ciljna skupina so bili zaposleni na področju razvoja programske opreme tako v javnem,
bančnem kakor tudi gospodarskem sektorju. Odgovarjali so zaposleni z različnimi vlogami
v razvoju programske opreme (vodje projektov, analitiki, načrtovalci in razvijalci). Na
anketo je odgovorilo devet anketirancev, od katerih jih 62,5 odstotka uporablja UML CASE
orodje pri svojem delu.
Rezultati ankete so predstavljeni v prilogi 3, iz njih lahko razberemo, kako so posamezniki
vrednotili kriterije, po katerih smo izbirali UML CASE orodje.
Odgovore za vprašanja 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 smo ponderirali. Odgovor z vrednostjo 1
(najmanj važno) smo ponderirali z eno točko, nato smo vrednosti povečevali s kvadratom
glede na naraščanje pomembnosti odgovora, tako da je imel odgovor 5 (najbolj važno)
vrednost 25 točk. Število odgovorov smo pomnožili s točkami, nato smo zmnožke za vse
odgovore med seboj sešteli in dobili vrednost za celotno vprašanje, kar predstavlja 100
odstotkov. Izračunali smo še, kolikšno težo v odstotkih nosi posamezen seštevek zmnožka
za posamezen kriterij. Ponderiranje odgovorov za posamezno vprašanje je razvidno iz
priloge 4.
Rezultate ankete smo transformirali v orodje DEXi. Za izpeljane parametre: uporabnost,
tehnična, razvoj, razvoj programske opreme, razvoj podatkovne baze, podpiranje
standardov, poslovna, cena, prilagoditve in orodje smo na novo določili funkcije
koristnosti in prišli do novega vrednotenja alternativ.
Pri vrednotenju parametra uporabnost je 30 odstotkov anketirancev največjo težo
namenilo parametru tehnična (uporabnost). Naslednja najpomembnejša kriterija po
mnenju anketirancev sta parametra poslovna s 24,44 odstotka in razvoj s 25,56 odstotka.
Najmanjšo težo pa so anketiranci dodelili parametru podpiranje standardov z 20 odstotki.
Na podlagi dobljenih rezultatov smo definirali funkcijo koristnosti parametra uporabnost.
Sedaj parameter tehnična nosi 31-odstotno utež, parameter poslovna 26-odstotno utež,
parameter podpora standardom 17-odstotno utež in parameter razvoj 26-odstotno utež.
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Pri vrednotenju parametra tehnična je 66,67 odstotka anketirancev večjo težo namenilo
parametru verzioniranje in le 33,33 odstotka parametru import-export datotek. Z novo
definirano funkcijo koristnosti za parameter uporabnost zdaj parameter verzioniranje nosi
le 29-odstotno utež, medtem ko parameter import-export datotek nosi kar 71-odstotno
utež.
Pri vrednotenju parametra razvoj je 55,56 odstotka anketirancev večjo težo namenilo
parametru razvoj programske opreme in 44,44 odstotka parametru razvoj podatkovne
baze, glede na to smo na novo definirali funkcijo koristnosti za parameter razvoj. Zdaj
parameter razvoj programske opreme nosi 57-odstotno utež, parameter razvoj
podatkovne baze pa 43-odstotno utež.
Pri vrednotenju parametra razvoj programske opreme je 59,33 odstotka anketirancev
parameter generiranje kode ocenilo kot pomemben kriterij, medtem ko je 40,67 odstotka
anketirancev parameter obojestranska sinhronizacija ocenilo kot pomemben kriterij. Na
podlagi novih rezultatov smo tudi spremenili definicijo funkcije koristnosti za parameter
razvoj programske opreme, in sicer zdaj parameter generiranje kode nosi 62-odstotno
utež in parameter obojestranska sinhronizacija 38-odstotno utež.
Pri vrednotenju parametra razvoj podatkovne baze je 41,49 odstotka anketirancev
parameter modeliranje baze ocenilo kot najvažnejši kriterij pri vrednotenju. Naslednji
najpomembnejši kriterij po mnenju anketirancev je parameter generiranje SQL-DDL z
30,71 odstotka. Najmanjšo pomembnost so anketiranci predpisali parametru generiranje
baznih procedur in prožilcev s 27,80 odstotka. Na podlagi dobljenih rezultatov smo
spremenili definicijo funkcije koristnosti za parameter razvoj podatkovne baze, in sicer
zdaj parameter modeliranje baze nosi 49-odstotno utež, parameter generiranje SQL-DDL
29-odstotno utež ter parameter generiranje baznih procedur in prožilcev 22-odstotno
utež.
Pri vrednotenju parametra podpiranje standardov je 37,41 odstotka anketirancev
parameter podpora UML ocenilo kot najvažnejši parameter pri vrednotenju, sledi mu
parameter podpora BPMN z 32,59 odstotka. Nižjo vrednost so predpisali parametru
podpora sistemskemu inženirstvu (23,33 odstotka), najnižjo vrednost pa je dobil
parameter podpora XMI (samo 6,67 odstotka). Na podlagi teh rezultatov smo tudi na
novo definirali funkcijo koristnosti parametra podpiranje standardov. Zdaj parameter
podpora UML nosi 41-odstotno utež, parameter podpora XMI le 5-odstotno utež,
parameter sistemski inženiring 20-odstotno utež ter parameter BPMN 34-odstotno utež.
Pri vrednotenju parametra poslovna je 40 odstotkov anketirancev parameter podpora
projektnemu ciklu ocenilo kot najvažnejši parameter pri vrednotenju, sledi mu parameter
izdelava dokumentacije s 27,04 odstotka. Nižjo vrednost so predpisali parametru
prijaznost do uporabnika (21,85 odstotka) in najnižjo vrednost parametru generiranje
poročil (11,11 odstotka). Na podlagi dobljenih rezultatov smo na novo novo definirali
funkcijo koristnosti za parameter poslovna, kjer zdaj največjo utež nosi parameter
podpora projektnemu ciklu (40 odstotkov). Sledijo mu parametri izdelava dokumentacije z
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29-odstotno utežjo, prijaznost do uporabnika z 19-odstotno utežjo in na koncu generiranje
poročil z 11-odstotno utežjo.
Pri vrednotenju parametra cena je 55,56 odstotka anketirancev parametru cena (licence)
določilo večjo težo, medtem ko je 44,44 odstotka anketirancev večjo težo določilo
parametru prilagoditve. Za parameter cena smo definirali funkcijo koristnosti na podlagi
teh rezultatov in prišli do naslednjea vrednotenja. Zdaj parameter cena (licence) nosi 57odstotno utež, parameter prilagoditve pa 43-odstotno utež.
Pri vrednotenju parametra prilagoditve je 35,89 odstotka anketirancev parameter
integracija ocenilo kot najpomembnejši kriterij, sledi mu parameter potrebna znanja
(33,73 odstotka) in na koncu je parameter vključevanje in povečanje dodatnih
funkcionalnosti (30,38 odstotka). Na podlagi rezultatov ankete smo spremenili definicijo
funkcije koristnosti za parameter prilagoditve. Zdaj parametra integracija in potrebna
znanja nosita vsak po 35 odstotkov uteži, parameter vključevanje in povečanje dodatnih
funkcionalnosti pa 30-odstotno utež.
Pri vrednotenju korenskega parametra orodje smo upoštevali rezultate odgovorov na
drugo vprašanje. 60,31 odstotka anketirancev je kriterij uporabnost ocenilo kot
najpomembnejši. Kriteriju cena so anketiranci namenili 25,40 odstotka in kriteriju
referenca podjetja 14,29 odstotka. Za parameter orodje smo na podlagi dobljenih
rezultatov na novo definirali funkcijo koristnosti in prišli do novega vrednotenja. Največjo
utež nosi parameter uporabnost (63 odstotkov), sledi mu parameter cena (26 odstotkov),
najnižjo utež pa nosi parameter referenca orodja (11 odstotkov).
Z novim definiranje funkcij koristnosti za izpeljane parametre smo prišli do novega
vrednotenja alternativ, ki je predstavljeno na sliki 42.
Iz rezultatov lahko vidimo, da je zdaj sprejemljivo le orodje Enterprise Architect 9.2, ki je
doseglo rezultat zelo sprejemljivo. Preostali dve alternativi (orodje Visual Paradigm UML
9.0 SP2 in orodje Altova Umodel 2012) pa sta dosegli nesprejemljiv rezultat –
nesprejemljivo.
Če podrobneje pogledamo rezultate vrednotenja alternativ, vidimo, da se je vrednotenje
orodja Visual Paradigm UML 9.0 SP2 spremenilo iz delno sprejemljivo v nesprejemljivo.
Rezultat je posledica spremembe funkcije koristnosti za parameter tehnična in parameter
uporabnost. Orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2 je zdaj slabo pri vrednotenju parametra
tehnična kakor tudi pri vrednotenju parametra uporabnost. Orodje Enterprise Architect
9.2 je zdaj dobro (prej zelo dobro) pri vrednotenju parametra podpiranje standardov.
Orodje Altova Umodel 2012 je zdaj slabo pri vrednotenju parametra podpiranje
standardov, odlično pa je pri vrednotenju parametra razvoj.

92

Slika 42: Rezultati vrednotenja analize občutljivosti na spreminjanje medsebojnega odnosa
kriterijev

Vir: DEXi poročilo (2012)
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6 PREVERJANJE HIPOTEZ

H1: Kriterije za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov se da
integrirati v enotni odločitveni model.
V četrtem poglavju magistrskega dela smo integrirali pomembne kriterije za izbiro orodja
za načrtovanje informacijskih sistemov v odločitveni model. Integracijo smo izvedli z
dvema različnima metodama odločanja DEX in AHP. Metodi omogočata kvalitativno
vrednotenje kriterijev in večparametrsko vrednotenje alternativ. Kot lahko vidimo iz
zgrajenega DEX odločitvenega in zgrajenega AHP odločitvenega modela smo izbrane
kriterije za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov lahko integrirali v
odločitveni model po obeh metodah odločanja. Glede na to lahko prvo hipotezo
potrdimo.
H2: Nabor kriterijev vključenih v odločitveni model pomembno vpliva na izbiro
orodja za načrtovanje informacijskih sistemov.
Za preverjanje hipoteze smo izvedli analizo občutljivosti na odstranjevanje kriterijev s
pomočjo programa DEXi. Analiza občutljivosti in rezultati analize občutljivosti so
podrobneje predstavljeni v poglavju 5.3.3.
Iz drevesa kriterijev (parametrov) za vrednotenje parametrov smo najprej umaknili
osnovna parametra (vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnosti, podpora
sistemskemu inženirstvu) na tretjem nivoju in izvedli ponovno vrednotenje alternativ. Nato
smo izvedli odstranitev izpeljanega parametra podatkovne baze (tudi na tretjem nivoju
drevesa parametrov) iz drevesa parametrov za vrednotenje orodij ter izvedli ponovno
vrednotenje alternativ. Na koncu pa smo umaknili še izpeljani paremeter poslovna (na
drugem nivoju drevesa parametrov) in izvedli ponovno vrednotenje alternativ.
Iz dobljenih rezultatov analize občutljivosti lahko postavimo ugotovitev, da nabor kriterijev
(parametrov) vpliva na rezultate vrednotenja orodja glede na njihovo utež in nivo v
večparametrskem modelu. Na višjem nivoju, ko kriterij (parameter) nahaja večjo utež,
ima pri vrednotenju orodja oziroma alternativ. Pri vrednotenju alternativ je zelo
pomembna tudi vrednost, ki jo doseže kriterij (parameter) pri vrednotenju posamezne
alternative.
Glede na prejšnje ugotovitve drugo hipotezo ne moremo niti potrditi niti zavrniti.
H3:
Medsebojna odvisnost kriterijev vključenih v odločitveni model
pomembno vpliva na izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov.
Za preverjanje hipoteze smo v poglavju 5.4 najprej izvedli anketo: Anketa uporabe CASE
UML načrtovalskih orodij. Rezultate ankete smo ponderirali in jih transformirali v orodje
DEXi. Nadaljevali smo z analizo občutljivosti odločitvenega modela na spreminjanje
medsebojnega odnosa kriterijev. Za izpeljane parametre: uporabnost, tehnična, razvoj,
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razvoj programske opreme, razvoj podatkovne baze, podpiranje standardov, poslovna,
cena, prilagoditve in orodje smo na novo določili funkcije koristnosti in prišli do novega
vrednotenja alternativ.
Z novim definiranjem funkcij koristnosti izpeljanih parametrov smo prišli do rezultata, da
je sprejemljivo le orodje Enterprise Architect 9.2, ki je doseglo rezultat zelo sprejemljivo.
Preostali dve alternativi (orodje Visual Paradigm UML 9.0 SP2 in orodje Altova Umodel
2012) sta dosegli nesprejemljiv rezultat (nesprejemljivo).
Na podlagi analize občutljivosti in rezultatov analize občutljivosti lahko tretjo hipotezo
potrdimo.

H4: Metoda za podporo odločanju pomembno vpliva na odločitev izbire orodja
za načrtovanje informacijskih sistemov
Odločitveni model za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov smo zgradili z
večparametrske metodo DEX in večparametrske metodo AHP (postoptek izgradnje je
predstavljen v četrtem poglavju).
Odločitveni model DEX smo uporabili konkretnem problemu izbire orodja za načrtovanje
informacijskih sistemov. Vrednotenje alternativ in izbira alternativ sta predstavljeni v
poglavju 5.2. Na podlagi odločitvenih pravil, kdaj je alternativa – orodje za odločevalca
sprejemljivo, sta orodji Enterprise Architect 9.2 (doseglo rezultat zelo sprejemljivo) in
Visual Paradigm UML 9.0 SP2 (doseglo rezultat delno sprejemljivo) sprejemljivi.
Tudi odločitveni model AHP smo uporabili na konkretnem problemu izbire orodja za
načrtovanje informacijskih sistemov. Vrednotenje alternativ je predstavljeno z
agregiranimi vrednostmi alternativ v poglavju 5.3.2. V poglavju 5.3.2 je tudi predstavljena
izbira alternativ. Na podlagi odločitvenih pravil, kdaj je orodje sprejemljivo za odločevalca,
sta alternativi Enterprise Architect 9.2 (skupna agregirana vrednost večja od 0,300) in
Visual Paradigm UML 9.0 SP2 (skupna agregirana vrednost večja od 0,300) sprejemljivi.
Pri uporabi obeh odločitvenih modelov na konkretnem problemu je najbolje rangirano
orodje Enterprise Architect 9.2, sledi orodje Paradigm UML 9.0 SP2, najslabše rangirano
pa je orodje Altova Umodel 2012.
Na podlagi rezultatov vrednotenja alternativ in določenih pravil za sprejemljivost orodja
četrto hipotezo zavračamo.
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7 ZAKLJUČEK

Pri razvoju programske opreme so nam lahko v veliko pomoč orodja za načrtovanje
informacijskih sistemov oz. UML CASE orodja. UML CASE orodja omogočajo avtomatizacijo
procesa razvoja in vzdrževanja programske opreme ter pripadajoče dokumentacije
sistemov. Na trgu je veliko UML CASE orodij, zato je odločitev, katero orodje je najbolj
primerno, zelo zahtevna.
Glede na to smo v magistrskem delu problem izbire orodja za načrtovanje informacijskih
sistemov obravnavali kot odločitveni problem s pomočjo metod za večparametsko
odločanje. Teoretičen del odločitvenega problema je predstavljen v začetnem delu
magistrskega dela. Zajema predstavitev načrtovanja informacijskih sistemov, procesa
razvoja programske opreme, procesnih modelov pri razvoju programske opreme, UML
CASE orodij in njihove funkcionalnosti, disciplin in področij odločanja, procesa odločanja
ter metod odločanja (poudarek na metodah večparametrskega odločanja).
Na podlagi analize procesa razvoja programske opreme ter analize UML CASE orodij in
njihovih funkcionalnosti smo identificirali pomembne kriterije po katerih smo vrednotili,
presojali in izbirali orodja za načrtovanje informacijskih sistemov. Na podlagi analize
metod odločanja smo za razvoj odločitvenega modela izbrali zahtevnejši večparametrski
metodi odločanja DEX in AHP. Metodi smo izbrali ker omogočata modeliranje
najzahtevnejših odločitvenih procesov z velikim številom parametrov in alternativ ter
kvalitativno vrednotenja parametrov. Dve metodi odločanja smo izbrali zaradi dokazovanja
trditve, da metoda za podporo odločanju pomembno vpliva na izbiro orodja za
načrtovanje informacijskih sistemov.
Osrednji del magistrskega dela smo namenili razvoju enotnega odločitvenega modela za
izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov. Identificirane kriterije smo
hierarhično uredili v več nivojev in dobili drevo parametrov za vrednotenje orodja, ki je
struktura odločitvenega modela. Model vsebuje 20 osnovnih in 10 izpeljanih parametrov,
model pa skupaj sestavlja 30 parametrov. Strukturo odločitvenega modela smo najprej
uporabili za razvoj DEX odločitvenega modela. DEX odločitveni model smo razvili s
pomočjo računalniškega programa DEX-i. Najprej smo določili zaloge vrednosti
parametrov in potem določil funkcije koristnosti s pomočjo odločitvenih pravil za izpeljane
parametre. Isto strukturo odločitvenega modela smo uporabili tudi pri razvoju AHP
odločitvenega modela. AHP odločitveni model smo razvili s pomočjo računalniškega
programa Web-HIPRE. Uteži parametrov smo določili s primerjavo parametrov po parih.
Jedro magistrskega dela predstavlja uporabo DEX odločitvenega modela in AHP
odločitvenega modela na konkretnem odločitvenem problemu izbire orodja za načrtovanje
informacijskih sistemov, analizo občutljivosti odločitvenega modela na odstranjevanje
kriterijev ter analizo občutljivosti odločitvenega modela na spreminjanje medsebojnega
odnosa kriterijev. Izbirali smo med tremi UML CASE orodji Enterprise Architect 9.2, Visual
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Paradigm UML 9.0 SP2 in Altova Umodel 2012. Preučili smo funkcionalnosti, ki jih orodja
podpirajo ter katere faze življenjskega cikla razvoja programske opreme podpirajo.
Najprej smo uporabili DEX odločitveni model. Izvedli smo vrednotenje alternativ (Visual
Paradigm UML 9.0 SP2, Enterprise Architect 9.2 in Altova Umodel 2012). Vrednotenje
alternativ smo izvedli s pomočjo ocene koristnosti ter na podlagi teh ocen rangirali
alternative od najboljše do najslabše. Najboljše rangirano orodje je Enterprise Architect
9.2, sledi Visual Paradigm UML 9.0 SP2 in najslabše rangirano orodje je Altova Umodel
2012. Na podlagi postavljenih pravil, da je sprejemljivo orodje, ki doseže vrednost zelo
sprejemljivo ali delno sprejemljivo, smo prišli do rezultata, da sta sprejemljivi orodji
Enterprise Architect 9.2 in Visual Paradigm UML 9.0 SP2.
Tudi z AHP odločitvenim modelom smo izvedli vrednotenje alternativ (Visual Paradigm
UML 9.0 SP2, Enterprise Architect 9.2 in Altova Umodel 2012). Vredotenje alternativ smo
izvedli z določitvijo osnovnih koristnosti alternativ. Podatke o osnovnih koristnostih
alternativ smo dobili s primerjavo parov alternativ za osnovne parametre. Na podlagi
agregiranih vrednosti alternativ smo rangirali alternative od najboljše do najslabše.
Najboljše rangirano orodje je Enterprise Architect 9.2, sledi Visual Paradigm UML 9.0 SP2
in najslabše rangirano orodje je Altova Umodel 2012. Na podlagi določitve uteži
parametrov in rezultatov agregiranih vrednosti smo določili, da je orodje – alternativa za
nas sprejemljiva, če je skupaj dosežena agregirana vrednost za parametre na prvem
nivoju večja od 0,300. Na podlagi tega pravila sta za nas sprejemljivi orodji Enterprise
Architect 9.2 in Visual Paradigm UML 9.0 SP2.
V raziskavi smo tudi odgovorili na vprašanje ali nabor kriterijev vključenih v odločitveni
model pomembno vpliva na izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov. V okviru
uporabe odločitvenega modela na konkretnem problemu smo izvedli analizo občutljivosti
odločitvenega modela na odstranjevanje kriterijev. Parametre smo iz drevesa kriterijev
odstranili glede na njihovo utež in nivo v večparametrskem modelu ter izvedli ponovno
vrednotenje in rangiranje alternativ. Analiza je pokazala, da višje, ko se nahaja parameter
v hierarhiji parametrov, večjo utež ima pri vrednotenju alternative, ter da je zelo
pomembna tudi vrednost, ki jo doseže parameter pri vrednotenju alternative.
Uporabo odločitvenega modela na konkretnem problemu izbire orodja za načrtovanje smo
zaključili z analizo občutljivosti odločitvenega modela na spreminjanje medsebojnega
odnosa kriterijev. Na podlagi predhodno izvedene ankete o uporabi UML CASE orodij in
rezultatov ankete smo za izpeljane parametre: uporabnost, tehnična, razvoj, razvoj
programske opreme, razvoj podatkovne baze, podpiranje standardov, poslovna, cena,
prilagoditve in orodje smo na novo določili funkcije koristnosti in prišli do novega
vrednotenja alternativ. Sedaj je glede na odločitvena pravila sprejemljivo le orodje
Enterprise Architect 9.2.
Raziskavo smo zaključili z ugotovitvami:
•

razvili smo enoten odločitveni model za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih
sistemov v podjetju za razvoj programske opreme;
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•
•

metoda za odločanje bistveno ne vpliva na izbiro orodja za načrtovanje
informacijskih sistemov;
da na vrednotenje alternativ vpliva spreminjanje medsebojnega odnosa kriterijev,
kar kaže, da je potrebno pri določanju uteži kriterijev in vrednotenju alternativ
sodelovanje več odločevalcev, ker bo s tem zagotovljena konsistenčnost odločitve.

7.1 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI
Glavni prispevek raziskave k stroki je razvit odločitveni model za izbiro orodja za
načrtovanje informacijskih sistemov. Kot smo lahko videli iz izsledkov dosedanjih raziskav
se je področja primerjalne analize orodij za načrtovanje informacijskih sistemov lotilo
nekaj domačih in tujih avtorjev. Avtorji v raziskavah navajajo kriterije po katerih med
seboj primerjajo orodja za načrtovanje informacijskih sistemov vendar jih ne integrirajo v
model. Razviti odločitveni model vključuje in združuje kriterije, ki so pomembni za
vrednotenje in izbiro orodij za načrtovanje informacijskih sistemov. Zato odločitveni model
za izbiro orodja za načrtovanje informacisjkih sistemov lahko uporabimo tudi za
primerjavo drugih UML CASE orodij. S tem da, je potrebno predhodno preučiti
funkcionalnost izbranih orodij, ki jih bomo primerjali med seboj na podlagi izbranih
kriterijev za vrednotenje alternativ ter izvedemo vrednotenje alternativ.
Prav tako nam raziskava na enem mestu:
•
•

predstavlja postopek reševanja odločitvenega problema in
predstavlja orodja Visual Paradigm SP 9.2, Enterprise Architect 9.2 in Altova
Umodel 2012 z vidika njihove uporabnosti pri načrtovanju informacijskih sistemov.

Izsledki raziskave lahko odločevalcem pomagajo pri izbiri, katero orodje za načrtovanje
informacijskih sistemov (UML CASE orodje) je primerno za njihovo organizacijo, saj so
podrobneje predstavljene tri uporabne alternative ter ovrednotene po kriterijih, ki so
pomembni za učinkovit razvoj informacijskih sistemov. V drugem poglavju so s tabelo na
podlagi primerjalne analize predstavljena še druga najbolj uporabljena UML CASE orodja.
Stroka lahko uporabi tudi rezultate analize občutljivosti odločitvenega modela na
odstranjevanje kritrijev, da nabor kriterijev, ki so vključeni v odločitveni model vpliva na
rezultate vrednotenja orodja glede na njihovo utež in nivo v večparametrskem modelu.
Za stroko so pomembni tudi rezultati analize občutljivosti odločitvenega modela na
spreminjanje medsebojnega odnosa kriterijev. Rezultati kažejo na to, da na vrednotenje
alternativ vpliva spreminjanje medsebojnega odnosa kriterije in da je pomembno, da pri
določanju in vrednotenju kriterijev za izbiro orodja sodeluje več odločevalcev.
Za stroko je tudi pomembna ugotovitev, da metoda za odločanje bistveno ne vpliva na
izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov.
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PRILOGA 1: Tabele odločitvenih pravil – DEXi poročilo
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Tabele odločitvenih pravil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Uporabnost
55%
slaba
<=dobra
*
dobra
>=dobra
>=dobra

zelo dobra
zelo dobra
zelo dobra
zelo dobra
Tehnična
15%
slaba
slaba
<=dobra
*
*
slaba
>=dobra
slaba
*
*
slaba
slaba
<=dobra
*
*
dobra
>=dobra
>=dobra
>=dobra
>=dobra
>=dobra
dobra
>=dobra

Cena
30%
*
visoka
visoka
>=srednja
srednja
>=srednja
visoka
<=srednja
>=srednja

Referenca podjetja
15%
*
*
slaba
*
<=dobra
slaba
>=dobra
dobra

nizka

>=dobra

Poslovna
12%
slaba
*
slaba
*
*
>=dobra
slaba
*
slaba
<=dobra
slaba
>=dobra
>=dobra
dobra
>=dobra
*
slaba
<=dobra
*
dobra
>=dobra
>=dobra
>=dobra
zelo dobra slaba
zelo dobra <=dobra
zelo dobra *
>=dobra
>=dobra
>=dobra
zelo dobra
zelo dobra >=dobra

Verzioniranje
50%
1 slabo
2 <=dobro
3 slabo
4 odlično
5 >=dobro

zelo dobra

Orodje
nesprejemljivo
nesprejemljivo
nesprejemljivo
delno sprejemljivo
delno sprejemljivo
delno sprejemljivo
delno sprejemljivo
delno sprejemljivo

zelo sprejemljivo
zelo sprejemljivo

Podpiranje standardov
36%
<=dobro
slabo
slabo
slabo
<=dobro
*
*
>=dobro
>=dobro
dobro

Razvoj
36%
<=dober
*
*
<=dober
slab
slab
slab

zelo dobro

*
>=dober
dober
>=dober
dober
dober
>=dober
>=dober
dober

>=dobro
>=dobro
dobro
dobro
>=dobro
>=dobro
dobro
dobro
<=dobro
slabo

odličen
odličen
odličen

odličen
odličen

Uporabnost
slaba
slaba
slaba
slaba
slaba
slaba
slaba
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra

zelo dobro
zelo dobro

<=dober
slab

*
<=dobro
slabo

odličen
odličen
odličen
odličen zelo dobra
odličen zelo dobra
>=dober zelo dobra

zelo dobro
>=dobro

zelo dobro

Import - export datotek Tehnična
50%
<=sredenj
slaba
majhen
slaba
velik
dobra
majhen
dobra
>=sredenj
zelo dobra
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5

Stran 2
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Prijaznost do uporabnika
27%
zahteven
zahteven
zahteven
<=srednje zahteven
<=srednje zahteven
<=srednje zahteven
*
*
zahteven
zahteven
*
zahteven
<=srednje zahteven
*
>=srednje zahteven
>=srednje zahteven
srednje zahteven
>=srednje zahteven
>=srednje zahteven
srednje zahteven
srednje zahteven
>=srednje zahteven
>=srednje zahteven

Generiranje poročil
19%
majhna
<=srednja
*
majhna
<=srednja
*
<=srednja
*

velika
srednja
srednja

velika
velika
velika
majhna
*
*
majhna
<=srednja
>=srednja

Podpora projektnemu ciklu
13%
*
*
slaba
<=dobra
slaba
*
*
dobra
slaba
*
slaba
>=dobra
>=dobra
dobra
*
slaba

Izdelava dokumentacije
41%
*
<=dobra
<=dobra
<=dobra
<=dobra
slaba
slaba
slaba
*

zelo dobra
zelo dobra
zelo dobra

dobra
>=dobra
dobra
dobra
dobra
>=dobra
dobra
>=dobra
>=dobra
*
slaba

>=dobra
*
slaba
<=dobra
*
slaba
slaba

velika
velika
velika

enostaven
enostaven
enostaven
enostaven

majhna
*

>=srednje zahteven

>=srednja
srednja

>=dobra
dobra

velika

zelo dobra

velika
velika

enostaven
enostaven

zelo dobra

Podpora sistemskemu inženirstvu
9%
*
*
majhna
majhna
*
majhna
<=srednja
>=srednja
>=srednja

visoka
visoka
visoka

visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka

majhna
*
<=srednja
majhna
*
<=srednja
>=srednja
>=srednja
>=srednja
>=srednja

*
majhna
*
*
majhna
<=srednja
>=srednja
>=srednja

visoka

Programske opreme
29%
slab
*
slab
>=dober
>=dober

Podpora BPMN
9%
*
*
majhna
majhna
>=srednja
>=srednja

visoka
*
majhna
<=srednja
*
*
majhna
>=srednja
>=srednja

visoka
*
majhna
<=srednja
*
majhna
srednja

majhna
*
srednja

visoka

visoka

>=srednja

>=srednja

Podatkovne baze Razvoj
71%
<=dober
slab
slab
slab
odličen
dober
dober
dober

odličen

Obojestranska sinhronizacija
50%
1 slaba
2 <=dobra
3 slaba
4 odlična
5 >=dobra

zelo dobra
zelo dobra

>=dobra
>=dobra

Podpora XMI
25%
*
majhna
<=srednja
majhna
>=srednja
>=srednja
srednja
>=srednja
>=srednja
srednja

visoka

>=dobra
dobra
dobra

zelo dobra

Podpora UML
57%
majhna
<=srednja
<=srednja
*
srednja
>=srednja
>=srednja
srednja
>=srednja
>=srednja
srednja
>=srednja
>=srednja

visoka

zelo dobra
zelo dobra

odličen
Generiranje kode Programske opreme
50%
<=dobra
slab
slaba
slab
odlična
dober
slaba
dober
>=dobra
odličen
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Poslovna
slaba
slaba
slaba
slaba
slaba
slaba
slaba
slaba
slaba
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra

zelo dobra
zelo dobra
zelo dobra

Podpiranje standardov
slabo
slabo
slabo
slabo
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro
dobro

zelo dobro
zelo dobro
zelo dobro

DEXi
Modeliranje baze
41%
delno
delno
*
delno

1
2
3
4
5 popolno
6 popolno
7 popolno

Prilagoditve
57%
1 velike
2 *
3 srednje
4 majhne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Integracija
39%
velika
velika
<=srednja
*
velika
<=srednja
srednja
srednja
>=srednja
>=srednja

Stran 3
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Generiranje SQL skript - DDL
41%
delno
*
delno

popolno
delno

popolno
popolno
Cena
43%
*
visoka
>=srednja
>=srednja

Generiranje baznih procedur in prožilcev
18%
*
slabo
slabo
>=dobro
>=dobro
slabo
>=dobro

Podatkovne baze
slab
slab
slab
dober
dober
dober

odličen

Cena
visoka
visoka
srednja

nizka

majhna
majhna

Potrebna znanja
22%
visoka
*
*
visoka
>=srednja
srednja
<=srednja
*
visoka
<=srednja
srednja
>=srednja

Vključevanje in povečanje dodatnih funkcionalnosti
39%
*
<=srednje
veliko
veliko

>=srednja

majhna

majhna
majhna

>=srednja

majhno
majhno

majhna

>=srednje

majhno
majhno
>=srednje
srednje
>=srednje
srednje
<=srednje
veliko

Prilagoditve
velike
velike
velike
velike
srednje
srednje
srednje
srednje
srednje
srednje
srednje
srednje

majhne
majhne
majhne
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PRILOGA 2: Anketa - vprašalnik
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PRILOGA 3: Anketa - odgovori
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PRILOGA 4: Anketa – ponderiranje odgovorov
Parameter ORODJE - Q2
Točke
Št. odgovorov Referenca
Št. odgovorov Uporabnost Št. odgovorov Cena
9
0
0
8
72
1
9
4
3
12
1
4
5
20
1
6
6
0
0
3
3 Skupaj:
18
76
32
126
Ponder %
14,28571429
60,31746032
25,3968254
100
Parameter ORODJE - Q3
Točke
Št. odgovorov Uporabnost
Št. odgovorov Cena
Št. odgovorov Referenca
1
0
0
0
0
2
2
4
0
0
1
4
4
16
9
1
9
2
18
3
27
16
2
32
2
32
0
0
25
6
150
4
100
0
0 Skupaj:
191
154
45
390
Ponder %
48,97435897
39,48717949
11,53846154
100
Parameter UPORABNOST - Q4
Točke
Št. odgovorov Tehnična
Št. odgovorov Poslovna
Št. odgovorov Podpora
Št. odgovorov Uporabnost pri
standardom
razvoju
16
3
48
3
48
1
16
2
32
9
3
27
0
0
3
27
3
27
4
1
4
4
16
2
8
2
8
1
2
2
2
2
3
3
2
2 Skupaj:
81
66
54
69
270
Ponder %
30
24,44444444
20
25,55555556
100
Parameter POSLOVNA - Q6
Št. odgovorov Izdelava
Točke
Št. odgovorov Prijaznost
Št. odgovorov Generiranje Št. odgovorov Podpora
dokumentacij
poročil
projektemu
e
ciklu
16
2
32
1
16
5
80
1
16
9
1
9
0
0
3
27
5
45
4
4
16
2
8
0
0
3
12
1
2
2
6
6
1
1
0
0 Skupaj:
59
30
108
73
270
Ponder %
21,85185185
11,11111111
40
27,03703704
100
Parameter PODPIRANJE STANDARDOM - Q7
Št. odgovorov Podpora BPMN
Točke
Št. odgovorov Podpora UML Št. odgovorov Podpora XMI Št. odgovorov Podpora
sistemskemu
inženirstvu
16
5
80
0
0
0
0
4
64
9
1
9
0
0
6
54
2
18
4
3
12
3
12
2
8
1
4
1
0
0
6
6
1
1
2
2 Skupaj:
101
18
63
88
270
Ponder%
37,40740741
6,666666667
23,33333333
32,59259259
100
Parameter RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME - Q9
Točke
Št. odgovorov Obojestransko Št. odgovorov Generiranje
sinhronizacija
kode
1
4
9
16
25
Ponder%

1
2
2
2
2

1
8
18
32
50
109
40,67164179

0
0
3
2
4

0
0
27
32
100 Skupaj:
159
59,32835821
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268
100

Parameter RAZVOJ PODATKOVNE BAZE - Q10
Točke
Št. odgovorov Modeliranje
baze

1
4
9
16
25

0
0
1
1
7

Ponder%
Parameter PRILAGODITVE - Q11
Točke
Št. odgovorov

1
4
9
16
25
Ponder %

0
0
9
16
175
200
41,49377593
Integracija

0
0
3
3
3

Št. odgovorov

0
0
27
48
75
150
35,88516746

Generiranje Št. odgovorov Generiranje
SQL - DDL
baznih
procedur in
prožilcev
0
0
0
0
0
0
0
0
2
18
4
36
5
80
3
48
2
50
2
50 Skupaj:
148
134
30,70539419
27,80082988

Št. odgovorov

Potrebna
znanja

0
1
0
7
1

0
4
0
112
25
141
33,73205742

114

482
100

Št. odgovorov Vključevanje in
povečanje
dodatnih
funkcionalnosti
0
1
2
5
1

0
4
18
80
25 Skupaj:
127
30,38277512

418
100

