
Етапе у развоју програма

Креирање софтвера обично има неколико уобичајених етапа и постоје разрађене методологије 
које прописују процедуре за његову брзу и квалитетну реализацију. У зависности од сложености 
софтвера методологији развоја софтвера посвећује се мања или већа пажња (сложенији пројекти 
са већим бројем програмера захтевају комплекснију методологију, док се у случајевима 
једноставних примера, попут ових школских, методологија обично не поштује дословно, већ се 
решавању проблема приступа ad hoc). Методологија обично обухвата фазе планирања, 
реализације и експлоатације софтвера.
Планирање софтверског пројекта започиње анализом проблема и израдом спецификације. 
Спецификација се обично саставља са наручиоцем софтвера (на пример, код пословног 
софтвера, то је предузеће за које се софтвер прави). Спецификација се најчешће даје у облику 
документа написаног на природном језику (евентуално уз погодне пратеће дијаграме) у којем се 
што прецизније описује шта софтвер треба да ради, који су сценарији употребе, прецизирају се 
улазни подаци, очекивани излазни подаци и слично. Спецификација укључује и процену обима 
посла, броја људи које треба ангажовати, потребних материјалних ресурса (буџет, време 
реализације и слично) и план реализације пројекта (по фазама). На основу спецификације 
проблема врши се дизајнирање тј. моделовање решења. У овој фази бирају се адекватна 
софтверска решења која ће се користити (програмски језик и окружење, базе података и 
релевантне библиотеке итд.). Такође, даје се математичка карактеризација проблема и решења, а 
разматрају се и структуре података и алгоритми који ће се користити.
Након планирања и дизајнирања софтвера приступа се фази реализације, тј. његовој 
имплементацији и кодирању у програмском језику. Паралелно с имплементацијом програма 
врши се и израда документације (корисничка докуметација за крајње кориснике и техничка 
документација која описује изворни кôд). Током реализације се врши и анализа коректности 
програма. Програм се интензивно тестира и поправљају се грешке које се уоче. Коректност 
програма се некада анализира и доказује формалним математичким приступом (на пример, 
софтвер који управља летом авиона или нуклеарном електраном не сме да садржи грешке). 
Током тестирања врши се и анализа ефикасности програма, тј. мери се да ли је програм достигао
жељену ефикасност и, ако није, врше се оптимизације критичних.
На крају развојног циклуса је експлоатација, која подразумева инсталирање и пуштање софтвера 
у рад у оквиру система корисника, обука корисника за његову употребу, одржавање софтвера 
(што подразумева поправке и прилагођавања софтвера на захтев корисника), додавање мањих 
функционалности и слично.

Најједноставнија методологија, методологија водопада, подразумева да се кроз сваку од фаза 
пролази једном. У пракси се чешће користи методологија итеративног и инкременталног развоја, 
где се фазе понављају и у сваком новом пролазу поправља се и проширује функционалност 
апликације. Методологије рапидног развоја подразумевају да се фаза дизајна сведе на минимум 
зарад брзог добијања прототипова, а да су фазе планирања и развоја помешане, што олакшава 
бржу имплементацију и измене у ходу.

Још једном поменимо да при изради једноставнијих задатака нећемо детаљно пролазити кроз 
све описане фазе (спецификација ће бити дата текстом задатка, дизајн и имплементација обично 
теку паралелено, документација ће бити присутна само у облику коментара у изворном коду, 
тестирање би требало да буде извршено што детаљније, на ефикасност решења нећемо превише 
обраћати пажњу, док фаза експлоатације обично неће постојати јер ће већина задатака бити 
илустративног карактера).
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