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Komunikace v týmu



Sestavení týmu a prvotní komunikace v týmu

• Ve škole i v budoucím zaměstnání se můžete dostat
do situace, kdy musíte sestavit tým lidí k řešení projektu.

• Ne vždy si však můžete zvolit členy svého týmu podle svých
představ a ne vždy máte možnost ihned zjistit, který člen je
zkušený a pracovitý a který nikoliv.

• Tým lidí je často ustaven pomocí elektronických prosťredků
a členové nikdy nebudou sedět ve společné kanceláři.

• Vhodným přístupem a komunikací můžete omezit negativní
dopad činnosti „nepříliš dobrých“ členů týmu.

• Ihned po sestavení týmu je nutné zjistit informace o jeho
neznámých členech.

IVS 4 / 251



Sestavení týmu a prvotní komunikace v týmu

• Ve škole i v budoucím zaměstnání se můžete dostat
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Komunikace

• Velké firmy mají obvykle pravidla a standardy pro vniťrní
komunikaci.

• v každé firmě jiné

• Ve škole, malé soukromé firmě či při práci na živnostenský
list je situace složitější:

• každý, s kým máte spolupracovat, může mít jiné zvyklosti
• každý může preferovat jiné komunikační kanály
• někdo nemusí být ochoten využívat Vámi preferovanou

komunikaci
• je ťreba dojít ke kompromisu a dohodnout společné

komunikační kanály a pravidla pro komunikaci
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• je ťreba dojít ke kompromisu a dohodnout společné
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P̌ríklad

• Máte zadán školní týmový projekt do povinného předmětu.
• Každý tým musí mít 4 - 5 osob.

• Máte 2 kamarády a s nimi tedy můžete sestavit pouze
ťríčlenný tým.

• Na zadání se přihlašuje přes IS a do týmu se Vám tedy
může přihlásit kdokoliv další.

• P̌rihlásili se 2 neznámí studenti.
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Prvotní komunikace

• cílem je dohodnutí osobní schůzky před zahájením projektu
a ustanovení stabilních komunikačních kanálů

• lze využít dostupné prosťredky, což je často pouze e-mail či
v lepším případě telefon

• lze využít i jednoduché webové služby, které mohou urychlit
komunikaci:

• pro dohodu na termínu lze využít specializované nástroje,
jako např. Doodle (http://www.doodle.com/),
agreeAdate (http://www.agreeadate.com/) nebo
NeedToMeet (http://www.needtomeet.com/)

• pro složitější dohadování lze rozeslat odkaz na zaheslované
fórum, kde se všichni dohodnou
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Doodle
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Doodle
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Doodle
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P̌ríklad

• Někdo musí začít komunikovat.

• Bud’ začne jeden aktivní jedinec, všichni nebo nikdo.
• Začít by měli všichni, jinak se může stát, že se dlouho nebude

nic dít.
• Každý by měl napsat e-mail všem ostatním, poslat

detailnější kontaktní informace, nabídku termínů schůzky či
odkaz na Doodle, případně nabídnout lepší komunikační
kanál (např. fórum, které spravuje).

• Z členů týmu A, B, C, D a E byl nejrychlejší C. Všem zaslal svůj
Jabber, telefonní číslo a časy, ve které by příští týden mohl
přijít na schůzku.

• Následně odpověděl B, ale poslal jenom Jabber a 1
z termínů od C.

• A na to reagoval a poslal Jabber, časy, odkaz na Doodle
a nabídku zaheslovanho fóra, přičemž poslal jeho adresu
a sdílené heslo.

IVS 21 / 251



P̌ríklad

• Někdo musí začít komunikovat.
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kanál (např. fórum, které spravuje).
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• Bud’ začne jeden aktivní jedinec, všichni nebo nikdo.
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• Každý by měl napsat e-mail všem ostatním, poslat
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a sdílené heslo.

IVS 25 / 251



P̌ríklad
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nic dít.
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P̌ríklad

• Každý by měl odpovědět nejméně na e-maily od C a A
a kopii zaslat všem ostatním (funkce „odpovědět všem“).

• Následná komunikace by měla pokračovat na nejlepším
dostupném komunikačním kanálu, v případě stejných
na dříve nabídnutém.

• Všichni by měli využít Doodle.
• Všichni by měli kontrolovat nové příspěvky na fóru (min.

do 1. schůzky týmu).
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První schůzka týmu

• Pokud je to možné, měli by být všichni osobně přítomni.

• Je ťreba dohodnout:

• kdo bude vedoucím týmu (hlídání termínů, komunikace
se zákazníkem, ...),

• komunikační kanály,
• pravidla pro komunikaci,
• prosťredky pro sdílení dat v týmu,
• ...
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se zákazníkem, ...),

• komunikační kanály,
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• komunikační kanály,
• pravidla pro komunikaci,
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První schůzka týmu
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Komunikační kanály



Komunikační kanály

• telefon
• e-mail
• instant messaging
• VoIP / Skype / Google Hangouts
• diskusní fóra a chaty
• projektová wiki
• ...
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Telefon

• Proč dávat někomu neznámému číslo?

• Ostatní členové týmu by měli mít možnost Vám zavolat
pokud nedorazíte na domluvenou schůzku, spletete si termín
obhajoby (30 min. předem stále nebudete na místě) apod.

• Nedůvěra v seriózní jednání ostatních vytváří v týmu
nepříjemnou atmosféru.

• K čemu jej využívat?
• pouze pro neodkladnou komunikaci

• Ne každý je ochoten tolerovat časté obtěžování telefonem
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obhajoby (30 min. předem stále nebudete na místě) apod.
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nepříjemnou atmosféru.
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IVS 39 / 251



Telefon
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obhajoby (30 min. předem stále nebudete na místě) apod.

• Nedůvěra v seriózní jednání ostatních vytváří v týmu
nepříjemnou atmosféru.

• K čemu jej využívat?
• pouze pro neodkladnou komunikaci

• Ne každý je ochoten tolerovat časté obtěžování telefonem
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e-mail

• nejdostupnější komunikační prosťredek
• odpověd’ může určitou dobu trvat:

• v nejlepším případě je to 2 x (doba předání mezi servery
+ interval kontroly schránky klientem) + čtení zprávy a psaní
odpovědi (desítky minut)

• v horším případě si osoba vybírá poštu 1x denně
či nepravidelně (až několik dní či týdnů do odpovědi)

• u důležitých zpráv je vhodné využívat doručenku
• u zpráv, které se týkají celého projektu, je vhodné zasílat

kopii všem členům týmu a při odpovídání využívat funkci
„Odpovědět všem“

• Reakci vždy píšeme nad citovaný text nebo mezi jeho části!
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Instant messaging

• různé sítě a různí klienti
• možné problémy s autorizací (nelze spolehlivě rozpoznat, kdo

je online)
• přenosy souborů často nefungují

• vhodné pro komunikaci 2 osob, které spolupracují
na určitém úkolu, nebo pro soukromé dotazy

• důležitá rozhodnutí a poznatky je ťreba vypisovat a rozesílat
e-mailem či zpřístupňovat ostatním přes jiný komunikační
kanál

• Na čem jsme se to vlastně dohodli?
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Instant messaging

• různé sítě a různí klienti
• možné problémy s autorizací (nelze spolehlivě rozpoznat, kdo

je online)
• přenosy souborů často nefungují

• vhodné pro komunikaci 2 osob, které spolupracují
na určitém úkolu, nebo pro soukromé dotazy
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• Na čem jsme se to vlastně dohodli?
Historii mám v domácím PC a ne v NB.
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VoIP / Skype / Google Hangouts

• Telefonní hovory, videohovory, audiokonference
či videokonference.

• Lze využít jako náhradu osobní schůzky.

• Oproti telefonu menší dostupnost:

• Některý člen týmu nemusí mít poťrebné vybavení, nebo jej
nemusí mít mobilní.

• Omezená doba, po kterou jsou členové týmu online.

• Nutnost dělání poznámek o důležitých rozhodnutích
(obvykle není k dispozici záznam a pokud je, jeho
procházení je zdlouhavé).
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Diskusní fóra

• vhodná pro řešení problémů, které se týkají celého projektu
či týmu

• nutné zachovat přehlednost (vlákna, moderátor, ...)
• řešíte-li více problémů současně, bez vláken se ztrácí

souvislosti

• nevhodná k hádkám
• pozor na věrejná fóra

• když je konkurence objeví, využije dostupné informace (kdo
potom od koho opisoval?)
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Diskusní fóra

• vhodná pro řešení problémů, které se týkají celého projektu
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Projektová wiki

• vhodná pro shromáždění veškerých informací o projektu

• hlavní stránka by měla obsahovat základní informace
o projektu:

• název
• řešitelé
• datum zahájení a důležité termíny
• základní informace o zadání projektu
• základní informace o průběhu projektu (cíle, výsledky,

dostupné verze, ...)

• na dalších stránkách by měly být popisy dílčích problémů
a jejich řešení

• není příliš vhodná jako diskusní fórum
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P̌ríklad wiki stránky bakalářské práce
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Další webové služby

• Existuje celá řada dalších webových služeb a nástrojů
pro komunikaci.

• Některé nástroje jsou i velmi sofistikované a specializované
na týmovou spolupráci.

• Nevýhodou je, že na využití takového nástroje se musejí
dohodnout všichni členové týmu a musejí se s ním seznámit.
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Facebook

• Kam zařadit Facebook?
• Kombinace více nástrojů.
• P̌redevším nestrukturované fórum a chat

• P̌rehlednost si musí zajistit uživatelé – není-li využití
disciplinované, přehlednost se rychle ztrácí.
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Web projektu



Web projektu

• vyplatí se u větších projektů řešených více lidmi
či u projektů, kde je ťreba informovat věrejnost

• lze vytvǒrit i celý portál, který agreguje veškeré webové
služby využívané při práci na projektu:

• seznam kontaktů na členy týmu
• diskusní fórum
• chat
• úložiště dokumentů
• pracovní výkazy
• ...

• je ťreba zvážit, které informace dát do věrejné a které
do nevěrejné části
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služby využívané při práci na projektu:

• seznam kontaktů na členy týmu
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IVS 70 / 251



P̌ríklad
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Nástroje

• Web projektu nemusíme psát manuálně pro každý projekt.
• Existují aplikace, které tvǒrí web projektu s integrovanou

wiki, systémem pro správu verzí, plánováním apod.
• P̌ríklady:

• Redmine http://www.redmine.org/
• Trac http://trac.edgewall.org/
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Pravidla pro komunikaci



Pravidla pro komunikaci

• V týmu je ťreba stanovit určitá pravidla pro komunikaci:
• k čemu se budou využívat které komunikační kanály
• minimální frekvence kontroly pošty
• minimální frekvence prohlížení diskusního fóra
• minimální rozsah dostupnosti online
• ...
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P̌ríklad

• Jako vedoucí byl zvolen pan A.
• Byly dohodnuty tyto komunikační kanály a pravidla:

• Hlavním komunikačním kanálem bude fórum na webu
projektu. Každý jej navštíví nejméně 1x za každý pracovní
den, přičemž se stejnou frekvencí se bude vybírat i pošta.

• Pro elektronické diskuse mezi více členy současně bude
využíván chat na webu projektu, termíny diskusí budou
domlouvány na fóru.

• Pro komunikaci 2 osob pracujících na podúkolech bude
využit Jabber. Každý člen týmu, který zrovna pracuje
na nějakém úkolu, by měl být při práci online.

• Telefon se bude využívat pouze výjimečně.
• Pokud někdo nebude moci pravidla dodržet, omluvu

a zdůvodnění uvede na fóru.
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využit Jabber. Každý člen týmu, který zrovna pracuje
na nějakém úkolu, by měl být při práci online.

• Telefon se bude využívat pouze výjimečně.
• Pokud někdo nebude moci pravidla dodržet, omluvu

a zdůvodnění uvede na fóru.
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Prosťredky pro sdílení dat v týmu



Prosťredky pro sdílení dat v týmu

• FTP
• web
• systémy pro správu verzí
• . . .
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FTP

• nejjednodušší a nejdostupnější prosťredek

• nevhodné pro dokumenty či zdrojové texty, které se mění
• ztráta předchozích verzí
• konflikty (přepis novější verze upravenou starší, kterou měl

někdo u sebe)
• souběžný přístup pro zápis?

• vhodné pro sdílení dat, která vzniknou a dále se nemění
• možné stahování přes HTTP (snadné sdílení odkazu)
• efektivní i pro velké objemy dat

• pozor na oprávnění!
• je-li FTP na hostingu zdarma, ve výchozím nastavení bude vše

přístupné přes web
• neznalost odkazu nezabrání nalezení konkurencí
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Web

• je dostupná řada služeb pro sdílení souborů a informací

• datové úložiště lze vytvǒrit i ve webu projektu
• obvyykle obdobné vlastnosti jako FTP, ale často omezení

velikosti souboru
• obvykle výhodné pouze pro zvěrejňované soubory

• vždy pozor na bezpečnost dat
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Web

• je dostupná řada služeb pro sdílení souborů a informací
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Web
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P̌ríklad
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Další služby pro sdílení souborů

• Dropbox
• Google Drive
• TeamDrive

• pozor na omezení a placené služby
• ne vždy naplní očekávání (možnost návratu k předchozímu

stavu nemusí stačit)

IVS 92 / 251



Systémy pro správu verzí



Systémy pro správu verzí

• Anglické označení:
• RCS – Revision Control System (i název konkrétního nástroje)
• VCS – Version Control System (systém pro správu verzí)

• určeny pro správu a sdílení zdrojových textů programu
a dokumentů, které se v průběhu vývoje projektu mění
nebo jsou vytvářeny více lidmi

• umožňují dohledání starších verzí souborů
• umožňují řešit konflikty (přepsání novější verze upravenou

starší)
• sledují historii změn, takže se lze kdykoliv vrátit do

libovolného předchozího bodu, kde to ještě fungovalo
• umožňují mít více větví vývoje (např. stabilní větev

a experimentální větev, nebo speciální verzi pro určitého
zákazníka), přepínat mezi nimi a spojovat je

• nevhodné pro velké soubory s testovacími či jinými daty,
která není ťreba verzovat (nutí ostatní členy týmu si je
stáhnout)
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nebo jsou vytvářeny více lidmi
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Systémy pro správu verzí
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Historie

• Zastaralé:
• 1972 SCCS – pouze 1 vývojář v 1 adresáři
• 1980 RCS
• 1986 CVS – více vývojářů, centrální server
• 1999 Subversion (SVN) – atomické commity

• Starší, méně využívané (složitější použití, horší
škálovatelnost), distribuované:

• 2001 Arch, Monotone
• 2002 Darcs

• Aktuální, distribuované (a podporované v IDE):
• 2005 Git – vytvǒril Linus Torvalds pro jádro Linuxu
• 2005 Mercurial (hg) – Matt Mackall, alternativa Gitu
• 2005 Bazaar (bzr) – Canonical, evoluce Arch, více možností,

ale pomalejší
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Základní pojmy

• Pracovní strom (working tree)
• adresářová struktura se zdrojovými soubory (máme i bez VCS)

• Vyčkávací prostor
• prostor pro to, co se bude commitovat (ukládat do

repozitáře), tedy přidané, odstraněné, přejmenované a
změněné soubory

• nemusí obsahovat všechny změny v pracovním stromě
• Commit

• sada změn v repozitáři (jednotka práce vývojáře)
• definuje určitý stav projektu (verzi)

• Větev
• uživatelem pojmenovaná sada commitů
• větve umožňují paralelní vývoj (rozdílné linie vývoje)

• Repozitá̌r
• databáze, která obsahuje historii projektu

• Klon repozitá̌re
• kopie repozitáře s pracovním stromem

• Holý (bare) repozitá̌r
• kopie repozitáře bez pracovního stromu
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Pracovní strom (Working Tree)

• adresářová struktura
• zdrojové soubory
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Repozitář (Repository)

• Obsahy souborů

• ‘Commits’
• Rodová historie

• Odkaz na přímého předchůdce
• větve (branches)
• spojení (merges)

• Hlava (head / tip)
• nejmladší commit ve větvi

• Vícehlavový repozitář
(mutli-head / multi-tip)

• více větví, které nejsou spojené
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• větve (branches)
• spojení (merges)

• Hlava (head / tip)
• nejmladší commit ve větvi
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• více větví, které nejsou spojené

IVS 106 / 251
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DAG (Directed acyclic graph)

Orientovaný acyklickcý graf
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Reference

Ukazatele do DAGu

• značky (tags)
• obvykle se nemění

• větve (branches)
• aktuální checkout

• Hlava (HEAD)
• odkaz na větev,

na které právě pracujeme
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• značky (tags)
• obvykle se nemění
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• větve (branches)

• aktuální checkout
• Hlava (HEAD)
• odkaz na větev,
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Reference
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Workflows

• Workflow (pracovní tok) označuje postup práce
s repozitářem. Činnosti se typicky opakují.

• Základní tok je udělat změny v pracovním adresáři, přidat
tyto změny do vyčkávacího prostoru (sloveso stageovat)
a commitnout. Toto děláme opakovaně.

• Obvyklé:
• Tradiční workflow
• Tématické větve
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Tradiční Workflow
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Tradiční Workflow

Hlavní vývojová větev
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Tradiční Workflow

Historické verze
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Tradiční Workflow

Historické verze
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Tradiční Workflow

Pouze opravy chyb
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Tradiční Workflow

Nové funkce a opravy chyb
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Tématické větve

• Jedna větev pro každé téma

• Časté commity
• Krátká životnost
• Dokončené téma spojeno do master
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Tématické větve

• Jedna větev pro každé téma
• Časté commity

• Krátká životnost
• Dokončené téma spojeno do master
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Tématické větve

• Jedna větev pro každé téma
• Časté commity
• Krátká životnost

• Dokončené téma spojeno do master
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Tématické větve

• Jedna větev pro každé téma
• Časté commity
• Krátká životnost
• Dokončené téma spojeno do master
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Tématické větve

Stávající repozitář
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Tématické větve

Vytvǒríme větev pro feature.
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Tématické větve

Vyvíjíme feature.
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Tématické větve

P̌ri tom objevíme chybu,
která nám brání ve vývoji,
tu raději hned opravíme.
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Tématické větve

Rychle opravíme chybu.

IVS 132 / 251



Tématické větve

Zpět k vývoji feature.
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Tématické větve

P̌ripojíme (merge) opravu chyby.
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Tématické větve

Upstream padá!
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Tématické větve

Nejprve aktualizujeme
master verzí z upstreamu.
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Tématické větve

Vytvǒríme větev pro
opravu této chyby crash.
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Tématické větve

Opravíme tuto chybu crash.
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Tématické větve

Budeme integrovat.
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Tématické větve

Intergujeme opravy obou
chyb quick i crash do master.
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Tématické větve

Zpět k vývoji naší feature.
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Tématické větve

Dokončíme feature.
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Tématické větve

P̌repneme do master.
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Tématické větve

P̌ripojíme feature do master.
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Tématické větve

• P̌rehlednější
• Revize (kontrola před spojením)
• Spojení lze odkládat
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Tématické větve

• P̌rehlednější
• Revize (kontrola před spojením)
• Spojení lze odkládat
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Systémy pro správu verzí

• Centralizované
• Decentralizované (distribuované)
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Centralizovaná správa verzí

• Klient má pouze pracovní strom
• Všechny operace vyžadují server

• Single point of failure
• Úzké místo
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Centralizovaná správa verzí

• Klient má pouze pracovní strom
• Všechny operace vyžadují server

• Single point of failure
• Úzké místo
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře
• Operace pull (stáhnout)
• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře
• Operace pull (stáhnout)
• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře

• Operace pull (stáhnout)
• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře (operace dělá lokálně)

• Operace pull (stáhnout)
• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře (operace dělá lokálně)
• Operace pull (stáhnout)

• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře (operace dělá lokálně)
• Operace pull (stáhnout) a push (natlačit na server)

• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře (operace dělá lokálně)
• Operace pull (stáhnout) a push (natlačit na server)

• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře (operace dělá lokálně)
• Operace pull (stáhnout) a push (natlačit na server)

• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře (operace dělá lokálně)
• Operace pull (stáhnout) a push (natlačit na server)

• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře (operace dělá lokálně)
• Operace pull (stáhnout) a push (natlačit na server)
• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře (operace dělá lokálně)
• Operace pull (stáhnout) a push (natlačit na server)
• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře (operace dělá lokálně)
• Operace pull (stáhnout) a push (natlačit na server)
• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Decentralizovaná správa verzí

• Klient má klon repozitáře (operace dělá lokálně)
• Operace pull (stáhnout) a push (natlačit na server)
• Kdokoliv může být server (ale nemusí povolit zápis)
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Výhody decentralizované správy verzí

• Rychlost (lokální operace)
• neinvazivní „mikro“ commity

• Commitovat často
• Commitovat malé změny (v naší větvi nemusí být funkční kód)
• Nerozbijeme sestavení

• práce offline
• absence single point of failure
• triviální zálohování

• každý vývojář je záloha
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Výhody decentralizované správy verzí
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• každý vývojář je záloha
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Topologie distribuovaných VCS

• Jeden vývojář
• Centralizovaná
• Integrátor
• Diktátor a poručíci
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Jeden vývojář

Vývojář lokálně vytváří svůj nový projekt
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Jeden vývojář

Vývojář lokálně vytváří svůj nový projekt
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Jeden vývojář

Vývojář lokálně vytváří svůj nový projekt
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Zvěrejnění kódu
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Zvěrejnění kódu
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Zvěrejnění kódu
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Zvěrejnění kódu
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Zvěrejnění kódu
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Zvěrejnění kódu
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Zvěrejnění kódu

Zaslání patche e-mailem
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Zvěrejnění kódu

Zaslání patche e-mailem
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Zvěrejnění kódu

Pull request
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Zvěrejnění kódu

Pull request
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Centralizovaná topologie
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Centralizovaná topologie

Specializované servery pro sestavení
IVS 188 / 251



Centralizovaná topologie

Specializované servery pro sestavení a zálohování
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Integrátor
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Integrátor
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Integrátor

IVS 192 / 251



Integrátor

Kdokoliv může číst
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Integrátor

Pouze 1 vývojář může zapisovat
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Integrátor

Pouze 1 vývojář může zapisovat
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Integrátor

Ostatní vývojáři udržují svoje klony repozitářů
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Integrátor

Ostatní vývojáři udržují svoje klony repozitářů
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Integrátor

Práci mohou i sdílet
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Integrátor

Integrátor stahuje a integruje tématické větve
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Integrátor

Výsledek integrátor otestuje a natlačí do repozitáře
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Integrátor

Obsah repozitáře je automaticky sestaven
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Diktátor a poručíci

Využívá se např. pro vývoj jádra Linuxu
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Diktátor a poručíci

Linus Torvalds vytvǒril 1. verzi jádra
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Diktátor a poručíci

Všichni si naklonují repozitář
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Diktátor a poručíci

Poručíci (lieutanants) vytvǒrí repozitáře pro podsystémy
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Diktátor a poručíci

Poručíci (lieutanants) jsou zodpovědní za jednotlivé
podsystémy

IVS 206 / 251



Diktátor a poručíci

Poručíci (lieutanants) jsou zodpovědní za jednotlivé
podsystémy
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Diktátor a poručíci

Poručíci (lieutanants) jsou zodpovědní za jednotlivé
podsystémy
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Diktátor a poručíci

Poručíci posílají diktátorovi pull request
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Diktátor a poručíci

Diktátor spravuje centrální repozitář
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Úvod do plánování projektu



Časové rozložení práce na projektu

• Práce na projektu je ťreba předběžně rozvrhnout
• První fáze projektu se vždy zpozdí a na poslední nebude

dostatek času
• P̌ri plánování je ťreba uvažovat rezervy
• Lze využít i nějaký SW pro podporu plánování,

např. MS Project
• Plán je nutné sledovat
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MS Project
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Ganttův diagram
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Kalendář
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Seznam zdrojů
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Diagram zdrojů
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Sledování stavu projektu
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Sledovací Ganttův diagram
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Rozdělování práce a zodpovědnosti v týmu

• tým má obvykle určité „jádro“ – členy, ktěrí se vzájemně
znají, jsou spolehliví a mají aktivní přístup

• práce na 1. fázích projektu je obvykle pomalejší (nejtěžší je
vždy začít) a měla by tedy být rozdělena mezi členy z jádra
týmu, aby projekt začal co nejrychleji (i když se může
jednat o jednodušší práci)

• čím méně známý a potenciálně méně spolehlivý člen
týmu, tím pozdější fázi projektu by měl mít na starosti
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Plánování problémů

• Mohou nastat různé problémy:
• některý člen v průběhu práce opustí tým
• některý člen týmu bude zdržovat („Zítra to dokončím a pošlu

Vám to.“)
• zdravotní problémy
• technické problémy (poruchy HW, sítě, ztráty dat, . . . )
• . . .

• Tyto problémy je ťreba zvažovat již při prvotním plánování
prací na projektu

• Protože problém zatím nenastal, jedná se zatím pouze o riziko
• Detailně je řeší řízení rizik, které probíhá v průběhu celé práce

na projektu (více viz kursy IRP a MPR)
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Plánování problémů
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Plánování problémů

• Jednoduché řešení pro malý tým a projekt:
• Vždy je ťreba mít rezervy alespoň pro výpadek 1/5 týmu

• rezervu lze realizovat např. tak, že některý „spolehlivý“ člen
týmu na začátku nemusí dostat žádnou práci a následně bude
pomáhat ostatním nebo dostane práci, kterou někdo jiný
neudělal

• Je výhodné mít alespoň 10% času rezervu
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Úvod do návrhu software



Úvod do návrhu software

• Začít ihned „živelně“ programovat není vhodné. Program je
pak nutné často předělávat, jednotlivé části nemusí být
možné spojit a kvalita výsledku může být nevyhovující.

• Libovolně malý program je vhodné navrhnout.
• U velkého programu je návrh nutností.
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Prerekvizity návrhu

• analýza požadavků a příprava specifikace
• Nevíme-li, co máme vytvǒrit, nemůžeme to správně

navrhnout. Proto musíme vždy začít u požadavků zákazníka.
• Zákazník nemusí mít dostatečnou představu o výsledku.
• Požadavky mohou být nekompletní, protichůdné, chybné, . . .
• Na základě požadavků je poťreba vytvǒrit specifikaci, kterou

by měl zákazník schválit.

• Specifikace obsahuje
• role uživatelů,
• popis funkčnosti,
• popis uživatelského rozhraní,
• výkonnostní požadavky,
• . . .

• analýza existujících řešení
• Nemá smysl znovu objevovat kolo.
• Často lze pouze rozší̌rit existující řešení.
• Zákazník bude vždy srovnávat.
• Vyhledání vhodných knihoven vede k velké úspǒre času

(a financí).
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• Požadavky mohou být nekompletní, protichůdné, chybné, . . .
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navrhnout. Proto musíme vždy začít u požadavků zákazníka.
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Návrh

• Vhodným jazykem pro návrh je UML („Obrázek vydá za tisíc
slov“).

• Model obchodního (business) systému
• má smysl zejména pro velké projekty (informační systém firmy

apod.),
• popisuje organizační model firmy a procesy ve firmě,
• zahrnuje pouze ty aspekty, které budeme později poťrebovat

pro návrh IT systému.
• Model IT systému

• popisuje vytvářený software a jeho nasazení na daném
hardware,

• se zabývá pouze činností výpočetních prosťredků (ne tím, co
dělá uživatel bez jejich využití – např. ne „prodavač vezme
zboží z pásu, zadá do pokladny a vloží do košíku“, ale
„prodavač zadá množství a EAN kód“).
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Model obchodního systému

• Externí pohled
• Diagram případů použití
• Diagram aktivit
• Diagram sekvence

• Interní pohled
• Diagram balíčků
• Diagram ťríd
• Diagram aktivit
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Model IT systému
• Externí pohled (pohled zákazníka, black-box)

• Diagram případů použití
• Diagram sekvence případu použití

• Strukturální pohled (vniťrní struktura)
• Diagram balíčků
• Diagram ťríd

• Behaviorální pohled (vniťrní chování)
• Stavový diagram

• Interakční pohled (interakce uvniťr systému)
• Diagram sekvence
• Diagram komunikace
• P̌rehledový diagram interakce
• Diagram časování

• Pohled nasazení (který SW bude na kterém HW)
• Diagram nasazení

• Další diagramy
• Diagram objektů
• Diagram složené struktury
• Diagram kolaborace
• Diagram komponent
• ER diagram (není v základní sadě UML)
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Literatura

• Baumann, H.; Gräassle, P.; Baumann, P.: UML 2.0 in Action: A
project-based tutorial. Birmingham: Packt Publishing,
Prosinec 2009, ISBN 1-904811-55-8.

• http://ivs.fit.vutbr.cz/SID_jdytrych.pdf
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Jak začít?

• Ne vždy tvǒríme velký SW systém, ale vždy bychom měli
vytvǒrit návrh.

• Je nutné určit, které části návrhu budeme poťrebovat a jak
detailně je budeme zpracovávat.
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Volba poťrebných částí návrhu

• Diagram případů použití je vhodné vytvǒrit vždy.
• Nemá smysl vytvářet něco, co nelze použít.

• Pracuje program se složitými datovými strukturami?
• Strukturální pohled
• Diagram balíčků, ťríd, objektů, . . .

• Provádí program složité činnosti?
• Behaviorální pohled
• Stavový diagram
• Pro popis složitých procesů lze využít i diagram aktivit.

• Je v procesech zapojeno více SW komponent?
• Interakční pohled
• Diagram sekvence, komunikace, . . .

• Je program složený z více částí, které budou vyvíjeny
odděleně?

• Diagram komponent, diagram složené struktury, . . .
• Všechna rozhraní musí být předem dobře definovaná.

• Bude složité nasazení (různý HW, SW dle umístění, . . . )?
• Pohled a diagram nasazení
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• Diagram komponent, diagram složené struktury, . . .
• Všechna rozhraní musí být předem dobře definovaná.
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• Pohled a diagram nasazení
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Volba poťrebných částí návrhu

• Diagram případů použití je vhodné vytvǒrit vždy.
• Nemá smysl vytvářet něco, co nelze použít.

• Pracuje program se složitými datovými strukturami?
• Strukturální pohled
• Diagram balíčků, ťríd, objektů, . . .

• Provádí program složité činnosti?
• Behaviorální pohled
• Stavový diagram
• Pro popis složitých procesů lze využít i diagram aktivit.

• Je v procesech zapojeno více SW komponent?
• Interakční pohled
• Diagram sekvence, komunikace, . . .

• Je program složený z více částí, které budou vyvíjeny
odděleně?

• Diagram komponent, diagram složené struktury, . . .
• Všechna rozhraní musí být předem dobře definovaná.

• Bude složité nasazení (různý HW, SW dle umístění, . . . )?
• Pohled a diagram nasazení
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Volba poťrebných částí návrhu

• Diagram případů použití je vhodné vytvǒrit vždy.
• Nemá smysl vytvářet něco, co nelze použít.

• Pracuje program se složitými datovými strukturami?
• Strukturální pohled
• Diagram balíčků, ťríd, objektů, . . .

• Provádí program složité činnosti?
• Behaviorální pohled
• Stavový diagram
• Pro popis složitých procesů lze využít i diagram aktivit.

• Je v procesech zapojeno více SW komponent?
• Interakční pohled
• Diagram sekvence, komunikace, . . .

• Je program složený z více částí, které budou vyvíjeny
odděleně?

• Diagram komponent, diagram složené struktury, . . .
• Všechna rozhraní musí být předem dobře definovaná.

• Bude složité nasazení (různý HW, SW dle umístění, . . . )?
• Pohled a diagram nasazení
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Návrh shora dolů

• Nejprve vytváříme přehledové diagramy, abychom získali
celkový pohled na systém

• Diagram případů použití
• Diagram balíčků
• Diagram komponent
• . . .

• Tam, kde diagram na nejvyšší úrovni nestačí k pochopení,
z čeho se SW bude skládat, jak má fungovat a jak mají
jednotlivé části spolupracovat, vytváříme diagramy
popisující detaily.

• Diagram ťríd
• Diagram objektů
• Diagram sekvence
• . . .
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Návrh shora dolů

• Nejprve vytváříme přehledové diagramy, abychom získali
celkový pohled na systém

• Diagram případů použití
• Diagram balíčků
• Diagram komponent
• . . .

• Tam, kde diagram na nejvyšší úrovni nestačí k pochopení,
z čeho se SW bude skládat, jak má fungovat a jak mají
jednotlivé části spolupracovat, vytváříme diagramy
popisující detaily.

• Diagram ťríd
• Diagram objektů
• Diagram sekvence
• . . .
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Návrh zdola nahoru

• Nejprve vytvǒríme přehledové diagramy.
• Diagram případů použití
• Diagram komponent
• . . .

• Následně se zamě̌ríme na menší části, které lze brzy
implementovat a otestovat.

• Začneme diagramy na nižší úrovni
• Diagram ťríd
• Diagram komunikace
• Diagram složené struktury
• . . .

• Poté příbuznou funkcionalitu seskupíme do balíčků
a doplníme abstraktnější diagramy.
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Návrh zdola nahoru

• Nejprve vytvǒríme přehledové diagramy.
• Diagram případů použití
• Diagram komponent
• . . .

• Následně se zamě̌ríme na menší části, které lze brzy
implementovat a otestovat.

• Začneme diagramy na nižší úrovni
• Diagram ťríd
• Diagram komunikace
• Diagram složené struktury
• . . .

• Poté příbuznou funkcionalitu seskupíme do balíčků
a doplníme abstraktnější diagramy.
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Návrh zdola nahoru

• Nejprve vytvǒríme přehledové diagramy.
• Diagram případů použití
• Diagram komponent
• . . .

• Následně se zamě̌ríme na menší části, které lze brzy
implementovat a otestovat.

• Začneme diagramy na nižší úrovni
• Diagram ťríd
• Diagram komunikace
• Diagram složené struktury
• . . .

• Poté příbuznou funkcionalitu seskupíme do balíčků
a doplníme abstraktnější diagramy.
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Míra detailu

• Návrh musí být dostatečně detailní, aby pokryl vše důležité,
co není jednoznačné.

• Vývojář obvykle pracuje tak, aby se vydal cestou nejmenšího
odporu z hlediska psaní kódu. Z hlediska uživatele je pak
funkcionalita nelogická.

• Návrhář se musí zamě̌rit na použití a nesmí při tom příliš uvažovat
o implementaci.

• Návrh by měl být dostatečně detailní, aby implementace
nezměnila zamýšlený průběh případů použití.

• Nelze očekávat, že se dva vývojáři dohodnou na vhodném
rozhraní.

• Nelze očekávat, že vývojář správně navrhne část databáze
tak, aby ji bylo možné efektivně využít i mimo jím vytvářené
komponenty.

• . . .
• Nemá smysl popisovat, že se připojíme k databázovému

serveru, vybereme databázi, sestavíme dotaz, provedeme
dotaz, . . .

• Je-li jasně dané vnější chování komponenty, vývojář aplikuje
běžné postupy a dané chování implementuje i bez
detailního popisu na úrovni jednotlivých řádků či bloků kódu.
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Míra detailu

• Návrh musí být dostatečně detailní, aby pokryl vše důležité,
co není jednoznačné.

• Vývojář obvykle pracuje tak, aby se vydal cestou nejmenšího
odporu z hlediska psaní kódu. Z hlediska uživatele je pak
funkcionalita nelogická.

• Návrhář se musí zamě̌rit na použití a nesmí při tom příliš uvažovat
o implementaci.

• Návrh by měl být dostatečně detailní, aby implementace
nezměnila zamýšlený průběh případů použití.

• Nelze očekávat, že se dva vývojáři dohodnou na vhodném
rozhraní.

• Nelze očekávat, že vývojář správně navrhne část databáze
tak, aby ji bylo možné efektivně využít i mimo jím vytvářené
komponenty.

• . . .
• Nemá smysl popisovat, že se připojíme k databázovému

serveru, vybereme databázi, sestavíme dotaz, provedeme
dotaz, . . .

• Je-li jasně dané vnější chování komponenty, vývojář aplikuje
běžné postupy a dané chování implementuje i bez
detailního popisu na úrovni jednotlivých řádků či bloků kódu.
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Míra detailu

• Návrh musí být dostatečně detailní, aby pokryl vše důležité,
co není jednoznačné.

• Vývojář obvykle pracuje tak, aby se vydal cestou nejmenšího
odporu z hlediska psaní kódu. Z hlediska uživatele je pak
funkcionalita nelogická.

• Návrhář se musí zamě̌rit na použití a nesmí při tom příliš uvažovat
o implementaci.

• Návrh by měl být dostatečně detailní, aby implementace
nezměnila zamýšlený průběh případů použití.

• Nelze očekávat, že se dva vývojáři dohodnou na vhodném
rozhraní.

• Nelze očekávat, že vývojář správně navrhne část databáze
tak, aby ji bylo možné efektivně využít i mimo jím vytvářené
komponenty.

• . . .

• Nemá smysl popisovat, že se připojíme k databázovému
serveru, vybereme databázi, sestavíme dotaz, provedeme
dotaz, . . .

• Je-li jasně dané vnější chování komponenty, vývojář aplikuje
běžné postupy a dané chování implementuje i bez
detailního popisu na úrovni jednotlivých řádků či bloků kódu.
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Míra detailu

• Návrh musí být dostatečně detailní, aby pokryl vše důležité,
co není jednoznačné.

• Vývojář obvykle pracuje tak, aby se vydal cestou nejmenšího
odporu z hlediska psaní kódu. Z hlediska uživatele je pak
funkcionalita nelogická.

• Návrhář se musí zamě̌rit na použití a nesmí při tom příliš uvažovat
o implementaci.

• Návrh by měl být dostatečně detailní, aby implementace
nezměnila zamýšlený průběh případů použití.

• Nelze očekávat, že se dva vývojáři dohodnou na vhodném
rozhraní.

• Nelze očekávat, že vývojář správně navrhne část databáze
tak, aby ji bylo možné efektivně využít i mimo jím vytvářené
komponenty.

• . . .
• Nemá smysl popisovat, že se připojíme k databázovému

serveru, vybereme databázi, sestavíme dotaz, provedeme
dotaz, . . .

• Je-li jasně dané vnější chování komponenty, vývojář aplikuje
běžné postupy a dané chování implementuje i bez
detailního popisu na úrovni jednotlivých řádků či bloků kódu.
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Shrnutí

• Dobrá a efektivní komunikace v týmu je základem týmové
spolupráce.

• Pro sdílení dat v týmu je ťreba zvolit vhodné prosťredky
a využívat je k vhodným účelům.

• Vhodné naplánování projektu umožní předejít problémům
s jeho dokončením v daném termínu.

• Návrh je důležitou součástí procesu vývoje SW. Pro vytvǒrení
kvalitního a použitelného SW je důležité tuto fázi
nepodcenit.
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