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Познавање основних принципа и модела инжењерства захтева.

Системи за управљање захтевима (JIRA, Redmine, Trello и сл.) њихова улози и могућности у 

процесу инжењерства захтева. Добра пракса у организацији захтева и праћењу њихове измене 

током развоја софтвера. Технике за прикупљање захтева и издвајање захтева из текста. 

Репрезентација захтева коришћењем модела (ULM, BMP). Алати за прављење модела и њихове 

карактеристике. Прикупљање, дефинисање и моделовање захтева на реалним примерима.

Увођење студената у област инжењерства захтева и упознавање са принципима управљања 

захтевима као и са основним моделима инжењерства захтева.

Садржај предмета

Увод и историјат области инжењерства захтева. Управљање захтевима. Функционални и 

нефункционални захтеви. Проблеми у спецификацији захтева. Коришћење стандарда у 

спецификацији захтева. Спирални модел процеса управљања захтевима. Прикупљање захтева. 

Анализа захтева. Валидација захтева. Типови захтева. Kарактеристике захтева. Лажни захтеви. 

Методе инжењеринга захтева. ДФД дијаграми. Релационе методе. Објектно-оријентисане 

методе. Формалне методе. Методе засноване на понашању система. Use-case спецификација. 

Viewpoint засноване методе. Софтверски алати за инжењеринг захтева.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, аудитивне вежбе, самосталан рад студената на изради пројеката.
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