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Hogy érhetünk biztosan célba?



Hogy érhetünk biztosan célba?



Hogyan haladhatunk gyorsan?



Hogyan haladhatunk gyorsan?



Lehetséges ez egyszerre?



Ehhez jól jön egy kis agilitás...



Áttekintés

◼ Követelménymenedzsment
– Motiváció

– Követelmények

– Menedzsment-feladatok

◼ Agilitás
– Motiváció

– Módszertanok

– Alkalmazhatóság

◼ Követelmények az agilitás világában
– Követelmények szintjei

– Vállalati model

– Követelmények életciklusa



Követelmények... Miért?

forrás: https://www.psoda.com/global/blog/category/requirements-management/page/2

https://www.psoda.com/global/blog/category/requirements-management/page/2


Követelmények... Miért?

◼ Sikertelen projektek nehézségei
– Nem megfelelő felhasználói kommunikáció

– Nem megfelelő követelményspecifikáció

– Gyorsan változó követelményspecifikáció

◼ Hibák költsége fejlesztés során
– ~ 60 % a követelmények hibás meghatározása és kezelése miatt

– A folyamat során egyre költségesebbé válik a javítás

forrás: Standish Group: Chaos Report, 2006, B. Boehm: Softw are Engineering Economics. Prentice Hall, Englew ood Cliffs, 1981



def Követelmény

I. Feltétel vagy képesség, amire a felhasználónak szüksége van, 

hogy megoldjon egy problémát, vagy elérjen egy célt.

II. Feltétel vagy képesség, amivel a rendszernek bírnia kell hogy 

kielégítsen valamilyen formálisan megkövetelt dokumentumot 

(szerződés, standard, specifikáció).

III. Az I. és II. -es pontokban adottak dokumentált formája.

Kategóriái:

◼ Funkcionális

◼ Nem-funkcionális

◼ Megszorítás

forrás: Klaus Pohl, Chris Rupp Requirements Engineering Fundamentals



Követelménymenedzsment

◼ A követelményekkel kapcsolatos teendők
– Begyűjtés

– Dokumentálás

– Validálás és egyeztetés/tárgyalás

– Menedzsment

• A követelmények használhatóságának biztosítása

• Konzisztencia fenntartása

◼ A Követelmények kezelése kell, hogy illeszkedjen a fejlesztési 

modellbe, bár az alapelvek általánosak.
– Nehézsúlyú (V-Model) vs könnyűsúlyú (XP) folyamatokban máshogy oszlanak el 

időben és intenzitásban ezek a feladatok



Hol találunk követelményeket?
(begyűjtés)

◼ Az érintett felek (stakeholder) olyan emberek vagy szervezetek, 

akik valamilyen módon befolyásolják a követelményeket.
– A rendszer felhasználói

– A rendszer üzemeltetői

– Fejlesztők

– Tesztelők

– ...

◼ Dokumentumok

◼ Már meglévő rendszerek

forrás: http://cewilsonconsulting.com/requirements-management-role-project-manager

http://cewilsonconsulting.com/requirements-management-role-project-manager


Milyen formája van a 

követelményeknek?
(dokumentáció)

◼ Szabad szöveges formában
– THE SYSTEM SHALL/SHOULD/WILL/ <process verb>

– THE SYSTEM SHALL/SHOULD/WILL/ provide with the ability to <process verb>

– THE SYSTEM SHALL/SHOULD/WILL/ be able to
A webáruház kosár modul képes legfeljebb 10 db termék egyidejű tárolására.

A webáruház percenkénti 10000-es látogatottság mellett is kiszolgálja a kérések 99%-át 100ms-on belül.

A webáruház megjelenítő modulja képes a GDPR előírásoknak [gdpr] megfelelő jelzést adni a felhasználónak a 

felhasznált személyes adatokról.

◼ Formális leírás
– Legáltalánosabb a Use Case diagram/specifikáció

– 3 perspektíva szerint lehet finomítani

• Adat (Entity-Relationship, UML Class)

• Funkcionális (Dataflow, UML Activity)

• Viselkedés (Statechart, UML State)



Mikor megfelelőek a követelmények? 
(validálás és megegyezés)

◼ A követlemények minőségi aspektusai
– Tartalmilag teljes (kellően fedi az érintett felek explicit és implicit elvárásait)

• Teljesség (mind lefedettség, mind egyedi szinten)

• Nyomon követhetőség (traceability)

• Helyesség

• Konzisztencia

• Nem korlátozza szükségtelenül az implementációt

• Ellenőrizhető

• Szükséges (van üzleti értéke)

– Dokumentáltság (az adott módszertannak megfelelően rögzített)

– Megegyezés (minden érintett fél elfogadja, nincsenek függőben levő 

nézeteltérések)

forrás: Standish Group: Chaos Report, 2018



Hogyan kezeljük a követelményeket? 
(menedzsment)

A jól kezelt követelmény a projekt egész ideje alatt:

◼ Azonosítható, attribútumokkal ellátható

◼ Kereshető, szűrhető

◼ Prioritizált

◼ Nyomon követhető (traceable)

◼ Verziókezelt

◼ Kontrolláltan változtatott

forrás: Standish Group: Chaos Report, 2018



Agilitás... Miért?

◼ Nagyobb százalékban

sikeres projektek
– Jó becslések, tervek

– Elért célok

– Erőforrás-kereteket betartva

◼ Átlátható és becsülhető

projekt

◼ Alakítható célok

◼ Fejlesztői és megrendelői elégedettség is hangsúlyt kap



Agilitás

◼ Agilis Kiáltvány
– Egyének és személyes kommunikáció vs módszertanok és eszközök

– Működő szoftver vs átfogó dokumentáció

– Együttműködés vs szerződéses egyeztetés

– Változás iránti készség vs szolgai tervkövetés

◼ Követelmények szempontjából fontos elvek

– Legfontosabb az ügyfél igényeinek való megfelelés (1)

– Változások pozitív megítélése (2)

– Közös munka az ügyféllel napi szinten (4)

– Személyes kommunikáció (6)

– A haladás mércéje a működő szoftver (7)

– A legjobb architektúrák, követelmények és rendszertervek önszervező 

csapatoktól származnak (11)

forrás: https://agilemanifesto.org/iso/hu/manifesto.html

https://agilemanifesto.org/iso/hu/manifesto.html


Scrum

◼ Iteratív és inkrementális
– Sprint: egy fix ideig tartó iteráció (1-4 hét)

– Product backlog: Prioritizált listája a felhasználói követelményeknek

◼ Fejlesztői csapat
– Önszervező

– Crossfunctional: bárki át tudja venni a feladatokat

– Kollektív felelősség

– Felvállalt munka mértéke saját becslés alapján

◼ Product Owner (PO)
– Ő képviseli az érintettek érdekeit

– Prioritizálja a P. backlog-ot

◼ Scrum master
– Segíti, védi a csapatot, a Scrum folyamat támogatója



Agilis módszertanok

forrás: 14th Annual State of Agile Report (2020) https://stateofagile.com

◼ Scrum ( legelterjedtebb )

◼ Kanban

◼ Iterative Development

◼ Extreme Programming

◼ Különféle hibrid

megoldások

https://stateofagile.com


Agilis projektek alkalmazhatósága

◼ Mikor jó választás az agilitás?
– Gyorsan változó követelmények

– A végcél nem tiszta a folyamat elején

– Gyakori release

– A szervezet változásra képes, nyitott

– Jó kommunikáció

◼ Mikor ütközik akadályokba?
– Erős szerződéses megszorítások

– Erős jogi vagy rendszabályozási megszorítások

– Az érintett felek nehezen elérhetőek

– Tradícionális, változásra zárt fejlesztési folyamat a szervezeten belül

– Rossz kommunikáció, távoli fejlesztőcsapatok



Agilis követelmények szintjei

forrás: Syllabus REQB® Certif ied Professional for Requirements Engineering Agile Practitioner



Hogy néz ki egy agilis követelmény?
(formai aspektus)

◼ Use Case-ek helyett sokszor User Story-k
– As a <role>, I want to <action> so that <benefit>

– Mint <szerep>, szeretnék <valamit csinálni>, hogy ezáltal <előny leírása>

◼ Alkalmas a különböző szintű követelmények leírására is
– Theme

– Epic

– Feature

◼ Több nem-funkcionális követelmény is kapcsolódhat hozzá, 

illetve többhöz is kapcsolódhat egy adott User Story

forrás: Bill Wake, INVEST in Good Stories, and SMART Tasks, 2003 http://xp123.com/articles/invest-in-good-stories-and-smart-tasks

http://xp123.com/articles/invest-in-good-stories-and-smart-tasks


Milyen a jó agilis követelmény?
(minőségi aspektus)

6 szempont: INVEST

◼ Independent, hogy tetszőleges sorrendben ütemezhetőek 

legyenek

◼ Negotiable, hogy a konkrét implementáció ne legyen kőbe vésve

◼ Valuable, üzleti értékkel bír (főleg finomításnál fontos szempont)

◼ Estimatable, ha nem becsülhető, akkor nem lesz betervezve

◼ Sized appropriately, kellően kicsi (vesd össze Valuable)

◼ Testable, ha nem jól ellenőrizhető, akkor nem fog bekerülni az 

iterációs backlog-ba

forrás: Bill Wake, INVEST in Good Stories, and SMART Tasks, 2003 http://xp123.com/articles/invest-in-good-stories-and-smart-tasks

http://xp123.com/articles/invest-in-good-stories-and-smart-tasks


Emlékeztető

Mikor megfelelőek a követelmények? 
(validálás és megegyezés)

◼ A követlemények minőségi aspektusai
– Tartalmilag teljes (kellően fedi az érintett felek explicit és implicit elvárásait)

• Teljesség (mind lefedettség, mind egyedi szinten)

• Nyomon követhetőség (traceability)

• Helyesség

• Konzisztencia

• Nem korlátozza szükségtelenül az implementációt

• Ellenőrizhető

• Szükséges (van üzleti értéke)

– Dokumentáltság (az adott módszertannak megfelelően rögzített)

– Megegyezés (minden érintett fél elfogadja, nincsenek függőben levő 

nézeteltérések)

forrás: Standish Group: Chaos Report, 2018



Agilis vállalati modell

forrás: Syllabus REQB® Certif ied Professional for Requirements Engineering Agile Practitioner



Agilis követelmények életszakaszai
(fejlesztése állomások)

◼ Begyűjtés (elicitation)

◼ Elemzés (analysis)

◼ Specifikáció (specification)

◼ Validáció és Verifikáció (validation and verification)



Agilis műhelymunkák
(workshops)

◼ Requirements Workshop (begyűjtés)

◼ Release Planning Workshop (elemzés)

◼ Analyis Workshop (elemzés)

◼ Spike (elemzés)

◼ Sprint Planning Workshop (elemzés)

◼ Grooming Workshop (elemzés)

◼ Sprint Review (validáció és verifikáció)

◼ Retrospective (validáció és verifikáció)



Agilis műhelymunkák
(workshops)

◼ Requirements Workshop (begyűjtés)
– Alapja a portfolio backlog és a vízió

– Architekturális tervezés

– Finomítás theme és epic szintből epic, feature és user story (üzleti érték és 

kimeneti kritérumokkal együtt)

– Release ütemezésének kezdete

◼ Release Planning Workshop (elemzés)
– Product backlog összeállítása (prioritás, üzleti érték meghatározás)

– Analysis workshop ütemezése, ha szükséges

– user story további finomítása

• Kockázat

• Méret (csapat szempontjából)

• Scrum team összeállítása

• Első sprint planning eltervezése



Agilis műhelymunkák
(workshops)

◼ Analyis Workshop (elemzés)
– Ha szükséges a csapat további elemzést végez

– Előre nem látható kockázatok esetén

– Egyet nem értés esetén

– Infrastrukturális kérdések esetén

◼ Spike (elemzés)

– Feltáró jellegű munka, külön story

– Ismeretlen terület feltáratlan technikai kockázatait vizsgálja

– Technikai vagy funkcionális spike

– Cél, hogy jobban becsülhető legyen a későbbi haladás



Agilis műhelymunkák
(workshops)

◼ Sprint Planning Workshop (elemzés)
– Miután a PO elfogadta a Product backlogot (prioritizálva)

– A PO és a csapat meghatározza a sprint célját

– Definition of Done egyeztetése

– User story-k befektetett munka (effort) becslése

– Velocitás mértékében elosztja a csapat a feladatokat

◼ Grooming Workshop (elemzés)
– Sprint közben néhány elem elkészül néhány megmarad

– Tovább finomodhatnak elemek, ezeket újra ütemezni kell Product backlog-ra

– Felkészülés a következő Sprint Workshop-ra



Agilis műhelymunkák
(workshops)

◼ Sprint Review (validáció)
– A sprint végén a csapat az implementált tesztelt, használható terméket bemutatja

– Femérésre kerül a sprint cél megvalósítása

– Az egész csapat együtt részt vesz, rögzítésre kerül az egész esemény

◼ Retrospective (verifikáció)

– Minden sprint végén a sprint review után

– Sikerült az érintettek igényinek megfelelni?

– Ha nem, mit csináltunk rosszul? Nem megfelelően finomítottuk a 

követelményeket?

– Ha ez a helyzet, rosszul elemeztük őket?



Agilis vállalati modell (emlékeztető)

forrás: Syllabus REQB® Certif ied Professional for Requirements Engineering Agile Practitioner



Köszönöm a figyelmeteket!


