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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá charakteristikou metodiky RUP verzie 7 podľa S. Amblera. Práca začína 

stručnou charakteristikou RUP a jej históriou. Ďalšia časť je venovaná životnému cyklu RUP. Životný 

cyklus RUP, ako ho charakterizuje S. Ambler, tvorí základ tejto semestrálnej práce. Po životnom cykle 

nasleduje opis RUP ako štruktúry pre vytváranie procesov vývoja systému. A posledná časť práce je 

venovaná výhodám a nevýhodám RUP. 
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1. Úvod 
Témou mojej semestrálnej práce je charakterizovať metodiku RUP verzie 7 podľa Amblera. V začiatku 

práce  stručne opíšem metodiku RUP vo všeobecnosti. Potom sa nasmerujem na jej životný cyklus, 

ako ho charakterizuje S. Ambler v jeho štyroch prúdoch a to: sekvenčný vo veľkom, iteratívny 

v malom, s prírastkami dodávanými v pravidelných cykloch a vykonávaný podľa najlepších praktík. 

Životný cyklus RUP  tvorí základ mojej práce a posnažím sa ho čo najlepšie a najjednoduchšie opísať. 

Ďalej sa presuniem ku opisu RUP ako štruktúry pre vytváranie procesov vývoja systému. V závere 

práce zhodnotím metodiku RUP a zhrniem jej výhody a nevýhody. 

 

 

 

  



2. Charakteristika RUP 
The IBM Rational Unified Process (RUP) je normatívny, dobre definovaný proces vývoja systému, 

často používaný na vývoj systémov založených na objektových alebo komponentových 

technológiách. Poskytuje niekoľko mechanizmov ako sú relatívne krátkodobé iterácie s dobre 

definovanými cieľmi a go/Nogo rozhodovacími bodmi na konci každej fáze, a tým poskytuje prehľad v 

riadení procesu vývoja systému. 

V roku 2003 boli v IBM používané tri metodiky, a to IBM RUP, IBM Global Services Method a IBM 

Rational Summit Ascendant. RUP verzie 7 je postavená na konceptu Unified Method Architecture 

(UMA), ktorá práve tieto tri metodiky zjednocuje. Koncept UMA zjednocuje rôzne metódy a jazyky 

procesného inžinierstva pomocou jednotného metamodelu, ktorý definuje terminológiu a štruktúru 

usporiadania metodického obsahu a procesov vývoja. 

 

Obrázok č.1 – Unified Method Architecture (Zdroj: Popis konceptu Unified Method Architecture (UMA) a 

jeho použití v RUPv.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. História RUP 
Počiatok rozvoja metodiky RUP siaha na začiatok 80. rokov 20. storočia a je spojený s firmou Rational 

Software. Jej zakladateľmi sú Paul Levy a Mike Devlin. Táto firma si kládla za úlohu úspešne vyvíjať 

veľké komplexné SW systémy. V tejto dobe boli obdobné SW projekty záležitosťou vládnych orgánov, 

najmä Ministerstva obrany Spojených štátov amerických. Firma Rational Software sa špecializovala 

na dodávanie značkových HW platforiem a prostredie pre Adu, čo bol v tejto dobe uprednostňovaný 

jazyk na Ministerstve obrany. 

Po čase nastalo ustupovanie jazyka Ada. Aj keď sa o pomýšľalo o jeho nasadení v modernom SW 

vývoji, ukázalo sa, že je prebujnený a ťažko použiteľný. Tieto zistenia boli potvrdené rýchlym 

rozvojom komerčného trhu, kde jedným z obľúbených jazykov bolo C ++. Bola aj snaha jazyk Ada 

vylepšiť, ale tento vývoj sa oneskoril a bol dokončený až v roku 1995, keď už bolo príliš neskoro. 

Takže v súčasnej dobe je jazyk Ada na trhu len málo využívaný. 

Konečným trendom, ktorý vytváral stratégiu firmy Rational Software, bol masívny rozvoj 

mikroprocesorov v spotrebnom tovare (automobily a rôzne elektronické zariadenia). To spôsobilo, že 

komerčné  spoločnosti začali pracovať na stále väčších a komplexnejších SW projektoch, ale zároveň 

mali len malú skúsenosť s vývojom takéhoto SW. 

Príchod webových stránok umožnil tisícom obchodných spoločností rozvinúť svoju prezentáciu na 

Internete. Viedlo to tiež k vyvíjaniu webových aplikácií pre zákazníkov. Tieto trendy poskytli obrovskú 

príležitosť pre spoločnosť Rational Software. Jej poslanie sa nezmenilo, stále sa jednalo o zaistenie 

úspešného vývoja veľkých a komplexných systémov, ale taktika a ponuka produktov pre úspešný 

vývoj týchto systémov sa úplne zmenila. 

Spoločnosť Rational Software najprv uskutočnila niekoľko akvizícií, čím získala kompletnú sadu 

produktov, ktoré zahŕňali nástroje pre celý vývojový cyklus SW vývoja. Jednalo sa najmä o nástroje 

pre podporu managementu, testovacie nástroje, analytické a návrhové nástroje alebo nástroje na 

automatickú dokumentáciu. 

Takmer v rovnakom čase sa tiež pracovalo na dvoch iných cieľoch. Prvým z nich bolo vytvorenie 

štandardizovanej metodiky pre modelovanie SW systémov. Na začiatku 90. rokov sa užívalo niekoľko 

modelovacích jazykov. Trh bol roztrieštený, preto bolo ťažké vyvinúť jeden nástroj, ktorý by 

podporoval väčšinu SW vývoja. Riešením bolo, že firma Rational Software zamestnala troch ľudí, ktorí 

mali za úlohu vyvinúť jeden modelovací jazyk. Boli to Grady Booch, James Rumbaugh a Ivar Jacobson. 

podarilo sa im vyvinúť jazyk Unified Modeling Language (UML), od ktorého sa očakávalo, že odstráni 

z trhu prebytok rôznych jazykov. 

Druhým cieľom bolo vyvinúť dobre popísanú množinu pravidiel pre SW vývoj, ktorá by bola 

podporovaná nástrojmi spoločnosti Rational Software. Tak sa zrodila metodika RUP. 

V roku 2003 spoločnosť IBM zakúpila spoločnosť Rational Software. Metodika RUP je stále rozvíjanáa 

snaží sa zaujať popredné miesto medzi metodikami SW vývoja. 



4. Životný cyklus RUP 
Obrázok č.2 znázorňuje životný cyklus RUP, často označovaný ako „hump chart“ diagram. Hrúbka 

kriviek disciplín na horizontálnej osi vyjadruje mieru úsilia, ktoré je potrebné vynaložiť v jednotlivých 

fázach životného cyklu. Napríklad môžeme vidieť, že veľká časť disciplíny Business Modeling (Biznis 

modelovanie) sa koná vo fáze Inception (Zahájenie) a končí pred fázou Transition (Predávanie). Na 

disciplíne Deployment (Nasadenie) sa začne pracovať až vo fáze Elaboration (Príprava) a najväčšie 

úsilie je vynaložené až v strede fáze Construction (Konštrukcia). 

 

Obrázok č.2 – Životný cyklus RUP (Zdroj: RUP pro malé a velké projekty - Rozdíly ) 

 Scott Ambler charakterizuje životný cyklus RUP ako: 

1. Sekvenčný vo veľkom 

2. Iteratívny v malom  

3. S prírastkami dodávanými v pravidelných cykloch 

4. Vykonávaný podľa najlepších praktík 

4.1. Sekvenčný vo veľkom 
Metodika RUP je štrukturovaná do dvoch dimenzií: fáze, ktoré reprezentujú štyri hlavné úrovne, 

ktorými projekt prechádza v čase a disciplíny, ktoré pozostávajú z aktivít prebiehajúcich počas celého 

projektu. Sekvenčný aspekt RUP je zachytený v jeho fázach a iteratívny aspekt je vyjadrený pomocou 

disciplín. Na obrázku číslo 2 v jeho hornej časti sú tieto fázy znázornené. Sú to: Zahájenie (Inception), 

Príprava (Elaboration), Konštrukcia (Construction), Predávanie (Transition). 

Každá fáza končí s dobre definovaným medzníkom. Na týchto miestach zúčastnené strany posúdia, či 

sa projekt pohne dopredu alebo nie. Každá fáza má špecifickú sadu cieľov, ktoré sú priradené 



k iteráciám v jednotlivých fázach. Na obrázku číslo 3 môžeme vidieť kľúčové aktivity a medzníky 

každej fáze. 

 

Obrázok č.3 – Fázy RUP a jej milníky (Zdroj: AMBLER, Scott W. A Manager’s Introduction to The 

Rational Unified Process (RUP)) 

   

4.1.1. Zahájenie 

Primárnym cieľom fáze zahájenia je dosiahnutie dohody zúčastnených strán z pohľadu definovaných 

cieľov a financovania. Ďalej sa musí vytvoriť model požiadaviek, ktorý vymedzuje rozsah projektu.  

Míľniky fáze zahájenia alebo na čom sa musia zúčastnené strany dohodnúť (Lifecycle Objectives 

milestone): 

 Rozsah projektu 

 Vytýčenie kľúčových požiadaviek (nemusia byť detailné) 

 Či je plán vývoja software realistický 

 Či sú správne identifikované riziká vývoja software 

 Či business case projektu dáva zmysel 

 Či je proces vývoja nastavený správne 

Iterácie vo fáze zahájenia sú často najťažšie, pretože môžu mať výskumný charakter, teda nemožno 

predpokladať úspešný koniec. Nie je neobvyklé, že výsledné artefakty z fázy zahájenia sú na 

jednorazové použitie, následne sú zahodené. Avšak skúsenosti získané z raných fáz projektu sú pre 

ďalšie projekty veľmi cenné. Na druhej strane, ak sú projektové ciele správne pochopené a vývojový 

tím má skúsenosti s podobným systémom z minulosti, je možné, že fáza zahájenia má iba jednu 

iteráciu. V tom prípade sa jedná len o prostú (bez viac iterácií) fázu životného cyklu. 

4.1.2. Príprava 

Cieľom fáze prípravy je určiť architektúru systému a definovať dodatočné požiadavky, architektúru 

významne ovplyvňujú. Napríklad sa zvažujú nasledujúce skutočnosti: Koľko užívateľov môže súčasne 

využívať systém? Aké požiadavky sú kladené na dobu odpovede systému? Aké sú požiadavky sa 

spoľahlivosť systému? 



Míľniky fáze prípravy alebo na čom sa musia zúčastnené strany dohodnúť (Lifecycle Architecture 

milestone): 

 Vízia projektu sa stabilizovala a je reálna 

 Vytýčené všetky požiadavky na projekt 

 Určená architektúra systému je stabilná a splňuje požiadavky 

 Riziká sú priebežne spracovávané 

 Súčasné výdavky sú prijateľné a vytýčené plány a náklady do budúcnosti sú primerané 

 Projektový tím má reálnu šancu na úspech 

 Stanovené plány pre niekoľko začiatočných iterácií fáze konštrukcie 

4.1.3. Konštrukcia 

Zameranie etapy konštrukcie je vyvinutie systému do bodu, kedy je pripravený na nasadenie. 

Neznamená to nevyhnutne, že je produkt kompletne dokončený, ale že implementuje všetky kľúčové 

požiadavky na systém. Tento produkt môžeme nazvať beta verziou. Niektoré veci môžu chýbať, ako 

napríklad súbory s nápovedou alebo inštalačné skripty, ale táto verzia môže byť použitá ako pilotná, 

ktorá umožní získať užitočnú spätnú väzbu o produkte. 

Míľniky fáze prípravy alebo na čom sa musia zúčastnené strany dohodnúť (Initial Operational 

Capability milestone): 

 Software je pripravený na nasadenie 

 Zúčastnené strany sú pripravené na nasadenie systému 

 Riziká sú priebežne spracovávané 

 Súčasné výdavky sú prijateľné a vytýčené plány a náklady do budúcnosti sú primerané 

 Stanovené plány pre niekoľko začiatočných iterácií fáze nasadenia 

4.1.4. Nasadenie 

Vo fáze nasadenia zahŕňajú iterácie opravu chýb a iné záležitosti ako napríklad súbory s nápovedou, 

inštalačné skripty, požiadavky na vylepšenie, konfiguráciu a doladenie. Tiež môžu byť vykonávané iné 

významné činnosti ako napríklad presun dát, ak nový systém nahrádza systém starší. 

Míľniky fáze prípravy alebo na čom sa musia zúčastnené strany dohodnúť (Product Release 

milestone): 

 Systém zahŕňa dokumentáciu na podporu, školenie a je pripravený na nasadenie 

 Súčasné výdavky sú prijateľné a vytýčené plány a náklady do budúcnosti sú primerané 

4.2. Iteratívny v malom  
Fázy RUP v sebe zahrňujú jednu alebo viac iterácií. Každá iterácia má stanovený plán so špecifickým 

cieľom. Po skončení iterácie posúdime, či bol cieľ splnený alebo nie. Podľa toho potom určíme sa 

prejde do ďalšej iterácie alebo nie. Iterácie môžeme vidieť na obrázku číslo 1, presnejšie v jeho 

spodnej časti.  

Iteratívny charakter RUP sa odráža v jeho disciplínach, ktoré tvoria logické zoskupenie činností, 

prebiehajúcich celým cyklom vývoja software.  Srdcom RUP nie sú fáze, ale jeho disciplíny.      

Poznáme 9 disciplín RUP: 



 Biznis modelovanie (Business Modeling) 

 Správa požiadaviek (Requirements) 

 Analýza a návrh (Analysis and Design) 

 Implementácia (Implementation) 

 Testovanie (Test) 

 Nasadenie (Deployment) 

 Konfigurácia a zmeny (Configuration and Change Mgmnt) 

 Riadenie projektu (Project Management) 

 Správa prostredia (Environment) 

4.2.1. Biznis modelovanie 

Jedným z hlavných problémov pri vývoji SW je nedokonalá komunikácia medzi zákazníkom a 

dodávateľom. Môže to nakoniec viesť k tomu, že vyvinutý SW bude pre zákazníka nepoužiteľný alebo 

nevyhovujúci. RUP sa snaží poskytnúť nástroje a procesy obom stranám tak, aby si navzájom 

rozumeli. 

Zúčastnené strany musia: 

 Posúdiť súčasný stav organizácie, vrátane schopnosti podporovať nový systém 

 Zoznámiť sa s aktuálnymi obchodnými procesmi, rolami a zodpovednosťami 

 Identifikovať a vyhodnotiť potenciálne stratégie pre rekonštrukciu podnikových procesov 

4.2.2. Správa požiadaviek 

Cieľom špecifikácie požiadaviek je opis toho, čo má systém robiť. Ďalej dodávateľom a zákazníkom 

umožňuje zhodnúť sa na dodávanom systéme. Aby sa to dosiahlo, je potrebné zistiť, utriediť a 

zdokumentovať požadovanú funkcionalitu a obmedzenia. Je nutné sledovať a dokumentovať dohody 

a rozhodnutia. 

Musia byť splnené požiadavky ako: 

 Úzka spolupráca medzi zúčastnenými stranami a pochopenie ich potrieb  

 Definovať rozsah systému 

 Preskúmať použitie, biznis pravidlá, UI a technické požiadavky 

 Identifikovanie a prioritizácia nových alebo zmenených požiadaviek 

4.2.3. Analýza a návrh 

Cieľom je analyzovať požiadavky na systém a navrhnúť riešenie, ktoré bude implementované. 

Musíme ale brať do úvahy požiadavky, obmedzenia a štandardy. 

Kritické aktivity tejto disciplíny sú: 

 Definovať vhodnú architektúru systému 

 Pochopiť a analyzovať požiadavky na systém 

 Návrh kompenent, služieb, modulov 

 Návrh databáze, UI, siete 



4.2.4. Implementácia 

Hlavným cieľom fáze implementácie je transformácia návrhu do spustiteľného kódu a vykonanie 

testovania na základnej úrovni. 

Hlavné aktivity sú: 

 Pochopenie a rozvíjanie návrhu systému 

 Písanie zdrojového kódu 

 Implementácia komponent, modulov 

 Testovanie zdrojového kódu 

 Integrácia kódu do subsystémov 

4.2.5. Testovanie 

Účelom testovania je verifikácia interakcií medzi objektmi a overovanie, či integrácia komponentov 

prebehla správne. Prechádza sa dokument špecifikácie požiadaviek a porovnáva sa, či systém 

uspokojuje všetky kladené požiadavky a či sú tieto požiadavky správne implementované. Zistené 

chyby a nedostatky sú zdokumentované a odovzdané k oprave. 

Medzi kritické aktivity patrí: 

 Definovanie a plánovanie programu testovania 

 Vývoj testovacích prípadov 

 Spustenie testov 

 Reporting chýb 

4.2.6. Nasadenie 

Cieľom je naplánovať dodávku systému a zabezpečiť, aby bol systém dostupný koncovým užívateľom. 

Medzi hlavné aktivity patrí: 

 Plánovanie stratégie nasadenia 

 Vývoj materiálov na podporu systému 

 Vytvorenie balíčkov nasadenia 

 Testovanie pilotnej verzie 

 Nasadenie SW a školenie užívateľov 

4.2.7. Konfigurácia a zmeny 

Disciplína konfigurácia a zmeny opisuje, ako riadiť veľké množstvo artefaktov, ktoré sú vytvárané 

mnohými ľuďmi pracujúcimi na projekte. Riadenie napomáha predchádzať nákladným zmätkom a 

zaisťuje, aby výsledné artefakty neboli v vzájomnom konflikte. Konflikty môžu prameniť z niekoľkých 

skutočností. Napríklad keď dva alebo viac osôb pracuje oddelene na rovnakom artefakte, posledný z 

nich môže urobiť zmeny, ktoré zapríčinia, že bude zmazaná práca ostatných ľudí. Táto disciplína by 

mala takýmto situáciám zabrániť. 

Kritické aktivity sú: 

 Správa požiadaviek na zmenu  

 Plánovanie riadenia konfigurácie 



 Nastavenie prostredia CM 

 Monitoring a reporting stavu konfigurácie 

 Zmena a dodanie konfigurovaných jednotiek  

4.2.8. Riadenie projektu 

Cieľom tejto disciplíny je koordinovať aktivity, ktoré sa vykonávajú v priebehu projektu. Patrí sem 

hlavne menežovanie rizík, riadenie ľudí a dohliadnutie na to, aby bol systém dodaný včas 

a nepresiahol sa plánovaný rozpočet. 

Kritické aktivity sú: 

 Začatie nového projektu 

 Riadenie projektového tímu 

 Zlepšovanie vzťahov s externými tímami 

 Manažment rizík 

 Odhadovanie a plánovanie 

 Uzatvorenie fázy alebo projektu 

4.2.9. Správa prostredia 

Disciplína správa prostredia si kladie za cieľ poskytnúť procesy a nástroje potrebné na prácu 

a podporu vývojárskeho tímu. Zameriava svoje aktivity na prispôsobenie procesov v rámci projektu. 

Medzi kritické aktivity patrí: 

 Identifikovanie a vyhodnotenie pomocných programov 

 Inštalácia a nastavenie pomocných programov pre projektový tím 

 Podpora procesov a pomocných programov počas celej doby vývoja software 

4.3. S prírastkovými dodávkami v pravidelných cykloch  
Prvá verzia systému zvyčajne nie je finálnou verziou. Ak by to tak bolo, každý systém by si držal verziu 

1.0. Namiesto toho sa systémy rozvíjajú v čase. Pridávajú sa nové funkcie, vylepšenia, sú prijímané 

nové štandardy a podobne.  

V metodike RUP vytvára prechod všetkými štyrmi fázami jednotnú verziu systému nazývanú 

„production release“. Počas alebo po fáze Nasadenia (Transition) môže začať nový projekt a riešiť 

doplnkové požioadavky. Nový projekt môže zase začať vo fáze Zahájenia (inception), ale projektové 

tímy sa môžu dohodnúť, že začiatok bude vo fáze Prípravy (Elaboration), ba dokonca Konštrukcie 

(Construction). 



 

Obrázok č.4 – incrementale release of a system into production (Zdroj: AMBLER, Scott W. A 

Manager’s Introduction to The Rational Unified Process (RUP)) 

4.4. Vykonávaný podľa najlepších praktík 
Best practices v minulosti: 

 Vyvíjať iteratívne 

 Správa požiadaviek 

 Používať UML (vizuálne modelovanie) 

 Postupne overovať kvalitu a spravovať zmeny 

 

Best practices podľa IBM: 

 Prispôsobiť proces 

 Vyrovnávanie rozdielnych priorít zainteresovaných strán 

 Spolupráca medzi tímami 

 Opakovane demonštrovať hodnotu 

 Zdvihnúť úroveň abstrakcie 

 Neustále sa zamerať na kvalitu 

  



5. RUP ako štruktúra pre vytváranie procesov vývoja systému 
RUP nie je len proces vývoja systému, ale aj štruktúra pre vytváranie procesov vývoja systému. To 

znamená, že je to štruktúra, z ktorej môže byť proces vytvorený. IBM Rational presadzuje, že 

organizácie majú prispôsobiť procesy tak, aby čo najviac spĺňali ich potreby. IBM Rational urobila 

a taktiež sa chystá urobiť veľké investície do RUP a RMC. RUP je rámec, ktorý umožňuje prispôsobiť 

procesy potrebám organizácie. RUP definuje popis rolí, činnosti, postupov, inštrukcií a podobne. IBM 

Rational taktiež podporuje nástroje na prispôsobenie RUP ako RMC a Eclipse Process Framework. 

Organizácia si tak metodiku RUP môže podľa svojich potrieb rozširovať alebo zmenšovať. Napríklad 

proces vývoja krabicového systému bude vyzerať úplne inak ako proces vývoja systému pre interné 

účely.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Zhodnotenie metodiky RUP 
Ako každá metodika, tak aj metodika RUP má svoje výhody, ale aj nevýhody.  

Výhody 
Medzi najhlavnejšie výhody patrí: 

 Model, na ktorom je metodika založená je jednoduchý a systematický 

 Metodika vznikla na základe skúseností svetových odborníkov zaoberajúcich sa 

softwareovým inžinierstvom – vychádza z praxe a implementuje v sebe všetkých 6 

základných obecných praktík vývoja software 

 Súčasťou metodiky je celá rada doplnkových materiálov, vo forme návodov, konceptov, štúdií 

 Okrem komerčne dodávaných materiálov, ktoré sú súčasťou metodiky RUP, poskytuje firma 

IBM aj voľne dostupné dokumenty vo forme tzv. „white papers“ 

 Metodika RUP je dodávaná formou previazaných webových stránok – súčasť  

vnútropodnikovej siete – jednoduché vyhľadávanie a dostupnosť pre všetkých zamestnancov 

 RUP je vlastnená IBM, to znamená, že môžeme predpokladať ďalší rozvoj a rozšírenie 

metodiky 

Nevýhody 
Najväčšie nevýhody RUP sú: 

 Veľká miera formalizácie a rozsiahlosť metodiky 

 RUP pokrýva iba časť životného cyklu vyvíjaného systému – nerieši prevádzku, údržbu 

a vyradenie z prevádzky 

 Metodika neošetruje vytváranie rozpočtu a obchodné vzťahy medzi zadávateľom, 

dodávateľom, po prípade subdodávateľom 

 Metodika a nástroje k nej nie sú predávané ako jeden celok  

  



7. Záver 
Obsahom tejto práce bola charakteristiky RUP verzie 7 podľa S. Amblera.  Na začiatku práce som 

charakterizoval metodiku RUP vo všeobecnosti a priblížil čitateľovi na akom koncepte je postavená 

RUP verzie 7.  

Ďalšia časť mojej práce sa zaoberala opisom životného cyklu RUP ako ho charakterizuje S. Ambler. 

Jednoducho a zrozumiteľne som rozobral všetky štyri prúdy životného cyklu RUP. Ďalej som prešiel 

k charakteristike RUP ako štruktúry pre vytváranie procesov vývoja systému. Pri opise týchto kapitol 

sa nechal inšpirovať zdrojom, ktorý je kľúčovým zdrojom tejto seminárnej práce, a to Manager’s 

Introduction to The Rational Unified Process (RUP) od S. Amblera.  

Posledná časť tejto práce je venovaná zhodnoteniu metodiky RUP a vymenovaniu jej hlavných výhod 

a nevýhod. Tu môže čitateľ vidieť, že aj metodiky vyvíjaná a vlastnená veľkou korporáciou môže mať 

aj svoje nevýhody, ktoré určite nie sú zanedbateľné. 
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