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1 Uvod 

1.1 Opredelitev in opis problema 

 
Informatiko bi lahko opisali kot eno najbolj dinamičnih in spreminjajočih se ved v 
znanosti. Znotraj informatike je ta dinamika jasno izražena tudi v razvoju 
informacijskih rešitev, tako v spreminjajočih se konceptih razvoja kot tudi v 
razvijajočih se razvojnih orodjih.  
 
Vzrok velike dinamike v informatiki je predvsem v veliki povezanosti in 
soodvisnosti samih poslovnih procesov in informatike. Predvsem v zadnjih dveh 
desetletjih je prišlo do izrednih sprememb tako v poslovnih procesih kot tudi 
sami informatiki. Vse močnejša informacijska podpora, ki se odraža v vse večji 
avtomatizaciji poslovnih procesov, hitrem dostopu do informacij in znanja ter 
razmahu e-poslovanja, omogoča vse močnejšo globalizacijo, kjer huda 
konkurenca žene sodelujoče v hiper tekmovalnost: k vse krajšim poslovnim 
ciklom, vse hitrejšemu razvoju in boljšim produktom, vse nižjim stroškom, bolj 
prodornemu in cenejšemu marketingu, pri čemer pa je poslovno okolje vse bolj 
kompleksno, vpliv in zahteve delničarjev pa vse večje (Burlton, 2001).  
 
Zaradi takšnih pritiskov mnoge družbe rastejo in vstopajo na nove, pogosto 
neznane trge. Pri tem organizacijska struktura družb postaja vse bolj 
kompleksna, kar dodatno otežuje hitro odzivnost. V takšnem okolju je hitra in 
učinkovita informacijska podpora izredno pomembna, največkrat celo 
nepogrešljiva.  
 
Ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja so se v želji po čim hitrejšem, 
cenejšem in hkrati še vedno uspešnem razvoju informacijskih rešitev pojavila 
tako imenovana orodja za hiter razvoj programskih rešitev (Rapid Application 
Development Tools – RAD orodja). Orodja so si začela utirati pot v različnih 
programerskih hišah in različnih programskih jezikih. Od takrat so se orodja 
precej spremenila, osnovni koncepti pa so ostali zelo podobni. Evolvirali so v 
različne agilne metodologije, ki pa so v svojem bistvu zelo podobne izvorni RAD 
metodologiji. Tako so začetki RAD-a sicer stari več kot 15 let, a dejansko še 
vedno predstavljajo metodološko osnovo praktično vsem modernim stilom 
agilnega razvijanja informacijskih rešitev (Lee, 2005). Zato se bom pri 
sklicevanju literature pogosto skliceval na nekoliko starejšo, a zato izvorno 
literaturo. 
 
Beseda RAD je sicer termin, ki zaznamuje cel nabor orodij, tehnik, metod in celo 
stilov razvijanja informacijskih sistemov (Beynon-Davies, 1998), prvič pa je to 
besedo uporabil James Martin leta 1991, ko je definiral RAD in njegove cilje: 
»RAD pomeni poslovne potrebe, izdelati programske rešitve v čim krajšem času 
in s čim nižjimi stroški.« (Martin, 1991). Glavne prednosti RAD-a so tako 
informacijske rešitve  visoke kvalitete, ki se razvijejo hitro in z nizkimi stroški. 
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Moderna orodja za hiter razvoj programskih rešitev (ang. Tools for Rapid 
Application Development) običajno danes predstavljajo kombinacijo 
programskega jezika četrte generacije in grafičnega vmesnika za izdelavo 
gradnikov programskih rešitev, kot so okna, seznami, gumbi (Maner, 1997) … 
Najbolj znani primeri orodij za hiter razvoj informacijskih rešitev so: Visual C, 
Borland C, Visual Studio (Visual Basic, Visual C++), Powerbuilder, Jbuilder  itd. 
Zelo pogost v teh orodjih je še vedno objektni način programiranja (Beynon-
Davies, 1998).  
  
MS Pisarna (ang. MS Office) je v svetu in Sloveniji zelo razširjen nabor 
pisarniških programskih rešitev, ki marsikomu olajša vsakodnevno delo v pisarni. 
Različne aplikacije uporabniku nudijo raznovrstno uporabo, večina laičnih 
uporabnikov pa MS Pisarne ne bi nikoli povezala z orodji RAD in se ne zaveda, 
da lahko v navezavi z VBA (Visual Basic for Applications) MS Pisarno 
uporabimo kot razvojno orodje za izdelavo lastnih informacijskih rešitev.  
 
Takšna uporaba ima gotovo številne prednosti, ki izhajajo iz razširjenosti MS 
Pisarne in nenazadnje tudi s tem povezanega poznavanja programskih rešitev 
MS Pisarne, vendar pa je tukaj gotovo zelo pomembno odgovoriti tudi na 
številna druga vprašanja kot so zanesljivost, stabilnost, hitrost, neodvisnost od 
uporabnikovih nastavitev, povezljivost  itd. 
 
Praktičen primer v delu predstavlja dejanska informacijska rešitev, izdelana v 
okolju MS Pisarni (kombinacija Excela in VBA-ja), katere namen je tiskanje 
ponudb življenjskih zavarovanj ene od slovenskih zavarovalnic na celotni tržni 
mreži zavarovalnice (lastni zastopniki, sklepalci na različnih organizacijskih 
enotah zavarovalnice ter zunanje agencije, s katerimi ima zavarovalnica 
pogodbo o sklepanju).  
 
Na osnovi praktičnega primera bom v magistrskem delu nazorneje analiziral 
prednosti in slabosti MS Pisarne iz navedenih vidikov. 
 
Ker številni zastopniki za svoje delo uporabljajo svoje lastne računalnike in ker je 
informacijska podpora večine agencij povsem ločena od informacijske podpore 
matične zavarovalnice, bo raznovrstnost informacijskega okolja velika in kot taka 
bolj primerna za dano analizo (Turk, 2005). 
 
 

1.2 Cilji magistrskega dela 

 
Katere so prednosti in kaj slabosti uporabe MS Pisarne kot orodja za hiter razvoj 
programskih rešitev? Kdaj sploh se lotiti izdelave programskih rešitev v okolju 
MS Pisarni in kako? Na kaj je potrebno biti pozoren? Ali je MS Pisarna kot RAD 
orodje konkurenčna ostalim orodjem, izdelanim in namenjenim izključno za hiter 
razvoj informacijskih rešitev in če, v katerem segmentu informacijskih rešitev? V 
pričujočem magistrskem delu bom poskušal odgovoriti na ta vprašanja. 
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Tako je cilj magistrskega dela ugotoviti primernost MS Pisarne (predvsem 
Excela) v navezavi z VBA kot razvojno programsko okolje v različnih situacijah. 
Z drugimi besedami: Kdo, kdaj in kje uporabiti MS Pisarno kot razvojno 
programsko okolje? 
 
 

1.3 Metode dela 

 
Metode dela, uporabljene v magistrskem delu, temeljijo tako na proučevanju 
teoretičnih podlag (strokovna literatura s področja razvoja in vsebine orodij za 
hiter razvoj programskih rešitev, znanje pridobljeno na forumih za izmenjavo 
izkušenj, trikov in drugih oblik praktičnih znanj  ter lastna znanja, pridobljena ob 
pripravi lastne informacijske rešitve ter seveda v okviru podiplomskega študija 
informacijsko upravljalskih ved) kot tudi same analize, ki temelji na praktičnih 
primerjavah in ugotovitvah. 
 
Magistrsko delo je razdeljeno na sedem poglavij. V prvem, v uvodu bom 
opredelil sam problem, predstavil metode ter cilje magistrskega dela.  
 
V drugem bom predstavil krajšo zgodovino razvoja razvijanja informacijskih 
rešitev ter sama orodja za hiter razvoj informacijskih rešitev (orodja RAD), 
njihove značilnosti, prednosti in slabosti.  
 
V tretjem VBA kot orodje RAD in to tako s teoretičnega vidika kot tudi na primeru 
lastne informacijske rešitve. Ob koncu poglavja bom krajše predstavil še tri 
druga razvojna okolja za hiter razvoj informacijskih rešitev: Borland Delphi, MS 
Visual Studio ter  Sybase-ov PowerBuilder. 
 
V četrtem poglavju bom podrobneje predstavil poslovni proces sklepanja 
življenjskih zavarovanj, pomen in korist informacijske podpore in avtomatizacije 
določenih delov procesa, predstavil pa bom tudi lastno informacijsko rešitev, 
izdelano v MS Pisarni in VBA kot tudi njene značilnosti. Seveda bom tudi opsial 
in kvalitativno ovrednotil njeno uspešnost in s tem koristnost.        
 
V petem poglavju bom analiziral prednosti in slabosti VBA z različnih zornih 
kotov, na osnovi katerih bom v šestem poglavju predstavil analizo ustreznosti 
VBA kot orodja za hiter razvoj informacijskih rešitev.  
 
Zaključne misli bom povzel v zadnjem, sedmem poglavju. 
 
Analizo ustreznosti VBA (MS Pisarne) kot orodja RAD iz petega in šestega 
poglavja bom v grobem razdelil na dva dela:  
 

- V prvem bom ugotavljal ustreznost VBA kot razvojnega orodja z vidika 
razvijalca.  

- V drugem delu bom ugotavljal ustreznost VBA kot razvojnega okolja z 
vidika uporabnika.  
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V svoji analizi bom VBA na osnovi različnih kriterijev primerjal tudi s tremi 
drugimi razvojnimi okolji (Delphi, Visual Studio, PowerBuilder). 
 
V obeh delih analize se bom oprl na številne kriterije, ki so deloma subjektivni, 
odvisni od lastne izbire posameznika. Pri tem mi bo v pomoč tako moje lastno 
znanje in izkušnje kot tudi znanje dveh drugih programerjev z večletnimi 
izkušnjami, saj bom tako bom zmanjšal subjektivnost posameznika (Turk, 2005). 
Pri izbiri kriterijev mi bodo dodatno v veliko pomoč smernice in splošna merila, ki 
jih opredeljuje Pučko (1996) glede ocenjevanja strategij. 
 
Do končnega rezultata analize obeh delov bom prišel s pomočjo programskega 
orodja Dexi. Gre za informacijsko orodje, namenjeno podpori odločanju za 
določeno rešitev, na katero vpliva več dejavnikov.  
 
Kot avtor informacijske rešitve sem le-to spremljal na vsakem koraku od začetka 
do konca, oziroma od razvoja, testiranja, namestitve rešitve do nenazadnje 
podpore uporabnikom pri morebitnih težavah. Tako se bo magistrsko delo v 
veliki meri opiralo tako na lastna spoznanja in izkušnje, pridobljene ob razvoju 
informacijske rešitve, kot tudi na praktična in teoretična spoznanja mnogih 
uporabnikov MS Pisarne in VBA, avtorjev številnih člankov z interneta. 
 
 

2 Hiter razvoj informacijskih rešitev 

 
Za prikaz razlogov za pojavitev orodij za hiter razvoj informacijskih rešitev bom 
najprej na kratko opisal globalno informacijsko okolje v osemdesetih letih 
dvajsetega stoletja in težave, s katerimi so se začeli soočati na področju razvoja 
informacijskih sistemov. Tako bom indirektno prišel do razlogov za pojavitev 
novih metodologij za hiter razvoj informacijskih rešitev.  
 
Kasneje bom še podrobno opisal RAD in druge metodologije hitrega razvoja 
informacijskih rešitev.  
 

 

2.1 Klasično programiranje in razlogi za pojavitev RAD 

 
V osemdesetih letih 20. stoletja pride do velike prelomnice, ki jo nekateri avtorji 
imenujejo kar »novi vek« (Rebolj, 2001b). Pojavijo se namreč osebni računalniki, 
povezljivi v globalno omrežje. O novi dobi računalništva lahko začnemo govoriti 
predvsem, ker se računalniki dejansko začenjajo močno prilagajati človeku 
(Pigott, 2006). Pojavijo se tudi naprednejši objektni programski jeziki (C++, Java 
...), programi v teh jezikih so modularni in povezljivi, močno pa napreduje tudi 
računalniška grafika.  
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V začetku 80-ih let je sicer prevladovalo klasično programiranje, za katerega je 
značilno, da temelji na pojmu algoritma, spremenljivk in Von Neumanovega 
stroja. Ostale značilnosti »klasičnega« programiranja so (Gams, 1985): 
 

- ročno načrtovanje, 
- sekvenčno programiranje, 
- sekvenčno izvajanje programov, 
- ročno kodiranje, 
- ročno upravljanje celotnega procesa programiranja (kodiranje, prevajanje, 

združevanje in testiranje). 
 
Pomembna značilnost »klasičnega« programiranja je tudi, da so gradniki 
programov podatkovne strukture, ki so lahko že precej sofisticirane. V grobem 
jih delimo na (Gams, 1985) osnovne tipe, izpeljane tipe in datoteke. Skupaj s 
primeri, jih navajam v sliki 1. 
 
 
Slika 1: Podatkovne strukture klasičnega programiranja 

 
Vir podatkov: Gams, 1985 
 
 
Pri klasičnem programiranju je pomembno omeniti tudi najbolj pogoste krmilne 
mehanizme klasičnih programov: sekvenca (prireditveni stavki;), selekcija 
(primer IF-THEN-ELSE) in repeticija (npr. DO, DO – UNTIL, REPEAT – UNTIL) 
(Gams, 1985). 
 
Programi sami so največkrat zapisani v modulih (kot funkcije ali podprogrami) v 
izvorni kodi. Le-te prevajalnik prevede v semantično identičen strojni jezik, nakar 
jih združevalnik (linker) združi in izvede. Proces je prikazan na sliki 2. 
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Slika 2: Funkcija prevajalnika in združevalnika pri klasičnem programiranju 

 
Vir: Rebolj, 2001b 
 
 
Razvijanje kompleksnih aplikacij pri klasičnem programiranju je zelo dolgotrajno, 
saj je programska koda zelo nepregledna, kodiranje uporabniških vmesnikov 
precej zamudno, nehierarhične povezave procedur pa pogosto navzkrižne in 
nepregledne.  
 
Podobno je zelo zamudno samo testiranje programov, saj je potrebno ves čas 
ponavljati cikel zapisovanja, prevajanja in združevanja. Gre za toge procese 
metodologije Waterfall, ki se striktno drži enega cikla izdelave informacijske 
rešitve in ne gre na naslednjo, dokler ni prvi cikel v celoti zaključen (Royce, 
1970). Prikaz faz modela prikazuje slika 3.  
 
Slika 3: Faze modela Waterfall (Royce) 

 
Vir: Royce, 1970 
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Tako izdelava obsežnejšega projekta traja zelo dolgo in pogosto se poslovne 
potrebe in s tem zahteve informacijskega sistema spremenijo, še preden je le-ta 
izdelan (Richardson, 2005). Pri klasičnem programiranju je izredno zahtevno tudi 
popravljanje oz. dopolnjevanje kode, ker so procedure pogosto povezane 
navzkrižno (Gams, 1985).  
 
Pomembno je poudariti, da v tem času pride tudi do mnogih politično – 
gospodarskih sprememb (nastanek Evropske unije in zametki začetka boja za 
gospodarsko prevlado EU z ZDA in Japonsko, začetki razmaha svetovne 
globalizacije, razmah elektronskega poslovanja, nekoliko kasneje pa z 
internetom tudi spletnega poslovanja …). 
 
Zaradi vseh teh sprememb v gospodarsko-političnem globalnem okolju se med 
družbami razvije hiper tekmovalnost. Pojavijo se hude zahteve po krajših 
poslovnih ciklih, nižjih stroških, kvalitetnejših in cenejših produktih, po vse 
cenejšem marketingu, ki bo omogočal prodajo na oddaljene trge. Ob vsem tem 
postaja poslovno okolje vse bolj kompleksno, pomen, zahteve in vpliv delničarjev 
pa vse intenzivnejše (Burlton 2001). 
 
 Vse to zahteva nujno dobro informacijsko podporo, ki pa mora učinkovito 
podpirati vse zahtevane funkcionalnosti, biti poceni in kar je najpomembneje, 
mora se znati hitro in učinkovito prilagajati hitro spreminjajočim se spremembam 
v poslovnih procesih. Jasno je, da sicer robustni in natančen, a hkrati togi in 
neprilagodljiv Waterfall model v takšnih razmerah ni najbolj primerna 
metodologija za izdelavo informacijskih rešitev. Pogosto se celo zgodi, da se 
poslovne in s tem tudi informacijske potrebe spremenijo, še preden posamezna 
informacijska rešitev v izdelavi sploh zaživi. 
 
Vse to so glavni razlogi za pojavitev metodologije in orodij za hiter razvoj 
informacijskih rešitev (RAD). 
 
 

2.2 RAD in orodja za hiter razvoj informacijskih rešitev 

 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavil RAD: njegovo definicijo, zgodovino, 
sorodne metodologije, značilnosti, uporabo, sam proces ter RAD orodja.  
 

2.2.1 Kaj je RAD? 
 
Že v Uvodu sem besedo RAD opredelil kot termin, ki zaznamuje cel nabor orodij, 
tehnik, metod in celo stilov razvijanja informacijskih sistemov (Beynon-Davies, 
1998). 
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Seveda je ta definicija precej ohlapna, zato bom v tem podpoglavju predstavil 
RAD bolj podrobno, z več teoretične osnove in prikazal konkretne primere v 
praktični uporabi.  
 
RAD (Rapid Application Development) v prevodu pomeni hiter razvoj 
informacijskih rešitev. Gre za pravo metodologijo razvijanja informacijskih 
rešitev, ki jo je leta 1991 predstavil James Martin. Njeno bistvo je izgradnja 
informacijske rešitve v zelo kratkem času, pogosto pa se pri tem sprejemajo 
določeni kompromisi na področju prijaznosti uporabniku, določenih 
funkcionalnosti in včasih tudi hitrosti same aplikacije. Metodologija vsebuje tudi 
izdelavo in uporabo prototipa, ki se ga iterativno v večih stopnjah izboljšuje in 
nadgrajuje (Martin, 1991). 
 

2.2.2 Zgodovina začetkov RAD-a 
 
 
Že v prejšnjem poglavju sem navedel glavne vzroke za razmišljanje o novih 
metodologijah izgradnje informacijskih rešitev. Prve nove ideje in zametki 
metodologij se začno pojavljati že v 80-ih letih 20. stoletja. 
  
Leta 1988 Barry Boehm predstavi članek Spiralni model razvijanja in 
izboljševanja informacijskih rešitev (ang. »A Spiral Model of Software 
Development and Enhancement«). V njem predstavi prve koncepte uporabe 
prototipa,  iterativnega razvoja in drugih faz spiralnega modela za razvoj 
informacijskih rešitev, pri čemer se zelo posveti zmanjšanju različnih tveganj 
(Boehm, 1988). Skupaj z Belzem kmalu nazorno predstavita večjo učinkovitost 
razvoja informacijskih rešitev, če le-tega predhodno spremljajo aktivnosti 
preučevanja zahtev, arhitekture in zgradbe vseh procesov (Belz, 1988).  
 
Ob koncu osemdesetih dvajsetega stoletja Shultz razvije ideje uporabe prototipa 
in iterativnega razvoja informacijskih rešitev v novo metodologijo, imenovano 
Hitra iterativna izdelava s pomočjo prototipov (ang. RIPP - Rapid Iterative 
Production Prototyping). Bistvo metodologije je razviti informacijsko rešitev v 
zelo kratkem času, z uporabo manjših skupin zelo vsestranskih in usposobljenih 
strokovnjakov. Shultz je tudi prvi, ki uporabi besedo časovni okvir  (ang. 
Timebox) (Schultz, 1994). 
  
Nadgradnjo RIPP kasneje predstavi James Martin, pogosto imenovan tudi guru 
informacijske dobe in še danes eden najbolj vplivnih ljudi v IT industriji. Leta 
1991 izda knjigo Rapid Application Development (Hiter razvoj informacijskih 
rešitev), v kateri predstavi še danes živeče osnovne koncepte metodologije 
RAD-a (1991). 
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2.2.3 Razvoj metodologij agilnega razvoja informacijskih rešitev 
 
 
Kot odgovor na preveč togo metodologijo modela Waterfall se je kasneje 
pojavilo še več drugih metodologij. Za mnoge izmed njih se je sredi devetdesetih 
let pojavil skupen termin »agilen razvoj informacijskih rešitev« (ang. Agile 
software development). Sicer se je to ime pojavilo šele leta 2001, ko se je 17 
eminentnih oseb s področja različnih metodologij agilnega razvoja zbralo v 
Snowbirdu (Utah, ZDA) in pripravilo Manifesto agilnega razvoja informacijskih 
rešitev (ang. Agile Manifesto), ki predstavlja neke vrste »kanonsko« definicijo 
agilnega razvoja informacijskih rešitev (Beck, 2001).  
 
Glavna skupna značilnost agilnih metodologij je predvsem zmanjšanje tveganj 
pri razvijanju informacijskih rešitev z delovanjem v iteracijskih ciklih, ki so 
časovno precej omejeni (od enega tedna do enega meseca). Vsaka iteracija je 
podobna samostojnemu manjšemu informacijskemu projektu in vsebuje vse 
njegove faze: načrtovanje, analizo zahtev, pripravo načrta, testiranje in pripravo 
dokumentacije. V komuniciranju je poudarek na ustnem komuniciranju in to 
takoj, ko nastopi potreba (v realnem času). Običajno so vsi člani tima locirani v 
enem prostoru, še posebej pa to velja za programerje in ljudi, ki definirajo 
produkt.  
 
Pri agilnih metodah razvijanja programskih rešitev je dokumentiranje zelo 
omejeno, saj je veliko večji poudarek na dejanskem razvijanju in kodiranju 
(Beck, 1999). To je tudi glavni razlog za številne kritike. 
 
Agilne metode razvijanja programskih rešitev so sicer bolj prilagodljive, hkrati pa 
tudi manj načrtovane od klasičnih metod razvijanja informacijskih rešitev   
(model Waterfall). Pri teh metodah se skupina hitro prilagaja morebitnim 
spremembam oziroma novim spoznanjem, po drugi strani pa zelo težko vnaprej 
napove, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, še sploh tisti, ki je nekoliko bolj 
oddaljena. 
 
Pri bolj načrtovanih metodah je večji poudarek na natančnem in jasnem 
planiranju prihodnosti. Skupina, ki uporablja to metodo, lahko zelo natančno in 
jasno pove načrt dela za celoten proces izdelave programske rešitve. Vendar je 
ta skupina hkrati precej toga, na nove ugotovitve in zahteve pa se odziva zelo 
počasi, če sploh (Rosenberg, 2005). Prikaz značilnosti (prednosti) obeh 
metodologij prikazuje slika 4.  
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Slika 4: Primerjava agilnih metodologij in metodologije Waterfall 

 
Vir podatkov: Boehm, 2004 
 
 
Podrobno analizo, katere metodologije so primerne za določena okolja, sta v 
svoji knjigi »Balancing Agility and Discipline: A Guide for the Perplexed« 
predstavila Boehm in Turner (Boehm, 2004). Bistvene značilnosti obeh vrst 
metodologij prikazujem na sliki 5.  
 
 
Slika 5: Ustrezna okolja za agilne in načrtovane metodologije razvijanja IS 

 
Vir podatkov: Boehm, 2004 
 
 
Poznamo številne agilne metodologije. V nadaljevanju navajam in predstavljam 
zgolj najbolj znane (Beck, 2001): 
 

- Ekstremno programiranje (XP),  
- Scrum, 
- Crystal Clear,  
- Agilno modeliranje,   
- Prilagodljiv razvoj informacijskih rešitev - ASD (ang. Adaptive Software 

Development),  
- Metode za razvijanje dinamičnih sistemov - DSDM (ang Dynamic Systems 

Development Method),  



 11 

 

- Agilni enoviti proces - AUP (ang. Agile Unified Proces), 
- Razvoj na osnovi značilnosti - FDD (ang. Feature Driven Development), 
- Podporni razvoj informacijskih rešitev (ang. Lean Software Development). 
 

 
Ekstremno programiranje 
 
Ekstremno programiranje (ang. Extreme Programming) je najbolj znana 
metodologija med vsemi agilnimi metodologijami. Za začetek razvoja 
metodologije velja leto 1999, ko jo predstavi Kent Beck. Bistvo metodologije 
predstavlja zmanjšana vloga formaliziranega zbiranja zahtev in teoretičnih 
sestankov. Usmerjena je v stalen razvoj programske kode v zelo kratkih 
razvojnih ciklih, pri čemer je večino časa vključen tudi sam uporabnik (Auer, 
2001). 
 
Ekstremno programiranje izvorno sestoji iz štirih vrednot. V letu 2005 Beck izda 
revidirano verzijo svoje knjige iz leta 1999, v kateri doda še peto. Le-te so: 
komunikacija, preprostost, povratna informacija, pogum in spoštovanje (dodana 
2005). Metodologija zajema tudi štiri osnovne aktivnosti: pisanje kode (ang. 
coding), testiranje, poslušanje in načrtovanje (ang. designing). Bistvo 
ekstremnega programiranja predstavljam na sliki 6. 
 
 
Slika 6: Značilnosti ekstremnega programiranja 

 
Vir podatkov: Kent, 1999  
 
 
Ekstremno programiranje sestoji tudi iz dvanajstih osnovnih značilnosti, ki jih 
lahko porazdelimo v štiri osnovne skupine. Najbolj pomembne so programiranje 
v paru, načrtovanje skozi igro, razvoj s pomočjo testiranja, stalna integracija, 
standard pisanja kode in igra načrtovanja (Andres, 2004). 
 
 
Scrum 
 
Gre za agilno metodologijo projektnega managementa, prvič dokumentirano že 
leta 1986 (Takeuchi, 1986). Značilnosti Scruma so: seznam prioritet, ki se po 
potrebi stalno dopolnjuje, iteracijsko reševanje prioritet s seznama, kratki dnevni 
sestanki, na katerih se spremlja napredek, kratke seje načrtovanja, kjer se 
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dogovori, katere prioritete se bodo reševale z naslednjo iteracijo, in kratke 
retrospektive, na katerih člani strnejo svoje vtise o pretekli iteraciji (ScrumWorks, 
2006). 
 
 
Crystal Clear  
 
Gre za eno izmed metodologij iz družine kristalnih metodologij (ang. Crystal 
methodology), katerih avtor je Alistair Cockburn. Metodologijo izvajajo skupine 6 
– 8 članov, lociranih na istem mestu. Metodologija ni primerna za kritično 
pomembne sisteme in se usmerja predvsem na ljudi ter njihovo učinkovitost ne 
pa tudi na same procese.   
 
Glavne značilnosti metodologije so: pogosta predaja uporabljive kode 
uporabniku, reflektivno izboljševanje, osmotična komunikacija, osebna varnost, 
poudarki, dostop do glavnih uporabnikov, samodejna testiranja in pogosta 
integracija (Cockburn 2004). 
 
 
Agilno modeliranje  
 
Agilno modeliranje predstavlja metodologijo, ki v veliki meri temelji na praksi. 
Njeno bistvo predstavljata učinkovito modeliranje ter ustrezno dokumentiranje 
informacijskega sistema. Gre za nabor vrednot, principov in postopkov, s 
katerimi lahko učinkovito modeliramo informacijski sistem. Agilno modeliranje se 
zaradi svoje osredotočenosti na zgolj modeliranje pogosto smatra kot dopolnilno 
agilno metodologijo, ki se največkrat uporablja v povezavi z ostalimi 
metodologijami, predvsem ekstremnim programiranjem, AUP-jem ali Scrumom. 
Agilno modeliranje podobno kot ostale agilne metodologije zahteva neposredno 
komunikacijo v majhni skupini zelo izkušenih programerjev (Ambler, 2006a). 
 
 
Prilagodljiv razvoj informacijskih rešitev (ASD) 
 
Prilagodljiv razvoj informacijskih rešitev (ang. ASD - Adaptive Software 
Development) predstavlja metodologijo razvoja informacijskih rešitev, ki sta ga iz 
RAD-a razvila Jim Highsmith in Sam Bayer leta 1999. Bistvo ASD-ja predstavlja 
koncept, da se je potrebno med razvijanjem informacijskih rešitev ves čas 
prilagajati novim spoznanjem (Highsmith, 1999). 
 
ASD zamenjuje tradicionalni model Waterfall s ponavljajočim ciklusom 
razmišljanja (ang. speculate), sodelovanja (ang. collaborate) in učenja (ang. 
learn). Lastnosti ciklusa so usmerjenost v podporo funkcionalnostim, delovanje v 
iteracijah, časovna omejenost posameznih faz ter pripravljenost na spremembe 
(Highsmith, 2004).  
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DSDM 
 
DSDM ali metodologija razvijanja dinamičnih sistemov (ang. Dynamic Systems 
Development Method) ima ogrodje zelo podobno metodologiji RAD, hkrati pa 
uporabnika stalno vključuje v iterativen razvoj, ki se odziva na spremenljive 
zahteve.  
 
Kot nadgradnja RAD-a se DSDM usmerja predvsem na projekte razvijanja 
informacijskih sistemov, za katere sta značilna kratek čas, namenjen razvoju, in  
omejen proračun. Zelo se posveča tudi premalo intenzivni vključitvi samih 
uporabnikov in vodilnih (Rietman, 2001).  
 
DSDM sestavljajo tri faze: predprojektna faza, faza življenjskega cikla projekta 
ter poprojektna faza.  
 
Faza življenjskega cikla projekta se deli na pet stopenj: študija izvedljivosti, 
študija poslovanja, iteracija funkcionalnega modela, iteracija izgradnje zasnove 
sistema ter implementacija. Te stopnje so prikazane in razložene na sliki 7. Za 
doseganje svojih ciljev ima DSDM tudi točno predpisane in določene principe, 
vloge in tehnike (Beynon-Davies, 2003).  
 
 
Slika 7: Stopnje DSDM 

 
Vir podatkov: Brinkkemper, 1998 
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DSDM je v mnogih pogledih podoben drugim agilnim in celo nekaterim neagilnim  
metodologijam za izgradnjo informacijskih rešitev. Zaradi svoje velike 
strukturiranosti ga nekateri avtorji omenjajo kot del oziroma celo nadgradnjo 
strategije RAD (Beynon-Davies, 1998).  
 
Ima pa tudi nekaj lastnosti, ki so mu povsem svojstvene. Tako ponuja ogrodje, ki 
je povsem neodvisno od orodij in tehnik, kar pomeni, da lahko uporabnik uporabi 
svoje. Druga posebnost je dejstvo, da spremenljivke v razvoju niso vezane na 
čas in vire, temveč na zahteve uporabnikov, kar projektu zagotavlja ostati v 
finančnem in časovnem okviru. Tretja posebnost pa je izreden poudarek na 
izredni komunikaciji med vsemi sodelujočimi pri razvoju informacijske rešitve 
(Brinkkemper, 1998). 
 
 
Agilni enoviti proces 
 
Agilni enoviti proces (ang. AUP – Agile Unified Process) sestoji iz enostavnih, 
lahko razumljivih pristopov za razvoj informacijskih rešitev z agilnimi tehnikami.  
 
AUP sestavlja sedem disciplin in naslednje štiri faze (Ambler, 2006b): 
 

1) Začetek 
 
Potrebno je prepoznati začetne cilje, pričakovano arhitekturo informacijske 
rešitve, ter vire financiranja projekta. 
 

2) Izpopolnitev 
 

Potrditev arhitekture informacijske rešitve. 
 

3) Izgradnja 
 

Postopna izgradnja delujoče informacijske rešitve v skladu z rastočimi 
prioritetami. 
 

4) Prehod  
 

Potrditev in uvedba nove informacijske rešitve v produkcijsko okolje. 
 
 
Življenjski cikel je podrobneje ilustriran na sliki 8. 
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Slika 8: Življenjski cikel AUP 

 
Vir: Ambler, 2006b 
 
 
Osnovne ideje AUP so (Ambler, 2006b): 
  

- razumni uporabniki (katerim se na začetku in kasneje zgolj po potrebi nudi 
razlago uporabe informacijske rešitve),  

- preprostost (opisano na parih straneh, kolikor je pač res potrebno),  
- agilnost,  
- poudarek na res pomembnih aktivnostih,  
- neodvisnost od razvojnih orodij, 
- izpolnitev svojih lastnih potreb  

 
 
Pri iteracijah AUP slika 9 prikazuje dve vrsti vmesnih predaj verzij informacijske 
rešitve. Prva (modra) oblika verzije je namenjena zgolj preverjanju kakovosti, 
druga (zelena) oblika verzije pa je namenjena integraciji v produkcijsko okolje.  
 
 

Slika 9: Predaje verzij v AUP 

 
Vir: Ambler, 2006b 
 

Verzija IR, namenjena produkcijskem okolju 

Verzija IR, namenjena preverjanju kakovosti  

Projektna časovnica:  

Model 

  Implementacija 

Testiranje 

      Razvoj 

         Določitev konfiguracije 

                 Projektno vodenje 

                                   Okolje 

   Uvod Izpopolnitev      Izgradnja      Prehod 

Faze         

Iteracije        
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Razvoj na osnovi značilnosti - FDD 
 
FDD predstavlja skupek različnih, v praksi priznanih metod v kohezivno celoto. 
Gre za različne metode, ki izhajajo iz funkcionalnih potreb naročnika. Glavni 
namen FDD predstavlja v časovnih ciklih, a pravočasno zagotoviti jasno in 
delujočo programsko rešitev. 
 
FDD sta prva razvila De Luca in Coad za projekt Banke Singapur leta 1997. Na 
projektu je sodelovalo 50 programerjev, trajal pa je 15 mesecev. Znanstveno sta 
ga opredelila leta 1999 (Coad, 1999).  
 
FDD sestavlja pet osnovnih aktivnosti. S pomočjo prvih treh aktivnosti se razvije 
splošna oblika modela. Zadnji dve aktivnosti pa iterirata za vsako značilnost 
posebej.  
 
Osnovne aktivnosti (Coad, 1999): 
 

1) Razvoj splošnega modela  
2) Sestava seznama značilnosti  
3) Planiranje po značilnostih 
4) Izgradnja zasnove po značilnostih  
5) Podpora značilnostim 

 
Za natančnejši pregled napredovanja razvoja so za vsako značilnost običajno 
opredeljeni mejniki, s pomočjo katerih se laže spremlja napredek.  
 
Osnovne aktivnosti FDD so podrobneje predstavljene na sliki 10. Le-ta je zaradi 
boljšega razumevanja in težavnosti ustreznega prevoda v angleščini.  
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Slika 10: Osnovne aktivnosti FDD 

 
Vir: Coad, 1999 



 18 

 

 
 
Za FDD je značilna tudi uporaba specifičnih orodij in projektov: FDD Manager 
(vodstvu zagotavlja spremljanje projektov, izdelanih z FDD orodji in 
metodologijo), FDD Project Manager Application (spletno orodje, ki dodatno 
podpira iteracijski razvoj, saj na enem mestu zbira vso dokumentacijo projekta), 
FDD Tools (zagotavlja odprto kodna, od platforme neodvisna orodja, ki podpirajo 
razvoj v skladu z FDD metodologijo), FDD Tracker (spremlja napredovanje 
projekta, ga primerja s projektnim načrtom, katerega po potrebi tudi popravlja)  
in FDD Viewer (omogoča prikaz in izpis želenega) (Palmer, 2002).  
 
 
Podporni razvoj informacijskih rešitev 
 
Gre za prenos podpornih principov iz klasične proizvodnje v »proizvodnjo«  
informacijskih rešitev.  
 
Prenos sta v letu 2003 prva predstavila zakonca Poppendieck v svoji knjigi z 22 
orodji (Poppendieck, 2003). 
 
Orodja so za programerje večinoma nenavadna in neobičajna, vendar pripeljejo 
do zelo podobnih rezultatov in sklepov kot ostale agilne metodologije. Najbolj 
znana orodja so: prepoznati odvečnost, sistemi vlečenja, teorija čakanja, 
motivacija, merjenja, razvoj na osnovi množic … (Poppendieck, 2003). 
 

2.2.4 Značilnosti RAD 
 
 
Termin RAD nekateri avtorji pogosto uporabljajo v širšem pomenu kot zgolj 
metodologijo razvijanja informacijskih rešitev. Tako marsikdo pod terminom RAD 
razume globalno strategijo, ki združuje mnoge metodologije s podobnimi 
metodami in cilji, kot jih je leta 1991 predstavil James Martin, med drugim tudi 
številne metodologije agilnega razvoja informacijskih rešitev (Beynon-Davies, 
1998). RAD v ožjem pomenu pa običajno pomeni zgolj ideje in metode Jamesa 
Martina.  
 
Mnoge metodologije razvoja informacijskih rešitev so si v marsičem zelo 
podobne. Navzlic temu ima RAD (v ožjem pomenu) mnoge značilnosti, ki so 
edinstvene zgolj RAD metodologiji: uporaba prototipa, iterativen razvoj, časovni 
okvir, ustrezni člani skupine, vključitev vodilnih in uporaba RAD orodij (Martin, 
1991). Značilnosti prikazujem v sliki 11. 
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Slika 11: Značilnosti RAD v ožjem pomenu 

 
Vir: Martin, 1991 
 
 
Uporaba prototipa 
 
Uporaba prototipa (ang. Prototyping) je morda najpomembnejša lastnost RAD 
metodologije. Glavna ideja je, da se v zelo kratkem času izdela prototip – 
osnutek končne informacijske rešitve, ki služi kot osnova za kasnejšo 
nadgradnjo. Na tak način se močno pohitri proces zbiranja uporabnikovih 
zahtev, kar je zelo pomembno, saj so največkrat uporabniki informacijske rešitve 
neuki jezika informatikov in ne znajo svojih zahtev zbrati in predstaviti hitro in 
jasno.  
 
Prototip, katerega se izdela v zelo kratkem času (največ par dni), uporabniki 
testirajo in sproti ugotavljajo njegove napake oz. pomanjkljivosti. Tako se 
uporabniki in razvijalci pogosto srečujejo, si izmenjujejo informacije glede 
testiranja, razvijalci pa prototip razvijajo in dopolnjujejo (Richardson, 2005).  
 
Za hitro izdelavo prototipa se pogosto uporabljajo tako imenovana CASE orodja 
(ang. Computer Aided Software Engineering Tools), ki omogočajo pretvorbo 
uporabnikovih zahtev v podatkovni model in naprej v bazo podatkov. Nekatera 
CASE orodja omogočajo celo generiranje kode in s tem celo izgradnjo prototipa 
in ne zgolj njegove zgradbe (ang. designa) (CASE, 2004). 
 
 
Iterativen razvoj  
 
Iterativen razvoj (ang. Iterative Development) pomeni, da se v kratkih razvojnih 
ciklih ustvarja nove verzije informacijske rešitve, pri čemer ima vsaka naslednja 
verzija več (delujočih) funkcionalnosti in (načeloma) manj napak. Ob izdelavi 
nove verzije se programerji in uporabniki sestanejo in dogovorijo o novih 
popravkih, izboljšavah ter zadolžitvah. 
 
Razvojni cikel tako uporabniku omogoča natančnejšo in pravilnejšo specifikacijo 
zahtev, kvalitetno povratno informacijo na svoje zahteve in sprotno spremljanje 
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razvoja informacijske rešitve. Običajna dolžina ene iteracije je nekje med enim 
dnevom ter tremi tedni (Richardson, 2005).  
  
 
Časovni okvir  
 
Časovni okvir (ang. Time Boxing) je načelo, ki postavlja v ospredje pogosta in 
redna srečanja med razvijalci in uporabniki informacijske rešitve. V skladu s tem 
načelom se določene funkcionalnosti, ki jih bo končna verzija informacijske 
rešitve zagotavljala, izpustijo iz aktualne verzije in se prenesejo v prihodnje, saj 
je izredno pomembno, da se hitro in ažurno ugotavlja, ali so razvijalci pravilno 
razumeli uporabnike in pravilno implementirali posamezne rešitve. Tako je 
pomembno, da se med posameznimi srečanji dogovori za zgolj omejen obseg 
novih in popravljenih funkcionalnosti.   
 
Omenjena faza je izredno pomembna, saj je precej neintuitivna, in vesten 
razvijalec, ki na omenjeno načelo ne bi bil pozoren, bi lahko hitro prvo srečanje 
spremenil v neke vrste dokončno zbiranje uporabnikovih zahtev, ki bi jih že takoj 
zbral skoraj v celoti, podrobno popisal in se dogovoril za prihodnje srečanje šele 
čez nekaj tednov ali mesecev, ko bi lahko vse popisane stvari implementiral. 
Bistvo časovnega okvira je namreč, da se vsaka slabo ali napačno razumljena 
zahteva uporabnika ugotovi že takoj ob začetku implementacije in se tako tudi 
nemudoma popravi.  
 
 
Ustrezni  člani skupine 
 
V sklopu metodologije RAD se priporočajo ustrezni člani skupine (ang. Team 
Members) in sicer manjše skupine (dva do šest ljudi), v kateri so zelo 
vsestranski, sposobni, izkušeni in motivirani člani, ki so zmožni prevzeti več vlog 
v samem procesu izgradnje informacijske rešitve (sodelovanje z uporabniki in 
zbiranje njihovih zahtev, pomoč pri testiranju in koordiniranje uporabnikov, 
priprava načrta informacijske rešitve, kodiranje informacijske rešitve, pogajanja 
in usklajevanje z managementom …) (Maner, 1997). 
 
 
Vključitev vodilnih  
 
V metodologiji RAD-a je zelo pomembno, da je v proces izgradnje informacijskih 
rešitev zelo aktivno vključeno tudi samo vodstvo podjetja. S tem se močno 
zmanjša tveganje napačnega razumevanja uporabnikov, podaljšanih razvojnih 
ciklov in s tem posledično zgrešenih časovnih rokov.  
 
Vodilni se morajo še posebej usmeriti na ustrezno izbiro članov skupine 
uporabnikov, jih motivirati in poskrbeti za morebitne različne birokratske ovire. 
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Uporaba RAD orodij 
 
Eno najpomembnejših pravil, ki jih je Martin vpeljal v svoji knjigi, je uporaba 
najnovejših in najhitrejših tehnologij za izgradnjo informacijske rešitve. V 
razdelku Orodja za hiter razvoj informacijskih rešitev so predstavljena  
podrobneje. 
 
Doslej navedene lastnosti so značilne za RAD v ožjem pomenu besede. V 
širšem pomenu besede je za RAD značilno še (Beynon-Davies, 1998 in Maner, 
1997): 
 
 

- poudarek na poslovnih ciljih: 
 
Bistvo informacijske rešitve je, da bo zadovoljila vse bistvene poslovne 
potrebe, pa četudi to pomeni, da posamezne rešitve ne bodo najbolj 
optimalne z vidika uporabnika ali razvijalca orodja. V informatiki je zelo 
poznano pravilo 80/20, ki pravi, da je za izdelavo zadnjih 20 % informacijske 
rešitve potrebnih 80 % celotnega časa. Iz tega razloga je pogosto potrebno 
iskati kompromise, ki na prvo mesto postavljajo izpolnitev poslovnih potreb, 
četudi mogoče ne vseh operativnih. 
 
 

- JAD (Joint Application Design) delavnice: 
 
Sestanejo se sposobni uporabniki ter razvijalci informacijske rešitve, da 
skupaj zberejo vse zahteve in funkcionalnosti, ki jih mora nova aplikacija 
izpolnjevat. Na delavnicah sodelujejo predstavniki vseh oddelkov, ki so 
povezani z aplikacijo. Delavnice potekajo v obliki pogovorov in 
»brainstorminga« in so v različnih iterativnih fazah namenjene razvitju in 
evolviranju prototipa h končni verziji delujoče informacijske rešitve. Pri delu 
se močno upošteva časovni okvir: pri vsaki spremembi se pogleda aspekt 
časovnega okvira in nujnosti spremembe. Redno v okviru delavnic potekajo 
tudi pomembni sestanki celotne skupine (Focus Group Session), kjer se 
pregleda vse glavne cilje in njihovo bistvo, dosedanje reševanje in vse odprte 
zadeve. Sestanke vodi izkušeni vodja, ki poskrbi, da sodelujejo in imajo 
možnost dajanja pripomb vsi prisotni. 
 
 

- projektna soba: 
 
Zaželeno je, da ima projekt svoje prostore, ločene od tistih, kjer se izvaja 
vsakodnevno delo obveznosti, ki niso povezane s tem projektom. V teh 
prostorih so zbrani vsi pripomočki in predmeti, ki jih sodelujoči potrebujejo, 
da ne prihaja do prekinitev: računalniki, projektna tabla, kuhinja … 
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- neformalni dokumenti: 

 
Uporabniki, razvijalci ter vodstvo se morajo zadovoljiti z uporabo neformalno 
zapisanih dokumentov, ki zajemajo zgolj bistvo problematike. Gre za princip, 
da se ustvari minimalna dokumentacija, potrebna za nadaljnji razvoj in 
vzdrževanje sistema. 
 
 

- pooblastila skupin: 
 
Določene odločitve, ki so običajno v pristojnosti vodilnih, je potrebno 
delegirati na odgovorne v delovnih skupinah, da se zagotovi hitro, 
neprekinjeno in učinkovito delo. 

 
 

2.2.5 Kdaj uporabiti metodologijo RAD? 
 
 
Metodologija RAD ni primerna za izdelavo vseh informacijskih rešitev. Najbolj je 
uporabna predvsem v primeru, ko je možno informacijsko rešitev razdeliti na več 
ločenih, obvladljivih delov, ali pa je rešitev že sama po sebi neobsežna in 
obvladljiva.  
 
Zelo uporabna je za razvoj interaktivnih aplikacij s točno določenim, ne 
prevelikim krogom uporabnikov, kjer funkcionalnosti aplikacije niso računsko 
pretirano zahtevne, hkrati pa so pogosto dobro razvidne in intuitivne iz že 
samega uporabniškega vmesnika (Beynon-Davies, 1998). To je pomembno 
predvsem zaradi tveganja nesporazuma v okviru delavnic in s tem močno 
povečanega števila iteracij izboljšav samega prototipa. Podobno velja za 
informacijske rešitve, ki so samostojne oziroma neodvisne od drugih 
informacijskih  rešitev (Maner, 1997). 
 
Poslovni cilji informacijske rešitve morajo biti vnaprej zelo dobro definirani, 
sprejemanje odločitev pa mora biti v domeni majhnega števila ljudi (najbolje 
zgolj enega), da se lahko odločitve sprejema hitro. Zelo pomembno je tudi 
podrobno določiti časovne okvirje za posamezne faze razvoja. Vodilni ljudje, ki 
sprejemajo odločitve, morajo dobro poznati samo metodologijo. Biti morajo 
pripravljeni na sprejemanje kompromisov.  
 
RAD ni najbolj primeren za izdelavo sistemov, ki potekajo v realnem času, ali 
sistemov, pri katerih je varnost izrednega pomena. Podobno velja za zelo 
obsežne in računsko zahtevne sisteme (kot npr. operacijske sisteme, kjer je 
izredno pomembna zanesljivost, ter računalniške igre, ki so prezahtevne) ter za 
aplikacije, za katere je potrebno definirati funkcionalne zahteve še pred izdelavo 
samih programov. 
 
Prav tako je uporaba RAD metodologije zelo rizična v primeru, ko uporabniki 
niso motivirani ali sposobni sodelovati v projektu, takrat ko na projektu ne 
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sodeluje vodja, ki bi s svojo strokovnostjo in motivacijo »peljal« projekt naprej, in 
tudi takrat, ko naj bi v okviru projekta uporabili nove, še nepreizkušene 
tehnologije, ki jih razvijalci še niso vešči (Beynon-Davies, 1998).  Tako je pogost 
nasvet, da naj bi se v RAD projektih uporabljala sicer nova, a vseeno vsaj eno 
leto stara tehnologija (Lee, 2005). 
 
Mnogi avtorji poudarjajo, da je najpomembnejši razlog za uporabo RAD 
metodologije postopno in zgodnje konvergiranje zasnove sistema k 
uporabnikovim potrebam, šele na drugem mestu pa hitra izgradnja oziroma nizki 
stroški. Glavno vodilo projekta tako ne smejo biti nizki stroški, saj je včasih 
potrebno žrtvovati stroške, kot npr. nakup komponent, da ostane projekt v 
časovnem okviru (Maner, 1997). 
 
 

2.2.6 Struktura procesa: cikli metodologije RAD 
 
 
V skladu z Martinom (1991) proces metodologije zajema štiri cikle: zbiranje 
zahtev, načrtovanje z uporabniki, izgradnja in implementacija. Poleg štirih ciklov 
bom v magistrskem delu opisal še nujne aktivnosti pred začetkom izvajanja 
projekta (predprojektne aktivnosti) in po dokončanem projektu (poprojektne 
aktivnosti).  
 
 
Slika 12: Cikli metodologije RAD v ožjem pomenu  

 
Vir podatkov: Martin, 1991 
 
 
Predprojektne aktivnosti  
 
Tudi pri projektih v okviru metodologije RAD je potrebno vnaprej podrobno 
definirati mnogo dejavnikov, glede katerih se morajo strinjati tako razvijalci kot 
tudi uporabniki informacijske rešitve. Pri tem gre za običajen urnik izdelave 
podatkovnega modela, testiranja prototipa v različnih fazah, izdaje 
dokumentacije projekta, uporabljene tehnologije in postopkov, stroškov projekta 
ter končnega rezultata: informacijske rešitve. Zelo pomembno je, da se vodilni 
na strani uporabnika seznanijo z morebitnimi tveganji, s katerimi se lahko projekt  
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sooči, poznajo osnovne koncepte metodologije RAD ter razmerje med stroški, 
časom izdelave in funkcionalnostjo informacijske rešitve.  
 
 
Zbiranje potreb  
 
Drugo ime za to fazo je tudi Definiranje konceptov (ang. Concept Definition 
Stage). Bistvo faze predstavljajo srečanja skupine za zbiranje konceptov s strani 
razvijalca informacijske rešitve ter glavnih uporabnikov s strani naročnika. V 
okviru srečanj je potrebno zbrati vse glavne poslovne procese in funkcije ter jih 
razdeliti na poslovne entitete. Rezultat je seznam vseh entitet kot tudi akcijskih 
diagramov, ki definirajo povezave med procesi in podatkovnimi entitetami. 
 
Običajno ta faza traja od enega tedna do enega meseca. Ob koncu bi bilo 
potrebno sam projekt ovrednotiti in oceniti, ali so vse predpostavke ovrednotene 
smiselno (ne smejo biti niti preveč niti premalo optimistične). 
 
   
Načrtovanje z uporabniki  
 
V okviru te faze se srečujejo skupina za analizo (s strani razvijalca) in končni 
uporabniki (s strani naročnika). Na srečanjih - delavnicah skupina za analizo 
zbira zahteve bolj podrobno kot skupina za zbiranje konceptov v prejšnji fazi. 
Tako se seznam entitet in akcijskih diagramov iz prejšnje faze razvije na nivo 
podatkovnega modela; definirajo se poslovna pravila, razvijejo načrti testiranja, 
okvirno pa se določi tudi videz (maska) glavnih delov informacijske rešitve.  
 
V drugem delu te faze skupini za analizo pomaga skupina za razvoj, da ustvarijo 
delujoč podatkovni model. V okviru RAD metodologije je poudarek na uporabi 
tehnologij, ki omogočajo neposredno konverzijo podatkovnega modela v 
funkcionalno podatkovno bazo. Občasno je pomembno tudi proučiti možnost 
uporabe že izdelanih komponent, ki obstajajo in se prodajajo na trgu (to 
velikokrat prihrani čas, je pa največkrat potratno glede stroškov). 
 
Zadnji del te faze izvede skupina za analizo, ki mora določiti in izločiti bistvene in 
osnovne funkcionalnosti, kajti zgolj te se bodo implementirale v prvi, osnovni 
verziji prototipa. Vse ostale funkcionalnosti se bodo dodajale kasneje. Ta faza je 
izredno pomembna, saj pravilno izvedena omogoča hitro in učinkovito iteracijo 
posameznih razvojnih ciklov.  
 
Trajanje te faze običajno znaša tri do pet tednov. 
  
 
Izgradnja  
 
V času te faze skupina za razvoj iterativno razvija informacijsko rešitev, 
uporabniki vsakič znova testirajo rešitev, vsi skupaj pa usklajujejo in preverjajo 
izpolnitev uporabniških zahtev. Razvojne iteracije naj bi trajale od enega dneva 
do največ treh tednov.  
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Pri pretvorbi podatkovnega modela v funkcionalno podatkovno bazo je izredno 
pomembno, katero orodje se pri tem uporabi. Najbolje je uporabiti orodje, ki je 
kombinirano CASE orodje in največkrat že generira osnovni uporabniški vmesnik 
in osnovne poslovne funkcije. S takšno uporabo se lahko izgradnja prve iteracije 
prototipa skrajša z nekaj tednov na vsega dan ali dva (Richardson, 2005). 
 
Pri izvajanju posameznih iteracij je potrebno zagotoviti, da se s posameznimi 
iteracijami časovno ne zamuja. Če se ugotovi, da določene funkcionalnosti za 
posamezno iteracijo ne bodo pripravljene, se mora iteracija na prototipu vseeno 
izvesti, četudi z zmanjšano funkcionalnostjo. Tudi vodstvo projekta mora na tej 
točki poskrbeti za nezmanjšano motiviranost vseh sodelujočih. 
 
Za vsak izdelani cikel prototipa se sestanejo uporabniki, skupina za izgradnjo ter 
skupina za razvoj. Skupaj testirajo zadnjo verzijo prototipa (vsak svoj del), po 
končanem testiranju pa se zgolj najbolj odgovorni in za to usposobljeni ločeno 
dogovorijo o novih funkcionalnostih, ki jih je treba pripraviti za novo verzijo 
prototipa. Prav tako je potrebno po vsakem srečanju osvežiti zahteve 
informacijske rešitve, podatkovnega modela in projektnega načrta. 
 
Ob zadnjih iteracijah mora skupina za načrtovanje pripraviti navodila za uporabo 
uporabnikov in pripraviti vse na implementacijo informacijske rešitve. 
 
 
Implementacija 
 
Zadnja faza razvojnega cikla je namenjena prenosu nove informacijske rešitve v 
uporabo k naročniku. Skupina za razvoj tako pripravi podatke in prenese novo 
informacijsko rešitev naročniku, skupina za načrtovanje uči končne uporabnike, 
kako uporabljati in kako testirati novo informacijsko rešitev. Skupina za 
načrtovanje tako spremlja uporabnike ob zamenjavi same informacijske rešitve, 
jim svetuje z nasveti in zbira morebitne dodatne želje in predloge za hitrejše in 
učinkovitejše delo.  
 
 
Poprojektne aktivnosti 
 
Zelo koristno je, da se dokumentirajo in arhivirajo vsi končni dokumenti (projektni 
načrt, načrt testiranja in projektni načrt vodstva). Pomembno je podobno storiti 
za posamezne komponente, ki sestavljajo informacijsko rešitev, saj jih bo tako 
mogoče ponovno uporabiti. 
 
 

2.2.7 Orodja RAD 
 
 
Ločimo RAD orodja v ožjem in širšem pomenu besede. V ožjem pomenu besede 
so RAD orodja vezana zgolj na ideje Martina (1991). V širšem pomenu besede 
pa to pomeni moderno orodje, namenjeno hitremu razvoju informacijskih rešitev. 
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V naslednjem sestavku tako navajam značilnosti orodij RAD v širšem pomenu 
besede. 
 
Glavna značilnost orodij RAD je uporaba grafičnega uporabnega vmesnika (ang. 
GUI - Graphic User Interface), ki največkrat temelji na objektno usmerjenem 
programiranju (ang. OOP - Object Oriented Programming) in uporabi objektov, ki 
se odzivajo na ustrezne akcije uporabnika, kar imenujemo tudi dogodkovno 
programiranje (Maner, 1997 in Rebolj 2001a). Orodja pogosto ponujajo podporo 
v večih jezikih. 
 
Osnove predmetno usmerjenega programiranja (OOP) so objekti (predmeti), 
sporočila in metode, razredi in oblikovanje. Ideja predmetno usmerjenega 
programiranja je, da je računalniški program sestavljen iz objektov, nekakšnih 
enot, ki delujejo drug na drugega. Vsak objekt lahko vidimo kot samostojno 
enoto, ki je zmožna pošiljati in sprejemati sporočila in hkrati procesirati podatke. 
OOP zagotavlja večjo fleksibilnost pri razvijanju informacijskih rešitev in lažje 
vzdrževanje le-teh, mnogi pa trdijo, da je tudi bolj enostaven od klasičnega 
programiranja, pri katerem program predstavlja seznam navodil računalniku 
(Jacobson, 1992).   
 
Ključni koncepti objektnega programiranja so enkapsulacija (združevanje 
operacij in podatkov v objektnem tipu na tak način, da je do podatkov možno 
dostopati le preko objektovega vmesnika), abstrakcija (zmožnost programa, da 
ko je to potrebno, ignorira lastnosti objektnega podrazreda in uporabi lastnosti 
njegovega razreda), polimorfizem (različen odziv objekta na isti ukaz, ki je 
odvisen od objektovega razreda) in dedovanje (mehanizem, ki omogoča 
definicijo podrazreda kot nadgradnjo razreda, pri čemer ohrani vse njegove 
lastnosti in metode ter omogoča dodajanje novih, značilnih zgolj za podrazred)  
(Winblad, 1990). 
 
Za načrtovanje informacijskih rešitev v skladu z načeli hitrega razvoja je poleg 
predmetno usmerjenega programiranja značilno še, da so okna in druge 
komponente objekti, objektom se lahko enostavno določa lastnosti, metode 
objektov je zelo enostavno vključevati, generiranje kode je običajno vsaj delno 
avtomatizirano, RAD orodja pogosto podpirajo arhitekturo odjemalec-strežnik, 
RAD orodja največkrat podpirajo sisteme podatkovnih baz (DAO), zanje je 
značilna enostavna izgradnja prototipov (top – down), omogočajo tudi dobro 
podporo testiranju programa in možnost hitrejšega odkrivanja ter popravljanja 
napak. Pogosto RAD okolja dovoljujejo tudi možnost vključevanja komercialno 
dostopnih komponent za različne potrebe ter uporabo različnih programskih 
vmesnikov – API-jev (Maner, 1997). 
 
Tako so osnovni elementi, ki jih običajno srečamo v vsakem RAD okolju 
naslednji: 
 

- osnovni ukazni menu in gumbi, 
- projektno okno (omogoča modularno opravljanje projekta), 
- orodjarna (hiter nabor za izbiro različnih komponent), 
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- različna orodja za spremljanje izvajanja programske kode (»sledilna« okna, 
posebni ukazi )  

- urejevalnik programske kode, ki pogosto omogoča sprotno preverjanje 
pravilnosti sintakse, 

- urejevalnik obrazcev. 
 

Med primeri RAD orodij bi se osredotočil predvsem na orodja, ki delujejo v 
najbolj razširjenem operacijskem sistemu Microsoft oken (ang. MS Windows). 
Le-te bi lahko v grobem razdelili na tiste, ki izhajajo iz programskih jezikov, in 
tiste, ki izhajajo iz podatkovnih baz (DBMS).  
 
Med prvimi so poznani predvsem Delphi (nastal iz Pascala), JBuilder (Java), MS 
Visual Studio (Visual Basic, Visual C++...) ter Powerbuilder (PowerScript), med 
drugimi pa MS Access in Paradox. 
 
 
Orodja CASE 
 
Orodja CASE (Computer Aided Software Engineering) so programska orodja, ki 
pomagajo pri razvijanju in vzdrževanju informacijskih rešitev. Dejansko je ta 
orodja možno uporabiti pri praktično vseh fazah razvoja informacijske rešitve. 
Tako je uporaba CASE orodij zelo pogosta tudi v okviru različnih metodologij 
hitrega razvoja informacijskih rešitev (RAD v širšem pomenu besede).  
 
CASE orodja so svoj razcvet doživela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja s 
pojavitvijo različnih metodologij za hiter razvoj informacijskih rešitev. V grobem 
jih ločimo na višja in nižja orodja. Višja CASE orodja se pri razvoju informacijske 
rešitve uporabljajo pri analizi potreb in načrtovanju zasnove (orodja za 
načrtovanje diagramov, generatorji mask in poročil, orodja za analize ..), nižja 
CASE orodja pa se uporabljajo pri implementaciji, testiranju in upravljanju z 
nastavitvami (Carnegie Mellon Software Engineering Institute, 2004).  
 
Tipična CASE orodja so generatorji kode, UML urejevalniki (UML ang. Unified 
Modelling Language  je poseben poenoteni jezik namenjen modeliranju), orodja 
za refaktoring (spreminjanje kode, ki ne vpliva na vsebino) ter orodja za 
upravljanje z nastavitvami.  
 
CASE orodja ne generirajo vedno zgolj kode. Drugi pogosti rezultati CASE 
generatorjev so: načrti podatkovne baze, diagrami toka podatkov, entitetno 
relacijski modeli, programske specifikacije ter uporabniška dokumentacija. 
 
Najbolj znana orodja CASE so: Rational Rose, Oracle Designer, Together 
Borland, Database Designer for MySql, Rational ClearCase IBM, Visual 
Paradigm for UML, Blue Ink,  Sybase PowerDesigner  …. (Carnegie Mellon 
Software Engineering Institute, 2004) 
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2.3 Prednosti in slabosti hitrega razvoja informacijskih rešitev 

 
 
Glavni prednosti hitrega razvoja informacijskih rešitev sta dve: krajši čas 
izdelave ter izboljšana kvaliteta informacijskih rešitev (Lee, 2005). 
 
 
Krajši čas izdelave 
 
Ta prednost hitrega razvoja informacijskih rešitev je posledica dveh lastnosti: 
uporabe CASE orodij, s katerimi se definirane uporabniške zahteve zelo hitro 
pretvorijo v programsko kodo, ter uporabe časovne omejitve, zaradi katere  se 
nove verzije prototipa razvijajo zelo hitro, četudi (še) ne podpirajo vseh 
dogovorjenih funkcionalnosti.  
 
 
Izboljšana kvaliteta 
 
Kaj sploh kvaliteta informacijske rešitve pomeni? V skladu metodologije RAD 
(Martin, 1991) kvaliteta pomeni tako stopnjo ustreznosti informacijske rešitve za 
končnega uporabnika (to zajema tudi morebitne napake in ne zgolj ustreznosti 
načrta informacijske rešitve) kot tudi nizke stroške vzdrževanja ter izdelave 
aplikacije. Oba kriterija sta izpolnjena, saj so stroški izgradnje nizki zaradi velike 
avtomatizacije postopkov, stroški vzdrževanja pa zaradi razširjenosti 
programskih okolij, v katerih so rešitve izdelane. To seveda pomeni lažje 
popravke oziroma možnost nakupa novih komponent.  
 
 
Hiter razvoj informacijskih rešitev ima seveda tudi svoje pomanjkljivosti. Glavni 
sta predvsem dve: stopnjevana zmogljivost (zmanjšana zmogljivost ob 
povečanju števila uporabnikov) ter zmanjšana funkcionalnost (Lee, 2005). 
 
 
Stopnjevana zmogljivost  
 
Mnoge informacijske rešitve niso optimizirane za delo z večjim številom 
uporabnikov. Tako lahko delo in testiranje na prototipu teh pomanjkljivosti ne 
prikaže, ko pa je informacijska rešitev dokončana in stopi v produkcijo, se število 
uporabnikov močno poveča in šele takrat se pojavijo morebitne težave. 
 
Številna moderna in profesionalna CASE orodja to napako v precejšnji meri 
odpravljajo in že v osnovi izgradijo prototip tako, da je optimiziran za večje 
število uporabnikov.  
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Zmanjšana funkcionalnost 
 
Zaradi časovne omejitve se lahko implementiranje določenih funkcionalnosti 
prestavi v naslednjo verzijo prototipa. Tako je sam koncept izgradnje 
informacijske rešitve zasnovan tako, da daje večji poudarek časovni 
pravočasnosti projekta.  
 
Iz  tega razloga informacijske rešitve, izdelane s pomočjo hitrega razvoja 
informacijskih rešitev, pogosto ne podpirajo toliko funkcionalnosti kot rešitve 
izdelane s klasičnim razvojem.  
 
Vendar je treba tukaj poudariti, da tu največkrat ni govora o bistvenih 
funkcionalnostih, ki so pomembne za delovanje informacijskega sistema, ampak 
zgolj manjše funkcionalnosti, zaradi katerih je informacijska rešitev največkrat 
manj prijazna do uporabnikov. Omenjeno slabost se najbolj zmanjša na način, 
da se naročnik in razvijalec vnaprej jasno dogovorita, kaj in kdaj je potrebno 
pripraviti in kaj od tega je zares bistveno. 
 
V tabeli 1 navajam krajši seznam prednosti in slabosti hitrega razvoja 
informacijskih rešitev (Valacich, 2005): 
 
 
Tabela 1: Prednosti in slabosti hitrega razvoja informacijskih rešitev 

PREDNOSTI SLABOSTI 
Veliki prihranek časa in denarja  Zaradi prihranka na času in denarju je 

lahko kvaliteta informacijske rešitve 
nižja kot sicer 

Večja povezava med potrebami 
končnih uporabnikov ter sistemskih 
zahtev 

Nekonsistentna notranja zasnova 
sistema  

Možnost hitrih nadgraditev  Posameznih kupljenih modulov  včasih 
ni mogoče hitro nadgraditi 

Možnost nakupa komponent Komponente so lahko zelo drage 
oziroma jih je občasno potrebno precej 
spremeniti za lastne potrebe 

Morebitne napake v konceptih se 
odkrijejo hitro že med samo izgradnjo 

Koda je manj učinkovita, saj je 
generirana 

 Večja fleksibilnost projekta  Ker se ne uporabljajo formalistične 
metode, manjka znanstvena 
natančnost 

 Krajši razvojni cikli (velik poudarek na 
časovnem okvirju) 

 Možna manjša funkcionalnost zaradi 
uporabe že narejenih komponent ali 
pomembnosti časovnega okvirja 

 Standardiziran občutek in videz(zaradi 
uporabe API-jev in CASE orodij) 

 Standardiziran videz lahko povzroči 
številne zmote in zamenjave 

Vir podatkov: Valacich, 2005 
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3 VBA kot orodje za hiter razvoj informacijskih 
rešitev  

 

3.1 Kaj je VBA?  

 
Visual Basic for Applications (VBA) je posebna implementacija Microsoftovega 
Visual Basic-a, integriranega v aplikacije MS Pisarne, MS Visio ter delno 
integriranega v nekatere druge aplikacije kot npr. AutoCad ali WordPerfect.  
 
Kot se da sklepati že iz imena, VBA ni samostojna aplikacija. Za poganjanje 
Visual Basic-ove kode je potrebna aplikacija-gostitelj. To je nazorno prikazano 
na sliki 13. 
 
 
Slika 13: Delovanje VB in VBA 

 
Vir: Getz, 1997 
 
 
VBA močno prekaša zmožnosti starejših makro programskih jezikov (kot npr. 
Wordov WordBasic) saj omogoča usmerjanje praktično vseh aspektov aplikacije 
gostitelja (npr. uporabniškega vmesnika, pogovornih oken, menijev, orodnih 
vrstic kot tudi uvažanje oziroma izvažanje iz datotek različnih formatov). Tako je 
VBA funkcionalno zelo bogat in prožen, podobno kot sam VB z nekaj omejitvami 
(DLL knjižnice za gonilnike lahko sicer poganja ne pa tudi ustvarja, ima omejeno 
podporo funkcijam callback (služijo kot parameter drugi funkciji), …). 
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VBA se je prvič pojavil kot del Excela leta 1993, zelo znan pa je postal z MS 
Pisarno 97. Močno je napredoval že v naslednji izdaji MS Pisarna 2000 in 
kasnejših. VBA se je razvil kot del MS Excela, zelo pomembnega dela MS 
Pisarne. V nadaljevanju navajam krajšo zgodovino razvoja Excela in z njim 
povezanega VBA. 
 
Prvo verzija MS Excela so izdali na platformi Mac leta 1985 z namenom, da 
nadomesti tržno neuspešno aplikacijo Multiplan in doseže oziroma preseže 
prodajo takrat zelo uspešnega Lotusa 1-2-3. Leta 1987 izide prvi Excel v okolju 
MS Okna.   
 
Excel zelo hitro postane izredno priljubljen in najbolj prodajan program v svoji 
kategoriji. K njegovi uspešnosti je pripomogla zmožnost oblikovanja samega 
videza programa, inteligentno preračunavanje zgolj tistih celic, ki so odvisne od 
spremenjene celice, kot tudi visoka grafična zmogljivost.  
 
Leta 1993 je bil VBA prvič uporabljen v Excelu 5.0. Uporabi se tudi v Wordu in 
PowerPointu, ki se tako prilagodita Excelu in dobita podobno zunanjo podobo. 
Posebna uporabnost VBA-ja izhaja predvsem iz možnosti snemanja makrojev, ki 
se zapisujejo v VBA kodi. To je pomembno predvsem zato, ker ne terja visokega 
programerskega znanja in omogoča avtomatizacijo ponavljajočih se dejanj 
mnogim, ki sicer tega ne bi znali, hkrati pa je možno te makroje »popravljati« 
oziroma jih integrirati v različne VBA funkcije. Zgodovina razvoja Excela in z njim  
VBA je prikazana na sliki 14. 
 
 
Slika 14: Pomembnejše verzije Excela v okolju Oken 

 
 
 
 
V letu 2007 se pričakuje izdaja MS Pisarne 2007. 
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3.2 Opis VBA urejevalnika, oken ter funkcij 

 

3.2.1 Razvojno okolje 
 
 
Za lažje ovrednotenje ustreznosti VBA kot orodja za izdelavo hitrih informacijskih 
rešitev bom VBA urejevalnik na kratko tudi predstavil. Pri tem se bom osredotočil 
predvsem na prikaz vizualnega dela in razporeditev operiranja z okni, ki sta 
najbolj nazorna pri prikazu »učinkovite uporabnosti« okolja. 
 
VBA urejevalnik vsebuje veliko različnih oken s posebnim namenom, ki so 
prikazana v sliki 15. Seveda se pri običajni rabi nikoli ne uporablja vseh oken 
hkrati, saj bi bilo delo povsem nepregledno. Praktično vsa okna se lahko 
individualno po potrebi skrijejo in se uporabljajo zgolj ob potrebi.  
 
Imena vseh oken so v zgornji skici navedena v angleščini, saj se pogosto pomen 
pri prevajanju v slovenščino izgubi.  
 
 
Slika 15: VBA urejevalnik z »vsemi« okni: 

 
Vir: VBA  
 

Okno Project  

Explorer 

 Okno Code 

Okno Object 

Explorer 

 

Okno Properties 

 
Okno Watches 

Okno Locals 

Okno Immediate 
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Okno projektnega raziskovalca 
 
Najbolj osnovno okno je okno projektnega raziskovalca (ang. Project Explorer). 
V njem so v drevesni strukturi navedene vrste objektov in tudi sami objekti, zajeti 
v aplikaciji. Objekte se s pomočjo tega okna tudi izbira. Primeri vrst objektov so 
Excelovi listi oz. delovni zvezki, različni obrazci, Wordovi dokumenti ter moduli, 
kamor se običajno shranjuje makro (VBA) koda.   
 
 
Okna lastnosti  in kode  
 
S klikom na posamezen objekt se samodejno požene okno programske kode 
(ang. Code), ki prikaže VBA kodo, povezano s posameznim objektom.  
 
Okno lastnosti (ang. Properties) za posamezen objekt prikazuje njegove 
lastnosti: tako vrste lastnosti, ki so definirane glede na vrsto objekta, kot tudi 
vrednosti posameznih lastnosti. Le-te je večinoma možno preko okna lastnosti 
spreminjati.   
 
 
Pomožna okna: Immediate Window, Locals in Watches Windows 
 
Ta okna so namenjena testiranju novo napisane kode oziroma iskanju napake v 
samem programu.  
 
 
Objektni raziskovalec 
 
Okno objektnega raziskovalca (ang. Object Browser) je pomembno okno, ki 
omogoča pregled in prikaz vseh razredov, lastnosti, metod, dogodkov in 
konstant, ki so dosegljive v objektni knjižnici in procedurah projekta. S pomočjo 
tega okna se lahko išče in uporablja različne objekte. Prikaz tega okna je na sliki 
16. 
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Slika 16: Okno objektni raziskovalec 

  
Vir: VBA 
 
 

3.2.2 Spremenljivke, konstante in tipi podatkov 
 
 
Spremenljivke in konstante 
 
Podobno kot v ostalih modernih programskih razvojnih jezikih ima vsaka 
spremenljivka svoje ime in tip, ki določa, kako se hranijo podatki v VBA. Če 
spremenljivki ne določimo tipa, VBA  uporabi privzeti podatkovni tip Variant, ki je 
med vsemi podatkovnimi tipi najbolj prilagodljiv, saj lahko vanj shranimo 
praktično vsakovrstne podatke, vendar zato v pomnilniku zaseda precej več 
prostora.  
 
Spremenljivke razdelimo na lokalne (doseči jih je moč zgolj znotraj procedure ali 
modula) oziroma globalne, kar pomeni, da jih je moč doseči znotraj celega 
modula ali programa. Konstante se navajajo podobno kot spremenljivke.  

Vrste objektov 

Objekti 

Pomoč 

Nabor knjižnice objektov 
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Tipi podatkov 
 
Vsaka spremenljivka oziroma konstanta ima svoj tip podatkov. Če se le-ta ne 
spreminja, ga je koristno deklarirati eksplicitno, saj to vpliva na koristnejšo izrabo 
pomnilnika. 
 
VBA pozna vse običajne tipe podatkov, ki jih na tem mestu ne bi omenjal. 
Izpostavil bi posebno strukturo podatkov, imenovano polje, ki nam omogoča 
množico podatkov istega tipa shraniti pod istim imenom spremenljivke, ki se 
ločijo zgolj po indeksih. Polje je lahko statično ali dinamično (glede na dolžino 
indeksov). 
 
Poleg vseh naštetih tipov je v VBA možno izdelati lastne, uporabniške tipe 
podatkov, ki so kombinacije običajnih tipov podatkov.  
 

3.2.3 Kontrolne strukture 
 
 
Primeri kontrolnih struktur v VBA so podobni kot v ostalih podobnih programskih 
okoljih: prireditveni stavek (priredi vrednost), pogojni stavek (tri vrste: If …. Then, 
If … Then … Else ter Select Case)  ter zanke (For  … Next ter Do … While …). 
 

3.2.4 Operatorji 
 
 
Operatorji omogočajo primerjavo in spreminjanje operandov (spremenljivk, 
konstant, drugih izrazov). VBA pozna široko paleto operatorjev, podobno kot 
ostali moderni programski jeziki: prireditveni operator (priredi vrednost 
spremenljivki ali lastnosti določenega objekta), aritmetični operatorji (uporabljajo 
se pri delu s števili – računske operacije), primerjalni operatorji (primerjajo dva 
operanda in vrnejo logično vrednost), logični operatorji (izvajajo logične 
operacije nad logičnimi vrednostmi) ter binarni operatorji (primerjajo vrednosti 
posameznih enako ležečih bitov med dvema operandoma).  
 

3.2.5 Procedure in funkcije 
 
 
Programska koda običajno sestoji iz manjših, logično zaključenih enot, 
imenovanih procedure. Uporaba procedur je smotrna, kadar se posamezna 
opravila izvajajo na več mestih v programu, saj je v tem primeru eventuelno 
popravljanje kode bistveno lažje.  
 
V VBA poznamo tri vrste procedur: navadne procedure (ang. Sub procedure), 
ki sicer izvedejo določena dejanja, a ne vrnejo nekih vrednosti. Če procedura 
vrne neko vrednost, jo imenujemo funkcija (ang. Function Procedure).  
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Obstajajo še procedure za določanje lastnosti (ang. Property Procedure), s 
katerimi se lahko sklicujemo na objekte in spreminjamo vrednosti njihovih 
lastnosti. 
 

3.2.6 Obrazci in kontrole 
 
 
Programi, napisani v VBA, so v osnovi razdeljeni na programsko kodo in 
programski vmesnik. Viden del je le programski vmesnik, tako ima VBA vedno 
vsaj en viden obrazec (form), t.j. objekt, ki vsebuje različne kontrole, ki so 
seveda tudi sami objekti. 
 
Kontrole se tako na obrazec vnašajo, možno pa jih je tudi precej modificirati in 
povezati z različnimi dogodki in procedurami.  
 
Na sliki 17 navajam najbolj pogoste kontrole na izdelanem obrazcu. 
 
 
Slika 17: Primeri različnih kontrol 

 
 
 
 
 
 
 

Obrazec 

Oznaka

Izbirni gumb  Okvir 

Komb. seznam 

Okence 

Ukazni gumb 
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3.3 VBA & MS Pisarna (Excel ) 

 
V prejšnjem podpoglavju sem nazorno prikazal funkcionalnosti samega VBA, ki 
praktično vse izhajajo iz razvojnega orodja Visual Basic v nekoliko okrnjeni 
obliki. Specifika VBA v primerjavi  z VB in ostalimi razvojnimi okolji je predvsem 
tesna povezava in interakcija z gostiteljsko aplikacijo, najbolj pogosto ravno MS 
Pisarno. Iz te povezave izhajajo VBA-jeve glavne prednosti, zato je zelo 
pomembno te glavne prednosti, ki jih navezava VBA in MS Pisarna ima, tudi 
predstaviti. 
 
V nadaljevanju predstavljam določene specifike uporabe VBA znotraj MS 
Pisarne. Pri tem se bom osredotočil predvsem na primer MS Excela. Hkrati bi 
poudaril, da je povezava med VBA in ostalimi programi v MS Pisarni ali MS 
Visiom zelo podobna.  
 

3.3.1 Interaktivna povezava VBA in MS Excel: makroji 
 
 
Z VBA je močno upravljati in nadzirati skoraj vse Excelove objekte. Pri tem je 
moč spreminjati vsebino celic, ustvarjati in oblikovati grafe, slike, skrivati in 
razkrivati Excelove liste …  
 
Kasneje bom na primeru dejanske informacijske rešitve, izdelane v VBA, 
prikazal določene prednosti, ki iz tega upravljanja izhajajo. 
 
Zelo pogosta in enostavna uporaba VBA v MS Pisarni je snemanje makrojev. 
Med snemanjem makrojev si VBA zapomni vsa dejanja, ki jih v Excelu izvajamo, 
in jih zapiše v VBA kodo, ki jo kasneje shrani kot posebno proceduro, imenovano 
makro. Z drugimi besedami, zgolj ponavljanje določenih ukazov, premikov, klikov 
v Excelu, se zapiše v določeno proceduro.   
 
Z izvajanjem določenega makro-ja lahko ta dejanja ponavljamo, hkrati pa je  
možno makro kodo v VBA popraviti in prilagoditi. Tako mnogi programerji pri 
pisanju določene kode posnamejo makro, ki tako že sam  vsebuje večino 
bistvenih elementov končne proceduro, tako dobljeno kodo pa sami kasneje 
hitreje modificirajo in prilagodijo, kot da bi se je lotili od samega začetka. 
 
 

3.3.2 Zaščita programa 
 
 
Vsaka informacijska rešitev mora biti zaščitena pred nezaželenim dostopom 
običajnih uporabnikov do izvorne kode. 
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Pri uporabi aplikacije, izdelane v VBA, programska rešitev ni običajna 
aplikacijska datoteka .exe, ampak je izvorna koda shranjena v določenih modulih 
Excelove datoteke, kar načeloma pomeni lažji dostop do podatkov.   
 
Zaščititi programski del (samo kodo v VBA) je možno zgolj v VBA in ne tudi v 
gostiteljski aplikaciji. Ker se VBA koda pogosto nanaša na podatke v MS Excelu 
(sicer bi bilo bolj smiselno uporabiti običajen VB), je seveda največkrat potrebno 
zaščititi tudi Excel.  
 
MS Excel omogoča skriti posamezen list v celoti kot tudi zgolj določene celice 
znotraj posameznega lista. Ta dejanja se lahko izvedejo tako v samem Excelu 
kot tudi VBA-ju. Superiornost VBA ponazarja dejstvo, da se Excelov list lahko v 
VBA  skrije celo na takšen način, da se ga da razkriti zgolj z VBA in ne v Excelu. 
 
 

3.3.3 Digitalni certifikat 
 
 
Uporaba digitalnih certifikatov v informacijskih rešitvah, narejenih z VBA je zelo 
smotrno. 
 
VBA je namreč zaradi svoje makro kode pogosto tarča različnih računalniških 
virusov in tako MS Pisarna omogoča, da se uporaba VBA oziroma makro kode 
omeji ali celo izključi.  
 
Hkrati pa MS Pisarna omogoča domačo izdelavo digitalnih certifikatov, s katerimi 
se lahko »podpiše« določena programska rešitev, oddaljenim uporabnikom pa 
predhodno dostavimo sam certifikat, da v svoji MS Pisarni enostavno nastavijo, 
da se nemoteno uporablja VBA koda iz programskih rešitev, podpisanih s 
certifikati.  
 
Na ta način se lahko precej zmanjša čas zaganjanja in preverjanja programskih 
rešitev, saj ni potrebno zaupanje vrednega vira potrjevati vsakič znova. 
 
 

3.3.4 Grafično oblikovanje (grafi) 
 
 
Pri grafičnem oblikovanju si lahko prav tako pomagamo z vsemi grafičnimi 
kontrolniki in načini, ki jih pozna MS Excel, kar močno skrajša čas, potreben za 
dobro grafično oblikovanje. Če bi npr. želeli vsakič izdelati in natisniti nov graf, je 
ena možnost, da se graf vsakič dejansko izdela, kar bi tudi implementirali v 
običajnih razvojnih okoljih kot so Visual Studio, Delphi …  
 
Bistveno hitrejša in bolj elegantna pa je rešitev, pri kateri starega grafa ne 
spreminjamo prav nič, razen, da mu zamenjamo nabor vrednosti točk zaloge 
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vrednosti, s tem pa tudi obliko samega grafa. Tako je možno zelo hitro in z malo 
parametri narisati določene grafe. 
 
Primer je prikazan na sliki 18. Prikazan je sam graf, ki spreminja obliko in 
vrednosti glede na posamezno zavarovalno ponudbo. Spodaj je prikazana 
celotna koda, potrebna za izdelavo grafa v posamezni ponudbi. Obseg kode je 
dejansko minimalen, saj je graf že izdelan in grafično oblikovan.  
 
 
Slika 18: Primer grafa, ki ga ni potrebno vsakič znova ustvariti 

 

 
Vir: Lastna informacijska rešitev 
 
Seveda velja tukaj poudariti, da je graf že pripravljen in shranjen v Excelu. 
Vsakič se le obnovi vir podatkov, ki spremeni njegovo obliko, glede na nove  
vrednosti točk.  
 
 

3.3.5 Tiskanje in arhiviranje 
 
 
Tudi tiskanje in arhiviranje ponudb je lahko zaradi dodatne uporabe gostitelja 
(MS Excel) bistveno hitreje, kot bi bilo zgolj v VB (samostojnem Visual Basicu). 
 
Vmesnik za tiskanje namreč v Excelu že obstaja. Tako je potrebno zadevo zgolj  
prvič oblikovati in vsakič posebej zgolj natisniti. Enostavnost tiskanja ponazarja 
kratka koda, potrebna za tiskanje na sliki 19: 
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Slika 19: »Celotna koda« potrebna za tiskanje grafa 

 
Vir: Lastna informacijska rešitev 
 
Podobno velja za shranjevanje. Ponovno se lahko uporabi zgolj Excelov vmesnik 
za shranjevanje dokumentov, pri čemer se imena datoteke določi v VBA.  
 
 

3.4 Druga orodja za hiter razvoj informacijskih rešitev  

 
V nadaljevanju bom zelo na kratko predstavil še tri druga razvojna orodja: 
Delphi, Visual Studio in PowerBuilder.  Namen predstavitve je bolj nazorno  
spremljanje kasnejše analize ugotavljanja ustreznosti posameznega razvojnega 
okolja kot orodja za hiter razvoj informacijskih rešitev.  
 
 

3.4.1 Delphi 
 
 
Borlandov izdelek Delphi je v današnjem času zelo priljubljeno razvojno okolje. 
Zadnja verzija programa se imenuje Borland Delphi 2006 (gre za deseto verzijo). 
 
Okolje podpira razvoj v dveh razvojnih jezikih: jeziku Delphi (naslednik Turbo 
Pascala ) ter C++. Ob prvem izidu leta 1995 je bil Delphi eden prvih razvojnih 
okolij, označen kot RAD okolje (Harold, 1995).  
 
Glavne odlike in posebnosti Borland Delphi-ja, ki ga ločujejo od večine ostalih, 
sorodnih programov so (Hribar, 2000):  
 

• unikaten programski jezik,  
• knjižnica vizualnih komponent VCL (ang. Visual Component Library),  
• močan poudarek na povezljivosti z bazo, 
• veliko število komponent, 

 
 
Borland Delphi ima tudi mnoge slabosti in prednosti.  Le-te navajam na sliki 20.  
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Slika 20: Prednosti in slabosti Borland Delphi-ja 

 
Vir: Delphi Developer's Guide, 2006 
 

 

Obstaja tudi različica Delphi-ja, namenjena Linux platformi, imenovana Kylix. Od 
decembra 2003 (verzija 8) pa Delphi omogoča tudi razvoj na Microsoftovi .NET 
tehnologiji. Delphi je bil prvo nemicrosoftovo razvojno orodje, ki je to omogočalo. 
Tako omogoča prevajanje Delphija v .NET MSIL (Delphi Developer's Guide, 
2006).  
 

Za boljšo ilustracijo na sliki 21 prikazujem zaslonsko masko Borland Delphi-ja. 
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Slika 21: Borland Delphi – zaslonska maska 

 
 
 
 
V okolju Delphi so izdelana številna v svetu znana orodja. Naštevam zgolj nekaj 
najbolj znanih: MySql Tools, Macromedia HomeSite (HTML urejevalnik),  
TopStyle Pro, Skype (internetno komuniciranje), TheBat! (elektronska pošta), 
Netcaptor in Avant Browser (brskalnika), Spybot - Search & Destroy (ang. Anti 
Spyware), Total Commander (urejevalnik datotek) … (Delphi Developer's Guide, 
2006).  

 

3.4.2 Visual Studio 
 
 
Visual Studio je moderno razvojno orodje, ki ga je razvil Microsoft leta 1997. Je 
izredno funkcionalno bogat in omogoča izdelavo programov, spletnih strani, 
spletnih aplikacij in podporo spletnim storitvam, ki delujejo na večih platformah: 
MS Windows, PocketPC, SmartPhones in World Wide Web (MS VS Official 
Website, 2006) 
 
Najnovejši MS Visual Studio verzije 2005 omogoča razvijanje v štirih različnih 
jezikih: 
 

• Visual Basic, 
• Visual C++, 
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• Visual C# in 
• Visual J# 

 
 
Opcijsko vsebuje tudi MS SQL Server, v preteklih verzijah pa je MS Visual 
Studio zajemal tudi:  
 

• Visual InterDev (delo s spletnimi stranmi), 
• Visual J** (vmaknjen zaradi nedovoljene uporabe Javinega Virtual 

Machine), 
• Visual FoxPro (sedaj je ločen od MS Visual Studia). 

 
Visual Studio je že leta 1997 v svoji prvi različici omogočal uporabo večih 
različnih jezikov v enem samem vmesniku (isti vmesnik, imenovan razvojni 
studio, so imeli Visual J++, Interdev ter MSDN knjižnica, ostali jeziki v Visual 
Studio 97 pa so imeli svoje lastne vmesnike (MS VS Official Website, 2006) 
 
Do velikih sprememb je prišlo leta 2002 z uvedbo .NET tehnologije. Programi, 
razviti z .NET tehnologijo, se namreč ne prevedejo v strojni jezik, ampak v 
format imenovan MSIL ali CIL. Takšna aplikacija se prevede v strojni jezik in to 
strojni jezik platforme, na kateri se aplikacija nahaja, kar močno poveča 
prenosljivost aplikacije. Seveda pa je pogoj, da ima platforma implementiran 
vmesnik za takšno prevajanje.   
 
Microsoft je v okviru .NET tehnologije predstavil tudi dva nova razvojna jezika:  
C# in J#, pri čemer je drugi zelo podoben Javinemu J++, ki pa se ne izvaja na 
Javinem navideznem stroju (ang. Virtual Machine), temveč ogrodju .NET. Tudi 
Visual Basic –NET se precej razlikuje od prejšnjih verzij Visual Basica (MS VS 
Official Website, 2006) 
 
Določene verzije Visual Studia vsebujejo celo delno implementacijo tehnologij 
modeliranja, ki jih sicer najdemo v MS Visio, in so namenjeni ustvarjanju 
vizuelnih UML arhitekturnih predstavitev (VB NET Forums, 2006). 
 
Visual Studio 2005 ima močno podporo 64 bitnim procesorjem. Pomembno pa je 
poudariti, da je posebej specializiran za izdelavo aplikacij v MS Oknih (uporaba 
Windows Forms), na področju spleta (uporaba ASP.NET) in celo drugih 
prenosnih naprav (uporaba .NET Compact Framework). 
 
Zelo velika prednost MS Visual Studia je tudi izredna razširjenost različnih 
kontrolnikov in komponent, ki jih je moč kupiti ali dobiti na spletu, pomembno pa 
je izpostaviti tudi prodajno politiko Microsofta, ki MS Visual Studio prodaja v 
devet različnih verzijah, ki se med sabo razlikujejo v podpori različnih krmilnikov 
in komponent, kar pa seveda močno vpliva tudi na ceno (VB NET Forums, 
2006). 
 
Za boljšo ilustracijo na sliki 22 prikazujem zaslonsko masko MS Visual Studia 
2005. 
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Slika 22: MS Visual Studio 

 
Vir: MS VS Official Website, 2006 
 
 

3.4.3 PowerBuilder 
 
 
To razvojno orodje za izgradnjo informacijskih rešitev je razvil PowerSoft, 
kasneje pa ga je kupil Sybase in je bil že od samega začetka deklariran za RAD 
orodje. Okolje nudi podporo hitremu razvoju uporabniškega vmesnika, 
ustvarjanja poročil, hitrega dostopa do podatkovne baze in to vse v enem 
samem integriranem vmesniku (Hayes, 1998). Okolje zajema svoj lasten razvojni 
jezik, imenovan PowerScript, ki nudi podporo dogodkovnemu programiranju kot 
večina modernih programskih jezikov. Četudi je možno z njim razviti poljubno 
vrsto informacijske rešitve, se ga večinoma uporablja za razvoj poslovnih 
informacijskih rešitev in to na platformi MS Oken. 
 
PowerBuilder uporablja poseben objekt, namenjen manipuliranju s podatki, 
imenovan DataWindow. Namenjen je ustvarjanju, popravljanju in prikazu 
podatkov iz baze. Ta patentiran objekt, ki PowerBuilder močno ločuje od ostalih 
razvojnih orodij, daje programerju veliko možnost spreminjanja samega videza  
in odzivnosti uporabniškega vmesnika, hkrati pa omogoča izredno enostaven 
dostop do podatkov (Hayes, 1998).  
 
Glavna prednost PowerBuilderja je predvsem v tem, da lahko programer, potem 
ko razvije ogrodje podatkovne baze, iz nje zelo hitro razvije celotno aplikacijo, 
namenjeno manipuliranju in shranjevanju podatkov v to bazo. Prav tako 
Powerbuilder izkušenim programerjem omogoča zelo hiter razvoj, hitrejši kot na 
bolj splošnih orodjih, saj pozna ogromno specifičnih funkcij in bližnjic (PBDR, 
2006).  
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Njegova glavna slabost pa je, da zahteva leta učenja, več kot npr. VBA ali 
Delphi, preden ga programer dejansko obvlada in polno izkoristi vse njegove 
prednosti (PB Forum, 2006) 
 
Na sliki 23 za boljšo ilustracijo navajam zaslonsko masko PowerBuilderja 
 
Slika 23: Zaslonska maska - Powerbuilder 

 
 
 
 

4 Poslovni proces sklepanja življenjskih 
zavarovanj in pomen informatizacije 

 

4.1 Proces sklepanja življenjskih zavarovanj 

 
Kot sem pojasnil na uvodu, moje magistrsko delo temelji na dejanski programski  
rešitvi, izdelani v VBA. Gre za informacijsko rešitev, ki je bila razvita in 
uporabljena v eni od slovenskih zavarovalnic, z namenom podpore sklepanju 
ponudb življenjskih zavarovanj. Za boljše razumevanje poslovnih potreb bom v 
nadaljevanju  podrobneje predstavil sam poslovni proces sklepanja življenjskih 
zavarovanj in koristi, ki jih prinaša avtomatizacija njegovih določenih delov.  
 

4.1.1 Zavarovanje, osnovni pojmi in sklepanje zavarovanj 
 
Zavarovalnice so institucije, ki s svojo dejavnostjo med drugim zagotavljajo večjo 
gotovost in varnost, saj izravnavajo različna tveganja tako v času kot tudi 
prostoru.  Pravno formalno obliko ter  tudi samo poslovanje  zavarovalnic določa  
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Zakon o zavarovalništvu. V njem je opredeljeno, da se zavarovanja delijo na 
premoženjska in življenjska zavarovanja (Zakon o zavarovalništvu, 2000).  
 
Življenjska zavarovanja se nadalje delijo na več vrst. V grobem glede na 
zavarovano tveganje ločimo življenjska zavarovanja za primer smrti, za primer 
doživetja in druge zavarovalne primere (rojstvo otroka, poroka …). Glede na 
vrsto izplačila pa ločimo kapitalska zavarovanja (v primeru zavarovalnega 
primera se izplača zavarovalnina v enem obroku) in rentna zavarovanja 
(zavarovalnina se izplačuje v skladu z vnaprej definirano dinamiko) (Zavarovalno 
tehnične podlage, 1999)  
 
V skladu z obligacijskim zakonikom ločimo dva načina sklenitve zavarovanja: 
pogodbeni in ponudbeni. Pogodbeni način pomeni, da zavarovalnica ponudi 
zavarovalcu (tistemu, ki sklene zavarovanje in običajno plača premijo) 
zavarovalno pogodbo, ki jo zavarovalec in zavarovanec (tisti, ki je zavarovan, 
največkrat je to kar zavarovalec) potrdita (ali pa ne) s svojima podpisoma.  
 
V primeru ponudbenega zavarovanja zavarovalec sklene ponudbo v skladu s 
splošnimi pogoji zavarovalnice in jo ponudi zavarovalnici v sprejem. Le-ta ima 8 
dni časa (v primeru, da je dodatno zahtevala zdravniški pregled pa 30), da se 
odzove na to ponudbo in jo sprejme, zavrne, zahteva dopolnila ali pa jo 
spremeni in spremenjeno ponovno ponudi zavarovancu. V kolikor se 
zavarovalnica v zakonsko predpisanem roku ne odzove, se smatra, da je 
ponudba sprejeta in zavarovalna pogodba veljavna (Obligacijski zakonik, 2001). 
 
Tako je zelo pomembno, da se zavarovalnica odzove v zakonsko predpisanem 
času in v tem času preveri pravilnost ponudbe.   
 
Zavarovalne ponudbe ali pogodbe s strani zavarovalnice ne more sklepati 
vsakdo. Sklepa jo lahko zgolj oseba, ki je opravila preizkus znanj za opravljanje 
zavarovalnega zastopništva in je pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni 
nadzor za zavarovalno zastopanje (Sklep, 2001). 
 
Pomembno je poudariti, da se v primeru življenjskih zavarovanj na zavarovalno 
premijo ne plača davka, vendar zgolj v primeru, če traja zavarovanje vsaj 10 let.  
Tako so v praksi vsa življenjska zavarovanja vsaj 10 letna. 
 
 

4.1.2 Sklepanje življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem 
 
 
Po velikem uspehu in dvigu vrednosti delnic na slovenski borzi od leta 2000 
dalje se je v Sloveniji močno razmahnilo sklepanje življenjskih zavarovanj z 
naložbenim tveganjem. Zavarovanje deluje na naslednjem principu: zavarovalec 
se z zavarovalnico dogovori, koliko časa in s kakšno dinamiko bo sam vplačeval 
zavarovalno premijo, dogovori se o trajanju zavarovalnega kritja, o višini 
zavarovalne vsote,  do katere so dediči upravičeni v primeru smrti med trajanjem  
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zavarovalnega kritja ter o višini zavarovalnine, do katere je upravičen, če preživi 
celotno dobo kritja (Zavarovalno tehnične podlage, 1999).  
 
Običajno doba vplačevanja premije sovpada z zavarovalno dobo (dobo 
zavarovalnega kritja). Stranka vplačuje premijo, od katere ji zavarovalnica jemlje  
svoje stroške, riziko premijo (premija, ki naj bi v skladu s pričakovano 
umrljivostjo strank služila pokrivanju zavarovalnin v primeru smrti in je odvisna 
od starosti, spola in morebitnih dodatnih zdravstvenih težav zavarovanca) 
preostanek pa pretvori v točke skladov, ki jih zavarovanec izbere in so njegova 
last. Če zavarovanec umre v času trajanja zavarovanja, se mu izplača višja 
vrednost med zavarovalno vsoto za smrt in stanjem lastnih točk skladov, v 
primeru preživetja celotne zavarovalne dobe (doživetje), pa zavarovanec prejme 
zgolj tržno vrednost svojih točk. V primeru slabe donosnosti oz. padca skladov, 
se lahko zgodi, da bi bila vrednost skladov ob doživetju celo manjša od 
zavarovalne vsote za smrt, četudi je to pri dolgoročnih desetletnih zavarovanjih 
zaradi omejitev določanja zavarovalne vsote za smrt zelo malo verjetno 
(Zavarovalno tehnične podlage, 1999).  
 
Tako ima zastopnik ob pripravi ponudbe veliko dela in veliko možnosti, da se 
zgodi napaka. Poleg pravilno izpolnjenih podatkov zavarovanca, mora biti zelo 
pozoren tudi na morebitne dodatne zahteve, ki so odvisne od zavarovanca, kot 
npr. dodaten zdravniški pregled zaradi zavarovančevega zdravstvenega stanja 
ali pa visoke želene zavarovalne vsote za smrt.  
 
 Za boljšo ilustracijo v prilogi A prilagam obrazec ponudbe življenjskih 
zavarovanj z naložbenim tveganjem, iz katerega je razvidno, katere podatke 
mora zastopnik izpolniti ob pripravi ponudbe za zavarovalnico. 
 
Zastopnik tako mora poskrbeti za pravilno in vestno izpolnjeno ponudbo. Tako 
poslano ponudbo pošlje skupaj z morebitnim zdravniškim vprašalnikom na sedež 
zavarovalnice, kjer ponudbe pregleda posebna služba, imenovana tarifacije. 
 
Naloga te službe je odkriti morebitne napake, tako napake v samih izračunih kot 
tudi različne napake, ki ne ustrezajo logičnim kontrolam ali zakonskim predpisom 
(npr. zavarovanec ne sme biti mlajši od 14 dni, zdravniško spričevalo biti 
priložen vsem ponudbam z zavarovalno vsoto več kot 20.000 EUR … 
(Zavarovalno tehnične podlage, 1999) 
 
Oddelek tarifacij ima običajno zgolj 8 dni časa, da se odzove na ponudbo z 
morebitnimi zahtevami za popravek. Če se ne odzove, je zavarovalnica kot 
močnejša stranka prisiljena sprejeti zavarovanca v zavarovanje pod pogoji, 
dogovorjenimi v zavarovalni ponudbi, četudi so ti za zavarovalnico neugodni 
(Obligacijski zakonik, 2001) 
 
Ko se sprejme zavarovalna ponudba, se vsi podatki vnesejo v informacijski 
sistem zavarovalnice, ki služi za fakturiranje računov, izračune različnih statistik, 
določanje matematične rezervacije (obveznosti zavarovalnice do obstoječih 
zavarovalcev) . 
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4.1.3 Avtomatizacija pri sklepanju življenjskih zavarovanj z naložbenim 
tveganjem 

 
 
Zaradi kompleksnosti in zamudnosti celotnega poslovnega procesa, ki pa mora 
zadostiti vnaprej določenim logičnim pravilom, je v njem veliko prostora za 
izboljšanje z avtomatizacijo določenih postopkov, ki jih navajam: 
 

1. informativni izračun pričakovanega izplačila ob koncu zavarovanja, 
2. logične kontrole vseh podatkov zavarovanca iz ponudbe, 
3. v primeru sklenitve zavarovalne pogodbe prenos vseh podatkov v 

informacijski sistem. 
 
Podrobnejši opis vseh treh procesov, dodane koristi in dejansko implementacijo 
v svoji lastni informacijski rešitvi, izdelani v VBA, predstavljam v nadaljevanju: 
 
 
Informativni izračun pričakovanega izplačila ob koncu zavarovanja 
 
Za razliko od običajnega mešanega življenjskega zavarovanja za primer smrti in 
doživetja, pri katerem se vnaprej definira garantirana zavarovalna vsota, ki se ob 
vnaprej določeni premiji izplača ob koncu zavarovanja, se pri življenjskem 
zavarovanju z naložbenim tveganjem zavarovancu ne garantira nobenih 
izplačanih sredstev po preteku zavarovalne dobe. Še več le-te nikakor ne 
moremo izračunati, ker preprosto vnaprej ne vemo, kako se bo gibala vrednost 
tečajev skladov, v katere bo vlagal zavarovalec.  
 
Vnaprej poznamo pričakovano premijo, ki bo vplačana, poznamo stroške kot tudi 
riziko premijo, ki jo bomo zavarovancu odvzeli za kritje tveganj smrti, nikakor pa 
ne poznamo gibanja tečajev skladov, ki dejansko določa tako količino točk, ki jih 
bomo lahko kupili pri posameznih vplačilih kot tudi dejansko vrednost izplačila 
na koncu zavarovanja.  
 
Vseeno se za lažjo predstavo, kaj lahko zavarovanci sploh pričakujejo, običajno 
pripravi informativne izračune ob neki določeni konstantni donosnosti 
kombinacije skladov. Največkrat so to tri različne pričakovane donosnosti 
skladov: pesimistična, realna ter optimistična. 
 
Omenjen informativni izračun je izredno pomemben, saj daje stranki vsaj nek 
občutek, kaj lahko pričakuje in se tako laže odloči.  
 
 
Logične kontrole vseh podatkov zavarovanca iz ponudbe 
 
Logične kontrole že pri samem vnosu v informacijske rešitve so izredno 
pomembne, saj močno olajšajo delo zavarovalnemu zastopniku, ki mu ni 
potrebno biti stalno pozoren na izpolnitev vseh zahtev in omejitev, hkrati pa 
preprečijo možnost računskih napak ali napak iz  nepoznavanja vseh 
zavarovalnih pogojev. 
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Omenjene kontrole so zelo koristne tudi za oddelek tarifacij, saj podobno  
avtomatizirajo celoten postopek izračunov in drugih logičnih kontrol. Tako se 
močno prihrani tako na času kot tudi natančnosti. 
 
V primeru sklenitve zavarovalne ponudbe je seveda bistveno, da aplikacija, ki 
prikazuje informativni izračun, omogoča tudi sam izpis zavarovalne ponudbe, da 
zastopniku ni potrebno podatkov vpisovati na prednatisnjene obrazce. Primer 
takšnega izpisa, podprtega v aplikaciji VBA, je na sliki 24.  
 
 
Slika 24: Primer izpisa zavarovalne ponudbe 

 
Vir: Lastna informacijska rešitev 

 
 

V primeru sklenitve zav. pogodbe, prenos vseh podatkov v informacijski 
sistem 
 
 
Tudi avtomatizacija tega postopka močno prihrani čas predvsem zaposlenim v 
tarifaciji, ki so običajno zadolženi za prenos podatkov v centralni informacijski 
sistem. Tako je potreben zgolj enkratni vnos podatkov v računalnik in to s strani 
zastopnika, ko pripravlja informativni izračun oziroma zavarovalno ponudbo. 
 
Vsi nadaljni prenosi so tako lahko zgolj samodejni, točni in logično nadzirani. 
 
V poglavju 4.2 bom prikazal, kako sem v dejanski informacijski rešitvi v VBA 
podprl različne poslovne procese v skladu s smernicami, navedenimi v poglavju 
4.1.3.  
Poglavje bo podprto z izpisi zaslonskih mask dejanske informacijske rešitve. 
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4.2 Primer informacijske rešitve, izdelane v VBA, za podporo 
sklepanju življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem  

 

4.2.1 Opis informacijske rešitve  
 
 
V poglavju 4.1 sem opredelil glavna področja, kjer je smotrna informacijska 
podpora sklepanju življenjskih zavarovanj. Za vsako področje posebej bom 
opisal dejansko podporo, ki jo je nudila izdelana informacijska rešitev.   
 
 
Informativni izračun pričakovanega izplačila ob koncu zavarovanja 
 
Omenjen informativni izračun je podprt tudi v aplikaciji, izdelani v VBA. Na sliki 
25 prikazujem masko aplikacije, kamor se vnašajo podatki za informativni 
izračun: 
 
 
Slika 25: Vnos podatkov za informativni izračun 

 
Vir: Lastna informacijska rešitev 
 
Z izbiro različnih gumbov lahko izpišemo informativno vrednost premoženja ob 
predpostavljenih donosih, lahko urejamo in dodamo novega zastopnika, 
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katerega podatki se izpisujejo na ponudbi oziroma informativnem izračunu, lahko 
izpišemo informativni izračun ali gremo naprej na pripravo ponudbe. 
 
Na sliki 26 so prikazani ostali podatki zavarovanca, ki niso potrebni za 
informativni izračun, so pa za sklenitev zavarovalne pogodbe. Tako 
informacijska rešitev omogoča zajem vseh podatkov, potrebnih za sklenitev 
zavarovalne ponudbe.  
 
 
Slika 26: Podatki, ki se vnašajo zgolj v zavarovalno ponudbo, ne vplivajo pa na 
informativni izračun 

 
Vir: Lastna informacijska rešitev 
 
 
Pri izpisu informativnega izračuna je najbolj pomemben podatek za stranko izpis 
pričakovane vrednosti sredstev po preteku zavarovalne dobe. Posebej običajen 
v teh primerih je poleg same vrednosti skladov tudi prikaz pričakovane vrednosti 
izplačila v obliki nazornega grafa, ki prikazuje izplačilo v primeru smrti in 
doživetja glede na potek zavarovalne dobe. Primer takšnega grafa je prikazan 
na sliki 27: 
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Slika 27: Primer grafa, ki zaradi nazornosti spremlja informativne izračune živ. 
zavarovanj 

 
Vir: Lastna informacijska rešitev 
 
 
Izpis pričakovanih izplačil ob določenih donosnostih se lahko prikazuje tudi za 
več vrednosti hkrati (običajno tri), kar je pomembno predvsem v fazi, ko 
zavarovalec in zavarovalni zastopnik skupaj iščeta pričakovano premijo in 
zavarovalno vsoto, ki bi v skladu s pričakovanim izplačilom glede na donos 
prinesla zavarovalcu želeno. Primer takega izpisa navajam na sliki 28. 
 
 
Slika 28: Informacijska podpora za izpise informativnih vrednosti ob različnih 
donosih skladov 

 
Vir: Lastna informacijska rešitev 
 
 
Splošen sklep in moje mnenje je, da je bil ta del poslovnih potreb v navedeni 
informacijski rešitvi zgledno podprt. 
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Logične kontrole vseh podatkov zavarovanca iz ponudbe 
 
Na sliki 29 navajam tri različne primere logičnih kontrol programa, s katerimi se  
prepreči bodisi vnos zavarovalne ponudbe, katere se ne bi smelo skleniti, bodisi 
zmoto pri vnosu podatkov. Tretji izpis prikazuje opozorilo, da se mora zaradi 
višine zavarovalne vsote ponudbi predložiti zdravniško potrdilo. 
 
Slika 29: Primeri uporabnosti logičnih kontrol informacijske rešitve 

 

 

 
Vir: Lastna informacijska rešitev 
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Dodatna prednost, ki jo prinaša informacijska podpora je možnost, da 
zavarovalni zastopnik v svoj program vnese svoje podatke, katerih ne spreminja. 
Tako si zagotovi, da se na vse informativne izračune in zavarovalno ponudbo 
zavarovancu izpišejo njegovi osebni podatki, da lahko zavarovanec stopi z njim 
v ponovni stik. Primer takšne informacijske podpore prikazuje slika 30, ki 
zagotavlja vnos osnovnih podatkov in organizacijske vpetosti posameznega 
zastopnika.  
 
 
Slika 30: Informacijska podpora izpisa zastopnikovih podatkov 

 
Vir: Lastna informacijska rešitev 
 
 
V primeru sklenitve zav. pogodbe, prenos vseh podatkov v informacijski 
sistem. 
 
 
Sam v svoji aplikaciji tega nisem podprl, saj se je v zavarovalnici pripravljala 
zamenjava centralnega informacijskega sistema in bi bila izgradnja vmesnika za 
prenos zgolj začasna. 
 
V skladu s slovensko zakonodajo je zavarovalnica dolžna ob sklenitvi  
zavarovalne pogodbe predložiti tudi tabelo odkupnih vrednosti po posameznih 
letih, ki pove, koliko bi zavarovalec dobil izplačanega denarja, v primeru da se 
na koncu posameznega leta odloči, da zavarovanje prekine. Pogosto 
zavarovalnice v to tabelo zaradi preglednosti dodajajo še vrednosti premoženja 
točk skladov, ki povedo, koliko zavarovančevega denarja se je že nabralo ter 
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vrednosti izplačil v primeru smrti, ki je enaka maksimumu med zavarovalno 
vsoto za smrt, določeno ob sklenitvi, ter vrednostjo premoženja točk skladov. 
 
V našem primeru te funkcionalnosti niso bile podprte v centralnem 
informacijskem sistemu in smo si morali pomagati z izpisom iz informacijske 
rešitve VBA, ki je tako dodatno podprla funkcionalnost, ki bi jo moral podpirati 
sicer centralni IS. Primer izpisa prikazuje slika 31. 
 
 
Slika 31: Obvezen izpis, ki je priloga zavarovalne pogodbe  

 
Vir: Lastna informacijska rešitev 
 
 

4.2.2 Ovrednotenje uspešnosti informacijske rešitve  
 
 
V poglavju 4.2.1 sem na kratko že opisal informacijsko rešitev, izdelano v VBA, 
namenjeno sklepanju življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem. Za lažjo 
ovrednotenje uspešnosti bom nekoliko osvetlil zgodovino te informacijske 
rešitve.  
 
Sama informacijska rešitev je nastala vzporedno s samim produktom. Razvili 
smo jo v aktuarski službi, ki  v zavarovalnicah med drugim skrbi za izračun 
zavarovalnih premij in premijskih stopenj.  
 
V prvotni obliki je šlo za »programček« v Excelu, nadgrajen z VBA makroji, brez 
kakršnekoli uporabe VBA-jevih zaslonskih mask. Aplikacija je na začetku služila 
kot okvir in kontrola izgradnje bodočega centralnega informacijskega sistema, 
kmalu pa so jo začeli uporabljati tudi v oddelku tarifacij, kot kontrolo 
zavarovalnih ponudb, ki so prihajale s terena, ter izpise informativnih vrednosti 
odkupa, smrti in vrednosti premoženja po posameznih letih trajanja zavarovanja.  
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Aplikacija je v taki obliki uspešno pokrivala svoje potrebe in dopolnjevala 
funkcionalno slabo podprt centralni informacijski sistem dve leti. Nato pa so se z 
oddelka trženja pojavili močni pritiski in zahteve po novi aplikaciji, ki bi podpirala 
tudi potrebe trženja na terenu, jim omogočila prikaze informativnih izračunov  za 
bolj plastično predstavitev stranki, logično preverjala, če je ponudba v skladu z 
zavarovalnimi pogoji in ceniki ter opozarjala na dodatne zahteve, ki bi za stranko 
bile potrebne (dodaten zdravniški pregled), hkrati pa omogočala prenos 
podatkov v centralni informacijski sistem. 
 
Tako je aktuarska služba dobila nalogo, da obstoječo aplikacijo nadgradi v 
sodobno in vizualno privlačno informacijsko rešitev, ki bo podpirala vse te 
dodatne funkcionalnosti in jo bo možno uporabiti tudi na terenu, za sklepanje  
ponudb življenjskih zavarovanj.  
 
Zaradi prenove centralnega informacijskega sistema, se je sprejela odločitev, da 
se ne podpre prenosa podatkov v centralni informacijski sistem, saj se bo le-ta 
kmalu zamenjal. 
 
Naloga je bila opravljena v zelo hitrem času treh tednov. Informacijska rešitev je 
pokrivala vse zahtevane funkcionalnosti, bila zelo prijazna do uporabnika in mu 
v primeru napačno vnesenega podatka, omogočala zgolj popravek tega podatka 
in morebitnih tistih, ki bi se na ta podatek navezovali. 
 
Vsa testiranja, ki so potekala na centrali družbe, so bila zelo uspešna in zdelo se 
je, da bo projekt velik uspeh. 
 
Žal pa se je v praksi pokazalo drugače. Informacijska rešitev je bila poslana 
različnim uporabnikom: lastnim zastopnikom, ki so imeli bodisi službene bodisi 
lastne računalnike, zunanjim zastopniškim družbam, posredniškim agencijam, 
pogodbenim zastopnikom, tariferjem na drugih poslovnih enotah in hitro so se 
pokazale določene pomanjkljivosti programa.  
 
Glavna težava do katere je prišlo, je bila vezanost na MS Pisarno. Uporabniki, ki 
niso uporabljali MS Pisarne, aplikacije sploh niso mogli uporabljati. Dodatno je 
bila aplikacija razvita v okolju MS Pisarna 2000. Izkazalo se je, da v okolju MS 
Pisarna 97 informacijska rešitev ne deluje pravilno, za kar je bila potrebna 
revizija informacijske rešitve, ki je napako odpravila.  
 
Pogosto so se pojavljale tudi različne težave, povezane z lokalnimi nastavitvami 
uporabnika: uporaba decimalnih pik, vejic, formata datuma. Na določenih 
računalnikih je med izvajanjem prišlo do napake, ki je prekinilo delovanje 
informacijske rešitve, Excelova datoteka pa je ostala odprta, vključno s sicer 
skritimi Excelovimi listi, ki so bili med izvajanjem informacijske rešitve razkriti. V 
takem primeru so lahko uporabniki dobili vpogled v različne podatke, ki so del 
cenika in poslovna skrivnost zavarovalnice (npr. vračunani stroški posredniške 
provizije, inkaso stroški in stroški obratovalne provizije).  
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Težavo za določene uporabnike s starejšimi in počasnejšimi računalniki je 
predstavljala tudi hitrost, saj je bila že sama uporaba Pisarne 2000 za njih hud 
zalogaj, kaj šele izvajanje VBA kode. 
 
Program je tako v roku dveh mesecev doživel tri revizije, četudi so se napake še 
vedno pojavljale. Velika težava programa je ostajala hitrost. Ob vsakem zagonu 
programske rešitve, se je najprej zagnal MS Excel in šele nato VBA.  
 
Zaradi vseh teh težav se je zavarovalnica odločila za prenovitev aplikacije in 
izdelavo le-te v drugem razvojnem jeziku. Zaradi znanja programiranja v Delphi-
ju v aktuarski službi, se je razvila nova informacijska rešitev v Delphi-ju. 
Informacijska rešitev je ohranila zasnovo in funkcionalnosti stare informacijske 
rešitve, je pa zelo uspešno odpravila njene težave. 
 
Tako se je rešitev, izdelana v VBA, sicer izkazala v mnogih pogledih odlično in 
bila v ozkem krogu uporabnikov na centralnih službah zavarovalnice zelo 
uspešna. Ob uporabi na terenu, v raznolikem informacijskem okolju pa so se 
pokazale velike težave in VBA za te potrebe s eni izkazal kot najbolj primeren. 
 
Več o primernosti VBA kot orodju za hiter razvoj informacijskih rešitev pa bom 
prikazal v 5., 6. in 7. poglavju svojega dela. 
 
 

5 Raziskava prednosti in slabosti VBA 

 
Pri raziskavi prednosti in slabosti VBA gre za odločitev, ki temelji na številnih 
parametrih. Tako sem se odločil, da bom pri svoji analizi uporabil tudi  enega 
izmed orodij za večparametrsko odločanje: Dexi.  
 
Pri definiranju odločitvenega modela oziroma kriterijev odločanja sem se oprl 
tako na osnovne kriterije za oceno kakovosti informacijskega sistema (Rebolj, 
2001a) kot tudi kriterije, značilne za razvoj v metodologiji RAD (Carando, 2001). 
Kriteriji so navedeni v nadaljevanju. Močno sem si pomagal tudi s smernicami 
Pučka glede razvejanja in razčlenjevanja kriterijev (1996), ki podrobno z 
znanstvenega vidika razčlenjuje problem ocenjevanja strategij in navaja splošna 
merila za njihovo ocenjevanje.  
 
Raziskavo sem razdelil na dva dela:  
 

a) v prvi ugotavljam prednosti in slabosti VBA z vidika procesa razvoja 
(proces, ki traja do implementacije programske rešitve), 

b) v drugi analiziram prednosti in slabosti VBA z vidika procesa same 
uporabe in vzdrževanja programske rešitve. 
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V vsakem delu sem ovrednotil in primerjal VBA z tremi drugimi razvojnimi okolji 
(Delphi, Visual Studio ter PowerBuilder), ki sem jih vse okvirno že opredelil v 
tretjem poglavju. Razlog za izbiro štirih razvojnih okolij je v lažji in bolj objektivni 
določitvi prednosti in slabosti VBA, ki se ga lahko relativno primerja z ostalimi 
tremi, hkrati pa se že daje tudi odgovor o dejanski primernosti VBA, ki se bo 
pokazala glede na primerjavo ocen, dobljenih v obeh analizah. 
 
Najprej sem za vsak kriterij posamezno razvojno okolje ocenil z oceno od 1 (zelo 
slabo) do 5 (odlično). Oceno sem določil na podlagi ocen treh različnih 
programerjev z različnimi izkušnjami in programerskim ozadjem, s čimer sem 
zmanjšal subjektivnost ocenjevanja (Pučko, 1996 in Turk, 2005). 
 
Kasneje sem zaloge vrednosti nekoliko poenostavil in dodatno grupiral, saj bi 
sicer bil odločitveni model za orodje Dexi prezahteven. Tako sem kvantitativne 
ocene od 1 – 5 »prevedel« v kvantitativne kriterije posameznih listov 
odločitvenega modela. Le-ti so imeli med tri do pet listov. 
 
Pri določitvi uteži posameznih kriterijev (izgradnji modela), sem se odločal po 
lastni presoji in se dodatno posvetoval z dvema izkušenima programerjema z 
večletnimi izkušnjami. Tako sem upošteval mnenje večih poznavalcev 
informacijskih sistemov in s tem dodatno zmanjšal subjektivnost (Turk, 2005). Za 
osnovo sem hipotetično vzel izdelavo srednje zahtevne informacijske rešitve, ki 
bi bila primerna za izdelavo po metodologiji RAD. Podobno velja tudi za 
določitev zaloge vrednosti.  
 
Mnogi atributi, ki vplivajo na končno odločitev, so med sabo prepleteni (npr. 
hitrost in stroški razvoja). Pri umestitvi samih kriterijev v strukturno piramido je 
bilo moje vodilo neposredni vpliv samega kriterija na nadrejeni atribut. Tako npr. 
nakup komponente neposredno vedno pomeni možnost hitrejšega razvoja, 
posledično pa lahko tudi nižjih stroškov ali pa tudi ne. Zato je kriterij možnost 
nakupa komponent uvrščen v kategorijo Hitrost razvoja. 
 
 

5.1 Raziskava prednosti in slabosti VBA z vidika razvoja 

 
 
Prva analiza bo ocenjevala primernost razvojnega okolja z vidika razvoja. V sliki 
32 navajam kriterije in njihovo hierarhijo za vrednotenje ustreznosti 
informacijskega sistema z vidika razvoja. Zamik določa hierarhično strukturo 
posameznih kriterijev.  
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Slika 32: Kriteriji analize primernosti razvojnega okolja z vidika razvoja 

 
Kriterij
 Primernost z vidika razvoja

Hitrost razvoja
Lastna izgradnja

GUI vmesnik
Podpora testiranju
Samodejno generiranje
Intuitivnost

Komponentni razvoj
Možnost nakupa komponent
Ponovna uporaba komponent
Fleksibilnost (ortogonalnost)

Učinkovita dokumentacija
Podpora razvoju v skupini

Podpora sistemu za razvoj revizij
Stroški razvoja

Cena programerja
Cena komponent
Cena razvojnega okolja
Cena izobraževanja

Kvaliteta inf. rešitve
Odzivnost inf. rešitve

Podpora dogodkov. progr.
Podpora delu s pod. bazami
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami
Uporaba API-jev

Varnost aplikacije
Možnost "okužbe" z virusi
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo
Robustnost

Neodvisnost od lok. nastavitev uporabnika
Prenosljivost

Na drug računalnik
Na drugo platformo 

  
 
 
V Tabeli 2 predstavljam ocene vseh štirih različnih informacijskih okolij po vseh 
navedenih kriterijih. Sami tabeli sem dodal tudi komentarje, ki osvetljujejo in 
pojasnjujejo tako vsebino določenih kriterijev kot tudi ustreznost posameznih 
odločitev.  
 
Ocena je dodana samo na kriterijih najnižjega nivoja. Ocene višjih kriterijev 
izpeljem s pomočjo odločitvenih tabel, ki pa so zaradi samega obsega dodane v 
dodatku B. 
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Tabela  2: Ocene razvojnih okolij z vidika razvoja 

Razvojno okolje 
Delphi 

Visual 
Studio 

Power 
Builder 

VBA 

Hitrost razvoja         
Lastna izgradnja:         
GUI vmesnik 4 5 2 3 
Podpora testiranju 5 5 2 4 
Samodejno generiranje 3 4 2 3 
Intuitivnost 5 5 3 4 
Komponentni razvoj:         
Možnost nakupa komponent 4 5 2 4 
Ponovna uporaba komponent 4 4 4 4 
Fleksibilnost (ortogonalnost) 4 4 4 4 
Učinkovita dokumentacija. 4 4 3 3 
Podpora razvoju v skupini         
Podpora sistemu za razvoj revizij 4 5 4 3 

Stroški razvoja:         
Cena programerja 3 4 2 4 
Cena komponent 3 3 2 3 
Cena razvojnega okolja 4 4 3 4 
Cena izobraževanja 4 4 2 4 

Kvaliteta inf. rešitve:         
Odzivnost inf. rešitve         
Podpora dogodkovnemu programiranju 5 5 4 4 
Podpora delu s podatkovnimi bazami 3 4 5 3 
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami 4 4 3 3 
Uporaba API-jev 5 5 4 4 
Varnost aplikacije:         
Možnost »okužbe« z virusi 4 4 5 2 
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo 4 4 4 3 
Robustnost 5 5 5 2 
Neodvisnost od lokalnih nastavitev 
uporabnika: 4 4 3 2 
Prenosljivost:         
Na drug računalnik 5 5 4 3 
Na drugo platformo. 3 3 2 1 
 
 
V nadaljevanju navajam obrazložitve ocen in podrobnejše komentarje samih 
kriterijev. Pri tem za navajanje razvojnih okolij uporabljam kratice (VS – Visual 
Studio, PB – PowerBuilder in VBA – Visual Basic for Application). 
 
 
GUI vmesnik 
 
Kriterij označuje možnost učinkovite rabe kontrolnikov,  obrazcev, orodjarne. 
Dejansko zaznamuje kako hitro uporabniški vmesnik omogoča izgradnjo in 
funkcionalno podporo vizuelnega dela informacijske rešitve.  Pri oceni izstopa 
predvsem VS, Delphi je nekoliko manj prožen, VBA še še nekaj manj. PB je na 
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tem področju najšibkejši, kar je bržkone posledica tega, da se njegov GUI v 
zadnjih letih sploh ni bistveno spremenil.  
 
 
Podpora testiranju 
 
Kriterij zaznamuje uporabo različnih »slednih« oken, možnost spremljave 
različnih spremenljivk, vstavitve prekinitvenih točk, s katerimi se laže testira 
pravilno delovanje informacijske rešitve.  Na tem področju v negativnem smislu 
izstopa predvsem PB, ostali trije so v tem oziru zgledno podprti. 
 
 
Samodejno generiranje 
 
Kriterij pomeni možnost samodejnega generiranja različnih delov programske 
rešitve bodisi programske kode, podatkovnega modela, maske …. Pri samem 
ocenjevanju sem ocenjeval zelo blago, saj na področju samodejnega generiranja 
nobeno izmed orodij ni zares močno. Tako so visoke ocene predvsem posledice 
široke možnosti izbire prednaloženih  obrazcev, poročil, podatkovnih skladišč, 
osnutkov baze ... ali uporabe makrojev. Upošteval sem tudi možnost nakupa 
komponente s temi funkcionalnostmi. Ponovno se na tem področju v negativnem 
smislu izstopa PB. 
  
 
Intuitivnost 
 
Pomeni naravno logičnost samega razvijanja, ki je odvisna tako od samega 
razvojnega okolja kot tudi razvojnega jezika. Seveda je ocena precej 
subjektivna, pri tem pa je delno odvisna tudi od dosedanjih izkušenj 
posameznika, kjer so manj razširjena okolja v slabšem položaju. Delno tudi zato 
je najslabše ocenjen PB. 
  
 
Možnost nakupa komponent 
 
Upoštevan je sama ponudba trga komponent, ki jo srečamo na internetu.  
 
 
Ponovna uporaba komponent 
 
Kriterij temelji predvsem na možnosti hitre integracije kupljene komponente v 
samo informacijsko rešitev. Nobeno izmed orodij s tem kriterij nima nobenih 
težav, nobeno pa tudi pretirano ne izstopa v pozitivnem smislu. 
 
 
Fleksibilnost (ortogonalnost) 
 
Kriterij pomeni predvsem usklajeno in pravilno delovanje posameznih 
komponent, ki sicer samostojno delujejo pravilno. V navezavi s posameznimi 
informacijskimi rešitvami ali drugimi delujočimi komponentami, pa se lahko 
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pojavijo napake. Ocena posameznega okolja je pri tem odvisna predvsem od 
izkušenj ocenjevalca, dodatno pa sem si še pomagal s forumi. Nobeno od 
ocenjevanih orodij v tem kriteriju ne izstopa v negativnem smislu. 
 
 
Učinkovita dokumentacija 
 
Ocena je odvisna predvsem od obsega in strukturiranosti datoteke s pomočjo 
(ang. Help datoteke) oziroma od uporabnosti pomoči v razvojnem okolju. 
Nobeno od orodij v tej oceni ne izstopa niti v pozitivnem niti negativnem smislu. 
 
 
Podpora sistemu za razvoj revizij 
 
Kriterij pomeni podporo okolja ta razvijanje večih revizij s strani večih razvijalcev. 
Na tem področju je zgledno podprt VS, najslabše pa VBA.  
 
 
Cena programerja 
 
Upošteva se cena povprečne programerske ure. Le-ta je obratno sorazmerno s 
pogostnostjo programerja in je tako najvišja (najslabša) na primeru PB, najboljša 
pa v primeru VS in VBA. Pri tem smo upoštevali dosedanje izkušnje na 
slovenskem programerskem trgu. 
  
 
Cena komponent 
 
Mišljena je običajna cena na trgu, ki pa je ponovno odvisna od razmerja 
povpraševanje ponudba. Razlike med posameznimi okolji so majhne, rahlo v 
negativnem smislu izstopa zgolj PB, ki je bistveno manj razširjen, in so tako 
komponente nekoliko dražje. 
 
 
Cena razvojnega okolja 
 
Upošteva se tako cena nakupa kot tudi vzdrževanja licence posameznega 
okolja. Preveril sem cene preko interneta in sicer verzije s čimbolj podobnimi 
dodanimi funkcionalnostmi. V ceni nekoliko izstopa PB, nobeno od orodij pa ne 
dosega relevantno visokih cen glede na možnost dodane vrednosti z razvijanjem 
drugih informacijskih rešitev.  
 
 
Cena izobraževanja 
 
Mišljena je srednja cena izobraževanja in tečajev. Precej izstopa PB, katerega 
izobraževanja so redkejša in v povprečju dražja. Pri tem smo upoštevali 
dosedanje izkušnje na slovenskem programerskem trgu. 
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Podpora dogodkovnemu programiranju 
 
Možnost hitre povezave dogodkov (ang. eventov) in programske kode, ki naj bi 
se sprožila ob dogodku. Mišljen je tako nabor izbire dogodkov, nabor izbire 
kontrolnikov, s katerimi se lahko dogodki povežejo in hitrost oziroma 
enostavnost same povezave. Vsa orodja so po tem kriteriju ocenjena visoko.  
 
 
Podpora delu s podatkovnimi bazami 
 
Možnost hitrega in varnega pridobivanja podatkov, integrirana zaščita … Na tem 
področju prednjači PB, delno pa tudi VS. Delphi in VBA sta solidno povprečna. 
 
  
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami 
 
Kriterij pomeni možnost in enostavnost hitre povezljivosti med posameznimi inf. 
rešitvami, izdelanimi v ocenjevanih razvojnih okoljih. Po lastnih izkušnjah in 
izkušnjah mnogih drugih programerjev, so inf. rešitve, izdelane v VBA in PB, 
nekoliko teže povezljive od tistih, izdelanih v VS in Delphija. 
 
 
Uporaba API-jev 
 
Kriterij pomeni možnost  uporabe zunanjih knjižnic. Tudi na  tem področju se vsa 
razvojna okolja odrežejo dobro, odlično pa predvsem VS in Delphi. 
 
 
Možnost »okužbe« z virusi 
 
Zelo slaba ocena za VBA, ki je zaradi svoje »odprtosti«, ko informacijska rešitev 
ni skrita v .exe datoteki, in svoje razširjenosti pogosta tarča makro virusov. 
Najbolj varen na tem področju, tudi zaradi svoje nerazširjenosti je PB. 
 
 
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo 
 
Kriterij temelji predvsem na možnosti oz. nezmožnosti dostopa do izvorne kode 
informacijske rešitve. Najslabšo oceno na tem področju beleži VBA, saj obstajajo 
na spletu prav programčki za vdor v VBA aplikacije.  
 
 
Robustnost 
 
Kriterij pomeni predvsem, da se ob morebitni napaki v programski rešitvi ne 
razkrije vsebina same programske rešitve oz. ne pride do sistemskih napak, ki bi 
imele resnejše posledice. V tem pogledu močno izstopa VBA, ki v primeru 
napake pogosto prekine izvajanje »sredi« dela in pri tem pusti razkrito samo 
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programsko rešitev. Takšne težave so bile glavni razlog, da se je VBA 
programska rešitev v omenjeni zavarovalnici zamenjala z Delphijevo. 
 
 
Neodvisnost od lokalnih nastavitev uporabnika 
 
Tudi na tem področju negativno izstopa VBA, ki je odvisen tudi od lokalnih 
nastavitev gostiteljske aplikacije, delno pa tudi PB. 
 
 
Prenosljivost na drug računalnik 
 
Mišljeno je ob enaki platformi (OS).  V tem primeru so odlično prenosljive 
programske rešitve, izdelane v VS ali Delphiju, precej slabše pa tiste, izdelane v 
VBA, saj nujno potrebujemo gostiteljski program (MS Pisarno), ki je podobno 
konfigurirano kot avtorjeva, hkrati pa verzija ni preveč zastarela.  

 
 

Prenosljivost na drugo platformo. 
 
Po tem kriteriju se vsa orodja odrežejo slabo, najslabše pa VBA, katerega 
delovanje izven MS Oken sploh ni mogoče.  
 
 
 
 
 
Na sliki 33 predstavljam zaloge vrednosti posameznih kriterijev. Le te se zaradi 
poenostavitve odločitvenega modela ne ujemajo povsem s kvantitativnimi 
ocenami od 1 do 5. Ocene so se po logični presoji, z upoštevanjem linearne 
interpolacije pretvorile v spodaj navedene kvalitativne kriterije.  
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Slika 33: Zaloga vrednosti kriterijev analize primernosti z vidika razvoja 
 
Zaloge vrednosti
 
Kriterij Zaloga vrednosti
 Primernost z vidika razvoja neprimerno; manj primerno; primerno; zelo primerno

Hitrost razvoja nizka; srednja; visoka; zelo visoka
Lastna izgradnja počasna ; običajna; hitra; zelo učinkovita in hitra

GUI vmesnik ni podprta; delno podprta; dobro podprta; odlično podprta
Podpora testiranju ni podprta; delno podprta; podprta; dobro podprta
Samodejno generiranje ni podprta; podprta; dobro podprta
Intuitivnost ni podprta; podprta; dobro podprta

Komponentni razvoj ni podpore; majhna podpora ; podpora; odlična podpora
Možnost nakupa komponent ni mogoč; skromna ponudba; solidna ponudba; odlična ponudba
Ponovna uporaba komponent ni podprta; podprta; odlično podprta
Fleksibilnost (ortogonalnost) ni podprta; podprta; dobro podprta

Učinkovita dokumentacija je ni; nepopolna; pregledna; zelo pregledna in obsežna
Podpora razvoju v skupini ni podprta; podprta; dobro podprta

Podpora sistemu za razvoj revizij ni podprta; podprta; dobro podprta; odlično podprta
Stroški razvoja zelo visoka; visoka; običajna; nizka

Cena programerja zelo visoka; visoka; običajna; nizka
Cena komponent zelo visoka; visoka; nizka; brezplačna
Cena razvojnega okolja zelo visoka; visoka; nizka; je brezplačno
Cena izobraževanja visoka; običajna; nizka

Kvaliteta inf. rešitve nizka; srednje visoka; visoka; zelo visoka
Odzivnost inf. rešitve nizka; srednja; visoka; zelo visoka

Podpora dogodkov. progr. ni podprta; podprta; dobro podprta; odlično podprta
Podpora delu s pod. bazami ni podprta; delno podprta; dobro podprta; odlično podprta
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami ni podprta; delno podprta; odlično podprta
Uporaba API-jev ni podprta; podprta; dobro podprta

Varnost aplikacije nizka; srednja; visoka
Možnost "okužbe" z virusi zelo visoka; visoka; srednja; nizka; zelo nizka
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo zelo visoka; visoka; srednja; nizka; zelo nizka
Robustnost nerobusten; delno robusten; robusten

Neodvisnost od lok. nastavitev uporabnika delno podprta; podprta; dobro podprta
Prenosljivost ni podprta; delno podprta; dobro podprta

Na drug računalnik ni podprta; delno podprta; podprta; dobro podprta; odlično podprta
Na drugo platformo ni podprta; delno podprta; podprta; dobro podprta; odlično podprta

   
 
 
Zaradi prevelikega obsega podatkov so odločitvene tabele, ki definirajo vrednost 
nadrejenih kriterijev glede na vrednosti podrejenih, in drevo kriterijev zbrane v 
dodatku B.  
 
Na sliki 34 prikazujem drevo kriterijev s povprečno vrednostjo uteži na primeru 
ocenjevanja VBA. Lokalne spremenljivke nam določajo relativno vrednost uteži 
glede na zgolj nadrejen kriterij, pri globalnih pa relativna vrednost uteži pomeni 
delež v celotnem modelu. Normalizirane spremenljivke upoštevajo v svojem 
izračunu tudi število podrejenih atributov.  
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Slika 34: Drevo kriterijev z utežmi za odločitveni model z vidika razvoja 

 
Povprečne uteži
 
Kriterij Lokalne Globalne Lok.norm. Glob.norm.
 Primernost z vidika razvoja

Hitrost razvoja 48,1 48,1 48,1 48,1
Lastna izgradnja 45,7 22,0 48,3 23,3

GUI vmesnik 27,6 6,1 31,5 7,3
Podpora testiranju 22,9 5,0 26,1 6,1
Samodejno generiranje 28,8 6,4 24,7 5,7
Intuitivnost 20,7 4,6 17,7 4,1

Komponentni razvoj 23,8 11,5 25,2 12,1
Možnost nakupa komponent 31,1 3,6 37,6 4,6
Ponovna uporaba komponent 47,7 5,5 43,2 5,2
Fleksibilnost (ortogonalnost) 21,2 2,4 19,2 2,3

Učinkovita dokumentacija 9,3 4,5 9,8 4,7
Podpora razvoju v skupini 21,1 10,2 16,7 8,0

Podpora sistemu za razvoj revizij 100,0 10,2 100,0 8,0
Stroški razvoja 22,8 22,8 22,8 22,8

Cena programerja 53,6 12,2 55,3 12,6
Cena komponent 18,9 4,3 19,5 4,4
Cena razvojnega okolja 15,3 3,5 15,8 3,6
Cena izobraževanja 12,2 2,8 9,4 2,1

Kvaliteta inf. rešitve 29,1 29,1 29,1 29,1
Odzivnost inf. rešitve 35,5 10,3 42,3 12,3

Podpora dogodkov. progr. 23,9 2,5 27,6 3,4
Podpora delu s pod. bazami 22,5 2,3 26,0 3,2
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami 31,0 3,2 26,8 3,3
Uporaba API-jev 22,6 2,3 19,6 2,4

Varnost aplikacije 28,6 8,3 25,6 7,4
Možnost "okužbe" z virusi 33,3 2,8 37,1 2,8
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo 41,1 3,4 45,8 3,4
Robustnost 25,6 2,1 17,1 1,3

Neodvisnost od lok. nastavitev uporabnika 18,0 5,2 16,1 4,7
Prenosljivost 18,0 5,2 16,1 4,7

Na drug računalnik 71,4 3,7 71,4 3,3
Na drugo platformo 28,6 1,5 28,6 1,3

  
 
 
 
V skladu s prikazanim modelom sem ovrednotil vsa štiri razvoja okolja. Rezultate 
nazorno prikazujem na sliki 35 za VBA in sliki 35 za ostala tri razvojna okolja.  
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Slika 35: Rezultati vrednotenja po odl. modelu z vidika razvoja za VBA 

 
Rezultati vrednotenja
 
Kriterij VBA
 Primernost z vidika razvoja manj primerno

Hitrost razvoja zelo visoka
Lastna izgradnja zelo učinkovita in hitra

GUI vmesnik dobro podprta
Podpora testiranju podprta
Samodejno generiranje podprta
Intuitivnost dobro podprta

Komponentni razvoj podpora
Možnost nakupa komponent solidna ponudba
Ponovna uporaba komponent podprta
Fleksibilnost (ortogonalnost) podprta

Učinkovita dokumentacija pregledna
Podpora razvoju v skupini podprta

Podpora sistemu za razvoj revizij podprta
Stroški razvoja običajna

Cena programerja običajna
Cena komponent visoka
Cena razvojnega okolja nizka
Cena izobraževanja običajna

Kvaliteta inf. rešitve nizka
Odzivnost inf. rešitve visoka

Podpora dogodkov. progr. dobro podprta
Podpora delu s pod. bazami delno podprta
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami delno podprta
Uporaba API-jev podprta

Varnost aplikacije nizka
Možnost "okužbe" z virusi visoka
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo srednja
Robustnost nerobusten

Neodvisnost od lok. nastavitev uporabnika delno podprta
Prenosljivost ni podprta

Na drug računalnik podprta
Na drugo platformo ni podprta
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Slika 36: Rezultati vrednotenja po odločitvenem modelu z vidika razvoja za 
Delphi, Visual Studio in PowerBuilder 

 
Rezultati vrednotenja
 
Kriterij Delphi Visual Studio PowerBuilder
 Primernost z vidika razvoja primerno zelo primerno manj primerno

Hitrost razvoja zelo visoka zelo visoka visoka
Lastna izgradnja zelo učinkovita in hitra zelo učinkovita in hitra hitra

GUI vmesnik dobro podprta odlično podprta delno podprta
Podpora testiranju dobro podprta dobro podprta delno podprta
Samodejno generiranje podprta dobro podprta podprta
Intuitivnost dobro podprta dobro podprta podprta

Komponentni razvoj podpora podpora podpora
Možnost nakupa komponent solidna ponudba odlična ponudba skromna ponudba
Ponovna uporaba komponent podprta podprta podprta
Fleksibilnost (ortogonalnost) podprta podprta podprta

Učinkovita dokumentacija zelo pregledna in obsežna zelo pregledna in obsežna pregledna
Podpora razvoju v skupini dobro podprta dobro podprta dobro podprta

Podpora sistemu za razvoj revizij dobro podprta odlično podprta dobro podprta
Stroški razvoja visoka običajna zelo visoka

Cena programerja visoka običajna zelo visoka
Cena komponent visoka visoka zelo visoka
Cena razvojnega okolja nizka nizka visoka
Cena izobraževanja običajna običajna visoka

Kvaliteta inf. rešitve zelo visoka zelo visoka zelo visoka
Odzivnost inf. rešitve zelo visoka zelo visoka zelo visoka

Podpora dogodkov. progr. odlično podprta odlično podprta dobro podprta
Podpora delu s pod. bazami delno podprta dobro podprta odlično podprta
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami odlično podprta odlično podprta delno podprta
Uporaba API-jev dobro podprta dobro podprta podprta

Varnost aplikacije visoka visoka visoka
Možnost "okužbe" z virusi nizka nizka zelo nizka
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo nizka nizka nizka
Robustnost robusten robusten robusten

Neodvisnost od lok. nastavitev uporabnika dobro podprta dobro podprta podprta
Prenosljivost dobro podprta dobro podprta delno podprta

Na drug računalnik odlično podprta odlično podprta dobro podprta
Na drugo platformo podprta podprta delno podprta

  
 
 
Iz omenjenih rezultatov lahko sklepam o tem, da je MS Visual Studio zelo 
primeren kot orodje za hiter razvoj informacijskih  rešitev, Borland Delphi 
nekoliko manj, a še vedno precej,  Powerbuilder in VBA pa sta manj primerna.  
 
Podrobnejša analiza z nazornimi grafi je predstavljena v šestem poglavju. 
 
Podobno analizo, kot sem jo pripravil za ovrednotenje razvojnih okolij z vidika 
razvoja, v nadaljevanju prikazujem tudi za ovrednotenje razvojnih okolij z vidika 
uporabe.  
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5.2 Raziskava prednosti in slabosti VBA z vidika uporabe 
informacijske rešitve 

 
 

V sliki 37 navajam kriterije in njihovo hierarhijo za vrednotenje ustreznosti 
informacijskega sistema z vidika uporabe. 
 
 
Slika 37: Kriteriji analize primernosti razvojnega okolja z vidika razvoja 

 
Drevo kriterijev
 
Kriterij
 Primernost z vidika uporabe

Hitrost uporabe
Hitrost zagona
Hitrost izvajanja

Predstavitvene zmožnosti
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza
Grafične zmogljivosti izpisov

Število uporabnikov
Širok krog uporabnikov ob centralni namestitivi
Stopnjevana zmogljivost
Podpora arhitekturi odjemalec-strežnik

Vzdrževanje
Strošek licence
Stroški sprememb

  
 
 
V Tabeli 3 predstavljam ocene vseh štirih informacijskih okolij po navedenih 
kriterijih. Sami tabeli sem dodal tudi komentarje, ki osvetljujejo in pojasnjujejo 
tako vsebino določenih kriterijev kot tudi ustreznost posameznih odločitev.  
 
Ocena je dodana samo na kriterijih najnižjega nivoja. Ocene višjih kriterijev 
izpeljem s pomočjo odločitvenih tabel, ki pa so zaradi samega obsega dodane v 
dodatku C. 
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Tabela  3: Ocene razvojnih okolij z vidika uporabe 

Razvojno okolje 
Delphi 

Visual 
Studio 

Power 
Builder 

VBA 

Hitrost izvajanja programske rešitve:         
Hitrost zagona aplikacije 5 5 4 2 
Hitrost izvajanja aplikacije. 5 5 4 3 

Predstavitvene zmožnosti         
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza  5 5 4 4 
Grafične zmogljivosti izpisov. 4 4 5 4 

Število uporabnikov         
Podpora arhitekturi odjemalec–strežnik 5 5 5 3 
Širok krog uporabnikov ob centralni 
namestitvi 5 5 4 3 
Stopnjevana zmogljivost. 5 5 5 2 

Nizki stroški vzdrževanja         
Strošek licence 3 3 3 4 
Stroški sprememb. 4 4 4 4 

 
 

V nadaljevanju navajam obrazložitve ocen in podrobnejše komentarje samih 
kriterijev. 

 
 

Hitrost zagona aplikacije 
 
Pomembna je zgolj hitrost samega zagona razvojne aplikacije. Zelo negativno 
na tem področju izstopa VBA, saj se mora pred njegovim zagonom dodatno 
naložiti gostiteljska aplikacija. Zelo hitro se zaženeta Delphi in VS. 
  
 
Hitrost izvajanja aplikacije 
 
Pomembna je zgolj hitrost izvajanja aplikacije potem, ko je le-ta že naložena. 
Tudi v tem primeru se najslabše odreže VBA.  
 
 
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza 
 
Možnost prikaza in uporabe različnih modificiranih kontrolnikov, grafov … Vsa 
orodja so v tem pogledu zelo možna, predvsem VS in Delphi. 
 
 
Grafične zmogljivosti izpisov 
 
Možnost izpisa različnih grafično zahtevnih izpisov. Tudi v tem pogledu so vsa 
orodja zelo močna, rahlo izstopa predvsem PB.  
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Podpora arhitekturi odjemalec–strežnik 
 
Zadošča že tudi možnost implementacije te arhitekture. Tudi na tem področju 
negativno izstopa VBA, ki nima najboljše niti podpore uporabe v skupini.  
 
Širok krog uporabnikov ob centralni namestitvi 
 
Podobno kot pri prejšnjem kriteriju nekoliko v negativno stran izstopa VBA, 
predvsem zato, ker MS Pisarna nima najbolje podprto večuporabnost.  
 
Stopnjevana zmogljivost 
 
V tem pogledu močno negativno izstopa VBA, ponovno predvsem zaradi slabe 
podpore MS Pisarne večuporabnosti.  
 
Strošek licence 
 
V kriteriju je mišljen strošek licence uporabnika. Le-ta je srednje v za večino 
srednje visok, nekoliko pozitivno pa izstopa VBA. 
 
Stroški sprememb 
 
Mišljeni so stroški sprememb programske rešitve. Ker so vsa razvojna okolja 
precej odprta in enostavna za popravljanje kode, so ocene pri vseh podobne in 
visoke.  
 
 
Na sliki 38 predstavljam zaloge vrednosti posameznih kriterijev. Le te se zaradi 
poenostavitve odločitvenega modela podobno kot pri prvem delu analize ne 
ujemajo povsem s kvantitativnimi ocenami od 1 do 5. Ponovno so se ocene po 
logični presoji, kombinirani z linearno interpolacijo, pretvorile v spodaj navedene 
kvalitativne kriterije.  
 
Slika 38: Zaloga vrednosti kriterijev analize primernosti z vidika razvoja 

 
Zaloge vrednosti
 Kriterij Zaloga vrednosti
 Primernost z vidika uporabe neprimerno; manj primerno; primerno; zelo primerno

Hitrost uporabe nizka; srednja; visoka; zelo visoka
Hitrost zagona nizka; srednja; visoka
Hitrost izvajanja nizka; srednja; visoka; zelo visoka

Predstavitvene zmožnosti skromne; povprečne; visoke; zelo visoke
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza skromne; povprečne; visoke; zelo visoke
Grafične zmogljivosti izpisov skromne; povprečne; visoke; zelo visoke

Število uporabnikov majhno; srednje; visoko
Širok krog uporabnikov ob centralni namestitivi en uporabnik; omejeno število uporabnikov; veliko število uporabnikov
Stopnjevana zmogljivost malo uporabnikov; več uporab. ob nižji hitrosti; več uporab. ob visoki hitrosti
Podpora arhitekturi odjemalec-strežnik ni podprta; delno podprta; dobro podprta

Vzdrževanje visoka; srednja; nizka
Strošek licence visoka; srednja; nizka; brezplačna
Stroški sprememb visoka; srednja; nizka
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Zaradi prevelikega obsega podatkov so odločitvene tabele, ki definirajo vrednost 
nadrejenih kriterijev glede na vrednosti podrejenih, in drevo kriterijev zbrane v 
dodatku C. Na sliki 39 prikazujem drevo kriterijev s povprečno vrednostjo uteži.   
.  
 
Slika 39: Drevo kriterijev z utežmi za odločitveni model z vidika uporabe 
 

 
Povprečne uteži
 
Kriterij Lokalne Globalne Lok.norm. Glob.norm.
 Primernost z vidika uporabe

Hitrost uporabe 30,5 30,5 33,5 33,5
Hitrost zagona 48,4 14,7 41,3 13,8
Hitrost izvajanja 51,6 15,7 58,7 19,7

Predstavitvene zmožnosti 33,7 33,7 37,0 37,0
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza 52,1 17,5 52,1 19,3
Grafične zmogljivosti izpisov 47,9 16,1 47,9 17,7

Število uporabnikov 10,0 10,0 8,2 8,2
Širok krog uporabnikov ob centralni namestitivi 52,0 5,2 52,0 4,3
Stopnjevana zmogljivost 20,0 2,0 20,0 1,6
Podpora arhitekturi odjemalec-strežnik 28,0 2,8 28,0 2,3

Vzdrževanje 25,9 25,9 21,3 21,3
Strošek licence 48,3 12,5 55,4 11,8
Stroški sprememb 51,7 13,4 44,6 9,5

  
 
 
 
V skladu s prikazanim modelom sem ovrednotil vsa štiri razvoja okolja. Rezultate 
nazorno prikazujem na sliki 40 za VBA in sliki 41 za ostala tri razvojna okolja.  
 
 
Slika 40: Rezultati vrednotenja po odl. modelu z vidika uporabe za VBA 

 
Rezultati vrednotenja
 Kriterij VBA
 Primernost z vidika uporabe manj primerno

Hitrost uporabe srednja
Hitrost zagona nizka
Hitrost izvajanja srednja

Predstavitvene zmožnosti visoke
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza visoke
Grafične zmogljivosti izpisov visoke

Število uporabnikov majhno
Širok krog uporabnikov ob centralni namestitivi omejeno število uporabnikov
Stopnjevana zmogljivost malo uporabnikov
Podpora arhitekturi odjemalec-strežnik delno podprta

Vzdrževanje srednja
Strošek licence nizka
Stroški sprememb srednja
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Slika 41: Rezultati vrednotenja odl. modela z vidika uporabe za Delphi, VS in PB 

 
Rezultati vrednotenja
 Kriterij Delphi Visual Studio Powerbuilder
 Primernost z vidika uporabe zelo primerno zelo primerno primerno

Hitrost uporabe zelo visoka zelo visoka srednja
Hitrost zagona visoka visoka srednja
Hitrost izvajanja zelo visoka zelo visoka visoka

Predstavitvene zmožnosti zelo visoke zelo visoke zelo visoke
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza zelo visoke zelo visoke visoke
Grafične zmogljivosti izpisov visoke visoke zelo visoke

Število uporabnikov visoko visoko srednje
Širok krog uporabnikov ob centralni namestitivi veliko število uporabnikov veliko število uporabnikov omejeno število uporabnikov
Stopnjevana zmogljivost več uporab. ob visoki hitrosti več uporab. ob visoki hitrosti več uporab. ob visoki hitrosti
Podpora arhitekturi odjemalec-strežnik dobro podprta dobro podprta dobro podprta

Vzdrževanje srednja srednja srednja
Strošek licence srednja srednja srednja
Stroški sprememb srednja srednja srednja

 
 

 
 
Podobno kot pri analizi ustreznosti razvojnih okolij z vidika razvoja sta tudi z 
vidika uporabe zelo visoko ocenjena z oceno zelo primerno Visual Studio in 
Delphi, s srednjo oceno primerno Powerbuilder, najslabše, s pogojno oceno 
manj primerno pa VBA. 
 
Podrobnejši pregled rezultatov sledi v naslednjem, šestem poglavju. 
 
 
 

6 Analiza rezultatov  

 

V prejšnjem poglavju sem v skladu z modeloma obravnaval in ocenil primernost 
VBA in treh drugih razvojnih okolij kot orodje za hiter razvoj informacijskih 
rešitev. Pri tem sem analizo razdelil na dva dela: ustreznost z vidika razvoja ter 
ustreznost z vidika uporabe informacijske rešitve.  
 
Rezultate, pridobljene v obeh delih analize, bom bolj ilustrativno prikazal v obliki 
grafov, ki bodo jasno pokazalo dobre in slabe točke vseh razvojnih orodij in tako 
posredno razloge, zakaj je bilo posamezno razvojno orodje ocenjeno z določeno 
oceno. 
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6.1 Analiza rezultatov z vidika razvoja 

 

Z vidika razvoja informacijske rešitve se VBA izkaže za manj primerno orodje.  
 
Najbolje dosežen rezultat ilustrira graf 1: 
 
 
Graf 1: Graf ustreznosti VBA z vidika razvoja 
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Iz grafa je razvidna visoka hitrost razvijanja in relativno nizki stroški razvoja, 
vendar je kvaliteta informacijske rešitve nizka, kar je tudi razlog, da VBA ni 
ocenjen kot vsaj primerno orodje.  
 
Za jasnejšo ilustracijo na grafu 2 prikazujem isti graf za ostala tri razvojna okolja: 
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Graf 2: Graf ustreznosti Delphija, VS in PB z vidika razvoja  
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Iz grafov je jasno razvidno, da Visual Studio in Delphi omogočata visoko hitrost 
in kvaliteto informacijske rešitve, nekoliko manj ugodna pa sta glede stroškov.  
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PowerBuilder po drugi strani nudi sicer kvalitetne rešitve, vendar ne z optimalno 
hitrostjo in predvsem po precej visoki ceni. 
 
Glede VBA sem ugotovil, da je njegova šibka točka kvaliteta informacijske 
rešitve. Podrobnejša analiza kvalitete informacijske rešitve en nivo niže pokaže, 
da z VBA sicer lahko razvijamo visoko odzivne informacijske rešitve, ki pa niso 
dovolj  varne, so srednje prenosljive in močno odvisne od lokalnih nastavitev 
uporabnika. Rezultati so dobro razvidni z grafa 3. 
 
 
Graf 3: Graf kvalitete informacijske rešitve z vidika razvoja za VBA  
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Isti graf prikazujem na grafu 4 še za ostala tri razvojna okolja. 
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Graf 4: Graf kvalitete informacijske rešitve z vidika razvoja za Delphi, VS in PB 
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Delphi in Visual Studio se ponovno izkažeta z visoko varnostjo, odzivnostjo, 
prenosljivostjo ter neodvisnostjo od uporabnikovih nastavitev. PowerBuilder 
nima tako dobro podprte prenosljivosti in je bolj občutljiv na lokalne nastavitve, 
še vedno pa ima bistveno višjo kvaliteto informacijske rešitve kot VBA. 
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6.2 Analiza rezultatov z vidika uporabe 

 
Tudi z vidika uporabe informacijske rešitve se VBA izkaže za manj primerno 
orodje podobno kot z vidika razvoja. 
 
Najbolje dosežen rezultat ilustrira graf 5. 
 
Graf 5: Graf ustreznosti VBA z vidika uporabe  
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Iz grafa so razvidne sicer relativno visoke predstavitvene zmožnosti VBA, 
povprečni stroški vzdrževanja ter same hitrosti aplikacije ter velik minus v slabi 
podpori večjemu številu uporabnikov.  
 
Isti graf prikazujem za ostale tri aplikacije na grafu 6.  
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Graf 6: Graf ustreznosti z vidika uporabe za Delphi, VS in PB  
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Delphi in Visual Studio nudita zelo visoke predstavitvene zmožnosti, možnost 
hitre uporabe in dobro podporo večjemu številu uporabnikov, sta pa nekoliko 
slabša z vidika vzdrževanja. PowerBuilder podobno nudi zelo visoke 
predstavitvene zmožnosti, na področju hitrosti uporabe, podpori števila 
uporabnikov in vzdrževanja pa je precej povprečen. 
 
 

6.3 Analiza rezultatov skupaj 

 
Splošni vtis celotne analize najbolje predstavljata grafa 7 in 8, ki primerjalno 
prikazujeta rezultate vseh štirih okolij za obe analizi. 
 
 
Graf 7: Graf primernosti z vidika razvoja za vsa štiri razvojna okolja  
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Orodje Visual Studio je ocenjeno kot zelo primerno, Delphi kot primerno, 
PowerBuilder in VBA pa kot manj primerni orodji za hiter razvoj informacijskih 
rešitev z vidika razvoja. 
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Graf 8: Graf primernosti z vidika uporabe za vsa štiri razvojna okolja  
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Orodji Visual Studio in Delphi sta ocenjeni kot zelo primerni, PowerBuilder kot 
primerno, VBA pa kot manj primerno orodje za hiter razvoj informacijskih rešitev 
z vidika uporabe in vzdrževanja. 
 
 
Očitno se je VBA odrezal najslabše med vsemi štirimi. Glavni vzroki so 
predvsem naslednji: 
 

- varnost informacijske rešitve, izdelana z VBA je zelo nizka, kar je 
predvsem posledica dejstva, da takšna informacijska rešitev ni 
samostojna v obliki ene same datoteke z izvršno kodo, ampak je koda 
shranjena v datoteki ene izmed orodij MS Pisarne. Tako je možnost 
nepooblaščenih posegov v izvorno kodo bistveno višja (na spletu je moč 
hitro najti brezplačne programe za poseganje v VBA kodo), robustnost 
precej manjša, odvisnost od uporabnikovih nastavitev pa je zelo visoka, 
saj je to odvisno od same MS Pisarne, 

- zaradi povezanosti z MS Pisarno je podpora prenosljivosti enaka kot pri 
MS Pisarni: slaba, 

- hitrost uporabe še sploh pa zagona informacijske rešitve je zelo nizka, saj 
se mora v pomnilnik naložiti tudi aplikacija gostitelja, 

- podpora večjemu številu uporabnikov je slaba, kar je ponovno 
neposredno povezano s podporo same MS Pisarne. 
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Dodatno poudarjam določene prednosti VBA, ki izhajajo iz gornje analize: 
 

- nizki stroški vzdrževanja, predvsem licence ter morebitnih sprememb v 
informacijski rešitvi, kar je predvsem posledica velike razširjenosti MS 
Pisarne v svetu, 

- stroški razvijanja so precej nizki, kar je tudi močno korelirano z 
razširjenosti MS Pisarne, 

- zelo visoka je sama hitrost razvoja, pri katerem si lahko uporabnik 
pomaga tako z že izdelanimi orodji in funkcijami VBA kot tudi MS Pisarne.  

 
 
Končne rezultate tako podajam v obliki matrike SWOT v Tabeli 4. 
 
Tabela 4: Matrika SWOT odločitvenega modela ustreznosti uporabe VBA kot 
orodje za hiter razvoj informacijskih rešitev 
Prednosti Slabosti 
- Hiter razvoj 
- Relativno cenovno ugodna razvoj in 

vzdrževanje 
- Solidne grafične zmogljivosti 

uporabniškega vmesnika 
- Dovolj velik trg uporabljivih 

komponent 
- Dobra odzivnost 
- Visoka predstavitvene zmožnosti 
- Precejšnja intuitivnost 

- Nizka kvaliteta inf. rešitev 
- Nizka varnost (nerobustnost, visoka 

možnost vdora virusov) 
- Visoka odvisnost od lokalnih 

nastavitev uporabnika 
- Nizka prenosljivost 
- Podpora nizkemu številu 

uporabniku 
 

Priložnosti Nevarnosti 
- Uporaba v majhnem, homogenem 

okolju 
- Enostavna uporaba funkcionalnosti 

gostiteljske aplikacije (MS Pisarna, 
MS Visio …) 

- Uporaba s strani neinformatikov z 
delnim tehničnim znanjem – 
izredno hitra odzivnost 

- Nestabilnost informacijskih rešitev 
še sploh, če se izvajajo v realnem 
času 

- Težave z nastavitvami gostiteljske 
aplikacije v primeru uporabe v 
obsežnem in heterogenem okolju, 

- Visok rizik razkritja v primeru, ko 
inf. rešitev vsebuje parametre ali 
podatke, ki predstavljajo poslovno 
skrivnost  
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7 Zaključek  

 

Analiza ustreznosti posameznega razvojnega okolja kot orodja za hiter razvoj 
informacijskih rešitev je pokazala manjšo primernost VBA glede na tri druga 
razvojna okolja tako z vidika razvoja kot tudi uporabe informacijske rešitve, 
izdelane s pomočjo VBA. 
 
Pri tem je seveda potrebno poudariti, da VBA ni profesionalno razvojno okolje za 
izdelavo programskih rešitev, ampak neke vrste nadgradnja gostiteljskega 
programa, ki močno poveča njegove osnovne funkcionalnosti. Tako rezultati 
analize niti ne presenečajo. 
 
Na osnovi analize smo ugotovili, da je sam razvoj z VBA zelo hiter in relativno 
cenovno ugoden, kar prav tako ni presenečenje. VBA namreč omogoča 
kombinacijo običajnega kodiranja v Visual Basicu in uporabo že izdelanih 
funkcionalnosti gostiteljskega programa (MS Pisarne), kar je dejansko podlaga 
hitrega razvoja, saj se pri razvoju lahko poslužujemo orodij tako Visual Basica 
kot tudi gostiteljske aplikacije. Tudi sami stroški so relativno nizki, še sploh ob 
upoštevanju, da mnogi MS Pisarno že uporabljajo iz povsem drugih razlogov: 
kot pisarniško aplikacijo.  
 
Seveda pa ima VBA še sploh v primeru z drugimi, bolj profesionalnimi orodji za 
razvijanje informacijskih rešitev veliko pomanjkljivosti predvsem v smislu 
kvalitete izdelane informacijske rešitve. Pri tem bi izpostavil predvsem slabo 
podporo večjemu številu razvijalcev, nizko varnost aplikacije in veliko odvisnost 
od lokalnih nastavitev uporabnika. Vsi ti dejavniki naravno izhajajo iz inherentnih 
lastnosti same MS Pisarne, ki je kot gostiteljski program tesno povezan z VBA.  
 
Z vidika uporabe VBA ne ponuja kakšnih posebnih odlik. Še največjo prednost 
mu predstavljajo visoke predstavitvene zmožnosti, spet pa je največja 
pomanjkljivost slaba podpora večjemu število uporabnikov in relativno nizka 
hitrost informacijske rešitve, še sploh to velja za zagon informacijske rešitve,  pri 
katerem je potreben zagon tudi gostiteljskega programa – ponovno gre za 
inherentno lastnost same MS Pisarne. 
 
Na osnovi dane analize ugotavljam, da VBA ni najbolj primerno orodje za razvoj 
informacijskih rešitev v primeru, ko uporabnik išče informacijsko podporo za 
projekte, ki zahtevajo eno ali več od naslednjih lastnosti:  velika hitrost bodisi 
zgolj zagona bodisi izvajanja aplikacije, podpora večjemu številu uporabnikov, 
podpora uporabnikom, ki delujejo v različnih informacijskih okoljih,  zahteva po 
prenosljivosti na različne platforme (operacijske sisteme), podpora uporabi 
spletnih storitev. 
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Vseeno bi poudaril, da se mi eventuelna uporaba zdi smotrna predvsem v 
primeru, ko informacijsko rešitev razvija majhno število razvijalcev (največkrat en 
sam) in informacijska rešitev ni namenjena širokemu krogu uporabniku, ampak 
zgolj precej omejeni skupini uporabnikov, ki informacijsko rešitev uporabljajo 
lokalno, v precej homogenem okolju, ki je že sam po sebi precej varen glede 
vdora virusov. Ob omenjeni uporabi so prednosti predvsem nizki stroški razvoja 
in uporabe informacijske rešitve, hiter razvoj in možnost hitre ter cenovno nizke 
nadgradnje (največkrat lastne) že izdelanih »pomožnih programčkov« v MS 
Excelu ali Accessu.  
 
Zadnji razlog je običajno tudi najpogostejši razlog za uporabo VBA kot 
razvojnega okolja, saj je kombinacija VBA in MS Pisarne gotovo tehnično 
najmanj zahtevna za učenje, posledično pa to daje večjo možnost samemu 
uporabniku, da brez zunanje pomoči sam razvija ali pa zgolj dopolnjuje in 
prenavlja že razvito rešitev. Velika prednost uporabe VBA v tem primeru je 
predvsem v izredno hitri odzivnosti, saj v primeru sprememb največkrat ni 
potrebno čakati na pomoč programerja, ampak lahko uporabnik popravke izvede 
kar sam. Zahteva pa takšen način uporabe določeno tehnično znanje samega 
uporabnika.  
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SLOVARČEK SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV IN  KRATIC 

 

KRATICA  ANGLEŠKI PREVOD SLOVENSKI PREVOD  

API Application Program Interface Programski vmesnik 

ASD Adaptive Software Development Prilagodljiv razvoj informacijskih 
rešitev 

AUP Agile Unified Proces Agilni enoviti proces 

CASE Computer Aided Software 
Engineering 

Orodje za razvoj in vzdrževanje 
programske opreme 

DAO Data Access Object Objekt za dostop do baze 

DBMS Database Management System Sistemza upravljanje podatkovnih 
baz 

DSDM Dynamic Systems Development 
Method 

Metode za razvijanje dinamičnih 
sistemov 

FDD Feature Driven Development Razvoj na osnovi značilnosti 

GUI Graphic User Interface Uporabniški vmesnik 

IS Information System Informacijski sistem 

MSDN Microsoft Developer Network Del Microsofta, zadolžen za 
sodelovanje z razvijalci  

OOP Object Oriented Programming Objektno programiranje 
PB PowerBuilder Razvojno okolje PowerBuilder 
RAD Rapid Application Development Hiter razvoj informacijskih rešitev 
RIPP Rapid Iterative Production 

Prototyping 
Hitra iterativna izdelava s 
pomočjo prototipov  

VBA Visual Basic for Application Eno od okolij za razvoj 
informacijskih rešitev 

VCL Visual Component Library Knjižnica vizualnih komponent 
VS Visual Studio Razvojno okolje VisualStudio 
XP Extreme Programming Ekstremno programiranje  
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PRILOGA B: Odloč itveni model vrednotenja VBA kot orodje za hiter 
razvoj informacijskih rešitev z vidika razvoja  
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Drevo kriterijev
 
Kriterij Opis
 Primernost z vidika razvoja ustreznost razvojanega okolja z vidika razvoja

Hitrost razvoja
Lastna izgradnja

GUI vmesnik možnost učinkovite uporabe kontrolnikov,obrazcev,orodjarne...
Podpora testiranju debugger, možnost spremljanja vrednosti spremenljivk
Samodejno generiranje kode (makroji), mask, podatovni model (Case)
Intuitivnost intuitivnost razvojnega okolja (v kombinaciji z jezikom)

Komponentni razvoj
Možnost nakupa komponent sama ponudba na trgu
Ponovna uporaba komponent podpora hitremu integriranju posameznih komponent
Fleksibilnost (ortogonalnost) usklajeno delovanje posamezno delujočih komponent

Učinkovita dokumentacija Help datoteke v okolju
Podpora razvoju v skupini

Podpora sistemu za razvoj revizij sistemi za verzioniranje (CVS, RCS, StarTeam)
Stroški razvoja

Cena programerja povprečna programerska ura
Cena komponent
Cena razvojnega okolja
Cena izobraževanja dodatna izobraževanja, tečaji 

Kvaliteta inf. rešitve
Odzivnost inf. rešitve

Podpora dogodkov. progr. hitra in enostavna izbira "eventov"
Podpora delu s pod. bazami
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami možnost hitre povezljivosti 
Uporaba API-jev možnost uporabe zunanjih knjižnic in nabora funkcij

Varnost aplikacije
Možnost "okužbe" z virusi morebitna inherentna glede na okolje
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo zaščita izvorne kode
Robustnost ob napaki ne pride do sistemskih napak ali razkritij podatkov

Neodvisnost od lok. nastavitev uporabnika
Prenosljivost možnost prenosa informacijske rešitve

Na drug računalnik na enaki platformi (IS)
Na drugo platformo drug IS

 
Zaloge vrednosti
 
Kriterij Zaloga vrednosti
 Primernost z vidika razvoja neprimerno; manj primerno; primerno; zelo primerno

Hitrost razvoja nizka; srednja; visoka; zelo visoka
Lastna izgradnja počasna ; običajna; hitra; zelo učinkovita in hitra

GUI vmesnik ni podprta; delno podprta; dobro podprta; odlično podprta
Podpora testiranju ni podprta; delno podprta; podprta; dobro podprta
Samodejno generiranje ni podprta; podprta; dobro podprta
Intuitivnost ni podprta; podprta; dobro podprta

Komponentni razvoj ni podpore; majhna podpora ; podpora; odlična podpora
Možnost nakupa komponent ni mogoč; skromna ponudba; solidna ponudba; odlična ponudba
Ponovna uporaba komponent ni podprta; podprta; odlično podprta
Fleksibilnost (ortogonalnost) ni podprta; podprta; dobro podprta

Učinkovita dokumentacija je ni; nepopolna; pregledna; zelo pregledna in obsežna
Podpora razvoju v skupini ni podprta; podprta; dobro podprta

Podpora sistemu za razvoj revizij ni podprta; podprta; dobro podprta; odlično podprta
Stroški razvoja zelo visoka; visoka; običajna; nizka

Cena programerja zelo visoka; visoka; običajna; nizka
Cena komponent zelo visoka; visoka; nizka; brezplačna
Cena razvojnega okolja zelo visoka; visoka; nizka; je brezplačno
Cena izobraževanja visoka; običajna; nizka

Kvaliteta inf. rešitve nizka; srednje visoka; visoka; zelo visoka
Odzivnost inf. rešitve nizka; srednja; visoka; zelo visoka

Podpora dogodkov. progr. ni podprta; podprta; dobro podprta; odlično podprta
Podpora delu s pod. bazami ni podprta; delno podprta; dobro podprta; odlično podprta
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami ni podprta; delno podprta; odlično podprta
Uporaba API-jev ni podprta; podprta; dobro podprta

Varnost aplikacije nizka; srednja; visoka
Možnost "okužbe" z virusi zelo visoka; visoka; srednja; nizka; zelo nizka
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo zelo visoka; visoka; srednja; nizka; zelo nizka
Robustnost nerobusten; delno robusten; robusten

Neodvisnost od lok. nastavitev uporabnika delno podprta; podprta; dobro podprta
Prenosljivost ni podprta; delno podprta; dobro podprta

Na drug računalnik ni podprta; delno podprta; podprta; dobro podprta; odlično podprta
Na drugo platformo ni podprta; delno podprta; podprta; dobro podprta; odlično podprta
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Tabele odločitvenih pravil
  Hitrost razvoja Stroški razvoja Kvaliteta inf. rešitve Primernost z vidika razvoja
  48% 23% 29%  
 1 nizka <=običajna <=visoka neprimerno
2 <=srednja zelo visoka * neprimerno
3 <=srednja <=visoka <=visoka neprimerno
4 <=srednja * <=srednje visoka neprimerno
5 <=visoka zelo visoka <=srednje visoka neprimerno
6 <=visoka <=običajna nizka neprimerno
7 <=srednja >=visoka zelo visoka manj primerno
8 <=visoka visoka zelo visoka manj primerno
9 <=srednja nizka >=visoka manj primerno

10 srednja >=običajna >=visoka manj primerno
11 srednja:visoka običajna visoka manj primerno
12 visoka <=visoka >=visoka manj primerno
13 visoka <=običajna visoka manj primerno
14 >=visoka zelo visoka visoka manj primerno
15 visoka visoka >=srednje visoka manj primerno
16 visoka visoka:običajna srednje visoka:visoka manj primerno
17 visoka >=visoka srednje visoka manj primerno
18 visoka nizka <=srednje visoka manj primerno
19 zelo visoka zelo visoka <=visoka manj primerno
20 zelo visoka <=običajna nizka manj primerno
21 visoka >=običajna zelo visoka primerno
22 visoka nizka >=visoka primerno
23 zelo visoka <=visoka zelo visoka primerno
24 zelo visoka visoka >=srednje visoka primerno
25 zelo visoka >=visoka srednje visoka primerno
26 zelo visoka nizka <=srednje visoka primerno
27 zelo visoka >=običajna >=visoka zelo primerno
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 Lastna izgradnja Komponentni razvoj Učinkovita dokumentacija Podpora razvoju v skupini Hitrost razvoja
  46% 24% 9% 21%  
 1 počasna <=majhna podpora * * nizka
2 počasna <=podpora <=nepopolna * nizka
3 počasna <=podpora * <=podprta nizka
4 počasna * * ni podprta nizka
5 <=običajna ni podpore <=pregledna ni podprta nizka
6 <=običajna <=majhna podpora <=nepopolna ni podprta nizka
7 počasna >=podpora >=pregledna dobro podprta srednja
8 počasna odlična podpora * >=podprta srednja
9 <=običajna odlična podpora je ni podprta srednja

10 običajna <=majhna podpora * >=podprta srednja
11 običajna <=podpora <=nepopolna >=podprta srednja
12 običajna <=podpora <=pregledna podprta srednja
13 običajna * je ni podprta srednja
14 običajna:hitra ni podpore <=nepopolna >=podprta srednja
15 običajna:hitra <=majhna podpora je ni >=podprta srednja
16 običajna:hitra <=majhna podpora <=nepopolna podprta srednja
17 običajna:hitra <=podpora je ni podprta srednja
18 >=običajna ni podpore <=pregledna podprta srednja
19 običajna <=majhna podpora zelo pregledna in obsežna * srednja
20 običajna * zelo pregledna in obsežna ni podprta srednja
21 običajna:hitra <=majhna podpora zelo pregledna in obsežna ni podprta srednja
22 >=običajna ni podpore zelo pregledna in obsežna ni podprta srednja
23 običajna majhna podpora >=pregledna * srednja
24 običajna majhna podpora :podpora pregledna <=podprta srednja
25 običajna >=majhna podpora >=pregledna ni podprta srednja
26 običajna:hitra majhna podpora >=pregledna ni podprta srednja
27 običajna podpora <=nepopolna * srednja
28 običajna podpora <=pregledna <=podprta srednja
29 običajna >=podpora je ni <=podprta srednja
30 običajna >=podpora * ni podprta srednja
31 običajna:hitra podpora je ni <=podprta srednja
32 običajna:hitra podpora <=nepopolna ni podprta srednja
33 hitra ni podpore <=nepopolna * srednja
34 hitra <=majhna podpora je ni * srednja
35 hitra <=majhna podpora <=nepopolna <=podprta srednja
36 hitra <=majhna podpora * ni podprta srednja
37 hitra <=podpora je ni <=podprta srednja
38 hitra <=podpora <=nepopolna ni podprta srednja
39 >=hitra ni podpore <=pregledna <=podprta srednja
40 >=hitra ni podpore * ni podprta srednja
41 >=hitra <=majhna podpora <=nepopolna ni podprta srednja
42 običajna >=podpora >=pregledna dobro podprta visoka
43 običajna:hitra podpora pregledna dobro podprta visoka
44 običajna >=podpora zelo pregledna in obsežna >=podprta visoka
45 običajna:hitra >=podpora zelo pregledna in obsežna podprta visoka
46 običajna odlična podpora * dobro podprta visoka
47 običajna:hitra odlična podpora <=nepopolna dobro podprta visoka
48 običajna odlična podpora >=nepopolna >=podprta visoka
49 običajna:hitra odlična podpora nepopolna >=podprta visoka
50 običajna:hitra odlična podpora >=nepopolna podprta visoka
51 hitra <=podpora pregledna dobro podprta visoka
52 >=hitra <=majhna podpora >=pregledna dobro podprta visoka
53 hitra * zelo pregledna in obsežna podprta visoka
54 >=hitra <=majhna podpora zelo pregledna in obsežna >=podprta visoka
55 hitra majhna podpora :podpora nepopolna:pregledna dobro podprta visoka
56 hitra >=majhna podpora nepopolna dobro podprta visoka
57 >=hitra majhna podpora >=nepopolna dobro podprta visoka
58 hitra majhna podpora :podpora pregledna >=podprta visoka
59 hitra >=majhna podpora >=pregledna podprta visoka
60 >=hitra majhna podpora >=pregledna >=podprta visoka
61 hitra podpora <=pregledna dobro podprta visoka
62 hitra >=podpora <=nepopolna dobro podprta visoka
63 hitra podpora nepopolna:pregledna >=podprta visoka
64 hitra >=podpora nepopolna >=podprta visoka
65 hitra >=podpora >=nepopolna podprta visoka
66 >=hitra podpora nepopolna podprta visoka
67 hitra podpora pregledna * visoka
68 hitra >=podpora >=pregledna <=podprta visoka
69 >=hitra podpora >=pregledna ni podprta visoka
70 hitra odlična podpora <=nepopolna * visoka
71 hitra odlična podpora * <=podprta visoka
72 >=hitra odlična podpora je ni ni podprta visoka
73 zelo učinkovita in hitra <=majhna podpora * dobro podprta visoka
74 zelo učinkovita in hitra majhna podpora * >=podprta visoka
75 zelo učinkovita in hitra majhna podpora :podpora <=nepopolna podprta visoka
76 zelo učinkovita in hitra majhna podpora >=pregledna * visoka

 

 

 



 vii 

 

DEXi 6.9.2006 Stran 7
 77 zelo učinkovita in hitra majhna podpora :podpora >=pregledna ni podprta visoka
78 zelo učinkovita in hitra podpora <=nepopolna <=podprta visoka
79 zelo učinkovita in hitra podpora * ni podprta visoka
80 zelo učinkovita in hitra >=podpora je ni ni podprta visoka
81 >=hitra >=podpora zelo pregledna in obsežna dobro podprta zelo visoka
82 >=hitra odlična podpora >=pregledna dobro podprta zelo visoka
83 zelo učinkovita in hitra >=podpora * dobro podprta zelo visoka
84 zelo učinkovita in hitra >=podpora >=pregledna >=podprta zelo visoka
85 zelo učinkovita in hitra odlična podpora * >=podprta zelo visoka
86 zelo učinkovita in hitra odlična podpora >=nepopolna * zelo visoka
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 GUI vmesnik Podpora testiranju Samodejno generiranje Intuitivnost Lastna izgradnja
  28% 23% 29% 21%  
 1 ni podprta ni podprta ni podprta * počasna 
2 ni podprta ni podprta <=podprta <=podprta počasna 
3 ni podprta <=delno podprta <=podprta ni podprta počasna 
4 ni podprta * ni podprta <=podprta počasna 
5 <=delno podprta ni podprta ni podprta <=podprta počasna 
6 <=delno podprta ni podprta * ni podprta počasna 
7 * ni podprta ni podprta ni podprta počasna 
8 ni podprta <=podprta >=podprta dobro podprta običajna
9 ni podprta * podprta dobro podprta običajna

10 <=delno podprta ni podprta >=podprta dobro podprta običajna
11 <=dobro podprta ni podprta podprta dobro podprta običajna
12 ni podprta <=podprta dobro podprta >=podprta običajna
13 <=delno podprta ni podprta dobro podprta >=podprta običajna
14 <=dobro podprta ni podprta dobro podprta podprta običajna
15 ni podprta delno podprta:podprta * dobro podprta običajna
16 ni podprta >=delno podprta <=podprta dobro podprta običajna
17 <=delno podprta delno podprta:podprta ni podprta dobro podprta običajna
18 ni podprta delno podprta:podprta >=podprta >=podprta običajna
19 ni podprta >=delno podprta podprta >=podprta običajna
20 ni podprta delno podprta:podprta dobro podprta * običajna
21 ni podprta >=delno podprta dobro podprta ni podprta običajna
22 ni podprta podprta >=podprta * običajna
23 ni podprta >=podprta podprta * običajna
24 ni podprta >=podprta >=podprta ni podprta običajna
25 <=delno podprta >=podprta podprta ni podprta običajna
26 delno podprta ni podprta * dobro podprta običajna
27 delno podprta <=podprta ni podprta dobro podprta običajna
28 delno podprta:dobro podprta ni podprta <=podprta dobro podprta običajna
29 >=delno podprta ni podprta ni podprta dobro podprta običajna
30 delno podprta ni podprta >=podprta >=podprta običajna
31 delno podprta:dobro podprta ni podprta podprta >=podprta običajna
32 delno podprta:dobro podprta ni podprta >=podprta podprta običajna
33 >=delno podprta ni podprta podprta podprta običajna
34 delno podprta delno podprta:podprta ni podprta * običajna
35 delno podprta >=delno podprta ni podprta <=podprta običajna
36 delno podprta >=delno podprta <=podprta ni podprta običajna
37 delno podprta:dobro podprta delno podprta:podprta ni podprta <=podprta običajna
38 >=delno podprta delno podprta ni podprta <=podprta običajna
39 >=delno podprta delno podprta <=podprta ni podprta običajna
40 >=delno podprta delno podprta:podprta ni podprta ni podprta običajna
41 dobro podprta ni podprta <=podprta >=podprta običajna
42 dobro podprta ni podprta * podprta običajna
43 dobro podprta <=podprta ni podprta podprta običajna
44 >=dobro podprta ni podprta ni podprta >=podprta običajna
45 >=dobro podprta ni podprta <=podprta podprta običajna
46 >=dobro podprta <=delno podprta ni podprta podprta običajna
47 dobro podprta ni podprta podprta * običajna
48 dobro podprta ni podprta >=podprta <=podprta običajna
49 >=dobro podprta ni podprta podprta <=podprta običajna
50 >=dobro podprta <=delno podprta podprta ni podprta običajna
51 ni podprta dobro podprta dobro podprta >=podprta hitra
52 <=delno podprta dobro podprta dobro podprta podprta hitra
53 delno podprta delno podprta:podprta >=podprta >=podprta hitra
54 delno podprta >=delno podprta podprta >=podprta hitra
55 delno podprta >=delno podprta >=podprta podprta hitra
56 delno podprta:dobro podprta delno podprta >=podprta podprta hitra
57 >=delno podprta delno podprta podprta >=podprta hitra
58 >=delno podprta delno podprta:podprta podprta podprta hitra
59 delno podprta delno podprta:podprta dobro podprta * hitra
60 delno podprta >=delno podprta dobro podprta <=podprta hitra
61 delno podprta:dobro podprta delno podprta dobro podprta <=podprta hitra
62 delno podprta:dobro podprta delno podprta:podprta dobro podprta ni podprta hitra
63 >=delno podprta delno podprta dobro podprta ni podprta hitra
64 delno podprta dobro podprta <=podprta dobro podprta hitra
65 delno podprta:dobro podprta dobro podprta ni podprta dobro podprta hitra
66 >=dobro podprta ni podprta dobro podprta dobro podprta hitra
67 dobro podprta >=delno podprta ni podprta dobro podprta hitra
68 >=dobro podprta delno podprta <=podprta dobro podprta hitra
69 >=dobro podprta delno podprta:podprta ni podprta dobro podprta hitra
70 dobro podprta podprta >=podprta ni podprta hitra
71 >=dobro podprta podprta podprta <=podprta hitra
72 >=dobro podprta >=podprta podprta ni podprta hitra
73 dobro podprta dobro podprta ni podprta * hitra
74 >=dobro podprta dobro podprta ni podprta <=podprta hitra
75 >=dobro podprta dobro podprta <=podprta ni podprta hitra
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 76 odlično podprta ni podprta >=podprta dobro podprta hitra
77 odlično podprta <=delno podprta podprta dobro podprta hitra
78 odlično podprta ni podprta dobro podprta * hitra
79 odlično podprta <=delno podprta dobro podprta ni podprta hitra
80 odlično podprta podprta ni podprta >=podprta hitra
81 odlično podprta podprta <=podprta podprta hitra
82 odlično podprta >=podprta ni podprta podprta hitra
83 >=delno podprta dobro podprta dobro podprta dobro podprta zelo učinkovita in hitra
84 >=dobro podprta >=delno podprta dobro podprta dobro podprta zelo učinkovita in hitra
85 >=dobro podprta >=podprta >=podprta dobro podprta zelo učinkovita in hitra
86 >=dobro podprta >=podprta dobro podprta >=podprta zelo učinkovita in hitra
87 >=dobro podprta dobro podprta >=podprta >=podprta zelo učinkovita in hitra
88 >=dobro podprta dobro podprta dobro podprta * zelo učinkovita in hitra
89 odlično podprta >=delno podprta dobro podprta >=podprta zelo učinkovita in hitra
90 odlično podprta >=podprta dobro podprta * zelo učinkovita in hitra
91 odlično podprta dobro podprta * dobro podprta zelo učinkovita in hitra
 
 
 Možnost nakupa komponent Ponovna uporaba komponent Fleksibilnost (ortogonalnost) Komponentni razvoj
  31% 48% 21%  
 1 ni mogoč * ni podprta ni podpore
2 <=skromna ponudba ni podprta * ni podpore
3 ni mogoč >=podprta >=podprta majhna podpora 
4 >=skromna ponudba podprta ni podprta majhna podpora 
5 >=solidna ponudba ni podprta * majhna podpora 
6 >=solidna ponudba <=podprta ni podprta majhna podpora 
7 skromna ponudba >=podprta >=podprta podpora
8 skromna ponudba:solidna ponudba podprta >=podprta podpora
9 >=skromna ponudba podprta podprta podpora

10 skromna ponudba odlično podprta * podpora
11 >=skromna ponudba odlično podprta ni podprta podpora
12 >=solidna ponudba odlično podprta >=podprta odlična podpora
13 odlična ponudba >=podprta dobro podprta odlična podpora
 
 
 Podpora sistemu za razvoj revizij Podpora razvoju v skupini
  100%  
 1 ni podprta ni podprta
2 podprta podprta
3 >=dobro podprta dobro podprta
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 Cena programerja Cena komponent Cena razvojnega okolja Cena izobraževanja Stroški razvoja
  54% 19% 15% 12%  
 1 zelo visoka <=visoka * * zelo visoka
2 zelo visoka <=nizka <=visoka * zelo visoka
3 zelo visoka <=nizka * <=običajna zelo visoka
4 zelo visoka * zelo visoka <=običajna zelo visoka
5 zelo visoka * <=visoka visoka zelo visoka
6 <=visoka zelo visoka <=visoka <=običajna zelo visoka
7 <=visoka zelo visoka * visoka zelo visoka
8 <=visoka <=visoka zelo visoka visoka zelo visoka
9 zelo visoka >=nizka >=nizka nizka visoka

10 zelo visoka brezplačna * nizka visoka
11 zelo visoka brezplačna >=visoka >=običajna visoka
12 <=visoka brezplačna visoka običajna visoka
13 zelo visoka brezplačna >=nizka * visoka
14 <=visoka brezplačna >=nizka visoka visoka
15 visoka zelo visoka * nizka visoka
16 visoka <=visoka <=nizka nizka visoka
17 visoka <=nizka zelo visoka nizka visoka
18 visoka:običajna <=visoka zelo visoka nizka visoka
19 visoka zelo visoka >=nizka >=običajna visoka
20 visoka <=visoka nizka >=običajna visoka
21 visoka <=visoka >=nizka običajna visoka
22 visoka visoka <=nizka >=običajna visoka
23 visoka visoka * običajna visoka
24 visoka visoka:nizka zelo visoka >=običajna visoka
25 visoka >=visoka <=visoka običajna visoka
26 visoka:običajna visoka zelo visoka >=običajna visoka
27 visoka:običajna visoka <=visoka običajna visoka
28 visoka visoka visoka:nizka * visoka
29 visoka visoka >=visoka <=običajna visoka
30 visoka >=visoka visoka <=običajna visoka
31 visoka >=visoka >=visoka visoka visoka
32 visoka:običajna visoka visoka <=običajna visoka
33 visoka nizka zelo visoka * visoka
34 visoka >=nizka <=visoka <=običajna visoka
35 visoka >=nizka * visoka visoka
36 običajna <=visoka zelo visoka * visoka
37 običajna <=visoka <=visoka <=običajna visoka
38 >=običajna <=visoka zelo visoka visoka visoka
39 visoka >=visoka je brezplačno nizka običajna
40 visoka:običajna visoka je brezplačno nizka običajna
41 visoka >=nizka >=visoka nizka običajna
42 visoka:običajna nizka visoka nizka običajna
43 visoka >=nizka >=nizka >=običajna običajna
44 visoka:običajna nizka nizka običajna običajna
45 visoka brezplačna * nizka običajna
46 visoka:običajna brezplačna zelo visoka nizka običajna
47 običajna <=visoka >=visoka nizka običajna
48 običajna <=nizka visoka nizka običajna
49 >=običajna zelo visoka visoka nizka običajna
50 običajna <=visoka >=nizka * običajna
51 običajna <=nizka nizka <=običajna običajna
52 običajna nizka <=visoka * običajna
53 običajna nizka <=nizka <=običajna običajna
54 običajna >=nizka zelo visoka * običajna
55 običajna >=nizka <=visoka <=običajna običajna
56 >=običajna nizka zelo visoka * običajna
57 nizka zelo visoka <=visoka >=običajna običajna
58 nizka <=visoka <=visoka običajna običajna
59 nizka <=nizka zelo visoka >=običajna običajna
60 nizka zelo visoka visoka * običajna
61 nizka <=visoka visoka <=običajna običajna
62 >=običajna >=nizka >=nizka nizka nizka
63 >=običajna >=nizka je brezplačno * nizka
64 >=običajna brezplačna >=visoka nizka nizka
65 >=običajna brezplačna >=nizka * nizka
66 nizka * >=nizka * nizka
67 nizka >=visoka >=visoka nizka nizka
68 nizka >=nizka >=visoka * nizka
69 nizka brezplačna * * nizka
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 Odzivnost inf. rešitve Varnost aplikacije Neodvisnost od lok. nastavitev uporabnika Prenosljivost Kvaliteta inf. rešitve
  35% 29% 18% 18%  
 1 nizka nizka * * nizka
2 nizka <=srednja <=podprta * nizka
3 nizka <=srednja * <=delno podprta nizka
4 nizka * delno podprta * nizka
5 nizka * <=podprta <=delno podprta nizka
6 nizka * * ni podprta nizka
7 <=srednja <=srednja delno podprta ni podprta nizka
8 <=visoka nizka delno podprta <=delno podprta nizka
9 <=visoka nizka <=podprta ni podprta nizka

10 nizka >=srednja dobro podprta dobro podprta srednje visoka
11 <=srednja srednja dobro podprta dobro podprta srednje visoka
12 nizka visoka >=podprta dobro podprta srednje visoka
13 nizka visoka dobro podprta >=delno podprta srednje visoka
14 srednja <=srednja * dobro podprta srednje visoka
15 srednja * delno podprta dobro podprta srednje visoka
16 srednja:visoka nizka * dobro podprta srednje visoka
17 srednja:visoka <=srednja delno podprta dobro podprta srednje visoka
18 >=srednja nizka delno podprta dobro podprta srednje visoka
19 srednja <=srednja >=podprta >=delno podprta srednje visoka
20 srednja * podprta delno podprta srednje visoka
21 srednja:visoka nizka >=podprta >=delno podprta srednje visoka
22 >=srednja nizka podprta delno podprta srednje visoka
23 srednja <=srednja dobro podprta * srednje visoka
24 srednja * dobro podprta ni podprta srednje visoka
25 srednja:visoka nizka dobro podprta * srednje visoka
26 srednja:visoka <=srednja dobro podprta ni podprta srednje visoka
27 >=srednja nizka dobro podprta ni podprta srednje visoka
28 srednja srednja * >=delno podprta srednje visoka
29 srednja >=srednja delno podprta >=delno podprta srednje visoka
30 srednja >=srednja <=podprta delno podprta srednje visoka
31 srednja:visoka srednja delno podprta >=delno podprta srednje visoka
32 >=srednja srednja delno podprta delno podprta srednje visoka
33 srednja srednja >=podprta * srednje visoka
34 srednja >=srednja podprta <=delno podprta srednje visoka
35 srednja >=srednja >=podprta ni podprta srednje visoka
36 srednja:visoka srednja >=podprta ni podprta srednje visoka
37 srednja visoka delno podprta * srednje visoka
38 srednja visoka <=podprta <=delno podprta srednje visoka
39 srednja visoka * ni podprta srednje visoka
40 srednja:visoka visoka delno podprta ni podprta srednje visoka
41 visoka srednja delno podprta * srednje visoka
42 visoka srednja * ni podprta srednje visoka
43 visoka >=srednja delno podprta ni podprta srednje visoka
44 >=visoka srednja delno podprta <=delno podprta srednje visoka
45 zelo visoka nizka delno podprta * srednje visoka
46 zelo visoka nizka <=podprta <=delno podprta srednje visoka
47 zelo visoka nizka * ni podprta srednje visoka
48 zelo visoka <=srednja delno podprta <=delno podprta srednje visoka
49 srednja visoka >=podprta dobro podprta visoka
50 srednja visoka dobro podprta >=delno podprta visoka
51 visoka srednja >=podprta >=delno podprta visoka
52 visoka >=srednja podprta delno podprta visoka
53 >=visoka srednja >=podprta delno podprta visoka
54 visoka visoka delno podprta >=delno podprta visoka
55 visoka visoka <=podprta delno podprta visoka
56 >=visoka visoka delno podprta delno podprta visoka
57 visoka visoka podprta <=delno podprta visoka
58 visoka visoka >=podprta ni podprta visoka
59 >=visoka visoka podprta ni podprta visoka
60 zelo visoka nizka >=podprta dobro podprta visoka
61 zelo visoka nizka dobro podprta >=delno podprta visoka
62 zelo visoka <=srednja dobro podprta delno podprta visoka
63 zelo visoka srednja delno podprta dobro podprta visoka
64 zelo visoka srednja >=podprta <=delno podprta visoka
65 zelo visoka >=srednja podprta ni podprta visoka
66 zelo visoka visoka delno podprta <=delno podprta visoka
67 zelo visoka visoka <=podprta ni podprta visoka
68 >=visoka visoka >=podprta dobro podprta zelo visoka
69 >=visoka visoka dobro podprta >=delno podprta zelo visoka
70 zelo visoka >=srednja >=podprta dobro podprta zelo visoka
71 zelo visoka visoka * dobro podprta zelo visoka
72 zelo visoka visoka >=podprta >=delno podprta zelo visoka
73 zelo visoka visoka dobro podprta * zelo visoka
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 Podpora dogodkov. progr. Podpora delu s pod. bazami Povezljivost z drugimi inf. rešitvami Uporaba API-jev Odzivnost inf. rešitve
  24% 23% 31% 23%  
 1 ni podprta ni podprta ni podprta * nizka
2 ni podprta ni podprta <=delno podprta <=podprta nizka
3 ni podprta ni podprta * ni podprta nizka
4 ni podprta <=delno podprta ni podprta <=podprta nizka
5 ni podprta <=delno podprta <=delno podprta ni podprta nizka
6 ni podprta * ni podprta ni podprta nizka
7 <=podprta ni podprta ni podprta <=podprta nizka
8 <=podprta ni podprta <=delno podprta ni podprta nizka
9 <=dobro podprta ni podprta ni podprta ni podprta nizka

10 ni podprta <=delno podprta >=delno podprta dobro podprta srednja
11 ni podprta * delno podprta dobro podprta srednja
12 <=dobro podprta ni podprta >=delno podprta dobro podprta srednja
13 ni podprta <=delno podprta odlično podprta >=podprta srednja
14 <=dobro podprta ni podprta odlično podprta >=podprta srednja
15 ni podprta delno podprta * dobro podprta srednja
16 ni podprta >=delno podprta <=delno podprta dobro podprta srednja
17 <=podprta delno podprta:dobro podprta ni podprta dobro podprta srednja
18 <=dobro podprta delno podprta ni podprta dobro podprta srednja
19 ni podprta delno podprta >=delno podprta >=podprta srednja
20 ni podprta >=delno podprta delno podprta >=podprta srednja
21 ni podprta delno podprta odlično podprta * srednja
22 ni podprta >=delno podprta odlično podprta ni podprta srednja
23 <=podprta delno podprta odlično podprta ni podprta srednja
24 ni podprta >=dobro podprta <=delno podprta >=podprta srednja
25 <=podprta dobro podprta ni podprta >=podprta srednja
26 <=dobro podprta >=dobro podprta ni podprta podprta srednja
27 ni podprta >=dobro podprta delno podprta * srednja
28 ni podprta >=dobro podprta >=delno podprta ni podprta srednja
29 podprta <=dobro podprta ni podprta dobro podprta srednja
30 podprta:dobro podprta ni podprta * dobro podprta srednja
31 podprta:dobro podprta <=delno podprta ni podprta dobro podprta srednja
32 >=podprta ni podprta ni podprta dobro podprta srednja
33 podprta:dobro podprta ni podprta >=delno podprta >=podprta srednja
34 podprta <=delno podprta odlično podprta ni podprta srednja
35 podprta:dobro podprta ni podprta odlično podprta * srednja
36 >=podprta ni podprta odlično podprta ni podprta srednja
37 podprta delno podprta * ni podprta srednja
38 podprta delno podprta:dobro podprta ni podprta * srednja
39 podprta:dobro podprta delno podprta ni podprta * srednja
40 podprta:dobro podprta >=delno podprta ni podprta <=podprta srednja
41 >=podprta delno podprta ni podprta <=podprta srednja
42 >=podprta delno podprta <=delno podprta ni podprta srednja
43 >=podprta >=delno podprta ni podprta ni podprta srednja
44 dobro podprta ni podprta * >=podprta srednja
45 dobro podprta <=delno podprta ni podprta >=podprta srednja
46 dobro podprta * ni podprta podprta srednja
47 >=dobro podprta ni podprta ni podprta >=podprta srednja
48 >=dobro podprta <=delno podprta ni podprta podprta srednja
49 dobro podprta ni podprta >=delno podprta * srednja
50 >=dobro podprta ni podprta >=delno podprta ni podprta srednja
51 >=dobro podprta <=delno podprta delno podprta ni podprta srednja
52 odlično podprta ni podprta ni podprta * srednja
53 odlično podprta ni podprta * ni podprta srednja
54 odlično podprta <=delno podprta ni podprta <=podprta srednja
55 odlično podprta <=delno podprta <=delno podprta ni podprta srednja
56 odlično podprta * ni podprta ni podprta srednja
57 ni podprta >=dobro podprta odlično podprta >=podprta visoka
58 <=podprta dobro podprta odlično podprta podprta visoka
59 podprta delno podprta >=delno podprta >=podprta visoka
60 podprta delno podprta:dobro podprta >=delno podprta podprta visoka
61 podprta >=delno podprta delno podprta >=podprta visoka
62 podprta:dobro podprta delno podprta:dobro podprta delno podprta podprta visoka
63 >=podprta delno podprta delno podprta >=podprta visoka
64 podprta dobro podprta >=delno podprta <=podprta visoka
65 podprta >=dobro podprta delno podprta * visoka
66 podprta:dobro podprta dobro podprta delno podprta <=podprta visoka
67 >=podprta >=dobro podprta >=delno podprta ni podprta visoka
68 podprta odlično podprta <=delno podprta dobro podprta visoka
69 >=podprta odlično podprta ni podprta dobro podprta visoka
70 >=dobro podprta >=delno podprta odlično podprta ni podprta visoka
71 >=dobro podprta >=dobro podprta ni podprta dobro podprta visoka
72 odlično podprta ni podprta >=delno podprta >=podprta visoka
73 odlično podprta <=delno podprta delno podprta >=podprta visoka
74 odlično podprta delno podprta <=delno podprta dobro podprta visoka
75 odlično podprta >=delno podprta ni podprta dobro podprta visoka
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 76 odlično podprta >=dobro podprta ni podprta >=podprta visoka
77 >=podprta >=dobro podprta odlično podprta dobro podprta zelo visoka
78 >=podprta odlično podprta odlično podprta >=podprta zelo visoka
79 >=dobro podprta >=delno podprta odlično podprta >=podprta zelo visoka
80 >=dobro podprta >=dobro podprta >=delno podprta dobro podprta zelo visoka
81 >=dobro podprta odlično podprta >=delno podprta >=podprta zelo visoka
82 odlično podprta >=dobro podprta >=delno podprta >=podprta zelo visoka
 
  Možnost "okužbe" z virusi Možnost nepooblaščenih posegov v kodo Robustnost Varnost aplikacije
  33% 41% 26%  
 1 zelo visoka <=nizka <=delno robusten nizka
2 <=visoka <=srednja * nizka
3 <=visoka * nerobusten nizka
4 <=nizka zelo visoka * nizka
5 <=nizka <=visoka <=delno robusten nizka
6 * zelo visoka <=delno robusten nizka
7 * <=visoka nerobusten nizka
8 <=visoka >=nizka robusten srednja
9 <=srednja nizka robusten srednja

10 <=visoka zelo nizka >=delno robusten srednja
11 visoka >=nizka >=delno robusten srednja
12 visoka:srednja nizka >=delno robusten srednja
13 srednja visoka:nizka robusten srednja
14 srednja:nizka visoka:srednja robusten srednja
15 >=srednja visoka robusten srednja
16 srednja srednja:nizka * srednja
17 srednja >=srednja nerobusten srednja
18 srednja:nizka srednja * srednja
19 srednja:nizka srednja:nizka nerobusten srednja
20 >=srednja srednja <=delno robusten srednja
21 zelo nizka <=visoka robusten srednja
22 zelo nizka visoka >=delno robusten srednja
23 zelo nizka visoka:srednja delno robusten srednja
24 >=srednja zelo nizka >=delno robusten visoka
25 >=nizka >=nizka >=delno robusten visoka
26 >=nizka zelo nizka * visoka
27 zelo nizka >=srednja robusten visoka
28 zelo nizka >=nizka * visoka
 
  Na drug računalnik Na drugo platformo Prenosljivost
  71% 29%  
 1 ni podprta * ni podprta
2 <=delno podprta ni podprta ni podprta
3 delno podprta:podprta >=delno podprta delno podprta
4 >=delno podprta delno podprta delno podprta
5 podprta * delno podprta
6 >=podprta <=delno podprta delno podprta
7 >=dobro podprta >=podprta dobro podprta
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Povprečne uteži
 Kriterij Lokalne Globalne Lok.norm. Glob.norm.
 Primernost z vidika razvoja

Hitrost razvoja 48,1 48,1 48,1 48,1
Lastna izgradnja 45,7 22,0 48,3 23,3

GUI vmesnik 27,6 6,1 31,5 7,3
Podpora testiranju 22,9 5,0 26,1 6,1
Samodejno generiranje 28,8 6,4 24,7 5,7
Intuitivnost 20,7 4,6 17,7 4,1

Komponentni razvoj 23,8 11,5 25,2 12,1
Možnost nakupa komponent 31,1 3,6 37,6 4,6
Ponovna uporaba komponent 47,7 5,5 43,2 5,2
Fleksibilnost (ortogonalnost) 21,2 2,4 19,2 2,3

Učinkovita dokumentacija 9,3 4,5 9,8 4,7
Podpora razvoju v skupini 21,1 10,2 16,7 8,0

Podpora sistemu za razvoj revizij 100,0 10,2 100,0 8,0
Stroški razvoja 22,8 22,8 22,8 22,8

Cena programerja 53,6 12,2 55,3 12,6
Cena komponent 18,9 4,3 19,5 4,4
Cena razvojnega okolja 15,3 3,5 15,8 3,6
Cena izobraževanja 12,2 2,8 9,4 2,1

Kvaliteta inf. rešitve 29,1 29,1 29,1 29,1
Odzivnost inf. rešitve 35,5 10,3 42,3 12,3

Podpora dogodkov. progr. 23,9 2,5 27,6 3,4
Podpora delu s pod. bazami 22,5 2,3 26,0 3,2
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami 31,0 3,2 26,8 3,3
Uporaba API-jev 22,6 2,3 19,6 2,4

Varnost aplikacije 28,6 8,3 25,6 7,4
Možnost "okužbe" z virusi 33,3 2,8 37,1 2,8
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo 41,1 3,4 45,8 3,4
Robustnost 25,6 2,1 17,1 1,3

Neodvisnost od lok. nastavitev uporabnika 18,0 5,2 16,1 4,7
Prenosljivost 18,0 5,2 16,1 4,7

Na drug računalnik 71,4 3,7 71,4 3,3
Na drugo platformo 28,6 1,5 28,6 1,3

 
Rezultati vrednotenja
 
Kriterij VBA
 Primernost z vidika razvoja manj primerno

Hitrost razvoja zelo visoka
Lastna izgradnja zelo učinkovita in hitra

GUI vmesnik dobro podprta
Podpora testiranju podprta
Samodejno generiranje podprta
Intuitivnost dobro podprta

Komponentni razvoj podpora
Možnost nakupa komponent solidna ponudba
Ponovna uporaba komponent podprta
Fleksibilnost (ortogonalnost) podprta

Učinkovita dokumentacija pregledna
Podpora razvoju v skupini podprta

Podpora sistemu za razvoj revizij podprta
Stroški razvoja običajna

Cena programerja običajna
Cena komponent visoka
Cena razvojnega okolja nizka
Cena izobraževanja običajna

Kvaliteta inf. rešitve nizka
Odzivnost inf. rešitve visoka

Podpora dogodkov. progr. dobro podprta
Podpora delu s pod. bazami delno podprta
Povezljivost z drugimi inf. rešitvami delno podprta
Uporaba API-jev podprta

Varnost aplikacije nizka
Možnost "okužbe" z virusi visoka
Možnost nepooblaščenih posegov v kodo srednja
Robustnost nerobusten

Neodvisnost od lok. nastavitev uporabnika delno podprta
Prenosljivost ni podprta

Na drug računalnik podprta
Na drugo platformo ni podprta
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Drevo kriterijev
 
Kriterij Opis
 Primernost z vidika uporabe ustreznost VBA z vidika razvoja

Hitrost uporabe Hitrost izvajanja programske rešitve
Hitrost zagona
Hitrost izvajanja

Predstavitvene zmožnosti
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza
Grafične zmogljivosti izpisov

Število uporabnikov
Širok krog uporabnikov ob centralni namestitivi
Stopnjevana zmogljivost
Podpora arhitekturi odjemalec-strežnik

Vzdrževanje
Strošek licence
Stroški sprememb

 
Zaloge vrednosti
 
Kriterij Zaloga vrednosti
 Primernost z vidika uporabe neprimerno; manj primerno; primerno; zelo primerno

Hitrost uporabe nizka; srednja; visoka; zelo visoka
Hitrost zagona nizka; srednja; visoka
Hitrost izvajanja nizka; srednja; visoka; zelo visoka

Predstavitvene zmožnosti skromne; povprečne; visoke; zelo visoke
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza skromne; povprečne; visoke; zelo visoke
Grafične zmogljivosti izpisov skromne; povprečne; visoke; zelo visoke

Število uporabnikov majhno; srednje; visoko
Širok krog uporabnikov ob centralni namestitivi en uporabnik; omejeno število uporabnikov; veliko število uporabnikov
Stopnjevana zmogljivost malo uporabnikov; več uporab. ob nižji hitrosti; več uporab. ob visoki hitrosti
Podpora arhitekturi odjemalec-strežnik ni podprta; delno podprta; dobro podprta

Vzdrževanje visoka; srednja; nizka
Strošek licence visoka; srednja; nizka; brezplačna
Stroški sprememb visoka; srednja; nizka
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Tabele odločitvenih pravil
  Hitrost uporabe Predstavitvene zmožnosti Število uporabnikov Vzdrževanje Primernost z vidika uporabe
  30% 34% 10% 26%  
 1 nizka skromne * * neprimerno
2 nizka <=povprečne majhno * neprimerno
3 nizka <=povprečne <=srednje <=srednja neprimerno
4 nizka <=povprečne * visoka neprimerno
5 <=srednja skromne * <=srednja neprimerno
6 <=srednja <=povprečne majhno visoka neprimerno
7 * skromne majhno visoka neprimerno
8 nizka povprečne:visoke >=srednje nizka manj primerno
9 <=srednja povprečne srednje nizka manj primerno

10 nizka povprečne:visoke visoko >=srednja manj primerno
11 <=srednja povprečne:visoke visoko srednja manj primerno
12 <=visoka povprečne visoko srednja manj primerno
13 nizka visoke * * manj primerno
14 nizka >=visoke majhno <=srednja manj primerno
15 nizka >=visoke * visoka manj primerno
16 <=srednja visoke * <=srednja manj primerno
17 <=srednja >=visoke majhno visoka manj primerno
18 <=visoka visoke majhno <=srednja manj primerno
19 <=visoka visoke <=srednje visoka manj primerno
20 srednja <=povprečne <=srednje nizka manj primerno
21 srednja:visoka skromne * nizka manj primerno
22 >=srednja skromne majhno nizka manj primerno
23 srednja povprečne <=srednje >=srednja manj primerno
24 srednja povprečne:visoke * srednja manj primerno
25 srednja:visoka povprečne * srednja manj primerno
26 srednja:visoka povprečne:visoke majhno srednja manj primerno
27 srednja povprečne srednje * manj primerno
28 srednja povprečne:visoke >=srednje <=srednja manj primerno
29 srednja:visoka povprečne >=srednje <=srednja manj primerno
30 srednja:visoka povprečne:visoke srednje visoka manj primerno
31 >=srednja povprečne >=srednje visoka manj primerno
32 visoka skromne * >=srednja manj primerno
33 visoka <=povprečne * srednja manj primerno
34 visoka <=visoke majhno srednja manj primerno
35 >=visoka skromne majhno >=srednja manj primerno
36 >=visoka skromne <=srednje srednja manj primerno
37 visoka skromne >=srednje * manj primerno
38 visoka <=povprečne >=srednje <=srednja manj primerno
39 visoka <=visoke srednje visoka manj primerno
40 >=visoka skromne srednje <=srednja manj primerno
41 >=visoka <=povprečne >=srednje visoka manj primerno
42 visoka povprečne * <=srednja manj primerno
43 visoka povprečne:visoke majhno <=srednja manj primerno
44 visoka povprečne:visoke <=srednje visoka manj primerno
45 >=visoka povprečne * visoka manj primerno
46 <=srednja zelo visoke * nizka primerno
47 <=srednja zelo visoke >=srednje >=srednja primerno
48 <=visoka zelo visoke srednje srednja primerno
49 srednja >=povprečne visoko nizka primerno
50 srednja:visoka povprečne visoko nizka primerno
51 srednja >=visoke * nizka primerno
52 srednja zelo visoke * >=srednja primerno
53 srednja:visoka zelo visoke <=srednje srednja primerno
54 srednja zelo visoke >=srednje * primerno
55 srednja:visoka zelo visoke srednje <=srednja primerno
56 srednja:visoka zelo visoke >=srednje visoka primerno
57 >=srednja zelo visoke srednje visoka primerno
58 visoka povprečne * nizka primerno
59 >=visoka povprečne majhno nizka primerno
60 visoka visoke >=srednje srednja primerno
61 visoka >=visoke srednje srednja primerno
62 visoka visoke visoko <=srednja primerno
63 visoka >=visoke visoko visoka primerno
64 >=visoka visoke visoko visoka primerno
65 visoka zelo visoke <=srednje <=srednja primerno
66 visoka zelo visoke * visoka primerno
67 >=visoka zelo visoke <=srednje visoka primerno
68 zelo visoka skromne >=srednje nizka primerno
69 zelo visoka skromne visoko >=srednja primerno
70 zelo visoka <=povprečne visoko srednja primerno
71 zelo visoka povprečne majhno >=srednja primerno
72 zelo visoka povprečne * srednja primerno
73 zelo visoka visoke * visoka primerno
74 zelo visoka >=visoke <=srednje visoka primerno
75 >=visoka >=visoke * nizka zelo primerno
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 76 >=visoka zelo visoke visoko >=srednja zelo primerno
77 zelo visoka >=povprečne >=srednje nizka zelo primerno
78 zelo visoka >=visoke * >=srednja zelo primerno
79 zelo visoka zelo visoke visoko * zelo primerno
 
  Hitrost zagona Hitrost izvajanja Hitrost uporabe
  48% 52%  
 1 <=srednja nizka nizka
2 nizka >=srednja srednja
3 <=srednja srednja:visoka srednja
4 * srednja srednja
5 visoka <=srednja srednja
6 srednja zelo visoka visoka
7 visoka visoka visoka
8 visoka zelo visoka zelo visoka
 
  Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza Grafične zmogljivosti izpisov Predstavitvene zmožnosti
  52% 48%  
 1 skromne <=povprečne skromne
2 <=povprečne skromne skromne
3 skromne >=visoke povprečne
4 <=povprečne visoke povprečne
5 povprečne povprečne:visoke povprečne
6 >=visoke skromne povprečne
7 povprečne zelo visoke visoke
8 visoke povprečne:visoke visoke
9 >=visoke povprečne visoke

10 >=visoke zelo visoke zelo visoke
11 zelo visoke >=visoke zelo visoke
 
  Širok krog uporabnikov ob centralni namestitivi Stopnjevana zmogljivost Podpora arhitekturi odjemalec-strežnik Število uporabnikov
  52% 20% 28%  
 1 en uporabnik malo uporabnikov * majhno
2 en uporabnik * <=delno podprta majhno
3 <=omejeno število uporabnikov malo uporabnikov <=delno podprta majhno
4 <=omejeno število uporabnikov * ni podprta majhno
5 * malo uporabnikov ni podprta majhno
6 <=omejeno število uporabnikov >=več uporab. ob nižji hitrosti dobro podprta srednje
7 omejeno število uporabnikov * dobro podprta srednje
8 omejeno število uporabnikov >=več uporab. ob nižji hitrosti >=delno podprta srednje
9 veliko število uporabnikov malo uporabnikov delno podprta srednje

10 veliko število uporabnikov * dobro podprta visoko
11 veliko število uporabnikov >=več uporab. ob nižji hitrosti * visoko
 
  Strošek licence Stroški sprememb Vzdrževanje
  48% 52%  
 1 visoka <=srednja visoka
2 <=srednja visoka visoka
3 <=srednja nizka srednja
4 srednja >=srednja srednja
5 srednja:nizka srednja srednja
6 nizka <=srednja srednja
7 >=nizka visoka srednja
8 >=nizka nizka nizka
9 brezplačna >=srednja nizka
 
Povprečne uteži
 Kriterij Lokalne Globalne Lok.norm. Glob.norm.
 Primernost z vidika uporabe

Hitrost uporabe 30,5 30,5 33,5 33,5
Hitrost zagona 48,4 14,7 41,3 13,8
Hitrost izvajanja 51,6 15,7 58,7 19,7

Predstavitvene zmožnosti 33,7 33,7 37,0 37,0
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza 52,1 17,5 52,1 19,3
Grafične zmogljivosti izpisov 47,9 16,1 47,9 17,7

Število uporabnikov 10,0 10,0 8,2 8,2
Širok krog uporabnikov ob centralni namestitivi 52,0 5,2 52,0 4,3
Stopnjevana zmogljivost 20,0 2,0 20,0 1,6
Podpora arhitekturi odjemalec-strežnik 28,0 2,8 28,0 2,3

Vzdrževanje 25,9 25,9 21,3 21,3
Strošek licence 48,3 12,5 55,4 11,8
Stroški sprememb 51,7 13,4 44,6 9,5
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Rezultati vrednotenja
 Kriterij VBA
 Primernost z vidika uporabe manj primerno

Hitrost uporabe srednja
Hitrost zagona nizka
Hitrost izvajanja srednja

Predstavitvene zmožnosti visoke
Grafične zmogljivosti zaslonskega prikaza visoke
Grafične zmogljivosti izpisov visoke

Število uporabnikov majhno
Širok krog uporabnikov ob centralni namestitivi omejeno število uporabnikov
Stopnjevana zmogljivost malo uporabnikov
Podpora arhitekturi odjemalec-strežnik delno podprta

Vzdrževanje srednja
Strošek licence nizka
Stroški sprememb srednja

 

 


