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USPRAWNIENIE PROCESU ZARZ/DZANIA WYMAGANIAMI
W PRZEDSI2WZI2CIU PRODUKCYJNYM
NA BAZIE METODYKI RATIONAL UNIFIED PROCESS
Streszczenie
Artyku- opisuje koncepcj0 usprawnienia procesu zarz3dzania wymaganiami w informatycznym
przedsi0wzi0ciu produkcyjnym3 z wykorzystaniem metodyki Rational Unified Process (RUP). Jest
równie; prób3 przedstawienia do=wiadcze> z przedsi0wzi0cia wdro;eniowego4 obejmuj3cego
automatyzacj0 tej koncepcji z wykorzystaniem technologii IBM Rational Software i Oracle. Artykupodkre=la krytyczn3 rol0 mentoringu oraz efektywnego transferu wiedzy dla sukcesu wdro;enia.

1. WST2P
Sformalizowanie procesu zarz3dzania wymaganiami w ka;dym przedsi0wzi0ciu
informatycznym co najmniej =redniej wielko=ci, stanowi kluczowy warunek jego sukcesu z
biznesowego i technicznego punktu widzenia. Z biznesowego punktu widzenia przez
sukces przedsi0wzi0cia rozumiemy koniunkcj0 trzech warunków: (a) realizacja zakresu
zakontraktowanego z klientem, (b) zako>czenie przedsi0wzi0cia w zaplanowanym
terminie, oraz (c) nieprzekroczenie bud;etu przedsi0wzi0cia. W trakcie przebiegu
przedsi0wzi0cia proces zarz3dzania wymaganiami odgrywa kluczow3 rol0 w zapewnieniu
spójnej, jednoznacznej i efektywnej komunikacji mi0dzy jego udzia-owcami.
Poniewa; oczekiwanie, ;e wszystkie wymagania zostan3 wyspecyfikowane na
pocz3tku przedsi0wzi0cia i nie b0d3 si0 one zmieniaB (rygorystyczne podej=cie modelu
kaskadowego) jest nierealistyczne, wobec tego zastosowanie modelu iteracyjno—
przyrostowego staje si0 racjonaln3 alternatyw3. Rational Unified Process (RUP) [1] jest
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tak3 alternatyw3, modelem iteracyjno—przyrostowym. Metodyka ta, b0d3ca baz3 wiedzy
procesowej in;ynierii oprogramowania, stanowi wielokrotnie sprawdzony w
przedsi0wzi0ciach komercyjnych fundament metodyczny. Natomiast wspomagaj3ca
metodyk0 RUP technologia IBM Rational jest jedn3 z kilku mo;liwych opcji usprawnienia
i(lub) automatyzacji procesu zarz3dzania wymaganiami.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI2WZI2CIA PRODUKCYJNEGO
2.1 Zastosowanie podej8cia iteracyjnego
W przedsi0wzi0ciu produkcyjnym zastosowano wariant podej=cia iteracyjnego. Cykl
;ycia przedsi0wzi0cia podzielono na fazy. Ka;da faza sk-ada-a si0 z sekwencji kilku
iteracji. W odró;nieniu od metodyki RUP, która wyró;nia jedynie cztery fazy tj.:
Rozpocz0cia, Rozwini0cia, Konstrukcji i Przekazania, liczba faz w omawianym
przedsi0wzi0ciu produkcyjnym by-a wi0ksza. W szczególno=ci odpowiednikiem fazy
Konstrukcji w RUP by-o kilka faz przedsi0wzi0cia produkcyjnego. Liczba faz wraz z
zakresem do realizacji dla ka;dej fazy zosta-a wyznaczona przez zapisy kontraktowe
dokonane na pocz3tku przedsi0wzi0cia. Natomiast liczba iteracji w ka;dej fazie by-a
planowana bezpo=rednio przed jej rozpocz0ciem i mog-a byB zwi0kszana w trakcie
realizacji fazy (np. wskutek przesuni0cia niezrealizowanego zakresu z poprzednich iteracji
na koniec fazy—zjawisko tzw. ”spadów” z poprzednich iteracji). W ramach danej iteracji
realizowany by- przyrost funkcjonalno=ci systemu, który by- uzgadniany na etapie jej
planowania. Uzgodniony zakres nie móg- byB rozszerzany. Z perspektywy procesu
zarz3dzania wymaganiami uzgodnienie zakresu iteracji mia-o istotne znaczenie dla
planowego przechodzenia do kolejnych faz.
2.2 Obszar zarz:dzania wymaganiami funkcjonalnymi
Ca-y obszar wymaga> funkcjonalnych podzielono na trzy obszary merytoryczne (OM).
Dodatkowo ka;dy z nich podzielono na szereg modu-ów analitycznych. Modu analityczny
reprezentowa- pewien zakres funkcjonalno=ci systemu (np. zasilanie rejestrów
s-ownikowych systemu). Wyró;niono dwie kategorie modu-ów analitycznych:
(a) podstawowe modu y analityczne (PMA)—które =ci=le okre=la-y wyodr0bniony zakres
funkcjonalno=ci systemu, (b) wspólne modu y analityczne (WMA)—które okre=la-y
wspólny zakres funkcjonalno=ci systemu, wykorzystywany przez dwa lub wi0cej
podstawowych modu-ów analitycznych. Rysunek 1 przedstawia koncepcj0 podzia-u ca-ego
obszaru wymaga> funkcjonalnych.
Udzia-owcami obszaru zarz3dzania wymaganiami funkcjonalnymi po stronie
Wykonawcy byli: (a) G-ówny Analityk, który odpowiada- za zarz3dzanie ca-ym obszarem
wymaga> oraz (b) Analitycy, ka;dy odpowiada- za jeden lub wi0cej modu-ów
analitycznych.
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Rys.1. Koncepcja podzia-u obszaru wymaga> funkcjonalnych

3. PRZEDSI2WZI2CIE WDRO<ENIOWE
3.1 Proces zarz:dzania wymaganiami
Usprawniony proces zarz3dzania wymaganiami opiera- si0 na metodyce Rational
Unified Process, a =ci=lej na jej dyscyplinie Zarz3dzanie Wymaganiami (ang.
Requirements). Opracowany proces zarz3dzania wymaganiami zosta- zdefiniowany w
Planie Zarz3dzania Wymaganiami (ang. Requirements Management Plan - RMP). Do jego
opracowania wykorzystano zmodyfikowany szablon RMP metodyki RUP. Natomiast do
wizualizacji usprawnionego procesu zarz3dzania wymaganiami wykorzystano profil
SPEM (ang. Software Process Engineering Metamodel) [3] j0zyka UML [4][5][7]. Model
opracowano w narz0dziu IBM Rational Rose z zastosowaniem (a) diagramów przypadków
u;ycia, (b) diagramów czynno=ci, (c) diagramów klas oraz podstawowych kategorii
modelowania profilu SPEM (rys.2). Publikacja w formacie html zosta-a automatycznie
wygenerowana w narz0dziu na podstawie modelu.

Czynno

Rola procesowa

Produkt pracy

Asocjacja
<<odpowiedzialny>>
<<wspó pracuj cy>>

Dokument

Rys.2. Podstawowe kategorie modelowania profilu SPEM [6] j0zyka UML
3.2 Struktura wymaga
W celu opisania struktury wymaga> w przedsi0wzi0ciu produkcyjnym podzielono je
na trzy g-ówne kategorie: (a) systemowe, (b) modu-owe i (c) wspólne. Wymagania
systemowe to te, które dotyczy-y ca-ego systemu. Wymagania modu owe to te, nale;3ce do
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jednego z podstawowych modu-ów analitycznych. Natomiast wymagania wspólne to te,
które nale;a-y do jednego ze wspólnych modu-ów analitycznych.
Zdefiniowano równie; szereg typów wymaga>5 [2], które w terminologii j0zyka UML
s3 klasyfikatorami [4][5][7]. Ka;dy typ wymagania okre=la- kategori0 wymaga> i byopisywany przy pomocy jednego lub wi0cej atrybutów. Ka;dy atrybut posiada- nazw0 i typ,
który wyznacza- dziedzin0 jego warto=ci.
Zdefiniowano nast0puj3ce typy wymaga>: (a) cecha systemu—us-uga dostarczana
przez system (zwana tak;e cech3 produktu), (b) przypadek u ycia—funkcja systemu
widoczna z perspektywy u;ytkownika systemu, (c) wymaganie dodatkowe—wymaganie
pozafunkcjonalne lub ograniczenie projektowe, (d) algorytm—szczególny rodzaj
przypadku u;ycia opisuj3cy procedur0 przetwarzania danych, by- zawsze w-3czany do
innego przypadku u;ycia. Dla ka;dego z typów wymaga> zdefiniowano adekwatny zbiór
atrybutów. Zdefiniowano tak;e semantyk0 dozwolonych zale;no=ci mi0dzy
poszczególnymi typami wymaga>. Diagram klas (rys.3) przedstawia typy wymaga> i ich
zwi3zki.
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Rys.3. Typy wymaga> i zwi3zki mi0dzy nimi

W odró;nieniu od typowego podej=cia [2], zdefiniowana struktura wymaga>
umo;liwia-a tworzenie wielostopniowej hierarchii zale;no=ci mi0dzy cechami systemu.
Wynika-o to z faktu, ;e cecha systemu w przedsi0wzi0ciu produkcyjnym mog-a
reprezentowaB zarówno wysokopoziomow3 cech0 funkcjonaln3 (np. import rejestru), jak i
niskopoziomowe wymaganie (np. dotycz3ce interfejsu u;ytkownika), które mog-o byB
powi3zane z wysokopoziomowymi cechami funkcjonalnymi.
3.3 Dokumenty analityczne
W przedsi0wzi0ciach informatycznych oprócz wymaga> wyst0puj3 równie;
dokumenty analityczne, w których umieszcza si0 wymagania i dodatkowe informacje
zwi3zane z procesem zarz3dzania wymaganiami. Dokumenty te mog3 byB zatem
traktowane jako kontenery wymaga>. Liczba i rodzaje dokumentów analitycznych
stosowanych w przedsi0wzi0ciu zale;3 od jego specyfiki.
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Dla omawianego przedsi0wzi0cia produkcyjnego, w ramach uzgodnie> mi0dzy
Zamawiaj3cym a Wykonawc3 zdefiniowano trzy typy dokumentów analitycznych:
(a) Specyfikacja Ogólnych Cech Produktu (SOCP)—zawiera-a zarys funkcjonalno=ci
realizowanej w danej iteracji dla konkretnego modu-u analitycznego, (b) Specyfikacja
Szczegó owych Cech Produktu (SSCP)—zawiera-a szczegó-ow3 definicj0 cech systemu
realizowanych w danej iteracji dla konkretnego modu-u analitycznego oraz (c) Specyfikacja
Funkcji Produktu (SFP)—zawiera-a specyfikacje wszystkich przypadków u;ycia
realizowanych w danej iteracji dla konkretnego modu-u analitycznego.
W przedsi0wzi0ciu produkcyjnym dla ka;dej iteracji by- wytwarzany zbiór
dokumentów analitycznych, sk-adaj3cy si0 z jednego egzemplarza ka;dego typu. SOCP
s-u;y- do ogólnego ustalenia zakresu realizowanego w ramach iteracji. Na jego podstawie
tworzono SSCP, który podlega- formalnemu zatwierdzeniu przez Zamawiaj3cego i
Wykonawc0. Nast0pnie Wykonawca wytwarza- SFP i przesy-a- j3 do zaopiniowania
Zamawiaj3cemu.
Istotne znaczenie dla efektywnego, operacyjnego zarz3dzania przedsi0wzi0ciem
produkcyjnym mia-a mo;liwo=B realokacji wymaga> mi0dzy iteracjami, co skutkowa-o
wyst0powaniem tych samych wymaga> w ró;nych dokumentach analitycznych. Wdro;enie
opracowanego rozwi3zania istotnie usprawni-o t0 funkcj0 poprzez dostarczenie
funkcjonalno=ci umo;liwiaj3cej zautomatyzowane tworzenie lub usuwanie zale;no=ci
mi0dzy danym wymaganiem i dokumentem analitycznym, co oznacza-o alokacj0
wymagania w dokumencie lub jego usuniecie z dokumentu.
3.4 Automatyzacja rozwi:zania
Do automatyzacji opracowanego rozwi3zania wykorzystano technologi0 Rational
firmy IBM. Zastosowano nast0puj3ce narz0dzia IBM Rational: (a) RequisitePro, (b) SoDA,
i (c) Rose, oraz baz0 danych Oracle 10g.
RequisitePro wykorzystano do zbudowania centralnego repozytorium wymaga> na
fundamencie bazy Oracle. W narz0dziu tym stworzono jeden projekt dla ca-ego
przedsi0wzi0cia produkcyjnego i odwzorowano w nim struktur0 wymaga> i ich atrybutów
(patrz rozdzia- 3.2). Wykorzystano nast0puj3ce rodzaje widoków udost0pnianych przez
RequisitePro: (a) atrybutów—tabelaryczna postaB wymaga>, (b) macierz +ledzenia
zale no+ci, (c) drzewo +ledzenia zale no+ci. W celu polepszenia efektywno=ci pracy
analityków dla ka;dego modu-u analitycznego zdefiniowano ponad 40 widoków.
W celu umo;liwienia definiowania zale;no=ci mi0dzy wymaganiami a dokumentami
analitycznymi zdefiniowano specjalny typ wymagania ADOC reprezentuj3cy te
dokumenty. Warto=ci atrybutów wymagania ADOC reprezentowa-y modu- analityczny i
iteracj0, której ten dokument dotyczy-. Dla ka;dego modu-u analitycznego i
poszczególnych typów wymaga> stworzono macierze +ledzenia zale no+ci (ang. traceablity
matrix), które umo;liwia-y alokacj0 wymaga> poszczególnych typów do dokumentów
analitycznych. Przyk-adowo macierz =ledzenia zale;no=ci UC na ADOC (przypadki u;ycia
na dokument analityczny) umo;liwia-a alokacj0 lub realokacj0 wymaga> w wytwarzany
dokument analityczny dla danego modu-u analitycznego.
Dla ca-ego przedsi0wzi0cia produkcyjnego zdefiniowano spójny s-ownik poj0B
projektowych i umo;liwiono analitykom wstawianie dowolnego podzbioru tych poj0B do
danego dokumentu analitycznego. W tym celu zdefiniowano specjalny typ wymagania PT
wraz z odpowiednimi atrybutami oraz utworzono macierz =ledzenia zale;no=ci PT na
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ADOC (poj0cia projektowe na dokumenty analityczne). Alokacja poj0B projektowych do
dokumentów by-a zautomatyzowana i tworzona analogicznie do innych typów wymaga>.
W automatyzacji rozwi3zania szczególn3 rol0 odegra-o narz0dzie IBM Rational SoDA,
które pos-u;y-o do generowania dokumentów analitycznych. Ka;dy dokument analityczny
istnia- najpierw w postaci Mród-owej (szablonu), która sk-ada-a si0 z dwóch sekcji: (a)
redagowanej i (b) generowanej. Ta pierwsza to fragment dokumentu redagowany
manualnie przez analityka. Natomiast sekcja generowana to fragment dokumentu, który bygenerowany automatycznie, na podstawie bie;3cej zawarto=ci centralnego repozytorium
wymaga> z wykorzystaniem narz0dzia SoDA. Dokumenty analityczne redagowano przy
pomocy edytora MS Word. Automatyzacja rozwi3zania obejmowa-a zaprojektowanie
kompletnego i ujednoliconego zbioru stylów, wykorzystywanych w trakcie redagowania
dokumentu. Dodatkowo w dokumentach analitycznych dokonano wizualnego rozró;nienia
sekcji
redagowanych
i
generowanych.
Wykorzystuj3c
technologi0
VBA,
zaimplementowano dodatkow3 funkcjonalno=B, umo;liwiaj3c3 analitykom wygodn3 i
efektywn3 prac0. Polecenia zosta-y pogrupowane i udost0pnione w postaci specjalnego
paska narz0dziowego. Nowa funkcjonalno=B obejmowa-a: (1) przetwarzanie dokumentu
analitycznego: (1a) skojarzenie dokumentu analitycznego z okre=lon3 wersj3 modu-u
analitycznego w okre=lonej iteracji, (1b) generowanie dokumentu analitycznego, (2)
wersjonowanie dokumentu analitycznego: (2a) stworzenie kolejnej wersji dokumentu
analitycznego, (2b) aktualizacja jego metryki, (3) formatowanie dokumentu analitycznego:
(3a) wstawianie tabel, (3b) formatowanie akapitów jako listy numerowanej lub
buletowanej, (3c) formatowanie akapitów jako nag-ówków (do czterech poziomów), (3d)
pod=wietlanie sekcji generowanych, (4) polecenia wspó-pracy z RequisitePro: (4a)
wy=wietlanie struktury wymaga> w centralnym repozytorium wymaga> oraz (4b)
prze-3czenie si0 do aplikacji RequisitePro.
Wykorzystuj3c narz0dzie IBM Rational Rose zdefiniowano model przypadków u;ycia
dla ca-ego przedsi0wzi0cia produkcyjnego. Przechowywane by-y w nim te elementy
modelu, których nie przechowuje si0 w repozytorium RequisitePro tj.: (a) aktorów, (b)
zwi3zków pomi0dzy aktorami, (c) zwi3zków pomi0dzy aktorami i przypadkami u;ycia oraz
(d) zwi3zków pomi0dzy przypadkami u;ycia.

4. WDRO<ENIE ROZWI/ZANIA
4.1 Transfer wiedzy
Jednym z krytycznych czynników decyduj3cych o sukcesie wdro;enia rozwi3zania jest
efektywny transfer wiedzy w =rodowisko Odbiorcy. Podczas wdro;enia wykorzystano
nast0puj3ce rodzaje transferu wiedzy: (a) szkolenia metodyczne—w ramach których
udzia-owcy przedsi0wzi0cia wdro;eniowego poznali metodyk0 zarz3dzania wymaganiami
zdefiniowan3 w RUP (w tym celu wykorzystano certyfikowane szkolenie firmy IBM:
Requirements Management with Use Cases), (b) szkolenie narz dziowe—w ramach których
udzia-owcy poznali narz0dzie RequisitePro (w tym przypadku wykorzystano certyfikowane
szkolenie firmy IBM: Essentials of Rational RequisitePro), oraz (c) warsztaty
wdro eniowe—dedykowane warsztaty podczas których udzia-owcy kompleksowo poznali
zasady dzia-ania zautomatyzowanego procesu zarz3dzania wymaganiami na przyk-adzie
rzeczywistych wymaga> projektowych. Szczególn3 rol0 w efektywnym transferze wiedzy

Usprawnienie procesu zarz3dzania wymaganiami w przedsi0wzi0ciu produkcyjnym na bazie RUP 7

w zakresie samego procesu zarz3dzania wymaganiami odegra-a jego wizualizacja z
wykorzystaniem profilu SPEM [3] j0zyka UML [4][5][7] (patrz rozdzia- 3.1).
4.2 Mentoring
Grupowy transfer wiedzy jest warunkiem koniecznym, lecz cz0sto niewystarczaj3cym
dla udanego wdro;enia. Fundamentaln3 rol0 odgrywa tu równie; mentoring, który mo;e
przybieraB ró;ne formy. W ramach przedsi0wzi0cia wdro;eniowego mentoring polega- na
indywidualnym coachingu analityków Wykonawcy. Dla ka;dego uczestnika
zorganizowano indywidualn3 sesj0 z mentorem, w trakcie której: (a) sprawdzano
efektywno=B opanowania potrzebnej wiedzy metodycznej i narz0dziowej do korzystania z
opracowanego rozwi3zania, (b) uzupe-niono zidentyfikowane braki w tym zakresie,
(c) demonstrowano wykonywanie poszczególnych czynno=ci procesu zarz3dzania
wymaganiami na przyk-adzie realnych danych projektowych. Mentoring by- krytycznym
czynnikiem powodzenia przedsi0wzi0cia wdro;eniowego.

5. PODSUMOWANIE
5.1 Ryzyka w projekcie wdro$eniowym
Dla przedsi0wzi0cia wdro;eniowego zidentyfikowano nast0puj3ce g-ówne ryzyka:
(a) opór przed zmianami organizacyjnymi, (b) ograniczona dost0pno=B udzia-owców po
stronie Klienta, (c) niejednoznaczno=B wymaga> przedsi0wzi0cia wdro;eniowego, (d)
przekroczenie czasu realizacji przedsi0wzi0cia wdro;eniowego. W trakcie realizacji
przedsi0wzi0cia zmaterializowa-o si0 ryzyko pierwsze, trzecie oraz czwarte.
5.2 Model korzy8ci
Dla przedsi0wzi0cia wdro;eniowego okre=lono trzy podstawowe kryteria sukcesu:
(a) poszerzenie zakresu informacyjnego dla bie;3cego procesu wytwórczego,
(b) usprawnienie przep-ywu informacji mi0dzy cz-onkami zespo-u przedsi0wzi0cia
produkcyjnego oraz (c) transfer wiedzy i kompetencji do firmy Wykonawcy. Cele te
zosta-y w znacz3cym stopniu osi3gni0te.
W rezultacie usprawnienia procesu zarz3dzania wymaganiami osi3gni0to nast0puj3ce
korzy=ci: (a) powsta-o centralne repozytorium wymaga>—poprzez wykorzystanie
technologii firm IBM Rational Software i Oracle, (b) umo;liwiono opisywanie w-asno=ci
wymaga>—przez zdefiniowania typów i atrybutów wymaga>, (c) umo;liwiono opisywanie
wielostopniowych zale;no=ci mi0dzy wymaganiami, (d) umo;liwiono dokonywanie analizy
wp-ywu (ang. impact analysis) jednych wymaga> na inne, (e) umo;liwiono lepsze =ledzenie
post0pu prac projektowych—mo;liwo=B monitorowania stanu wymaga>, (f) umo;liwiono
-atw3 realokacj0 wymaga> mi0dzy iteracjami przedsi0wzi0cia produkcyjnego, (g) dokonano
unifikacji formatu dokumentów analitycznych—poprzez zastosowanie szablonów ze
zdefiniowanym zestawem stylów, (h) umo;liwiono wykrywanie wymaga> wadliwych i
niekompletnych (i) zautomatyzowano powstawanie dokumentów analitycznych—poprzez
implementacj0 koncepcji generowania tych dokumentów na podstawie danych z
centralnego repozytorium wymaga>. Dla poszczególnych typów dokumentów
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analitycznych osi3gni0to nast0puj3cy stopie> automatyzacji ich powstawania:
SOPC = 60%, SSCP = 100%, SFP = 90%. Procenty okre=laj3 stosunek d-ugo=ci wszystkich
sekcji generowanych do d-ugo=ci ca-ego dokumentu.
5.3 Wnioski
Opracowanie koncepcji usprawnienia procesu zarz3dzania wymaganiami oraz jej
wdro;enie jest z-o;onym przedsi0wzi0ciem, anga;uj3cym wielu udzia-owców. O jego
powodzeniu w znacznym stopniu decyduj3 trzy czynniki: (a) trafna diagnoza stanu
bie;3cego, (b) wypracowanie i automatyzacja dobrej koncepcji, oraz czynniki byB mo;e
najwa;niejsze (c) aspekty natury psychologicznej i organizacyjnej, takie jak:
(c1) przekonanie udzia-owców, ;e wdra;ane rozwi3zanie u-atwi im prac0, (c2) dost0pno=B
udzia-owców w trakcie opracowywania koncepcji usprawnienia i podczas jej wdra;ania.
Istotn3 rol0 w usprawnionym procesie zarz3dzania wymaganiami odegra- jego
formalny opis (jest to równie; prawda w odniesieniu do innych procesów). Interesuj3c3
propozycj3, której zastosowanie w praktyce okaza-o si0 efektywne jest wykorzystywanie
profilu SPEM [3] j0zyka UML [4][5][7]. W tym kontek=cie kluczowe znaczenie mia-o
zdefiniowanie mo;liwych sekwencji czynno=ci procesowych (ang. activities), w tym
sekwencji równoleg-ych, artefaktów wej=ciowych (ang. input artefacts) i wyj=ciowych
(ang. output artefacts). Formalny opis usprawnionego procesu zarz3dzania wymaganiami
zapewni- jednoznaczno=B jego interpretacji przez jego twórców i u;ytkowników. Bardzo
wa;n3 rol0 w efektywnym stosowaniu formalnego opisu procesu wytwórczego odegrasposób jego publikacji. Najodpowiedniejsz3 form3 okaza-a si0 witryna intranetowa
udost0pniona wszystkim udzia-owcom przedsi0wzi0cia produkcyjnego.
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IMPROVING REQUIREMENTS MANAGEMENT PROCESS USING RATIONAL
UNIFIED PROCESS IN AN INDUSTRIAL PROJECT
Summary
The article describes the concept of improving requirements management, on the basis of Rational
Unified Process (RUP), in an industrial IT project. The article also tries to presents lessons learned in
the course of implementing this concept using the technology of IBM Rational Software and Oracle.
The article emphasize the role of mentoring and effective knowledge transfer to secure the success of
the implementation.

