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• Kvalifikacija teikėjui

• Techninė užduotis

• Sutartis ir kaina

• Finansavimo šaltinis

Pirkimas

• Trukmė ir gairės

• Techninė priežiūra

• Reikalavimų valdymas

• Įsitraukimas į testavimą

IS kūrimas 
ir priežiūra

• Sutarčių valdymas

• Techninė priežiūra

• Integracijos su kitomis IS

• Įsitraukimas į testavimą

Trečiųjų šalių 
valdymas

• Bandomoji

• Gamybinė

• Po garantinė

• Modernizacija
Eksploatacija

Sprendimo priėmimas dalyvauti

Detalioji analizė,  
projektavimas, kūrimas ir 

testavimas

Projektavimas, 
kūrimas ir 
testavimas

Netikslumų 
šalinimas ir 

konsultacijos

VP įstatymas 
įpareigoja pateikti 

išsamią TU

Įgyvendinant
projektą vengti 
modifikuoti TU 

Iš anksto rasti 
sutarimą

Aktyviai dalyvauti 
bandomojoje 

eksploatacijoje

PO TeikėjasŠalių bendradarbiavimas



SUTARTIS

Techninė 
užduotis

Reikalavimai 
kvalifikacijai

Atitikimas 
pirkimo objektui

Projekto 
komandos dydis

Lygiavertiškumo 
problematika

Projektinė patirtis

"... bus patikslinta analizės 
metu..."

"... vadovautis teisės 
aktais..."

"... galimybė įterpti 
lauką..."

"... sistema turi 
automatiškai..."

"... sistemos 
funkcionalumas plečiamas 

be programavimo..."

Asimetriški 
įsipareigojimai

Asimetriška 
atsakomybė

Projekto pabaigos data

Garantinio 
aptarnavimo sąlygos

Pirkimas:
Pradinės sąlygos



Paslaugų teikimo reglamentas: 
bandome susitarti…

Bendroji dalis

Paslaugų 
planas

Kokybės 
valdymas

• Komunikacija

• Dokumentų derinimas

• Prieigų rengimas

• Ekspertai ir jų rolės

• Atsakomybės ir terminai

• Planas: užduotys, datos, atsakinga 
šalis

• Išteklių valdymas

• Priėmimo kriterijai

• Realizuoto funkcionalumo demonstracija

• Pokyčių valdymas

• Testavimas ir problemų valdymas

• Rizikų valdymas

• Įrankiai ir pagalbinės aplinkos

Mokymai ir bandomoji eksploatacija



Waterfall v.s. AGILE v.s. Hybrid -> 
Kokią PV metodologiją pasirinkti ?

Techninė užduotis

• Išsami

• Turės būti tikslinama

Kompetencija ir patirtis

• Sėkminga patirtis

• Problemos

Teisinė aplinka

• Prognozuojama

• Neapibrėžta

Waterfall

Apribojimai Terminai Biudžetas Apimtis

Rezultatas Apimtis Terminai Biudžetas



TENDENCIJA: vis dažniau renkamasi 
mišri (hibridinė) PV metodologija

Projekto 

iniciavimas:
- Įvadinis 

susitikimas

- Reglamentas

- Projekto 

plano gairės

Techninė 

užduotis:
- Detalioji 

analizė

- Projekto plano 

detalizacija

- Projektavimas

Programavimas

Vidinis testavimas

Užsakovo testavimas

Klaidų šalinimas

Pakeitimų 

valdymas:
- Sukurtos IS 

peržiūra

- TU papildymas

- TU keitimas

Įvedimas į 

eksploataciją
- Integracinis 

testavimas

- Mokymai

- Bandomoji 

eksploatacija

Eksploatacija:
- Garantinis 

aptarnavimas

- Sistemos 

palaikymas

- Modernizavimas

Iteracijos (Agile Sprints)

Reguliarūs 
susitikimai

Privalomai turi būti ribojamas iteracijų kiekis



KOKYBĖ

Esminės sutarties sąlygos

Apimtis 
(PO)

Terminas 
(PO)

Kaina 
(Tiekėjas)

Teismų praktikoje išskiriama, kad Terminas, Kokybė gali būti laikomos Esminėmis Sutarties Sąlygomis.

Tiekėjas negalėjo darbų vykdyti būtent dėl pirkimo sutarties ir jos priedų trūkumų: 

- Neigiamų padarinių rizika turėtų kilti perkančiajam subjektui.

- Tiekėjui neturėtų būti taikoma atsakomybė už tokių terminų praleidimą.

Sutartyje nebuvo įtvirtinta terminų keitimo tvarka.

Pirkimų sąlygose nurodyti pasiūlymų vertinimo kriterijai, 

kur vienas iš kriterijų yra paslaugų atlikimo terminas.

Projekto įgyvendinimui perkančioji organizacija numatė iteracijas.



GIT: išeities kodo versijų valdymas

Tiekėjo atsakomybė

Užsakovo atsakomybė

Testavimo

Pre Production

Gamybinis

V1

Atitikimas TU

Išeities teksto 

repozitoriumas

T1 T2

Testavimo

R

1

R

2 ?Eksploatacija



Kodo valdymas

DiegimasKlaidų šalinimasTestavimasKūrimas

Master

Klaidų šalinimas

Diegimai

Kūrimas

Komanda Nr.1

Komanda Nr.2

Pasiimamas 

kodas

Pasiimamas 

kodas

Pasiimamas 

kodas

Pasiimamas 

kodas

Pasiimamas 

kodas Apjungimas

Apjungimas

Apjungimas

Apjungimas

Apjungimas

Apjungimas

Apjungimas

Apjungimas



Kodo valdymo vartotojo interfeiso pavyzdys



Kuriamos/modernizuojamos IS testavimas

Atsakomybė PO

Atsakomybė TP

Svarbiausia testavimo dalis – detali ataskaita ir 

išvada dėl atitikimo priėmimo kriterijams



Klaidų ir pastebėtų 
neatitikimų valdymas

TU ?



Sukurtos/modernizuotos 
IS saugumo testavimas
80% įsilaužimų galima būtų išvengti naudojant aktualias 

programinės įrangos versijas (WebSiteSecurityStore)

Vienas iš efektyviausių įsilaužimų būdų yra socialinės 

inžinerijos atakos: 70% visų įsilaužimų (GlobalSign)

Statinis PĮ saugumo testavimas gali išaiškinti apie 50% 

pažeidžiamumų (Wikipedia)

Įsiskverbimo testavimas – saugumo spragų paieška, 

kuriomis galėtų pasinaudoti užpuolikas

Svarbiausia testo dalis – detali ataskaita, nurodymai ir 

rekomendacijos



IS našumo testavimas

Apkrovimo testas

Testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis

Momentinio apkrovimo 

Ištvermės/stabilumo testas

Planuojamas vartotojų skaičius – programos 

atsako laikas (privalo būti apibrėžtas TU)

Vartotojų skaičius didinamas tol, kol IS 

nustoja veikti (per ilgas atsako laikas, “lūžta” 

ir etc.)

Analizuojamas sistemos veikimas staiga 

ženkliai padidėjus vartotojų skaičiui 

Analizuojama ar sistemos  našumo rodikliai 

yra pastovūs ir ar nėra gedimų

Svarbiausia testo dalis – detali ataskaita, 

nurodymai ir rekomendacijos



Dėkingas už dėmesį
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