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ИТ мениджмънт

Наскоро колега със 7-годишен стаж в различни ИТ 
фирми в България заяви, че проектът, по който работи, 
е първият в неговия опит без никакви проблеми за 6 ме-
сеца и закъснение от само 2 дни спрямо оптимистичния 
план. Разликата между този проект и множеството 
пропадащи и изоставащи инициативи не е нито в нова 
технология, нито в уникални технически умения на 
програмистите, тя се крие единствено в прилагането 
на прости управленски подходи –ясна спецификация, 
потвърдена от клиента, контрол върху промените в 
изискванията и плана, редовни отчети и др. 

До подобен извод достигат и специалистите от SEI 
(Институт по софтуерно инженерство) към университе-
та Carnegie Mellon в САЩ. За успеха на всеки проект има 
три основни фактора-хора, технологии и процеси. Хората 

CMMI: Пътна карта 
към успеха

РАБОТНИЯТ ПРОЦЕС е ключовият елемент за 
постигане на по-добри резултати, а процесите 
в организацията са такива, каквито ги направим 
- те могат да бъдат прости за малката орга-
низация и сложни за голямата. Добрата систе-
ма от процеси помага за предотвратяване на 
проблемите, преди да възникнат, и за трупане 
на знания в организацията

с техните умения и технологиите имат ограничени 
възможности за подобряване в рамките на една органи-
зация или проект. Така работният процес е ключовият 
елемент за постигане на по-добри резултати.

В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКИТЕ  

ИТ ОРГАНИЗАЦИИ,
които трябва да се справят с бремето на остаряла об-

разователна система и липса на организационна култура, 
работните процеси играят още по-важна роля. Печално 
известни са примерите на британски бизнесмени, които 
отказват да работят с български специалисти, защото 
не могат да получат ясни и точни отчети за дейността 
на своите служители. За съжаление сред хората и орга-
низациите битуват множество погрешни схващания и 
заблуди. Някои от най-разпространените заблуди са: 

 На нас не ни трябва процес, защото имаме много 
добри хора, използваме супер добра технология или имаме 
опитни мениджъри; 

 Процесите пречат на креативността, намаля-
ват гъвкавостта, създават бюрократични спънки. Те 
са необходими само в огромни организации и проекти, 
струват ужасяващо много.  

Истината е, че процесите в организацията са такива, 
каквито ги направим - те могат да бъдат прости за 
малката организация и сложни за голямата.  Устано-
вените процеси спестяват време на специалистите 
и им оставят повече време за полезен труд. Добрата 
система от процеси помага за предотвратяване на 
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Повече за CMMI
 В Интернет 

o http://www.sei.cmu.edu/cmmi - Web страница на SEI посветена 
на CMMI
o http://seir.sei.cmu.edu – Web страница с презентации и статии 
на тема подобряване на процесите 
o http://groups.yahoo.com/group/cmmi_process_improvement - 
Yahoo група посветена на CMMI

 В България 

o spin-bg (http://www.spin-bg.org/) – професионална група занима-
ваща се със CMMI 
o ESI център България(http://www.esicenter.bg/) – организация за-
нимаваща се с популяризация, обучение и внедряване на CMMI у нас
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проблемите преди да възникнат и за трупане на знания 
в организацията на база на опита. Допълнителни ефекти 
са възможността за по-бързо навлизане на нови хора, 
по-малко дефекти, по-голяма удовлетвореност както 
на клиентите, така и на служителите.

РАЗВИТИЕТО НА МОДЕЛИ  

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ
в ИТ организации набира скорост през 80-те години 

на миналия век.  През 1986 година SEI съвместно с Mitre 
Corporation започва да събира информация за успешните 
похвати при управление на софтуерни проекти. Тези 
усилия създават през 1991 първата версия на SW CMM, 
модел за оценка и подобряване на процесите в софтуер-
ната индустрия. През 1993, използвайки коментари от 
над 200 специалисти, излиза версия 1.1 на CMM, а през 
декември 1994 излиза и модел за управление на процесите 
използвани за разработка на цели системи, включващи 
софтуер и хардуер. През последващите години се разви-
ват модели за внедряване, използване на поддоставчици и 
т.н. Така в края на 90-те години става очевидна нуждата 
от консолидиране на множеството модели и стандарти 
в един. През 2001 се появява първата версия на CMMI 
- към момента водещият модел за подобряване и оценка 
на процесите в ИТ организациите.

CMMI организира най-добрите практики от индус-
трията в 25 области (Process Areas).  Моделът предлага 
два алтернативни подхода към внедряването и оценката 
на организацията – стъпаловиден (staged) и с оценки 
по области (continuous).  При стъпаловидния подход 
процесите на дадена организация се оценяват по скала 
от 1 до 5 (виж Схема 1).  Тези нива дефинират един 
успешен път от липса на организация към ефективни 
и ефикасни процеси. 

ОСНОВНИТЕ ПОДХОДИ
Всяко ниво в стъпаловидния подход изисква от орга-

низацията да внедри процеси удовлетворяващи определен 
набор от области. Освен това при преминаване на по- 
високо ниво организацията трябва да усъвършенства 
процесите свързани с области от предходните нива. 
Областите в отделните нива са така разпределени, 
че тези от по-ниските нива да служат за основа на 
по-горните.

Стъпаловидният подход е наследен от CMM - един 
от моделите предшестващи CMMI. Най-големият не-
достатък на подхода е, че всяко ниво адресира широк 
кръг проблеми, които понякога са не присъщи на дадена 
организация. За да се преодолее това ограничение, SEI 
включват втори подход за оценка и развитие на про-
цесите – оценки по области (continuous representation). 
При този подход организацията сама избира върху кои 
области да работи, а оценката се състои от списък об-
ласти с достигнато ниво на способност (capability level) 

във всяка от тях. За разлика от стъпаловидния подход, 
в този случай имаме 6 нива от 0 до 5 (виж Схема 2).  

Ниво 1, което отсъства при стъпаловидния модел, 
означава, че организацията прилага специфичните прак-
тики за дадена област, но няма изградени механизми, 
които да гарантират оцеляването на процесите във 
времето и при условия на стрес. Така ниво 1 е изключи-
телно подходящо за малки и средни организации, които 
искат да постигнат измерим напредък с приемлива 
инвестиция. Като цяло подходът с оценка на избрани 
области е по-гъвкав и в последните години добива по-
висока популярност. Дори американските военни (DoD), 
основният спонсор на CMMI, в последните си презен-
тации акцентират върху този подход. 

При т.нар. continuous representation областите са раз-
делени в 4 логически категории – управление на процеси, 
управление на проекти, разработка, поддръжка.  Това се 
прави за удобство  при внедряване и по-лесно търсене 
на логически свързаните части от CMMI. 

За удовлетворяването на всяка област организацията 
трябва да ревизира набор от цели (виж Схема 3).  Целите 
биват два вида – специфични и общи.  

ОБЩИТЕ ЦЕЛИ
адресират институционализирането  на проце-

Схема 1: Стъпаловиден подход (staged 
representation) за внедряване и оценка
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Схема 2: Подход с оценки по области 
(continuous representation)
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сите. Сред тях са обучение в процеса, дефиниране на 
отговорности, осигуряване на ресурси, установяване 
на организационна политика, обективна проверка на 
изпълнението на процесите и т.н. Общите цели са едни 
и същи за всички области. Всяко ниво на способност при 
подхода с оценка по области съдържа една обща цел. При 
стъпаловидния подход има само две общи цели за ниво 2 
и ниво 3. Всяка обща цел има набор от общи практики, 
които трябва да бъдат реализирани в организационните 
процеси, за да се счете целта за удовлетворена.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ
са уникални за всяка област и адресират специфич-

ните за нея дейности. Специфичните области съдър-
жат специфични практики. Някои от тези практики 
при областите свързани с разработка имат ниво, на 
което стават задължителни, така специфичните цели 

еволюират между отделните нива. За да се удовлетвори 
дадена специфична цел на определено ниво, е необходимо 
да се адресират всички практики за даденото ниво.

В Таблица 1 е представена еволюцията на областта 
„Управление на Изискванията” от ниво 0 до ниво 5 при 
подход с оценка по области. Специфичните практики 
са с по-тъмен шрифт, техните названия започват с 
SP, а наименованията на общите практики започват 
с GP. Както се вижда от таблицата, основното усилие 
за една организация е достигането на ниво 2, което 
гарантира завършени и устойчиви процеси.  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
можем да разгледаме някои данни за ефекта на 

CMMI. Статистиката (www.sei.cmu.edu/cmmi/results.
html) сочи, че организациите, внедрили методологията, 
постигат над 50% подобряване на производителността 
и 14% по-високо ниво на удовлетвореност на клиентите. 
Средната възвръщаемост на инвестициите e повече 
от 3 : 1. Тези данни са достатъчно  показателни за 
ефекта, постиган чрез CMMI в бизнеса.

Кирил Караатанасов e технически директор в Тинео ИТ Лабс АД. През 
последните 6 години от професионалното си развитие е работил като 
ръководител екип, ръководител на проект и технически директор. 
През последните 3 години се занимава активно с методологията 
CMMI и управление на процеси. Ръководил е разработката и внедря-
ването на система за управление на качеството, базирана на ISO 
9001:2000 и части от CMMI във фирма Sciant, дo януари 2005. Към 
момента е може би единственият български специалист, завършил 
курса Intermediate Concepts of CMMI.

Схема 3: Структура на областите в CMMI

Таблица 1: Еволюция на областта “Управление на изискванията” от ниво на 
способност 0 до 5


