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POVZETEK
Agilne metode razvoja programske opreme so fleksibilne metode primerne predvsem
za manjše razvojne skupine, ki se morajo hitro prilagajati spremembam. Pogosto se
navajajo kot alternativa bolj togim klasičnim metodam. Preverjali smo možnost
vpeljave agilnih metod na primeru podjetja, ki sedaj za razvoj programske opreme ne
uporablja nobene formalno definirane metode. Predvsem smo z intervjujem z
razvijalci ugotavljali njihovo pripravljenost na spremembe. Ugotovili smo, da so v
splošnem sicer pripravljeni na spremembe, vendar ne na hitre spremembe.
Vpeljavo agilnih metod smo obravnavali kot možno rešitev za dosego dveh ciljev v
povezavi z razvojem, ki si jih je zadalo podjetje. Ugotovili smo, da nobena od
obravnavanih metodologij ni v celoti primerna za podjetje, so pa primerni posamezni
deli metodologij. Zato smo pripravili predlog lastne metodologije, ki pretežno temelji
na lastnostih obravnavanih agilnih metod. Poleg tega smo pripravili tudi predlog
programa za spremljanje razvoja programske opreme.
KLJUČNE BESEDE:
- agilne metode
- ERP
- Ekstremno programiranje
- Scrum

ABSTRACT
Agile software development methods are flexible methods suitable primarily for
small development teams who need to adapt to changes quickly. Often, they are
regarded as alternative to more rigid classical methods. We examined the possibility
to adopt agile methods in case of a small software development company that
currently uses no formal method in its development process. We interviewed the
developers to determine their willingness to accept change in the development
process. We found that they are generally prepared to accept changes but only if they
are implemented gradually.
We examined possibility of using agile methods to achieve the development goals set
by company management. We determined that none of examined methods is entirely
suitable for the company, but certain parts of the methods are. Based on the
conclusion of our investigation and considering the limitations set by the
management, we prepared a proposal for a methodology composed of parts of the
examined agile methods. We also prepared the requirements for a program to support
and control the software development process in the company.
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1 Uvod
1.1 Predstavitev problema in okolja
Nesluten razvoj informacijskih tehnologij je povzročil nastanek izredno dinamičnega
okolja v katerem so se znašla podjetja. Internet je povezal praktično celoten svet in
ga s tem spremenil v globalno vas. Dinamično okolje zahteva tudi dinamično
prilagajanje na spremembe v okolju. Ker v modernih podjetjih praktično ni procesa,
ki ne bi bil vsaj delno računalniško podprt, to dinamičnost vsekakor občutijo tudi
ekipe odgovorne za razvoj programske opreme. Tako se morajo ekipe med razvojem
programske opreme neprestano prilagajati novim zahtevam pri čemer sploh ni
pomembno ali gre za interni razvoj znotraj podjetja ali za razvoj za trg. Eno od takih
podjetij je tudi podjetje Opal d.o.o., ki se ukvarja z razvojem poslovne programske
opreme (ERP). Razvito programsko opremo podjetje tudi trži in nudi podporo
uporabnikom.
Opal je majhno podjetja z osemnajst zaposlenimi. Teh osemnajst zaposlenih je v
grobem razdeljeno na dva oddelka, interno imenovana oddelek podpore in oddelek
razvoja. Ime oddelka podpore je malo zavajajoče saj ta oddelek opravlja tudi
funkcijo prodaje in testiranja programske opreme. Oddelek razvoja ima primernejše
ime saj se dejansko ukvarja samo z razvojem in testiranjem programske opreme.
Podjetje razvija en sam program imenovan OpPIS, ki je sestavljen iz več modulov.
Teh modulov je skoraj štirideset in se delijo na module, ki so namenjeni
računovodstvu in module, ki so namenjeni prodaji in proizvodnji. Iz tega izhaja še
ena delitev zaposlenih: na tiste, ki podpirajo računovodski del programa in tiste, ki
podpirajo trgovsko proizvodni del programa. Ta dva oddelka se neformalno
imenujeta finance in blagovno. Ta delitev se zelo poudarja tudi pri nudenju podpore
strankam saj imata oddelka vsak svojo telefonsko številko na kateri strankam nudita
pomoč pri uporabi programa.
Če povzamemo, imamo torej delitev glede na delovno mesto in glede na poznavanje
funkcionalnosti programa OpPIS. Delitev na oddelek finance in blagovno ni samo
organizacijska, saj zaposleni z enega oddelka ne poznajo funkcionalnosti programa,
ki ga pokriva drugi oddelek, vsaj ne v obsegu, ki bi jim omogočal nudenje podpore
strankam.
Težava, ki se pri tem pojavi, je komunikacija med oddelki, predvsem med oddelkom
podpore in oddelkom razvoja. Komunikacija med oddelkoma finance in blagovno ni
problematična saj, kot že omenjeno, pokrivata različne dele programa.
Komunikacija med razvojem in podporo je pomanjkljiva v obe smeri. V eno smer
razvoj ne dobi dovolj informacij kaj je potrebno razviti oziroma kakšne so potrebe
uporabnikov, na drugi strani pa oddelek podpore ni dovolj ažurno in natančno
obveščen o spremembah v programski opremi. V podjetju ugotavljajo, da je posledic
pomanjkljive komunikacije več:
 nova funkcionalnost ni dovolj usklajena s strankami in jo je potrebno
dopolnjevati ali spreminjati,
 program je preslabo testiran kar povzroča preveč napak,

Gregor Primožič:Analiza možnosti izboljšave procesa razvoja programske opreme z uporabo
agilnih metod – primer Opal d.o.o.

stran 5

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

 ni pregleda nad tem kaj je bilo narejeno, kaj je trenutno v delu in kaj bo (v
kratkem) narejeno,
 zgodi se, da podpora, ker ni seznanjena z novostmi, stranki reče, da nekaj ni
možno narediti, čeprav program že ima to funkcionalnost,
 podpora pogosto telefonsko kontaktira programerje in s tem moti razvoj.
Morda tudi kot posledica teh težav, se je pojavila hipoteza, da je delo razvijalcev
prevečkrat prekinjeno z novimi zahtevami, ki jih je potrebno takoj realizirati. To so
predvsem, ne pa tudi izključno, zahteve za odpravo napak v programu. Pojavijo se
lahko tudi zahteve po manjših spremembah v programu, ki bi eni ali več strankam
olajšale delo.
Oba oddelka imata že sedaj na razpolago program za spremljanje dogodkov
(telefonskih klicev, beleženje napak v programu, ...). V praksi oddelek podpore redno
uporablja program kot neke vrste podporo klicnemu centru. V njem so namreč
zabeleženi vsi telefonski klici, program pa je tudi direktno povezan s telefonsko
centralo (oziroma telefoni). Oddelek razvoja tega programa skorajda ne uporablja.
Razvoj programske opreme ne poteka v vnaprej določenih ciklih. Podjetje se namreč
trudi strankam čim hitreje ponuditi novosti. Prav tako se trudi čim hitreje odpraviti
napake v programu. Zato so nove verzije programa dokaj pogoste. Lahko jih je tudi
več v enem tednu. Samo v primeru večje spremembe v programu je obdobje med
dvema verzijama progama daljše od enega meseca. Samo nadgrajevanje programa
stranke opravljajo preko interneta, brez posega ali pomoči s strani Opala. V ta namen
imajo stranke na razpolago poseben program, s katerim lahko preverijo, ali je na
razpolago novejša verzija programa, in izvedejo nadgradnjo. Ta program jim
omogoča tudi vpogled v novosti v posameznem modulu. Žal pa ta seznam ni ažuren,
saj ga je potrebno dopolnjevati ročno.
Vodstvo podjetja je postavilo naslednje prioritete pri razvoju (naštete od najvišje
navzdol):
 Odpravi se obstoječe napake, ki otežujejo ali celo onemogočajo delo strank.
Napake, ki onemogočajo ali resno otežujejo delo, imajo najvišjo prioriteto in
je zaradi njih potrebno prekiniti ostalo delo (razen tistega kar bi povzročilo
dodatne napake).
 Dodelave, ki so potrebne zaradi sprememb zakonodaje. Take dodelave je
potrebno izvesti pred začetkom veljave spremenjene zakonodaje.
 Dodelave, ki so posledica zahtev strank.
 Ostale dodelave.
Prioritete so bile postavljene predvsem z namenom, da se najprej zagotovi
zadovoljstvo obstoječih strank, saj so obstoječe stranke glavni kanal za pridobivanje
novih strank.
Pri reševanju problema smo si pomagali s praksami iz agilnih metod razvoja
programske opreme. Naredili smo pregled najpogosteje uporabljenih agilnih metod
in na osnovi njihovih metod in praks pripravili predlog agilne metodologije, ki je po
našem mnenju primerna za proučevano podjetje. Poleg predloga agilne metodologije
smo podjetju pripravili tudi predlog programa za spremljanje razvoja programske
opreme.
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1.2 Predpostavke in omejitve
Naloga je omejena na analizo obstoječega stanja (z vidika načina dela) in predlog
izboljšav oziroma sprememb. Postopek vpeljave predlaganih sprememb in analiza
učinkov nista bila predmet raziskave. Prav tako v nalogi nismo ugotavljati oziroma
dokazovati dejanskih posledic slabe komunikacije. Privzeli smo, da je podjetje
pravilno ugotovilo posledice slabe komunikacije, predvsem pa, da je trenutna
komunikacija med obema oddelkoma slaba in jo je potrebno izboljšati.
Pogoji s strani vodstva podjetja so omejili nalogo na iskanje rešitev z uporabo
sredstev, ki jih ima podjetje že na razpolago. Prav tako ni bilo dovoljeno bistveno
spreminjati obstoječe organizacije v podjetju in nalog posameznikov. Zato smo
izhajali iz predpostavke, da je možno zadostne izboljšave doseči že samo z nekoliko
drugačno organizacijo dela, brez velikih investicij v opremo ali dodatno osebje.
Naloga vsebuje tudi predlog za izdelavo preprostega programa za spremljanje poteka
razvoja: kaj je potrebno narediti, kaj je v delu in kaj je bilo narejeno. Predlog je
podan opisno in z ekranskimi slikami predlaganega grafičnega vmesnika. Izdelava
prototipa programa ni predmet naloge.

1.3 Metode dela
Teoretični del naloge temelji na raziskavi obstoječe strokovne literature s področja
agilnih metod razvoja programske opreme. Empirični del temelji na intervjujih z
zaposlenimi v podjetju. Vprašanja za intervjuje so bila pripravljena na osnovi
ugotovitev iz študija obstoječe literature. Na osnovi rezultatov intervjujev, ki so
sistematično predstavljeni v nalogi, in ugotovitev iz študije literature so podani
predlogi za izboljšavo obstoječega stanja.
Ugotoviti smo morali tudi, koliko časa programerji porabijo za planirane in koliko za
ne-planirane dejavnosti. V ta namen smo pripravili posebni program s katerim so
programerji merili porabljen čas za posamezno dejavnost. Programerji so morali v
programu označevati ali trenutno delajo na planirani ali na ne planirani dejavnosti.
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2 Metode razvoja programske opreme
2.1 Tradicionalne metode razvoja programske opreme
Metode razvoja programske opreme lahko v grobem delimo na tradicionalne metode
in agilne metode. Najbolj znan predstavnik tradicionalnih metod je slapovni model1,
ki ga je (verjetno) prvi detajlno opisal dr. Winston W. Royce v svojem članku
"Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and Techniques"
(Royce 1970). Dr. Royce v samem članku sicer ni uporabil izraza slap. Ironično je,
da je ta model prikazal kot primer nedelujočega modela za razvoj programske
opreme.
Glavna značilnost modela je stroga sekvenčnost. Ko zaključimo eno fazo, se
prestavimo v naslednjo. Posledica je nefleksibilen razvoj programske opreme, ki se
med razvojem ne prilagaja novim zahtevam.
Med starejšimi modeli razvoja je bolj prilagodljiv spiralni model, ki kombinira
slapovni model in princip prototipov. Model je predlagal leta 1988 Barry Boehm v
članku »A Spiral Model of Software Development and Enhancement« (Boehm,
1988). Model je namenjen velikim, dragim in zahtevnim projektom.
V literaturi, tudi v učbenikih za izgradnjo aplikacij in informacijskih sistemov, na
primer (Dennis idr., 2009; Shelly in Rosenblatt, 2011), najdemo pregled številnih
modelov in pristopov, ki so jih razvili z namenom, da bi obvladali probleme, ki so se
kazali pri uporabi metode slapu. V tej nalogi se bomo osredotočili na agilne metode.

2.2 Agilne metode razvoja programske opreme
Agilne metode razvoja programske opreme so se pojavile v devetdesetih letih
dvajsetega stoletja. Nastale so kot odgovor na tradicionalne metode, ki temeljijo na
razvoju usmerjanem z dokumentacijo. Značilnost teh metod je neprilagodljivost, kar
je pravo nasprotje agilnih metod. Najbolj značilni predstavniki agilnih metod so
Extreme programming, Scrum, Crystal Clear, Adaptive Software Development in
Dynamic System Development Method.
Značilnosti agilnih metod so definirane v manifestu, ki ga je objavilo 17 avtorjev
februarja 2001 (Cockburn 2001, www.agilemanifesto.org, prevzeto 09.05.2010).
Manifest definira štiri osnovna načela agilnosti:
 Posamezniki in njihova komunikacija so pomembnejši kot sam proces in
orodja.
 Delujoča programska oprema je pomembnejša kot popolna dokumentacija.
 Vključevanje (sodelovanje) uporabnika je pomembnejše kot pogajanje na
osnovi pogodb.
 Upoštevanje sprememb je pomembnejše od sledenja planu.
V skladu z agilnimi metodami Alistair Cockburn v svojem delu Crystal Clear
(Cockburn, 2004) opisuje delovanje uspešnega majhnega razvojnega tima. Glavne
ugotovitve so:
1

Angl. Waterfall model
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 Razvijalci morajo biti blizu drug drugemu (najbolje v isti pisarni ali vsaj v
sosednjih). S tem omogočimo pogosto direktno komunikacijo.
 Iz njihovih obveznosti odstranimo večino birokracije in jih pustimo ustvarjati.
 Dejanskega uporabnika direktno vključimo v razvoj.
 Na razpolago imejmo dobro regresivno testno okolje.
 Nove funkcionalnosti distribuirajmo uporabnikom hitro in pogosto.
Poleg tega Cohen in soavtorji v članku " An introduction to agile methods" (Cohen et
al., 2004) naštevajo naslednje faktorje, ki so pomembni za uspešno uvedbo agilne
metode razvoja programske opreme:
 Kultura organizacije mora podpirati razprave oziroma pogajanja.
 Ljudem je potrebno zaupati.
 Manj ljudi z večjo stopnjo kompetence.
 Organizacija mora sprejeti odločitve, ki jih sprejmejo razvijalci.
 Okolje v organizaciji mora omogočati hitro komunikacijo med člani ekipe.

2.3 Ekstremno programiranje
Ekstremno programiranje (okrajšava XP) je najbolj razširjena agilna metoda razvoja
programske opreme. Metoda osredotoči celotno ekipo na skupne, dosegljive cilje.
Temelji na vrednotah, načelih in praksah.
Ekstremno programiranje je razvil Kent Beck, ko je sodeloval pri projektu "Chrysler
Comprehensive Compensation System (C3)" katerega projektni vodja je postal leta
1996. O tem je napisal knjigo "Extreme Programing Explained - Embrace Change",
ki je izšla oktobra 1999. Leta 2004 je izšla povsem na novo napisana druga izdaja, ki
jo je napisal skupaj s Cynthio Andres (Beck in Anders, 2004). Po tej izdaji je tudi
povzeta večina tega poglavja.
2.3.1 Vrednote
Komunikacija
Pri razvoju programske opreme v timu je komunikacija najpomembnejša vrednota.
Ko se pri razvoju pojavi težava, zelo pogosto nekdo že ve rešitev; vendar to znanje
ne pride do nekoga, ki ima možnost ukrepanja.
Včasih problemi nastanejo zaradi pomanjkljivega znanja in ne zaradi pomanjkanja
komunikacije. V takem primeru predhodno ukrepanje ni možno saj za ta problem
nismo vedeli. Ko naletimo na nepričakovan problem, pa nam komunikacija pomaga
pri reševanju problema.
Seveda pa napisano ne pomeni, da ekipa večino časa preživi ob klepetu. Druge
vrednote preprečujejo, da bi lahko prišlo do tega.
Preprostost
Med vsemi vrednotami ekstremnega programiranja, preprostost zahteva največ
intelektualnega napora, to je, narediti program dovolj preprost, da elegantno rešuje
samo današnje probleme. Včerajšnje rešitve so danes lahko še ustrezne ali pa so
videti preveč poenostavljene ali kompleksne. Ko je potrebno narediti spremembo, da
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se ponovno doseže preprostost, je treba najti način, kako priti od trenutnega do
želenega stanja.
Ko iščemo preprostost se moramo vprašati, kaj je najenostavnejša rešitev, ki še
deluje. Pri tem ne smemo spregledati, da iščemo najenostavnejšo rešitev, ki pa mora
tudi delovati torej ne iščemo absolutno enostavne rešitve.
Preprostost ima smisel samo, če je uporabljena v kontekstu. Nič nam ne pomaga, če
najdemo enostavno rešitev, ki jo ostali člani ekipe ne razumejo. Za njih to ni
enostavna rešitev.
Vrednote imajo namen, da se dopolnjujejo in usklajujejo. Izboljšana komunikacija
nam pomaga doseči enostavnost, z doseganjem enostavnosti pa zmanjšamo potrebo
po komunikaciji.
Povratne informacije
Nobena fiksna usmeritev ne ostane dolgo pravilna ne glede na to ali govorimo o
podrobnostih razvoja programske opreme, o zahtevah sistema ali o arhitekturi
sistema. Usmeritve, ki jih postavimo brez ustreznih izkušenj, imajo sploh kratek rok
uporabnosti. Spremembe so neizogibne. Vendar pa spremembe povzročijo potrebo
po povratnih informacijah.
Seveda bi bilo lepo, če bi že v prvo naredili vse pravilno, vendar:
 Morda ne vemo kako narediti pravilno.
 Kar je danes pravilno ne bo nujno pravilno tudi jutri. Spremembe in dogodki
zunaj naše kontrole lahko naše odločitve naredijo neuporabne.
 Narediti vse pravilno danes lahko traja tako dolgo, da spremenjene okoliščine
lahko naredijo rešitev neuporabno še preden bo implementirana.
Če se zadovoljimo z izboljšavami in ne zahtevamo takojšne popolnosti, uporabimo
povratne informacije, da se vse bolj približujemo našemu cilju. Povratne informacije
dobivamo iz več virov:
 Mnenja o idejah: lastno mnenje ali mnenje ostalih članov ekipe.
 Kako zgleda koda, ko implementiraš idejo.
 Ali je bilo enostavno napisati teste.
 Ali so se testi izvedli.
 Kako ideja deluje, ko jo enkrat damo v uporabo.
Ekipe, ki uporabljajo ekstremno programiranje, želijo dobiti čim več povratnih
informacij v čim krajšem času, vendar ne več, kot jih lahko obdelajo.
Možno je namreč, da je povratnih informacij preveč. Potem se mora ekipa posvetiti
vzroku za pretirano količino informacij.
Povratne informacije pripomorejo tudi k enostavnosti. Kako se odločiti, na primer,
katera od treh rešitev je najboljša. Preizkusimo vse tri in bomo videli. Čeprav se to
zdi potrata časa, je lahko to najučinkovitejši način kako priti do najenostavnejše
rešitve.
Pogum
S pogumom se zoperstavimo strahu. Nedvomno se pri razvoju programske opreme
pojavi tudi strah. Kako se posameznik spopade s strahom, določa kako efektivno bo
lahko delal kot član ekipe.
Pogum se pojavi v različnih oblikah. Lahko je to pogum potreben za izvedbo
sprememb, ko se pojavi težava. Lahko je pogum v obliki potrpežljivosti. Če veš, da
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obstaja problem, pa ne veš točno kakšen, je potreben pogum, da počakaš na problem,
da se ta pojavi.
Moramo paziti, da pogum ne postane primarna vrednota. Narediti nekaj ne glede na
posledice, ni efektivno timsko delo. Pri premagovanju strahu je treba uporabiti tudi
druge vrednote.
Kljub temu pa je pogum v povezavi z ostalimi vrednotami lahko zelo pomemben.
Pogum, govoriti resnico ne glede na to kako neprijetna je, pripomore k boljši
komunikaciji. Pogum, opustiti pomanjkljive rešitve, pripomore k enostavnosti.
Pogum iskati realne, konkretne odgovore ustvari povratne informacije.
Spoštovanje
Vse do sedaj predstavljene vrednote kažejo na vrednoto, ki leži pod površjem vseh
štirih: spoštovanje. Če članom ekipe ni mar za druge člane in za to kaj delajo,
ekstremno programiranje ne bo delovalo. Če članom ekipe ni mar za projekt, tega
projekta ni moč rešiti.
Vsaka oseba v razvoju programske opreme ima, kot človeško bitje, enako vrednost.
Nihče ni sam po sebi vreden več kot nekdo drug. Doprinos vsakega člana ekipe je
potrebno spoštovati. Tako kot sem pomemben jaz, si pomemben tudi ti.
Ostale vrednote
Predstavljene vrednote so gonilna sila ekstremnega programiranja. Niso pa edine
vrednote. Organizacija ali posameznik lahko izbere tudi dodatne vrednote. Pri tem je
pomembno, da obnašanje ekipe povežemo s temi vrednotami.
Nekatere pomembnejše dodatne vrednote so: varnost, zanesljivost, predvidljivost in
kvaliteta življenja.
2.3.2 Načela
Vrednote nam ne povedo kako nekaj narediti pri razvoju programske opreme. Zato
rabimo tehnike oziroma prakse. Ker pa je med vrednotami in praksami velik preskok,
rabimo nekaj za premostitev tega. Pripomoček za to so načela. Načela so nabor
usmeritev, ki nam pomagajo najti tehnike v harmoniji z vrednotami.
Humanost
Ljudje razvijajo programsko opremo. To je preprosto neizpodbitno dejstvo. Pogosto
pa razvoj programske opreme ne upošteva človekovih potreb, njegovih slabosti in
njegovih prednosti. Tak razvoj ima lahko visoko ceno za udeležence. Posledico pa
čuti tudi posel saj se pogosto menjajo člani ekipe, zamujene pa so tudi priložnosti za
kreativno udejstvovanje udeležencev.
Kaj torej ljudje potrebujemo, da bi bili dobri razvijalci?
 Osnovno varnost: zaščita pred lakoto, fizično ogroženostjo in grožnjami
ljubljenim. Bojazen za izgubo službe ogroža to potrebo.
 Dovršenost: priložnost in zmožnost prispevati njihovi družbi.
 Pripadnost: zmožnost identificirati se s skupino iz katere sprejmejo potrditev
in odgovornost in prispevajo k skupnim ciljem.
 Rast: priložnost nadgraditi sposobnosti in lastno perspektivnost.
Gregor Primožič:Analiza možnosti izboljšave procesa razvoja programske opreme z uporabo
agilnih metod – primer Opal d.o.o.

stran 11

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

 Intimnost: zmožnost razumeti in biti razumljen.
Obstajajo tudi druge človeške potrebe, katerih zagotovitev ni potrebno zagotavljati
na delovnem mestu. Primeri takih potreb so počitek, rekreacija, socializacija. Čas, ki
ga preživi zunaj ekipe, da posamezniku več energije in perspektivnosti, ki ju prinese
nazaj v ekipo. Omejevanje delovnih ur da posamezniku več časa za izpolnjevanje teh
drugih potreb in s tem povečuje posameznikov prispevek k ekipi.
Izziv pri skupinskem delu predstavlja tudi iskanje ravnovesja med potrebami
posameznika in potrebami ekipe. Včasih je potrebno za ekipo tudi kaj žrtvovati,
vedno žrtvovati lastne potrebe za potrebe ekipe pa ne deluje.
Paziti moramo, da delo ločujemo od zasebnega življenja. Ne smemo postati preveč
intimni z ostalimi člani ekipe. Razprave o svojem zasebnem življenju, pa naj bodo
pozitivne ali negativne, ne sodijo v delovno okolje.
Ekonomičnost
Nekdo mora razvoj plačati. Razvoj, ki ne upošteva ekonomičnosti, tvega jalovo
zmago "tehničnega uspeha". Zagotovite, da tisto, kar delate, ima poslovno vrednost,
ustreza poslovnim ciljem in služi poslovnim potrebam. Če najprej rešimo poslovne
potrebe z najvišjo prioriteto, s tem povečamo vrednost projektu.
Dva vidika ekonomičnosti, ki vplivata na razvoj programske opreme sta časovna
vrednost denarja in opcijska vrednost sistema in ekip.
Časovna vrednost denarja pravi, da je evro danes več vreden kot evro jutri. Razvoj je
vreden več, če denar prej služi kot porablja. Če npr. ne načrtujemo "na zalogo",
strošek načrtovanja odlagamo do zadnjega (razumnega) trenutka.
Drugi vir ekonomičnosti je opcijska vrednost sistema in ekip. Če razvito programsko
opremo lahko uporabimo v različnih okoljih in ne samo v okolju za katerega je bila
originalno razvita, ji s tem močno povečamo vrednost.
Vzajemna korist
Vsaka dejavnost mora koristiti vsem vpletenim. Vzajemna korist je najpomembnejše
načelo ekstremnega programiranja, ki pa ga je najtežje upoštevati. Vedno obstajajo
rešitve problema, ki koristijo posamezniku in hkrati škodujejo nekomu drugemu.
Tudi, če je taka rešitev v dani (krizni) situaciji zelo privlačna, je ne smemo uporabiti,
ker bo zaradi negativnih učinkov (npr. skrhanih odnosov v ekipi) njen neto rezultat
negativen.
Primer prakse, ki nasprotuje vzajemni koristi, je obsežna interna dokumentacija.
Razvoj naj se upočasni zato, da bo imela neka neznana oseba v morebitni prihodnosti
manj težav pri vzdrževanju kode. Korist za neznano osebo, če bo dokumentacija
slučajno še veljavna, je jasna, vendar ni nobene takojšne koristi.
Ekstremno programiranje reši problem komunikacije-s-prihodnostjo na načine, ki
koristijo vsem:
 Napišemo avtomatske teste, ki pomagajo k boljšemu načrtovanju in boljši
implementaciji danes. Te teste pustimo tudi prihodnjim programerjem. Ta
praksa nam koristi sedaj in bo koristila vzdrževalcem kode v prihodnosti.
 Previdno preuredimo (angl. refactor) kodo, da odstranimo nenamerno
kompleksnost. To nam da zadovoljstvo, koda ima manj in je bolj razumljiva
za bodoče vzdrževalce.
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 Imena izbiramo iz jasnega in eksplicitnega nabora metafor kar pohitri razvoj
in kodo naredi bolj jasno za nove programerje.
Če želite, da ljudje upoštevajo vaš nasvet, morate rešiti več problemov kot pa jih
ustvarite. Načelo vzajemne koristnosti pri ekstremnem programiranju pomeni, da
iščemo rešitve, ki nam koristijo sedaj, nam bodo koristile v prihodnosti in to velja
tudi za našega kupca.
Samo podobnost
Pri samo podobnosti poskušamo kopirati strukturo obstoječe rešitve v nov kontekst,
ne glede na velikost. Npr. osnovni potek razvoja je, da napišemo test, ki se ne izvede
in potem poskrbimo, da se uspešno izvede. Ta pristop uporabimo vedno. Ko
planiramo teme za posamezno četrtletje, te teme razdelimo na zgodbe. Potem za
posamezni teden izberemo zgodbe, ki jih bomo reševali in za prav vsako od teh
zgodb najprej napišemo test.
Seveda pa samo to, da smo prekopirali strukturo obstoječe delujoče rešitve v nov
kontekst, ne pomeni, da bo tudi v novem kontekstu delovala. Je pa dobra osnova za
začetek. Prav tako, če je rešitev unikatna, še ne pomeni, da je slaba. So situacije, ki
zahtevajo unikatne rešitve.
Izboljšava
Pri razvoju programske opreme ni popolnosti. Ni popolnega procesa, ni popolnega
dizajna, ni popolnih zgodb. Lahko pa izboljšamo proces, izboljšamo dizajn,
izboljšamo zgodbe.
Smisel ekstremnega programiranja je (tudi) odličnost skozi izboljšave. Naredimo
najbolje kar znamo danes. Težimo pa k zavedanju in razumevanju potrebe po tem, da
jutri naredimo bolje. Ne čakajmo na popolnost preden začnemo.
Ko prevedemo načela v prakse, se načelo izboljšave kaže v praksah, ki takoj začnejo
z aktivnostjo vendar skozi čas izboljšujejo rezultat.
Raznolikost
Ekipe za razvoj programske opreme v katerih so si vsi enaki, so prijetne, niso pa
učinkovite. V ekipah rabimo različne vrste sposobnosti, značajev in pogledov, da
lahko vidimo težave in pasti, da vidimo različne poti k rešitvi problema in različne
načine implementacije. Ekipe potrebujejo raznolikost.
Z raznolikostjo pridejo tudi konflikti. Ne konflikti v obliki "sovražim te" ampak v
obliki "Imamo dve možni rešitvi. Kako izberemo pravo?". Dve rešitvi sta priložnost
in ne problem. Načelo raznolikosti pravi, da morajo programerji skupaj iskati rešitev
in upoštevati vsa mnenja.
Pogled nazaj
Dobre ekipe poleg tega, da delajo, razmišljajo tudi o tem kako in zakaj delajo.
Analizirajo tudi zakaj so ali niso uspeli. Ne skrivajo svojih napak ampak se na njih
učijo.
Četrtletni in tedenski cikli vključujejo čas za pogled nazaj. To ne vključuje samo
uradnih razgovorov ampak tudi neformalne klepete zunaj dela z ljudmi, ki niso
vključeni v ekipo.
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Paziti pa moramo, da se ne posvečamo preveč temu načelu. Lahko se zgodi, da se
preveč ukvarjamo s tem kako nekaj narediti namesto, da bi tisto naredili.
Dotok
Pri razvoju programske opreme naj bi zagotavljali neprestan dotok uporabne
programske opreme s hkratnim izvajanjem vseh aktivnosti. Prakse ekstremnega
programiranja se nagibajo k nenehnemu poteku dela na vseh aktivnostih namesto
uporabe faznega razvoja.
Razvoj programske opreme je dolgo težil k temu, da je dobavljal vrednost v velikih
kosih. S tem, ko programsko opremo izdajamo bolj poredko, dobimo manj povratnih
informacij s čimer samo povečamo število problemov. Zato načelo dotoka, ki
zagovarja neprestano dodajanje (neprestan dotok) vrednosti programski opremi.
Priložnost
Naučite se probleme videti kot priložnosti za spremembe. To sicer ne pomeni, da pri
razvoju programske opreme ni problemov. Vendar pa strategija preživetja reši ravno
zadosten del problemov, da pridemo skozi. Da dosežemo odličnost, moramo
probleme spremeniti v priložnost za učenje in izboljšave.
Včasih ne vemo kaj bi s problemom in ga odložimo. Vendar, odlog ne sme biti
krinka s katero zakrijemo strah pred posledicami, ki bi nastale, če pristopimo k
reševanju problema. Včasih se res zgodi, da potrpežljivost sama po sebi reši problem.
Spreminjanje problemov v priložnosti obstaja v celotnem razvojnem procesu in ojača
prednosti ekipe ter zmanjša slabosti.
Redundantnost
Kritični, težki problemi pri razvoju programske opreme bi morali biti rešeni na več
načinov. Tako tudi, če ena rešitev popolnoma odpove, druga prepreči katastrofo.
Cena redundance je več kot poplačana s tem, da preprečimo katastrofo.
Primer redundance v ekstremnem programiranju so metode, ki zmanjšujejo možnost
napak v programski opremi: programiranje v paru, nenehna integracija, sedenje
skupaj, vključevanje dejanskega kupca, dnevne verzije. Pri takem načinu dela bo
nujno prišlo do situacije, ko bo ista napaka odkrita na več načinov, kar je
redundantnost.
Neuspeh
Kadar imamo težave uspeti, moramo sprejeti tudi neuspeh. Če npr. ne vemo na
katerega od treh možnih načinov naj rešimo težavo, uporabimo vse tri. Morda bodo
vsi trije neuspešni, vendar bomo vsekakor pridobili dodatne izkušnje.
Na prvi pogled je neuspeh izguba. Vendar ni tako, če doprinese novo znanje. Znanje
je vrednota, ki jo je včasih težko dobiti. Neuspehu bi se lahko izognili samo, če bi za
vsako stvar vedeli kako je najbolje, da jo implementiramo.
Če imamo na razpolago več alternativ, ali ni najbolje preizkusiti vse namesto, da se v
neskončnost razpravlja o tem katera je boljša?
Kvaliteta
Žrtvovanje kvalitete ni učinkovito v smislu nadzora. Kvaliteta ni kontrolna
spremenljivka. Projekti ne napredujejo hitreje, če se zadovoljimo z nižjo kvaliteto.
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Prav tako ne napredujejo počasneje, če zahtevamo višjo kvaliteto. Zviševanje
kvalitete ima pogosto za posledico, da projekt (uspešno) zaključimo hitreje medtem,
ko ima nižanje kvalitete ravno obraten učinek.
Skrb za kvaliteto pa ne more biti izgovor, da ne pristopimo k izvedbi. Če ne vemo
najboljšega načina za izvedbo nečesa, naredimo to kar znamo najbolje. Če vemo za
najboljši način, pa bi to trajalo predolgo, naredimo najbolje kar lahko v
razpoložljivem času.
Majhni koraki
Vedno je mamljivo narediti velike spremembe v velikih korakih. Ne nazadnje je
vedno tako veliko dela in tako malo časa.
Majhni koraki pa ne pomenijo, da napredujemo počasi. Majhni koraki si lahko
sledijo tako hitro, da so videti kot velik skok.
Načelo majhnih korakov upošteva, da so dodatni stroški, ki jih povzroči, manjši kot
pa škoda, ki nastane, ko mora ekipa opustiti veliko spremembo.
Sprejeta odgovornost
Odgovornost ne more biti dodeljena, lahko je samo sprejeta. Če ti nekdo želi dodeliti
odgovornost, lahko samo ti odločiš ali jo sprejmeš ali ne.
Primeri sprejete odgovornosti so npr. predlog, da kdorkoli sprejme delo, tudi oceni
trajanje izvedbe. Podobno oseba, ki implementira zgodbo, je odgovorna tudi za
dizajn in testiranje.
Z odgovornostjo pride tudi avtoriteta. Drugače pride do motenj v komunikaciji. Ko
nam nekdo lahko reče kako naj delamo, pri tem pa ne sodeluje pri tem delu in
posledicah, avtoriteta in odgovornost nista povezana.
2.3.3 Metode / prakse
Prakse so razdeljene na primarne in dodatne prakse. Dodatne prakse so za
implementacijo zelo zahtevne in celo nevarne, če prej nismo zaključili vpeljave
primarnih praks. Ker so dodatne prakse aktualne šele po uvedbi primarnih praks,
tukaj opisujemo samo primarne prakse.
Sedenje skupaj
Razvoj naj poteka v odprtem prostoru dovolj velikem za celotno ekipo. Potrebi po
zasebnosti in privatnem prostoru naj bo zadoščeno z manjšimi privatnimi prostori v
bližini delovnega mesta ali z omejenimi delovnimi urami tako, da lahko člani ekipe
potrebo po zasebnosti zadovoljijo v prostem času.
Namen te prakse je izboljšati komunikacijo. Vendar pa moramo biti pri njenem
vpeljevanju previdni. Če so člani ekipe navajeni delati v lastnem prostoru in jim to
daje občutek varnosti, lahko z nenadno spremembo ta občutek podremo in nastopi
odpor do sprememb. Začnemo lahko tako, da samo del časa namenimo delu v
skupnem prostoru (recimo konferenčni sobi) potem pa ta čas stalno povečujemo (in
seveda poiščemo primeren prostor).
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Celotna ekipa
V ekipo je potrebno vključiti ljudi z vsemi sposobnostmi in perspektivami
potrebnimi za uspeh projekta.
Ljudje moramo dobiti občutek ekipe s tem da:
 Ji pripadamo,
 Smo skupaj v tem,
 podpiramo posameznikovo delo, rast in učenje.
Celotno ekipo sestavlja dinamičnost. Če ekipa potrebuje nabor sposobnosti ali
vedenj, je potrebno v ekipo pripeljati osebo ali osebe s temi lastnostmi. Če nekoga ne
potrebujemo več, lahko gre drugam.
Pogosto se pojavi problem idealne velikosti ekipe. Malcolm Gladwell v delu "The
Tipping Point" navaja meji pri 12 in 150 članih ekipe. 12 je število ljudi, ki lahko
mirno komunicirajo vsak z vsakim znotraj enega dneva. Pri več kot 150 ljudeh v
ekipi ni več možno prepoznati obrazov vseh članov ekipe.
V nekaterih organizacijah imajo ekipe z deljenimi člani: posameznik je član več ekip.
Tega se je potrebno izogibati saj je veliko časa zgubljenega zaradi preklopa med
nalogami.
Informativno delovno okolje
Delovni prostor naj odraža delo, ki ga tukaj opravljamo. Zainteresirani opazovalec bi
si moral v petnajstih sekundah po vstopu v prostor ustvariti predstavo o tem, kako
napreduje projekt. Več informacij o dejanskih problemih pa mora dobiti z
natančnejšim pregledom.
Mnoge ekipe prakticirajo postavljanje kartic z zgodbami na steno in jih razporejajo
glede na njihovo stanje (npr. narejeno, ta teden, to verzijo programa, potrebno še
oceniti, v prihodnosti). Tako lahko hitro vidimo, da nekaj ni v redu, če se v razdelku
"Narejeno" ne pojavljajo nove kartice.
Delovno okolje mora upoštevati tudi ostale človeške potrebe. Prostor s pijačo in
prigrizki nudi udobnost in spodbuja pozitivno socialno interakcijo. Čistoča in red
zagotavljata, da pozornosti ne preusmerjamo z aktualnih problemov na manj
pomembne podrobnosti.
Še ena od implementacij informativnega delovnega okolja so veliki diagrami poteka.
Če imamo problem, ki zahteva konstantno napredovanje, njegov potek beležimo z
diagramom.
Okrepljeno delo
Delajmo samo toliko ur kolikor smo lahko produktivni in toliko ur kolikor jih lahko
zdržimo. Zgarati se danes je neproduktivno in uniči še naslednjih nekaj dni. To je
slabo za posameznika in ekipo.
Mnogi so prepričani, da če več delaš, več narediš. Vendar ni nobenega znanstvenega
dokaza, da so osemdeseturni delovni tedni bolj produktivni kot štirideseturni.
Pomembno je, da ko delamo, delamo produktivno. Nobenega smisla nima delati
dolgo v noč, če to nima učinka.
Če zboliš, spoštuj sebe in ostale člane ekipe tako, da se odpočiješ in pozdraviš. Če
prideš bolan na delo s tem ne koristiš nikomur, saj si neproduktiven.
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Programiranje v paru
Vso produkcijsko programsko opremo naj kodirata dva programerja za enim
računalnikom. Računalnik naj bo postavljen tako, da lahko udobno sedita eden poleg
drugega. Tipkovnico in miško naj si podajata zato, da bo njuna uporaba udobna.
Programiranje v paru je dialog med dvema človekoma, ki simultano programirata (in
analizirata, dizajnirata, testirata) in poskušata programirati bolje. Programerja, ki
programirajo v paru:
 držita drug drugega osredotočenega na nalogo,
 z viharjenjem možgan dodajata izboljšave v sistem,
 razčistita ideje,
 prevzameta iniciativo kadar partner obtiči in s tem zmanjšujeta frustracije,
 držita drug drugega odgovornega za prakse ekipe.
Programiranje v paru ne pomeni, da ne more vsakdo razmišljati sam. Če moraš nekaj
v miru premisliti, vzemi si čas in daj. Nato se vrni in nadaljuj delo v paru. Tudi
prototip lahko pripravljaš samostojno. Vendar to ne sme biti izgovor, da deluješ
zunaj ekipe. Ko si zaključil z raziskovanjem, prinesi nazaj idejo in ne kode.
Programiranje v paru je zadovoljujoče, vendar naporno. Večina programerjev ne
more delati v paru več kot pet do šest ur dnevno. Po takem delovnem tednu so
pripravljeni za sproščujoč konec tedna.
Pare je potrebno rotirati. Nekateri prakticirajo menjavanje parov v fiksnih intervalih,
verjetno pa je boljša opcija menjavanje parov, ko je določeno delo zaključeno (na
nekaj ur ali morda dnevno).
Posebno pozornost pri programiranju v paru je potrebno posvetiti osebnemu kontaktu
in bližini, ki se pojavi med posameznikoma, ki delata v paru. Potrebno je upoštevati,
da se ljudje lahko počutijo nelagodno, če se jim druga oseba preveč približa. Tukaj je
potrebno upoštevati tudi kulturne razlike. Nekaterim ustreza večja bližina, drugi
potrebujejo več prostora zase. Posebej pozorni moramo biti kadar sodelujeta osebi
nasprotnih spolov. Tako razmerje lahko vzbudi čustva, ki ne koristijo ekipi in delu.
Če se med posameznikoma razvije intimno razmerje, mora eden od njiju zapustiti
ekipo, drugače je to (lahko) škodljivo za njiju in celotno ekipo.
Zgodbe
Pri ekstremnem programiranju plan/naloge razdelimo v zgodbe. Zgodbe naj
vsebujejo funkcionalnost, ki jo bo uporabnik opazil. Takoj, ko je zgodba napisana, je
potrebno oceniti potreben razvojni čas za implementacijo.
Razvoj programske opreme je bil napačno usmerjan z besedo "zahteva", ki jo slovar
definira kot "nekaj nujnega oziroma obveznega". Uporaba zahtev je napačna. Če od
tisoč strani zahtev, implementiramo 20%, 10% ali 5%, bomo zelo verjetno pokrili
vse poslovne zahteve, ki naj bi jih sistem pokril. In kaj je ostalih 80%? Vsekakor ne
zahteve, saj to ni bilo nujno ali obvezno.
Ključen del zgodb je zgodnje ocenjevanje potrebnega dela za izvedbo. Ocena, da
poslovnim in tehničnim vidikom možnost interakcije kar ustvari vrednost zgodaj, ko
ima ideja največji potencial.
Zgodbe naj imajo poleg kratkega opisa ali grafičnega prikaza tudi kratka imena.
Zgodbe naj bodo napisane na karticah in obešene na steni ob kateri se pogosto
gibljemo. V praksi poskusi računalniške implementacije kartic niso uspeli zagotoviti
niti dela vrednosti, ki jo imajo kartice obešene na steni. Če je potrebno poročati o
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napredku drugim delom organizacije v neki določeni obliki, je potrebno periodično
prenesti kartice v zahtevano obliko.
Tedenski cikli
Delo naj bo planirano za teden vnaprej. Na začetku vsakega tedna naj ima ekipa
sestanek. Na sestanku:
 Ekipa pregleda dosedanji napredek in kako se dejanski napredek ujema s
pričakovanim napredkom.
 Uporabniki naj izberejo za teden dela zgodb, ki bodo implementirane v tem
tednu.
 Ekipa zgodbe razdeli v naloge. Člani ekipe izberejo naloge in jih ocenijo.
Teden začnemo s pisanjem avtomatskih testov, ki se bodo uspešno izvajali, ko bodo
zgodbe implementirane. Preostanek tedna namenimo implementaciji zgodb in temu,
da se testi uspešno izvedejo. Ekipa, ki je ponosna na svoje delo, bo v celoti
implementirala zgodbe in ne samo toliko, da se testi izvedejo. Cilj za konec tedna je,
da program lahko damo uporabniku.
Tedenski cikel je primernejši od dva ali tritedenskega saj je celotna ekipa
osredotočena na petek. Če je v sredo jasno, da nekaterih zgodb ne bo možno
implementirati, je še vedno dovolj časa izbrati tiste zgodbe, ki imajo večjo vrednost.
Četrtletni cikli
Delo planiramo za četrtletje. Enkrat na četrtletje se posvetimo ekipi, projektu,
njegovemu napredku in povezanost z večjimi cilji.
Med četrtletnim planiranjem:
 Identificiramo ozka grla, še posebej tista, ki so zunaj nadzora ekipe.
 Sprožimo popravke.
 Planiramo temo ali teme za četrtletje.
 Izberemo za četrtletje zgodb, ki so povezane z izbrano zgodbo oziroma
zgodbami.
 Osredotočimo se na to, kam projekt sodi znotraj organizacije.
Četrtletje se običajno lepo ujema z ostalimi poslovnimi aktivnostmi znotraj podjetja,
ki tudi nastopajo četrtletno. Četrtletje je tudi primeren interval za interakcijo z
zunanjimi dobavitelji in kupci.
Ohlapnost2
V vsakem planu naj bodo vključene manjše naloge, ki jih lahko opustimo. Kasneje
vedno lahko dodajamo nove zgodbe in naredimo več kot smo obljubili. Pomembno
je, da ne prelomimo svojih obljub in zavez.
Cilj te prakse je tudi preprečiti preobremenitev, ki je posledica prevelikih obljub.
Pustiti si moramo nekaj časovne rezerve.
Primer uporabe te prakse je, ko del časa (npr. en dan v tednu) programerjem
dovolimo delati na projektih po lastni izbiri.

2

V angleščini je uporabljen izraz slack, ki v poslovnem jeziku označuje del dneva, ki nam bo ostal, če
bomo delo nadaljevali z enakim tempom in bomo zato zaključili predčasno..
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Desetminutne verzije
Celotno avtomatsko prevajanje programa in izvajanje vseh testov naj traja deset
minut. Če priprava verzije traja dlje, se bo to uporabljalo redkeje in zgubimo
možnost za povratne informacije. Če traja manj, nimamo časa popiti kave.
Desetminutne verzije so ideal, ki ga želimo doseči. Celoten proces izgradnje mora
biti avtomatski. Če naš obstoječi proces ni avtomatski, začnemo z avtomatizacijo. Ko
smo proces avtomatizirali, ga lahko začnemo optimizirati. In kaj lahko optimiziramo.
Lahko začnemo s tem, da prevajamo samo del programa, ki je bil spremenjen.
Kasneje lahko k temu dodamo samo delno testiranje. Pri tem moramo upoštevati, da
tvegamo napako pri odločitvi kaj moramo prevesti in še bolj kaj moramo testirati, kar
ima pa lahko neprijetne posledice. Vendar je pa še vedno bolje testirati del sistema,
kot pa nič.
Neprestana integracija
Spremembe, ki jih naredi posamezni programer, je potrebno združiti z spremembami,
ki so jih naredili ostali programerji. To se imenuje integracija.
Spremembe naj bodo integrirane in testirane ne več kot vsakih nekaj ur. Timsko
programiranje ni problem "razdeli in osvoji". Problem je razdeli, osvoji in integriraj.
Integracija je nepredvidljiva in lahko hitro vzame več časa kot originalno
programiranje. Dlje kot čakamo, več možnosti je, da bomo pri integraciji imeli
probleme.
Najpogostejši način integracije je asinhroni. Pri tem sistemu izvedemo integracijo,
sistem za izdelavo verzij in testiranje to zazna in izvede prevajanje in avtomatske
teste. Če pri tem pride do težav, pošlje obvestilo (po elektronski pošti, SMS, ...).
Drugi način je sinhroni. Pri tem izvedemo integracijo in počakamo, da se zgoraj
opisani postopek izvede. Ker programiramo v paru, imata programerja medtem, ko
čakata, da se prevajanje in testiranje izvede, čas pogovoriti o tem kar sta ravno
naredila in kako bi morda lahko naredila bolje.
Testiranje pred programiranjem
Najprej napišemo test, ki se seveda zaradi neobstoječe kode ne izvede uspešno. Šele
nato dodamo kodo. Ta pristop reši več problemov hkrati:
 Pri programiranju nas hitro lahko zanese in dodamo kodo kar tako "za vsak
slučaj". S tem, ko objektivno in natančno določimo kaj mora koda početi, se
lahko osredotočimo na kodiranje. Če res želimo dodati kodo, lahko kasneje
napišemo nov test.
 Če je težko napisati test, je nekaj narobe z dizajnom. Kodo, ki je pravilno
dizajnirana, je enostavno testirati.
 Težko je zaupati avtorju kode, ki ne dela. S pisanjem razumljive kode, ki
deluje, in s pisanjem avtomatskih testov damo ostalim članom ekipe razlog za
zaupanje.
 Pri dolgotrajnem kodiranju se hitro zgubimo. S tem pristopom je enostavno:
ali moramo napisati nov test ali pa poskrbeti, da bo obstoječi deloval.
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Namen testov pred programiranjem je tudi, da jih izvajamo pri vsakem prevajanju
verzije programa. S tem si zagotovimo hitro in učinkovito3 testiranje novih verzij
programa.
Inkrementalno dizajniranje
Vsak dan investirajmo v dizajn sistema. Stremimo k temu, da se dizajn perfektno
ujema s potrebami tekočega dne. Ko naše vedenje o najboljšem možnem dizajnu za
sistem napreduje, moramo sam dizajn uskladiti z novim vedenjem.
Obstaja prepričanje, da moramo ves dizajn določiti na začetku, saj so kasnejše
spremembe zelo drage in zahtevne. Ekstremno programiranje s svojimi praksami
stremi k temu, da to ni res. Avtomatski testi, inkrementalni dizajn in eksplicitni
socialni proces skrbijo za to, da so stroški naknadnih sprememb majhni.
Cilj ekstremnega programiranja ni minimizirati stroške dizajna ampak doseči, da so
stroški dizajna ustrezni trenutnim potrebam sistema.
Inkrementalni dizajn ne prepoveduje dizajniranja vnaprej. Samo pravi, da je
dizajnirati nekaj takrat, ko to rabimo učinkovitejše, kot dizajniranje na zalogo.

2.4 Scrum
Metodologijo Scrum sta razvila Ken Schwaber in Jeff Sutherland4. Scrum je proces
namenjen upravljanju kompleksnih projektov. Čeprav je primarno namenjen razvoju
programske opreme in je ena od bolj znanih metodologij iz nabora agilnih metod
razvoja programske opreme, ga je možno uporabiti tudi za vodenje drugih projektov.
Scrum se namreč ukvarja predvsem s procesi ne pa tudi tehnikami. Scrum je v osnovi
zelo enostaven. Določa malo pravil, ki so jasna in preprosta in se jih je enostavno
naučiti. Po drugi strani pa je lahko zahteven. Scrum ne predpisuje rešitve za vsako
situacijo, ki se lahko pojavi. Scrum se uporablja za zahtevne procese kjer ni možno
predvideti vsega kar se bo zgodilo. Zato Scrum ponuja delovni okvir in seznam
praks, ki omogočajo transparentnost celotnega procesa. To omogoča uporabnikom
Scruma, da vsak trenutek vedo kaj se dogaja in lahko takoj izvedejo potrebne
prilagoditve, da projekt obdržijo na pravi poti proti končnemu cilju (Schwaber
2004).
2.4.1 Vloge
Metodologija Scrum predpisuje tri vloge v procesu Scruma, ki skupaj sestavljajo
ekipo Scruma:
 Produktni vodja (Product owner)
 Vodja Scruma (ScrumMaster)
 Ekipa (The Team)
Ljudje, ki zapolnjujejo te vloge, so neposredno vključeni v Scrum in so tako vezani
na projekt. Drugi imajo lahko interese v projektu, vendar so samo prisotni in niso
vključeni v sam proces Scruma. So samo opazovalci. Metodologija Scruma strogo
3
4

Hitrost in učinkovitost sta seveda odvisni od kvalitete napisanih testov.
Vir: Mike Cohn v predgovoru h knjigi Agile Project Management with Scrum
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ločuje med tema dvema vrstama udeležencev. Scrum zagotavlja, da imajo vsi, ki so
vezani na projekt in so s tem odgovorni za njegovo izvedbo, zadostna pooblastila.
Hkrati zagotavlja, da se vsi ostali, ki so samo prisotni, ne morejo po nepotrebnem
vmešavati v sam proces.
Scrum osebe, ki so vključene v proces, imenuje pujsi (pigs) in osebe, ki so samo
prisotne, imenuje piščanci (chickens). Imena izhajajo iz stare šale v kateri piščanec
predlaga pujsu, da bi ustanovila restavracijo "Šunka in jajca". Pujs temu nasprotuje
saj bi moral biti povsem vključen (kot šunka) piščanec pa bi bil samo prisoten.
Vodja Scruma (Scrum master)
Vodja Scruma je odgovoren za pravilen potek procesa v skladu z metodologijo
Scrum. Vse vključene v proces Scruma uči o samem Scrumu in skrbi, da vsi vpleteni
spoštujejo in sledijo pravilom Scruma. To vključuje tudi preprečevanje vmešavanja
ostalih v proces. Prav tako je odgovoren, da Scrum implementira na način, ki ustreza
obstoječi kulturi organizacije in še vedno doseže pričakovane koristi.
Vodja Scruma ni odgovoren za organiziranje dela in razdeljevanje nalog. To je
odgovornost ekipe.
Produktni vodja (Product owner)
Produktni vodja je odgovoren za zastopanje interesov vseh, ki vlagajo v projekt in
pričakujejo njegove koristi. Produktni vodja zagotovi začetno in sprotno financiranje
projekta s tem, da pripravi začetne splošne zahteve, ki jih bo moral projekt izpolniti,
cilje glede povračila investicije in načrte za izdaje nove funkcionalnosti. Seznam
zahtev se v angleščini imenuje Product Backlog. Naloga produktnega vodja je, da
določi prioritete zahtev iz seznama zahtev. Zagotoviti mora, da je najpomembnejša in
najvrednejša funkcionalnost najprej na vrsti za izvedbo.
Ekipa (The Team)
Ekipa je odgovorna za izdelavo zahtevane funkcionalnosti. Ekipa je sama odgovorna
za lastno organiziranje. Je notranje neodvisna in samostojna. V ekipi sodelujejo
razvijalci z različnimi znanji in iz različnih področij. Odgovornost ekipe je, da
ugotovi kako bo pripravila zahtevano funkcionalnost v naslednjem teku. Tek je del
procesa Scruma in je opisan v naslednjem poglavju (2.4.2). Člani ekipe so kolektivno
odgovorni za uspeh posameznega teka in za uspeh projekta kot celote.
2.4.2 Proces
Scrum se začne z vizijo sistema, ki naj bi ga razvili. V začetku je lahko vizija zelo
ohlapna, morda prikazana samo z vidika marketinga, vendar bo postajala jasnejša
skozi napredovanje projekta.
Vse delo je opravljeno v Tekih (Sprints). Vsak Sprint je iteracija 30 zaporednih
koledarskih dni5. Vsak tek se začne z načrtovalnim sestankom za tekoči Tek. Na tem
sestanku se produktni vodja in ekipa uskladijo delu za naslednji tek. Produktni vodja
iz seznama zahtev vzame zahteve z največjo prioriteto in ekipi razloži kaj je

5

V literaturi je možno zaslediti tudi krajša obdobja. Običajno se omenja dva do štiri tedne.
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zaželeno. Ekipa produktnemu vodju pove kaliko od tega kar je zaželeno je po njenem
mnenju možno realizirati v naslednjem Teku.
Načrtovalni sestanek je časovno omejen na osem ur in je razdeljen na dva dela po
štiri ure. V prvem delu se produktni vodja in ekipa uskladijo o tem kaj bo v
naslednjem teku izvedeno. V drugem delu ekipa načrtuje potek naslednjega Teka saj
je za to sama odgovorna. Na osnovi izbranih zahtev ekipa sestavi naloge, ki jih
organizira v Seznam nalog tekočega Teka (Sprint backlog).
Vsak dan se ekipa sestane na dnevnem srečanju imenovanem Dnevni Scrum. Na tem
srečanju vsak član ekipe odgovori na tri vprašanja:
 Kaj si naredil na projektu od zadnjega Dnevnega Scruma?
 Kaj nameravaš narediti na projektu do naslednjega Dnevnega Scruma?
 Kakšne ovire ti stojijo na poti do uresničitve tvojih zavez za tekoči Tek in ta
projekt?
Namen teh srečanj je dnevno usklajevanje dela ekipe in načrtovanje morebitnih
sestankov, ki jih ekipa potrebuje za uspešno nadaljevanje dela.
Ob zaključku vsakega Teka je organiziran pregledni sestanek (review meeting), ki je
omejen na natančno štiri ure. Na tem sestanku ekipa produktnemu vodji in ostalim
zainteresiranim predstavi kaj je naredila v preteklem Teku. Namen tega
neformalnega srečanja je zbrati vse udeležene in jim omogočiti, da s sodelovanjem
določijo kaj bi morala ekipa naslednje narediti. Po tem srečanju in pred naslednjim
načrtovalnim sestankom, vodja scruma pripravi pregledni sestanek z ekipo. Ta
sestanek je omejen na tri ure. Na tem sestanku vodja scruma spodbuja ekipo, da
revidira svoj razvojni proces znotraj scrumovih razvojnih okvirov in praks. S tem naj
bi bil naslednji razvojni cikel bolj učinkovit in prijetnejši. Vsi sestanki skupaj tvorijo
empirične preverbe in prilagoditvene prakse scruma. Slika 1 prikazuje scrumov
proces.

Slika 1: Pregled scrumovega procesa
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2.5 Crystal Clear
Crystal Clear je ena izmed metodologij iz družine Crystal, ki jih je razvil Alistair
Cockburn in je namenjena majhnim ekipam do osem članov. Opisal jo je kot najbolj
tolerantno metodologijo z malo formalnostmi primerno za majhne ekipe, ki jo je
našel in je še delovala. Vsebuje naslednje elemente (Cockburn 2004):
 Poudarek na skupnem sedenju in komunikaciji (vsa ekipa je v enem
prostoru).
 Redne pregledne delavnice kjer se išče možne izboljšave v procesu.
 Pogoste nove verzije.
 Informacije od dejanskih uporabnikov.
 Orodja za nadzor verzij programske kode.
Pri tej metodologiji imamo samo eno ekipo, ki je vsa v eni ali vsaj sosednjih
pisarnah. Člani ekipe imajo različne vloge. Vsak član ima lahko tudi po več vlog s
tem, da obstajajo štiri vloge, ki jih morajo prevzeti različni ljudje:
 sponzor,
 starejši dizajner - programer,
 dizajner - programer,
 uporabnik (ne nujno za poln delovni čas).
Sponzor zagotavlja finančna sredstva za projekt. Neprestano mora imeti pred očmi
dolgoročne cilje in koristi in hkrati ohranjati ravnovesje med kratkotrajnimi cilji, cilji
za prihodnje verzije sistema in cilji za prihodnje ekipe, ki bodo razvijale ali
vzdrževale sistem. Ta oseba zagotavlja projektu zunanjo vidljivost in sprejema
poslovno orientirane odločitve.
Starejši dizajner - programer je ključna oseba na projektu. To je oseba z znatnimi
izkušnjami pri razvoju programske opreme in ima sposobnost dizajniranja
zahtevnejših sistemov. Sposoben mora biti oceniti ali se projekt odvija v skladu s
pričakovanju ali pa je zašel iz smeri. Če je zašel, ga mora biti sposoben spraviti na
pravo pot. Prevzema tudi najzahtevnejše programiranje.
Dizajner - programer dizajnira in programira. Potrebuje manj izkušenj kot starejši
dizajner - programer.
Uporabnik je oseba, ki pozna operativne procedure in tudi sistem, ki je trenutno v
uporabi (če je kakšen). Ve kateri načini uporabe so pogosto uporabljeni in kateri ne,
katere bližnjice je potrebno uporabljati in katere podatke potrebujemo hkrati na
ekranu.
Poleg naštetih vlog obstajajo še sledeče vloge:
 koordinator,
 poslovni ekspert,
 preizkuševalec,
 pisec.
Vloga koordinatorja verjetno ne zahteva polnega delovnega časa. To vlogo lahko
prevzame nekdo, ki skrbi za več projektov, lahko sponzor ali starejši dizajner programer, lahko pa se osebe v vlogi koordinatorja tudi menjajo. Koordinator je
odgovoren, da sponzorji dobijo vpogled v strukturo in status projekta.
Poslovni ekspert se spozna na posle. Ve katere strategije in politike so fiksne, kaj se
bo verjetno spremenilo kmalu, kaj se spreminja pogosto in kaj poredkoma.
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Vlogi preizkuševalca in pisca bosta verjetno začasni vlogi v katerih se bodo menjali
različni člani ekipe.
Značilnost družine metodologij Crystal je tudi, da se osredotočijo na lastnosti
projektov in ne na procedure. Cockburn (Cockburn, 2006) našteva sedem lastnosti
projektov od katerih so prve tri za Crystal Clear (in ostale metodologije skupine
Crystal) obvezne:
 pogosta dobava,
 pregledne delavnice (pregled in odprava napak),
 dobra komunikacija (osmotska komunikacija),
 osebna varnost,
 osredotočenost,
 enostaven dostop do ekspertnih uporabnikov,
 tehnično okolje z avtomatskimi testi, upravljanjem konfiguracij in pogosto
integracijo.
Pogosta dobava pomeni, da ekipa uporabnikom pogosto dostavlja nove verzije
programske opreme, ki jo razvija.
Pregled in odprava napak se ne nanašata (samo) na napake v programski opremi
temveč na napake v samem procesu. Ekipa se periodično dobi na delavnici na kateri
analizirajo pretekle dogodke in ugotavljajo kaj je šlo narobe in kaj morajo narediti,
da bo šlo bolje. V skrajnosti lahko to pomeni tudi zamenjavo članov ekipe (ali pa kar
celo ekipo).
Dobra (osmotska) komunikacija pomeni, da informacije potujejo v slušno ozadje
članov ekipe, ki tako sprejmejo relevantne informacije kot, da bi to počeli z osmozo.
Bistvo te komunikacije je, da vsi člani slišijo komunikacijo med npr. dvema članoma
ekipe, čeprav ni namenjena njim. Tako lahko tudi posežejo v komunikacijo, če lahko
s tem pomagajo kolegoma. Recimo, da dva člana ekipe razpravljata o problemu, ki se
je pojavil. Drugi člani ekipe to slišijo in eden (ali več) ta problem že pozna (ali
poznajo). Tako se vključi v pogovor in pove rešitev ali vsaj pomaga pri rešitvi
problema.
Osebna varnost pomeni, da lahko spregovoriš brez bojazni za posledice. To je lahko
npr. povedati šefu, da so roki nerealni, sodelavcu povedati, da dizajn ni v redu ali pa
celo povedati sodelavcu, da bi bilo dobro, da se večkrat skopa. Osebna varnost je
prvi korak k zaupanju in odkritosti. Nekomu težko zaupamo, če se bojimo, da nas bo
poškodoval (ali oškodoval).
Osredotočenost pomeni, da vemo na čem bomo delali in, da imamo potem čas za to
in misli usmerjeno v to. Na čem bomo delali nam običajno pove sponzor, ostalo nam,
da okolje v katerem ljudje niso prekinjeni pri delu, da bi se posvetili drugim
nalogam.
Nemoten dostop do ekspertnih uporabnikov ekipi nudi:
 prostor za dostavo in testiranje pogostih dobav,
 takojšne povratne informacije o kvaliteti končnega produkta,
 takojšne povratne informacije o dizajnu in
 najnovejše zahteve uporabnikov.
Komunikacija z uporabniki lahko poteka osebno ali preko telefona ali pa z uporabo
drugih modernih komunikacij. Čas, ki ga morajo uporabniki nameniti ekipi, ni
fiksen. Verjetno več ob začetku projekta kasneje pa vse manj. Tudi ena ura na teden
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je pomembna. Pomembno je tudi koliko časa mine od zastavljenega vprašanja do
prejetega odgovora. Če programer čaka na odgovor predolgo, bo verjetno v kodo
vključil najbolje kar ve oziroma bo ugibal kaj je najbolje in bo kasneje, ko bo z
uporabniki, pozabil kodo preveriti.
Zadnja lastnost je tehnično okolje s tremi (pod)lastnostmi. Avtomatski testi sami po
sebi niso nujni saj je teste možno izvajati tudi ročno, vendar avtomatski testi
vsekakor zmanjšajo možnost napak. Pri avtomatskem testiranju lahko ob vsaki
spremembi izvedemo vse napisane teste, kar je vsekakor lažje in verjetno bolj
zanesljivo kot, če bi morali vse preverjati ročno. Upravljanje konfiguracij je sistem
za spremljanje in nadziranje sprememb v programski opremi. Pod konfiguracijo
razumemo stanje programske opreme in dokumentacije v določenem trenutku.
Določene konfiguracije so npr. verzije programske opreme, ki smo jih dobavili
uporabnikom. Če se kasneje v določeni verziji pojavijo problemi, lahko s pomočjo
sistema za upravljanje konfiguracij povrnemo konfiguracijo, ki predstavlja
problematično verzijo programske opreme. Nato lahko to verzijo popravimo, ne da bi
vanjo vključili nove spremembe, ki morda še niso primerne za dobavo uporabnikom.
Pri pogosti integraciji gre za to, da svoje spremembe čim pogosteje integriramo v
sistem. Najbolje večkrat dnevno.

2.6 Še nekaj predstavnikov agilnih metod
2.6.1 Agilno modeliranje
Agilno modeliranje je na praksah bazirana metodologija namenjena učinkovitemu
modeliranju in dokumentiranju pri razvoju programske opreme, ki jo je razvil Scott
W. Ambler6. Na višjem nivoju je agilno modeliranje zbirka najboljših praks. Še bolj
podrobno je agilno modeliranje zbirka vrednot, principov in praks za modeliranje
programske opreme. Agilno modeliranje lahko na enostaven in lahek način
vključimo v projekt razvoja programske opreme. Agilno modeliranje je dopolnitev in
ne zamenjava drugih agilnih metodologij.
Vrednote na katerih temelji agilno modeliranje, so komunikacija, preprostost,
povratne informacije, pogum in skromnost. Prve štiri vrednote so povzete po prvi
izdaji ekstremnega programiranja. Skromnost ob nastanku agilnega modeliranja ni
bila del vrednot ekstremnega programiranja. Kasneje je bilo dodano spoštovanje, ki
pa je zelo podobno kot skromnost.
Principi agilnega modeliranja so:
 Modeliraj z namenom. Če ne veš komu je namenjeno to kar delaš, tega ne
delaj.
 Maksimiziraj investitorjevo povračilo investicije. To kar delaš mora nekdo
plačati. Investitor ima pravico, da njegova vložena sredstva izrabiš
maksimalno učinkovito. In seveda ima lahko tudi zadnjo besedo pri tem za
kaj se porabijo.

6

Avtor metodo opisuje na spletni strani http://www.agilemodeling.com/ (prevzeto v obdobju od
27.08.2011 do 31.08.2011).
Gregor Primožič:Analiza možnosti izboljšave procesa razvoja programske opreme z uporabo
agilnih metod – primer Opal d.o.o.

stran 25

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

 Napreduj preprosto. Karkoli si ustvaril in obdržal, bo potrebno skozi čas
vzdrževati. Če narediš sedem modelov, jih bo potrebno sedem vzdrževati. Če
zadoščajo trije, je to vsekakor bolje.
 Več modelov. Potencialno za razvoj programske opreme potrebuješ več
modelov saj vsak model opisuje drug aspekt programske opreme.
 Pogoste povratne informacije. Čas, ki poteče med akcijo in povratno
informacijo o tej akciji, je kritičen.
 Privzemi preprostost. Med razvojem predvidi, da je najpreprostejša rešitev
tudi najboljša.
 Sprejmi spremembe. Zahteve se skozi čas spreminjajo. Razumevanje
sprememb se spreminja. Spremembe moramo pričakovati in sprejeti.
 Postopne spremembe. Pomembno je razumeti, da ne bomo v prvo naredili
popolnega modela. Model razvijamo postopno.
 Kvalitetno delo. Nihče ne mara površnosti.
 Primarni cilj je delujoča programska oprema. Primarni cilj je razviti delujočo
programsko opremo, ki ustreza naročnikom projekta in ne proizvesti ogromne
količine dokumentacije. Vsemu kar ne ustreza temu cilju se je potrebno, če je
le mogoče, izogniti.
 Omogočiti naslednji korak je sekundarni cilj. Projekt je lahko še vedno
razglašen za neuspešnega, čeprav je proizvedel delujočo programsko opremo.
Del izpolnitve zahtev naročnikov je tudi zagotoviti, da je sistem dovolj
robusten, da ga je možno skozi čas nadgraditi.
Poleg naštetih principov obstajata še dva pomožna principa:
 Vsebina je bolj pomembna kot predstavitev. Katerikoli model je lahko
predstavljen na več načinov. Specifikacijo grafičnega vmesnika lahko npr.
predstavimo kot skico na papirju ali tabli ali pa kot formalen dokument s
slikami in tekstnim opisom vmesnika.
 Odprta in odkrita komunikacija. Ljudje morajo biti svobodni pri dajanju
predlogov in to svobodo morajo tudi dojeti.
Prakse agilnega modeliranja so:
 Aktivno sodelovanje naročnikov in uporabnikov. Naročniki in uporabniki so
tisti, ki najbolje vedo kaj pričakujejo oziroma zahtevajo od sistema.
 Modeliraj z ostalimi. Ko modeliraš z namenom, pogosto ugotoviš, da
modeliraš zato, da boš nekaj razumel in, da boš svoje ideje komuniciral do
drugih.
 Uporabi ustrezne pripomočke. Vsak pripomoček ima svoj namen uporabe.
 Preklopi na drugo zadevo. Če delaš na določeni zadevi in ne veš kako naprej,
preklopi delo na drugo zadevo in se kasneje vrni k zadevi na kateri si obtičal.
 Dokaži s kodo. Model je abstraktna predstavitev, ki mora natančno predstaviti
karkoli že nameravamo zgraditi. Vendar ali je model ustrezen? Ali je
predvideni uporabniški vmesnik ustrezen? Napišimo ga in pokažimo
uporabnikom. Ali je poslovna logika v redu? Napišimo teste in preverimo.
 Uporabi najpreprostejša orodja. Večino modelov lahko narišemo na tablo ali
na list papirja.
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 Modeliraj v majhnih korakih. Če zahtevnejše korake razdelimo na več
manjših, s tem povečamo agilnost in omogočimo postopno dobavo
programske opreme.
 Informacije na enem mestu. Karkoli delamo, moramo delati samo enkrat. Vse
kar naredimo naj bo shranjeno na istem mestu.
 Skupno lastništvo. Kdorkoli lahko dela na kateremkoli modelu ali na
katerikoli zadevi.
 Paralelno delaj na več modelih. Ker ima vsak model svoje prednosti in
slabosti, noben model ne ustreza vsem potrebam. Za različne potrebe
potrebujemo različne modele.
 Vsebina naj bo enostavna. Dejanska vsebina modelov naj bo čim bolj
enostavna vendar mora hkrati še ustrezati zahtevam lastnikov projekta. Če
specifikacije nečesa ne zahtevajo, tega ne dodajaj v model. Če se kasneje
pojavi potreba po tem, boš dodal kasneje.
 Preprosta upodobitev modelov. Modeliraj samo toliko kolikor je res potrebno.
 Objavi modele javno. Modele je potrebno objaviti na javnem mestu. Pogosto
je to "modelna stena" kjer lahko vsakdo vidi izdelane modele.
Poleg naštetih praks obstajajo še pomožne prakse:
 Uporabi modelirne standarde. Razvijalci naj pri modeliranju programske
opreme upoštevajo skupen nabor modelirnih standardov. S tem dosežemo
večjo berljivost in lažje razumevanje modelov. Dober začetek je Unified
Modeling Language (UML).
 Nežna uporaba vzorcev. Pri modeliranju si lahko pomagamo z različnimi
obstoječimi vzorci (npr. Strategy Pattern, Factory Pattern). Če se odločimo za
uporabo določenega vzorca, je pomembno, da ga uporabimo ravno toliko
kolikor ga potrebujemo, ne pa, da preveč zmodeliramo samo zato, da
zadostimo zahtevam vzorca.
 Uniči začasne modele. Večina ustvarjenih modelov je začasnih / delovnih
modelov. Taki modeli s časom niso več sinhronizirani s samim projektom.
Zato bi jih morali uskladiti s projektom. To je smiselno samo, če s tem
dodamo vrednost projektu, verjetno pa je bolje, da jih preprosto uničimo.
 Formaliziraj pogodbene modele. Pogodbeni modeli so pogosto potrebni, ko
zunanja skupina nadzira vir informacij, ki jih potrebuje tvoja programska
oprema. Primeri so npr. struktura podatkovne baze, dokumentacija
programskega vmesnika, ...
 Nadgradi samo, ko boli. Model nadgradimo samo kadar je bolj boleče ne
nadgraditi model kot nadgraditi.
2.6.2 Agilen združen proces
Agilen združen proces (Angl. The Agile Unified Process - AUP) je poenostavljena
izvedba IBM-ovega Racionalnega združenega procesa (Rational Unified Process RUP), ki jo je razvil Scott W. Ambler7. RUP je ogrodje (framework) za iterativni
7

Avtor metodo opisuje na spletni strani http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html
(prevzeto v obdobju od 28.08.2011 do 31.08.2011)
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(ponavljajoči se) proces razvoja programske opreme. RUP ni recept za razvoj ampak
ogrodje, ki ga naj bi vsako podjetje prilagodilo svojim potrebam.
AUP opisuje enostaven, lahko razumljiv pristop k razvoju poslovne programske
opreme z uporabo agilnih metod vendar z upoštevanjem RUP-a. Namenjen je
organizacijam, ki želijo nekaj med ekstremnim programiranjem in RUP. AUP temelji
na disciplinah in filozofijah. Discipline so Modeliranje, Implementacija, Testiranje,
Razvrstitev (k uporabnikom), Upravljanje konfiguracij, Upravljanje projekta in
Okolje. Filozofije so "Tvoja ekipa ve kaj dela", Preprostost, Agilnost, Poudarek na
dejavnostih z visoko vrednostjo, Neodvisnost od orodij, Ta produkt (AUP) boš želel
prilagoditi svojim potrebam.
V razvojnem procesu AUP ločuje dve vrsti verzij programske opreme, ki so rezultat
vsakega razvojnega cikla: (1) razvojno verzijo, ki je namenjena preveri kvalitete in
demonstracijam in (2) produkcijsko verzijo, ki je namenjena uporabnikom. Razvojne
verzije so bolj pogoste.
2.6.3 Dinamična metoda razvoja sistemov
Dinamična metoda razvoja sistemov (Dynamic System Development Method 8
DSDM) je agilna metoda, ki temelji na iterativnem in inkrementalnem pristopu, ki
poudarja neprestano vključenost uporabnikov. Cilj metode je izgotoviti programsko
opremo v roku in znotraj proračuna pri čemer se med razvojem prilagaja
spremenjenim zahtevam. DSDM metoda je bila razvita v devetdesetih letih
dvajsetega stoletja v Veliki Britaniji. Razvil jo je DSDM konzorcij, ki združuje
proizvajalce in strokovnjake s področja razvoja programske opreme.
DSDM konzorcij metodo stalno dopolnjuje. Zadnja verzija se imenuje Atern. Kot
navaja DSDM Consortium (2008), je Atern ogrodje bazirano na najboljših praksah in
izkušnjah članov DSDM konzorcija. Zagotavlja fleksibilen a nadzorovan proces, ki
je lahko uporaben za dobavo rešitev, in uporablja kombinacijo učinkovite uporabe
znanja ljudi skupaj s tehnikami kot so iterativni razvoj in modeliranje za dosego
kratkih časovnih rokov za izvedbo projekta. Čeprav je bil DSDM uporabljen
predvsem za IT projekte, so ga uporabljali tudi za druge projekte tako da, je Atern
razširjen in uporaben tudi pri projektih, ki nimajo nič skupnega z informacijsko
tehnologijo.
Atern označujejo kot pristop, ki upošteva, da je več projektov neuspešnih zaradi
težav z ljudmi in ne težav s tehnologijo. Njegov pristop je, da nič ni izdelano
perfektno v prvem poizkusu.
DSDM Atern ločuje tri faze razvoja:
 pred projektno fazo, kjer definiramo projekt, financiranje in zagotovimo
podporo projektu;
 fazo življenjskega cikla razvoja, ki predstavlja sam razvoj sistema;
 poprojektno fazo, ki zagotavlja, da sistem teče zanesljivo in učinkovito.

8

Povzeto po članku na Wikipediji: http://en.wikipedia.org/wiki/DSDM (prevzeto 16.05.2010) in
Benjamin J.J. Voight (2004) prevzeto z naslova
http://www.ifi.uzh.ch/rerg/fileadmin/downloads/teaching/seminars/seminar_ws0304/14_Voigt_DSM
D_Ausarbeitung.pdf
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Faza življenjskega cikla projekta je dodatno razdeljena na pet podfaz: študija
primernosti, temelji, raziskave, inženiring (izvedba), implementacija.
DSDM Atern temelji na osmih principih:
 Poudarek na poslovnih potrebah.
 Dobavi v roku.
 Sodeluj.
 Nikoli ne sklepaj kompromisov pri kvaliteti.
 Gradi inkrementalno na osnovi trdih temeljev.
 Razvijaj iterativno.
 Komuniciraj razumljivo in neprestano.
 Demonstriraj nadzor.
Tehnike, ki jih uporablja DSDM Atern, so:
 Časovni okvir (Timeboxing) je osnovni princip, ki zagotavlja, da je projekt
dokončan v časovnih rokih in znotraj proračuna. Projekt razdelimo na dele, ki
imajo vsak svojo časovni rok in proračun. Če projekt začne zaostajati za
časom ali proračunom, se zahteve z najmanjšo prioriteto izpustijo.
 MoSCoW je princip prioritiziranja nalog. MoSCoW je kratica iz angleških
besed:
o Must - produkt mora vsebovati to zahtevo, da ustreza poslovnim
potrebam.
o Should - produkt naj bi imel to zahtevo vendar uspeh projekta ni
odvisen od zahteve.
o Could - lahko bi imel to zahtevo, če ne vpliva na ustreznost poslovnih
potreb za projekt.
o Would - to bi kasneje imeli, če bo še kaj časa (ali s kasnejšim
razvojem).
 Izdelava prototipov je tehnika, ki je usmerjena na izdelavo prototipov v
zgodnjih fazah razvoja. S pomočjo prototipov lahko odkrijemo
pomanjkljivosti v sistemu in damo uporabnikom možnost "poizkusne vožnje"
na sistemu.
 Pomožne delavnice so tehnika, ki skupaj pripelje različne udeležence
projekta, da razpravljajo o zahtevah, funkcionalnosti in medsebojnem
razumevanju.
 Modeliranje je tehnika s katero sistem prikažemo v obliki diagramov.
Poleg principov in tehnik DSDM določa tudi vloge udeležencev:
 Poslovni sponzor plačuje projekt.
 Poslovni vizionar, ki mora zagotoviti, da so ključne zahteve znane v začetnih
fazah razvoja.
 Projektni vodja, ki je lahko nekdo izmed uporabnikov ali iz IT ekipe.
 Tehnični koordinator je odgovoren za dizajn arhitekture sistema in nadzor
tehnične kvalitete.
 Vodja ekipe skrbi, da ekipa kot celota deluje učinkovito.
 Poslovni ambasador prinaša v projekt znanje uporabnikov.
 Poslovni analitik je osredotočen na povezavo med poslovnimi in tehničnimi
pravili.
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 Razvijalec rešitev interpretira poslovne potrebe in jih pretvori v dobavljivo
rešitev (ki ni nujno računalniški program).
 Preizkuševalec rešitev je zadolžen za test programov oz. rešitev.
 Poslovni svetovalec, ki zagotavlja specialistična znanja.
 Podpornik oz. "Omogočevalec" delavnice skrbi za proces v delavnici.
Odgovoren je za kontekst delavnice ne pa tudi za vsebino.
 Trener Aterna je odgovoren za pomoč ekipi z omejenimi izkušnjami pri
uporabi metodologije.
 Specialistične vloge so vse ostale vloge, ki jih potrebujemo zaradi narave
projekta. Te vloge so torej specifične za posamezni projekt.

2.7 Povzetek
Med pregledom posameznih agilnih metod razvoja programske opreme smo
predvsem ugotovili, da se te med seboj dopolnjujejo, ne pa izključujejo. Torej ne
izberemo samo ene metode ampak jih lahko kombiniramo. Beck et. al. (2004) npr.
omenja možnost kombiniranja metode Scrum z metodo Ekstremno programiranje,
saj se Scrum bolj posveča organizaciji procesa, Ekstremno programiranje pa
tehnikam. Scott W. Ambler k temu doda še agilno modeliranje, ki ga uporabimo za
modeliranje in dokumentiranje programske opreme. Lahko pa vpeljemo samo
določene prakse agilnih metod. Aveling (2004) tako ugotavlja, da veliko organizacij
uporablja samo nekatere od praks ekstremnega programiranja. Enako je razvidno tudi
iz Salo in Abrahamsson (2008).

2.8 Nekaj primerov iz literature
Dyba in Dingsoyr (2008) sta naredila pregled obstoječih empiričnih raziskav o
agilnih metodah do vključno 2005. V pregledu sta zajela 36 raziskav, ki so bile
razdeljene v štiri skupine:
 predstavitev in vpeljava agilnih metod,
 človeški in socialni faktorji,
 dojemljivost do agilnih metod in
 primerjalne študije.
Ugotovila sta, da večina raziskav obravnava Ekstremno programiranje. Iz seznama
raziskav je razvidno, da v nobenem primeru agilna metoda ni bila uporabljena za
razvoj ERP programske opreme.
Vijayasarathy in Turk (2008) sta naredila raziskavo o izkušnjah obstoječih
uporabnikov agilnih metod. Ugotavljala sta katere agilne prakse uporabljajo, na
kakšnih projektih, na kakšnem deležu projektov uporabljajo agilne metode, razlogi
za uvedbo, razlogi za uporabo, težave pri uvedbi, prednosti in slabosti uporabe
agilnih metod. 27% anketirancev je odgovorilo, da agilne metode uporabljajo pri
razvoju ERP rešitev. Največji delež agilnih metod so imele spletne aplikacije s 70%.
Ramachandran in Shukla (2002) sta naredila raziskavo na primeru 27 razvijalcev, ki
že uporabljajo ekstremno programiranje. Primarno sta ugotavljala katere od praks
ekstremnega programiranja (po prvotni verziji) dejansko uporabljajo, ugotavljala pa
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sta tudi kako razvijalci ocenjujejo učinek vpeljave ekstremnega programiranja.
Razvijalci so visoko ocenili pozitiven vpliv ekstremnega programiranja pri (a)
dobavi programa v predvidenem času, (b) izdelavi kvalitetnejšega programa t.j.
programa z manj napakami, (c) bolj prijetnemu delu in (d) izvedbi sprememb v
programu brez velikih stroškov.
Marchenko in ostali (2009) so predstavili triletne izkušnje pri uporabi prakse
"testiranje pred programiranjem" v podjetju Nokia Siemens. Rezultati uporabe prakse
so bili zelo spodbudni. Vendar pa ima raziskava pomembno omejitvijo: ekipa, ki so
jo raziskovali, je hkrati s tem pristopom vpeljala tudi programiranje v paru in
management baziran na pravilih Scruma. Tako ni povsem jasen vpliv posameznih
praks na pozitivne rezultate vpeljave.
Hulkko in Abrahamsson (2005) sta raziskovala vpliv programiranja v paru na
kvaliteto programske opreme in ugotovitve primerjala s prejšnjimi raziskavami.
Ugotovila sta, da v nasprotju z ugotovitvami iz obstoječe literature, programiranje v
paru ne poveča produktivnosti in zmanjša število napak v kodi. Sta pa potrdila, da je
tako izdelana programska koda bolj razumljiva in, da je programiranje v paru
primerno za zahtevnejše naloge in za učenje.
Krajnc in Mahnič (2006) sta raziskala naravo programiranja v paru in preizkusila na
kakšen način lahko s to prakso izboljšamo poučevanje, zvečamo motivacijo in
povečamo znanje dijakov pri poučevanju programiranja v (slovenskih) srednjih
šolah. Rezultate sta označila kot zelo dobre.
Chow in Cao (2007) sta s pomočjo ankete na vzorcu 109 projektov iz 25 držav
sestavila seznam kritičnih faktorjev za uspešno uvedbo agilnih metod. Najprej sta s
študijem obstoječe literature sestavila seznam dvanajstih potencialnih kritičnih
faktorjev, ki sta jih potem zavrgla ali potrdila. Identificirala sta samo tri ključne
faktorje za uspešno uvedbo agilnih metod: (a) pravilna strategija dobave (programa),
(b) prave prakse agilnega programskega inženiringa in (c) sposobna ekipa.
Bajec in Krisper (2004) sta pripravila scenarij za načrtovanje, uvedbo in uporabo
agilnih metod v podjetje.
Mahnič, Georgiev in Jarc (2010) so predstavili kako so na realnem projektu študente
učili metodologijo Scrum v sodelovanju s podjetjem za razvoj programske opreme.
Zaključki raziskave se sicer nanašajo predvsem na izobraževalni proces in
sodelovanje med izobraževalno ustanovo in podjetjem, za nas zanimiva pa je
ugotovitev, da sama metoda ne obremenjuje študentov in so še vedno lahko
izpolnjevali študijske obveznosti. Zanimiv je tudi predlog študentov, da naj
uporabnik program testira že med samim potekom ene iteracije Scruma in ne šele na
koncu. Torej so si želeli neprestanega sodelovanja z uporabnikom.

2.9 Ocena primernosti posameznih praks za uporabo v Opal d.o.o.
Naš cilj ni uvedba ene od metod agilnega programiranje temveč uporaba posameznih
praks. Zato nas sedaj zanima primernost posameznih praks agilnih metod za uvedbo
v Opal d.o.o. Posvetili se bomo predvsem praksam Ekstremnega programiranja in
Scruma, saj iz pregleda literature izhaja, da se ti dve metodi največ uporabljata.
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Prakse ekstremnega programiranja
Sedenje skupaj, celotna ekipa
Obe praksi zahtevata spremembe, ki jih v podjetju Opal ni možno izvesti. Prva
zahteva spremembo delovnih prostorov, druga pa spreminjanje članov ekipe. Razvoj
poteka v prostorih podjetja, ki ne omogočajo velikih sprememb, pa tudi zaposleni si
tega ne želijo. Zato so bili prostori že od začetka načrtovani kot več manjših sob in
ne kot en velik prostor za vse razvijalce. Upoštevati moramo tudi, da razvijalci delajo
v več manjših skupinah ali celo kot posamezniki. Spreminjanje sestave ekipe pa tudi
ni možno saj bi to pomenilo odpuščanje in novo zaposlovanje.
Informativno delovno okolje
Ta praksa implicira, da imamo potek projekta zabeležen na vidnem mestu (tabli ali
ekranu). Čeprav želimo doseči predvsem pregled nad stanjem oz. napredovanjem
projekta, tega ne želimo doseči z ogledom prostorov kjer poteka razvoj ampak na
drugačen način. Tehnična podpora mora imeti to informacijo, ne da bi sodelavci
morali priti v prostore razvoja.
Okrepljeno delo
Nesporno je, da se delovni čas ne bo spreminjal. Nekaj fleksibilnosti znotraj
delovnika je, vendar tukaj spremembe trenutno niso možne. Preden bi to lahko
storili, bi morali razviti sistem merjenja učinka.
Programiranje v paru
Razvojna ekipa v Opalu je majhna. Posamezni razvijalci znotraj ekipe so
specializirani za posamezne segmente razvoja. Zato bi zelo težko sestavili pare za ta
način dela. Ta praksa torej ni primerna za Opal.
Zgodbe
Pri zgodbah naletimo na enako težavo kot pri informativnem delovnem okolju.
Zgodbe morajo biti zabeležene na (papirnatih) karticah in obešene na vidnih mestih.
Če opustimo zahtevo po papirnatih karticah in uvedemo računalniško podporo za
kartice, so zgodbe po svoji vsebini vsekakor primerna praksa za Opal.
Tedenski cikli
Tedenski cikli se nam zdijo primerna praksa za Opal, če ne upoštevamo zahteve, da
se programiranje začne s pisanjem testov. Ostane nam načrtovanje dela tekočega
tedna v prvem dnevu in analiza realizacije in na zadnji dan analiza vzrokov zakaj
tedenski plan ni realiziran. Pri tem niti ni nujno, da se teden začne s ponedeljkom in
zaključi s petkom.
Četrtletni cikli
Za to prakso se nam zdi, da je primerna predvsem za večja podjetja. V Opalu sta
razvojna ekipa in projekt, ki ga razvija, bistvo celotnega podjetja. Tudi četrtletni cikli
za podjetje nimajo bistvenega pomena. Večino tega kar naj bi se omogočal četrtletni
cikel se mora dogajati pravzaprav neprestano.
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Ohlapnost
Zelo primerna praksa. S to prakso pridobimo časovno rezervo v primeru
nepričakovanih zapletov pri izvajanju nalog tekočega (tedenskega) cikla. Dobimo
tudi možnost izvedbe nekaterih nalog z nižjo prioriteto kadar smo vse pomembnejše
naloge tekočega cikla zaključili hitreje od pričakovanega.
Desetminutne verzije
Ta praksa implicira uporabo avtomatskega prevajanja programa in uporabo
avtomatskega testa. Zaradi težave s prevajalnikom ekipa trenutno ne uporablja
avtomatskega prevajanja. Z novo verzijo prevajalnika bo to odpravljeno in bo uvedba
avtomatskega prevajanja možna. Večji problem so avtomatski testi, ki jih trenutno ni.
To je vsekakor segment na katerem bo podjetje moralo še kaj narediti. Uvedba te
prakse torej trenutno sploh ni možna. Tudi njena primernost je vprašljiva. Rešuje
problem, ki ga podjetje sploh nima. Prevajanje celotnega programa pač ni nekaj kar
bi zahtevalo posebne priprave.
Neprestana integracija
Podjetje ima proces integracije sprememb urejen in ni potrebe po uvedbi posebne
prakse. Pri integraciji opažamo, da posamezni razvijalci delajo na različnih delih
programa in sama integracija redko predstavlja problem.
Testiranje pred programiranjem
Za podjetje je pomembno, da vpelje avtomatsko testiranje. Ker je avtomatske teste
potrebno pripraviti za že obstoječo kodo, ta praksa ni primerna. Ali je uvedba te
prakse smiselna za nov razvoj? Možno. Vendar moramo upoštevati, da govorimo o
razvoju programa, katerega večji del predstavlja manipulacija s podatki preko
komunikacije z bazo podatkov. Primernost te prakse za tak program je vprašljiva saj
zahteva, da se testi izvajajo izolirano, kar pa je težko izvedljivo, če moramo dostopati
do baze podatkov.
Inkrementalno dizajniranje
Opal razvija en sam program, ki je sestavljen iz več milijonov vrstic kode. Dizajn
tega programa je že določen in govoriti o uvedbi nove prakse dizajniranja nima
smisla.
Scrum
Scrum ni razdeljen na posamezne prakse tako kot Ekstremno programiranje. Pri
Scrumu imamo vloge in proces. Na prvi pogled se je zdel Scrum primeren za
podjetje. Natančnejša analiza pa je pokazala velik problem. Kot smo že navedli, so
posamezni razvijalci specializirani za posamezni del programa. Zato celoten razvoj
funkcionira kot več manjših ekip oziroma posameznikov. Tako preprosto nimamo na
razpolago dovolj ljudi, ki bi jim dodelili vloge znotraj Scruma. Ekipo seveda imamo
(razvijalci) in tudi produktnega vodjo bi lahko še določili, zaplete pa se pri vodji
Scruma. Če so v celotni Scrum vključeni samo trije ali celo samo dva, težko
določimo tri različne vloge. Tudi sam proces Scruma je v predpisani obliki
neprimeren saj prestrogo določa časovne okvire. Primeren bi bil, če se časovne
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okvire prilagodi potrebam podjetja. Verjetno bi bila za podjetje najprimernejša
kombinacija procesa Scruma in tedenskih ciklov Ekstremnega programiranja.
Crystal Clear
Kot celota je metodologija Crystal Clear še najbližje temu kar bi podjetje rado
doseglo. Najbolj se zaplete pri zahtevi po skupnem sedenju, saj so posamezni člani
ekipe v različnih pisarnah in celo v dveh nadstropjih. S to metodologijo v Opalu
namreč zajamemo tako tehnično podporo (ali vsaj nekatere ljudi iz tehnične podpore)
kot tudi razvoj. Nekatere vloge, ki jih predpisuje, so namreč vloge za tehnično
podporo. To velja predvsem za vloge uporabnika, poslovnega eksperta in
preizkuševalca.
Avtor metodologije jo opisuje kot tolerantno z malo formalnosti. Zato predvidevamo,
da jo je možno vpeljati postopno in z manj spremembami za obstoječi proces kot pri
ostalih metodah. Predpisuje namreč predvsem kaj želimo doseči, ne pa tudi kako, kar
dopušča veliko fleksibilnosti. Ne predpisuje niti časovnih okvirov (razen s terminom
pogosto: pogoste nove verzije, pogosta integracija ali pa redne delavnice).
Nekatere elemente metodologije Opal že izvaja:
 pogoste nove verzije,
 informacije od dejanskih uporabnikov,
 orodja za nadzor verzij programske kode.
Primerna za Opal bi bila tudi praksa rednih preglednih dobavnic. Na teh delavnicah
se analizira dosedanji potek procesa in išče možne izboljšave.
Agilno modeliranje
Agilno modeliranje je dopolnitev ostalih agilnih metod in se ukvarja, kot pove ime, z
modeliranjem programske opreme. Sam proces modeliranja v Opalu ni predpisan.
Bolj kot vpeljati Agilno modeliranje bi bilo za Opal potrebno vpeljati kakršnokoli
modeliranje. Prakse agilnega modeliranja so pri tem lahko v pomoč.
Agilen združen proces
Avtor to metodologijo opisuje kot primerno za nekoga, ki želi nekaj med ekstremnim
programiranjem, ki je všeč razvijalcem vendar ga management ne razume, in IBMovim Racionalnim združenim procesom (RUP), ki je razumljiv managementu. Ker
Opal te težave nima, ta metodologija ni primerna.
Dinamična metoda razvoja sistema
Ta metoda kot celota za Opal ni primerna saj predpisuje razvoj projekta od začetka
(praktično ideje) do konca. V Opalu pa posodabljamo delo na obstoječem projektu.
Prav tako, glede na velikost Opalove ekipe, predpisuje preveč vlog, čeprav
metodologija dopušča, da lahko posameznik prevzema več vlog. Zelo primeren pa se
nam zdi princip MoSCoW, ki se uporablja za določanje prioritet nalog. Tega bi lahko
kombinirali s tedenskimi cikli ekstremnega programiranja. V tedenski cikel
zajamemo predvsem naloge s prioritetama Must in Should (torej naloge z visoko
prioriteto), kot časovno rezervo oz. naloge, ki jih lahko izpustimo, pa dodamo naloge
s prioritetama Could in Would (torej nizko prioriteto).
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3 Analiza možnosti vpeljave
3.1 Obstoječe stanje
Možnost vpeljave smo preverjali v manjšem podjetju specializiranem za razvoj
poslovne programske opreme. Podjetje je skozi leta raslo od podjetja z enim
zaposlenim do sedanjega stanja, ko ima podjetje devetnajst zaposlenih, od katerega je
osem razvijalcev programske opreme oziroma programerjev. Pričujoča analiza je
šele začetni korak pri vpeljavi sprememb v načinu dela razvojne ekipe podjetja.
Intervju razvijalcev programske opreme v podjetju
Analizo smo izvedli na osnovi intervjuja izvedenega z razvijalci. V nadaljevanju so
podana vprašanja, ki so bila osnova za intervju in kratek komentar oziroma
ugotovitve pri posameznem vprašanju. Vprašanja izhajajo iz značilnosti agilnih
metod, ki so bile predstavljene v prejšnjem poglavju. Intervjuvancem agilne metode
pred tem niso bile predstavljene, vsi pa so izjavili, da jim niso (podrobneje) poznane.
Intervjuvani so bili razvijalci programske opreme. Intervju je potekal v dveh
skupinah. V prvi sta bila dva intervjuvanca v drugi pa trije. Ker je intervju potekal v
skupini, so bila vprašanja predvsem osnova za razpravo o določeni temi. Sama
razprava se je razširila tudi na druge teme in je posledično trajala bistveno dlje kot je
bilo predvideno. Kljub temu, da je intervju potekal v obliki razprave, so intervjuvanci
za vsako vprašanje podali tudi kratek odgovor. Prvotno ti krajši odgovori niso bili
predvideni, vendar so bili vpeljani med samim intervjujem z namenom, da bi razširili
razpravo. Predvsem ti kratki odgovori so tudi osnova za komentarje pri posameznih
vprašanjih, ki so podani v nadaljevanju.
Cilj intervjuja je bil predvsem ugotoviti mnenje intervjuvancev o posameznih
tehnikah agilnih metod in njihovo pripravljenost za uvedbo nekaterih tehnik. Razlog
za samo razmišljanje o uvedbi agilnih metod je slab pregled nad potekom projektov v
podjetju. Trenutno nihče nima pregleda nad trenutnim dogajanjem in nad
predvidenim dogajanjem v prihodnjem mesecu ali vsaj tednu. Bilo je nekaj
poizkusov uvedbe pravil za razvijalce s katerimi bi dosegli pregled nad stanjem
projekta, vendar se jih razvijalci ne držijo v celoti. Drugi cilj je, z uvedbo novih
metod in tehnik zmanjšati število napak v programski opremi, predvsem primere, ko
nove funkcionalnosti povzročijo napako v že delujočem in uporabljanem delu
programa.
Vprašanja so bila oblikovana na osnovi lastnosti posameznih agilnih metod in niso
bila povzeta po obstoječi literaturi.
1. Bi imel dnevne 10-15 minutne sestanke kjer vsak pove kaj je naredil prejšnji
dan, kaj ni naredil pa je imel namen (in zakaj) in kaj bo naredil jutri?
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Večinoma bi imeli sestanke se pa poraja dvom v njihovo trenutno
izvedljivost. Nekaj dileme je bilo tudi o tem ali je smiselno, da so sestanki
vsak dan.
2. Kdo mora določati funkcionalnost programa (ne po imenu temveč po
funkciji)?
Mnenja o tem so deljena. Nekateri so mnenja, da o tem odloča podjetje, ki
razvija programsko opremo (programska oprema je za splošni trg in ne
določenega uporabnika), drugi pa, da o tem odločajo stranke. Tukaj mislijo
predvsem na dodatno funkcionalnost obstoječega programa. Se pa vsi
strinjajo, da je potrebno upoštevati želje strank.
3. Ali lahko narediš plan dela za teden ali več vnaprej?
Vsi so mnenja, da lahko pripravijo plan za teden vnaprej vendar se jim zdi
obdobje enega tedna prekratko. Pri tem so bile omenjene tudi izkušnje iz dveh
drugih podjetij kjer so sicer izvajali tedensko planiranje, vendar so prešli na
daljše obdobje, saj so vsak teden preveč časa porabili za planiranje.
4. Imajo programerji dovolj pomoči s strani neprogramerjev (uporabnikov)?
Vsi razvijalci so enotnega mnenja, da imajo dovolj pomoči s strani
neprogramerjev. Opozorjeno je bilo samo, da se lahko zgodi, da morajo
čakati določeno osebo, ker je le-ta odsotna. Torej so nekatere stvari vezane na
točno določeno osebo.
5. Si programerji pomagajo med seboj?
Enotno mnenje brez pripomb je, da si programerji pomagajo med seboj.
6. Veš kaj boš počel ta teden? Če veš, lahko to napišeš in naslednji teden
preverimo rezultat?
Vsi trdijo, da vedo kaj bodo počeli naslednji teden. Nekateri so zagotovili, da
bodo plan dela za naslednji teden tudi pripravili in bo možno preveriti
realizacijo. Žal je ostalo samo pri besedah in nihče ni pripravil plana dela za
naslednji teden.
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7. Imaš za naloge določene prioritete? Se prioritete spreminjajo? Kdo postavlja
prioritete, kdo jih spreminja?
Prioritete večinoma obstajajo različni pa so pristopi k določanju prioritet. Na
splošnem sta dve skupini: v eni si razvijalci sami določajo prioritete v skladu
s splošnimi navodili, ki obstajajo v podjetju, v drugi skupini pa so razvijalci,
ki imajo določene naloge z najvišjo prioriteto (za več tednov vnaprej). Znotraj
teh nalog pa si sami izbirajo katere bodo izvedli najprej. Lahko pa se zgodi,
da prioritete niso določene. Potem v izvedbo pridejo naloge, ki so za
programerja najzabavnejše.
8. Je plan dela konstanten ali se neprestano spreminja?
Samo en razvijalec je mnenja, da ima konstanten plan. Vsi ostali so mnenja,
da se plan neprestano spreminja.
9. Kako pogosto dobiš "nujne" naloge?
Vsi razvijalci dobivajo nujne naloge, ki so največkrat odprava napak v
programih. Pogostost je različna: od dvakrat mesečno do nekajkrat tedensko.
10. Koliko dela je na odpravi napak in koliko na novi funkcionalnosti?
Večinsko mnenje je bilo, da je 10-20% dela na odpravi napak. Eden od
razvijalcev je ocenil, da je ena tretjina dela na odpravi napak vendar pa je to
pričakovano, ker se nanaša na nove funkcionalnosti, ki so še v razvoju in je
tukaj vprašljivo ali to kvalificirati kot delo na odpravi napak ali kot normalen
razvoj.
11. Koliko resnično delaš na razvoju in koliko na drugih zadevah? Katerih?
Večinoma so mnenja, da delajo na razvoju. Izjema sta dva razvijalca, ki
občasno prevzameta tudi vlogo tehnične podpore strankam. Ocenjujeta, da
opravita 25-30% dela, ki ni povezano z razvojem.
12. Bi programiral v paru? (razlaga kaj to je) Bi to izboljšalo kvaliteto?
Skrajšalo / podaljšalo čas razvoja?
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Mnenja o programiranju v paru lahko poenotimo v stališče, da bi programirali
v paru, vendar samo za določene naloge. V nekaterih primerih so kot edine
naloge primerne za delo v paru navajali načrtovanje programske opreme. V
tem primeru ne moremo govoriti o programiranju. Ocenimo lahko, da
razvijalci nekako polovično podpirajo programiranje v paru pa še ti samo za
določene naloge.
13. Veš kaj je testiranje enot (unit testing)? Si to že počel, se ti zdi, da bi moral?
Več kot polovica razvijalcev ve kaj je testiranje enot. Tisti, ki vedo, so ga tudi
že uporabljali vendar malo. Vsi so mnenja, da bi morali (več) uporabljati
testiranje enot.
14. Ali testiraš vso kodo preden jo vključiš v sistem za nadzor verzij programske
opreme?
Z eno izjemo vsi trdijo, da izvajajo testiranje preden dajo kodo na razpolago
tudi ostalim. En razvijalec pa je že vključil kodo, ki je ni testiral.
Kljub testiranju se občasno zgodi, da se projekt po integraciji sprememb ne
prevede.
15. Kdo testira tvojo kodo?
Osnovno testiranje izvajajo sami. Dodatno testiranje izvajajo ljudje, ki
izvajajo implementacijo in tehnično podporo strankam. Kar nekaj razvijalcev
je pripomnilo, da testiranje izvajajo tudi stranke. Temu se v celoti verjetno ni
možno izogniti, saj bo programska oprema vedno imela napake, je pa
potrebno analizirati stanje in ugotoviti, če tega morda ni preveč.
16. Veš kaj je neprestana integracija? Misliš, da jo izvajamo?
Nihče ni vedel kaj je neprestana integracija. So pa mnenja deljena o tem ali jo
izvajajo. Nekateri so mnenja da ne, ostali pa, da jo večinoma izvajajo, vendar
ne povsem dosledno.
17. Se ti zdi bolje sproti spreminjati dizajn ali imaš raje, da je čim več (vse)
določeno vnaprej?
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Mnenje o spreminjanju dizajna je bilo dokaj enotno. Čim več stvari je
potrebno opredeliti vnaprej. To mnenje je v nasprotju s filozofijo agilnih
metod. Ena od glavnih prednosti agilnih metod naj bi bila ravno možnost
prilagajanja na nove zahteve. Seveda tudi ni jasno kako dovolj natančno
ugotoviti potrebe uporabnikov, da jih med razvojem ne bo potrebno
spreminjati.
18. Če obstaja več rešitev, kakšen način izbire ti je bolj všeč: razprava dokler ni
konsenza o izbrani rešitvi ali preizkus vseh? Zakaj? Če imaš več možnih
rešitev, kaj storiš sedaj?
Razen ene izjeme so vsi razvijalci za to, da se različne možne rešitve
preizkusi. Pojavil pa se je dvom o tem, če je to res vedno časovno izvedljivo.
Samo eden od razvijalcev je zato, da se izbira rešitve doseže z razpravo.
19. Misliš, da rabimo projektnega vodjo?
Mnenja o tem so bila deljena. Nekateri so menili, da ne, v drugih primerih pa
so za neko obliko projektnega vodje vendar z nekaterimi pripombami:
 bolj bi rabili produktnega vodjo
 rabili bi ga v obliki veznega člena med razvojem in ostalimi v
podjetju (in strankami).
20. Se ti drugi preveč vmešavajo v delo (ni pomembno kdo) in ti rušijo red /
ritem?
Samo eden razvijalec je mnenja, da se mu drugi ne vmešavajo v delo. Vsi
ostali vmešavanje ocenjujejo kot problem.
21. Ko zjutraj prideš v službo, ti je jasno kaj boš ta dan počel?
Vsi trdijo, da zjutraj vedo kaj bodo tega dne delali. Nekaj razvijalcev pa je
opozorilo, da lahko med dnevom pridejo druge nujne stvari, zato tisto kar
imajo zjutraj namen narediti čez dan, ni nujno tisto kar bodo dejansko morali
narediti.
22. Kdo odloča oziroma vpliva na to kaj boš naredil (koliko ljudi vključno s tabo)
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Vsi odgovori so bili v rangu 4 do 6. Vsekakor je to veliko.
23. Kako pogosto integriraš spremembe v sistem za nadzor verzij programske
opreme?
Večinoma dnevno integrirajo spremembe ostalih v svojo kodo, redkeje pa
svojo kodo z drugimi spremembami, vendar še vedno, razen izjemoma,
večkrat tedensko.
24. Bi kaj spremenil pri razporedu / organizaciji pisarn?
Razen enega razvijalca nihče ne bi spreminjal razporeda in organizacije
pisarn.
25. Koliko ljudi je v tvoji ekipi? Se ti zdi, da si del ekipe?
Vsi so mnenja, da so enakopraven del ekipe, razlikujejo pa se mnenja o tem
koliko ljudi je v ekipi. Večinoma so sicer mnenja, da so v ekipi sami ali pa
največ dva. Vsi so mnenja, da so del ekipe vendar je razgovor razkril, da tukaj
bolj govorimo o tem, da so vsi del podjetja.
26. Koliko ekip imamo? V koliko ekipah sodeluješ?
Odgovori na to vprašanje so segali od tega, da ekip ni in vsi delajo
individualno do tega, da je celotno podjetje ena ekipa. Vsekakor iz vprašanj o
ekipah lahko ugotovimo, da ekipe niso določene.
27. Kdo načrtuje kar sprogramiraš?
Pri tem vprašanju je bilo natančneje specificirano, da govorimo o
programskih algoritmih in ne o funkcionalnosti. Vsi načrtujejo sami.
28. Kako bi definiral pojem narejeno (kdaj je tvoja naloga zaključena)?
Vsa mnenja o tem lahko razdelimo v dve skupini. Prva skupina pravi, da je
neka funkcionalnost v programu narejena, ko je sprogramirana in testirana.
Druga skupina k temu, dodaja še, da je narejeno, ko stranka to začne
uporabljati.
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29. Kdo je po tvojem odgovoren za (sprotno) testiranje?
Vsi so mnenja, da je za osnovno testiranje odgovoren programer. Nekateri so
k temu dodali še tehnično podporo uporabnikov, drugi testerje, eno mnenje je,
da mora projektni vodja določiti kdo, eden pa je mnenja, da samo
programerji.
30. Kdo je odgovoren za spremljanje napredka / kaj je narejeno?
Vsi so mnenja, da je projektni vodja odgovoren za spremljanje napredka in to
kljub temu, da niso bila vsi mnenja, da je projektni vodja potreben.
Iz pogovorov je bilo razvidno, da razvijalci niso pripravljeni na hitre spremembe s
katerimi bi popolnoma spremenili način dela, po drugi strani pa si želijo nekaterih
sprememb. Trenutno tudi ne obstajajo ocene časa, potrebnega za izvedbo
posameznih nalog, nekatere naloge bi bilo potrebno tudi razdeliti na več manjših
nalog, saj so bile omenjane tudi naloge za izvedbo katerih je potrebno nekaj tednov.
Ugotovljeno je bilo, da razvijalci imajo pregled nad svojim delom in imajo tudi nek
plan dela, čeprav je ta trenutno samo v glavi posameznika. Tak pristop je možen, ker
vsak deluje kot samostojna ekipa in obstaja dokaj izdelana delitev dela. Za vsako
novo nalogo jo dokaj jasno kdo jo bo izvajal. Sam projekt je namreč razdeljen na
posamezne segmente in razvijalci so se skozi čas specializirali za posamezne
segmente. Tako, da kljub temu, da lahko za posamezni segment skrbi več
razvijalcev, v praksi na njemu običajno dela samo eden. Težava pri tem pristopu pa
je, da praktično nihče nima nadzora nad celoto in ni nekoga, ki bi imel pregled nad
tem kaj je bilo narejeno in kaj bo narejeno naslednji teden ali mesec.
Kot že omenjeno, razvijalci niso naklonjeni nenadnim spremembam. Zato vpeljava
ene od metod ni praktična. Preden bi se za to odločili, bi morali narediti natančnejšo
analizo prednosti in slabosti in sploh možnosti vpeljave, kar pa močno presega obseg
te naloge. Bolj kot k vpeljavi ene metode se nagibamo k selektivni in postopni
vpeljavi posameznih praks iz različnih agilnih metod. Končni rezultat tega je lahko
tudi popolna vpeljava kakšne od metod ali pa celo več njih npr. Scrum in Ekstremno
programiranje, ki se lepo dopolnjujeta.
Ali je delo razvijalcev res prevečkrat prekinjeno?
V opredelitvi problema smo navedli tudi trditev, da je delo razvijalcev prevečkrat
prekinjeno. Iz intervjuja je sicer razvidno, da razvijalci niso tega mnenja. Kljub temu
smo izvedli test s katerim smo želeli ugotoviti dejansko stanje. V ta namen smo
pripravili enostaven programček, prikazan na sliki Slika 2, s katerim so razvijalci
beležili čas za posamezne kategorije dela. Zaradi enostavnosti smo določili samo štiri
kategorije:
 Načrtovano programiranje. Zaradi enostavnosti smo v to kategorijo zajeli vse
tisto programiranje s katerim nismo prekinili trenutnega dela. Če je razvijalec
imel plan dela in je bila v plan vrinjena nova naloga, ki pa ni prekinila
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izvajanje trenutne naloge, smo to še vedno šteli za načrtovano programiranje.
Smatramo torej, da gre za spremembo prioritet.
 Načrtovano ostalo delo. Vse ostalo delo, ki se ne nanaša na programiranje. V
kategorijo sodijo razni načrtovani sestanki, odmor za malico, ...
 Nenačrtovano programiranje. Vse tisto programiranje zaradi katerega je bilo
potrebno prekiniti tekoče delo. Največkrat gre za odpravljanje kritičnih
napak.
 Nenačrtovano ostalo delo. Vse tisto neprogramersko delo zaradi katerega je
bilo potrebno prekiniti tekoče delo. V to kategorijo sodi predvsem pomoč
tehnični podpori pri reševanju težav pri strankah.

Slika 2: Okno programa za merjenje porabljenega časa
Kljub samo štirim kategorijam se je beleženje časa izkazalo za zahtevno opravilo.
Razvijalci so nanj namreč neprestano pozabljali. Zato je samo zbiranje podatkov
trajalo približno pol leta. V tem času smo pridobili za slab mesec uporabnih
podatkov. Rezultati so podani v tabeli Tabela 1.
Načrtovano
Načrtovano ostalo Nenačrtovano
Nenačrtovano
programiranje
delo
programiranje
ostalo delo
A
75,7%
10,8%
9,3%
4,2%
B
94,8%
2,6%
2,6%
0,0%
C
45,9%
24,4%
17,3%
12,4%
Č
90,8%
4,9%
0,0%
4,3%
D
87,2%
7,2%
0,0%
5,6%
Tabela 1: Rezultati merjenja časa po kategorijah dela.
Iz rezultatov je razvidno, da delo razvijalcev, z eno izjemo, ni zelo pogosto
prekinjeno. Pri razvijalcu C, kjer to je bil problem, pa je, razlog narava njegovega
dela in je tak rezultat tudi pričakovan. Ugotovitev je torej, da delo razvijalcev ni
prevečkrat prekinjeno in, da ukrepi v vezi s tem niso potrebni.

3.2 Predlogi za izboljšave
Z analizo obstoječega stanja smo ugotovili, da so spremembe potrebne vendar jih bo
potrebno izvajati v več korakih. Prvotno je bilo predvideno, da bo možno nekatere
spremembe najprej preizkusiti na novem projektu, vendar se je podjetje medtem
odločilo, da bo funkcionalnosti, predvidene za novi projekt, izvedlo v sklopu
obstoječega projekta. Povedano drugače, predvidena nova funkcionalnost bo dodana
v obstoječi program.
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Predlagane spremembe smo razdelili na sledeče segmente oz. cilje:
 splošne izboljšave,
 doseči boljšo sledljivost projekta,
 doseči boljšo obveščenost končnih uporabnikov o novostih,
 vpeljati avtomatsko testiranje.
Pri predlogih za izboljšave smo izhajali iz sledečih ugotovitev analize obstoječega
stanja:
 Razvijalci niso naklonjeni hitrim spremembam v načinu dela.
 Nekatere naloge, ki jih trenutno imajo posamezni razvijalci, so časovno
predolge in jih je potrebno razdeliti na manjše naloge.
 Vsi razvijalci trdijo, da načrt dela za tekoči teden imajo. Težava je, da zanj ve
samo posamezni razvijalec in ni nikjer zapisan. Poskrbeti je potrebno, da bo
načrt zabeležen in viden vsem. Potem lahko spremljamo tudi uresničevanje
pa tudi, če za začetek brez ocene potrebnega časa.
 Razvijalci so specializirani za posamezne segmente razvoja. Praktično to
pomeni, da je za vsako ali pa vsaj večino nalog že vnaprej znano kdo jih bo
prevzel.
 Posledica prejšnje ugotovitve je tudi, da vsi razvijalci delujejo posamezno in,
da je praktično vsak razvijalec tudi sam svoja ekipa. Po drugi strani pa si vsi
razvijalci med seboj pomagajo in predstavljajo eno ekipo.
 Samo nekateri pogrešajo projektnega oziroma produktnega vodjo. Kaj točno
je njegova vloga niso znali definirati.
 Razvijalci so neenotni v tem, kdo lahko odloča kaj narediti in kaj ne.
 Nobenih težav ni v odnosih med razvijalci in v samem delovnem okolju.
 Podjetje že ima sistem za spremljanje nalog, vendar se ne uporablja.
Splošne izboljšave
Bolj natančno je potrebno določiti vloge posameznika. Razvijalci so v intervjuju
izjavili, da o tem kaj bodo naredili odloča štiri do šest ljudi. To lahko pripelje do
konflikta vodenja, ko različni ljudje dajejo navodila, ki so si med sabo v nasprotju.
Ker ima podjetje projekt jasno razdeljen na segmente, je potrebno za vsak segment
določiti samo enega, ki odloča o tem kaj je potrebno narediti.
Podjetju tudi manjka točna informacija koliko dela zahtevajo odprave napak v
programu. To bo možno rešiti z uvedbo programa predlaganega v naslednjem
poglavju. V ta namen moramo vpeljati preprosto klasifikacijo nalog iz katere bo
razvidno ali gre za odpravo napake ali za novo funkcionalnost.
Boljša sledljivost projekta
Z boljšo sledljivostjo napredka projekta mislimo predvsem na izboljšavo obstoječega
nadzora nad nalogami, s čimer bo dosežena večja preglednost nad tem, kaj je bilo
narejeno in nad tem kaj bo in predvsem kdaj. Vzporedno z nadzorom napredka pa bo
ob pravilni izvedbi možno ugotoviti tudi koliko se dejansko plani spreminjajo in s
tem vplivajo na razvoj. Zaradi večjega pregleda nad nalogami bo možno tudi
natančneje ugotoviti kakšen delež v razvoju predstavlja odprava napak. Za podporo
spremljanja smo predvideli programsko podporo, ki je predstavljena v naslednjem
poglavju.
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Predlagamo tudi uvedbo prakse tedenskih ali dvotedenskih ciklov. Rezultat vsakega
cikla je nova verzija programske opreme dostopne uporabnikom. S tem bi pridobili
tudi predviden cikel izdaje novih verzij.
Na začetku cikla naj si razvijalci izberejo naloge za tekoči cikel, na koncu cikla pa
naj preverijo katere naloge so uspeli izvesti in katere ne ter zakaj. Če razvijalcem
med ciklom zmanjka nalog, naj si izberejo nove. Pregled opravljenega dela na koncu
cikla je potreben zato, da dobimo pregled nad tem kako natančni so razvijalci pri
ocenjevanju potrebnega dela za posamezno nalogo. Predvidevamo, da se bo s tem
pristopom s časom ta ocena izboljševala. Poleg same izvedbe nalog, je potrebno
urediti tudi dokumentacijo, ki mora vsebovati predvsem spremembe v programski
opremi. S tem bodo uporabniki obveščeni o novostih.
Pri izbiri nalog za tekoči cikel naj si razvijalci pomagajo s prioritetami. Prioritete
mora določiti nekdo zunaj razvoja. Predlagamo, da to nalogo prevzame tehnična
podpora. Ta namreč ima stik s končnimi uporabniki in tako najbolje pozna njihove
potrebe. Za določanje prioritet predlagamo princip MoSCoW iz metode DSDM.
Razvijalci naj si za tekoči cikel izbirajo predvsem naloge s prioritetama Must in
Should, zraven pa naj dodajo še nekaj nalog z nižjima prioritetama. Cilj je narediti
vse naloge z visokima prioritetama, če pa ostane kaj časa, pa še kakšno nalogo z
nižjo prioriteto. Cilj naj bo, da so narejene vse naloge z visoko prioriteto predvidene
za tekoči cikel in le občasno kakšna z nižjo prioriteto. Če katere od nalog z visoko
prioriteto ne bo možno izvesti, se prestavi v naslednji cikel. Predvidevamo, da bodo
razvijalci potrebovali nekaj časa, da bodo pravilno ocenjevali potreben čas za
posamezno nalogo. Zato se bo v začetku pogosto dogajalo, da naloge z visoko
prioriteto ne bodo izvedene ali pa bo ostalo veliko časa za naloge z nižjo prioriteto.
Zagotoviti je tudi potrebno, da posamezne naloge niso časovno predolge. Posamezne
naloge naj bi trajale nekaj ur ali kakšen dan izjemoma morda dva. Če je naloga
daljša, jo je potrebno razdeliti na več nalog. Osnovne naloge, ki predstavljajo novo
funkcionalnost, naj določa tehnična podpora v sodelovanju z razvojem, razdelitev
nalog na več manjših pa lahko izvajajo tudi razvijalci. Sodelovanje med tehnično
podporo in razvojem pri določanju nalog je potrebno, ker tehnična podpora ve
kakšna nova funkcionalnost je potrebna, razvoj pa ve kaj je potrebno, da se ta
funkcionalnost vgradi v program (predvsem ali je to sploh možno in koliko časa
zahteva izvedba). Seveda pa razvoju ni prepovedano predlagati nove funkcionalnosti,
vendar jo mora še vedno potrditi tehnična podpora.
Ker mora tehnična podpora vse novosti (ali vsaj večino) tudi testirati preden so
dobavljene uporabnikom, rabijo za to prevedeni program. Trenutno zaradi težav s
prevajalnikom izvorne kode razvijalci to počnejo ročno. Po prehodu na novejšo
verzijo prevajalnika teh težav ne bo več, zato predlagamo uvedbo avtomatskega
prevajanja.
Predlagamo tudi uvedbo preglednih sestankov med tehnično podporo in razvojem.
Podjetje že ima predviden en dan v mesecu za ta namen (t.i. interni dan) vendar se ta
dan vse pogosteje uporablja za izvajanje tekočih oz. zaostalih nalog in vsak dela
samo svoje delo. Predlagamo torej, da se temu dnevu vrne njegov prvotni pomen.
Predlog je povzet po metodologiji Scrum, kjer se vsaka trideset dnevna iteracija
začne z uvodnim sestankom.
Oddelek tehnične podpore ima dve osebi katerih primarno delo ni nudenje telefonske
podpore strankam, ampak reševanje zahtevnejših težav in organiziranje dela tehnične
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podpore. Ti dve osebi bi lahko bili vez med tehnično podporo in razvojem.
Predvidevamo tudi, da bosta onidve določali nove naloge in tudi prioritete teh nalog.
Ker ti dve osebi nista vezani na nudenje telefonske podpore, lahko pogosteje
sodelujeta z razvojem.
Boljša obveščenost končnih uporabnikov o novostih
Podjetje že ima sistem za obveščanje končnih uporabnikov o novostih. Gre za
preprosti seznam, ki ga uporabniki lahko vidijo ob nadgradnji programa. Težava je v
tem, da seznam novosti ni ažuren. Vsi razvijalci imajo nalogo izpolnjevati seznam
novosti vendar tega (vsaj nekateri) ne izvajajo. Med pogovori z razvijalci smo
ugotovili, da je eden od razlogov v časovnem zamiku med tem, ko so nekaj naredili
in med tem, ko je bilo to testirano in dano končnim uporabnikom. V tem času
preprosto pozabijo na to. Težava je torej predvsem organizacijske narave
(samoorganiziranje). Rešitev, ki jo predlagamo pa je tehnična in organizacijska.
Težavo nameravamo odpraviti z vpeljavo programa za spremljanje projekta. Ena od
nalog programa bo tudi avtomatsko ažuriranje seznama novosti. Vse novosti bodo
namreč že zajete v programu saj bo v njem vse kar bodo razvijalci morali narediti in
tudi so naredili. To je tehnični del rešitve. Organizacijski del pa so pravila, ki
določajo kdaj je neka naloga primerna za objavo v seznamu novosti. S tehničnim
delom rešitve bomo preprečili pozabljanje, ne moremo pa povsem preprečiti
nespoštovanja organizacijskega dela rešitve. Zato bo moral program imeti tudi
možnost pregleda katere naloge niso bile objavljene med novostmi, pa bi verjetno
morale biti.
Avtomatsko testiranje
Vpeljava avtomatskega testiranja je predvsem tehnični in manj organizacijski
problem. V podjetju obstaja nedvomno podpora vpeljavi avtomatskega testiranja.
Potrebno bo poiskati tehnično rešitev s katero bo avtomatsko testiranje možno
pripraviti tudi za obstoječo kodo. Največja težava, ki jo pri tem vidimo, je testiranje
kode, ki dela s podatkovnimi bazami, in testiranje grafičnega vmesnika za kar bo
verjetno potrebno uporabiti namensko orodje ali orodja. Predvsem problematično je
testiranje kode, ki dela s podatkovnimi bazami, ker v poslovni aplikaciji ta koda
predstavlja večino aplikacije. Pri testiranju seveda nimamo v mislih testiranja
pravilnega delovanja sistema za delo s podatkovnimi bazami temveč testiranje
poizvedb in nadaljnjo obdelavo podatkov.
V nadaljevanju lahko za nekatere dele kode podjetje vpelje tudi testiranje enot. Za
razvojno orodje s katerim razvijajo program (Delphi) obstaja ogrodje za podporo
testiranju enot (DUnit), kar poenostavlja vpeljavo tega pristopa.
Za enkrat ne predlagamo uvedbe prakse "Testiranje pred programiranjem" saj to
predstavlja veliko spremembo v organizaciji dela čemur pa, kot smo ugotovili,
razvijalci niso naklonjeni.

3.3 Predlog metodologije
Na osnovi analize obstoječega stanja in predlogov za izboljšave smo za podjetje
pripravili tudi predlog agilne metodologije. Osnovno strukturo smo povzeli po
metodologiji Crystal Clear, ki določa vloge in lastnosti metodologije. Poleg tega smo
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dodali še opis procesa. Pri definiranju procesa smo se zgledovali po metodologijah
Scrum in Ekstremno programiranje.
Vloge
Vloge so glavni del predloga metodologije. Z določitvijo vlog posameznim
udeležencem v metodologiji želimo predvsem jasno določiti naloge posameznika.
Vse, ki so vključeni v metodologijo oz. proces, imenujemo udeleženci.
 Končni uporabnik je najpomembnejša vloga, hkrati pa verjetno tudi najmanj
aktivna. Končni uporabnik je tisti, ki ima od vsega kar delamo neko korist.
Vse delamo za njega. Čeprav je to samoumevno se lahko na to pozabi. Ni
važno kaj mi mislimo o nečem, važno je kaj končni uporabnik misli o tem.
Če končni uporabnik nečesa ne rabi, pa naj nam bo to še tako všeč, tega ne
naredimo.
Podjetje razvija programsko opremo za neznanega kupca. Zato imamo dve
vrsti končnih uporabnikov: (1) obstoječe uporabnike programa in (2) bodoče
uporabnike programa.
 Uporabnik je vez med končnim uporabnikom in podjetjem. Uporabnik je
tisti, ki mora ugotoviti potrebe končnega uporabnika in te potrebe preslikati v
naloge. Pri tem mora upoštevati obe vrsti končnih uporabnikov. Za obstoječe
uporabnike je to lažje, saj ve kdo so in lahko z njimi ugotovi njihove potrebe.
Za bodoče uporabnike je to težje. Zanje mora predvideti kaj potrebujejo in na
osnovi tega določiti naloge.
 Glavni programer je odgovoren za posamezni del programa. Vloga je
dodana v metodologijo zato, ker že obstaja v obstoječi organizaciji razvoja.
 Programer načrtovalec določi kako implementirati posamezno nalogo. Za
večino nalog bo to vlogo prevzel kar programer, ki bo nalogo implementiral.
Samo za zahtevnejše naloge bo za pomoč prosil glavnega programerja ali pa
drugega programerja. V obeh primerih ta oseba prevzame vlogo programerja
načrtovalca za konkretno nalogo. Programer načrtovalec je tudi odgovoren za
preverjanje ali naloga ustreza konceptu programa. Če oceni, da naloga ne
ustreza, se mora posvetovati z uporabnikom, ki je nalogo določil.
 Programer implementira nalogo. Poleg implementacije naloge mora
preveriti tudi, da implementacija deluje in, da deluje v skladu s specifikacijo
oz. programerjevim razumevanjem specifikacije.
 Preizkuševalec preveri pravilno delovanje tistega kar so naredili programerji.
Pravilno delovanje pomeni, da deluje brez napak in v skladu s specifikacijo
naloge. S tem, ko preizkuševalec potrdi pravilnost delovanja, je to dovoljeno
dobaviti končnemu uporabniku. Preizkuševalec za določeno nalogo ne sme
biti ista oseba, ki je to nalogo implementirana. Zaželeno je tudi, ne pa
zahtevano, da to ni ista oseba, ki je za to nalogo v vlogi uporabnika.
 Načrtovalec avtomatskih testov določi za katere dele programa je potrebno
pripraviti avtomatske teste in kakšne situacije je potrebno testirati. Ker
metodologijo vpeljujemo na obstoječi projekt, je nemogoče pripraviti
avtomatske teste za celoten program. Zato rabimo načrtovalca, ki določi za
katere dele programa je potrebno pripraviti avtomatske teste. Drugi del
njegovih nalog pa obsega določitev parametrov, ki jih je potrebno testirati.
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 Pripravljavec avtomatskih testov po navodilih načrtovalca avtomatskih
testov te pripravi.
 Poslovni ekspert podrobneje pozna poslovno okolje v katerem bo program
uporabljen. Njegova naloga je pomagati s svojim strokovnim znanjem
ostalim udeležencem kadar potrebujejo njegovo pomoč.
 Pisec dokumentacije je zadolžen za pisanje navodil za uporabo programa.
Navodila so namenjena predvsem končnim uporabnikom. Poleg tega je
zadolžen končne uporabnike obveščati o ključnih novostih v programu.
Mehanizem za obveščanje ima podjetje že vzpostavljen. Enkrat mesečno
uporabnikom programa podjetje pošlje bilten z naštetimi ključnimi novostmi.
Pri vsaki novosti je navedena tudi internetna povezava do podrobnejšega
opisa oz. navodil.
 Skrbnik metodologije je odgovoren za vzdrževanje in dopolnjevanje
metodologije. Ima odločilno vlogo pri odločitvah o vključevanju sprememb v
metodologijo. Poskrbeti mora, da so spremembe, ki jih predlagajo ostali
udeleženci, upravičene in skladne z ostalimi deli metodologije. Skrbi tudi, da
je vsem na voljo zadnja različica metodologije. Dobro pozna značilnosti in
strukturo metodologije in zna pomagati uporabnikom. Pomembno vlogo ima
pri prilagajanju metodologije za potrebe posameznega projekta. Vloga
skrbnika je povzeta po Bajec in Krisper (2004).
Vsak udeleženec v metodologiji lahko hkrati opravlja več različnih vlog. Vloge
vsakega udeleženca se lahko tudi spreminjajo. Posebnost je vloga ključnega
uporabnika, ki se nanaša na osebe zunaj podjetja ali celo na neznane bodoče
uporabnike programa. Ta vloga je nezdružljiva z ostalimi. Vlogi programer in
programer načrtovalec, ki bosta običajno združeni v eni osebi, sta nezdružljivi z
vlogami uporabnik, preizkuševalec in načrtovalec avtomatskih testov. S tem
programiranje ločimo od načrtovanja in testiranja programa. Zaželeno je tudi
ločevanje vlog uporabnika in preizkuševalca.
Lastnosti, prakse in pojmi
Lastnosti in prakse nam pomagajo pri določitvi procesa oz. poteka metodologije.
Hkrati nam določajo tudi cilje, ki jih želimo z uvedbo metodologije doseči in
nekatere tehnične zahteve, ki jih je potrebno še realizirati.
 Udeleženec je vsak, ki sodeluje v metodologiji.
 Naloge. Naloge so vse tisto kar je potrebno izvesti. To je lahko programiranje
nove funkcionalnosti, odprava napake, priprava avtomatskega testa, testiranje
programa ali pisanje dokumentacije.
 Mesečni cikli. Podjetje ima en dan v mesecu rezerviran za urejanje zadev
znotraj podjetja (t.i. interni dan). Na ta dan analiziramo delo preteklega cikla
in določimo grobe cilje za naslednji cikel. Mesečni cikel se začne na interni
dan tekočega meseca in zaključi z internim dnem naslednjega meseca.
Dolžina posameznih mesečnih ciklov v dnevih torej ni konstantna. Za interni
dan je trenutno določen vsak tretji petek v mesecu.
 Vmesni cikli. Mesečni cikel razdelimo na vmesne cikle. Vmesni cikel traja
en ali dva tedna. Dolžino cikla določimo za vsak cikel posebej. Paziti
moramo samo, da se prvi začne z začetkom mesečnega cikla in zadnji
zaključi z zaključkom mesečnega cikla. Za vsak cikel izberemo seznam
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nalog, ki bodo v tem ciklu realizirane. Izbiramo predvsem naloge z visoko
prioriteto, dodamo pa tudi nekaj nalog z nižjo prioriteto. Naloge z nižjo
prioriteto izvedemo, če smo naloge z višjo prioriteto zaključili pred iztekom
cikla.
Hiter dostop do poslovnih ekspertov. Vsak udeleženec mora imeti možnost
hitrega dostopa do poslovnega eksperta.
Tehnično okolje z avtomatskimi testi. Pripraviti moramo okolje za izvajanje
avtomatskih testov. Okolje mora vključevati tudi avtomatsko prevajanje
programa z obveščanjem o napakah.
Pregled nad opravljenim delom. Kdorkoli zainteresiran mora imeti možnost
preveriti katero delo je bilo opravljeno. To nameravamo doseči s programom
katerega predlog je predstavljen v nadaljevanju.
Seznam in prioritete nalog. Za pripravo seznama in določitev prioritet
nalogam je odgovoren uporabnik. Za določanje prioritete uporabimo princip
MoSCoW iz dinamične metode razvoja sistemov (DSDM).
Obveščanje končnih uporabnikov. Dodana funkcionalnost ima manjšo ali
pa ničelno vrednost, če končni uporabniki o njej niso obveščeni in je ne
uporabljajo. Uporabnike moramo obvestiti tudi o odpravljenih napakah v
programu. Tako, če naletijo na napako, lahko ugotovijo ali je ta že
odpravljena v novejših verzijah programa. Iz definicije vlog je razvidno, da je
za izvajanje obveščanja končnih uporabnikov zadolžen pisec dokumentacije.
Pogoste dobave. Spremembe v programu, ne glede na to ali gre za novo
funkcionalnost ali za odpravo napak, je potrebno čim pogosteje dobavljati
končnim uporabnikom. To naj bi se izvajalo konec vsakega vmesnega cikla
oz. začetek naslednjega cikla. Podjetje se namreč drži načela, da končnim
uporabnikom nikoli ne daje na razpolago nove verzije programa na dan
kateremu sledi nedelovni dan (ali pa interni dan).
Kritične napake. Kritične napake so situacije zaradi katerih končni
uporabniki ne morejo več uporabljati programa. Take situacije dobijo
prednostno obravnavo. Lastnost je v metodologijo dodana zato, ker je že
določena s strani vodstva podjetja.

Opis procesa
Proces poteka v mesečnih ciklih, ki so razdeljeni na krajše vmesne cikle. Dolžina
vmesnega cikla je en do dva tedna. Dolžina vmesnih ciklov moramo določiti tako, da
se prvi vmesni cikel začne hkrati z mesečnim ciklom in zadnji zaključi hkrati z
mesečnim ciklom.
Na začetku mesečnega cikla se vsi udeleženci dogovorijo o okvirnem načrtu dela za
tekoči mesečni cikel in o morebitnih potrebnih spremembah v samem procesu. Na
začetku vsakega vmesnega cikla, si izvajalci nalog (programerji, pisci avtomatskih
testov, preizkuševalci) izberejo naloge za tekoči cikel. Naloga izvajalcev je, da
pravilno ocenijo čas potreben za izvedbo posamezne naloge. Če izvajalcem naloga ni
jasna, povprašajo za pojasnitev uporabnika, ki je določil nalogo. Izvajalci izbirajo
naloge na osnovi prioritete. Izberejo toliko nalog z visoko prioriteto kolikor ocenijo,
da jih bodo lahko izvedli v ciklu. Izberejo tudi nekaj nalog z manjšo prioriteto, ki jih
izvedejo, če ostane kaj časa. Če izvajalci ne izvedejo katere od nalog z visoko
prioriteto, jo prenesejo v naslednji cikel. Če se to zgodi, morajo izvajalci ob
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zaključku vmesnega cikla analizirati zakaj niso uspeli realizirati vseh nalog z visoko
prioriteto in ustrezno prilagoditi svojo oceno časa.
Ob zaključku mesečnega cikla predstavimo novosti v programu ostalim zaposlenim v
podjetju.

3.4 Predlog specifikacije programa za spremljanje razvoja
V podporo izvajanju predlagane metodologije razvoja programske opreme smo
pripravili predlog programa za spremljanje razvoja. Osnovno vodilo pri pripravi
predloga je bilo, da mora biti program čim bolj enostaven. Zato je predlog zasnovan
tako, da je možno čim več opravil čim hitreje opraviti iz enega okna programa.
Specifikacija zajema samo predlog funkcionalnosti z ekranskimi slikami (okni)
glavnih delov programa. Tehnične rešitve izvedbe programa in potrebna podatkovna
struktura nista zajeta v predlogu.
Začetek dela
Ob zagonu programa se je najprej potrebno prijaviti. Slika 3 prikazuje prijavno okno.

Slika 3: Prijavno okno programa
Vsakemu uporabniku programa dodelimo uporabniško ime in geslo. Na osnovi
uporabniškega imena program prikazuje naloge, ki jih uporabnik lahko vidi.
Uporabniku je možno dodeliti tudi nekaj dodatnih omejitev oziroma pravic pri
uporabi programa. Slika 4 prikazuje okno za vnos uporabnika.
Poleg uporabniškega imena in gesla lahko uporabniku dodelimo tudi skupino in
pravice dostopa. Skupino dodelimo zaradi organizacije dela. S tem dobimo možnost,
da uporabnik, poleg svojih, spremlja vse naloge povezane z njegovo skupino, ne
obremenjujemo ga pa z ostalimi nalogami. Ne glede na nastavitev pravice dostopa,
uporabnik lahko vedno vidi in ureja svoje nezaključene naloge. Poleg tega mu lahko
določimo, da vidi ali ureja tudi naloge svoje skupine ali pa vse naloge ne glede na to
komu pripadajo. Če uporabniku dodelimo status Administrator, potem nima nobenih
omejitev pri uporabi programa in lahko dostopa do vseh funkcij programa, vključno
z možnostjo spreminjanja že zaključenih nalog.
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Po prijavi v program se pojavi glavno okno programa, ki ga prikazuje Slika 6.
Večina funkcionalnosti programa je dosegljiva iz tega okna. Vendar pa preden lahko
večino funkcionalnosti tega okna uporabljamo, moramo vnesti naloge.

Slika 4: Vnos uporabnika
Vnos nove naloge
Vnos nove naloge nam omogoča gumb »Nova naloga« v glavnem oknu programa.
Slika 5 prikazuje okno za vnos nove naloge. Nalogi določimo sledeče podatke:
 Avtor je oseba, ki je vnesla nalogo. Praviloma je to ista oseba, ki je
prijavljena v program.
 Modul določa na kateri modul programa OpPIS se naloga nanaša. Podatek
nujno potrebujemo zaradi avtomatskega generiranja seznama novosti za
stranke. Ta seznam, ki že obstaja, je namreč ločen po modulih programa. Če
naloga ni posebej vezana na določeni modul, ji dodelimo modul OpPIS, ki se
nanaša na splošne funkcije programa.
 Programer je oseba zadolžena za izvedbo programerskega dela naloge. Pri
vnosu naloge ta podatek ni obvezen saj programerja lahko določimo
naknadno. Če se naloga ne nanaša na programiranje, podatka ne vnesemo.
Naloge morajo biti dovolj majhne, da jih izvaja samo en programer.
 Preizkuševalec je oseba zadolžena za testiranje implementirane naloge. Pri
vnosu naloge ta podatek ni obvezen vendar pa ga je potrebno določiti preden
nalogo lahko zaključimo. Preizkuševalec je namreč tudi tisti, ki določi, da je
bila naloga pravilno izvedena.
 Prioriteta določa kako hitro je potrebno izvesti določeno nalogo. Praviloma se
najprej izvedejo naloge z višjo prioriteto. Prioriteto naloge lahko tudi
spreminjamo. Predvidevamo, da bomo prioriteto posameznih nalog sčasoma
zviševali.
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 Vrsta naloge nam bo pomagala pri ugotavljanju, s kakšnim delom so
programerji največ obremenjeni. S tem predvsem želimo ugotoviti, koliko je
napak v programu in ali se bo število napak s časoma zmanjševalo. Če bo
uvedeno avtomatsko testiranje, bomo s tem lahko merili tudi učinek uvedbe
avtomatskega testiranja.
 Interno določa, da po zaključku naloge, te ne smemo objaviti kot novost na
internetu. Naloga je torej interne narave.
 Stranko določimo kadar se naloga nanaša na določenega končnega
uporabnika. Ker podjetje že ima elektronski seznam (šifrant) končnih
uporabnikov, je potrebno podatek navezati na ta seznam.
 Kratek opis vsebuje povzetek naloge. Namenjen je predvsem prikazu v
seznamu nalog.
 Opis natančno določa nalogo. Vsebovati mora dovolj natančno specifikacijo,
da lahko na osnovi opisa ugotovimo ali izvedba ustreza specifikaciji.
 Opis internet je opis, ki bo po zaključku naloge objavljen na internetu in bo
viden vsem uporabnikom programa. Če je naloga interna, tega opisa ne
potrebujemo.
 Komentarji so različni komentarji, ki so jih izvajalci naloge dodali.
programerji lahko na primer dodajo zahtevo po natančnejšem opisu,
preizkuševalci pa tukaj napišejo ugotovitve testa in razloge za morebitno
vrnitev naloge programerju.

Slika 5: Okno za vnos nove naloge
 Rok izvedbe je pomemben predvsem pri dodelavah za znano stranko.
Dodelave za znano stranko so običajno vezane na ponudbo, ki vsebuje tudi
roke za izvedbo.
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 Skrajni rok za začetek dela je vezan na rok izvedbe. Določimo ga na osnovi
ocene potrebnega časa za izvedbo naloge (programiranje in testiranje). Na
osnovi tega datuma je možno narediti tudi avtomatsko povečevanje prioritete
naloge.
 Skupina se uporablja pri prikazu seznama nalog (Slika 6 prikazuje okno s
seznamom nalog). Če uporabnik izbere prikaz nalog njegove skupine, naj mu
program prikaže samo naloge, ki so dodeljene skupini, ki je bila njemu
določena pri vnosu uporabnika (Slika 4 prikazuje okno za vnos uporabnika).
Glavno okno programa
Ko imamo vneseno vsaj eno nalogo, lahko začnemo uporabljati večino
funkcionalnosti glavnega okna programa, ki ga prikazuje Slika 6. Osrednji del okna
predstavlja seznam nalog. Naloge v seznamu so urejene po prioriteti z nalogami z
najvišjo prioriteto na vrhu. Nad seznamom nalog so opcije s pomočjo katerih
omejimo (filtriramo) prikaz seznama. S pomočjo teh opcij lahko prikažemo:
 Samo naloge kjer smo navedeni kot avtor, programer ali preizkuševalec in to,
če smo navedeni v kateremkoli od treh podatkov ali pa samo, če smo
navedeni v enem od njih (recimo programer bo gledal predvsem naloge kjer
je naveden kot programer).
 Samo naloge, ki še nimajo dodeljenega programerja ali preizkuševalca zato,
da lahko prevzamemo take naloge.
 Samo naloge na katerih trenutno delamo ali pa imajo ustrezen status, da lahko
na njih začnemo delati. Z vidika programa lahko hkrati delamo na več
nalogah.
Vsaka naloga ima status, ki nam pove kaj se trenutno dogaja z nalogo. Možni statusi
so:
 Neaktivna: naloga je bila vnesena in čaka na začetek dela.
 Programiranje: programer je začel z delom na nalogi.
 Čaka test: programer je z delom zaključil. Sedaj mora nalogo prevzeti
preizkuševalec.
 Testiranje: preizkuševalec izvaja testiranje naloge.
 Čaka programerja: preizkuševalec je v nalogi odkril napake in jo je vrnil
programerju. Sedaj mora nalogo ponovno prevzeti programer in jo s tem
prestaviti v status Programiranje.
 Zaključena: naloga je uspešno prestala testiranje in jo je dovoljeno dostaviti
uporabnikom.
 Zaprta: naloga je bila dostavljena uporabnikom, njen opis je bil objavljen na
internetu.
Nad opcijami za filtriranje prikaza seznama nalog so gumbi za osnovno delo z
nalogami:
 Z gumbom »Nova naloga« vnesemo novo nalogo.
 Gumb »Razdeli nalogo« nam omogoča, da trenutno izbrano nalogo v
seznamu nalog razdelimo na več manjših nalog. S tem je omogočeno, da
najprej vnesemo obsežnejšo nalogo še preden je dokončno razdelana ali pa se
pri vnosu še ne ukvarjamo z detajli implementacije. Nato lahko po
natančnejši analizi naloge, le-to razdelimo na več manjših nalog. Funkcija je
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namenjena predvsem programerjem, da si lahko tako na enostaven način
obsežnejšo nalogo razdelijo na več manjših nalog. Pri tem moramo ohranjati
povezavo med nalogami, da vemo kdaj je bila prvotna naloga zaključena.
 Z gumbom »Uredi nalogo« lahko spremenimo trenutno izbrano nalogo, če je
ta še nezaključena.
 Za gumb »Analize« je predvideno, da bo odprl okno s seznamom možnih
analiz. Kakšne analize bodo možne je odvisno od potreb in želja, ki se bodo
pojavile ob uporabi programa. Analize, ki jih že predlagamo pa so: (1)
analiza števila nalog po vrstah in modulih in (2) analiza števila nalog
opravljenih v določenem časovnem obdobju.

Slika 6: Seznam nalog - glavno okno programa
Ostale funkcije dostopne iz glavnega okna so prikazane desno od seznama nalog:
 »Prevzemi programiranje«: programerski del naloge je dodeljen osebi
prijavljeni v program. Opcija ne omogoča izbire programerja. To lahko
storimo preko opcije Uredi nalogo.
 »Prevzemi testiranje«: testiranje naloge je dodeljeno osebi prijavljeni v
program. Enako kot pri programiranju tudi tukaj velja, da ni možno izbirati
osebe.
 »Dodaj komentar« nam omogoča, da k nalogi dodamo komentar, ki ni del
osnovnega opisa naloge. Za vsak komentar zabeležimo kdo in kdaj ga je
vnesel.
Ostale funkcije so namenjene spreminjanju statusa naloge.
 »Aktiviraj« nalogo prestavi nalogo iz statusa »Neaktivna« ali »Čaka
programerja« v »Programiranje« ali pa iz statusa »Čaka test« v status
»Testiranje«.
 »Zaključi programski del« prestavi nalogo iz statusa »Programiranje« v status
»Čaka test«.
 »Potrdi testiranje« prestavi nalogo iz statusa »Testiranje« v status
»Zaključena«.
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 »Zavrni testiranje« prestavi nalogo iz statusa »Testiranje » v status »Čaka
programerja«.
Vsako spremembo statusa zabeležimo skupaj z datumom in uro spremembe. To nam
bo omogočilo analizo, koliko časa so bile naloge v posameznem statusu in predvsem
kolikokrat so bile naloge iz testiranja vrnjene nazaj v programiranje. Kateri
uporabniki lahko uporabijo posamezne funkcije za spremembo statusa naloge je
odvisno od njihovih zadolžitev pri nalogi. Tako lahko programer uporabi samo
opcijo »Aktiviraj«, če naloga čaka na programiranje in opcijo »Zaključi programski
del«. Prehod me posameznimi statusi je možen samo v njihovem zaporedju. Uporaba
posamezne opcije za spremembo statusa je možna samo, če ima nalogo ustrezen
status.
Merjenje časa
V nalogi smo tudi ugotavljali ali je delo razvijalcev prevečkrat prekinjeno. To smo
ugotavljali z merjenjem časa, ki ga razvijalci porabijo za načrtovane in nenačrtovane
dejavnosti. Pri tem smo imeli veliko težav zaradi nenatančnosti razvijalcev, ki so na
to pozabljali. Zato v osnovni predlog programa nismo zajeli merjenje časa
porabljenega na posamezni nalogi. Predlog sicer zajema beleženje časa ob
spremembi statusa naloge, vendar s tem ne moremo ugotoviti, koliko časa je bilo
dejansko porabljenega za posamezno nalogo saj so v ta čas zajeti tudi npr. odmori za
malico. Zato predlagamo, da se merjenje dejansko porabljenega časa uvede potem,
ko bo uporaba programa že utečena. Za merjenje časa potrebujemo samo dva gumba:
(1) gumb za začetek merjenja časa in (2) gumb za zaključek merjenja časa. Pred tem
moramo seveda izbrati nalogo na kateri bomo delali. Predlagamo vpeljavo pojma »V
delu«. Za razliko od aktivnih nalog, ki jih imamo lahko več, imamo lahko samo eno
nalogo »V delu«. Oba gumba za merjenje časa naj delujeta na tej nalogi. V glavnem
oknu programa naj bo ta naloga jasno označena uporabniki pa naj imajo enostavno
možnost določitve naloge, ki je v delu. Ena od možnosti je, da dodamo gumb »V
delu«, ki ta status dodeli nalogi, ki je trenutno izbrana v seznamu nalog.
Z vpeljavo merjenja časa bomo lahko natančneje analizirali porabo časa za
posamezne vrste nalog. Vpeljati bo možno tudi ocenjevanje predvidenega časa za
izvedbo posamezne naloge in nato to primerjati z dejanskim časom. Občasno
podjetje izvaja dodelave programa za znane kupce. V takem primeru se cena
dodelave določi vedno pred samo izvedbo. Cena je običajno odvisna od ocene časa
potrebnega za izvedbo naloge. Z vpeljavo merjenja časa bo možno ugotoviti ali je
bila ocena časa ustrezna ali pa je podjetje morda z dodelavo ustvarilo izgubo9.

9

Pri ugotavljanju ali je dodelava prinesla izgubo seveda ne smemo upoštevati samo porabljenega časa
in prejeto plačilo ampak tudi posredne stroške in koristi vendar to ni več tema te naloge.
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4 Zaključek
V nalogi smo pregledali nekatere od predstavnikov agilnih metod razvoja
programske opreme. Zanimala nas je možnost vpeljave ene ali več agilnih metod v
manjše podjetje, ki je specializirano za razvoj poslovne programske opreme. Do
odgovora smo poskušali priti z razgovorom oziroma intervjujem z razvijalci v
podjetju. Ugotovili smo, da razvijalci niso naklonjeni hitrim spremembam in s tem
hitra vpeljava katere od agilnih metod ni možna. Ugotovili smo tudi, da nobena od
obravnavanih metod ni v celoti primerna za podjetje. To pa ne pomeni, da za
doseganje v uvodu omenjenih ciljev ni možno uporabiti posameznih praks iz agilnih
metod. Zato smo pripravili predlog metodologije primerne za obravnavano podjetje.
S predlogom metodologije smo želeli predvsem natančneje definirati vloge
posameznikov v procesu razvoja programske opreme v podjetju. Zato so osrednji del
predloga metodologije vloge, ki se pojavijo v celotnem razvoju programske opreme.
S tem smo želeli poudariti, da razvoj programske opreme ne obsega samo pisanje
ampak tudi načrtovanje in preizkušanje programske kode. To sicer ne pomeni, da
podjetje sedaj ne načrtuje in preizkuša programske kode. Smatramo samo, da se tema
fazama razvoja podjetje posveča premalo. Poleg vlog smo v predlogu metodologije
specificirali tudi lastnosti, prakse in pojme ter opisali proces. S celotnim predlogom
metodologije želimo doseči, da bo razvoj bolj pregleden in predvidljiv. Z bolj
pregleden mislimo predvsem na to, da bomo vedeli kaj se trenutno izvaja in kaj je
bilo v preteklosti narejeno. To vključuje tudi obveščanje končnih uporabnikov
programske opreme o novostih. Z bolj predvidljiv mislimo na to, da bomo vedeli kaj
bo v kratkem narejeno in pa predvidljive izdaje nove verzije programske opreme.
V nalogi smo obravnavali tudi trditev, da je delo razvijalcev programske opreme
prevečkrat prekinjeno. Za potrditev ali zavrnitev te trditve smo s pomočjo razvijalcev
merili čas, ki ga porabijo za nenačrtovane dejavnosti. Ugotovili smo, da je delo
razvijalcev občasno prekinjeno vendar ne tolikokrat, da bi bil to problem. Trditev
torej ne drži.
Komentar
Vijayasarathy in Turk (2008) ugotavljata, da je osebni interes posameznikov glavno
gonilo implementacije agilnih metod razvoja programske opreme. Glavna ovira pa je
odpor v organizaciji in pomanjkanje podpore s strani sodelavcev. V obravnavanem
primeru nismo opazili kakšnega navdušenje za uvedbo kakršnekoli metodologije, pa
čeprav si vsi želijo spremembe. Podpora načrtnemu vpeljevanju agilnih metod je tudi
vprašljiva, saj trenutno obstaja samo načelna podpora vodstva. V literaturi tudi nismo
našli primera uspešne ali neuspešne vpeljave agilnih metod na primerljivem podjetju
s katerim bi upravičili uvedbo katere od metodologij. S primerljivi podjetji imamo v
mislih predvsem manjša podjetja, ki razvijajo poslovno programsko opremo (angl.
ERP) za neznanega kupca. Poleg tega je posebnost podjetja še v tem, da ima vsak
razvijalec natančno določeno za kateri del programa skrbi. Posledično je skoraj vsak
razvijalec tudi svoja ekipa.
Poudariti je potrebno, da v obravnavanem primeru agilne metode niso zamenjava za
bolj toge klasične metode ampak zamenjava za delo brez (zavestne) uporabe
kakršnekoli formalne metode.
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Z analizo smo pravzaprav ugotovili samo, da problem dejansko obstaja in, da obstaja
volja za spremembo. Nismo pa ugotovili koliko so ti problemi pereči. V komentarju
k rezultatom intervjuja smo sicer podali nekaj tehničnih napotkov za ukrepe v smeri
doseganja zadanih ciljev vendar bi bilo najprej potrebno doseči soglasje med
razvijalci, v kakšni obliki izvesti predvsem spremljanje poteka projekta. Pri tem nam
pomaga dejstvo, da so razvijalci specializirani za posamezno področje in lahko to
najprej vpeljemo samo za del projekta in torej samo za nekatere razvijalce, ki bi bili
pri poizkusu pripravljeni sodelovati. S tem bi dokazali ustreznost ali neustreznost
koncepta. Zato smo tudi pripravili predlog metodologije in programa za spremljanje
razvoja. Ker gre pri metodologiji samo za, po našem mnenju manjše, organizacijske
spremembe, ki ne predvidevajo najema zunanjih strokovnjakov, je strošek uvedbe
praktično nič. Prav tako gre v nekaterih delih metodologije (predvsem pri določanju
vlog) samo za formalizacijo obstoječega stanja. Predlog programa za spremljanje
razvoja predvideva, da bo program izdelan znotraj podjetja (predlogi zaslonskih
mask programa so pripravljeni s programom Embarcadero Delphi, ki ga podjetje
uporablja za razvoj programske opreme). Smatramo tudi, da je predlagani program
dovolj enostaven, da ga lahko izdela en sam programer. Izdelava programa seveda ni
brezplačna saj, če ne drugega, stane programer, ki bo program izdelal.
Predlogi podjetju za nadaljnje delo
V nalogi smo pripravili samo predloge za izboljšave. Naslednji korak na strani
podjetja je odločitev za implementacijo teh predlogov. Za izdelavo programa za
spremljanje razvoja je potrebno zagotoviti programerja, ki bo program pripravil
(predvidevamo, da en programer zadošča). O tem mora odločiti vodstvo podjetja. Za
implementacijo metodologije smo v podjetju našli skupino, ki je pripravljena
poizkusiti z uvedbo. Skupina je sestavljena iz treh programerjev in dveh zaposlenih s
tehnične podpore. Z vidika vlog predlagane metodologije zaposlena s tehnične
podpore prevzameta vloge uporabnika in preizkuševalca, programerji pa vloge
povezane s samim programiranjem.
Predlog metodologije zajema tudi tehnično okolje z avtomatskim testiranjem vendar
ne obravnava ali predpisuje tehničnih rešitev za izvedbo. V nalogi smo omenjali tri
pristope k avtomatskemu testiranju: (1) testiranje pred programiranjem iz
metodologije ekstremno programiranje, (2) testiranje enot in (3) testiranje z uporabo
namenskih orodij. V predlogu izboljšav smo priporočali drugi in tretji pristop. Za
izhodišče pri nadaljnjem raziskovanju možnosti avtomatskega testiranja predlagamo
magistrsko delo Petra Čeboklija (Čebokli 2006), kjer so opisani različni pristopi k
avtomatskem testiranju. Za izvedbo tretjega pristopa lahko podjetje uporabi npr.
program TestComplete10.
Z uvedbo avtomatskega testiranja želimo zmanjšati število napak v programu. Če
želimo ugotoviti uspešnost zmanjševanja napak moramo najprej vedeti koliko napak
se je v programu pojavljalo pred uvedbo avtomatskega testiranja in koliko po njem.
Z ugotavljanjem ali je delo programerjev pogosto prekinjeno smo ugotovili, da se ne
pojavlja veliko kritičnih napak, nič nam pa to ne pove o tem koliko dela programerji
namenjajo odpravi napak koliko pa novi funkcionalnosti.
10

Več informacij o programu je dosegljivo na smartbear.com. Pravilen zapis imena programa je
TestComplete kot ena beseda in ne npr. Test complete.
Gregor Primožič:Analiza možnosti izboljšave procesa razvoja programske opreme z uporabo
agilnih metod – primer Opal d.o.o.

stran 56

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Pri spremljanju učinkov vpeljave avtomatskega testiranja podjetje lahko spremlja
število prijavljenih napak s strani končnih uporabnikov, resnost teh napak in pa čas
porabljen za odpravo. S spremljanjem števila prijavljenih napak in tudi resnostjo
napak ne bi smeli imeti težav. Spremljanje tega bo omogočal predlagani program za
spremljanje razvoja. Lahko pa si pomagamo tudi z že obstoječimi evidencami
kontaktov s strankami. Vsak zabeležen kontakt je že klasificiran. Iz te klasifikacije je
možno ugotoviti ali gre za napako iz opisa pa je možno razbrati tudi resnost napake.
Več težav pričakujemo pri merjenju časa potrebnega za odpravo. Pri ugotavljanju
koliko časa programerji porabijo za nenačrtovane aktivnosti smo imeli kar nekaj
težav z merjenjem časa, ker programerji niso dosledno beležili porabljenega časa.
Poleg avtomatskega testiranja tehnično okolje zajema tudi strežnik za avtomatsko
prevajanje (angl. Build Server). V ta namen je možno npr. uporabiti program
FinalBuilder11, katerega okrnjena verzija je že vključena v novejše verzije razvojnega
orodja Delphi, ki ga podjetje uporablja.
Pričakovane težave pri implementaciji metodologije
Pri preverjanju možnosti za implementacijo predloga metodologije smo naleteli na
težave pri določanju vmesnih ciklov in zahtevi po ločevanju vlog uporabnika in
programerja.
Pri določanju intervalov vmesnih ciklov se pojavi težava pri časovnem usklajevanju
vseh udeležencev v procesu. Ob začetku in zaključku cikla potrebujemo prisotnost
vseh udeležencev metodologije. Ne glede na zahteve metodologije ima prednost
prilagajanje končnim uporabnikom. Z vidika določanja intervalov vmesnih ciklov se
to nanaša na obiske ostalih udeležencev pri končnih uporabnikih oziroma pri
strankah podjetja. Pri določanju terminov obiskov ima prednost želja stranke in ne
zahteva metodologije. Zato je težje zagotoviti prisotnost vseh udeležencev. Pri tem
problemu si lahko pomagamo z dejstvom, da se podjetje že sedaj izogiba obiskov
strank ob petkih. Tudi uradne ure za stranke (to je čas, ko je za stranke tehnična
podpora dosegljiva preko telefona) ima podjetje ob petkih krajše kot ostale delovne
dni. To se ujame tudi z začetkom in zaključkom mesečnih ciklov, ki so vezani na
tretji petek v mesecu. Tako se nam vmesni cikli začnejo in zaključijo na petek. Ta
rešitev sicer ni povsem zanesljiva saj pregled dosedanjih obiskov pri strankah
razkrije, da se obiski izvajajo tudi ob petkih vendar manj kot ostale dni. V takem
primeru bo treba trajanje vmesnih ciklov ustrezno prilagoditi. Posledično vmesni
cikli ne bodo nujno trajali en ali dva tedna ampak poljubno število dni.
Druga težava se nanaša na zahtevo po ločevanju vlog uporabnika in programerja.
Izkaže se, da programerske naloge lahko v grobem delimo na dve vrsti: (1) naloge
povezane s poslovnimi zahtevami in (2) naloge povezane z notranjim delovanjem
programske opreme. Naloge iz druge skupine so povezane predvsem z izdelavo
ogrodja na katerem potem razvijalci gradijo poslovno logiko. Naloge iz prve skupine
definirajo uporabniki iz vrst tehnične podpore. Naloge iz druge skupine definirajo
uporabniki iz vrst razvoja. Zato bo za naloge iz druge skupine težko doseči dosledno
ločevanje vlog uporabnika in programerja saj za to v razvoju nimamo na razpolago
dovolj ljudi.
11

Več informacij o programu je dosegljivih na www.finalbuilder.com. Pravile zapis imena programa
je FinalBuilder kot ena beseda in ne npr. Final builder.
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Omejitve raziskave
Glavna omejitev raziskave je v samem načinu izvedbe. Temelji pretežno na mnenju
intervjuvancev in je s tem podvržena subjektivnemu mnenju posameznikov. Samo
del raziskave je bil opravljen s kvantitativno metodo. Na mnenje posameznikov je
verjetno vplival tudi dejstvo, da je bil intervju izveden v skupinah in, da se je
spremenil v razpravo. S tem so posamezniki lahko vplivali na mnenje drugih. Naloga
tudi ni ugotavljala primernosti obravnavanih agilnih metod za reševanje v primerjavi
z ostalimi ne-agilnimi metodami.
Ker se raziskava nanaša na specifičen problem manjšega podjetja, je njena
uporabnost v drugih podjetjih omejena.
Splošna priporočila za nadaljnje delo
Pri pregledu obstoječe literature smo pogrešali pregled stanja uporabe agilnih metod
v slovenskih podjetjih. Pri tem bi bilo zanimivo vprašanje katere agilne metode
uporabljajo, ali kombinirajo različne agilne metoda ali pa so morda celo pripravili
lastno agilno metodo, kot jo npr. predlagamo v naši nalogi. Vprašanje je tudi, kakšne
so bile izkušnje pri vpeljavi in uporabi. Kakšni so učinki uporabe agilne metode.
Nekatere agilne metode niso omejene samo na uporabo pri razvoju programske
opreme (npr. Scrum). Ali torej podjetja uporabljajo katero od agilnih metod tudi za
druge vrste projektov?
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