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Wprowadzenie
W dodatku do strategii testowych Agile, są jeszcze strategie jakości Agile. Strategie te obejmują:


Refactoring



Non-solo development



Statyczne analizy kodu



Przeglądy i inspekcje



Demo iteracji/sprintu



Demo All-hands



Przeglądy kamieni milowych “lekkiej wagi” (ang. light-weight)



Krótkie cykle informacji zwrotnej



Standardy i poradniki

1.1.

Refactoring

Refactoring jest zdyscyplinowanym sposobem restrukturyzacji twojego kodu celem ulepszenia jego jakości. Podstawową ideą jest to, że robisz w swoim
kodzie małe zmiany, by poprawid twój projekt, czyniąc go łatwiejszym do zrozumienia i modyfikacji. Refactoring daje ci możliwośd powolnego rozwijania
kodu w ciągu czasu, by przyjąd iteracyjne i przyrostowe podejście do programowania. Krytycznym aspektem refactoringu jest to, że zachowuje behawioralną
semantykę twojego kodu, przynajmniej z punktu widzenia czarnej skrzynki. Dla przykładu, istnieje bardzo prosty refactoring zwany Zmieo nazwę metody
(ang. Rename Method), może z getPersons() na getPeople(). Mimo, że ta zmiana na zewnątrz wygląda łatwo, musisz zrobid więcej, niż tylko wykonad tę
pojedynczą zmianę – musisz zmienid każde wywołanie tej operacji w całym kodzie aplikacji, by wywoływad nową nazwę. Po tym, jak wykonasz te zmiany,
możesz powiedzied, że naprawdę poddałeś refactoringowi swój kod, ponieważ nadal działa tak, jak poprzednio. Ważne jest, by zrozumied, że nie musisz
dodawad funkcjonalności, kiedy wykonujesz refactoring. Kiedy robisz refactoring, ulepszasz istniejący kod; kiedy dodajesz funkcjonalnośd, dodajesz nowy
kod. Tak, możesz chcied wykonad refactoring istniejącego kodu przed dodaniem nowej funkcjonalności. Tak, możesz później odkryd, że chcesz wykonad
refactoring na tym nowym kodzie, który właśnie dodałeś. Punktem, który trzeba zaznaczyd jest to, że refactoring i dodawanie nowej funkcjonalności to dwa
różne, ale komplementarne zadania.
Refactoring stosuje się nie tylko do kodu, ale równie dobrze i do schematu twojej bazy danych. Refactoring bazy danych jest prostą zmianą w schemacie
bazy danych, która poprawia projekt, zachowując zarówno jego semantykę behawioralną, jak i informacyjną. Dla tej dyskusji, schemat bazy danych obejmuje
zarówno aspekty strukturalne, takie jak definicje tabel i widoków, jak i aspekty funkcjonalne, takie jak przechowywane procedury i triggery. Interesującą
rzeczą wartą zauważenia jest to, że refactoring bazy danych jest koncepcyjnie trudniejszy, niż refactoring kodu; refactoring kodu wymaga jedynie utrzymania

semantyki behawioralnej, podczas gdy refactoring bazy danych musi utrzymad również semantykę informacyjną. Istnieje refactoring bazy danych zwany
Podziel kolumny (ang. Split Column), jeden z wielu opisanych w Katalogu Refactoringu Baz Danych, w którym zastępujesz pojedynczą kolumnę tabeli dwoma
lub więcej innymi kolumnami. Dla przykładu, pracujesz na tabeli Person w twojej bazie danych i odkrywasz, że kolumna FirstDate jest używana dla dwóch
różnych celów – kiedy osoba jest klientem, kolumna ta przechowuje jej datę urodzenia, a kiedy osoba jest pracownikiem, przechowuje jej datę zatrudnienia.
Twoja aplikacja musi teraz wspierad ludzi, którzy mogą byd zarówno klientami, jak i pracownikami – masz więc problem. Zanim zaimplementujesz to nowe
wymaganie, musisz naprawid schemat bazy danych poprzez zastąpienie kolumny FirstDate kolumnami BirthDate i HireDate. Aby zachowad semantykę
behawioralną twojego schematu bazy danych, musisz zaktualizowad cały kod źródłowy, który ma dostęp do kolumny FirstDate, by teraz pracował z tymi
dwoma nowymi kolumnami. Aby zachowad semantykę informacyjną, będziesz musiał napisad skrypt migracyjny, który sprawdzi całą tabelę, określi typ,
następnie skopiuje istniejące daty do odpowiedniej kolumny. Chociaż brzmi to łatwo, i czasem takie jest, z mojego doświadczenia wynika, że refactoring bazy
danych jest niewiarygodnie trudny w praktyce, kiedy bierze się pod uwagę kwestie kulturowe.
Refactoring stosuje się również do interfejsu użytkownika, co pokazał Rusty Harold w Refactoringu HTML. Małe zmiany w twoim interfejsie użytkownika,
takie jak Wyrównaj pola (ang. Align Fields) i Zastosuj wspólny rozmiar (ang. Apply Common Size), mogą poprawid jakośd wyglądu i zachowania twojego
interfejsu użytkownika.

1.2.

Non-Solo Development

W podejściach developmentu non-solo, takich jak programowanie w parach XP czy Modelowanie z Innymi (z Modelowania Agile),
dwóch lub więcej ludzi pracuje wspólnie nad jedną czynnością. Development non-solo jest pod wieloma względami zwinną
implementacją starej zasady ”dwie ręce są lepsze, niż jedna”. W programowaniu w parach dwóch ludzi dosłownie siada razem przy
wspólnej stacji roboczej, jedna osoba pisze kod, podczas gdy druga patrzy jej przez ramię dostarczając pomysłów i upewniając się, że
koder przestrzega konwencji programistycznych i wspólnych praktyk jakości, takich jak Wytwarzanie Kierowane Testami (TDD).
Programiści będą się regularnie zmieniad rolami, utrzymując stałe tempo. W modelowaniu z innymi, dwóch lub więcej ludzi gromadzi
się we wspólnym środowisku modelowania, takim jak tablica, i pracują wspólnie nad eksploracją wymagania lub przemyśleniem części
projektu.
Oczywiście, development non-solo nie jest ograniczony do programowania i modelowania, możesz i powinieneś pracowad wspólnie nad wszystkimi
aspektami projektu IT. Dla przykładu, zespoły Agile często będą wykonywad szczegółowe planowanie projektu jako zespół, zwykle na podstawie JIT na
początku iteracji/sprintu.
Jest kilka kluczowych korzyści z developmentu non-solo:

Zwiększona jakośd. Na wiele sposobów development non-solo jest po prostu ciągłą formą inspekcji/przeglądu. Ponieważ dwóch lub więcej ludzi pracuje
równocześnie nad artefaktem, jeśli jedna osoba wprowadzi defekt, bardzo prawdopodobne jest, że ten defekt będzie wyłapany w momencie jego
utworzenia – w związku z krótkim cyklem informacji zwrotnej.
Zwiększone dzielenie się umiejętnościami i wiedzą. Kiedy ludzie pracują razem, nabywają umiejętności i nowej wiedzy jeden od drugiego, co z upływem
czasu większa zarówno ich indywidualną produktywnośd, jak i grupy jako całości w związku ze zwiększoną zdolnością do wzajemnej interakcji i tworzenia
relacji. Jest to szczególnie prawdziwe, kiedy pary zmieniają się często – praktyka zwana „obiecującym parowaniem” (ang. promiscuous pairing).
Zwiększona spójnośd zespołu. Development non-solo jest czasem postrzegany jako czynnik wspólnego sukcesu w budowaniu całego „kompletnego
zespołu”.
Zmniejszona potrzeba dokumentacji. Z powodu zwiększonego dzielenia się wiedzą pomiędzy członkami zespołu i z powodu zwiększonej jakości produktów
pracy jest mniejsza potrzeba produkowania zewnętrznej dokumentacji. Tak, nadal będziesz musiał pisad trochę dokumentacji, dlatego wciąż ważne jest
przyswojenie pewnych praktyk dokumentacji Agile.
Bardziej rzeczywista praca. Ciekawym efektem programowania w parach jest to, że praktycy zgłaszają, że są wykooczeni po 5 czy 6 godzinach takiej pracy.
Jest tak ponieważ naprawdę pracują! Kilka lat temu pracowałem z organizacją, która wierzyła, że programowanie w parach to zły pomysł, ponieważ
zmniejszy produktywnośd o połowę. Tłumaczyłem, że jeśli pary były wykooczone po 6 godzinach, wtedy każdego dnia uzyskiwaliby średnio 3 godziny
solidnej, wysokiej jakości pracy od swoich programistów. Powiedzieli, że to nieakceptowane, ponieważ już dostają 8 godzin pracy dziennie od swoich
programistów. Wątpiłem w ten przypadek, więc by dowieśd mojej racji, przeszliśmy się po biurze w specyficznej porze dnia (około 10:30) i policzyliśmy liczbę
programistów aktualnie kodujących (założyliśmy, że każdy z kodem na ekranie, którego ciało było skierowane w stronę ekranu, kodował) oraz liczbę
programistów niekodujących. Na każdego kodującego programistę przypadało czterech lub pięciu niekodujących, więc zakładając 8 do 10-cio godzinny dzieo
pracy, okazało się, że dostają od swoich koderów 1.5 do 2 godzin pracy programistycznej na dzieo (a nie wiedzieliśmy nic o jakości). Moje rozumienie jest
takie, że programowanie w parach jest teraz w tej organizacji akceptowalną praktyką.
Istnieją dwa niefortunne błędne poglądy na temat developmentu non-solo:
Zmniejsza produktywnośd. Są pewne badania pokazujące, że programowanie w parach zmniejsza pewne aspekty produktywności, takie jak całkowity czas
ukooczenia czegoś (kilka historii pokazuje, że parowanie zwiększa czas do osiągnięcia wartości), ale nie wiem o żadnych, które wykazują spadek w
długoterminowej produktywności, gdzie brane są pod uwagę wszystkie czynniki (spójrzcie na listę korzyści powyżej). Tak więc, do osądu jeszcze daleko, o ile
mi wiadomo.

Dla wielu profesjonalistów IT jest niewygodne. To może byd problem – nie każdy jest osobą „towarzyską”, chociaż „wielu” może byd złym słowem. Jest to
definitywnie niewygodne dla wielu ludzi za pierwszym razem, chod znaczna większośd tych ludzi wydaje się dośd szybko dostosowywad po tym, jak już
nabędą nieco doświadczenia w strategiach developmentu non-solo.
Przeszedłem przez wiele organizacji, w których szalały filozoficzne debaty o korzyściach i potencjalnych wadach technik developmentu non-solo i często były
to przypadki, w których takie debaty są z natury teoretyczne, ponieważ zaangażowani w nie ludzie tak naprawdę nie próbowali ich w praktyce. Oto moja
rada:
Poddaj development non-solo uczciwej próbie. Moja rada to by zespół zadecydował między sobą, aby poddad praktyki developmentu non-solo próbie przez
cały miesiąc. Podczas tego okresu praktyki developmentu solo, takie jak kodowanie samotnie w twoim boksie, nie będą tolerowane. Musisz dad temu tyle
czasu, ponieważ będą pewne problemy, które będziesz musiał przejśd – rozpoznanie, jak w twoim środowisku wykonywad pewne aspekty developmentu
non-solo zabierze czas; również obserwowanie, czy to dla ciebie pracuje, zabierze nieco czasu. Następnie, pod koniec miesiąca, zadecydujcie jako zespół, czy
chcecie kontynuowad z developmentem non-solo. Przekonasz się, że 95% lub więcej zespołu nie chce wracad do tego, co było.
Przyjrzyj się, co robisz, by rozwiązad trudne problemy. Za każdym razem, gdy napotykasz problem (taki jak brak wiedzy, jak najlepiej coś zaimplementowad)
często idziesz poprosid kogoś o pomoc, czyż nie? Więc jeśli taka jest twoja strategia, kiedy rzeczy są trudne, dlaczego nie może byd to również twoją strategią
innym razem? Co ważniejsze, dlaczego nie mógłbyś zawsze pracowad nad czymś trudnym dla ciebie i tym samym uczyd się nowych rzeczy?
Rozmawiaj z innymi, którzy osiągnęli sukces w developmencie non-solo. Wiele organizacji osiągnęło w tym sukces i ty również możesz, jeśli dasz temu
szansę.

1.3.

Statyczna analiza kodu

Narzędzia statycznej analizy kodu sprawdzają defekty w kodzie, często szukając takich rodzajów problemów, jak błędy zabezpieczeo, które są powszechnie
wprowadzane przez developerów, czy problemy ze stylem kodu. Statyczna analiza kodu poprawia widocznośd projektu poprzez szybkie dostarczenie oceny
jakości twojego kodu. Jest to szczególnie ważne dla dużych zespołów, gdzie pisane są znaczne ilości kodu, zespołów rozproszonych geograficznie, w których
możliwe, że kod jest pisany w izolacji, zespołów rozproszonych organizacyjnie, gdzie kod jest pisany przez ludzi pracujących dla innych organizacji oraz dla
wszelkich organizacji, w których zarządzanie IT jest ważną kwestią.
Statyczna analiza kodu powinna byd używana:

Jako częśd twoich prac ciągłej integracji. W ramach twojej strategii integracji możesz wybrad uruchomienie statycznej analizy kodu jako częśd każdego
builda; bardziej realistycznie możesz zdecydowad, by robid to w określonych momentach (może jako częśd nocnych lub tygodniowych buildów).
W projektach outsourcingowych. Wykonywanie statycznej analizy kodu na bieżących pracach wynajętych firm, może w trybie tygodniowym, jest prostą
strategią upewnienia się, że kod źródłowy wyprodukowany przez wynajętą firmę spełnia twoje standardy jakości.
W sytuacjach zobowiązao regulacyjnych. Wiele regulacji nalega na to, byś udowodnił, że twoja praca spełnia określone poziomy jakości – statyczna analiza
kodu może pomóc ci częściowo spełnid ten obowiązek dostarczenia dowodu.

1.4.

Przeglądy i inspekcje

Przegląd (specyficzne podejścia do przeglądu obejmują oględziny (ang. walkthrough) i inspekcje) jest techniką walidacji, w której
artefakty są krytycznie egzaminowane przez grupę twoich kolegów. Podstawową koncepcją jest to, że grupa wykwalifikowanych ludzi
ocenia artefakt, by określid, czy nie tylko spełnia on wymagania swoich docelowych odbiorców, ale i jest wystarczającej jakości, by byd
łatwy do rozwijania, utrzymywania i ulepszania. Możliwe problemy/defekty są raportowane do twórcy artefaktu, tak więc potencjalnie
mogą byd adresowane.
Pierwsze i najważniejsze – postrzegam wykonywanie przeglądów i inspekcji jako „brzydki zapach” procesu wskazujący, że wcześniej w
cyklu życia popełniłeś pomyłkę, która bardzo prawdopodobnie byłaby wyprostowana przez inną, bardziej efektywną strategię (na
przykład development non-solo) o znacznie krótszym cyklu informacji zwrotnej. To wbrew tradycyjnej mądrości, która mówi, że
przeglądy są efektywną techniką jakościową; opinii, która jest w rzeczywistości poparta badaniami – w książce Praktyczne Metryki
Oprogramowania dal Zarządzania Projektem i Ulepszania Procesu (ang. Practical Software Metrics for Project Management and
Process Improvement) Robert Grady informuje, że w zespołach projektowych przyjmujących seryjne (niezwinne) podejście, 50 do 75%
wszystkich błędów projektowych może byd wykryte poprzez przeglądy techniczne. Nie mam żadnych wątpliwości, że to prawda, ale
sednem jest tu to, że mimo, iż przeglądy są efektywnymi technikami jakości w sytuacjach „niezwinnych”, to w sytuacjach Agile często
dostępne są o wiele lepsze opcje, niż przeglądy – i dlatego powinieneś dążyd do przyswojenia raczej tych technik jakości.
Jest kilka sytuacji, w których utrzymywanie przeglądów na sens:
Wymagania regulacyjne. Kiedy twój projekt jest przedmiotem regulacji, taki jak Częśd 11 Food and Drug Administration (FDA)'s 21 CFR, możesz byd
zobligowany przez prawo do wykonywania pewnych przeglądów. Moja rada to czytad starannie odpowiednie regulacje, określid, czy rzeczywiście jesteś ich

przedmiotem a jeśli tak – ile dodatkowej pracy trzeba wykonad, by zastosowad się do tych przepisów. Jeśli pozwolisz biurokratom interpretowad te przepisy,
prawdopodobnie skooczysz z nader biurokratycznym procesem.
By dostarczyd udziałowcom spójnej możliwości udzielenia informacji zwrotnej o pracach w toku. Jest to główny cel demo iteracji/sprintu.
By udowodnid udziałowcom, że sprawy mają się dobrze. Rozważ wykonanie w tym celu „All-hands demo”.
By upewnid się, że twoja strategia jest opłacalna. Rozważ wykonanie przeglądów „lekkich” kamieni milowych.
Produkt pracy nie był stworzony wspólnie. Jestem zwolennikiem przeglądów artefaktów wtedy, kiedy aktywnie pracowały nad nim tylko jedna lub dwie
osoby i który nie może byd udowodniony kodem (np. podręczniki użytkownika, dokumenty operacyjne…). Takie sytuacje występują – może tylko jedna
osoba w twoim zespole ma umiejętności technicznego pisania, więc przejmuje większośd prac dokumentacyjnych. Jednakże jeśli to jest właśnie ten
przypadek, powinieneś tak naprawdę rozważyd przyjęcie technik developmentu non-solo, by rozpropagowad te umiejętności nieco szerzej.

1.4.1. Demo iteracji/sprint
Jak widziałeś na Rysunku 2, powszechną praktyką w zespołach Agile jest wykonywanie demo działającego rozwiązania w momencie kooca każdej
iteracji/sprintu. Celami tego jest pokazanie wyraźnego postępu kluczowym udziałowcom i uzyskanie od nich informacji zwrotnej. Takie demo jest w efekcie
nieformalnym przeglądem, chod zespoły Agile pracujące w środowisku regulacyjnym często zdecydują, by był on nieco bardziej formalny.

1.4.2. Demo “All-Hands”

Chociaż możemy dążyd to tego, by mied kilku udziałowców projektu współpracujących blisko z zespołem, mogą byd setki czy nawet tysiące takich, którzy nie
wiedzą, co się dzieje. W rezultacie często wykonuję demo/przegląd „All-hands” wcześnie w cyklu życia dostarczenia (zwykle w drugiej lub trzeciej iteracji w
fazie konstrukcyjnej) dla znacznie szerszej publiczności, niż tylko ci udziałowcy, z którymi pracujemy bezpośrednio. Wykonujemy to dla kilku powodów:
By udziałowcy nabrali zaufania do zespołu developerskiego. Demo/przegląd z szerszą publicznością może byd dobrym sposobem na pokazanie wszystkim,
że wykonujemy świetną pracę i naprawdę jest możliwe regularne produkowanie działającego oprogramowania.

By ocenid możliwości naszego Product Ownera. Demo/przeglądy takie jak ten, dają twojemu zespołowi możliwośd oceny, czy twój Product Owner
naprawdę reprezentuje całą społecznośd udziałowców. Jeśli informacja zwrotna z przeglądów jest negatywna, lub co najmniej dośd sprzeczna, to znak, że
Product Owner tak naprawdę nie rozumie potrzeb całej społeczności udziałowców. Może tak byd ponieważ nieadekwatnie wykonali pracę przewidywania
wymagao, ponieważ nie umożliwili rozsądnego porozumienia z udziałowcami podczas inicjacji projektu lub ponieważ mieli swoją własną agendę, która stała
w sprzeczności z ogólnym porozumieniem udziałowców.
By uzyskad informację zwrotną. Twój Product Owner mógł wykonywad wspaniałą pracę, ale ciągle jest możliwe, że jeden lub więcej twoich udziałowców ma
pewne nowe pomysły, o których Product Owner dotąd nie pomyślał.
Zauważ, że termin ”All-hands” jest w wielu przypadkach bardziej celem, niż rzeczywistością, szczególnie w sytuacjach, w których jest wielu udziałowców i/lub
udziałowcy są rozproszeni.

1.4.3. Przeglądy “lekkich” kamieni milowych
Przeglądy kamieni milowych, szczególnie tych lekkich, są inną możliwą opcją – w szczególności dla zdyscyplinowanych zespołów Agile. Badanie Sukcesu
Projektów z roku 2008, wykonane przez Dr. Dobb’s Journal wykazało, że zespoły Agile mają wskaźnik sukcesu równy 70%. Ponieważ wskaźnik ten nie wynosi
100%, zespołom Agile wypada przejrzed postępy w kluczowych punktach kamieni milowych, byd może na koocu głównych faz projektu lub w punktach
krytycznych pod względem inwestycji finansowych (tak jak wykorzystanie X% budżetu). Przeglądy kamieni milowych powinny rozważad, czy projekt jest
nadal wykonalny - mimo, że zespół może produkowad oprogramowanie potencjalnie gotowe do dostarczenia w każdej iteracji, środowisko biznesowe mogło
się zmienid i zanegowad potencjalną wartośd biznesową systemu.

1.4.4. Krótkie cykle informacji zwrotnej

Ważną strategią jakości Agile – ważną strategią jakości w ogóle – jest zredukowanie cyklu informacji zwrotnej pomiędzy uzyskaniem informacji a jej
walidacją. Im krótszy jest cykl informacji zwrotnej, tym taosze (średnio) jest zaadresowanie jakiegokolwiek problemu (zobacz: Dlaczego techniki testowania i
jakości Agile działają, w dalszej części tego artykułu), i tym większa szansa, że będziesz zmotywowany do wykonania wymaganej zmiany w pierwszej
kolejności. Tabela 1 omawia wpływ cyklu informacji zwrotnej kilku technik Agile, aby dad ci lepsze zrozumienie.

Strategia Agile

Cykl informacji zwrotnej

Ciągła integracja

Minuty. Sprawdzasz swój kod, ponownie uruchamiasz build (lub jest on automatycznie uruchamiany przez narzędzie CI, którego
używasz) i z wyników twoich testów (pamiętaj, że praktycy Agile wykonują co najmniej developerskie testy regresji, jeśli nie TDD)
widzisz, czy wykonałeś zadania tak, jak oczekiwano.
Sekundy. Dyskutujesz z jednym lub wieloma udziałowcami o tym, czego chcą, uzyskując informację zwrotną w czasie rzeczywistym
odnośnie twojego zrozumienia tego, o co proszą.

Aktywny udział
udziałowców

Godziny do dni. Jak już uznasz, że rozumiesz ich intencje, pracujesz nad stworzeniem rozwiązania, które spełni te potrzeby. Zabierze
ci to kilka godzin, a może kilka dni, po których pokazujesz im, co zrobiłeś i otrzymujesz od udziałowców informację zwrotną. Jeśli
potrzeba – powtarzasz.

Development non-solo Sekundy. Wykonujesz pewną pracę, inni patrzą na to i dostarczają informacji wejściowych.
Wytwarzanie
Kierowane Testami
(TDD)

Minuty. Piszesz test, piszesz dokładnie tyle kodu produkcyjnego, by pokryd ten test, uruchamiasz build (patrz: Ciągła integracja) i w
ciągu minut wiesz, czy to co właśnie zrobiłeś, działa, czy nie.

Demo iteracji/sprintu

Tygodnie. Twój zespół obiecuje dostarczyd coś na początku iteracji/sprintu, na koocu iteracji/sprint demonstrujesz, co
zbudowaliście. Ponieważ iteracje zwykle mierzone są w tygodniach, cykl informacji zwrotnej dostarczony przez demo iteracji na
koocu każdej iteracji jest również mierzony w tygodniach – jako że waliduje, czy dotrzymaliście obietnic, które złożyliście na początku
iteracji

Tabela 1 Cykle informacji zwrotnej dla kilku strategii Agile

1.5.

Standardy i przewodniki

Przestrzeganie standardów i przewodników developerskich jest ważną i względnie prostą do przyswojenia techniką jakości. Kiedy developerzy IT
przestrzegają wspólnego zbioru wyznaczników, prowadzi to do większej spójności w ich pracach, co z kolei ulepsza możliwośd zrozumienia (ang.
understandability) prac i tym samym ich jakośd. Dobra wiadomośd jest taka, że metodologie Agile dostrzegają ważnośd przewodników developerskich:
Extreme Programming (XP) obejmuje praktykę Standardów Kodowania, Modelowanie Agile obejmuje praktykę Stosuj Standardy Modelowania (przykładów
szukaj w Elements of UML 2.0 Style), Dane Agile promuje praktykę przestrzegania przewodników dotyczących baz danych. Złą wiadomością, jak możesz
zobaczyd na Rysunku 16, który podsumowuje wyniki badania State of the IT Union z roku 2009, jest to, że wydaje się, iż jest więcej mówienia o stosowaniu
się do przewodników, niż naprawdę stosowania się do wymienionych przewodników. Przestrzeganie osobistych wytycznych jest nieco lepsze, niż nie
przestrzeganie żadnych wytycznych w ogóle, a przestrzeganie przewodników poziomu projektowego jest jeszcze lepsze. Idealnie, zespoły developerskie
powinny przestrzegad przewodników poziomu korporacyjnego, by promowad prostotę transferu pomiędzy zespołami i zmniejszenie wysiłku wkładanego w
opracowanie wytycznych. Jeszcze lepiej, powinieneś dążyd do przyjęcia i wdrożenia przewodników branżowych w swojej organizacji – czy naprawdę ma dla
ciebie sens tworzenie własnego zbioru Wytycznych Kodowania Java? Pewnie nie.

Rysunek 1 Podejście zespołu developerskiego do przestrzegania konwencji kodowania

Badanie Praktyk I Zasad Agile (2008) odkryło, że kiedy zespoły developerskie Agile przestrzegały wspólnych wytycznych developerskich, to
najprawdopodobniej przestrzegały wytycznych kodowania, mniej prawdopodobnie stosowały się do wytycznych baz danych czy interfejsu użytkownika (UI).

1.6.

Implikacje dla praktyków jakości

Istnieje kilka bardzo poważnych implikacji dla praktyków jakości:
Stao się specjalistą uogólniającym. Musisz mied szeroki zakres umiejętności, niektóre z nich byd może już masz, ale niektóre będą nowe.
Bądź elastyczny. Zespoły Agile pracują w sposób ewolucyjny (iteracyjny I przyrostowy), gdzie szczegółowe wymagania i projekt zmieniają się z upływem
czasu. To wymaga większej elastyczności i również większej dyscypliny (sprawdź Dyscyplina Agile w celu znalezienia więcej przemyśleo na ten temat).
Przemyśl swoje podejście. Zespoły Agile pracują w sposób bardziej kolaboracyjny i otwarty, co redukuje potrzebę podejśd o dużej liczbie dokumentacji oraz
biurokratycznych. Dobrą wiadomością jest to, że skupiają się bardziej na technikach zorientowanych na jakośd, zdyscyplinowanych i dodających wartości, niż
to robią tradycjonaliści. Mimo to, wyzwaniem jest to, że ponieważ nie ma już podziału (separacji) pracy, to każdy w zespole jest odpowiedzialny za jakośd –
nie tylko „praktycy jakości”. To wymaga byś chciał pracowad blisko z innymi profesjonalistami IT, by przekazywad im swoje umiejętności i wiedzę oraz by
nabywad nowe umiejętności i wiedzę od nich.

2. Dlaczego techniki testowania i jakości Agile działają
Rysunek 17 przedstawia kilka powszechnych strategii Agile, zmapowanych do Wykresu kosztu zmiany Barry’ego Boehma. W e wczesnych latach 1980
Boehm okrył, że średni koszt naprawy defektu wzrasta wykładniczo im dłużej zabiera znalezienie go. Jeśli wpuścisz defekt do systemu a następnie znajdziesz
go kilka minut później i naprawisz – koszt tego jest najprawdopodobniej nieistotny. Jeśli jednak znajdziesz go 3 miesiące później, naprawa tego defektu może
cię kosztowad setki, jeśli nie tysiące dolarów, ponieważ będziesz musiał nie tylko naprawid oryginalny problem, ale i poprawid wszelką pracę, która bazuje na
tym defekcie. Wiele technik Agile ma cykle informacji zwrotnej rzędu minut lub dni, podczas gdy wiele tradycyjnych technik posiada cykle tygodniowe lub
często miesięczne. Tak więc, nawet jeśli tradycyjne strategie mogą byd efektywne w znajdowaniu defektów, średni koszt ich naprawy jest znacznie wyższy.

Rysunek 2 Mapowanie powszechnych technik na wykres kosztu zmian

