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ROZDZIAĤ 2.

Przeglédanie

W tym rozdziale zapoznasz siö z moĔliwoĈciami przeglñdania bieĔñcego
stanu projektu, co pozwoli Ci zobaczyè, co siö w nim dzieje. Jako przykäadu
uĔyjemy Bootstrapa (http://getbootstrap.com/) — popularnego projektu open
source.

Zapoznanie siý ze stroné projektu
Bootstrap to narzödzie umoĔliwiajñce szybkie projektowanie atrakcyjnie
wyglñdajñcych stron internetowych. OdwiedĒ stronö projektu w serwisie
GitHub (https://github.com/twbs/bootstrap). Na stronie gäównej znajduje siö
wiele informacji — zacznijmy od przejrzenia najwaĔniejszych jej elementów
(rysunek 2.1).
Jednñ z pierwszych rzeczy, na którñ warto zwróciè uwagö, jest widoczna
w lewym górnym rogu nazwa projektu („bootstrap”) oraz informacja o tym,
Ĕe jego wäaĈcicielem jest uĔytkownik (w tym wypadku konkretnie organizacja) o nazwie „twbs”. JeĈli odwiedziäbyĈ stronö https://github.com/twbs, to
mógäbyĈ przejrzeè wszystkie projekty tej organizacji dostöpne w GitHubie.
Po lewej stronie nazwy organizacji znajduje siö ikona oznaczajñca, Ĕe jest to
repozytorium publiczne, a wiöc takie, które kaĔdy moĔe przeglñdaè. Wielu
projektom, nad którymi bödziesz pracowaè, moĔe towarzyszyè symbol zamkniötej käódki, oznaczajñcy, Ĕe sñ to projekty prywatne i mogñ byè oglñdane tylko przez osoby bödñce wspóäpracownikami w projekcie.
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Rysunek 2.1. Strona gäówna repozytorium Bootstrapa w serwisie GitHub

Jak moĔna zobaczyè po prawej stronie nazwy projektu, w chwili robienia
zrzutu ekranu pokazanego na rysunku 2.1 repozytorium Bootstrapa obserwowaäo (Watch) 3857 osób, aby otrzymywaè informacje za kaĔdym razem, gdy
w projekcie zostanñ wprowadzone jakieĈ zmiany. Ponadto 68 928 osób
oznaczyäo projekt gwiazdkñ (Star), aby w ten sposób dodaè go do swoich
ulubionych, a 25 292 osoby zrobiäy odgaäözienie caäego repozytorium (Fork),
czyli utworzyäy w serwisie GitHub jego kopiö, w której mogñ wprowadzaè
zmiany i udostöpniaè je innym uĔytkownikom.
Nieco niĔej na stronie znajduje siö krótki opis projektu, a pod nim widnieje
informacja, Ĕe w projekcie wprowadzono äñcznie 9448 zmian (commit), aktualnie jest rozwijanych 16 gaäözi historii (branch), 27 wydaþ zostaäo oznaczonych jako zalecane (tzw. wersje produkcyjne, czyli release), a nad kodem
pracowaäo w sumie 550 osób (contributor).
Jak widaè, aktualnie przeglñdamy gaäñĒ gäównñ projektu, czyli jesteĈmy
w folderze gäównym repozytorium o nazwie bootstrap, a ostatnia zmiana
w tej gaäözi ma nastöpujñcy opis: „Fixes #13872 more: add overrides for lg
and sm input modifiers” (cokolwiek by to oznaczaäo). Zmiany tej dokonaä
uĔytkownik GitHuba o pseudonimie „mdo” (https://github.com/mdo). Jeszcze
niĔej na rysunku znajdujñ siö foldery (zwane teĔ katalogami) oraz pliki
umieszczone w folderze gäównym projektu (tzw. root).
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Wyļwietlanie pliku README.md
JeĈli w folderze root projektu znajduje siö plik o nazwie README.md, to
jego zawartoĈè zostanie wyĈwietlona pod listñ folderów i plików na stronie
gäównej tego projektu. Wspomniany plik zawiera ogólne omówienie projektu oraz pomocnicze informacje, które mogñ siö przydaè jego wspóäautorom,
takie jak sposób instalacji oprogramowania albo uruchomienia testów,
dopuszczalne zastosowanie kodu i moĔliwe rodzaje wspóäpracy.
Obecnie w plikach README coraz czöĈciej znajdujñ siö infografiki ilustrujñce
aktualny stan prac, generowane na przykäad przez automatyczne narzödzia
do testowania. Jak pokazano na rysunku 2.2, na stronie projektu Bootstrap
znajdujñ siö numery wersji dwóch innych projektów, od których Bootstrap
jest zaleĔny. Widaè na nim teĔ, Ĕe automatyczne testy zostaäy wykonane
bez przeszkód, a zaleĔnoĈci sñ aktualne; ponadto na infografice widniejñ
numery wersji przeglñdarek i systemów operacyjnych, w których Bootstrap
powinien poprawnie funkcjonowaè.

Rysunek 2.2. ZawartoĈè pliku README.md projektu Bootstrap

Wyļwietlanie pliku README.md
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Przeglédanie historii zmian
Historia zmian jest znakomitym Ēródäem informacji na temat prac wykonanych w danej gaäözi projektu. Otwórz stronö projektu Bootstrap w serwisie GitHub (https://github.com/twbs/bootstrap) i kliknij odsyäacz z liczbñ
zmian — w chwili, gdy piszö te säowa, miaä on postaè 9,448 commits, ale
gdy Ty odwiedzisz wspomnianñ stronö, liczba ta bödzie oczywiĈcie inna. Na
ekranie wyĈwietli siö lista zmian, poczñwszy od najnowszych (rysunek 2.3).

Rysunek 2.3. Lista najnowszych zmian w projekcie

Klikniöcie dowolnej zmiany spowoduje wyĈwietlenie powiñzanego z niñ
komunikatu, który powinien wyjaĈniaè przyczynö jej wprowadzenia. PoniĔej zostanñ wyĈwietlone pliki, które dodano, usuniöto lub zmodyfikowano
w ramach danej zmiany, przy czym fragmenty usuniöte zostanñ wyróĔnione
kolorem czerwonym, dodane zaĈ — zielonym (rysunek 2.4).

Wyļwietlanie zgĥoszeħ
Zgäoszenia (pull requests) pozwalajñ zorientowaè siö w bieĔñcym stanie prac.
Wróè na stronö gäównñ i kliknij odsyäacz Pull Requests, znajdujñcy siö po
prawej stronie, u góry. W oknie przeglñdarki pojawi siö wówczas lista
otwartych zgäoszeþ. Sñ to na ogóä funkcje lub poprawki, nad którymi aktualnie pracujñ uczestnicy projektu (rysunek 2.5).
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Rysunek 2.4. Jedna z najnowszych zmian w projekcie

Rysunek 2.5. Otwarte zgäoszenia do projektu
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Po klikniöciu dowolnego zgäoszenia wyĈwietlony zostanie jego tytuä wraz
z krótkim opisem. Opisowi mogñ towarzyszyè numery proponowanych
zmian oraz komentarze uĔytkowników dyskutujñcych nad ich zaimplementowaniem (rysunek 2.6).

Rysunek 2.6. Jedno z niedawnych zgäoszeþ

Przeglñdanie zgäoszeþ jest znakomitym sposobem na zapoznanie siö z najnowszymi pracami toczñcymi siö w ramach projektu oraz aktualnym stanem
zmian — niezaleĔnie od tego, czy sñ to poprawki bäödów, czy proponowane
funkcje.

Wyļwietlanie problemów
O ile zgäoszenia pozwalajñ okreĈliè aktualny stan prac nad poprawkami
bäödów i funkcjami, o tyle przeglñdanie problemów (issues) umoĔliwia
spojrzenie z szerszej perspektywy na te aspekty projektu, które wciñĔ
oczekujñ na realizacjö. Zgäoszenia sñ czösto powiñzane z problemami, ale
w wielu projektach istniejñ takie problemy, nad którymi nikt jeszcze nie
zaczñä pracowaè, a co za tym idzie — nie zgäosiä ich.
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Po klikniöciu odsyäacza Issues umoĔliwiajñcego wyĈwietlenie listy problemów
domyĈlnie pokazuje siö zestawienie tych z nich, które nadal sñ otwarte
(rysunek 2.7).

Rysunek 2.7. Otwarte problemy dla danego projektu

Po klikniöciu wybranego problemu wyĈwietli siö jego tytuä oraz dotyczñce
go komentarze. JeĈli w kwestii tego problemu zostaäy wprowadzone jakieĈ
zmiany i wysäano je do GitHuba, a w komentarzu do tych zmian jest wzmianka o danym problemie, to zostanñ one wyĈwietlone na stronie problemu,
abyĈ mógä sprawdziè, co zostaäo zrobione. Jak pokazano na rysunku 2.8,
jeden z uĔytkowników ma käopoty z pewnñ funkcjñ Bootstrapa.

Wyļwietlanie pulsu
Puls (odsyäacz Pulse) to Ĉwietny sposób na oszacowanie bieĔñcej aktywnoĈci
projektu. Puls moĔna skonfigurowaè tak, by ilustrowaä dziaäania z ostatniego dnia, ostatnich trzech dni lub ostatniego tygodnia albo miesiñca. Na
rysunku 2.9 pokazano dziaäania obejmujñce tydzieþ.
Puls rozpoczyna siö informacjñ o liczbie zgäoszeþ wäñczonych do projektu,
czyli scalonych (merged), oraz zgäoszeþ proponowanych (proposed). Pokazuje
teĔ liczbö zgäoszeþ zamkniötych i otwartych. Warto zapamiötaè, Ĕe podana
w pulsie liczba aktywnych zgäoszeþ i zmian nie odnosi siö do zgäoszeþ
Wyļwietlanie pulsu
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Rysunek 2.8. Jeden z niedawnych problemów

Rysunek 2.9. Puls dla projektu Bootstrap
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i zmian nierozpatrzonych, ale tylko do tych, które zostaäy zapoczñtkowane
i ukoþczone w wybranym okresie. Na przykäad w chwili, gdy piszö te
säowa, w projekcie Bootstrap byäo 15 scalonych i 8 proponowanych zgäoszeþ,
co daje äñcznie 23 aktywne zgäoszenia w danym tygodniu, jednakĔe sumaryczna liczba otwartych zgäoszeþ wynosiäa 28.
Akapit znajdujñcy siö poniĔej stanowi zwiözäe podsumowanie ostatnich
modyfikacji i zawiera dane o liczbie ich autorów, zmian w gaäözi gäównej,
caäkowitej liczbie zmian we wszystkich gaäöziach oraz liczbie plików dodanych, usuniötych lub zmodyfikowanych w obröbie gaäözi gäównej. Oprócz
tego znajduje siö w nim informacja o liczbie linii tekstu, które zostaäy dodane lub usuniöte; z tym zastrzeĔeniem, Ĕe jeĈli w pliku tekstowym zostanie zmieniona zawartoĈè jednej linii, Git potraktuje to tak, jakby jedna linia
zostaäa usuniöta, a inna dodana na jej miejsce.
Po prawej stronie znajduje siö wykres säupkowy ilustrujñcy zestawienie
uczestników projektu, którzy w danym okresie dokonali najwiökszej liczby
zmian. Pod nim widnieje lista tytuäów scalonych i proponowanych zgäoszeþ, po niej zaĈ lista zamkniötych i otwartych problemów. Podglñd pulsu
koþczy siö listñ „niezamkniötych dyskusji” (unresolved conversations), czyli
zestawieniem wszystkich problemów i zgäoszeþ, które zostaäy w jakiĈ sposób
skomentowane, ale sñ nadal nierozwiñzane.

Wyļwietlanie wykresów w GitHubie
O ile puls stanowi podsumowanie bieĔñcej aktywnoĈci, o tyle strony z wykresami (odsyäacz Graphs) umoĔliwiajñ oszacowanie prac, jakie zostaäy wykonane w ramach danego projektu przez däuĔszy czas.

Wykres wspóĥpracowników
Wykres wspóäpracowników, pokazany na rysunku 2.10, przedstawia fluktuacje zaangaĔowania w projekt w czasie na podstawie liczby operacji zmieniania, dodawania i usuwania. Gäówny wykres obejmuje wszystkie takie
dziaäania, pod nim zaĈ znajdujñ siö mniejsze wykresy, ilustrujñce aktywnoĈè poszczególnych uczestników projektu — od najbardziej do najmniej
aktywnych.
DomyĈlny wykres zmian ilustruje liczbö zmian w gaäözi gäównej w kontekĈcie czasu, przy czym sñ to jedynie te zmiany, które zostaäy scalone w tej
gaäözi. JeĈli ktoĈ z Twojego zespoäu przez caäy tydzieþ pracowaä nad gaäöziñ

Wyļwietlanie wykresów w GitHubie
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Rysunek 2.10. Wykres wspóäpracowników projektu Bootstrap

poĈwiöconñ jakiejĈ funkcji, a jego praca nie zostaäa jeszcze wäñczona do gaäözi
gäównej, to aktywnoĈè tego czäonka zespoäu nie zostanie uwzglödniona aĔ
do chwili, gdy funkcja uzyska status produkcyjny i zostanie scalona z gaäöziñ
gäównñ projektu.
DomyĈlnie wykresy obejmujñ caäy czas funkcjonowania projektu. JeĈli chciaäbyĈ wybraè wöĔszy zakres czasu, kliknij wykres tam, gdzie zakres ten ma
siö zaczynaè, a potem przeciñgnij kursorem myszy i zwolnij jej przycisk
w miejscu, w którym ma siö on koþczyè. Rysunek 2.11 przedstawia efekt
takiej operacji, majñcej na celu wyĈwietlenie zmian przeprowadzonych latem
2013 roku. Jak widaè, gäówny diagram w górnej czöĈci strony pozostaä bez
zmian, z tym Ĕe w jego lewym górnym rogu widnieje informacja o wybranym zakresie czasu (od 21 czerwca do 30 sierpnia). Za to wykresy ilustrujñce
zmiany dokonane przez poszczególnych uczestników przedstawiajñ rozkäad
tych zmian tylko w wybranym okresie.
Nie istniejñ wytyczne co do wielkoĈci zmiany. Przyjmuje siö reguäö, Ĕe jeĈli
uczestnicy projektu nie zajmujñ siö analizñ problemów lub przeprowadzaniem
testów, lecz piszñ kod, to powinni wysyäaè zmiany co 5 – 10 minut. Jednak
w zaleĔnoĈci od zespoäu, z którym pracujesz, moĔe siö okazaè, Ĕe niektórzy
programiĈci generujñ znacznie mniej zmian niĔ inni pomimo wykonywania
podobnej iloĈci pracy. W takim przypadku z listy Contributions (aktywnoĈci),
znajdujñcej siö obok wykresów aktywnoĈci, wybierz opcjö Additions (dodania)
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Rysunek 2.11. Wykres aktywnoĈci dla lata 2013 roku

albo Deletions (usuniöcia). W ten sposób bödziesz mógä lepiej oszacowaè
liczbö linii kodu dodanych do projektu lub usuniötych z niego przez poszczególnych programistów. W wypadku modyfikacji zmiana w jednej linii
zostanie policzona jako usuniöcie starej linii i dodanie nowej.

Wykres zmian
Wykres zmian, pokazany na rysunku 2.12, ilustruje liczbö zmian tygodniowo
w ciñgu caäego okresu pracy nad projektem, co pozwala z grubsza zorientowaè siö w aktywnoĈci tegoĔ projektu i jej zmiennoĈci w czasie.
Zasadniczym powodem, dla którego warto zapoznaè siö z wykresem zmian,
jest moĔliwoĈè oszacowania liczby zmian tygodniowo w trakcie caäego
okresu trwania projektu. Diagram zaczyna siö od zestawienia säupkowego,
w którym jeden säupek odpowiada jednemu tygodniowi. Takie zestawienie
pozwala äatwo wychwyciè cyklicznoĈè lub däugoterminowe trendy. Czy
liczba zmian w projekcie stopniowo spada? Czy dokooptowanie nowych
programistów spowodowaäo zauwaĔalny wzrost liczby zmian? Czy wiökszoĈè
zmian przypada na ostatni tydzieþ kaĔdego miesiñca albo czy na wykresie
daje siö zauwaĔyè tendencje sezonowe? Omawiany wykres pozwala uzyskaè dobre rozeznanie w tym, jak liczba zmian — którñ moĔna traktowaè
jako bardzo przybliĔonñ miarö produktywnoĈci zespoäu — ulega modyfikacji
w czasie.
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Rysunek 2.12. Wykres liczby zmian w projekcie Bootstrap

Pod zestawieniem säupkowym znajduje siö wykres liniowy pokazujñcy
uĈrednionñ wartoĈè zmian w poszczególnych dniach tygodnia podczas caäego Ĕycia projektu. Wykres ten moĔe siö przydaè do oszacowania cyklu aktywnoĈci w trakcie typowego tygodnia pracy nad projektem. Czy na przykäad
uczestnicy nie wysyäajñ zmian w poniedziaäki ze wzglödu na duĔñ liczbö
spotkaþ? A moĔe wiökszoĈè zmian wprowadzajñ w czwartki, przed piñtkowymi prezentacjami? Albo zbyt duĔo pracujñ w weekendy, co nie rokuje
utrzymania tempa rozwoju projektu w däuĔszej perspektywie czasowej?

Wykres czýstotliwoļci zmian w kodzie
Wykres czöstotliwoĈci zmian w kodzie, zaprezentowany na rysunku 2.13,
przedstawia liczbö linii dodanych do projektu i usuniötych z niego w kontekĈcie czasu. Wykres ten doskonale nadaje siö do sprawdzania tego, kiedy
w ramach pracy nad danym projektem zaszäy w nim najwiöksze zmiany.
W wypadku refaktoryzacji kodu programiĈci czösto dodajñ i usuwajñ setki
albo nawet tysiñce linii naraz, podczas gdy w zwykäym cyklu pracy jedna
zmiana obejmuje najczöĈciej tylko kilka dodanych, usuniötych lub zmodyfikowanych linii. We wspomnianej refaktoryzacji liczba zmian moĔe byè
relatywnie maäa, przy czym liczba zmodyfikowanych linii bödzie wyraĒnie
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wiöksza; jeĈli wiöc chciaäbyĈ oszacowaè, kiedy w projekcie zaszäy najpowaĔniejsze przeobraĔenia, powinieneĈ zaczñè od wykresu czöstotliwoĈci
zmian w kodzie. Na przykäad na podstawie rysunku 2.13 widaè, Ĕe w lutym
i marcu 2013 roku doszäo do znaczñcej refaktoryzacji kodu.

Wykres „karta perforowana”
Wykres typu „karta perforowana”, przedstawiony na rysunku 2.14, pozwala
oszacowaè, o jakiej porze dnia i w jakich dniach wprowadzono najwiöcej
zmian.
Na wykresie tego typu poszczególne godziny we wszystkich dniach tygodnia
zostaäy przedstawione w postaci kóäek. ćrednice kóäek sñ proporcjonalne
do procentowej liczby zmian w projekcie, wprowadzonych o danej porze
danego dnia. Im wiöksze kóäko, tym wiöcej zmian w projekcie nastñpiäo
wäaĈnie w tym czasie. Jest to kolejny Ĉwietny sposób na oszacowanie najbardziej produktywnych pór dnia dla zespoäu.
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Rysunek 2.14. Wykres „karta perforowana” dla projektu Bootstrap

Wykres sieciowy
Wykres sieciowy, zaprezentowany na rysunku 2.15, ilustruje liczbö gaäözi
i zmian w tych gaäöziach w trakcie Ĕycia projektu. Przedstawia on takĔe odgaäözienia caäego repozytorium (forki) wykonane przez uczestników.
Wykres sieciowy przydaje siö do oszacowania postöpów prac w danej gaäözi i daje pewien poglñd na rodzaj zadaþ wykonywanych przez wybranego czäonka zespoäu w obröbie jego forka. Gdy zmiany te trafiajñ do gäównej
gaäözi w Ēródäowym repozytorium, fakt ten jest symbolizowany strzaäkñ
z informacjñ o scaleniu zmiany (jeĈli zostaäa ona scalona przez zgäoszenie).
Wybranñ zmianö moĔna wskazaè kursorem myszy, co spowoduje wyĈwietlenie jej autora oraz doäñczonego do niej komentarza.

Lista uczestników
Ostatnie zestawienie, które mogñ obejrzeè wszyscy, niezaleĔnie od rodzaju
uprawnieþ, to lista uczestników projektu. JeĈli w danym projekcie zrobiono
wyjñtkowo duĔo rozgaäözieþ (forków), na ekranie pojawi siö komunikat
taki jak na rysunku 2.16, informujñcy o wyĈwietleniu tylko czöĈciowego ich
zestawienia.
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Lista uczestników zawiera tylko te osoby, które wykonaäy odgaäözienia
repozytorium albo odgaäözienia odgaäözieþ. Te osoby nie naleĔñ do zespoäu
pracujñcego nad oryginalnym, Ēródäowym repozytorium i z tego wzglödu
potrzebujñ jego kopii, by mogäy wprowadzaè zmiany za poĈrednictwem
zgäoszeþ.

Wykres ruchu sieciowego
Jest jeszcze jeden pomocniczy wykres, dostöpny tylko dla wäaĈcicieli i wspóäautorów projektu, a mianowicie wykres ruchu sieciowego, pokazany na rysunku 2.17.

Rysunek 2.17. Wykres ruchu sieciowego

Wykres ten przedstawia liczbö wyĈwietleþ projektu i liczbö unikatowych
goĈci strony na przestrzeni czasu. Na stronie z tym wykresem sñ ponadto
podane takie informacje jak adresy stron WWW, z których internauci trafiajñ na stronö projektu, oraz najpopularniejsze materiaäy na stronie danego
projektu w serwisie GitHub. Prezentowany wykres to Ĉwietny sposób na
oszacowanie popularnoĈci projektów open source.
Na bazie informacji przedstawionych w tym rozdziale powinieneĈ nieĒle
siö orientowaè, jak moĔna szybko zapoznaè siö z projektem na podstawie
pliku README, analizy zmian, zgäoszeþ, problemów, pulsu i wykresów dostöpnych w serwisie GitHub. W nastöpnym rozdziale przyjrzymy siö zagadnieniom dotyczñcym uczestnictwa w projekcie.
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