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WSTĘP

od koniec 2013 r. rozpoczęliśmy czteroletnie badania mające na celu

określenie zdolności i praktyk mających istotny wkład w przyspieszenie

procesów tworzenia i dostarczania oprogramowania, a zatem również gene-

rowanie wartości przez firmy. Wyniki te są analizowane w kontekście rentow-

ności, produktywności i udziałów rynkowych. Podobnie silne zjawiska dostrze-

gamy w niekomercyjnych aspektach efektywności, wydajności i satysfakcji

klienta.

Badania te realizują dotychczas niezaspokojoną potrzebę rynkową. Za po-

mocą rygorystycznych metod naukowych, tradycyjnie stosowanych wyłącz-

nie na uczelniach, które zostają następnie udostępnione całej branży, dążymy

do celu, jakim jest unowocześnienie stanu wytwarzania i dostarczania opro-

gramowania. Możemy rozwinąć nasz sektor, pomagając identyfikować i ro-

zumieć zdolności rzeczywiście napędzające poprawę wydajności w sposób

statystycznie znaczący i niebędące wyłącznie tematem anegdot, a także wy-

kraczające poza doświadczenie tylko jednego lub kilku zespołów.

Do przeprowadzenia badań opisanych w książce (a także prowadzonych

aktualnie) skorzystaliśmy z technik przekrojowych. Takie same metody są

stosowane w badaniach medycznych (np. w określaniu związku pomiędzy

piciem piwa a otyłością, Bobak i in., 2003), badaniach miejsca pracy (np.

wykazujących związek pomiędzy środowiskiem pracy a chorobami układu

krążenia, Johnson i Hall, 1988) czy w badaniach pamięci (np. analizujących

różnice pomiędzy rozwojem a zanikiem pamięci, Alloway i Alloway, 2013).

Chcemy naprawdę zbadać naszą branżę i zrozumieć, jakie czynniki stanowią

motor napędzający usprawnianie wydajności oprogramowania i organiza-

cyjnej w istotny sposób, dlatego korzystamy z rygorystycznych, akademic-

kich metod projektowania badań i publikujemy znaczną część naszych do-

konań w periodykach specjalistycznych. Więcej informacji na temat metod

używanych w naszych badaniach znajdziesz w części II, „Badania”.

P
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 BADANIA
W trakcie naszych badań zebraliśmy z całego świata 23 000 odpowiedzi na

pytania ankietowe. Skontaktowaliśmy się z ponad 2000 różnych organizacji,

począwszy od małych firm liczących mniej niż pięciu pracowników, skończyw-

szy na olbrzymich przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 10 000 osób.

Zebraliśmy dane zarówno z młodych firm i innowacyjnych przedsiębiorstw

internetowych, jak również z silnie regulowanych sektorów, takich jak finan-

sowy, medyczny czy rządowy. W naszych danych i analizach uwzględniamy

oprogramowanie tworzone na najnowocześniejszych platformach, a także

programowanie i utrzymywanie starego kodu.

Wnioski wysnute w naszej książce znajdują zastosowanie zarówno w or-

ganizacjach wykorzystujących tradycyjną metodologię kaskadową (zwaną tak-

że metodologią bramkowaną, ustrukturyzowaną lub zorientowaną na plan),

które dopiero rozpoczynają transformację technologiczną, jak również w fir-

mach implementujących od lat praktyki zwinne i DevOps. Dzieje się tak dla-

tego, że dostarczanie oprogramowania mieści się w zakresie ciągłego uspraw-

niania, a zgodnie z naszymi badaniami rokrocznie lepsze staje się jeszcze

lepsze, a jeżeli ktoś nie jest w stanie wprowadzać usprawnień, zostaje coraz

bardziej z tyłu.

Usprawnienia są dostępne dla każdego

Nasza misja zrozumienia sposobu, w jaki należy mierzyć i poprawiać do-

starczanie oprogramowania, była pełna spostrzeżeń i niespodzianek. Morał

tej historii wynikający z danych jest następujący: usprawnienia dostarcza-

nia oprogramowania są dostępne dla każdego zespołu i w każdej firmie,

dopóki liderzy zapewniają ciągłe wsparcie (w tym czas, działania i zasoby),

ukazując w ten sposób zaangażowanie w chęć poprawy, a także dopóki

członkowie zespołu angażują się w pracę.

Podczas pisania tej książki naszym celem było podzielenie się wnioskami

pomagającymi w rozwoju organizacji, uszczęśliwianiu zespołów, które szyb-

ciej dostarczałyby lepsze oprogramowanie, a także pozwalającymi na rozwój

osób i organizacji. W dalszej części wstępu omówimy w skrócie nasze bada-

nia, ich genezę oraz sposób, w jaki zostały zrealizowane. Szczegółowe infor-

macje na ten temat znajdziesz w części II.
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 PODRÓŻ I DANE
Często jesteśmy pytani o genezę naszych badań. Bazuje ona na nieodpartej cie-

kawości i próbie odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że wydajne organizacje

technologiczne są wybitne, a także w jaki sposób oprogramowanie sprawia,

że organizacje stają się jeszcze lepsze. Każdy z autorów poświęcał niezależnie od

pozostałych czas na zrozumienie nadrzędnej wydajności technologicznej przed

połączeniem sił pod koniec 2013 r.:

 Nicole Forsgren uzyskała stopień doktora systemów zarządzania infor-

macją. Przed znamiennym 2013 r. spędziła kilka lat na badaniu czyn-

ników decydujących o wpływie technologii na organizacje, zwłaszcza

wśród profesjonalistów tworzących oprogramowanie i obsługujących

infrastrukturę. Jest autorką dziesiątków artykułów na ten temat publi-

kowanych w periodykach branżowych. Zanim uzyskała stopień doktora,

była inżynierem sprzętu i oprogramowania, a także administratorem

systemów.

 Jez Humble jest współautorem książek: DevOps. Światowej klasy zwin-

ność, niezawodność i bezpieczeństwo w Twojej organizacji, Lean Enterprise

i Ciągłe dostarczanie oprogramowania. Po ukończeniu studiów praco-

wał w młodej firmie w Londynie (w 2000 r.), a następnie od 2005 r. spę-

dził dekadę w firmie ThoughtWorks, dostarczając oprogramowanie

i służąc radami jako specjalista ds. infrastruktury, programista i mene-

dżer produktu.

 Gene Kim analizował wydajne organizacje technologiczne już od 1999 r.

Był założycielem i przez 13 lat dyrektorem ds. technicznych w firmie

Tripwire, a ponadto jest współautorem wielu książek, w tym Projekt

Feniks czy The Visible Ops Handbook.

Pod koniec 2013 r. Nicole, Jez i Gene zaczęli wspólnie pracować w zespole

będącym częścią firmy Puppet w celu przygotowania raportu 2014 State

of DevOps Report1. Poprzez połączenie praktycznej biegłości z rygorem

                                                          
1
 Należy zauważyć, że nie był to pierwszy raport z tej serii. W 2012 r. zespół z firmy Puppet

Inc. zaprosił Gene’a do udziału w drugiej edycji badań poświęconych zrozumieniu mało

znanego zjawiska o nazwie DevOps, sposobu jego przystosowywania i oczekiwanych

przez organizacje korzyści wydajnościowych. Firma Puppet była wielkim orędownikiem

i motorem napędowym tej metodyki, gdyż koncepcja „DevOps” zaczęła nabierać

kształtu już po pierwszej konferencji DevOpsDays, dyskusjach w serwisie Twitter i wy-

stąpieniach Johna Allspawa oraz Paula Hammonda. Następnie Gene zaprosił Jeza do

współpracy i razem zebrali oraz przeanalizowali 4000 ankiet z całego świata, dzięki

czemu było to największe przeprowadzone badanie tego typu.
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akademickim zespół był w stanie uzyskać coś niepowtarzalnego w skali całej

branży: raport zawierający wnioski na temat usprawnienia dostarczania warto-

ści pracownikom, organizacjom i klientom poprzez technologię w przewidy-

walny sposób. W czterech kolejnych raportach autorzy nadal współpracowali

z zespołem Puppet, co pozwoliło im wykorzystywać schemat badań i ciągle

zwiększać wiedzę branżową na temat czynników wpływających na znakomite

dostarczanie produktu i aktywujących skuteczne zespoły techniczne, a także

przekształcać firmy w wysokowydajne organizacje i zdobywać rynek za pomocą

technologii. Ta książka opisuje wnioski uzyskane z czterech lat badań, po-

cząwszy od wspomnianego raportu (w latach 2014 – 2017).

Aby zdobyć dane, co roku wysyłaliśmy zaproszenia do osób z naszych list

dyskusyjnych, ponadto korzystaliśmy z mediów społecznościowych, w tym

z serwisów Twitter, LinkedIn i Facebook. Zaproszenia były docelowo kiero-

wane do profesjonalistów pracujących w branży technologicznej, zwłaszcza

zaznajomionych z paradygmatami wytwarzania i dostarczania oprogramo-

wania oraz technikami DevOps. Zachęcaliśmy czytelników do zapraszania

znajomych i współpracowników również mających styczność z tymi para-

dygmatami w celu poszerzenia naszych horyzontów. Jest to tzw. metoda kuli

śnieżnej; w rozdziale 15., „Dane wykorzystane w projekcie”, wyjaśniamy,

dlaczego ta metoda gromadzenia danych jest odpowiednia dla naszego pro-

jektu badawczego.

Dane do naszego projektu pochodzą z ankiet. Skorzystaliśmy z ankiet, po-

nieważ stanowią najlepszy sposób gromadzenia dużych ilości danych z tysięcy

organizacji w krótkim czasie. Szczegółowe wyjaśnienia, dlaczego za pomocą

ankiet można przeprowadzać dobre badanie, a także informacje na temat wy-

korzystanych przez nas mechanizmów gwarantujących rzetelność i trafność

uzyskanych odpowiedzi są dostępne w części II.

Poniżej prezentujemy krótki zarys badań i ich ewolucję w czasie.

 ROK 2014: KŁADZENIE PODWALIN. SKUTECZNOŚĆ
DOSTARCZANIA I WYDAJNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Naszym celem w pierwszym roku działalności było wyznaczenie podstaw, je-

śli chodzi o zrozumienie wytwarzania i dostarczania oprogramowania w orga-

nizacjach.

Niektórymi z kluczowych pytań były:

 Co to znaczy „dostarczać oprogramowanie” i czy proces ten jest mie-

rzalny?

Poleć książkęKup książkę
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 Czy dostarczanie oprogramowania wpływa na organizacje?

 Czy kultura ma znaczenie i jak możemy ją mierzyć?

 Jakie praktyki techniczne wydają się istotne?

Byliśmy pozytywnie zaskoczeni wieloma wynikami uzyskanymi w pierw-

szym roku. Odkryliśmy, że wytwarzanie i dostarczanie oprogramowania może

być mierzone w sposób statystycznie znaczący, a najskuteczniejsze organiza-

cje realizują to znacznie lepszymi sposobami od pozostałych organizacji. Za-

uważyliśmy również związek pomiędzy przepustowością a stabilnością i stwier-

dziliśmy, że umiejętność tworzenia oprogramowania wpływa pozytywnie na

dochodowość, produktywność i udziały rynkowe firmy. Dostrzegliśmy zna-

czenie kultury i praktyk technicznych, a także wyznaczyliśmy sposoby ich

mierzenia. Informacje te zostały szczegółowo omówione w części I.

Zespół skorygował również wcześniejszy sposób pomiaru większości da-

nych i przeszedł z prostych pytań pozwalających wybrać „tak” lub „nie” do

odpowiedzi w skali Likerta (w której osoby ankietowane wybierają odpowiedzi

w szerokim zakresie, od „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się

nie zgadzam”). Taka prosta zmiana pytań pozwoliła gromadzić subtelniejsze

dane: odcienie szarości zamiast czerni i bieli. Umożliwiło to zespołowi bardziej

szczegółową analizę danych. W rozdziale 14., „Dlaczego ankieta?”, wyjaśnili-

śmy, z jakich powodów wybraliśmy ankiety do tego projektu badawczego

i dlaczego możesz ufać zdobytym w ten sposób danym.

 ROK 2015: POSZERZENIE ZAKRESU PRACY
I POGŁĘBIENIE ANALIZY

Prowadzenie badań polega, podobnie jak w przypadku przekształceń tech-

nologicznych i rozwoju firmy, na powtarzalności, usprawnieniach przyrosto-

wych i wielokrotnej analizie ważnych wyników. Uzbrojeni we wnioski z po-

przedniego roku skoncentrowaliśmy się na ponownej analizie i potwierdzeniu

niektórych kluczowych odkryć (np. czy dostarczanie oprogramowania może

być definiowane i mierzone w sposób statystycznie znaczący lub czy dostar-

czanie oprogramowania wpływa na wydajność organizacyjną) przy jedno-

czesnym rozszerzeniu istniejącego modelu.

Oto niektóre z przygotowanych pytań:

 Czy możemy ponownie sprawdzić wpływ dostarczania oprogramowa-

nia na wydajność organizacyjną?
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 Czy praktyki techniczne i automatyzacja wpływają na dostarczanie

oprogramowania?

 Czy praktyki zarządzania szczupłego (ang. Lean management practices)

wpływają na dostarczanie oprogramowania?

 Czy praktyki techniczne i praktyki zarządzania szczupłego wpływają

na aspekty pracy związane z siłą roboczą, np. takie jak niepokój związa-

ny z wdrażaniem kodu lub wypalenie zawodowe?

Również w owym roku wiele naszych przypuszczeń znalazło potwierdzenie

i natrafiliśmy na różne niespodzianki. Nasze hipotezy zostały podtrzymane,

co stanowiło utwierdzenie i rozwinięcie pracy wykonanej w roku poprzednim.

Wyniki te znajdziesz w części I.

 ROK 2016: SZERSZE SPOJRZENIE NA PRAKTYKI
TECHNICZNE I ANALIZA ROZMYTEJ FAZY

PRZEDPROJEKTOWEJ
W trzecim roku ponownie skorzystaliśmy ze zrębów naszego modelu i roz-

winęliśmy je poprzez analizę znaczenia dodatkowych praktyk technicznych

(takich jak bezpieczeństwo, programowanie bazujące na gałęzi głównej czy

zarządzanie danymi testowymi). Inspirację stanowiły dla nas również roz-

mowy z pracownikami działów zarządzania produktem, dzięki którym po-

szerzyliśmy zakres analizy w kierunku umożliwiającym próbę zmierzenia

skutków współczesnego przechodzenia od tradycyjnych praktyk zarządzania

projektem ku wprowadzaniu technik szczupłych w zarządzaniu produktem.

Rozwinęliśmy nasze badania tak, aby obejmowały metryki jakościowe, takie

jak defekty, przerabianie wersji czy usprawnianie zabezpieczeń. Dołączyliśmy

także dodatkowe pytania pomagające zrozumieć wpływ praktyk technicznych

na kapitał ludzki: wskaźnik rekomendacji netto pracowników (ang. employee

Net Promoter Score — eNPS) i tożsamość pracy, czyli czynnik, który praw-

dopodobnie zmniejsza wypalenie zawodowe.

Takie pytania zadawaliśmy w owym roku:

 Czy integracja zabezpieczeń z wytwarzaniem i dostarczaniem opro-

gramowania pomaga procesowi czy go spowalnia?

 Czy wytwarzanie bazujące na gałęzi głównej ma pozytywny wpływ na

dostarczanie oprogramowania?
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 Czy metody szczupłe w zarządzaniu produktem stanowią istotny aspekt

wytwarzania i dostarczania oprogramowania?

 Czy dobre praktyki techniczne przyczyniają się do lojalności wobec

pracodawcy?

 ROK 2017: UWZGLĘDNIENIE ARCHITEKTURY,
ANALIZA ROLI LIDERÓW I MIERZENIE SUKCESÓW

W ORGANIZACJACH NIENASTAWIONYCH NA ZYSKI
W czwartym roku badań zaczęliśmy się zastanawiać nad sposobami tworze-

nia systemów i wpływem architektury na zdolność zespołów oraz organiza-

cji do wytwarzania/dostarczania oprogramowania, a także wartości. Za-

częliśmy też uwzględniać metryki wartości wykraczające poza zyskowność,

produktywność i udziały rynkowe, dzięki czemu analiza mogła dotyczyć

również grupy odbiorców niezorientowanych na zyski. Ponadto w owym roku

zajęliśmy się badaniem roli liderów w celu określeniu wpływu przywództwa

transformacyjnego w organizacjach.

Głównymi pytaniami w czwartym roku badań były:

 Jakie praktyki architektoniczne napędzają usprawnienia wydajności

w dostarczaniu oprogramowania?

 W jaki sposób przywództwo transformacyjne wpływa na dostarczanie

oprogramowania?

 Czy dostarczanie oprogramowania wpływa na wyniki niezorientowane

na zyski?

 PODSUMOWANIE
Mamy nadzieję, że w trakcie lektury tej książki odkryjesz, jako technolog i lider

technologiczny, podstawowe składniki usprawniające Twoją organizację,

począwszy od dostarczania produktu. Właśnie poprzez proces udoskonala-

nia zdolności dostarczania oprogramowania organizacje są w stanie szybciej

dostarczać nowe cechy, modyfikować strategię w razie potrzeby, reagować

na zmiany zgodności i zabezpieczeń, a także korzystać z zalet ścisłej współpracy

z użytkownikami w celu przyciągania nowych klientów i satysfakcjonowania

dotychczasowych.
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W kolejnych rozdziałach zidentyfikujemy kluczowe zdolności decydujące

o wydajności dostarczania oprogramowania (i definiujące wydajność do-

starczania oprogramowania), a także skrótowo omówimy ich najważniejsze

aspekty. W części I opisujemy nasze odkrycia, część II poświęciliśmy omówie-

niu zastosowanych metod naukowych, natomiast w części III prezentujemy

analizę przypadku, w którym organizacje przystosowują i implementują opi-

sane w tej książce zdolności w celu uzyskiwania lepszych wyników.

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/przyld
http://helion.pl/rt/przyld


SKOROWIDZ     |     2 2 5

SKOROWIDZ

A
Almeida Thiago, 98

analiza

dedukcyjna, 136

dedukcyjno-predykcyjna, 133, 137

deskryptywna, 133, 134

raport, 133, 134

eksploracyjna, 133, 134

głównych składowych, 209

klasyfikacyjna, Patrz: analiza skupień

korelacji, 135

mechanistyczna, 133, 137

predykcyjna, 133, 137

przyczynowa, 133, 137

przypadków, 131

skupień, 40, 41, 138, 211

hierarchiczna, 138

wariancji, 212

złożoność, 133

ankieta

błędy, 142, 143

przygotowanie, 207

wiarygodność wyników, 141, 143, 155

zalety, 151, 153, 157

ANOVA, Patrz: analiza wariancji

architektura, 64, 73

implementacja, 74

luźno sprzężona, 76, 77, 192, 201

mikrousług, 77

testowalność, 75

wdrażalność, 75

zorientowana na usługi, 77, 79

automatyzacja testów, Patrz: test

automatyzacja

awaria, 56, 67

czas wymagany do odzyskania

sprawności, Patrz: stabilność

współczynnik, Patrz: współczynnik

awaryjności zmian

B
badania, 131, 132, 133

bezpieczeństwo, 79

informacji, 71, 81, 82

OWASP Top 10, 82

przesuwanie „w lewo”, 63, 82, 99, 192

Blank Steve, 91

błąd, 142

systematyczny, 208

wspólnej metody, 208

ból wdrażania, 77, 97, 98, 200, 203

eliminowanie, 63, 65, 71, 100, 104

pomiar, 47, 99

brygada, 172

zebranie, 174, 175

C
center of expertise, Patrz: centrum wiedzy

centrum wiedzy, 173

CI, Patrz: integracja ciągła

cluster analysis, Patrz: analiza skupień

CMB, Patrz: błąd wspólnej metody

CMV, Patrz: wariancja wspólnej metody

Cockcroft Adrian, 112

common method bias, Patrz: błąd wspólnej

metody
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common method variance, Patrz:

wariancja wspólnej metody

continuous integration, Patrz: integracja

ciągła

Conway Melvin, 76

Corman Josh, 84

cykl Deminga, 176

D
dane

ankietowe, 156, 157

wiarygodność, Patrz: ankieta

wiarygodność danych

obiektywne, 157

pozyskiwanie, 162, 207

systemowe, 150, 156

nieprzetworzone, 152

ograniczenia, 154

testowe, 22, 63, 70, 99, 191

Deming W. Edwards, 60

Deminga

cykl, Patrz: cykl Deminga

postulaty, Patrz: zarządzanie postulaty

Deminga

deployment pain, Patrz: ból wdrażania

DevOps, 77, 81

metodyka, 28

minikonferencja, 125

odporny, 84

pomiar, 29

zalety, 32

DevSecOps, 84

DiRT, Patrz: testowanie przywracania

poawaryjnego

Disaster Recovery Testing, Patrz:

testowanie przywracania poawaryjnego

dzień gry, 126

E
employee Net Promoter Score, Patrz: eNPS

eNPS, 22, 108, 109, 123, 204

extreme programming, Patrz:

programowanie ekstremalne

G
GitHub Flow, 70, 71

H
historyjka, 36

hoshin kanri, 176

I
information security, Patrz: zespół

ds. bezpieczeństwa informacji

infosec, Patrz: zespół ds. bezpieczeństwa

informacji

integracja ciągła, 61, 62, 99, 191

K
koło sukcesu, 92, 111, 112

konstrukt, 56

ciągłego dostarczania oprogramowania

pierwszego rzędu, 64

ukryty, 143, 144, 145, 146

dane systemowe, 150

testowany statystycznie, 148, 149

trafność, 147

Westruma, 53

kontrola wersji, 61, 62, 63, 68, 89, 99,

154, 189, 199

korelacja, 135, 137, 197, 209, 210

Krishnan Kripa, 127

kultura, 49, Patrz też: organizacja

generatywna, 65

mierzenie, 51, 145

modelowanie, 49

organizacyjna, 49, 92, 104, 147, 157

typologia, 143, 144, 145

L
Lean management, Patrz: zarządzanie

szczupłe

Lean practice, Patrz: metoda szczupła

Leek Jeffrey, 133

lider, 119, 169, 204

służebny, 121

technologiczny, 125

transformacyjny, 120, 123, 124

umiejętności, 125
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M
manewr odwrotny Conwaya, 76

manifest

odporny, 84

programowania zwinnego, 59

Maslach Christina, 102, 103

menedżer, 124, 125, Patrz też: lider

metoda

kuli śnieżnej, 164, 207

mapowania Wardleya, 47

Scrum, 59

szczupła, 28, 40

Vanguard, 68

metodologia

bramkowana, Patrz: metodologia

kaskadowa

kaskadowa, 18

zorientowana na plan, Patrz:

metodologia kaskadowa

metodologia zwinnego wytwarzania

oprogramowania, Patrz: oprogramowanie

wytwarzanie zwinne

metodyka

DevOps, Patrz: DevOps metodyka

szczupła, 28, 40

minimal viable product, Patrz: MVP

model

biznesowy, 91

dojrzałości, 29, 30, 31

pięciopłaszczyznowy, 120

pomiarowy, 209

Westruma, 50, 51, 54, 55, 87, 200, 203

zdolności, 29, 30, 31

MVP, 92, 93, 193

N
narzędzia, 64, 80

monitorowania wydajności, 86

wybór, 79

Net Promoter Score, Patrz: NPS

NPS, 108, 109, 143

O
obszar produktowy główny, 172

oprogramowanie, 27, 28

bazujące na

długoterminowych rozgałęzieniach

funkcji, 71

gałęzi głównej, 70, 191, 200

krótkoterminowych

rozgałęzieniach funkcji, 71

dostarczanie, 21, 35, 38, 76, 94

ciągłe, 28, 57, 59, 60, 61, 62, 63,

64, 66, 68, 71, 192, 199

wydajność, 31, 32, 37, 39, 40, 41,

42, 45, 46, 47, 55, 56, 65, 70, 71,

73, 82, 88, 92, 104, 122, 154, 198

jakość, 66, 71

komercyjne, 74

kontrola wersji, Patrz: kontrola wersji

niestandardowe, 74

niestrategiczne, 47

projektowanie, 35, 38

strategiczne, 47

typu mainframe, 74

wdrażanie

automatyzacja, 191

ból, Patrz: ból wdrażania

częstotliwość, 39, 48, 56, 138

niepowodzenie, 100

wytwarzanie, 21, 38

metodami eksperymentalnymi, 91

produktywność, 35, 36

szczupłe, 37, 39, 91, 92

wydajność, 35

zwinne, 91, 93

organizacja

biurokratyczna, 50

generatywna, 50, 65, 87, 112, 194

niskowydajna, 67, 74, 78, 138, 199,

200, 204

patologiczna, 50

średniowydajna, 78, 138

wysokowydajna, 67, 68, 78, 79, 82,

84, 108, 122, 138, 181, 198, 199,

200, 201, 204

P
Pal Topo, 84

PCA, Patrz: analiza głównych składowych

Plan, Do, Check, Act, Patrz: cykl Deminga

populacja, 134

praca

w toku, 86, 174, 194

z małymi zadaniami, 92, 93, 94, 193

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/przyld
http://helion.pl/rt/przyld


2 2 8      |     SKOROWIDZ

pracownik

lider, Patrz: lider

lojalność, 107, 108

płeć, 114, 116

rekomendacja, 22

rotacja, 158

satysfakcja, 107, 112, 113

wypalenie zawodowe, 77, 87, 92, 101,

200, Patrz też: zespół wypalenie

zawodowe

objawy, 101

pomiar, 103

przyczyny, 101, 102, 105

zapobieganie, 101, 102, 104

zaangażowanie, 107, 108

predykcja, 197

principal components analysis,

Patrz: analiza głównych składowych

product area lead, Patrz: obszar

produktowy główny

produkt

o minimalnej funkcjonalności,

Patrz: MVP

zarządzanie, Patrz: zarządzanie

produktem

prognoza, Patrz: predykcja

programowanie

bazujące na

długoterminowych rozgałęzieniach

funkcji, 63

gałęzi głównej, 22, 63, 99

bazujące na testach, 59

ekstremalne, 59

parami, 88

zorientowane na testowanie, Patrz: TDD

zwinne, 59

projekt

o otwartym kodzie źródłowym, 71

zarządzanie, 22

projektowanie dedukcyjne, 197

prototyp, 91, 93, 193

próba, 134

próbkowanie

nieprobabilistyczne, 163

probabilistyczne, 163

referencyjne, 164

przepychanie sondażowe, 142

przyczynowość, 135

przywództwo, 169

służebne, 121

technologiczne, 119

transformacyjne, 120, 121, 122, 123

psychometria, 141

R
raport Forrestera, 28, 29, 133

regresja, 211

return of investment, Patrz: ROI

Ries Eric, 91

ROI, 45

ruch

DevOps, Patrz: DevOps

szczupły, 28, 40, 57, Patrz też:

zarządzanie szczupłe

zwinny, 57, 59

Rugged Manifesto, Patrz: manifest

odporny

rzetelność, 53, 210

S
Schwartz Mark, 54

Seddon John, 68

service-oriented architecture, Patrz:

architektura zorientowana na usługi

Shook John, 57

skala Likerta, 21, 51, 63, 111, 132

SOA, Patrz: architektura zorientowana

na usługi

spójność wewnętrzna, Patrz: rzetelność

squad, Patrz: brygada

stabilność, 32, 40, 47, 48, 56, 64, 66,

88, 138

strumień wartości, 172, 193

system

kontroli wersji, Patrz: kontrola wersji

rejestracji danych, 74

zaangażowania, 74

T
TDD, 69

technologia, 28, 80

teoria

kolejek, 37

Westruma, Patrz: model Westruma
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test, 75

A/B, 47, 93, 137

akceptacyjny, 62, 69

automatyczny, 69

automatyzacja, 62, 69, 72

chi-kwadrat, 208

dane, Patrz: dane testowe

eksploracyjny, 62

jednoczynnikowy Harmana, 208

jednostkowy zautomatyzowany, 62

korelacji markera, 208

pakiet kwarantannowy, 69

t, 208

Tukeya, 212

zamiennik, Patrz: zamiennik testowy

test-driven development, Patrz: TDD

tester, 70

testowanie

ciągłe, 62

przywracania poawaryjnego, 127

trafność, 53

U
utylizacja, 37

V
Vigen Tyler, 135

W
Wardley Simon, 47

Wardleya metoda, Patrz: metoda

mapowania Wardleya

wariancja

przeciętna wyodrębniona, 209

wspólnej metody, 208

Weinberg Jerry, 66

Westrum Ron, 50, 144

Westruma

konstrukt, Patrz: konstrukt Westruma

model, Patrz: model Westruma

Wickett James, 81, 84

WIP, Patrz: zapasy w toku produkcji,

praca w toku

wirtualizacja, 77

Work in Process, Patrz: zapasy w toku

produkcji, praca w toku

wskaźnik

lojalności, 108

rekomendacji netto, 108, 109, 143

pracowników, Patrz: eNPS

współczynnik

awaryjności zmian, 32, 37, 41, 45, 48,

56, 66, 138

korelacji Pearsona, 135, 210

wydajność

dostarczania oprogramowania, Patrz:

oprogramowanie dostarczanie

wydajność

organizacyjna, 45, 46, 55, 200, 203

wyświetlacz, 86

X
XP, Patrz: programowanie ekstremalne

Y
Yegge Steve, 79

Z
zamiennik testowy, 77

zapasy w toku produkcji, 86, 174, 194

zarządzanie

danymi testowymi, Patrz: dane testowe

postulaty Deminga, 60

produktem, 22, 92

szczupłe, 94, 202

projektem, 22

ryzykiem w kontekście zmian, 90

szczupłe, 22, 85, 86, 87, 202, 203

zespół, 124

badawczy, 131

ds. bezpieczeństwa informacji, 81, 82, 83

produktywność, 36

przekrojowy, 126

rotacja, 158

wypalenie zawodowe, 47, 59, 63, 71,

97, Patrz też: pracownik wypalenie

zawodowe

zróżnicowanie, 114, 117, 204

mniejszości, 116

płeć, 114, 116

zwrot z inwestycji, Patrz: ROI
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