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Rozdziaä 2.

Koncepcja jakoĈci
JakoĞü to pewien stopieĔ doskonaáoĞci
— Platon

Definicja jakoĈci
Tematu zapewnienia jakoĞci oraz testowania nie sposób rozpocząü bez wprowadzenia
pojĊcia jakoĞci. Termin ten przewija siĊ w niemalĪe wszystkich znanych czáowiekowi
obszarach — mówimy o jakoĞci usáug, produktów, procesów, ale i o jakoĞci samego
Īycia. MoĪna powiedzieü, Īe w ostatnich czasach zapanowaáa swoista moda na jakoĞü,
poniewaĪ wraz z rozwojem technologicznym, gospodarczym i spoáecznym konsumenci
oczekują lepszego speániania ich oczekiwaĔ i zaspokajania potrzeb. Klienci wymagają
wysokiej jakoĞci, producenci i usáugodawcy dąĪą do speánienia oczekiwaĔ (lub przynajmniej sprawiania takiego wraĪenia) przez dostarczanie dóbr o nowej czy innowacyjnej jakoĞci. JakoĞü jest pojĊciem modnym. Czym jednak jest i jak ją zdefiniowaü?
Z definicją jakoĞci wiąĪą siĊ pewne mity. Wielu ludzi stoi na stanowisku, Īe jakoĞü jest
pojĊciem wysoce zaleĪnym od percepcji poszczególnych jednostek, co przekáada siĊ
na niemierzalnoĞü i nieokreĞlonoĞü. Wedáug doĞü popularnego twierdzenia, poniewaĪ
definicja jakoĞci zaleĪy od postrzegania danej osoby (co akurat jest prawdą), nie moĪe
byü jednoznacznie okreĞlona, a co za tym idzie — zmierzona. Jest to niewątpliwie
ciekawe podejĞcie do tematu, jednak niezbyt zgodne ze stanem faktycznym.
Koncepcja jakoĞci znana jest juĪ od czasów staroĪytnych. Po raz pierwszy pojĊcie znane
dziĞ jako jakoĞü zostaáo wprowadzone w Kodeksie Hammurabiego z 1750 r. p.n.e. W kodeksie tym istniaá przepis, który nakazywaá karaü Ğmiercią murarza, jeĞli zbudowany
przez niego dom nie byá odpowiedniej jakoĞci — niska jakoĞü w tym kontekĞcie
oznaczaáa dom, który zawala siĊ i zabija mieszkaĔców.
W kolejnych wiekach pojĊcie jakoĞci byáo rozwijane w Grecji, kolebce filozofii i nauk
przyrodniczych.
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Pierwszą pisaną definicjĊ jakoĞci wprowadziá grecki filozof Platon (427 – 347 p.n.e.),
okreĞlając ją jako „pewien stopieĔ doskonaáoĞci”. W tym ujĊciu jakoĞü byáa pojĊciem
filozoficznym, silnie związanym z koncepcją piĊkna i wartoĞciowania danego przedmiotu przez uĪytkownika (KiliĔski 1979).
Nieco inne podejĞcie reprezentowaá Arystoteles (384 – 322 p.n.e.), definiując jakoĞü
jako „to, co sprawia, Īe rzecz jest rzeczą, którą jest” (Skrzypek 2000). Definicja Arystotelesa jest o tyle istotna, Īe káadzie nacisk na powiązanie jakoĞci z przedmiotem,
którego ta jakoĞü dotyczy. MoĪna tu znaleĨü Ĩródáa nowoczesnych definicji okreĞlających
jakoĞü jako zgodnoĞü wyrobu z okreĞlonymi charakterystykami.
Filozoficzne postrzeganie jakoĞci kontynuowano i rozszerzano w bliĪszych nam czasach.
W XVII w. René Descartes (Kartezjusz) i John Locke opracowali i przyjĊli koncepcjĊ
dualistycznego ujĊcia jakoĞci, wedáug którego jakoĞü objawia siĊ w dwu páaszczyznach:
jakoĞü pierwotna tkwiąca w przedmiocie (np. waga, wymiary) oraz jakoĞü wtórna
wynikająca z postrzegania zmysáowego czáowieka (np. kolor, smak).
Warto zwróciü uwagĊ na to, Īe wymienione dotychczas koncepcje jakoĞci opierają siĊ
na podstawach filozoficznych, doĞü dalekich od obecnego postrzegania jakoĞci — silnie związanego z technologią, rynkiem i aspektami biznesowymi. Ten stan rzeczy
ulegá zmianie w trakcie rewolucji przemysáowej.
Okoáo XVIII w., wraz z rozwojem techniki i wprowadzeniem rozwiązaĔ mających na
celu zwiĊkszenie produkcji, nastąpiáa wyraĨna zmiana postrzegania jakoĞci. JakoĞü
zaczĊto kojarzyü z wartoĞcią. OcenĊ jakoĞci pozostawiono w gestii rynku — w nowoczesnym ujĊciu to rynek (konsumenci) okreĞlaá, co jest dobrej jakoĞci, a co nie. Warto zwróciü
teĪ uwagĊ na to, Īe ocenie podlegaá gáównie stosunek jakoĞci do ceny. W odróĪnieniu
od czasów wczeĞniejszych zainteresowano siĊ ceną produktów i ich wartoĞcią postrzeganą
przez rynek. Zmieniáy siĊ teĪ definicje jakoĞci.
Na przeáomie XIX i XX w. wprowadzono seryjną produkcjĊ i zaczĊto wykorzystywaü
taĞmy montaĪowe. Po raz kolejny zmieniáo siĊ postrzeganie jakoĞci — tym razem jako
zgodnoĞü ze specyfikacją. Dodatkowo pojawiáy siĊ aspekty kontroli jakoĞci. Walter
Andrew Shewhart (1891 – 1967), „ojciec” statystycznej kontroli jakoĞci, postulowaá, aby
definiowaü jakoĞü produktu w taki sposób, by moĪna ją byáo porównywaü w róĪnych
okresach.
WspóáczeĞnie dominujące definicje jakoĞci okreĞlają ją najczĊĞciej jako speánienie lub
przekroczenie wymagaĔ klienta. Nacisk na speánianie wymagaĔ klienta wynika bezpoĞrednio ze zwiĊkszenia produkcji i usáug we wszystkich obszarach Īycia czáowieka,
co przekáada siĊ na wyĪszy poziom Īycia spoáeczeĔstw i idące za tym wyĪsze oczekiwania wzglĊdem konsumowanych produktów i usáug. Dodatkowym, bardzo waĪnym
czynnikiem jest ogromna konkurencja nierzadko wymuszająca na przedsiĊbiorcach
walkĊ o klienta.
MoĪna siĊ spodziewaü, Īe wspóáczeĞnie przyjĊte definicje jakoĞci bĊdą ewoluowaü
w celu jak najpeániejszego oddania znaczenia jakoĞci w realiach globalnego spoáeczeĔstwa konsumpcyjnego.
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Obecnie stosowane definicje jakoĞci moĪna sklasyfikowaü zgodnie z podejĞciem
Davida A. Garvina (1984). Zaproponowaá on podziaá definicji jakoĞci na siedem kategorii:
ogólne, związane z produkcją, związane z produktem, związane z uĪytkownikiem,
związane z tworzeniem wartoĞci, wielowymiarowe, strategiczne (tabela 2.1).
Tabela 2.1. Klasyfikacja definicji jakoĞci (Garvin 1984)
JakoĈè — definicje ogólne
1931

W.A. Shewhart

Dobroü produktu, przy czym dobroü ta moĪe byü zastosowana
do wszystkich rodzajów produktów i usáug.

1951

J. Juran

Podziaá definicji jakoĞci dla
obszaru projektowania oraz zgodnoĞci.

1962

J. Juran

Speánienie ĪądaĔ (jakoĞü rynkowa), jakoĞü projektowania, jakoĞü
zgodnoĞci, preferencje klientów (przewaga nad konkurencją),
jakoĞü charakterystyk (funkcjonalnoĞü), generalna doskonaáoĞü
(niesklasyfikowana gdzie indziej), funkcja lub odpowiedzialnoĞü
związana z osiągniĊciem jakoĞci produktu, czĊĞü organizacji
odpowiedzialna za produkt (wydziaá).

1974

J. Juran

Dopasowanie do uĪytkowania — w 1988 r. nastąpiáo rozszerzenie
definicji o pojĊcie klienta zewnĊtrznego i wewnĊtrznego.

JakoĈè — definicje zwiñzane z produkcjñ
1979

P. Crosby

ZgodnoĞü z wymaganiami wewnĊtrznymi i zewnĊtrznymi.

JakoĈè — definicje zwiñzane z produktem
R. Shmalensee,
J.H. Swan

WytrzymaáoĞü, dáugie Īycie produktu; podnoszenie parametrów
produktu jest równoznaczne z jakoĞcią.

1983

J. Feigenbaum

ZdolnoĞü do wykonywania zadaĔ, dziaáania, przydatnoĞü.

1984

D.A. Garvin

WáaĞciwe wykonanie oraz dodatkowe wyposaĪenie.

1990

G. Taguchi,
D. Clausing

JakoĞü jest związana z wáaĞciwym projektowaniem.

JakoĈè — definicje zwiñzane z uĔytkownikiem
1991

L. Dobyns, C.
CrawfordManson

Speánienie wymagaĔ klienta.

1951

J. Juran

PrzydatnoĞü dla uĪytkowania.

1987

J. Feigenbaum

Kompozycja charakterystyk, marketingu, produkcji, projektowania
produktu lub usáugi, która w uĪytkowaniu zaspokoi potrzeby klienta.

JakoĈè — definicje zwiñzane z tworzeniem wartoĈci
1982

I. Broh

DoskonaáoĞü lub przydatnoĞü do uĪytku po akceptowalnej cenie.

JakoĈè — definicje wielowymiarowe
1984
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D.A. Garvin

JakoĞü produktu — wykonanie, dodatkowe wyposaĪenie,
zgodnoĞü, wytrzymaáoĞü, zdolnoĞü do dziaáania, estetyka,
postrzegana jakoĞü.

Poleć książkę

14

JakoĈè projektów informatycznych

Tabela 2.1. Klasyfikacja definicji jakoĞci (Garvin 1984) — ciąg dalszy
JakoĈè — definicje wielowymiarowe (cd.)
1991

A. Parasurman,
L.L. Berry, A.
Zeithami

JakoĞü w odniesieniu do usáug — wykonanie czĊĞci materialnej,
niezawodnoĞü, reakcja na problemy, kompetencje pracowników,
empatia.

1993

Nagroda
Baldridge’a

Przywództwo, przepáyw informacji i analizy, strategiczne planowanie
jakoĞci, rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie procesami, wyniki,
orientacja na klienta, satysfakcja klienta i pracowników.

JakoĈè — definicje strategiczne
1980

M. Porter

Jedna z dróg do odróĪnienia produktu od konkurencji — konieczna
w obszarach istotnych dla klienta.

1981

R.D. Buzzell,
F.D. Wiersma

Produkt, który przekracza jakoĞcią konkurentów, moĪe zwiĊkszyü
swój udziaá w rynku.

1986

W.E. Deming

Produkt wyĪszej jakoĞci moĪe poprawiü postrzeganie firmy przez
klientów.

Ciekawą definicjĊ jakoĞci zaproponowaá Leszek Wasilewski (Blikle 2014): „JakoĞü
produktu to miara braku wad w tym produkcie (im mniej wad, tym wyĪsza jakoĞü), a wadą produktu jest kaĪda taka negatywna cecha produktu — negatywna z punktu widzenia
klienta — której klient ma siĊ prawo nie spodziewaü”. Definicja ta jest o tyle interesująca,
Īe wyraĨnie wskazuje na związek jakoĞci z istnieniem wad w produkcie, co bĊdzie
szczególnie istotne w dalszych rozwaĪaniach na temat jakoĞci w IT.
Na zakoĔczenie warto przytoczyü rozwaĪania Garvina, który zdefiniowaá jakoĞü za pomocą oĞmiu wymiarów, pokazując tym samym záoĪonoĞü problematyki jakoĞci i wieloĞü
elementów skáadających siĊ na nią (Hiam 1999):
 dziaáanie, czyli cechy podstawowe produktu lub usáugi;
 cechy uzupeániające;
 solidnoĞü wykonania, niezawodnoĞü dziaáania;
 zgodnoĞü z normami;
 trwaáoĞü, wyraĪana dáugoĞcią Īycia produktu;
 áatwoĞü i szybkoĞü obsáugi;
 estetyka, a wiĊc wygląd, smak czy zapach;
 postrzeganie jakoĞci przez klienta.

NiezaleĪnie od tego, którą z wyĪej wspomnianych definicji jakoĞci obierzemy dla naszych celów, naleĪy mieü ĞwiadomoĞü, Īe jakoĞü trzeba rozpatrywaü z punktu widzenia
uĪytkownika czy odbiorcy produktu, co oznacza, Īe naleĪy znaü kontekst i przeznaczenie
danego produktu. W innym przypadku nie ma moĪliwoĞci oceny jakoĞci, nie ma teĪ
moĪliwoĞci zapewnienia tejĪe jakoĞci w produkcie.
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Normalizacja
JakoĞü to nie tylko pewna ocena produktu przez jego odbiorcĊ. To równieĪ sposób komunikacji pomiĊdzy dostawcą produktu a klientem, gdzie to klient decyduje o „wartoĞci”
dobra. ZauwaĪyáy to organizacje normalizujące, akcentując fakt, Īe stopieĔ speánienia
oczekiwaĔ klienta stanowi rzeczywistą miarĊ oceny skutecznoĞci dziaáania przedsiĊbiorstwa dostawcy dóbr i jego pozycji rynkowej. Organizacje te dostrzegáy równieĪ,
Īe na jakoĞü skáada siĊ coĞ wiĊcej niĪ tylko wyprodukowanie „dobrego” towaru — na
satysfakcjĊ klienta przekáada siĊ teĪ zagwarantowanie dostaw danego produktu na
okreĞlonym, stabilnym poziomie jakoĞci, po konkurencyjnej cenie i w ustalonych terminach. Aby to osiągnąü, potrzebne są odpowiednie procesy, jako Īe tylko dobrze zdefiniowane procesy pozwalają zapewniü powtarzalnoĞü produkcji przy jednoczesnej
eliminacji podstawowych báĊdów.
Początków normalizacji w obszarze jakoĞci naleĪy szukaü w latach 50. ubiegáego wieku.
Wtedy to firmy funkcjonujące w krajach wolnego rynku zauwaĪyáy koniecznoĞü zapobiegania báĊdom, nie tylko ich wykrywania. Za „ojca” norm w dziedzinie jakoĞci
moĪna uznaü Stany Zjednoczone, gdzie w 1959 r. wydano normĊ MIL-Q-9858, opisującą
system zapewnienia jakoĞci. Norma ta zostaáa ochrzczona mianem Wymagania programu
jakoĞci i jako pierwsza definiowaáa wymagania stawiane dostawcom oferującym swe
produkty armii USA. Kilka lat póĨniej, w 1963 r., zaktualizowaną normĊ opublikowano jako MIL-Q-9858A i staáa siĊ ona podstawą do opracowania regulacji dotyczących
dostawców dla NATO wydanych w roku 1969 jako AQAP-1.
Interesujące w powyĪszych normach jest to, Īe naáoĪyáy one na dostawców i poddostawców okreĞlone wymagania jakoĞciowe, dotyczące wszystkich etapów powstawania
produktu, nie tylko wyniku koĔcowego. Od tej pory producenci chcący dostarczaü
swoje wyroby armii USA musieli zapewniü speánienie okreĞlonych wymagaĔ jakoĞciowych od fazy przedprodukcyjnej do poprodukcyjnej. PoniewaĪ obowiązek speánienia
wymagaĔ jakoĞciowych dotyczyá teĪ podwykonawców, grono zainteresowanych normami
jakoĞciowymi poszerzyáo siĊ na inne obszary przemysáu.
W kolejnym dziesiĊcioleciu (lata 70.) normalizacja objĊáa przemysá maszynowy i energetykĊ jądrową. Powstaáy teĪ pierwsze normy narodowe, np. BS 5750 w Wielkiej Brytanii,
która jest uznawana za pierwszy Ğwiatowy standard zarządzania systemem jakoĞci.
W 1987 r. standard ten staá siĊ normą ISO 9000, której poszczególne elementy stanowią podstawĊ budowania systemów zarządzania jakoĞcią (SZJ) w wielu organizacjach.
Normy te zawierają terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania,
doskonalenia i kontrolowania systemu zarządzania jakoĞcią.
Pierwsza nowelizacja norm serii ISO 9000 miaáa miejsce w roku 1994 i koncentrowaáa siĊ na ujĊciu peánego cyklu Īycia wyrobu — od momentu zdefiniowania potrzeb
klienta po uĪytkowanie produktu. Druga nowelizacja, przeprowadzona w roku 2000, jest
o tyle interesująca, Īe polegaáa na dokonaniu gruntownych zmian mających na celu przybliĪenie koncepcji SZJ do TQM1 oraz m.in. uwzglĊdnienie doĞwiadczeĔ zebranych
1

Total Quality Management — zarządzanie przez jakoĞü. Koncepcja ta zostanie omówiona w nastĊpnym
rozdziale.
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podczas stosowania wczeĞniejszych wersji normy i zaakcentowanie znaczenia podejĞcia
procesowego oraz zaangaĪowania najwyĪszego kierownictwa jako czynników o kluczowym znaczeniu dla powodzenia SZJ.
Obecnie podstawą do budowania systemów zarządzania jakoĞcią są dwie normy:
 ISO 9001: 2008 — System zarządzania jakoĞcią — Wymagania;
 ISO 9004: 2009 — Zarządzanie mające na celu osiąganie trwaáego sukcesu

organizacji — PodejĞcie poprzez zarządzanie jakoĞcią.
Seria ISO 9000 opiera siĊ na dwóch podstawowych zaáoĪeniach, które naleĪy mieü na
uwadze jako fundamentalne zasady jakiegokolwiek systemu zarządzania jakoĞcią:
 Lepiej zapobiegaü niĪ leczyü — przeciwdziaáanie wystĊpowaniu wad i awarii

jest skuteczniejsze (i w ogólnym rozrachunku taĔsze) niĪ ich wykrywanie
i usuwanie. Z pomocą przychodzą tu róĪne narzĊdzia, wĞród których prym
wiedzie FMEA (ang. Failure Model and Effects Analysis — analiza przyczyn
i skutków awarii), którą moĪna postrzegaü jako swoiste rozwiniĊcie diagramu
Ishikawy. Wymogiem normy ISO 9001 jest ciągáe doskonalenie, a FMEA
dostarcza ku temu rozwiązania.
 JakoĞü wymaga systemowego podejĞcia — organizacja rozumiana jako system

zarządzania przedsiĊbiorstwem jest obszarem o najwiĊkszym potencjale
oddziaáywania na poziom jakoĞci. Innymi sáowy: jakoĞü zaczyna siĊ
na najwyĪszych szczeblach zarządzania organizacją.
Warto zwróciü uwagĊ na to, Īe normy ISO serii 9000 nie są normami technicznymi — nie
definiują parametrów, jakie powinny speániaü wyroby procesu produkcyjnego, jedynie
opisują pewne zasady, których przestrzeganie moĪe zapewniü odpowiednią jakoĞü.
Do tematu norm wrócĊ w rozdziale dotyczącym kosztów jakoĞci.

Znaczenie jakoĈci
w projektach informatycznych
We wspóáczesnym Ğwiecie cena zaleĪy od jakoĞci, a nie od kosztów,
które nie interesują nabywcy
— Wacáaw WilczyĔski
Wszystkim czytelnikom zapewne doskonale znany jest Īartobliwy obrazek przedstawiający poszczególne etapy projektowe: od pozyskania wymagaĔ, poprzez ich analizĊ
i zaprojektowanie docelowego rozwiązania po dostarczenie gotowego produktu do klienta.
Etapy te i ich produkty wizualizowane są za pomocą kolejnych projektów tworzonego
wyrobu, który w koĔcowej fazie znacznie odbiega (niedopowiedzenie stulecia…) od
wyobraĪeĔ i potrzeb klienta. Grafiki te są zabawne i poprawiają humor, warto jednak
powaĪniej pochyliü siĊ nad znaczeniem, które ze sobą niosą.
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Czy rzeczywiĞcie tak czĊsto w wyniku realizacji projektów powstaje coĞ zgoáa odmiennego od oczekiwaĔ klienta? Czy naprawdĊ tak czĊsto klient páaci za coĞ, czego nie
chciaá, lub, co gorsza, czego nie potrzebuje do realizacji swoich celów biznesowych,
poniewaĪ nie speánia to takiej funkcji? OdpowiedĨ nie napawa optymizmem. Niestety
— tak. Z punktu widzenia biznesowego projekty bardzo czĊsto — o wiele za czĊsto
— koĔczą siĊ mniejszym lub wiĊkszym niepowodzeniem. W sytuacjach ekstremalnych
w ogóle siĊ nie koĔczą, gdyĪ sfrustrowany klient, widząc mizerne efekty prac dostawcy,
rezygnuje z kontynuacji prac projektowych. W mniej ekstremalnych i niestety bardzo czĊstych sytuacjach rezygnacja z ukoĔczenia projektu nie jest moĪliwa z róĪnych powodów: od wzglĊdów finansowych (zainwestowano przecieĪ wiele Ğrodków w zaplanowanie
i realizacjĊ prac projektowych) po formalne (kwestie umów i wymagaĔ formalnych),
a z powodu róĪnego rodzaju báĊdów procesowych klient otrzymuje niepeány czy/i nieodpowiedni do swoich potrzeb produkt. Przykáady moĪna podawaü niemalĪe w nieskoĔczonoĞü: od drobnych usterek powodujących rozczarowanie klienta i stwierdzenie:
„MyĞlaáem, Īe to bĊdzie inaczej dziaáaáo/wyglądaáo” po wady w praktyce uniemoĪliwiające wdroĪenie produktu i jego sprawne uĪytkowanie.
Skąd takie problemy? I dlaczego są one tak czĊsto (wrĊcz notorycznie) spotykane
w branĪy IT?
Powodów jest wiele. NaleĪy zacząü od przyczyny fundamentalnej, powtarzającej siĊ
w przeraĪającym odsetku przedsiĊwziĊü: nieprawidáowe okreĞlenie przedmiotu zamówienia. Czyli w prostych sáowach: zamawiający albo nie wie dokáadnie, czego potrzebuje,
albo nie jest w stanie tego precyzyjnie okreĞliü. MoĪna by rzec — to nie problem! Od
tego jest dostawca rozwiązania, by doradziü, podpowiedzieü, zasugerowaü… Nic bardziej mylnego. Nikt, poza klientem, nie jest w stanie okreĞliü tego, czego klient potrzebuje do realizacji swojej dziaáalnoĞci biznesowej. To klient okreĞla cele i wyniki realizacji projektu, poniewaĪ to klient bĊdzie korzystaá z wytworzonego rozwiązania. To klient
musi zdefiniowaü, co chce osiągnąü za pomocą systemu informatycznego czy innego
produktu powstaáego w wyniku realizacji prac projektowych. Problem leĪy w tym, Īe
bardzo czĊsto po stronie klienta brakuje etapu przedprojektowego, który to etap powinien poddaü analizie funkcjonowanie organizacji, ustaliü cele biznesowe i procesy realizujące te cele, okreĞliü obszary niezbĊdne do doskonalenia. Dopiero na tej podstawie
wyáaniają siĊ cele, które naleĪy zrealizowaü, aby usprawniü dziaáanie danej organizacji,
co w nastĊpnej kolejnoĞci powoduje przygotowanie propozycji projektów mających
dostarczyü Ğrodków do realizacji owych celów. Omawiany etap nosi nazwĊ analizy
przedsiĊbiorstwa (IIBA 2005) i niestety w wielu (zbyt wielu!) przypadkach jest zupeánie pomijany. Zamiast tego klient radoĞnie tworzy kilka „wymagaĔ” dla konkretnego
systemu informatycznego, licząc na to, Īe ten wáaĞnie system w cudowny sposób uzdrowi
funkcjonowanie firmy… To zupeánie jak podawanie losowego leku choremu, u którego
nie wykonano Īadnych badaĔ i diagnostyki, z nadzieją Īe ten wáaĞnie lek zadziaáa. Trudno
siĊ dziwiü, jeĞli bĊdzie inaczej, prawda? A jednak w przypadku projektów IT za kaĪdym razem klient nie moĪe wyjĞü ze zdumienia, Īe produkt projektu, którego koszty
są horrendalne, nie tylko nie pomaga — czasami nawet jest gwoĨdziem do trumny.
Innym typowym problemem w projektach IT jest brak wáaĞciwych procesów — nie
tylko tych bezpoĞrednio związanych z jakoĞcią, ale i innych, kluczowych dla wytworzenia samego produktu. Zastanówmy siĊ: jakie są realia wielu projektów? Na co najczĊĞciej skarĪą siĊ czáonkowie projektów? Na podstawie obserwacji branĪy i rozmów
z wieloma osobami, od „szeregowych” pracowników po menedĪerów, moĪna wysnuü
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nastĊpujący wniosek — czas. Brakuje czasu na niemalĪe wszystko — na kompletne zebranie wymagaĔ, na ich analizĊ, na projekt rozwiązania, na implementacjĊ, na testy…
Znowu — skąd ten problem? PrzecieĪ po to jest planowanie projektu, by ustaliü realistyczny czas trwania poszczególnych czynnoĞci, prawda? Teoretycznie — tak. W praktyce bywa róĪnie. W praktyce bardzo czĊsto trudno jest oszacowaü potrzebny nakáad
pracy na podstawie niezbyt dokáadnych wymagaĔ klienta, a poniewaĪ nie ma czasu (sic!)
bądĨ moĪliwoĞci (lub, co gorsza, chĊci) na doprecyzowanie wymagaĔ i ustalenie, czego
wáaĞciwie klient potrzebuje i co dany projekt ma dostarczyü, dostawca zwykle wycenia
dany projekt, zakáadając pewne rzeczy. ZaáoĪenia te bardzo czĊsto dotyczą wymagaĔ
i zakresu rozwiązania — dostawcy wydaje siĊ, Īe do zrobienia bĊdzie mniej niĪ to siĊ
okazuje w rzeczywistoĞci. Taka metoda szacowania rzadko siĊ sprawdza — Ğmiem
twierdziü, Īe niewiele zespoáów projektowych ma na stanie kompetentną wróĪkĊ umiejącą przewidywaü przyszáoĞü i czytaü w myĞlach. Jakie są tego efekty? JuĪ podczas
pierwszych etapów projektowych wychodzi na jaw, Īe w zakáadanych parametrach czasowych lub finansowych po prostu nie ma moĪliwoĞci wykonania pewnych prac. Skutek — aby dotrzymaü niemoĪliwych do speánienia terminów, dostawca „optymalizuje”
plany, dokonując ciĊü. Zwykle ciĊcia dotyczą analizy wymagaĔ i testów. Implementacji
raczej nie da siĊ skróciü, poniewaĪ w jakiĞ sposób naleĪy dostarczyü klientowi produkt
(co nie znaczy, Īe moĪna powiedzieü, Īe nie są podejmowane próby „przyspieszenia”
deweloperów… O efekty tych prób warto zapytaü testerów). Ale wymagania i testy to
idealni kandydaci do skrócenia czasu trwania projektu. PiszĊ to stwierdzenie z przekąsem
i lekką frustracją, poniewaĪ mimo tylu przykáadów popeániania tego báĊdu i jego efektów
są ludzie, którzy nadal wierzą, Īe na podstawie wymagaĔ klienta i wáasnego wyczucia tematu moĪna wyprodukowaü rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami odbiorcy. Niezwykle
zaskakujące jest to, Īe wiele osób nie widzi potrzeby dokáadnej analizy wymagaĔ i opracowania starannego projektu rozwiązania, po czym nie moĪe wyjĞü ze zdziwienia, Īe
klient nie jest zachwycony przedstawionym wytworem prac projektowych. Czasem nie
trzeba czekaü aĪ do demonstracji produktu klientowi, poniewaĪ braki zostają ujawnione
juĪ w testach (oczywiĞcie zakáadając, Īe i testów nie „uciĊto”), co skutkuje koniecznoĞcią rozlegáych, pracocháonnych i kosztownych przeróbek. Co dziwne, wielu dostawców
nie widzi problemu w koniecznoĞci ciągáych poprawek i wielokrotnie powtarzanych
testów mających na celu sprawdzenie poprawnoĞci wprowadzania tych poprawek, zupeánie
jakby prace te byáy wykonywane w ramach wolontariatu i nic nie kosztowaáy. A przecieĪ
znaczny odsetek báĊdów wynika z nieprecyzyjnych, sprzecznych czy niejednoznacznych
wymagaĔ. Logicznym wnioskiem byáoby raczej zwiĊkszenie nakáadu prac związanych
z analizą wymagaĔ i projektowaniem rozwiązania w celu unikniĊcia problemów na póĨniejszych etapach projektu. Nie od dziĞ wiadomo, Īe defekty znajdowane póĨniej kosztują wiĊcej (tabela 2.2). Ale nie — z uporem godnym lepszej sprawy wiele organizacji IT popeánia ciągle ten sam báąd, licząc na uzyskanie innych wyników.
Tabela 2.2. WzglĊdny koszt naprawy defektu w róĪnych fazach wytwarzania (McConnell 2004)
Faza wykrycia defektu
Faza wprowadzenia
defektu

Wymagania

Architektura

Implementacja

Testy
systemowe

WdroĪenie

Wymagania

1

3

5 – 10

10

10 – 100

Architektura

–

1

10

15

25 – 100

Implementacja

–

–

1

10

10 – 25
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Istnieje jeszcze wiele innych czynników przekáadających siĊ na zwiĊkszone ryzyko
niepowodzenia projektu IT.
Gartner (2014), organizacja zajmująca siĊ m.in. badaniami rynku, przeprowadziáa analizĊ
przyczyn niepowodzeĔ projektów. Zapytano respondentów o okreĞlenie powodów, z których projekty realizowane w firmach respondentów nie odniosáy sukcesu. W odpowiedziach powtarzaáo siĊ szeĞü przyczyn:
 problemy z funkcjonalnoĞcią,
 opóĨnienia,
 problemy z jakoĞcią,
 przekroczenie budĪetu,
 zamkniĊcie projektu po wdroĪeniu,
 projekty odrzucone lub niezaimplementowane z innych przyczyn.

Procentowy udziaá powyĪszych czynników w ogólnej poraĪce projektu przedstawia
wykres (rysunek 2.1).
Rysunek 2.1.
Przyczyny
niepowodzeĔ
projektów IT
(Gartner 2012)

Warto zauwaĪyü, Īe wskazane przez firmĊ Gartner przyczyny niepowodzeĔ są ogólnymi
czynnikami podanymi przez respondentów — nie pokazują one rzeczywistych Ĩródeá
problemów, a jedynie ich skutki, efekty koĔcowe zaobserwowane przez uczestników
badaĔ. Trudno pokusiü siĊ o wyeliminowanie czynników ryzyka, nie znając realnych
przyczyn problemu — fakt ten potwierdzaáyby statystyki od lat wskazujące niemal dokáadnie takie same czynniki wpáywające na poraĪki projektowe. Nic w tym dziwnego
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— skoro nie wiadomo, co jest prawdziwym Ĩródáem problemu, nie dojdziemy do rozwiązania eliminującego problem. Popeániamy ciągle te same báĊdy skutkujące tymi samymi
efektami na przestrzeni lat. A przecieĪ, cytując Alberta Einsteina, „szaleĔstwem jest
robiü wciąĪ to samo i oczekiwaü róĪnych rezultatów”.
Czy jest szansa na poprawĊ tej sytuacji i wyciągniĊcie wniosków, które umoĪliwiáyby
zmniejszenie ryzyka poraĪki projektu? OczywiĞcie. Z pomocą przychodzą tu narzĊdzia
zarządzania jakoĞcią, takie jak analiza przyczyn podstawowych czy diagramy Ishikawy,
pozwalające na identyfikacjĊ rzeczywistego Ĩródáa problemu. PróbĊ zdiagnozowania
sytuacji i syntetycznego podsumowania Ĩródeá problemów w projektach IT podjĊto w publikacji Co robimy Ĩle i jak tego uniknąü? (Zmitrowicz, Chrabski 2014a). Autorzy oparli
swoje wnioski na wynikach badaĔ statystycznych prowadzonych przez miĊdzynarodowe organizacje, w tym Gartner (2012) i Standish Group (1995), wyróĪniając nastĊpujące wyzwania związane z przedsiĊwziĊciami informatycznymi:
 cele i wizja,
 niewáaĞciwe planowanie projektu,
 sáaba komunikacja,
 niewáaĞciwe zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy,
 problemy z wymaganiami i ich zakresem,
 brak umiejĊtnoĞci miĊkkich,
 nierealistyczne oczekiwania,
 brak zasobów ludzkich,
 brak odpowiedniego wsparcia narzĊdziowego i metodycznego.

Co najmniej kilka z opisywanych we wspomnianej publikacji czynników bezpoĞrednio
przekáada siĊ na niską skutecznoĞü procesów wytwórczych, a co za tym idzie, na zwiĊkszone ryzyko dostarczenia nieodpowiedniego produktu (lub niedostarczenia produktu
w ogóle).
Wszystko to jest bardzo ciekawe, lecz dociekliwy czytelnik zapyta: „Ale co to ma wspólnego z jakoĞcią?”. A czym jest jakoĞü, jeĞli nie speánieniem wymagaĔ odbiorcy? JeĞli
nie znamy dokáadnych wymagaĔ co do zamawianego produktu i stale, procesowo, nie
monitorujemy poziomu zgodnoĞci produktu z tymi wymaganiami, to jak mamy zapewniü
jakoĞü? Wbrew obiegowym opiniom jakoĞü to nie tylko testowanie — wrĊcz przeciwnie,
testy znajdują siĊ na koĔcu procesu prowadzącego do osiągniĊcia wymaganego stanu
jakoĞci.
Spójrzmy na temat z innej strony. Jak zapewniana jest jakoĞü samochodów czy zegarków
z wysokiej póáki, cieszących siĊ niesáabnącym zainteresowaniem i zaufaniem nabywców?
W te produkty jakoĞü siĊ wbudowywuje od samego początku: od szczegóáowych wymagaĔ, poprzez precyzyjny, zwalidowany projekt aĪ po dokáadnie okreĞlony, powtarzalny
proces produkcji. W tym przypadku o „ciĊciu” na etapie projektowania nie ma mowy,
gdyĪ producenci znakomicie zdają sobie sprawĊ z wagi projektu dla jakoĞci caáego produktu i z konsekwencji wszelkich zaniedbaĔ. „Ale to co innego” — mógáby oburzyü siĊ
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czytelnik znający realia projektów IT, w których trudno mówiü o produkcji seryjnej czy
stabilnych wymaganiach. Jednak czy to naprawdĊ aĪ taka róĪnica? Budujemy produkt
na konkretne zamówienie konkretnego klienta. Dostarczane na początku projektu wymagania dotyczące oprogramowania bywają nieprecyzyjne i mogą siĊ w pewnym stopniu
zmieniü. A wiĊc tym bardziej, drogi Czytelniku, powinieneĞ dbaü o jakoĞü i ustaliü takie
zapewniające ją procesy, by maksymalnie zmniejszyü ryzyko dostarczenia produktu
niezgodnego z wymaganiami klienta. ĝrodków do tego nie brakuje — dostarczają ich
procesy zarządzania jakoĞcią — brakuje najczĊĞciej ĞwiadomoĞci i chĊci.

Koszty jakoĈci
JakoĞü jest za darmo
— Philip Crosby
CzĊstą obawą przed wdroĪeniem systemu zarządzania jakoĞcią, czy teĪ podjĊciem jakichkolwiek innych zorganizowanych dziaáaĔ zmierzających ku zapewnieniu jakoĞci
produktów, są koszty. W wielu organizacjach nadal pokutuje przekonanie, Īe jakoĞü
kosztuje, a w związku z tym, Īeby dostarczyü produkty o odpowiedniej jakoĞci, klient
musi odpowiednio zapáaciü. Czyli do standardowych kosztów produkcji naleĪaáoby
doliczyü dodatek na zapewnienie jakoĞci, co znacznie (w rozumieniu producenta) zwiĊkszy caákowity koszt projektu. PoniewaĪ zaĞ w dobie olbrzymiej konkurencji klient moĪe
przebieraü wĞród ofert wielu dostawców, przedsiĊbiorcy wychodzą z zaáoĪenia, Īe naleĪy
utrzymaü atrakcyjną cenĊ oferowanego towaru czy usáugi, aby to ich ofertĊ wybrano
i by to wáaĞnie oni realizowali projekt. MyĞlenie w taki sposób powoduje, Īe jakoĞü
spada na dalszy (czasem bardzo daleki) plan, a priorytetem staje siĊ koszt i czas realizacji przedsiĊwziĊcia.
Dostawcy rozwiązaĔ táumaczą wysokie koszty zapewnienia jakoĞci wydatkami ponoszonymi na szczegóáową analizĊ, przygotowanie dokáadnej specyfikacji produktu, dalej
kontrolĊ jakoĞci tej specyfikacji, wzmoĪone testowanie (zwykle na kilku poziomach
i w co najmniej kilku cyklach) i wszelkie „dodatkowe” czynnoĞci, które muszą przedsiĊwziąü, aby uzyskaü poĪądany przez klienta poziom jakoĞci. Przedstawiają szczegóáowe wyceny, by udowodniü, Īe osiągniĊcie pewnego poziomu jakoĞci musi kosztowaü
tyle i tyle. Rzecz jasna wielu klientów przeraĪa sama myĞl o ponoszeniu dodatkowych
kosztów, nie mówiąc juĪ o tym, Īe co najmniej osobliwe wydaje im siĊ Īądanie zapáaty za jakoĞü, czyli oczywistą cechĊ zamawianego produktu (nabywając np. krzesáo,
oczekujemy, Īe bĊdzie nam sáuĪyáo przez krótszy czy dáuĪszy czas, zapewniając pewien komfort odpoczynku; nikt raczej nie spodziewa siĊ otrzymania produktu, który
okaĪe siĊ niezdatny do uĪytkowania, niewygodny czy nietrwaáy). NaleĪy uwzglĊdniü
fakt, Īe stosunkowo spory odsetek klientów branĪy IT nie zdaje sobie sprawy z tego,
Īe o ile dla nich jakoĞü zamawianego produktu jest oczywistoĞcią, o tyle dla dostawców
parametry jakoĞciowe to cechy produktu, które podlegają wycenie, i jeĞli nie zostaną
uwzglĊdnione w szacowaniu kosztów projektu, nie zostaną po prostu zaimplementowane.
Tym sposobem klient oczekuje taniego, dobrego produktu w ustalonym terminie, dostawca zaĞ balansuje na krawĊdzi katastrofy, starając siĊ zmieĞciü w ograniczonym budĪecie
i czasie, by dostarczyü klientowi jakiĞ produkt, przy czym jakiĞ jest tu sáowem kluczowym.
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To przekonanie prowadzi do kuriozalnych sytuacji, w których realizuje siĊ projekty,
mając na uwadze jedynie wymagany zakres funkcjonalny produktu, budĪet przewidziany
na realizacjĊ przedsiĊwziĊcia i czas dostawy produktu do klienta. Zapomina siĊ w tym
wyĞcigu o jednej istotnej kwestii — jakoĞci. Nie jest sztuką oddanie klientowi produktu,
który nie speáni oczekiwaĔ. W takich przypadkach obie strony są przegrane: klient, poniewaĪ dostaá nie to, czego potrzebowaá, i dostawca, bo wytworzyá produkt, z którego niskiej
jakoĞci zdaje sobie doskonale sprawĊ, i nie napawa go dumą efekt wáasnych prac.
Sytuacja, moĪna by rzec, patowa. Jak tego typu problemów uniknąü? Po pierwsze i chyba
najwaĪniejsze, naleĪy budowaü ĞwiadomoĞü jakoĞciową. Po obu stronach: zamawiającego
i producenta. JeĞli dla stron jakoĞü produktu ma znaczenie, trzeba siĊ liczyü z pewnymi
konsekwencjami. Konsekwencje te funkcjonują juĪ na zasadzie prawd w Ğwiecie IT
(nie tylko IT zresztą, jako Īe dotyczą dowolnych usáug), znanych pod nazwą prawo dwóch
trzecich:
Szybko i dobrze — nie bĊdzie tanio.
Tanio i szybko — nie bĊdzie dobrze.
Tanio i dobrze — nie bĊdzie szybko.
Prawo dwóch trzecich urosáo do rangi Īartu branĪowego, doczekaáo siĊ nawet wáasnego
demotywatora (rysunek 2.2).
Rysunek 2.2.
Prawo dwóch
trzecich
(SplaszFX 2011)

Mimo zastosowanego tu lekkiego podejĞcia do tematu trzeba jednak przyjąü do wiadomoĞci i zaakceptowaü fakt, Īe prawo dwóch trzecich nie jest Īartem informatyków
— w taki sposób naprawdĊ dziaáa wszelki biznes. Nie naleĪy oczekiwaü wysokiej jakoĞci,
jeĞli nie chce siĊ zainwestowaü odpowiednich nakáadów. Niestety, klienci czĊsto sami
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sobie szkodzą, wybierając najtaĔszą ofertĊ (sáynne kryterium ceny, widoczne swego
czasu zwáaszcza w przetargach publicznych) i dziwiąc siĊ póĨniej, Īe „to nie jest to, czego
chcieliĞmy”. Szkodzą teĪ sobie dostawcy, nie wyjaĞniając jasno, Īe nie da siĊ poáączyü niskiej ceny z wysoką jakoĞcią. „Chytry dwa razy traci” — mówi polskie przysáowie,
trafnie podsumowując zasady obowiązujące w Ğwiecie IT. Niska jakoĞü produktu oznacza,
Īe klient otrzymaá produkt niespeániający jego oczekiwaĔ. Konsekwencje tego mogą
zasadniczo przybraü nastĊpujące formy:
 Klient skáada reklamacjĊ i Īąda naprawy lub wymiany produktu na taki, który

bĊdzie zgodny z oczekiwaniami. Dodatkowo klient moĪe Īądaü pokrycia strat
poniesionych w wyniku uĪytkowania wadliwego produktu i zapáaty kar
umownych przewidzianych w ramach umowy z producentem.
 Klient zraĪa siĊ do firmy producenta — moĪe zaakceptowaü poniesione

na wadliwy produkt koszty, jednak opinia, jaką gáosi o produkcie i samym
dostawcy, mogáaby skutecznie zniechĊciü aktualnych i przyszáych klientów.
W tym przypadku producent teoretycznie nie ponosi bezpoĞrednich kosztów,
jednak w ogólnym rozrachunku koszty biznesowe oraz koszty utraty klientów
i moĪliwoĞci biznesowych są olbrzymie, mogą doprowadziü nawet
do upadku firmy.
Opisane wyĪej konsekwencje to skutki braku jakoĞci. Nie musi do nich dojĞü, jeĞli zaplanujemy i wdroĪymy Ğrodki mające na celu zapewnienie jakoĞci, ponosząc przy tym
rzecz jasna pewien koszt, jednak z pewnoĞcią niĪszy niĪ koszty braku jakoĞci.
Tym sposobem dochodzimy do tematu kosztów jakoĞci. Jakie nakáady trzeba ponieĞü,
by zapewniü jakoĞü produktów?
Nakáady te znane są w zarządzaniu jakoĞcią pod nazwą koszty jakoĞci. Dotyczą one
wszelkich wydatków (czy raczej inwestycji) poniesionych na uzyskanie pewnoĞci, Īe
produkty oddawane klientowi wykonane są zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami.
Wedáug Johna Banka (1996) „Koszt jakoĞci to niejako skrócony wzór wszystkich kosztów
poniesionych przy wytwarzaniu wysokiej jakoĞci produktu lub usáugi. Skáadają siĊ na
nie koszty profilaktyki, koszty szacowania, koszty wewnĊtrznych báĊdów, koszty związane z przekroczeniem wymagaĔ klientów, a takĪe koszty wynikające z utraconych korzyĞci. W sumie koszty te mogą pocháonąü 20 – 30 proc. przychodów lub obrotów firmy”.
Koszty jakoĞci są wiĊc sumą wszystkich kosztów operacyjnych związanych z osiągniĊciem jakoĞci. Stanowią one element ogólnych kosztów wytwarzania produktu i jako takie
powinny byü ujĊte w caákowitym budĪecie realizacji przedsiĊwziĊcia. Ponadto koszty
jakoĞci umoĪliwiają iloĞciową ocenĊ skutecznoĞci funkcjonowania systemu zarządzania
jakoĞcią stosowanego w danym przedsiĊbiorstwie, są zatem pomocnym wskaĨnikiem
w optymalizacji procesów.
Koszty jakoĞci moĪna sklasyfikowaü na kilka sposobów. Norma ISO 9004: 1994 rekomenduje podziaá kosztów jakoĞci na koszty związane z operacjami wewnĊtrznymi oraz
z dziaáalnoĞcią zewnĊtrzną przedsiĊbiorstwa (rysunek 2.3). Koszty wewnĊtrzne to
koszty zgodnoĞci, czyli nakáady na zapobieganie usterkom i ocenĊ jakoĞci produktu,
oraz koszty niezgodnoĞci, czyli te związane z báĊdami. Koszty zewnĊtrzne wiąĪą siĊ
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Rysunek 2.3. Koszty jakoĞci wedáug ISO 9004: 1994

z reprezentacją i dowodami wymaganymi jako obiektywne wykazanie jakoĞci. Zalicza siĊ
do nich (àaĔcucki 1994) koszty oceny zgodnoĞci systemu jakoĞci przez instytucje certyfikacyjne (np. koszty uzyskania certyfikacji ISO 9001) oraz koszty badaĔ i oceny wáaĞciwoĞci produktu przez niezaleĪne oĞrodki badawcze i audytujące.
Klasyfikacja ISO nie przewiduje jednak pewnego istotnego czynnika wpáywającego
na to, Īe koszty wynikające z braku jakoĞci są w rzeczywistoĞci jeszcze wiĊksze, jeĞli
uwzglĊdnimy koszty niewymierne. Mówi o tym TQM, wyróĪniając nie tylko koszty wewnĊtrzne i zewnĊtrzne, ale i koszty widoczne i niewidoczne (tabela 2.3).
Tabela 2.3. Klasyfikacja kosztów w TQM (Dahlgaard i in. 2004)
Wyszczególnienie

Koszty wewnötrzne

Koszty zewnötrzne

ãñcznie

Koszty widoczne

1a. Koszty braków i napraw

2. Koszty gwarancji
i koszty reklamacji

1+2

4. Utrata reputacji
wskutek niskiej
jakoĞci
i niewáaĞciwego
zarządzania

3 + 4 (?)

1b. Koszty zapobiegania i ocen
Koszty niewidoczne

3a. Utrata wydajnoĞci wskutek
niskiej jakoĞci i niewáaĞciwego
zarządzania
3b. Koszty zapobiegania i ocen

àącznie

1 + 3 (?)

1 + 2 + 3 + 4 (?)

Widoczne w tabeli znaki zapytania wskazują, Īe poza znanymi kosztami, które moĪemy obliczyü (1 + 2), istnieją jeszcze inne czynniki powodujące, Īe koszt áączny pozostaje nieznany.
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atrybuty procesu, 256
poziomy dojrzaáoĞci, 255
SQA, 101, 102
SQM, Software Quality Management, 81
SQuaRE, 111, 159
stabilnoĞü, Stability, 110
standardy, 88
statystyki usterek, 215
strategie testowe, 174–177, 217, 268
struktura
dokumentacji testów, 218
modelu TMMi, 264
procedury testowej, 231
przypadku testowego, 228, 229
raportu incydentu, 234
raportu podsumowującego, 234
SWEBOK, 80, 93, 118, 163–166, 179, 216
system zarządzania, 89
jakoĞcią, 48, 62, 79
Ğledzenie wymagaĔ, 208

T
tablica
decyzyjna, 189
przejĞü stanów, 192
techniki
analityczne, 83
dynamiczne, 83
kontroli jakoĞci, 45
oparte na

charakterze systemu, 202
intuicji i doĞwiadczeniu, 186
kodzie, 195
ludziach, 83
przepáywie danych, 201
przepáywie kontroli, 196
specyfikacji, 187
usterkach, 201
uĪyciu, 202
statyczne, 83
testowe, 184
walidacji i weryfikacji, 120
techniki zarządzania jakoĞcią, 79, 83
testalia, 167
testowanie, 83, 163
ad hoc, 186
decyzji, 198
eksploracyjne, 187
instalacji, 184
instrukcji, 196
konfiguracji, 184
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testowanie
oparte na ryzyku, 177
oparte na specyfikacji formalnej, 192
oprogramowania, 93
uĪytecznoĞci, 184
wydajnoĞci, 184
zgodnoĞci, 184
TestSPICE, 275
testy
akceptacyjne, 181, 184
alfa, 183
beta, 183
integracji, 180
jednostkowe, 179
mutacyjne, 202
obciąĪeniowe, 184
odtwarzalnoĞci, 184
regresji, 184
systemowe, 181
Tickit, 91
Tickit plus, 91, 254
TMM, 258, 275
TMMi, 55, 97, 177, 220, 256–268, 275
struktura modelu, 264
zastosowania, 265
TOM, 275
Tom Gilb, 87
TPI Next, 257, 269–271
TPI® Next, 269
kluczowy obszar, 270
macierz oceny dojrzaáoĞci, 271
TQC, 56
TQM, Total Quality Management, 15, 55–80, 248
trójkąt jakoĞci, 114
TSM, 274
typy
strategii testów, 176
testów, 184
usterek, 215

U, V
UAT, 181
UML, 192
usterka, 149, 215
uĪycie listy kontrolnej, 139
uĪytecznoĞü, Usability, 108–111
V&V, veryfication and validation, 118, 120, 123

W
walidacja, 103, 118
walidacja wymagaĔ, 103
wdraĪanie TQM, 57
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weryfikacja, 103, 118
wáaĞciwoĞci
audytu, 134
inspekcji, 130, 131
przeglądu kierowniczego, 128, 129
przeglądu technicznego, 127
przejrzenia, 125, 126
wskaĨnik
inspekcji, 132
mutacji, 217
wsparcie narzĊdziowe, 235
wydajnoĞü, Efficiency, 108, 111
wykonywanie
przeglądu, 102
testów, 209
wykorzystanie
czasu, Time Behaviour, 110
zasobów, Resource Behaviour, 110
wykres
liczby báĊdów, 147, 148
Pareto, 29
wykrycie defektu, 18
wyrocznia testowa, 169

Z
zaangaĪowanie ludzi, 49
zadania SQA, 101, 102
zamkniĊcie testów, 213
zapewnianie jakoĞci, 45, 96, 99
zarządzanie
anomaliami, 155
incydentami, 209
inĪynierią oprogramowania, 93
jakoĞcią oprogramowania, 35, 40, 80–82, 94
konfiguracją oprogramowania, 84, 93
kosztami jakoĞci, 32
procesowe, 35
projektem, 84
przez jakoĞü, 56, 58
ryzykiem, 84
testami, 146
wydaniem, 84
zasady
Deminga, 63–75
jakoĞci, 49
LSD, 276
zastosowanie przeglądu, 120
zdolnoĞü do odtworzenia, Recoverability, 109
zgadywanie báĊdów, 201
znaczenie jakoĞci, 16
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