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Agile –

b∏ysk nowego wieku

Fot. Daniel Vineyard
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Uczestnictwo klienta
w ka˝dym etapie procesu
tworzenia i doskonalenia
oprogramowania ma byç nie
tylko gwarantem
rzetelnoÊci, ale równie˝
elastycznoÊci, która
niezb´dna jest do lepszego
uwzgl´dnienia specyfiki
wymagaƒ danego rynku.

Znakiem nowoczesnoÊci sà nie tylko najszybsze komputery. Jest nim
równie˝, a mo˝e przede wszystkim, sposób myÊlenia. Byç mo˝e to w∏aÊnie
zbytnia koncentracja na technologii sprawia, ˝e niezwykle popularna za
oceanem filozofia dzia∏ania pozostaje u nas od czterech lat praktycznie niezauwa˝ona.
Termin agile znaczy w j´zyku angielskim tyle, co: szybki, bystry, b∏yskotliwy. Przyglàdajàc si´ zasadom, przyÊwiecajàcym twórcom tej metodologii, trudno zdecydowaç si´ na jedno z tych okreÊleƒ. Na pewno celem

nadrz´dnym Agile jest post´p, rozwój i udoskonalenie zaawansowanych systemów oprogramowania
wspomagajàcego zarzàdzanie w warunkach niepewnoÊci.
U progu wieku

Manifest Agile, sygnowany przez siedemnaÊcie osób og∏oszony zosta∏ w lutym 2001 r. Jego naczelne zasady przeciwstawiajà si´ dotychczasowym
standardom Êwiata zawansowanych technologii informatycznych. PrzewartoÊciowujà w∏aÊnie sposób myÊlenia. K∏adà wi´kszy nacisk na to, co ich
zdaniem jest istotniejsze w procesie tworzenia i integracji oprogramowania. Zgodnie z nimi:
– ludzie i wzajemne interakcje sà wa˝niejsi ni˝ procedury i narz´dzia
– prawid∏owo funkcjonujàce oprogramowanie, ni˝ wyczerpujàca dokumentacja

wiedza

– wspó∏praca z klientem, ni˝ negocjowanie kontraktów
– reakcja na zmiany, ni˝ trzymanie si´ planu.
Pozornie nie ma nic nowego w pragnieniu by szybko
dostarczaç klientom wartoÊciowe oprogramowanie. Pozornie, gdy˝ po bli˝szym przyjrzeniu si´ dost´pnym na
rynku, coraz bardziej rozd´tym, zunifikowanym pakietom narz´dziowym, nie jest to ju˝ takie oczywiste. Trzeba równie˝ pami´taç, jakà przewagà technologicznomerytorycznà dysponuje producent i jak silna jest pokusa jej wykorzystania, aby zyskaç dodatkowe profity… O tym, ˝e nie jest to kwestia banalna Êwiadczy jeden z postulatów Agile, zgodnie z którym g∏ównà miarà post´pu jest to, ˝e oprogramowanie… dzia∏a! OczywiÊcie, dzia∏a zgodnie z oczekiwaniami.
Uczestnictwo klienta w ka˝dym etapie procesu tworzenia i doskonalenia oprogramowania ma byç nie tylko
gwarantem rzetelnoÊci, ale równie˝ elastycznoÊci, która
niezb´dna jest do lepszego uwzgl´dnienia specyfiki wymagaƒ danego rynku. Cz´ste przekazywanie kolejnych
fragmentów projektu umo˝liwia lepszà ocen´ stopnia
dostosowania do konkretnych potrzeb, ale jednoczeÊnie
pozwala uwzgl´dniaç nowe sugestie i rozwiàzania.
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merce, gdzie spotkanie twarzà w twarz, jest zazwyczaj
traktowane jako niezb´dny dodatek, koniecznoÊç,
a wr´cz strata czasu.
Równie istotna jest zasada zaufania. Agile ˝yje w∏asnym
˝yciem, dlatego przekazanie nadzoru nad projektem ∏àczy si´ w zasadzie z utratà kontroli nad nim. W firmach
zorganizowanych w tradycyjny sposób nie∏atwo przeforsowaç poglàd, i˝ najlepsze efekty osiàgajà zespo∏y, które
strukturyzujà i organizujà si´ same, na w∏asnych zasadach.
Ponadto, jednym z fundamentów Agile jest dà˝enie do
maksymalizowania iloÊci pracy, która… nie zosta∏a wykonana!, czyli pomijanie i odrzucanie wszystkiego co
obcià˝à projekt nie wnoszàc ˝adnej wartoÊci funkcjonalnej. Odbywa si´ to w ramach regularnych spotkaƒ
zespo∏u projektowego. Wówczas to jego cz∏onkowie dostrajajà si´ do bie˝àcej sytuacji i wymagaƒ.

Informacyjny pajàk
Mówiàc o zakoƒczeniu projektu Agile, mam na myÊli
bli˝ej nieokreÊlonà przysz∏oÊç, a byç mo˝e dopiero dat´ kasacji firmy. W jego ramach, bowiem wdro˝one zostajà procesy praktycznie nieustannego doskonalenia.
Tak przynajmniej przewidziano w za∏o˝eniach. Któ˝
zresztà chcia∏by rezygnowaç, z czegoÊ, co przynosi konkretne korzyÊci? Wiem. KtoÊ, kogo na to nie staç.

OdejÊcie od sztywnego harmonogramu i etapowa realizacja projektu umo˝liwia jego nieustannà,
∏atwà modyfikacj´, nawet tu˝
przed zakoƒczeniem. Uprzà˝ procedur Agi- Warto pos∏u˝yç si´ Agile przy
le przemienia si´ wówczas w êród∏o przewagi konkurencyj- projektowaniu we wdra˝aniu sysnej – piszà w manifeÊcie jego twórcy.
temu zarzàdzania, budowie sklepu
internetowego, systemu wspomaNie ka˝dy mo˝e
gania sprzeda˝y. Potem trzeba skalkulowaç
Codzienne doÊwiadczenie kruszy wytrwale modny
ostatni poglàd, i˝ ka˝dy mo˝e robiç wszystko. W Agile kluczowà role odgrywajà jednostki zdeterminowane.
Jedynie odpowiednio zmotywowani pracownicy sà
w stanie ukoƒczyç projekt, który z pozoru jawi si´ jako
wielki chaos.

Podstawà efektywnoÊci projektów
Agile, jest ich zoptymalizowane
dostosowanie do rzeczywistych
warunków. W zwiàzku z tym kluczowà rol´ odgrywa u komunikacja. Co ciekawe, mimo, ˝e poruszamy si´ w obszarze zaawansowanych technologii, twórcy Agile zdecydowanie sugerujà, i˝ najwa˝niejszy jest
kontakt osobisty, stwarzajàcy najlepszà mo˝liwoÊç wymiany i konfrontacji informacji. Poglàd ten jest zupe∏nym przeciwieƒstwem zasad dominujàcych np. w e-com-

czy koszt wdra˝ania na bie˝àco kolejnych innowacji pokrywajà osiàgni´te za ich poÊrednictwem dochody.
Nie ma wàtpliwoÊci – korzyÊci takie sà oczywiste przy
bardziej zaawansowanych projektach, Efekty Agile uwidacznia najlepiej sta∏e przeprojektowywanie oprogramowania, tak by spe∏nia∏o ono bie˝àce, najwy˝sze standardy. Stàd równie˝ wywodzà si´ jej twórcy i ich doÊwiadczenie.
Nowe podejÊcie do projektowania i wykorzystania technologii informatycznych wywar∏o praktycznie natychmiastowy skutek na dwie niezwykle wa˝ne kwestie –
zarzàdzanie cyklem ˝ycia produktu oraz zarzàdzanie
projektem (modelowanie).
Cele stawiane przez opartym na Agile procesem zarzàdzania Cyklem ˚ycia Produktu (Agile C˚P) do z∏udzenia przypominajà standardowe cele marketingowe – innowacyjnoÊç, poprawa jakoÊci, lepsze dopasowanie do
>
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potrzeb oraz finansowych – przyspieszenie zwrotu kapita∏u, redukcja koszów.
Nowatorski jest tu jednak stopieƒ integracji i wdra˝ania rozwiàzaƒ, które, mimo i˝ rozleg∏e – zazwyczaj na
poziomie korporacyjnym, nie koncentrujà si´ na jakimÊ
odleg∏ym wyznaczonym w harmonogramie celu, ale
bie˝àcych efektach, np. czasie niezb´dnym, aby uzyskaç
zwrot z inwestycji.
Firmom, które wdro˝y∏y Agile C˚P (m.in.: Alcatel, Boeing, Dell, Hitachi, Lockheed Martin, Siemens) uda∏o
si´ ju˝ osiàgnàç konkretne wyniki:
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Skoro wdro˝enie Agile na gruncie informatyki przynosi konkretne efekty, to nic dziwnego, ˝e rozpocz´to poszukiwania zastosowaƒ dla niej równie˝ w innych dziedzinach. Na razie sà to propozycje nieÊmia∏e obejmujàce g∏ównie zarzàdzanie projektami i zespo∏ami projektowymi. Jednak˝e, chocia˝ spotka∏y si´ one ju˝ ze sporym zainteresowaniem ze strony biznesu, tradycyjny
opór przed nowoÊcià, innowacjami, delegacjà uprawnieƒ, sprawia, ˝e Agile, mimo, i˝ jest filozofià niezwykle praktycznà, z du˝ymi oporami przebijaç b´dzie si´
nawet w firmach prorynkowych.
O ile na gruncie technologii informatycznych i informacyjnych, najszybszych obecnie dziedzin biznesu, innowacyjnoÊç praktycznie z dnia na dzieƒ stanowiç mo˝e o istnieniu bàdê upadku firmy, o tyle, w innych bran˝ach trudno spodziewaç si´ wielkiego entuzjazmu i nag∏ej rewolucji w zarzàdzaniu.

G∏ównà zapor´ stanowi, zdaniem
twórców, dilbertaryzacja firm –
ucieczka przed problemami, które

Prototyp
i pilot

U

Serwis
i us∏ugi
posprzeda˝owe

Problem Dilberta

SC

CRM – Customer Relationship Management (zarzàdzanie relacjami z klientem),
SCM – Supply Chain Management (zarzàdzanie ∏aƒcuchami dostaw),
HCM – Human Capital Management
(zarzàdzanie kapita∏em ludzkkim),
ERP – Enterprise Resource
Planning (zarzàdzanie zasobami inwestycyjnymi przedsi´biorstwa)

– skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzanie nowego produktu o 50 proc.
– redukcja bezpoÊrednich kosztów materia∏owych
o 5 proc.
– redukcja kosztów napraw i serwisów
– dêwignia technologiczna oparta na korzystaniu
z us∏ug projektantów i wytwórców z ca∏ego Êwiata
– uelastycznienie dozoru poprzez lepszà znajomoÊç
i dostosowanie do rynku.
Podobnie, gdy chodzi o modelowanie, Agile jest nie tyle rewolucyjnym odrzuceniem dotychczasowych standardów proceduralnych, ale dzia∏aniem zmierzajàcym
do podniesienia ich skutecznoÊci. Projekt podporzàdkowany jest pewnemu schematowi, ale ten, rozcz∏onkowany podlega nieustannemu przekszta∏caniu uwzgl´dniajàcemu uwarunkowania burzliwego otoczenia, zanim
kolejny etap zostanie zaimplementowany. Tworzona
przy tym dokumentacja powinna stanowiç minimum
niezb´dne do prawid∏owej pracy.

w efekcie pozostawione same sobie rozwiàzane zostajà
w sposób narzucony z góry, przez uwarunkowania. jest
to przy tym sposób zazwyczaj nieracjonalny, czasem
bezsensowny.
Czy jednak Agile stanowi rzeczywiÊcie prze∏om? Na
pewno nadaje nowy kierunek podejÊciu do projektowania i post´pu w dziedzinie oprogramowania. To kolejny ruch, który stawia sobie za zadnia przekucie na czyny, wytartej ju˝ nieco zasady zarzàdzania: najcenniejszym kapita∏em firmy sà ludzie.
W rozmowach z pracownikami polskich firm informatycznych – ró˝nego szczebla i wielkoÊci dowiedzia∏em si´,
˝e Agile to: w sumie nic nowego i ˝e stosujemy takie rozwiàzania od dawna. Czy rzeczywiÊcie? Mam wàtpliwoÊci.
Amerykanie natomiast – równie˝ top managerowie –
sà zachwyceni. Niektórzy twierdzà, ˝e Agile, to obok
Extereme Programming, jak dotàd najwa˝niejszy pràd myÊlowy w informatyce poczàtku nowego wieku.
Kto ma racje? MyÊl´, ˝e najlepiej pokazujà to efekty.
Wobec braku literatury w j. polskim, zainteresowanych
pog∏´bieniem tematu pozostaje mi zaprosiç do literatury
angloj´zycznej bàdê stron internetowych, np.:
agilemanifesto.org, www.agile.com,
www.agilemodeling.com.

