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0.2 Апстракт
Во овој труд, е разработено едно од клучните решенија за елиминација на долгорочното
присуство на проблемите при софтверскиот развој т.е. анализирање и препораки за примена на
агилното движење и неговите принципи, преку карактеризирање на сите параметри на
различните методолошки алатки кои го имаат имплементирано овој процес. Преку доловување
на нивните предности, споредено со традиционалните методологии и нивната конзервативност,
како и успехот кој е досега постигнат со нивната имплементација, да се поттикнат и други
компании да го превземат ризикот и да ја увидат придобивката од овој револуционерен пристап.
Иако постојат повеќе методи кои ја сочинуваат агилната методологија, особен акцент во
овој труд е ставен врз Scrum принципот, пред се поради тоа што споредено со останатите методи
е пошироко применет врз развојот на проектите во софтверски компании како и заради
специфичноста на начинот на кој е организиран и се одвива развојниот процес и интегрираните
развојни средини каде истиот се користи. Притоа преку споредба на теоретските сознанија како
и обработка на податоци добиени од истражување спроведено во софтверска компанија во
Македонија, иако јасен е фактот дека не постои идеална алатка која би довела до идеални
резултати во секоја ситуација, сепак би се направил обид да се даде препорака која од алатките
би била најефикасна, и би имала највисок процент на продуктивност и ефективност, во одредени
конкретни проектни услови.
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Вовед

Со оглед на стапката на технолошките промени и нејзиниот секојдневен пораст,
економските пресврти, комплексноста на софтверите кои се бараат а која станува се поголема,
барањата се значително поразлични, а главен стремеж е да се задоволат моменталните потреби
на пазарот. Притоа конвенционалниот проектен менаџмент значително заостануваше со
одговорите зад ваквите варијации. За да ја разбереме подобро состојбата на софтверскиот развој,
доста описно говори Tim Lister:
“All the time I hear people talking about software projects as journeys and I think they are
implying that software projects are not just journeys, but they are journeys into the unknown. We start
with funding from a sponsor, muster together a stout-hearted crew, head out in what we guess might be
a useful direction, and the rest is The Odyssey. We succeed or fail only with the help of rage of the
gods… I think that the more appropriate analogy along this line is the project as an expedition. We have
a goal or a short list of goals. We have some well-proven maps; we have some vaguer ones, too. We
have the advice and journals from those who have been out there and made it back to tell their stories.
We don’t walk out the door and face the unknown; but on the other hand, there are some big question
marks, and these bring us into a high-risk position. We accept these risks, because if the expedition can
succeed there are surely significant rewards. We have skills, but there are uncertainties” [1].
Се разбира секоја компанија би сакала таа ризична експедиција да ја заврши со достава на
одличен софтвер, софтвер кој до детали ќе ги исполни очекувањата на клиентите и сите
заинтересирани страни во тие рамки, а се разбира да успее и соодветно да одговори кон таквите
економски варијации задоволувајќи го пазарот во онаа мера во која и е очекувано, а сето тоа во
определениот временски период и со определените средства. Често очекувањата и реалноста не
се координирани, често и софтверот можеби ќе биде креиран во предвидениот временски рок и
со предвидените средства но, нема да го има очекуваниот ефект и очекуваната корист на пазарот
на побарувачка. Најголемите проблеми при развојот на нов продукт произлегуваат од
непредвидливоста на ризикот, можноста за креирање на софтвер сосема поинаков од оној кој се
очекува да се достави, неможноста за прилагодување кон промени во барањата на клиентите на
почетокот, во текот, а често и кон крајот на развојниот процес, при што сето тоа се сведува на
изгубена инвестиција, време и труд. За да се избегне можноста за таков неуспех мора мудро да
се направи избор на соодветна методологија и алатка за работа.
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2

Видови на методологии

Софтверот опстојува како составен дел од модерното општество повеќе од 50 години, и е
клучен фактор кој придонесе за степенот на развој кој го има постигнато до денес. Софтверскиот
развој започна како делумно недефинирана и несредена активност често реферирана како
кодирање и поправање (“code and fix”), кодот се пишува и веднаш потоа се компајлира, при
проверката, во случај да не работи се поправа грешката или багот и се почнува повторно со
првиот чекор. Софтверите се пишуваа без некаков посебен план а дизајнот на системите се
детерминираше од неколку краткорочно донесени одлуки, без никаков формален концепт или
анализи. Тоа беше едноставен имплементациски принцип кој функционираше добро за мали
компјутерски програми наменети за примена во интерни системи и ги задоволуваше потребите
на софтверскиот пазар многу години. Како што системите растеа и се развиваа, стануваше се
потешко да се додаваат нови функционалности а грешките стануваа се потешки за поправање.
Заради тоа мораше да биде пронајден алтернативен начин како да се реорганизира и
предефинира текот на развојот, при што неопходно беше да бидат вклучени повеќе развојни
фази. Така беа воведени процесите или методологиите. Софтверски процес е кодифициран сет
од активности кои водат до продукција на софтверски продукт, и благодарение на нивната
повторлива примена, се постигнува и одржува повисоко ниво на конзистентност, предвидливост
и квалитет, ефективно исполнувајќи одреден сет на цели и стандарди воспоставени со
примарната дефиниција на продуктот и негова продукција. [2]
Софтверскиот развоен циклус го претставува текот на развој на продуктот од неговото
дефинирање, текот на неговиот развој, имплементација, испорака, употреба и одржување.
Процесите или активностите кои дисциплинирано ја водат целокупната продукција на
софтверските продукти, се следните

Сл. 1: Фази во софтверскиот развој [2]
Со нивното воведување, софтверската индустрија доби можност за конкретните потреби
на секој проект да си избере соодветни методолошки/процесни модели, кои би понудиле
соодветни решенија за сите произлезени проблеми.
Во денешно време постојат неколку софтверски развојни методологии кои се во употреба,
одреден број развивани индивидуално од компаниите и прилагодени исклучиво за развој на
нивни специфични софтвери, а останатиот дел најчесто се распределуваат во една од следните
2

две категории: тешки (heavyweight) и лесни (lightweight) методологии. Тешките методологии,
имаат многу подолга историја во софтверскиот развој споредено со лесните, кои пак во
последните неколку години добиваат особено екстензивна примена и масовна популарност.

3

Тешки методологии

Тешките методологии уште се познати и како традиционален начин на развој на софтвер.
Станува збор за главен софтверски развоен метод и пошироко признат како еден од најдобрите
во светот, во текот на многу години. Своето име го добиле токму поради тешките и сложени
принципи на кои се посветени, процеси кои се задолжителни а за кои често се смета дека се
многу напорни бидејќи постојат многу работи кон кои треба дисциплинирано да се придржуваат
и кои треба да се следат, едноставно построга контрола која е потребна за формализирање на
клучните аспекти на проектот и нивно коректно следење. Заради тие аспекти, понекогаш постои
уверување дека го успоруваат целокупното темпо на развој, дизајн, развој и доставување.
Работата започнува со долгорочен план, елицитација и детализирана документација на
комплетен сет на барања, проследени со архитектурен, експанзивен развоен дизајн и инспекции.
Целокупниот проект се разделува на одделни сегменти, еден вид на секвенцијална серија на
строго дефинирани чекори односно фази: дефинирање на барањата, дизајн и развивање на
решение, имплементација, тестирање односно верификација и одржување, кои мора доследно да
се спроведуваат. При тоа се додека претходната фаза не биде комплетно завршена со следната
не смее да се започне. Оние кои го подржуваат овој развоен метод тврдат дека со негова помош
се заштедува доста време и овозможува јасен и функционален тек на работа (workflow) кој не би
можел да биде постигнат со поинаков пристап.
Факт е дека, не се сите ситуации идентични и идеални за да секогаш истиот биде
функционален и применлив на ист начин, проблем е што поинаква имплементација тој не
подржува. Еден од проблемите е деталното предвидување на функционалностите речиси на
целиот проект, Исто така, иако предност според некои сепак како проблем според други, е што
се настојува да се предвиди целокупниот тек на проектот до самиот крај, тргнувајќи од
претпоставката дека сите барања за конкретен проект можат да бидат собрани и дефинирани
пред воопшто да започне процесот на развој. При ова проектните менаџери имаат тенденција да
ги предвидат сите можни проектни пресвртници и ризици бидејќи тие сакаат да се види секој
технички детаљ. Заради тоа тие ги бараат сите видови на спецификации, планови, извештаи,
контролни точки и распореди однапред [3]. Но, сето тоа работи непречено се додека работите не
започнат да се менуваат, или пак не се добие проект во кој барањата не се детално определени,
и тоа детално планирање или не може да се спроведе пред се да се започне, или дури и да се
спроведе не би било многу веродостојно. А особено во денешниот динамичен софтверски развој,
за тоа да се случи постојат огромни шанси.
“Much like communism, this sounds great and works great… on the paper that it is. In the real
world, things are different and proper software development has proved time and time again to be much
more complex that can’t be done by simply following a spreadsheet”[4].

3

3.1 Методи во групата на тешки методологии
Постојат повеќе методи водени од претходно дефинирани планови (plan-driven methods)
кои се засноваат врз принципите на тешките методологии, но меѓу оние кои добиле најмасовни
имплементации може да се издвојат: Водопадниот модел (Waterfall Model), Спиралниот модел
(Spriral Model) и Унифициран Процес (Unified Process).

3.1.1 Водопаден модел
Се смета дека неговата појава беше поттикната како резултат на несоодветната и тешка
природа на претходно наведениот пристап - кодирање и поправање, користен во софтверското
инженерство за време на 60тите и често споменуван како “one year of slamming code, one year of
debugging” [2]. Водопадната методологија ја доби својата формална дескрипција во 1970 од
страна на Winston W. Royce, кој истата ја предложи како решение при справување со
комплексноста на софтверите наменети за воздухопловството (aerospace). Станува збор за
секвенцијален дизајн процес, кој ја нагласува структурираната прогресија помеѓу дефинираните
фази, односно линеарното дефинирање и комплетирање на задачите, стабилно движејќи се во
насока од горе па надолу т.е. од една фаза кон друга последователно, нешто слично како каскаден
водопад, од каде и го добил своето име. Секоја фаза се состои од конечен сет на активности и
испораки кои мора да бидат 100% комплетирани и апсолутно коректни пред да започне следната
фаза, затоа што, доколку основата е нестабилна се што понатаму ќе биде развивано од неа ќе
биде залуден труд. Станува збор за навистина тежок модел. Оригиналниот модел на Royce ги
содржи следните фази [5]:
1. Спецификација на барањата (requirements) - од која на крај треба да се добие и
официјален документ кој ќе ги содржи продуктните функционалности.
2. Дизајн - од кој како резултат треба да се добие архитектурата на бараниот софтвер.
3. Конструкција (имплементација или кодирање) - која резултира со креиран
функционален софтвер.
4. Тестирање и дебагирање.
5. Оптимизација и одржување (maintenance).
Фазите во одредени литератури може да бидат именувани различно но, основната идеа е
дека првата фаза се обидува да опише што точно системот ќе прави вклучувајќи ги системските
и софтверските функционални и нефункционални барања и нивните ограничувања, преку средби
со проектните заинтересирани страни како клиенти или корисници и идентификување на
потребите кои би ги задоволиле проектните цели. Втората фаза дефинира како тој ќе биде
дизајниран, т.е. репрезентација на архитектурен модел, прототипови креирани со помош на
функционални алгоритми и податочни структури. Креирањето на прецизен дизајн во оваа фаза
е витално, затоа што по нејзиното комплетирање, тимот не смее да се врати назад на оваа фаза а
целокупниот проект ќе се развива од тој финализиран дизајн. После тоа, веќе се започнува со
развој и креирање на бараниот софтвер. Се разбира креираниот софтвер мора да биде тестиран
и да се детектираат багови и можни дефекти, како и верифицирање колку она што е развиено го
задоволува тоа што примарно било дефинирано. Целиот процес завршува со имплементација,
одржување и ажурирање на развиениот продукт на клиентска околина. Вака дефинираниот
развоен процес, често се распределува во временски период од повеќе месеци, најчесто дури и
неколку години, за да биде успешно комплетиран и да го даде предвидениот резултат. Притоа
не подразбира никакво клиентско инволвирање се до крајот на развојниот процес.
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Сл. 2: Фази во водопадниот модел [4]
Како најголема придобивка од овој метод е тоа што тој како и фазите кои го сочинуваат,
се многу едноставни и лесни за да се разберат и објаснат, иако едноставното разбирање не
обезбедува и едноставно имплементација. Една од причините заради неговата појава според
Steve McConnell е: “Time spent early in the software production cycle on making sure requirements
and design can lead to greater economy at later stages” [6] т.е. посветувањето на доволно време и
труд во претходни анализи, планирање и прецизно дефинирање на развојниот циклус уште пред
да се започне со негово имплементирање, би ни пружило значително поголема сигурност,
заштеда и на време и на ресурси во завршните делови од развојот. Според неговите проценки
при багови пронајдени рано во развојниот процес, како на пример во фазата на спецификација
на барањата, споредено со баг пронајден во некоја од подоцнежните фази, доста значителна и
драстична е разликата во однос на потребните финансиски средства за нивно поправање. Тоа е
идејата на т.н. Интензивно дизајнирање однапред (Big Design Up Front) [6].
Како главен дефект на ваквиот дисциплиниран проектен менаџмент е пред се што
плановите се ригидни а истражувањето како да се развие и креира системот со тоа и учењето и
усовршувањето на тимот, не се вградени во самиот систем. Често, премногу оптимистички се
планираат проектите при што нејаснотиите и неизвесностите се разрешаваат често и премногу
доцна. А се почести се случаевите на проекти каде клиентите не знаат за кои барања ќе имаат
потреба и заради тоа може и после дефинирањето на дизајнот да побараат промена, а
девелоперите и дизајнерите немаат многу контрола врз тоа. Едноставно неприфатливо е да бидат
побарани било какви промени, а тоа чини многу. Затоа ако барањата и лимитациите на еден
проект не се комплетно познати пред самото започнување на работа, не е возможно да се
комплетира перфектно една фаза од софтверскиот развој. Тоа е проблем тука, затоа што не е
дозволено да се премине на следната фаза а со тоа и проектот се наоѓа во замка. Идејата на
традиционалниот принцип: “измери два пати но, сечи еднаш“ (“measure twice, cut once”) не е
многу добар и продуктивен совет во такви услови, затоа што секоја модификација повлекува и
поинакво разбирање и решавање на проблемот.
Фреквентен случај е и конечната дата на достава на бараниот систем да биде по неколку
години, така што проектните менаџери настојуваат да го предвидат комплетирањето на задачите
а всушност не постои начин тие да знаат дали нивните предвидувања воопшто имаат шанса за
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комплетирање, а воедно често се случува и дизајнерите да не бидат свесни дури не започнат со
работа, за тоа колку потешкотии може да им создаде и колку ресурси може да им одземе дизајнот
на сеуште неимплементираниот софтверски продукт. Од такви искуства произлегува и
тврдењето на David Parnas: “Many of the details only become known to us as we progress in the
implementation. Some of the things that we learn invalidate our design and we must backtrack” [7]
Оттука може да се каже и дека, нереалистичниот хоризонт на планирање всушност не носи многу
голем придобивки за клиентот и корисниците, како резултат на што и најчесто завршува со
пропаднат бизнис влог.

3.1.2 Спирален модел
Се јавува како метод воден од ризици (risk-driven) и не толку тежок процесен модел за
софтверски проекти. Истиот се темели врз уникатни ризик модели, присвојувајќи елементи од
комбинацијата на инкременталниот, итеративниот развој – прототипирањето и систематските
контролни аспекти на водопадниот модел. Поимот за овој модел го воведе Barry Boehm во 1986
во рамките на “A Spiral Model of Software Development and Enhancement”, а во 1988 објави сличен
труд во кој особено ја нагласува важноста на природата на овој пристап воден од ризици: “Riskdriven subsettling of the spiral model steps allows the model to accommodate any appropriate mixture
of specification-oriented, prototype-oriented, simulation-oriented, automatic transformation-oriented,
or other approach to software development”[9]. Во овие два труда беше прикажан и оригиналниот
дијаграм на спиралниот модел, пришто јасно е дека името е добиено токму поради тоа што
составните процеси се спроведуваат во форма на спирала. Вклучува инкрементални достави на
продуктот односно инкрементално рефинирање при секоја фаза, со особен акцент ставен врз
идентификување и резолуција на ризиците. Ги има речиси истите фази како водопадниот модел
само преименувани во планирање, елиминација на ризик и креирање на прототипови и
симулации.
Процесот се состои од неколку итерации кои поминуваат низ фазите претставени преку 4
квадранти на претходно прикажаниот дијаграм [9]:
 Детерминирање и специфицирање на објективите за проектните фази, притоа
идентификување и појаснување на крајните цели на потенцијалниот софтвер и неговите
ограничувања. На еден начин, имплементирање на дефинираната програма за развој.
Барањата мора да бидат строго дефинирани и познати пред да започне имплементацијата,
и истите секвенцијално да се спроведуваат.
 Идентификување, анализирање на можните ризици и нивна елиминација, доколку
е потребно и конструирање на еден или повеќе прототипови. Доколку некои ризици и
потенцијални проблеми, неможат да бидат отстранети, клиентот мора да одлучи дали
истите ќе ги игнорира и ќе продолжи понатаму или проектот ќе биде прекинат.
 Реализација на дефинираниот развоен модел. По неговото комплетирање се
спроведува и негова валидација и тестирање.
 Верифицирање на следното ниво на продуктот, т.е. планирање и дизајнирање на
следната итерација, врз основа на реализацијата на претходно спроведената.
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Сл. 3: Спиралниот модел според Boehm [9]
Со оглед на тоа што особено го нагласува раното анализирање и пронаоѓање на можни
ризици и проблеми, неопходно е клиентите да ги прифатат тие анализи и да дејствуваат на нив.
Со тоа и девелоперите треба да се подготвени најголем дел од своето време да се посветат на
активно барање на можни ризици, прецизно анализирање, нивна целосна елиминација, заради
што овој модел најчесто се користи за долгорочен интерен софтвер развој. Притоа доколку
имплементацијата на ризик анализите може значително да влијаат врз проектниот профит,
препорачливо е да не се користи спиралниот модел.
Во однос на документацијата истата се креира тогаш кога ќе биде потребна, што е и
спротивно на водопадниот модел каде целата документација се креираше на почетокот на
процесот. Но, често се случува документацијата да биде и изоставена, придружено со фактот
дека спиралниот се смета како покомплексен модел, може некогаш да биде потешко да се следи
целокупниот процес на проектот, со што во водопадниот се смета дека постои подобра контрола.
Исто така како модел, она што го издвојува е што дозволува елементи да бидат додавани на
продуктот тогаш кога ќе станат потребни. Клиентската вклученост во системскиот развој е исто
така особено значајна при развојот, затоа што клиентот на тој начин е запознаен со сите
случувања во проектот, и помага во достава на продукт поблизок до она што тој сакал да го
добие. Заради сето тоа, се смета дека со користење на овој модел некои функционалности можат
да бидат доставени побрзо отколку при користење на водопадниот модел. Како најуспешен се
покажал при примена за подолгорочни, поскапи и покомплицирани проекти [10].
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3.1.3 Унифициран Процес
Како софтверски инженерски и доста дисциплиниран процес, развиен е во доцните 90ти,
и се смета дека од тешките методологии најмногу се приближува до лесните. Тројца истакнати
експерти уште познати и како тројцата пријатели (“Three Amigos”), Grady Booch, Ivar Jacobson и
Jim Rumbaugh, секој со сопствена компанија и сопствени развиени методологии за софтверски
развој и моделирање, ги соединија своите идеи и заедно ги формираа Унифицираниот Процес,
Унифицираниот Јазик за Моделирање (Unified Modelling Language-UML) и Рационалниот
Унифициран Процес (Rational Unified Process-RUP) кој претставува еден вид на модифицирана
верзија на веќе постоечкиот унифициран процес, но развиен и одржуван со подршка од страна
на Рационалната Софтверската Корпорација (Rational Software Corporation) [11]. Станува збор за
доста популарен итеративен и инкрементален софтверски развоен, не само процес туку и рамка
(framework), што помага во редуцирање на можноста за ризик, како и подобрување на развојниот
процес преку инволвирање на клиентите, и имплементирање на можноста за давање на повратни
информации (feedback) од нивна страна. Истиот може да биде прилагоден соодветно за
задоволување на потребите на одредени специфични организации или проекти.
Иако индивидуално е колку итерации ќе има во секоја фаза, UP препорачува да постојат
3-9 итерации во еден проект, со времетраење од 2-6 седмици. Исто така овој метод подразбира и
имплементирање на улоги во секој развоен циклус, дури постојат над 40 улоги дефинирани со
него. За секоја улога постојат и одредени артефакти, со чие креирање или ажурирање, улогите
комплетираат специфични активности. Сите тие активности се составен дел на 6 практики [12]:
 Итеративен и инкрементален развој на софтвер
 Користење на кориснички случаеви (use cases) со цел да се доловат и менаџираат
функционалните барања на не-технички начин за да можат да бидат разбрани и од
девелоперите и од клиентите, и да се дефинира содржината на итерациите
 Користење на архитектури базирани на компоненти (Component–based architectures)
 Преферира визуелен моделиран софтвер како UML, кој го репрезентира неговиот код
како дијаграмска нотација за да овозможи помалку технички компетентни поединци а
кои подобро го разбираат конкретниот проблем, да имаат поголем удел во неговото
решавање.
 Верификација на софтверскиот квалитет
 Контрола врз промените во софтверот
 Пристапот смета дека најголем дел од тимскиот труд треба да биде вложен во
архитектурата, затоа што таа е најзначајна при оформувањето на системот. А бидејќи
ниту еден модел не е доволен за да ги покрие сите аспекти на системот, UP подржува
повеќе архитектурални модели и погледи. Притоа архитектурата според нив, треба да
биде составена од повеќе компоненти, да биде лесно екстензибилна, а ја промовира и
интуитивноста и повторната употреба на софтверите.
На дијаграмот кој што следи, RUP е прикажан во две димензии, односно со двете оски:
хоризонталната го претставува времето и динамичкиот аспект на процесот даден преку циклуси,
фази, итерации. Вертикалната оска го претставува статичкиот аспект на процесот даден преку
активности, артефакти, работници и протоци на работа.
Особено внимание во овој метод се посветува на верифицирањето на квалитетот на
софтверот како многу важен дел од секој софтверски проект со што контролата на квалитетот е
инволвирана во целокупниот развоен процес и од страна на сите членови на тимот. Притоа се
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бара тимот да биде комплетно фокусиран и најпрво да се справи и да ги елиминира
најкритичните ситуации уште во почетните фази од проектниот циклус.

Сл. 4: Структура на развојниот циклус во RUP прикажана во две димензии [12]
Проектот во овој метод, е поделен на 4 фази [13]:
 Инцепција или иницијализација (до крајот на овој процес треба да бидат проценети
потребните средства за конкретниот проект, неговата изводливост, определување на
неговите крајности и можни ризици, креирање на бизнис случај (business case),
дефинирање на опсегот за дизајн и иницијалната архитектура, креирање на
прелиминарен распоред на проектот)
 Елаборација (треба да биде доразвиена основната архитектура со многу повеќе
специфични проектни детали како и оние функционалности и issues кои ќе бидат
вклучени во проектот земајќи ги во предвид перформансот и безбедноста, да се постигне
согласност во однос на конструкцискиот план, главна цел е во однос на утврдените
ризици да се идентификуваат покритичните и да се започне што поскоро со справување
со истите, креирање на дијаграми за корисничките случаеви, концептуални и
архитектурални дијаграми)
 Конструкција (системските карактеристики се имплементираат во серии од кратки,
временски итерации, од кои како краен резултат се продуцира функционален дел од
софтвер, инкремент, кој ќе биде доволен за прелиминарно тестирање во реални услови а
содржи дополнителни или подобрени функционалности споредено со претходниот
инкремент)
 Транзиција (системот се претставува на клиентите и потенцијалните корисници,
односно сите заинтересирани страни во продуктот, при што проектот се смета дека е
завршен кога членовите на проектниот тим и заинтересираните страни после
спроведувањето на тестирањето за прифатливост (acceptance testing) и бета тестирањето
(beta testing,) се согласат дека целите поставени на почетокот се остварени и дека
корисниците се задоволени. Притоа сите пронајдени багови мора да бидат решени).
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3.2

Карактеристики на тешките методологиите

Од претходно претставените тешки методи, дефинирани преку нивните предности,
недостатоци и основни дисциплини, може да се извлечат и главните карактеристики на
традиционалниот концепт на софтверски развој.
Тешкиот процес во овие методи, го сочинуваат секвенцијални чекори кои мора да бидат
дефинирани и документирани до најмали детали. Таквата конструкција не подржува промени во
барањата а истата мора да биде позната уште пред да се започне со било каква проектна
активност. Со таквиот дисциплиниран развој кој мора строго и доследно да се спроведува, се
смета дека софтверскиот развој ќе се направи да биде попредвидлив и поефективен. Една од
главните критики беше дека истите се премногу бирократски, и дека премногу работи постојат
кои треба строго да се следат, што целата стапка на развој значително ја успорува. Како главни
карактеристики на оваа група на методи може да се сумираат [2]:
 Предвидлив пристап – Тенденција на овие методологии е да испланираат голем дел од
проектот и тоа многу детално, однапред за подолг временски период. Таквата
инженерска дисциплина го подржува предвидливиот и репитабилен развој. Голем труд и
време се вложува на одредување на сите потреби и претпоставки како би се однесувал
системот и како истите ефективно да бидат задоволени. Постои силно уверување дека
развојот на системот ќе ги следи токму на начинот на кој се идентификувани. Тоа е
цврста основа на конструкцискиот процес. Притоа се реализира и распределба на
задачите за развојниот тим и соодветни предвидувања во однос на времетраењето и
буџетот.
 Детализирана документација – Главен процес во тешките методологии е
дизајнирањето на продуктот однапред, во кој постои уверување дека е возможно да се
соберат сите клиентски барања во однос на проектот, пред да се напише било каков код.
Како клучен дел од целокупната документација, сметаат дека претставува токму
документот со дефинираните барања.
 Ориентираност кон процеси (Process Oriented) – Целта на тешките методологии е да
се дефинира процес кој ќе функционира одлично за секој оној кој што ќе го користи.
Процесот ќе се состои од одредени конкретни задачи кои треба да бидат изведени од
страна на менаџерите, дизајнерите, девелоперите, тестерите. За секоја одделна задача
постои строго дефинирана процедура, која секој член на тимот треба да биде способен
да ја спроведува ефективно.
 Ориентираност кон алатки (Tool Oriented) – Проектни менаџментски алатки, едитори
на код (code editors), компајлери, мора да бидат користени од страна на системските
девелопери за комплетирање и достава на секое issue.
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4

Лесни методологии

Како што расте големината на системите и софтверите за кои има потреба да бидат
креирани, нестабилноста и нерелијабилноста на софтверскиот менаџмент, се јавува потреба од
поголем тим од квалификувани девелопери и многу покомплексна комуникација и координација.
Од една страна се потешко станува да се моделира комплетно и прецизно однесувањето на
големи дискретни системи, надополнето со фактот дека софтверските проблеми, луѓето и
нивните идеи, се менуваат, па за корисниците станува уште потешко прецизно да ги изразат
нивните потреби во форма во која девелоперите може да ги разберат. Од друга страна пак, се
бараа поедноставни, побрзи и пофункционални софтверски развојни процеси, со кои би се
унапредил и подигнал квалитетот на софтверскиот развој на повисоко ниво. И иако некои од
тешките методи како UI, се сметаа за итеративни по природа, сепак не беа развиени до тоа ниво,
да можат ефективно да се справат во динамички околини. Еволуирањето на развојните
методологии беше поттикнато и со цел [14]:
 да се да оптимизираат и совладаат недостатоците на тешките методологии
 да се дозволи софтверско прототипирање (software prototyping) со што би се добило
многу подобро разбирање за тоа што се сака да се постигне со барањата
 редуцирање на времето на достава со импресивно подобрен квалитет
 зголемување на можноста за повторна употреба на системите и нивните инкременти.
Резултатот на оваа еволуција беа лесните методологии, или агилно моделирање (Agile).

4.1

Историја на итеративниот развој

Иако официјално самиот поим агилност за прв пат беше претставен во 2001 година,
проучувањето на инкременталните софтверски методи започна уште во 1957 година, при што во
1974 година веќе беше претставен и труд на E.A.Edmonds со добар увид во прилагодливите
развојни процеси. Истите методи паралелно беа развиени и претставени и од Нујоршкиот
Телекомуникациски системски развоен центар (New York Telephone Company's Systems
Development Center) под дирекција на Dan Gielan. Во 1970, Tom Glib започна со објавување на
концептите на Еволуционарнииот Проектен Менаџмент (Evolutionary Project Management - EVO)
кое пак еволуира во Компетитивно инженерство(Competitive engineering), за кон доцните 70ти
во САД, Gielan официјално да ги претстави концептите и придобивките од оваа методологија.
Во 1990 веќе беше дадена и масовна јавна критика на претходно развиените процеси, осудувајќи
ги како бирократски, нефлексибилни и премногу строго регулирани. Кон средината на 1990, тие
ставови станаа увод во лесните методологии [15].
Агилниот софтверски развој и основите на овој принцип на работа произлегоа од т.н.
Агилен Манифест (Agile Manifesto). Во февруари 2001, 17 водечки софтверски професионалци
се сретнаа во Snowbird, Utah, врз основа на нивните искуства со предизвиците и лимитациите на
традиционалниот развој, да дискутираат за лесните развојни методи. Репрезентативците на
Екстремно програмирање (Extreme Programming - XP), Scrum, Динамичен системски развоен
метод (Dynamic System Development Method - DSDM), Прилагодлив софтверски развој (Adaptive
Software Development - ASD) Развој воден од функционалности (Feature Driven Development FDD), Кристални методи (Crystal Methods - Crystal),...по дводневните средби, го објавија
Манифестот за Агилен Софтверски Развој.
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Некои од неговите автори основаа и Агилната Алијанса (Agile Aliance), непрофитабилна
организација која го промовира софтверскиот развој во согласност со принципите и вредностите
наведени во манифестот. Манифестот гласи [16]:

Сл. 5: Манифест за Агилен Софтверски Развој [16]
Тие појаснаа и зошто повеќе ги ценат вредностите дадени на левата страна [17]:
 Индивидуи и интеракции – во агилниот развој, сопствената организација и
мотивацијата се многу важни, како и интеракциите – колокацијата (co - location) и
програмирањето во парови (pair programming). Тимот е најмногу одговорен за успехот на
проектот, затоа мора да се верува во способностите на тимот и фактот дека тимот многу
повеќе би научил од самото развивање на софтвер отколку што би научил од екстензивно
и преобемно планирање.
 Функционален софтвер - функционалниот софтвер ќе биде многу покорисен и
поприфатлив во споредба со презентирање на документација пред клиентите на
средбите. Продуцираните инкременти при секој итеративен циклус имаат далеку
поголема вредност за нив, затоа што секој клиент би сакал да го види софтверот кој што
го нарачал, што поскоро, во функционална состојба. А со овие методи тимот е подготвен
тоа да го стори.
 Соработка со клиенти – барањата не можат комплетно да бидат собрани и дефинирани
на почетокот на софтверскиот развоен циклус, заради тоа континуираното вклучување
на клиентите и добивањето на повратни информации и одговори од нивна страна е многу
важно.
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 Одговор кон промени – агилниот развој е фокусиран на брзи одговори кон промени и
континуиран развој. Процесот на учење се случува за време на целокупниот развоен
циклус на продуктот и обезбедува вредни информации за кои се очекува дека би можеле
многу да помогнат во подобрувањето на продуктот во наредната итерација.
Според Kent Beck, Манифестот за агилен развој е базиран на 12 принципи [16]:
 Највисок приоритет е клиентот да биде задоволен, и тоа преку рано и континуирано
доставување на функционален софтвер.
 Промените во проектните барања се добредојдени дури и доцните фази на софтверскиот
развоен циклус.
 Функционалниот софтвер се доставува често (седмици наспроти месеци)
 Функционалниот софтвер е примарна мерка за прогрес.
 Агилните процеси промовираат одржлив и стабилен развој. Клиентите, девелоперите и
корисниците треба да бидат способни да го одржат константното темпо на развој на
ограничено време.
 Блиска, секојдневна соработка помеѓу деловните луѓе и програмерите, за време на целиот
проект.
 Најефективниот и најефикасниот начин за размена и пренесување на информации во
рамките на развојните тимови е преку лице-во-лице (face-to-face) комуникација.
 Проектите се развиваат од страна на мотивирани индивидуи, на кои треба и може да им
се верува. Неопходно е да им се обезбеди соодветна околина за работа, подршка и да им
се верува дека ќе успеат да ја извршат работата. Тимот ја претставува движечката сила
која води кон успех на проектот.
 Континуирано внимание на техничката совршеност и добриот дизајн ја засилуваат
агилноста.
 Едноставност – уметноста на максимизирање на обемот на работа која не е завршена – е
од суштинско значење.
 Најдобрите софтверски архитектури, барања, дизајн, произлегуваат како резултат на
работата на тимови кои сами си ја организираат работата и начинот на нејзино
спроведување (self-organizing teams).
 На константни интервали, тимот анализира и бара начини како да стане поефективен, и
според тоа го менува и се прилагодува начинот на работа соодветно во однос на
променливите околности.
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4.2

Методи за агилен софтверски развој

Агилен развој е термин со кој се опишани неколку агилни методи. При потпишувањето на
Манифестот за Агилен Развој, во овие методологии беа вклучени: Scrum, XP, Crystal, FDD, ASD
и DSDM. Подоцна во оваа група беше вметнат и LSD [18].

Сл. 6: Методи за агилен софтверски развој [18]
Постојат одредени Агилни практики или техники, кои во одреден степен се застапени во
некои од погоре наведените методи. Тоа се еден вид на вредности и принципи кои помагаат во
спроведување на агилноста [19].

Сл. 7: Практики за Агилно моделирање [16]
Во овој труд, како што беше претставено и во воведот, од Агилните методи, посебен акцент
ќе биде ставен на Scrum и особено детално ќе бидат објаснети неговите составни компоненти,
улоги, активности, артефакти, на еден начин се што спаѓа во рамките на Scrum како термин.
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Претходно ќе бидат генерално објаснети останатите методи а за него ќе бидат напоменати само
одредени податоци при споредбата на функционалните карактеристики на агилните методите
(4.4). Деталната Scrum разработка е поставена во шестото поглавје.

4.2.1 Агилен унифициран процес
Agile Unified Process - AUP, се среќава како симплифицирана верзија на RUP, развојна,
процесна рамка, која воедно не е само самостоен, конкретен и прескриптивен процес туку, една
прилагодлива развојна средина наменета да може да биде прилагодена од страна на проектните
тимови. AUP иако користи агилни концепти и техники за развој на бизнис апликации, сепак во
својата основа ја има концептологијата на RUP.
Во рамките на AUP, постојат седум дисциплини [20]:
1. Модел. Мора да се разбере бизнис логиката на организацијата, доменот на проблемот кој
се обидуваме да го решиме во самиот проект, воедно да се идентификува остварливо
решение за конкретниот проблем.
2. Имплементација. Трансформирање на моделите во извршлив код и спроведување на
unit тестирање (unit testing).
3. Тестирање. Објективна евалуација со цел да се загарантира квалитет. Тоа вклучува
пронаоѓање на дефекти, валидација дали системот работи онака како што е дизајниран
да работи, и да се осигураме дека сите барања се исполнети.
4. Деплоирање. Планирање на испораката на системот како и извршување на тој план со
цел конкретниот систем да биде достапен за крајните корисници.
5. Конфигурациски менаџмент. Контролирање на пристапот до проектните артефакти,
што воедно вклучува не само следење на артефактните верзии со тек на време туку и
контролирање и управување со промените врз нив.
6. Проектен менаџмент. Насочување на активностите кои се вклучени во самиот проект
со цел продуктот да се достави навреме и во рамките на буџетот. Притоа, доделување на
задачи кон членовите на тимот, следење на прогресот, отстранување дефекти.
7. Развојна средина. Подршка за тимот, преку осигурување дека соодветниот процес,
насоки (стандарди и упатства), како и алатки (хардвер, софтвер) се достапни за него.
AUP е базиран на следните филозофии [20]:
1. Тимот знае што точно работи. На членовите на тимот може ќе им биде потребно
упатување и насоки од повисоко ниво, но, најчесто тој е одговорен за својата работа и
знае како истата да ја извршува.
2. Едноставност. Се што е потребно се опишува концизно, во неколку страни.
3. Агилност. Се мора да биде во согласност со вредностите и принципите на агилниот
софтверски развој.
4. Фокусирање кон активности со висока вредност. Фокусот мора да се стави само на
оние активности кои се есенцијално важни, а не на секоја можна работа која може да
биде потребна во рамките на проектот.
5. Независен избор на алатки. Може да се користи било кој сет на алатки. Препорачливо
е сепак да се користат алатки кои се соодветни за конкретната проектна ситуација.
6. Прилагодливост. Можеме да го прилагодиме AUP со цел да ги задоволи нашите потреби
за проектот.
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AUP разликува два типа на итерации. Развојните итерации резултираат со деплоирање во
фазата за обезбедување на квалитет односно фазата на тестирање (Quality assurance – QA) а
продукциските итерации со деплоирање во продукционата област. Со ова се прави значајна
разлика во однос на RUP [20].

Сл. 8: Инкрементални достави при развој на проект со AUP [20]

4.2.2 Кристални методи
Crystal Methods – Crystal, не е всушност индивидуална методологија туку е еден вид на
фамилија од методологии кои варираат врз основа на големината и комплексноста на проектите.
Според Cockburn не постои една големина на методологија која би одговарала на секој развоен
процес па затоа спектрумот од различни методи ги именува според бои кои кореспондираат на
геолошката тежина на проектот. Така како составни имплементации на Crystal методите се:
Кристално Јасен (Crystal Clear), Кристално Жолт (Crystal Yellow), Кристално Портокалов
(Crystal Orange), Кристално црвен (Crystal Red) и Кристално Кафеав (Crystal Maroon). Значи
според тоа најлесните и најмалите проекти треба да започнат со Clear методологијата како
најагилна, а како што се усложнуваат и се зголемува тимот, мора да користат некоја од
последователните методи, со претходно присвојување на нивните карактеристики и практики
[21].
Crystal Clear како оптимизација на Crystal методите, може да биде применета кога
тимовите се составени од 6 – 8 колоцирани девелопери, за кои се претпоставува дека ќе работат
во иста просторија заедно. Таа се фокусира на ефикасноста и хабитабилноста како значајни
компоненти на проектната безбедност. Најголем акцент се става врз луѓето, нивната
интеракција, заедница, вештини, талент, комуникација и уверување дека токму овие
карактеристики најмногу влијаат врз перформансот. Како значајни но, во секундарна улога се
ставени процесите и артефактите. [22]
Притоа ваквата филозофија подразбира дека секој од тимовите кои работат врз даден
проект имаат различен сет на вештини и способности заради што секој тим треба да применува
уникатен процес на работа кој ќе биде прилагоден кон него, а тука оваа методологија е многу
значајна бидејќи дава корисни насоки како да се присвои и прилагоди кон индивидуалните
потреби на секој тим и како да се применува во различни типови на проекти. Се очекува
функционалниот софтвер да биде доставуван на секои два до три месеци, иако тимот може да се
договори да работи на помали итерации. Корисничката вклученост е детерминирана и со по два
прегледи на секоја достава и испорака на инкрементот.
Клучни принципи врз кои се засноваат Crystal методите се: честа достава на функционален
код до корисниците, рефлективно подобрување, осмотска комуникација која подразбира дека
членовите ќе се консултираат еден со друг на дневна база во однос на проектните приоритети,
безбедност како во однос на членовите на тимот и нивната комуникација така и во однос на
крајните корисници и ефектот кој ќе го има врз нив продуктот кој ќе се креира, фокусираност на
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тимот мора, пристап до крајните корисници, автоматски тестови и интеграција. Притоа во однос
на артефакти, потребна е само минимална документација и планирање, кориснички случаеви,
тестни случаеви (Test cases), објект модел [22].

4.2.3 Динамичен системски развоен метод
Dynamic System Development Method – DSDM, како процесна рамка, беше претставена во
1994, со цел да даде увид на дел од дисциплините разработени во Брзиот Апликациски Развој
(Rapid Application Development - RAD). Martin Fowler, еден од авторите на Манифестот за Агилен
Софтверски Развој, пишува, “DSDM is notable for having much of the infrastructure of more mature
traditional methodologies, while following the principles of the agile methods approach”[14], значи
станува збор за еден вид на комбинација од принципите на двете развојни методологии.
Главната идеја зад DSDM принципот е да се одреди времето и ресурсите кои се на
располагање а потоа да се прилагоди количината на функционалност која соодветствува,
наспроти одредување на потребната функционалност а прилагодување на времето и ресурсите
за нејзино постигнување.
Како дел од DSDM имплементацијата можеме да наброеме 9 принципи кои се еден вид
насока како тимовите треба да работат со цел да можат константно да доставуваат функционален
софтвер [23]:
1. Фокусирање кон бизнис потребите.
Приоритет е доставување на систем кој ги задоволува тековните бизнис потреби. Поважно е
да се разберат и реализираат бизнис приоритетите, отколку техничката перфекција.
2. Фокус врз навремена и фреквентна достава.
Фокусирајќи се на бизнис приоритетите неопходно е временски да се распредели
извршувањето на работата на пократки периоди и да се вложи напор секогаш да се исполнуваат
претходно определените рокови.
3. Колаборативен и кооперативен пристап.
Инволвирањето на оние кои ќе го користат продуктот и клиентите е важно за да се добие
продукт кој ќе биде корисен за оној кој ќе го применува. Притоа мора сите да соработуваат.
4. Никогаш да не се прави компромис во однос на квалитет.
Потребното ниво на квалитет на продуктот, треба да биде дефинирано уште на самиот
почеток, и мора да се погрижиме квалитетот да не стане променлива. За таа цел мора да се
дизајнира, документира, ревалидира и тестира континуирано, во секоја фаза од развојниот
процес.
5. Инкрементален развој врз цврста основа.
Континуираното тестирање и проверка на функционалноста на секој доставен инкремент
дали ја исполнува посакуваната бизнис вредност и примарна цел на клиентот, можноста за
промени, даваат цврста основа која понатаму се надградува со други инкременти.
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6. Итеративен и инкрементален развој.
Фреквентна достава на верзии на продуктот, под претпоставка дека доставата на нешто кое
е доволно добро, во секоја фаза, е секогаш подобро отколку доставата на нешто совршено но, на
крај, поткрепено и од фактот дека најголем дел од деталите произлегуваат во подоцнежниот дел
од развојот.
7. Континуирана комуникација.
Лице-во-лице комуникацијата и секојдневните средби на членовите на тимот и клиентските
претставници, е неопходна за да се координира работата во насока кон посакуваното бизнис
решение.
8. Демонстрирање на контрола.
Со цел да се спроведе извесна контрола треба да се користи соодветно ниво на формалност
за следење на прогресот и репортирање, притоа самиот напредок да се мери преку фокусирање
на доставените продукти наместо на комплетираните активности.
9. Правило: 20% / 80%
DSDM подразбира дека 80% од решенијата можат да бидат донесени во 20% од времето
потребно за да се креира целиот продукт. Фокусот е ставен на тие 80%, оставајќи ги останатите
20% за подоцнежна ревизија.

Сл. 9: Фази во DSDM развојниот процес [21]
Класичен DSDM проект се состои од 3 фази со одреден сет на дефинирани улоги и нивни
одговорности: пред - проектна фаза, фаза на проектниот развоен циклус како и пост - проектна
фаза [24]:
 Првата фаза не е строго дефинирана и се случува пред официјално да започне проектот.
Проектот и неговите приоритети се концептуализираат, тимот се обврзува за негова
реализација, се дефинира буџетот и се донесува одлука да се започне со проектот.
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 Развојниот циклус на проектот, во себе вклучува 5 фази:
 Првите две комплементарни фази, го овозможуваат физибилното (feasibility) и
бизнис истражувањето. При физибилното истражувањето, се испитува погодноста
на DSDM пристапот за конкретниот тип на проект, како и дали проектот може да
биде комплетиран во рамките на предвиденото време и ресурси. Како резултат ќе
биде генериран физибилен извештај, физибилен прототип како и глобален развоен
проектен план. Бизнис истражувањето ги проучува бизнис аспектите на проектот.
Дали проектот е доволно оправдан од бизнис гледна точка, кои се учесници и
заинтересирани страни, како и креирање на добар план за работа со дефинирање
што точно е потребно секоја страна да придонесе и кои технологии за да се развие,
тестира, деплоира и одржува продуктот кој ќе се креира.
 Следната фаза се однесува на функционалниот модел, при што најпрво се
идентификуваат функциите кои системот треба да ги извршува и начинот на кој
треба да ги извршува. Потоа се креира и прототип од тие функции. На крајот се
проверува коректноста на развиениот прототип, што може да се направи или преку
тестирање од страна на крајните корисници или пак преку разгледување на самата
документација.
 Следува фазата на дизајнирање. Продуктот се дизајнира и развива во секоја од
дефинираните итерации. Секоја итерација завршува со креиран дизајн модел, кој
потоа се кодира и може да биде употребен од крајните корисници за ревидирање и
тестирање, со цел да се утврди неговата коректност.
 Последната фаза е имплементацијата. Продуктот е веќе комплетиран, заедно со
целокупната негова документација, споредбата на барањата и колку истите се
реализирани во самиот продукт. Крајните корисници го одобруваат тестираниот
систем за имплементација и се даваат насоки за подготовка на крајните корисници
за тоа како да го користат конкретниот систем. Се разбира следно се имплементира
тестираниот систем во развојната корисничка средина, и се утврдува дали ќе се
продолжи со наредната фаза, или ќе биде вратен во претходната.
 Во пост – проектната фаза проверуваме дали креираниот систем функционира ефективно
и ефикасно. Тоа се реализира преку одржување, додавање функционалности и нивни
корекции, според DSDM принципите. Одржувањето се спроведува во циклус слично
како што беше и развиван.
Основни техники на DSDM [24]:
 Фиксираните и ограничени периоди (time boxing), концентрирајќи се на приоритетните
issues и развој на продуктот, со дозволениот буџет и саканиот квалитет.
 Приоретизацијата се врши во согласност со MoSCoW принципот. Доколку буџетот или
крајниот рок истекува, единствена променлива остануваат барањата, и најчесто она што
е со помал приоритет се отстранува.
 Must – мора да се имаат барањата кои се есенцијални и фундаментални за
системот.
 Should – треба да се имаат барањата кои се важни за бизнис солуцијата.
 Could – може да се имаат барања кои се корисни, но може да се работи и без нив.
 Won’t – нема да се земат барања кои не се неопходни за тековната итерација, и
кои може да почекаат за имплементација.
 Прототипирање – Како техника е особено практицирана од DSDM, а прототипите
помагаат сите заинтересирани страни да добијат подобра слика за системот.
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 Прилагодени работни средини – За да се постигне целта на даден проект неопходно е да
се обезбеди соодветно место кое би било идеално за состанување на сите заинтересирани
проектни странки, и би се поттикнала продуктивноста.

4.2.4 Прилагодлив софтверски развој
Adaptive Software Development – ASD, нуди агилен и предвидлив пристап за динамични и
високо променливи софтверски проекти, бидејќи не е возможно да се планира успешно во
непредвидлива и променлива бизнис средина, согледувајќи го планирањето како парадокс во
таквите средини. Затоа статичкиот план – дизајн каде секое отстапување од него е согледано
како грешка која мора да биде поправена, е заменет со динамичен спекулативен – колаборациски
развоен циклус каде секоја девијација води кон коректно решение. Ваквиот план го исполнуваат
3 фази [23]:
 Шпекулирање – дефинирање на проектната мисија и разјаснување на она што е нејасно.
 Соработка – за развој на променливи системи тимската работа е од големо значење.
 Учење – препознавање и реагирање кон грешки, прифаќање и имплементирање на
промени.
ASD се фокусира повеќе на резултатите и нивниот квалитет, отколку на процесите кои се
користат за нивно продуцирање. Во непредвидлива средина неопходно е луѓето да соработуваат
со цел да се справат со несигурноста. Менаџментот заради тоа најмногу е фокусиран на
поттикнување на комуникацијата и креативноста отколку давање на наредби за тоа што треба да
се прави.
Во традиционалните предвидливи средини, процесите се спроведуваат на истиот начин на
кој и биле дефинирани без апсолутно никакви отстапки заради што процесот на учење е
обесхрабрен. Затоа пак во прилагодливите средини, сознавањето се случува кај сите засегнати
страни во проектот, и девелоперите и клиентите ги испитуваат меѓусебните предлози и ги
користат резултатите постигнати во секој развоен циклус со цел да го прилагодат следниот, така
што и планот и дизајнот примарно дефинирани неминовно се менуваат како што се одвива
развојот.
ASD нема детализирани принципи и процедури како XP и останатите методи, туку повеќе
обезбедува платформа која најмногу се посветува на охрабрување на учењето и соработката.
Заради тоа не е претставена како методологија за креирање на софтверски проекти туку повеќе
како пристап или пак однесување кое треба да биде присвоено од организациите при примената
на агилните процеси [23].
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4.2.5 Екстремно Програмирање
Името на оваа развојна дисциплина, Extreme Programming – XP, произлегува од идејата
вообичаените софтверски принципи и практики да се подигнат на екстремно ниво. Со ова како
што поминува времето проблемот е и подобро сфатен, а цената која би ја платиле поради тие
промени настојува да се редуцира со спроведување на неколку кратки развојни циклуси, во кои
членовите на тимот паралелно посветуваат внимание на сите развојни фази.
EX е еден од најприменуваните агилни методи особено во САД, пред се затоа што ја
нагласува клиентската сатисфакција и можностите за многу често давање на повратни
информации од нивна страна. Наместо достава на се што можеби би сакале да биде доставено во
одреден период во иднина, овој процес го доставува софтверот кој што ни е потребен онака како
што е потребен. Притоа клиентот сам го одредува приоритетот на функционалностите а
девелоперите се одговорни за нивното проценување. Во некои случаеви тоа може да се јави како
проблем затоа што неопходна е 100% посветеност и достапност на клиентот во текот на проектот
[25].
Од сите агилни методи, XP е единствениот кој обезбедува темелни и прецизни дисциплини
за начинот на кој девелоперите треба да ја извршуваат нивната секојдневна работа. Секоја од нив
ги потврдува вредностите и принципите на агилниот развој [24].
 Целосен тим (Менаџерите, клиентите, девелоперите се рамноправни партнери во
колаборативните тимови. Им обезбедува едноставна но, ефективна средина во која
тимовите се високо продуктивни. Самите си се организираат и секој придонесува на оној
начин на кој може при решавање на проблемите или пак при развој)
 Планирање на итерациите и испораките на продуктот (програмерот проценува колку
труд и време е потребно за имплементација на клиентските барања а клиентот го
одредува тајмингот за достава на инкрементот врз основа на тие проценки). Така ќе се
знае што ќе биде доставено до одредена дата, и што ќе се развива следно.
 Кратки и мали итерации (апликациите се развивани во серија од мали, фреквентни и
ажурирани верзии)
 Метафора (системот се дефинира како резултат на т.н. метафори помеѓу клиентот и
програмерите од кои треба да се опише и дефинира како системот ќе работи)
 Едноставен дизајн (акцентот се става на дизајнирање на наједноставното можно
решение и отстранување на секоја непотребна функционалност и дополнителен код)
 Рефактурирање (вклучува реструктурирање на системот со отстранување на
дупликатите, подобрување на комуникацијата, поедноставување и додавање на
флексибилност но, без промени во функционалноста на програмата)
 Програмирање во парови (целокупниот продуциран код е напишан од парови на
програмери кои работат заеднички на еден компјутер)
 Колективна сопственост (ниту еден член на тимот не е одговорен за индивидуалните
сегменти на кодовите туку секој може да го промени секој дел од кодот и во секое време)
 Континуирана интеграција (нов дел од код може да биде интегриран во тековниот
систем веднаш штом биде подготвен, притоа системот повторно се развива и сите
тестови мора да поминат успешно за промените да бидат прифатени)
 40 часовна работна недела (повеќе од 40 часа неделна работа се третираат како
проблем)
 Достапен клиент (клиентот мора да биде постојано достапен за развојниот тим)

21

 Стандарди за кодирање (постојат правила за кодирање и истите мора да бидат следени
од страна на програмерите со цел да се обезбеди конзистентност и да се подобри
комуникацијата во тимот)
Многу од останатите агилни методи, ги прошируваат и подобруваат процесите на развој
со применување на некои од претходно наведените XP практики.

Сл. 10: Фази во развојот на XP проекти [2]
Едноставноста, како дел од XP ги охрабрува програмерите да започнат со наједноставното
решение, кое ги задоволува тековните потреби, а кон кое подоцна може да бидат додадени
дополнителни функционалности кои би ги задоволиле натамошните потреби. Едноставниот
дизајн и едноставниот код ја подобруваат и комуникацијата, бидејќи колку се истите
поедноставни толку и побрзо и подобро ќе бидат сфатени од програмерите во тимот. Кодирањето
и дизајнирањето на некои идни неопределени барања кои би можеле да се променат пред да
станат значајни, го внесува ризикот од трошење на ресурси на нешто што можеби нема да биде
потребно а одложување на нешто што е од основна важност. Од тука доаѓа и поврзаноста помеѓу
двете вредности.
Во однос на скалабилноста, главниот недостаток е што со оваа методологија некогаш може
да биде проблем тоа што документација речиси и не постои, така што за некои тимови
единствените артефакти кои се креирани, се должат на вербалната комуникација и кодирањето.
Заради тоа и за компании кои се нови во присвојувањето на овој принцип е тешко да одредат
како да ги решат архитектурните и дизајн прашања [25].
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4.2.6 Развој воден од функционалности
Овој агилен метод, Feature Driven Development – FDD, всушност претставува софтверски
развоен процес, кој за прв пат беше применет за развој на комплексна софтверска банкарска
апликација во доцните 90ти. Она по кое се разликува од останатите агилни методи е што не го
покрива целокупниот софтверски процес туку најмногу се посветува и фокусира врз фазите на
дизајн и кодирање. Се бележат 6 гранични активности [26]:

Сл. 11: Процентуална посветеност при комплетирање на FDD фазите [26]
FDD можеме да го разделиме на 5 фази, при што првите три фази се комплетираат на
почетокот на проектот а последните две се итеративниот дел од процесот, прилагодување кон
промените и барањата на бизнис потребите [27].
 Комплетен развој на моделот. Проектот започнува со преглед на целокупниот контекст
на системот, и моделирачката област. Се креираат предлог модели, од кои потоа се
избира или еден од предложените или пак се прави некоја комбинација од нив, со што се
дефинира еден конечен модел кој понатаму се модифицира и му се додаваат
функционалности. Тоа може некогаш да биде и проблем, особено при примена на
принципот врз постоечки системи кои немаат модели.
 Креирање на листата на функционалности. Таа произлегува од дефинираните бизнис
барања на клиентите. Секоја функционалност треба да може да биде комплетирана за
временски период од две седмици или помалку, во спротивно препорачливо е истите да
се декомпонираат. Секоја од нив е изразена во форма:
<акција><резултат>од|за|на|до|<објект>
(<action>the <result><by|for|of|to|><a(n)><object>)
 Планирање според функционалностите. Се креира план на проектот и се подредуваат
функционалностите според нивниот приоритет.
 Дизајн според функционалностите. Откако се селектирани функционалностите кои
треба да бидат комплетирани во итерацијата која следи, за секоја се креира секвенцијален
дијаграм. Девелоперите започнуваат со редефинирање на целокупниот модел и негово
дизајнирање.
 Развивање според функционалностите. Се започнува со кодирање и развивање на
функционалностите, а после успешна инспекција на кодот (code inspection) и unit
тестирање, доколку се добие квалитетен код и дизајн, со елиминирани дефекти, се
доставува комплетираната функционалност за понатамошен развој.
Притоа многу значајни се репортите, со кои се добива точно известување за проектниот
прогрес, комплетираните активности, и ефикасноста на вработените. Се настојува истите често,
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односно при секоја итерација, да се спроведуваат со цел проектот навреме да се насочи кон
крајната цел и да се пронајде решение за утврдените дефекти.
Една од главните разлики со другите методи од оваа група е што овој принцип го
промовира индивидуализмот т.е. индивидуалното комплетирање на задачите и индивидуалниот
успех или неуспех, наспроти тимската ориентираност, која е нагласена и како агилен принцип
[26].

4.2.7 Канбан
Kanban името потекнува од јапонски збор кој во превод означува визуелна табла, реклама
(“signboard”) или билборд (”billboard”). Тоа е една од поновите техники за менаџирање на
софтверскиот развој на високо ефективен начин, со контролирање на логистичката организација,
одредувајќи што треба да се продуцира, кога и колку да се продуцира. Истиот е заснован врз
“just-in-time” (JIT) продукцискиот систем на Toyota и Lean производството. Комплетниот процес,
започнувајќи од дефинирање на задолженијата па се до нивна достава до клиентот, е видлив за
сите учесници како за девелоперите така и за клиентите, пришто не смее тимот да биде
преоптоварен со задолженија, заради што се применува и лимитирање на работата која е во
прогрес (Work-in-progress - WIP) [28].
Продукцијата се детерминира и насочува според реалните потреби на клиентите. Во
случаеви каде е потешко тие да се предвидат, се возвраќа брзо на секое забележано барање, затоа
што во спротивно, можно е да дојде и до загуби во производството.
За да биде Kanban успешен, мора да се следат строги правила на употреба. Како на пример,
да не се испраќаат продукти со дефекти во итеративните процеси, во кои пак се препорачува да
се работи само на она што е навистина потребно и во мера во која е барано, да се стабилизира и
рационализира процесот. Како клучна компонента на Kanban се т.н. Канбан картички (Kanban
cards), на кои се претставуваат новите клиентски барања, issues или пак функционалности со кои
се сигнализира подоцна препознаен недостаток во производството или пак во креираниот
продукт, при што истиот треба да се надополни.
Kanban методот, како што е формулиран од David J.Anderson, е пристап за
имплементирање на инкрементални, еволуционарни процесни и системски промени, во
организациите. Истиот е базиран на следните основни принципи [28]:
 Да се започне со она што е познато. Kanban методот не пропишува одреден специфичен
сет на улоги или процесни чекори, кои мора да бидат имплементирани. Така истиот може
да биде започнат без вршење на никакви претходни промени или прилагодувања, врз
веќе постоечката организација и тек на работа. Според тоа е многу лесно да се започне
со имплементација на Kanban во било која средина.
 Согласност да се воведуваат инкрементални и еволуционарни промени.
Организацијата и тимот мора да се согласат дека малите континуирани промени се
единствениот начин да се подобри системот, и тие подобрувања да продолжат да
егзистираат во него. Далекосежните промени може да изгледаат како поефективни но,
најчесто истите не успеваат заради отпорот и стравот на членовите на тимот, дека е
премногу ризично истите да се имплементираат.
 Почит кон тековниот процес, улоги, одговорности. Многу веројатно е дека, во
начинот на кој конкретната компанија работи, постојат одредени елементи кои добро ги
завршуваат работите и вреди да се задржат. Со давање на согласност да се почитуваат
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постоечките улоги, одговорности, работни позиции, делумно би го елиминирале стравот
од воведување на промени и би го олесниле нивното спроведување.
 Лидерство на сите нивоа. Мора истото да биде поттикнато на сите нивоа во
организацијата, од индивидуалните контрибутори во рамките на тимот па се до
повисокиот менаџмент.
Во однос на Kanban практиките може да издвоиме 6 позначајни [28]:
1. Визуелизација. Визуелизацијата на протокот на работа како и истиот да се направи
видлив е неопходно за да се разбере како работата се извршува и како истата ќе продолжи
да се спроведува понатаму. Без тоа да биде правилно разбрано, преземањето на
вистинските промени ќе биде потешко. Вообичаен начин за визуелизирање е користење
на посебна табла или пак ѕид на кој ги поставуваме Kanban картичките на кои се
претставени дефинираните issues и нивните статусни состојби.

Сл. 12: Пример за Kanban проектна табла [28]
2. Лимитирање на работата која е во прогрес. Лимитирањето подразбира
имплементирање на систем за повлекување (Pull System), на делови или пак на
комплетниот тек на работата. Самиот систем ќе дејствува како главен стимул за
континуирани и инкрементални промени. Притоа се настојува да нема голем обем на
работа која е моментално во прогрес на секое ниво во работниот процес, а нова работа се
воведува веднаш штом има доволно капацитет за нејзино извршување.
3. Менаџирање со протокот на работа. Потребно е да се набљудува и следи континуирано
протокот на работа во секоја состојба и фаза на работниот процес, истиот да се мери и да
се креираат репорти за него. Преку активно следење и менаџирање со овој проток,
промените на системот можат да бидат евалуирани и насочени на начин на кој би имале
позитивни или пак негативни последици на системот.
4. Да се направат полисите експлицитни. Се додека механизмот на даден процес не се
направи експлицитен, често е тешко или пак невозможно да се дискутира за негово
подобрување. Без експлицитно сфаќање како нештата работат и како работата всушност
се извршува, секоја дискусија за проблеми кои би се појавиле станува субјективна. Во
спротивно кога постои експлицитно разбирање, може да се поведе порационална,
емпириска и објективна дискусија а и да се постигне консензус на предлозите за
подобрување и напредок.
5. Добивање на повратни информации. Соработката во рамките на тимот, константно
проверување на протокот на работа и она што се бара од страна на клиентот, преку
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редовно примање на повратен одговор од клиентска страна во однос на сработеното, е
витално за овозможување на неопходните промени. Оние организации кои го немаат
имплементирано овој процес, најчесто немаат подобрувања во процесот на работа на
тимско ниво.
6. Колаборативно подобрување, експериментално еволуирање (со користење на модели
и научни методи). Принципот кој се однесува на работата која е во прогрес, најчесто
стимулира разговор во однос на проблемите кои се појавуваат во процесите. Кога сите
членови на тимот го споделуваат истото сфаќање во однос на начинот на извршување на
задачите, како ќе се одвиваат процесите, кои се ризиците, важно е да споделат и
заедничко разбирање за проблемите како и да предложат акции кои би помогнале за
нивно решавање, за кои се разбира би се одлучило со консензус. Притоа, Теоријата за
ограничувањата (The Theory of Constraints), Теоријата на продлабочени знаења (The
Theory of Profound Knowledge), Lean економскиот модел (The Lean Economic Model) се
едни од вообичаените методи кои се користат. Користењето на специфични модели му
помага на тимот да може полесно да го предвиди ефектот од некоја промена и следење
како истата би се одразила врз постоечкиот развој.

4.2.8 Lean Софтверски Развој
Lean Software Development – LSD (Lean - виток), претставува процесно движење кое
произлезе како резултат на примената на Lean производството и Lean ИТ принципите и
практиките во редуцирање на дефектите и циклусните периоди, со стабилна стапка на достава
на инкрементална бизнис вредност. Jerry Kilpatrick го дефинира како: “A systematic approach to
identifying and eliminating waste through continuous improvement, flowing the product at the pull of
the customer in pursuit of perfection“[29].
Нејзината водечка филозофија е повеќе стратегиски насочена отколку агилно. Примарна
обврска е да се достави функционалност од која крајниот корисник ќе има полза а притоа
заштедувајќи во однос на ресурси, развивајќи софтвер во 1/3 од проценетото време, со 1/3 од
достапниот буџет, и со 1/3 од вкупниот број на предвидени дефекти [30]. Toyota е лидер во
имплементацијата на ваквиот пристап во 80тите.
Концептот “Think big, act small, fail fast, learn rapidly” може да биде сумаризиран преку 7
принципи [31]:
 Елиминирање на непотребното. Секоја активност која не донесува никаква вредност и
корист за клиентот, односно се што не се исплаќа за напорот кој е вложен во негово
извршување, треба да се отфрли.
Со цел да можеме да го елиминираме непотребното, најпрво треба да можеме да
препознаеме што е потребно а што не е. Доколку некоја активност може да биде одмината
или пак резултатот може да биде постигнат и без неа, тогаш истата е непотребна.
Делумно комплетираниот код, кој бил оставен како недовршен за време на развојниот
процес, или пак дел од кодот или функционалности кои не донесуваат вредност
(потребен е процес кој ќе овозможи развојниот тим да ги развива само оние 20%
функционалности кои донесуваат 80% од вкупната вредност на продуктот), нејасни
барања кои само се провлекуваат низ развојот но, не се реализираат, екстра процеси или
функционалности кои клиентите не ги користат, чекање на други тимови и информации
од нив, развивање на погрешен продукт, преоптоварувања кои не продуцираат вистинска
вредност, се исто така непотребни.
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 Интензивирање на процесот на учење. Софтверскиот развој е процес на континуирано
учење, затоа најдобар пристап за подобрување на софтверските развојни средини е да се
интензивира овој процес.
Тоа може да се реализира преку постојано истражување и експериментирање, користење
на нови методи, што сигурно ќе доведе до најробусен систем и имплементација на
најдобрата алтернатива. Наместо додавање на повеќе документација и детализирано
планирање, многу повеќе идеи можат да бидат пробани преку пишување на кодови и
нивно развивање, порано пронаоѓање на дефекти и континуирано тестирање.
 Донесување на одлуки колку што е можно подоцна. Бидејќи софтверското
инженерство секогаш е поврзано со одредена несигурност, подобри резултати би се
постигнале со одложување на донесувањето на одлуки колку што е можно повеќе се
додека, истите можат да бидат донесени врз основа на факти и заклучоци произлези од
дотогашната работа, а не врз основа на некои несигурни претпоставки и предвидувања.
Колку што е системот покомплексен, толку поголем треба да му биде капацитетот за
промени, прилагодување кон тие промени како и поправање на грешки.
 Достава колку што е можно побрзо. Во ерата на брза технолошка еволуција, не
опстанува најголемиот туку најбрзиот. Колку што поскоро се достави крајниот продукт,
или негов инкремент, толку побрзо ќе се добие повратен одговор за неговата
компатибилност, и истиот ќе биде вметнат во следната итерација. Колку што е пократка
итерацијата, толку е подобра комуникацијата и учењето во рамките на тимот. Без брзина,
одлуките се одложуваат, а со брзина се дава сигурност за исполнување на моменталните
потреби и барања на клиентите, зашто за нив највредна е брзата испорака на квалитетен
продукт. Овој принцип е многу тесно поврзан со претходниот, т.е. колку побрзо
доставиме инкремент толку подоцна може да ја донесеме крајната одлука.
 Овластување на тимот. Комплетна спротивност на традиционалниот менаџмент каде
главниот менаџер им кажува на останатите што е нивна работа и како истата да ја
извршат. Друга заблуда на таквиот пристап е и третирањето на луѓето како ресурси. Во
софтверскиот менаџмент, на луѓето не им треба само листа на задачи и уверување дека
тие треба само да ги извршат тие задачи. Ним им е потребна мотивација и повисока цел
кон која ќе можат да се стремат, со можност сами да ги одберат сопствените задолженија,
и начинот на кој истите ќе ги спроведуваат. Затоа што тие се оние кои треба да го
детерминираат и континуирано да го унапредуваат начинот на кој ќе работат. А
менаџерите треба да им обезбедат поддршка и помош во случај на проблеми, и да имаат
пристап до клиентите при појава на нејаснотии.
 Вградување на интегритет. Се смета дека тука се среќаваат два типа на интегритет:
согледан (perceived) и концептуален интегритет. Првиот тип се однесува на тоа што
клиентите добиваат можност да работат со презентираниот систем, да го тестираат на
своја околина, и да верифицираат дали ги решава потенцијалните проблеми, дали ги
задоволува примарно дефинираните барања и работи онака како што се очекува дека ќе
работи. Концептуалниот пак, подразбира дека одделните архитектурни и системски
компоненти доставени при секоја итерација, можат да функционираат како целина со
избалансирана флексибилност, одржливост, ефикасност. Притоа тестирањето, како на
одделните инкременти така и на целината, константниот проток на информации во двете
насоки – од клиентите кон девелоперите и обратно, се најзначајни за реализација на овој
принцип.
 Увид кон целината. Софтверските системи во денешно време не се само сума од
нивните составни делови, туку, резултат од нивните интеракции. А за да се биде
ефективен треба да се гледа на поголемата слика. Тенденција на софтверското
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инженерство е дефектите да се пронаоѓаат за време на развојниот процес, преку
декомпонирање на проблемите до нивните конституентни делови и нивно
оптимизирање, детално испитување со цел да се пронајде она што ги предизвикало и
истото да биде отстрането. Колку што е поголем системот, колку повеќе интеграции се
вклучени во него и колку повеќе составни делови се развивани од различни тимови,
толку е позначајно постоењето на добро дефинирани односи помеѓу различните тимови,
клиенти, корисници, за да се произведе систем со непречени интеракциски компоненти.
Во секој случај, при имплементирање на овој пристап, сите учесници во проектот, мора да
ги имаат добро разбрано неговите клучни принципи. И сите принципи мора да бидат заедно
имплементирани, за да конкретниот метод биде функционален.

4.3

Карактеристики на Агилниот софтверски развој

Во претходниот дел беа наведени оние методи кои спаѓаат во групата на агилната
методологија, со исклучок на Scrum методот. Секој метод е специфичен на свој начин но, може
да се сумира дека сите го промовираат развојот, тимската работа, соработката, прилагодливост
на процесот за време на животниот циклус на проектот, преку сосема поинаква комбинација на
вредности и принципи кои го претставуваат овој тип на развој како “…comprehensive response to
the business challenges of profiting from rapidly changing, continually fragmenting, global markets for
high-quality, high-performance, customer-configured goods and services” [32]. Карактеристиките на
методите од оваа група се олицетворение на Манифестот за Агилен Софтверски Развој и
неговите принципи [2]:
Човечка ориентираност – Според Jim Highsmith и Alistair Cockburn, една од иновациите
кои се спроведени со овие методологии е што освен новите практики, тие им оддаваат признание
на луѓето односно членовите на тимот, клиентите, корисниците како најважен фактор за успех,
односно “What is new about agile is not the practices they use, but their recognition of people as the
primary drivers of project success, coupled with an intense focus on effectiveness and maneuverability…
The most important implication to managers working in the agile manner is that it places more emphasis
on people factors in the project: amicability, talent, skill, and communication” [33]. Според нив,
доколку тимот односно луѓето кои се задолжени за развој на проектот, се доволно добри и
квалификувани, можат вешто да го искористат речиси секој процес и да ги комплетираат нивните
задачи. Ниту еден процес не може да ги надомести вештините на тимот, или пак да ја надохнади
или поправи нивната неквалификуваност, “…people trump process…” [33]. Заради тоа целта на
секој процес треба да биде овозможување доволно поддршка за тимовите, во текот на нивната
работа, односно креирање на средина во која тие може да направат разлика, затоа што тие се
ултимативниот извор кој донесува вредност во секој агилен процес.
Притоа тие се дефинирани како само-организирани (self-organized) и крос-функционални
(cross-functional) односно, индивидуално одлучуваат како ќе ги задоволат и извршат барањата во
дадена итерација, без да бараат одобрување на нивните одлуки од повисокиот менаџмент. На тој
начин се интегрира децентрализиран систем на одлучување кој им заштедува на софтверските
проекти многу време во споредба со автократските менаџментски процеси. Сепак, менаџерите
се сеуште потребни за отстранување на сите пречки кои се појавуваат за време на развојот.
Комуникација лице-во-лице - За еден високо квалитетен тим да функционира, мора да
постои ефикасна интерна и екстерна соработка. Агилните методи ја нагласуваат лице-во-лице
комуникацијата наспроти напишаната документација, особено кога целокупниот тим се наоѓа на
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истата локација. Доколку станува збор за дистрибуирани тимови, комуникацијата станува уште
позадолжителна, токму поради географската оддалеченост, и иако не може лично да се спроведе,
сепак се користат одредени програми за да се остварува дневниот контакт, како: видео
конференции, email, skype, IRC Chat, и некои други слични. Поголемите развојни проекти можат
да бидат креирани со повеќе тимови кои би работеле кон остварување на една заедничка цел или
пак на различни делови на развојниот процес. Ваквиот начин на работа најверојатно ќе има
потреба од координација на приоритетите помеѓу различните тимови.
Притоа на секојдневните средби, како помошен дел кој ги содржи сите информации е
физички голем дисплеј поставен на видно место во самата канцеларија, каде што секој би можел
да го види. Намената на ваквиот дисплеј е да ги претстави сите дефинирани барања, нивната
распределеност по статуси, ажурирање на тие статуси, статусот на софтверскиот продукт или
пак продукти, сето тоа претставено преку лепење на белешки (Sticky Notes) врз тој дисплеј.

Сл. 13: Дисплеј со забелешки од активностите и барањата во агилен проект [28]
Итеративна и инкрементална рамка - Методите од агилниот принцип, ги разделуваат
задачите и проектните барања на мали инкременти, со минимално планирање. Идејата за
долгорочно планирање според овие методи се смета дека е нереална. Итерациите се кратки
временски рамки кои траат од 1-4 седмици чиј краен исход е функционален и подготвен за
тестирање. Тимската работа е составен дел од сите развојни делови: планирање, анализа, дизајн,
кодирање, тестирање, деплоирање. Целта на ваквите достави е да се минимизира целокупниот
ризик, со што софтверските проекти би се комплетирале успешно со минимален стрес. И иако
самата итерација, можеби нема да додаде доволна функционалност која би обезбедила продукт
кој ќе може да се користи пошироко на пазарот, сепак, целта е да се има одреден сегмент од
целината со минимален број на багови, и отворената можност за прилагодување на итерациите
кон побараните промени.
Клиенти - Една од новините кои беа промовирани со агилното движење е инволвирањето
на клиентите во целиот развоен процес. Секој агилен тим содржи претставник на клиентот (како
на пример улогата на Product owner во Scrum). Тој, како глас на клиентот, е назначен од страна
на клиентите со цел да дејствува во нивно име, а воедно и се обврзува дека лично ќе се ангажира
и ќе биде достапен за девелоперите и да им даде одговор на нивните прашања и потреби во било
кој дел од развојниот циклус на проектот. Заедно со клиентот после секоја итерација, го
набљудуваат прогресот и репортите, паралелно со клиентските потреби и корпорациските цели,
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ги реевалуираат приоритетите со цел да се оптимизира максимално враќање на вложената
инвестиција (Return On Investment - ROI).
Квалитет - Специфични алатки и техники, како што се: континуирана интеграција,
автоматски единични тестови, програмирањето во парови, развој воден од тестирање (Test –
Driven Development), дизајн модели, рефактурирање на кодот (code refactoring) и некои други
техники често пати се користат со цел да се подобри квалитетот и да се зајакне агилноста на
даден проект. Притоа овие процеси не треба да бидат премногу стандардизирани и статични,
туку динамични за да можат соодветно да се применат кај проекти и тимови со различни потреби
а сепак да произведат квалитет.
Промените се добредојдени! – Според Jim Highsmith: “We expect uncertainty and manage
for it through iterations, anticipation, and adaptation” [34]. Агилните методи се емпириски или
нелинеарни процеси. Наспроти дефинираните процеси кои при секое започнување и
комплетирање го продуцираат истиот резултат, тука не може да станува збор за ваков процес
бидејќи се случуваат премногу промени за време на развојот. Прилагодливоста, прифаќањето и
имплементирањето на секакви промени било кога во развојниот процес е она што ја нагласува
агилноста. На секоја промена се гледа како на добра работа, затоа што промените постепено ќе
овозможат тимот да увиде што е потребно за да се задоволи пазарот. Промените не можат да се
избегнат, но главна стратегија е како подобро да се справиме со тие промени т.е. “following a
plan with minimal changes” наспроти “adapting successfully to inevitable changes” [35]. Успехот се
мери во зависност од усогласеност на реалните резултати со бизнис вредноста, а не според
усогласеноста со детализираниот план. Стекнување доволно искуство за да бидеме способни да
ги предвидиме ризиците и да го насочиме процесот на развој во вистинска насока е многу тешко,
затоа и најчесто се случува за време на самите развојни фази на продуктот.

4.4 Споредба на функционалните карактеристики помеѓу агилните
методи
Понекогаш, дури и да се одлучат за применување и имплементирање на овој пристап,
проблем за некои компании е да се одлучат која од агилните методи би била најапликабилна и
би резултирала со најголем процент на успешност, во однос на конкретниот процес или проект
во кој сакаат да ја имплементираат. Се разбира сите произлегуваат од Манифестот за Агилен
Развој и ги практицираат неговите развојни техники, но сепак секоја си има свои предности и
недостатоци, односно ситуации во кои би била поуспешна и ситуации во кои можеби некоја
друга би била пооптимална.
Со доловување на карактеристиките и разликите помеѓу методите би можело да им се
помогне на компаниите да го направат вистинскиот избор. Како генерален заклучок од
споредбата е [21]:
XP е наједноставен и затоа погоден за примена во мали, високо динамични проекти, иако
многу од неговите принципи и практики можат да имаат висока вредност кога се користат во
комбинација со други методологии. Притоа заедно со DSDM, се смета дека не би биле многу
продуктивни во критични системи и ситуации, како и при дистрибуирани проекти и тимови.
AUP обезбедува поддршка и за поголеми процеси а со тоа е соодветен и за поголеми
тимови, како и за покритични системи. Доколку станува збор за компанија која штотуку
преминала од користење на водопадниот модел кон агилноста, овој метод би бил најдобар избор.
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Како поткрепа за ова е и што во однос на документација, таа е далеку поформална споредена со
останатите методи.
Scrum и LSD се развојни средини кои се фокусираат на менаџирање со целокупниот
процес, максимизирање на бизнис вредноста, максимален ROI, како и редуцирање на
непотребното. Но, бидејќи истите не специфицираат конкретни технички практики, можат да се
комплементираат со веќе постоечки, како на пример XP. Може да се напомене и дека Scrum е
единствениот метод во оваа група, кој има сертифициран процес.
DSDM е најтешката и најформална агилна методологија, и е строго бизнис фокусирана.
Може да се претстави како најблиска до AUP но, се фокусира на тековната бизнис вредност
наспроти ризикот. Овој принцип се разликува од останатите поради употребата на прототипите,
воведувањето на некои специфични улоги кои не се споменуваат во другите методи. Тука може
да биде напоменат и акцентот врз пообемна документација, при што целокупниот документиран
материјал е дури контролиран од Конзорциум, и може да се бара наплата на одредени такси само
за пристап до референтниот материјал.
Crystal нуди еден поширок опсег на методологии кои можеме да ги избереме, во зависност
од големината на проектот и критичноста. Како што се зголемува големината или критичноста
на проектот, Crystal додава дополнителни механизми за поддршка на поголемите тимови и
повисокиот степен на стабилност потребен кај покритичните проекти. Но, тоа е практично
доколку тежината на методот кој ќе се користи е одреден пред да се започне со проектот. Заради
тоа не се многу продуктивни во дистрибуирани проекти.
FDD може да функционира како индивидуален агилен процес, но може да биде
комбиниран и со Scrum, Lean, XP доколку има потреба да се примени прилагодлива интеграција
на техники. Се базира на многу едноставен принцип на работа составен од неколку фази.
Карактеристиките на конкретните методи во однос на наведените критериуми е претставен
и во табелата која следи. Она што може да се заклучи и од теоретското изложување а и во однос
на она што е наведено во табелата е дека ниту една методологија, не може да биде земена онаква
каква што е. Мора истата да биде прилагодена кон контекстот односно средината во која ќе биде
користена со цел да се максимизира можноста за успех.
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Табела 1: Карактеристики на агилните методи во однос на одредени критериуми [27]
Критериу
м
Скалаби
лност

Scrum

XP

DSDM

FDD

ASD

LSD

Kanban

Crystal

Широк спектар
на софтверски
проекти од
различни
големини,
може да биде
прилагоден и за
несофтверски
проекти како
продуктни/апл
икациски
развојни
продукти

Софтверски
развојни
проекти кои
треба брзо
да бидат
доставени,
како и
големи,
комплексни
проекти
каде
традициона
лните
методи не
се
ефективни

Секоја
техничка
или
бизнис
околина
каде
системски
те потреби
можат да
бидат брзо
развиени и
доставени,
како и
било кој
проект чиј
развоен
пристап е
соодветен
за DSDM
принципит
е

Дизајнира
ни
користен
најпрво за
големи,
комплекс
ни
банкарски
проекти и
затоа е
најдобро
да се
користи
за било
кои
големи и
комплекс
ни
проекти
со големи
тимови

Дизајниран
за проектни
средини кои
се високо
динамични,
многу
променливи
, и многу
несигурни,
како и
организаци
и кои се
прилагодли
ви

Може да
биде
користен
во
рамките
на било
кои
постоечки
процеси и
проекти
за да
помогне
во
редуцира
ње на
трошоцит
еи
зголемува
ње на
ефикасно
ста.

Дизајнир
ан да
биде
прилагод
лив кон
проектот
и тоа од
мали
проекти
со
минимал
на
критично
ст, до
големи со
висок
степен на
критично
ст.

Големина
на тим

Мали тимови
(Треба да
содржат
најмалку 5 но,
не повеќе од 9
членови)

Мали
тимови
(Најчесто 210 членови
но, високо
квалификув
ани и
искусни
девелопери)

Мали
тимови
(Најчесто
2-10
членови
во
структури
рана и
дисциплин
ирана
средина)

Мали и
големи
тимови
(Најчесто
4-20 луѓе
во
зависност
од
комплекс
носта и
времетрае
њето на
проектот)

Мали до
големи
тимови (Во
зависност
од
проектниот
опсег)

Базиран е
на Lean
производс
твото, се
користи
кај
проекти
кои имаат
потреба
од
користење
на
специфич
ен сет на
инженерс
ки
практики
кај кои
цената и
ROI се
главни
мерки за
успех.
Не е
специфиц
ирано

Не е
специфиц
ирано
(Вообичае
но се
користи
со веќе
постоечка
та
големина
на тимот)

Должина
на
итерации

Средна
(препорачливо
максимално 30
дневни
итерации но,
пожелно е да
бидат
пократки)

Кратки (2
неделни
итерации,
не се
препорачув
а да
преминат
кон подолг
временски
период)

Не е
специфиц
ирано

Кратки (2
неделни
итерации
се
препорача
ни како
најдобар
пристап)

Не е
специфиц
ирано

Кратки (1
неделни
итерации)

Улоги и
одговорн
ост

Конкретно
дефинирани

Конкретно
дефинирани

Конкретно
дефиниран
и

Конкретн
о
дефинира
ни

Се
детерминир
а од
проектниот
распоред и
степенот на
несигурност
(4 неделни
итерации за
мали
проекти и 8
неделни
итерации за
средни и
големи
проекти)
Не се
дефинирани
.

Ги
подржува
ат сите
големи на
тимови
(Акценто
т е ставен
врз
високо
квалифик
увани и
искусни
девелопе
ри)
Во
зависност
од
проектот
(до 4
месечни
итерации
за големи
и
комплекс
ни
проекти)

Не се
дефинира
ни

Процесна
ориентир
аност
наспроти

Човечка
ориентираност
(процесите се
значајни но

Човечка
ориентиран
ост

Процесна
ориентира
ност

Процесна
ориентира
ност

Човечка
ориентиран
ост

Процесна
ориентира
ност

Не се
дефинира
ни
(најчесто
се
користат
со
постоечка
та
организац
ија и
проектни
улоги)
Процесна
ориентира
ност
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Не се
дефинира
ни

Човечка
ориентир
аност
(Процеси

човечка
ориентир
аност

имаат
секундарна
улога)

Виртуелн
и тимови
и
поддршк
а

Делумно
подржано (не е
специјално
дизајниран за
дистрибуирани
тимови но,
повеќе тимови
можат лесно да
бидат
ефективно
дистрибуирани
)

Не е
подржано
(тимовите
мора да
бидат
колоцирани
дистрибуир
ани тимови)

Не е
подржано

Делумно
подржано
(дизајнир
ан е за
повеќе
тимови и
треба да
биде
прилагодл
ив и за
дистрибу
ирани
тимови)

Многу
малку
подржано
(Може да
биде
применет за
дистрибуир
ани тимови
но, се
отежнува
процесот за
време на
колабораци
ската фаза)

Не е
подржано

Нивоа на
решавањ
е на
проектни
те ризици

Целосно
(ризиците се
идентификуваа
ти
елиминираат
дневно)

Делумно
(ризиците
се
намалуваат
преку
колокацијат
аи
програмира
њето во
парови, но
истите се
зголемуваат
поради
побавната
стапка на
достава на
функционал
ности)

Целосно
(справува
њето со
ризици е
вродено во
повеќето
принципи,
улоги и
нивни
одговорно
сти кои се
базични за
овој
метод)

Делумно
(ги следат
најосновн
ите
агилни
принципи
освен
дневната
соработка
со
клиентите
)

Целосно
(една од
карактерист
иките на
овој метод е
да се
фокусира
врз
идентифику
ваните
ризици а
секоја
циклусна
компонента
е иницирана
од
анализата
на ризици )

Интерак
ции со
клиенти

Средно ниво на
интеракции
(месечно)

Високо
ниво на
интеракции
(дневно)

Високо
ниво на
интеракци
и (дневно
или пак
неделно)

Ниско
ниво на
интеракц
ии (не е
специфиц
ирано
колку
често)

Ниско ниво
на
интеракции
(не е
специфицир
ано колку
често)

Делумно
(ги следат
најосновн
ите
агилни
принципи
освен
донесувањ
ето на
одлуки
што е
можно
подоцна,
што може
да влијае
врз
зголемува
ње на
ризиците)
Ниво на
интеракци
и (не е
специфиц
ирано
колку
често)
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Делумно
подржано
(може да
биде
прилагоде
н за
дистрибу
ирани
тимови
преку
Kanban
проектнит
е табли и
други
агилни
алатки)
Делумно
(ги следат
најосновн
ите
агилни
принципи
но,
сметаат
дека
проценки
те се
непотреб
ни и може
да
доведат
до
зголемува
ње на
ризиците)
Ниво на
интеракц
ии (не е
специфиц
ирано
колку
често)

те се
значајни
но, имаат
секундар
на улога)
Целосно
подржани
(Дизајнир
ан е да
подржува
дистрибу
ирани
тимови)

Целосно
(справува
њето со
ризици е
вродено
во речиси
сите
принципи
и техники
кои се
препорач
ани да се
применув
аат кога
се
користи
овој
метод )
Високо
ниво на
интеракц
ии
(дневно
или пак
неделно)

5
Споредба помеѓу традиционалните и агилните
софтверски методологии
Во претходните поглавја од овој труд, беа претставени фундаменталните карактеристики
на двете развојни методологии, принципите и основните функционалности на нивните составни
методи. Разликите помеѓу нив се прилично драстични, заради што сеуште многу компании имаат
проблем при донесување на одлука што би бил поисплатлив и попрактичен избор за
имплементација во конкретен тип на проект или процес. За да им се помогне, во делот кој следи,
ќе биде дадена теоретска споредба на разликите помеѓу нив.
Табела 2: Карактеристики на лесните и тешките методологии врз основа на одредени
критериуми [2]
Пристап
Мерка за успех
Големина на проекти
Тип на менаџмент
Перспектива кон промени
Култура
Документација
Ориентираност
Циклуси
Домен
Планирање однапред
Враќање на вложената
инвестиција (ROI)
Големина на тим

Агилни методи
Прилагодлив
Бизнис вредност
Мали
Децентрализиран
Прилагодување кон промени
Лидерство - Соработка
Минимална
Човечка
Бројни
Непредвидлив/Истражувачки
Минимално
Почетни фази на проектот

Тешки методи
Предвидлив
Реализираност на планот
Големи
Автократски
Воздржаност од промени
Команди - Контрола
Обемна
Процесна
Лимитирани
Предвидлив
Интензивно
Крај на проектот

Мал/Креативен

Голем

 Прилагодливост и предвидливост
Методите егзистираат на континуитетот помеѓу прилагодливоста и предвидливоста.




Агилните методи спаѓаат во групата на прилагодливи методи. Оваа група на
методи се фокусираат на брзо приспособување кон променетите услови во
реалноста. Кога потребите на даден проект се менуваат, тимот исто така се
менува. Ваквиот тим сепак ќе има потешкотии да опише што точно ќе се случува
во иднина, тој е фокусиран само на случувањата во тековната итерација. Колку е
подалеку од крајниот рок за достава, толку е понејасно што ќе се случи на таа
дата, би знаеле можеби само која би била потенцијалната цел на таа верзија, или
пак која е очекуваната добивка наспроти трошоците. Тоа е т.н. доведување на ред
во хаосот. “Projects often begin without much of an underlying plan, and designs
frequently change due to “bleeding-edge” issues or even a focus on the wrong
solution” [3].
Предвидливите методи пак, сосема спротивно, се фокусираат на анализирање,
планирање далеку во иднината и тоа во детали како и работа врз веќе дефинирани
ризици. Што значи, предвидлив тим може сосема прецизно да каже точно кои
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карактеристики и задачи се планирани од почетокот па се до крајот на развојниот
процес на даден продукт. За таа цел, се потпираат врз ефективна анализа уште
рано во развојните фази.
Корисничките барања се неминовен дел и имаат клучна улога, во секоја методологија, без
разлика дали станува збор за лесна или пак тешка. Тие се дел од иницијалниот чекор со кој би
започнал секој проект. Тешките методологии без строго дефинирани клиентски барања не можат
да започнат проект, а дури и лесните методологии иако во помал обем, но, сепак мора да имаат
дефинирано одреден дел од нив, пред да се започне со проектниот процес. Со оглед на тоа како
се одвива технолошкиот развој, клиентите не знаат точно што сакаат да добијат и е невозможно
да ги предвидат однапред функционалностите на апликацијата во целост. Најчесто се додека не
видат одреден дел од апликацијата како работи и што нуди, не можат да ги насочат нивните
барања. Според истражувањата на Capers Jones и Barry Boehm, за време на развивањето на
проектот барањата се менуваат 25% или повеќе [36]. Затоа доколку клиентот нема строго
дефинирано што бара, и постојано го менува своето мислење во однос на барањата, подобро е да
се насочиме кон агилноста, и да ги определиме моменталните барања, оние кои би ја задоволиле
тековната итерација а потоа инкрементално да ги осознаваме вистинските барања и да се
прилагодуваме кон она што се бара. Спротивно, со јасна слика за финалниот продукт, тешките
методи се далеку посоодветни.
Планирањето и предвидувањето на текот на проектот е битно, но, доколку се не се одвива
онака како што се очекува од планот, проектот ќе има големи тешкотии во менување на насоката
на работа, а факт е дека иднината е непредвидлива, особено во случајот на софтверски развој.
Според Laurie Williams: “It is highly unlikely that any set of predefined steps will lead to a desirable,
predictable outcome because requirements change technology changes, people are added and taken off
the team, and so on” [37]. Затоа подобра стратегија е да се направи детален план за следните
неколку седмици, погруб план за следните неколку месеци и уште погруб план за периодот после
тоа. Затоа што она што го детерминира успехот или неуспехот на даден проект е способноста за
одговор кон бараните промени. Тешките методи практично ја замрзнуваат функционалноста на
продуктот, што е многу тешко да се спроведе во услови на непредвидлива и променлива средина
каде единствената константа е всушноста промената, затоа што ништо не останува исто а
единствено може да сме сигурни дека ќе дојде до промена. Овозможувањето на промените е
многу поефективно отколку обидот истите да се спречат. Затоа беше дадена и следната
препорака од Martin Fowler и Jim Highsmith е: “Learn to trust in your ability to respond to
unpredictable events; it’s more important than trusting in your ability to plan for disaster” [38].
Разлика постои и во однос на тоа со кои вредности едните сметаат дека ја исполниле целта
а со кои не. Традиционалните методи се задоволуваат само со исполнување на детализираниот
план, но дали тој план ќе ја има истата вредност и по неговото комплетирање и дали клиентот
сеуште ќе сака да го добие она што го барал на почетокот е критично прашање. Заради тоа
агилноста се задоволува со доставената бизнис вредност и тековните резултати, а настојува со
секоја итерација или развоен циклус да биде додадена одредена бизнис вредност на веќе
постоечкиот продукт. Процената, дали тоа било така направено, ја донесуваат клиентите и
крајните корисници. Притоа особено важна е итеративноста наспроти секвенцијалноста. Мала
но сепак функционална достава на софтвер, тестиран и интегриран, е она што воведува реалност
во проектите, што ни одблиску не може да се постигне со документацијата. Може да се каже
дека лесните методологии се ориентирани кон кодирање (code oriented), односно според
агилните тимови изворниот код е всушност проектната документација.
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 Едноставност – Лесните методи секогаш настојуваат да го изберат наједноставниот пат
кој е конзистентен со крајните цели. Заради тоа се трудат никогаш да не произведат
нешто повеќе од она што е најопходно. Причината за ваквиот пристап, е што доколку
дизајнот е едноставен, многу полесно ќе биде нешто да биде додадено или променето,
доколку е потребно можеби и во подоцнежните фази. Целта е да се имплементира само
она што е есенцијално за таа итерација и тој инкремент на продуктот т.е. “the simplest
thing that could possibly work implemented”[14].
 Големина и комплексност на проектите - Проектната големина во одредени случаеви
може да претставува голем проблем. Клучните елементи со кои би се одредила
големината на даден проект се: буџетот за проектот, времетраењето и организацијата на
проектниот тим. Колку е поголем тимот или пак колку повеќе буџет е потребен, се смета
дека и толку поголем и проектот ќе биде. Тоа подразбира и поголем обем на проектни
барања. Тешките методологии со тоа се справуваат преку детализираните планови,
документацијата и строго дефинирани процеси. Заклучок во однос проблемот големина
според Alistair Cockburn е: “Fewer people are needed if a lighter methodology is used, and
more people are needed if a heavier methodology is used” “There is a limit to the size of
problem that can be solved with a given number of people”[2].

Сл. 14: Сооднос на големината на проектите и бројот на луѓе потребни за нивно
комплетирање [2]

Во однос на времетраењето на проектите, тешките методологии инволвираат аутпути
како документација, детализиран дизајн, анализи во пишана форма, кои често бараат
повеќе време. Воедно, заради нефлексибилноста, доколку за време на развојот произлезе
нешто неочекувано, многу е веројатно дека ќе се пролонгира крајниот рок. А сепак
агилноста таквите проблеми може да ги реши компромисно, со промени во однос на
бројот на функционалности за достава, користење на дополнителни ресурси или пак со
следната итерација, оставајќи го временскиот рок непроменет. Тоа би резултирало со
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предлог, во услови кога времето е лимитирано можеби е подобро да се користи агилен
метод. Тука постои уште една предрасуда во однос на поврзаноста со квалитетот. Бидејќи
рокот е непроменлив, постои опасност или да се намали бројот на функционалности кои
ќе се достават или да се достават сите но, за сметка на квалитетот. Постојат системи кои
таквата нестабилност би можеле да ја поткрепат но, за критични, сериозни и општествено
важни проекти, тоа е неприфатливо.
 Големината на тимот – Особено влијае врз комуникацијата во рамките на проектите и
ефективноста на индивидуите во него, заради тоа и поголем тим има потреба од поголема
координација. Според Cockburn методологијата се однесува на координирање на луѓето
и интерфејсите, a справувањето со секојдневната комуникација е далеку покомплексно и
потешко. Заради тоа нивото на методологијата мора да расте како што се зголемува
бројот на луѓе. Заради тоа Larry Constantine и Martin Fowler напоменуваат дека,
најголемата лимитација на лесните принципи е справувањето со големи тимови, и заради
тоа не се препорачува да се користи во такви случаеви, “agile with face-to-face
communication breaks down and becomes more difficult and complex with developers more
than 20. In contrast, heavyweight and plan-driven methods scale better to large projects” [2].

Сл. 15: Одраз на бројот на луѓе вклучени во проектот врз комуникацијата, големината на
методологијата и индивидуалната ефективност [2]
Агилната методологија, сепак и покрај ваквите тврдења, пронајде извесно решение и за
тоа, во рамките на една од неговите составни методи (Scrum), преку поделба на големите тимови
во помали и користење на Scrum Of Scrums, која ќе биде детално образложена понатаму.
Во однос на различни проектни услови и карактеристики постојат и одредени
дискриминациски објективи во однос на двата типови на методологии. Тие би помогнале да се
увиде кои би биле условите во кои тие би можеле да бидат поуспешни. Колку повеќе проектните
услови се разликуваат од поставените услови, толку поголем ризик постои на одреден пристап
да примениме погрешна методологија. Тие карактеристики се прикажани и во табелата која
следи:
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Табела 3: Дискриминациски карактеристики на лесните и тешките методи [2]
Проектни карактеристики
Примарна објектива
Барања
Архитектура
Планирање и контрола
Клиенти

Дискриминирање на
агилните методи
Брза достава на вредност
Еволуираат во развојот,
често променливи, често
непознати
Дизајнирана за тековните
барања
Интернализирани планови,
квалитативна контрола
Посветени, колаборативни,
достапни за тимот, технички
образовани

Девелопери

Агилни, вешти, искусни,
колаборативни

Рефактурирање
Ризици

Финансиски незахтевно
Непознати ризици, големо
влијание

Дискриминирање на
тешките методи
Висока сигурност
Познати рано во развојот,
високо стабилни
Дизајнирана за тековните и
предвидените барања
Документирани планови,
квалитативна контрола
Посветени на интеракции
онолку колку што бара
проектот, фокусирани на
одредбите од договорот
Ориентирани кон планови,
соодветни вештини за
проектните потреби
Финансиски захтевно
Добро разбрани ризици,
помало влијание

 Клиенти
Клиентот добива моќ да го проверува напредокот на проектот кон крајната цел и добива
шанса да ја смени насоката во која се одвива софтверскиот процес за време на секоја итерација.
Тој оценува дали она што е развиено всушност вреди, а подобра проценка на тоа не би можел да
даде никој друг освен оној кој примарно ги поставил целите и намената на проектот. Според Jim
Highsmith: “It’s hard to deliver value without a customer who values something” [39]. Заради
добивањето на толкаво ниво на влијание во проектот, многу често агилната методологија е
подобар избор за клиентите во споредба со традиционалниот пристап. Но, сепак тоа зависи
делумно и од клиентот, и дали тој сака да биде вклучен во развојот до тоа ниво.
 Ризик
Традиционалните методологии настојуваат да ги предвидат и препознаат сите ризици
релативно рано во проектниот циклус, со цел навреме да се посветат на нивно решавање. Тоа
дава сигурност дека комплетираниот проект како целина, ќе ги задоволи примарните барања и
ќе им донесе функционалност и бизнис вредност на клиентите. Но, под претпоставка дека тие ќе
бидат единствените ризици со кои ќе се соочат, за што многу ретки се случаевите. Агилноста со
нив се справува соодветно при секој инкрементален процес, или доколку не во тековниот тогаш
во следниот и тоа во било која од развојните фази. Во критични системи сепак тоа не е многу
практично. Затоа, критичните, комплексни системи за кои се бара стабилност и сигурност, се
погодни за тешките методи.
 Трошоци
Во софтверскиот развој се смета дека најголема тензија постои помеѓу квалитетот,
трошоците и времето. Како што се напредува од една фаза во друга за време на самиот развој,
трошоците за поправање на проблемите се зголемуваат експоненцијално. Најголемиот трошок,
според Barry Boehm, е да се поправи проблем откако продуктот е претставен на пазарот, што
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може да чини и до 100 пати повеќе отколку решавање на проблемот во фазата на дизајн или
собирање на барањата (1:100) [40], што го демантира и традиционалното мислење дека со
посветување на доволно време на прибирање и конкретизирање на барањата, нема да дојде до
дефекти.

5.1

Соодветност на методологиите според проектните услови

И двете методологии имаат свои слабости и свои предности. Од една страна
традиционалните методологии се присутни во софтверското инженерство значително подолг
период и во периодот на тоа еволуирање, резултирале со висок процент на успешност на голем
број на проекти. Фактот дека сеуште се користат, особено во системи критични за човештвото
(life-critical) и глобални развојни проекти сепак говори дека одредени нивни карактеристики се
непобедливи и не можат да бидат афектирани или заменети [19]. Од друга страна и покрај
успехот и нивната неопходност во вакви услови, нивните недостатоци предизвикуваа проблеми
до таа мера што мораше да се пронајде ефективно решение барем за останатите типови на
системи, а тоа беше агилната револуција.
Како еден од најверодостојните докази за успешната проектна реализација на агилниот
пристап се и резултатите од истражувањата спроведени од Standish Group, или познатите CHAOS
репорти. Овие истражувања го испитуваат развојот и ефикасноста на софтверските проекти уште
од 2002 година. Бројот на проекти кои се вклучени во овие истражувања не е откриен. Во 2012
година, и официјално беше претставена убедливата победа на агилните методи во однос на
традиционалниот софтверски пристап рефлектиран преку водопадниот метод како негова
најинтензивна имплементација. Притоа агилноста беше именувана како универзален лек за
неуспесите на софтверските развојни проекти: “Software applications developed through the agile
process have three times the success rate of the traditional waterfall method and a much lower
percentage of time and cost overruns” [41]. Сумирано од овие резултати, агилните проекти имаат
три пати поголема стапка на успешност споредено со неагилните проекти, притоа сметајќи ги
како успешни само оние проекти кои биле завршени во дозволениот временски рок, со
определениот буџет и со достава на сите предвидени и планирани функционалности.

Сл. 16: Резултати од истражувањето спроведено од Standish Group (2011) [41]
Значи, изборот која методологија ќе се применува, се сведува на контекстот на самиот
проект, колку релијабилност, стабилност и сигурност истиот бара, дали ќе се менува често, дали
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знаеме што точно ни треба, потоа тимот, колку би бил толерантен при присвојувањето на вакви
екстремни пристапи и ќе биде подготвен да ги промени своите работни навики, културата на
организацијата и нејзината флексибилност како и флексибилноста на клиентот и колку тој би
сакал да биде континуирано вклучен во сопствениот проект. Затоа не постои идеална препорака
која од овие методологии би била идеална во конкретни услови. Можеби и комбинацијата на
оние аспекти од двете методологии, кои се соодветни за дадениот контекст и конкретната
развојна околина, е најдоброто софтверско решение.

6

SCRUM

Во претходните поглавја беа детално објаснети останатите агилните развојни методи, а во
однос на Scrum методот беа претставени само некои основни карактеристики, со кои би се
увидела разликата во однос на останатите методи во рамките на групата. Како што беше
напоменато, во овој труд, поконкретно во ова поглавје, ќе биде ставен особен акцент врз Scrum
и неговите составни активности, улоги, принципи. Поради специфичноста на целиот развоен
процес, пред се како единствен сертифициран метод воедно и поради популарноста во
софтверските компании во последните неколку години, навистина се издвојува споредено со
останатите методи.
Станува збор за едноставен но, исклучително моќен сет од практики, дисциплиниран
развоен модел, фокусиран на бизнис потребите на проектите, а ги обезбедува истите придобивки
како и линискиот менаџмент со помали модификации на алатките. Настојува да се отстранат
активностите кои не донесуваат вредност во проектите и поттикнува испорака на готов продукт
со фокусирање на моментално потребните детали. Процесот е креиран од Jeff Sutherland во 1993,
превземајќи го името, аналогно ставено од страна на Hirotaka Takeuchi и Ikujiro Неnaka во
статијата “The New New Product Development Game”, во 1986 година. Авторите опишаа нов
пристап кон комерцијалниот проектен менаџмент кој ќе ја зголеми брзината и флексибилноста.
Го нарекоа холистички или рагби пристап, бидејќи целокупниот процес ќе биде изведуван од
еден крос-функционален тим во неколку преклопувачки фази во кои тимот се обидува да го
помине растојанието како единица, префрлувајќи ја топката напред и назад, при што играта би
се рестартирала после секоја инфракција [42].
Scrum, не е само итеративен туку и го поттикнува тимското учење и работа и овозможува
понатамошниот развој да се одвива врз основа на таквото учење. Знаењето доаѓа од искуството
и претходни одлуки донесени врз основа на она што било познато. При тоа и клиентот настојува
да биде информиран за продуктот како што се имплементираат специфицираните барања во
проектот.
Како и останатите агилни методи примарно се користеше за мали и проекти со средна
големина, и тоа од секаков тип, и имплементира една нова димензија во начинот на кој се
справуваме со критични проектни ситуации како ризик, временско ограничување, трошоци:
“Scrum is high-intensity management. We increase tempo, improve responsiveness, increase
communication and reduce risk” [43].
Целта е да се стави фокусот на лимитиран број на задачи за краток временски период, со
намера истите да се комплетираат и да се премине на следните, со други зборови може да го
користиме како алатка за конвертирање на субоптималното паралелно извршување на повеќе
задачи (multitasking) во значително поефикасното реализирање на задачите индивидуално
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(monotasking), со што би завршиле многу повеќе работа. Кога постои преоптоварување со задачи,
многу е тешко да се фокусираме на приоритетите. Дури и кога ги знаеме приоритетите, може да
се случи да ги жртвуваме оние кои се наоѓаат на второ ниво а кои некој од организацијата очекува
да бидат моментално решени. Овој пристап често ги демотивира вработените, со што тие губат
и од својата ефикасност.
Традиционалните системи се трудеа да го зачуваат својот пристап а проектните ситуации
да ги прилагодат кон него затоа Scrum и доби толку голем степен на применливост: “One of the
hallmarks of the Scrum approach is that ability to adapt to reality rather then force reality to adapt to
our system”[43]. Флексибилноста успеа да ги пресретне и променливите клиентски барања, а со
тоа, не само клиентот туку, и верификациските и валидациските резултати да подржуваат
додавање на промени во продуктот било кога во развојниот циклус. Она што ги прави
софтверските проекти да се разликуваат и да бидат поризични од останатите проекти е што:
софтверите се комплексни и апстрактни а нивниот развој е еден вид на истражување, барањата
на бизнис средината се недоволно дефинирани, технологијата е огромен домен кој е во постојан
развој и промени, репетитивната работа е автоматизирана, крајно, промената на софтверот е
неизбежна. Поентата на Scrum пристапот како и на останатите агилни методологии, е успешно
справување со претходно наведените проектни аспекти и извлекување на максимален успех и
придобивки.

6.1

Улоги во Scrum развојниот циклус

Како и некои од агилните методите, Scrum подразбира строго определен сет на улоги, чија
организација е малку поинаква споредено со традиционалниот менаџмент. Наместо аналисти,
девелопери, тестери, инженери за испорака, проектни менаџери, Scrum, вклучува тим во кој секој
член е одговорен за развивање, тестирање како и испорака на одличен продукт. Улогите се јасно
дефинирани, но, секоја индивидуа е одговорна за одреден број на задачи. При преминување од
традиционален менаџмент кон Scrum, композицијата на тимот преминува од постоење на многу
улоги, секој со ограничени одговорности, кон, помалку улоги но, со поширок спектар на
одговорности. Самото преминување треба да води кон поколаборативен и помоќен тим [46].
Постојат три главни и неколку споредни улоги. Често оние кои ги носат главните улоги
фигуративно се именуваат како прасиња а споредните кокошки. Тоа се смета дека произлегло од
една стара поговорка: “When it comes to cooking, the pig is committed, but the chicken is involved
(eggs)” [43]. Главните улоги се комплетно посветени на спроведување и реализирање на
проектот и во рамките на Scrum процесот односно тоа се оние кои го продуцираат продуктот и
го претставуваат Scrum тимот. Во нив спаѓаат: Product owner, Scrum Master и развојниот тим.
Споредните улоги: клиенти, крајни корисници, менаџери, можеби не спаѓаат во Scrum
тимот но, имаат значајно влијание врз проектот и неговиот успех. Тие добиваат информации за
неговиот напредок и се еден вид консултанти одговорни за финансирање, прифаќање, поддршка.
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6.1.1 Улога на Product owner во Scrum развојниот циклус
Product owner (сопственик на продуктот), го претставува гласот на клиентот во развојниот
процес на проектот. Тој верифицира дали тимот работи ефективно кон остварување на
проектната цел, дали креираниот backlog на продуктот и спринтовите ќе доведат до вреден и
финансиски исплатлив продукт кој ќе ја има реализирано онаа бизнис вредност, ќе обезбеди
максимален ROI и задоволување на очекувањата примарно дефинирани од клиентска
перспектива. Секој кој ќе сака да направи промена во однос на приоритетот или тековниот состав
на продуктниот backlog, ќе мора најпрво да се консултира со него. Оваа улога има есенцијално
значење во Scrum процесот, затоа треба внимателно да се избере оној кој ќе ја извршува [44].
Преферирани карактеристики за позицијата Product owner [45]:
 Визионер и дејствувач – Според Jonathan Swift: “Vision is the art of seeing things
invisible” [45]. Оној кој ја носи оваа улога мора да има одлично познавање на областа на
конкретниот проект и неговите потреби, целокупната визија и може да го предвиди
крајниот продукт до неговото комплетирање. Таквата слика за продуктот ќе го води и
инспирира целиот тим, а опишува за кој е наменет, кој ќе го користи, што точно истиот
треба да содржи, и што е најважно дали е воопшто изводлив. Таа треба да биде споделена
помеѓу сите членови на тимот. Често се случува клиентот да не знае точно што сака, а
така и визијата е тешко да се долови, што бара и експериментирање. Во такви случаеви
креирањето и тестирањето на прототипови и добивање на повратни информации од
клиентот, може да биде прилично ефективно.
 Лидер и тимски играч – “Good business leaders create a vision, articulate the vision,
passionately own the vision, and relentlessly drive it to completion”(Јack Welch) [45]. Оној
кој ја носи улогата, мора да биде токму ваков лидер, кој ќе дава насоки и ќе го води
развојот за време на развојниот процес. Иако треба да станува збор за моќна личност, тој
не може да функционира без тимот т.е. мора да биде тимски соиграч, кој ќе соработува и
комуницира со тимските членови а сепак нема да има формален авторитет врз нив, затоа
што дури и доколку улогата на Product owner ја носи најквалификуваната и
најиновативната личност, вклучена во најдобриот проект, со најидеални услови за негова
реализација, може да донесе погрешка одлука, доколку одлучува сам. “The wisdom of
many is preferable to the brilliance of one” [45]. Без тим и најсовршениот Product owner не
може да го реализира проектот.
 Комуникатор и преговарач – Неопходни се одлични вербални и комуникациски
вештини затоа што постојано ќе соработува и комуницира со корисниците, клиентите,
Scrum тимот, Scrum Master, менаџментот. Како претставник на клиентот, мора вешто да
ги усогласи клиентските потреби и тимските активности.
 Овластен и посветен – Мора да му биде даден доволен авторитет за да може да ги води
девелоперите и да ја насочува нивната работа, според тоа дали се задоволени потребите,
да ги прифаќа или отфрла постигнатите резултати. Сам е одговорен за одредени одлуки,
од одбирање на членови за тимот, претворање на работната средина во место кое ја
поттикнува креативноста и иновативноста, па се до одредување кои issues ќе бидат
доставени како дел од одреден продуктен инкремент. Доколку тој мора да се консултира
и да бара дозвола за секоја своја одлука од повисокиот менаџмент, нема да има доволна
доверба и почит од страна на тимот. Исто така неопходно е да станува збор и за доверлива
личност, на која клиентите ќе можат да им го остават на располагање водењето на
проектниот процес како и соодветната распределба на буџетот.
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 Достапен и доволно квалификуван – Оној кој ја носи оваа одговорност, мора да биде
постојано на располагање на тимот, доколку имаат некои прашања или пак проблеми кои
треба да се решат. Задолжително е и неговото присуство на Scrum средбите. Една од
главните одговорности и задолженија на Product owner во рамките на Scrum e, или сам
или заедно со тимот да го структурира Product backlog, како главна листа на сите
потенцијални карактеристики и функционалности на продуктот (Product backlog Items PBIs), кои тимот треба да ги разбере и да дискутира за нив. “The Product owner is the one
and only person responsible for managing the Product backlog and ensuring the value of the
work the team performs. This person maintains the Product backlog and ensures that it is visible
to everyonе”[44].
Освен за креирањето, тој заедно со тимот е задолжен и за неговото постојано ажурирање,
додавање на нови функционалности откриени во текот на развојот или како резултат на добиена
информација од клиентска страна, менување на некои од постоечките, приоретизирање,
проценување. Овие активности спаѓаат во средувањето на Product backlog кое ќе биде подетално
објаснето во понатамошниот дел (6.2.2). Притоа приоретизирањето, како релативна вредност
каде што помалите бројки се всушност со поголем приоритет, е особено важно, бидејќи
овозможува тимот да се посвети само на оние issues кои се детерминирани за тековниот спринт
а воедно го идентификува и редоследот според кој проектните задачи ќе бидат распоредени по
спринтови а самиот продукт ќе биде развиван и испорачан.
Дел од одговорностите на Product owner, се однесуваат и на тестирање на
функционалностите. Најпрво тој дефинира тест план со кој би се индицирал критериум за
успешност на секоја функционалност од Product backlog. Исто така се дефинираат и тестни
случаеви. Целта и на едните и на другите е да се осигураме дека продуктот работи онака како
што се очекува. Бидејќи се настојува колку што е можно да се минимизира документацијата,
тестните случаеви се најчесто документирана дефиниција на функциите на продуктните
карактеристики.

6.1.2 Улога на Scrum Master во Scrum развојниот циклус
Целокупниот процес на Scrum развој е потпомогнат и од страна на Scrum Master. Тој има
две примарни одговорности: поттикнување на продуктивност на тимот вклучувајќи
отстранување на сите пречки кои го отежнуваат остварувањето на целите при секој спринт
(sprint) циклус и следење на статусот на прогресот на проектот во текот на самиот развој. Тој не
е лидерот на тимот туку дејствува како еден вид на бафер помеѓу тимот и попречувачките
влијанија, при што мора да се осигура дали Scrum процесот се спроведува онака како што треба,
односно според правилата. Клучен дел од неговата работа и улога е да го заштити развојниот
тим и да се погрижи истиот да остане фокусиран на конкретните задачи, со цел да се
максимизираат придобивките. Главната разлика помеѓу оној кој ја носи оваа улога и улогата на
проектен менаџер во традиционалниот менаџмент, е што, проектниот менаџер може да има
одговорности за менаџирање со членовите на тимот, а Scrum Master улогата исклучува било
какви дополнителни човечки одговорности [46].
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Значи главни задолженија на овој член на тимот се [46]:
 Да ја обезбеди структурата и комуникациските канали во рамките на тимот - преку
поттикнување на ефективна интер-тимска комуникација, затоа што непречената размена
на идеи, секојдневната координација, се дел од основните принципи кои се неопходни за
Scrum да биде ефективен. Бидејќи структурата на Scrum е прилично едноставна,
информациите треба да се пренесуваат многу лесно. Притоа и Scrum Master и Product
owner треба да се погрижат тимот да има доволно овластување да донесува одлуки и да
избере како ќе го развива продуктот без да бара дозвола од повисокиот менаџмент.
 Максимизирање на продуктивноста за време на средбите – Scrum Master помага да
се елиминираат непродуктивните средби и неефективните активности, со цел да се
избегне залудното трошење на работното време на девелоперите. Пред се тој е задолжен
за одржување на продуктивен и колаборативен Дневен Scrum (Daily Scrum) во рамките
на пропишаното времетраење, со осврт само на предвидените прашања. Крајна цел е да
се формира продуктивна и ефикасна развојна средина.
 Елиминирање на пречки при работата – Со координирање на темпото за работа на
тимот, Scrum Master треба да се погрижи сите активности да бидат насочени кон
реализација на проектната цел. Тоа подразбира елиминирање и справување и со било
какви пречки кои би произлегле при развојот. Scrum Master ги следи и ги отстранува сите
проблеми. Исто така тој континуирано ги следи репортите за прогресот на тимот кон
реализирање на крајниот продукт, при што доколку тимот заостанува или пак не се
реализираат примарните идеи, се труди да пронајде што довело до таквите ситуации и
треба да го пронајде и понуди најсоодветното решение кои би го вратило тимот и
неговата работа на вистинскиот пат. Тоа може да вклучи и обезбедување односно
пронаоѓање на некои информации кои му се неопходни на тимот за понатамошна работа
а не може или не знае како да дојде до нив, дури и обезбедување на одредена техничка
опрема или било што би му било потребно на тимот.
Доколку организацијата е нова во присвојување на Scrum принципот, оној кој ја носи оваа
улога мора да се погрижи за олеснување на имплементацијата и прилагодувањето на
организацијата кон Scrum.

6.1.3 Улога на развојниот тим во Scrum развојниот циклус
Секоја дискусија за Scrum како поим мора да ја вклучи и идејата за тимот, тоа е тајното
оружје на Scrum. Scrum пристапот ги соединува луѓето како група и ги позиционира да работат
како тим т.е. колектив со цели. “The team is the correct mix of stress and accomplishment, of
individual effort and communal work” [43]. Со добра селекција на тимот, се овозможува
отстранување на оние индивидуи кои не се способни да придонесат во работата. За Scrum,
потребата за тим со високи перформанси, искусни сениор девелопери, започнува уште со
поставувањето на примарните цели на проектот. Притоа се смета дека со користење на овој
метод, крајниот успех може да биде постигнат со многу помалку ресурси, вклучувајќи и помалку
луѓе, споредено со традиционалниот менаџмент, токму поради нивните вештини и искуства.
Успехот на Scrum тимот се должи и на одличните комуникациски канали. Групата е
фокусирана на специфични функционалности во претходно дефиниран временски период. Секој
индивидуа која е член на тимот ги знае нејзините индивидуални способности како и
способностите на целокупниот тим, кој е одговорен за што, што води кон напредок на тимот.
Притоа, не само што секој е посветен на неговите доделени задачи, тој е посветен и на задачите
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на целокупниот тим. Во рамките на неговите активности нема надреден менаџер кој им издава
наредби на членовите на тимот кои мора да ги изврши, туку тимот сам треба да ги постави своите
објективи и да најде начин како истите да ги постигне.
Препорачано е тимот да се состои 3–9 луѓе, затоа што со помалку од 3 членови тешко е да
се оствари и интеракција, што резултира и со помали продуктни придобивки, а за повеќе од 9
членови, потребна е многу поголема координација. Членовите поседуваат крос–функционални
способности и вештини неопходни за креирање на продуктен инкремент (анализа, дизајн, развој,
тестирање, техничка комуникација, документирање итн.). Заради тоа освен девелопери, Scrum,
не дозволува референцирање на други улоги во развојниот тим, без оглед на работата која ја
извршува членот. Согласно со ова не смеат да се реферираат и подтимови во рамките на
развојниот тим, без оглед на постоењето на одделни домени, како на пример, бизнис анализа и
тестирање [44].
Развојниот тим во Scrum е само-организиран, иако се случува да влијаат и некои проектни
менаџмент организации. Ваквиот концепт налага членовите на тимот да се мотивирани и високо
квалификувани поединци за да можат да ја постигнат проектната цел. Никој, дури ни Scrum
Master, не смее да му кажува на тимот како да ги реализира PBI во инкременти. Самата
организација ги овластува сами да ја организираат и менаџираат нивната работа.
Главна одговорност и задолжение на членовите на тимот е да го изградат продуктот, што
подразбира детерминирање на архитектурата, дизајнот, корисничките искуства. Работат во
ограничен временски период и со ограничен буџет и се обврзани да го креираат најдобриот
можен продукт во рамките на тие ограничувања. Освен за развојниот процес, тимот е задолжен
и за тестирањето. Бидејќи структурата на Scrum не подразбира посебна QA група, тимот е
овластен и одговорен за спроведување на сопственото тестирање.
Во рамките на секој спринт, активностите на тимот може да се поделат на три групи [46]:
 Посветеност кон достава на продуктот – На почетокот на спринтот, тимот колективно
ги детерминира кои карактеристики треба да бидат комплетирани. Оваа листа потоа
станува backlog на тековниот спринт (Sprint backlog), за чие комплетирање е обврзан само
тимот. Членовите на тимот мора да работат како група, без разлика на одделните
специјализирани вештини или области на дејствување. Успехот или неуспехот припаѓа
на целиот тим.
 Фокусирање на функционалностите – тимот мора да остане фокусиран и посветен на
кохезивниот сет на функционалности (PBI), при што соработката и комуникацијата во
рамките на целиот тек на спринтот, мора да биде интензивна.
 Напредок како тим – продуктот може да биде само онолку добар колку што се добри
членовите на тимот кои го развиваат. Така висококвалитетен тим има се што е потребно
за да развие одличен продукт. Притоа членовите на тимот имаат можност со секој спринт
да ги подобруваат нивните вештини а блиската соработка го поттикнува взаемното
учење. За да се подржи напредокот на тимот препорачливо е: вклучување и на сениор и
на јуниор инженери во тимот, со поголем број на сениори, поттикнување членовите на
тимот да преземат одговорност и за помали PBI кои не се од нивната специјалност,
постојано да се вршат неформални прегледи на дизајнот и кодот.
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6.1.4 Улогата на заинтересираните страни во Scrum развојниот циклус
Споредните улоги се оние кои немаат формална улога и не се често инволвирани во Scrum
процесот. Во литературата, во споредните улоги на Scrum, за именување на останатите
заинтересирани страни во проектот, често се среќава поимот Stakeholders. Најчесто во оваа група
на учесници спаѓаат всушност клиентите, т.е. оние кои го нарачале продуктот за реализација
овозможувајќи го пред се финансиски а нивните барања и идеи во однос на проектот, претворени
во issues или кориснички приказни (User stories) се основа за целокупниот развој. Заради тоа
тимот мора да ги разбере клиентските и корисничките потреби и да го пронајде најдобриот начин
како истите да бидат задоволени затоа што, крајно тие одлучуваат дали креираниот продукт е
успешен или пак неуспешен. Најдобар начин за тоа да се реализира е истите да бидат вклучени
во процесот на развој и интензивно да даваат повратни информации и мислења во однос на
предлози, идеи или пак промени во однос на секој креиран прототип [43].
Се разбира нивна крајна цел им е преку работата на тимот да ги добијат примарно
дефинираните и очекуваните придобивки кои треба и да го оправдаат неговото производство, а
притоа доколку доволен број на корисници се одлучат за купување на развиениот продукт и
истиот им донесе придобивка, тогаш она што тимот го креирал ќе донесе одличен ROI.
Истите директно се вклучени во производниот процес само за време на средбата за преглед
на спринтот (Sprint review meeting), а во останатите средби нив и нивните барања ги претставува
Product owner.

6.1.5 Улога на корисниците во Scrum развојниот циклус
Во улога на “Chickens” се појавуваат и крајните корисници. Тоа се индивидуи за кои
всушност е крајно развиван и наменет продуктот, и од тоа, колку тие ќе го користат и ќе бидат
задоволни од бпридобивката која ја добиле од самиот производ, зависи и неговата успешност
[43].

6.1.6 Улога на менаџерите во Scrum развојниот циклус
За разлика од традиционалниот менаџмент, каде менаџерите беа клучните личности кои
имаа главна и одговорна улога во развојот, и ги издаваа сите наредби во однос на работата на
тимот, во овој процес тие се само една од споредните улоги. Најчесто може да имаат одредени
функционални одговорности во однос на различните развојни дисциплини, или пак се јавуваат
како еден вид на сопственици или управувачи на развојниот процес (Process owners) во однос на
развојната средина во која тимот треба да функционира. Оние организации кои сеуште неможат
да се прилагодат на принципот за само-организирани тимови, често функцијата на Scrum Master,
ја доделуваат на проектниот менаџер, што всушност се спротивставува на принципите за кои
Scrum методот се залага [43].
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6.2

Активности вклучени во Scrum циклусот

За време на развојниот процес на секој Scrum проект, тимот мора да спроведе неколку
активности односно средби. Сите тие активности се задолжителни и се временски ограничени
со цел да се создаде сигурност и последователност во работата. Во рамките на овие Scrum
активностите спаѓаат:

6.2.1 Спринт
Проектот е поделен на неколку проектни изданија, а пак секое од нив се состои од серија
на спринтови. Секоја доставена проектна верзија резултира со продукт кој е подготвен за
продукција, а додека спринтовите резултираат со инкрементални сегменти од финалниот
производ чии функционалности се тестирани, и самиот тој е функционален но, потребно е
поврзување на неколку вакви последователни сегменти за да може да бидат доволни за
продукција.
Секој спринт како и секоја достава на проектен инкремент си има своја цел која е
основниот принцип по кој треба да се води: “The sprint goal summarizes the desired outcome of a
sprint” [45]. Таа е креирана како консензус помеѓу сите членови на тимот како и еден вид на
договор помеѓу нив и Product owner, и сите се максимално посветени на нејзината реализација.
Вистинската работа на тимот се случува за време на спринтот, тоа е основната развојна единица
на Scrum процесот, или според Ken Schwaber и Jeff Sutherland “The heart of Scrum is a Sprint” [44].
Тогаш всушност тимот со својата работа го претвора планот во функционален софтвер. Спринтот
е всушност вложување на труд за комплетирање на претходно дефинираниот обем на работа чие
комплетирање е ограничено на точно определен временски период. Клучни аспекти кои треба да
се запазат се [46]:
 Да се одржува композицијата на тимот константна – Доколку композицијата на тимот
постојано ја менува нејзината големина или пак го менува својот состав, тимот не може
да разбере што е способен да направи и колку работа би можел да комплетира.
 Да се определи константно времетраење на спринтот – Препорачан е еднонеделен до 30
дневен спринт, но тоа не значи дека ова времетраење мора да биде успешно и погодно за
сите тимови. Треба да се имплементира онаа временска рамка која е погодна за
конкретниот тим. Промените во должината на спринтот може да водат до
неконзистентност во определувањето на брзината на работа на тимот, и го попречува
тимот во пронаоѓање и одржување на константен ритам на работа. Отстапка од ова
правило може да се направи со нови тимови. Се препорачува новите тимови да започнат
со едно неделен спринт, со цел да можат полесно и побрзо да го научат и да се прилагодат
на Scrum процесот.
 Брзина (Velocity) е вредност која се добива со делење на аутпутот со инпутот, и
е еден вид на мерка за продуктивноста на тимот, односно неговата способност да
ги претвори идеите во нови функционалности. Со помош на оваа мерка ќе
можеме да дознаеме колку многу функционалности може тимот да произведе во
рамките на еден спринт. Целта е сепак со продуктивноста да се зголеми и бизнис
вредноста која ќе биде доставена [47]. За детерминирање на брзината вообичаено
се користат поени на корисничките приказни (story points). Најдобро за
детерминирање на брзината е сите приказни да се направат со приближно иста
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големина, така што таа ќе биде претставена со бројот на приказни комплетирани
во рамките на еден спринт. Заради континуираност во работата, најчесто откако
ќе се утврди колку PBI може да комплетира тимот во еден спринт, што најчесто
се случува после два или три спроведени спринтови, се настојува понатамошните
да се со константно времетраење и со константен број на функционалности.
Постои и еден вид на формула која би можела да се користи за определување на
брзината на работа на тимот во рамките на еден спринт: брзина на тимот = луѓе
X часови X работни денови [43]. Станува збор за часови кои ги има тимот на
располагање за време на претходно дефиниран период на работа. Се
пресметуваат овие часови и се споредуваат со проценките на задачите и
резултатите од спринтот, вклучувајќи го притоа само ефективното време на
работа. Брзината на работа на тимот во текот на спринтот се менува како што
напредува развојот продуктот.
Секој спринт има точно определени церемонии, еден вид на ритуали кои мора да се
одржуваат како составен дел од Scrum принципот и го одбележуваат почетокот или завршетокот
на одредена активност. Како и средбите така и целокупниот спринт е временски ограничен, така
што, мора да заврши во рамките на определениот рок, а доколку некои од барањата не се
комплетирани заради некоја причина, истите може да се оставаат незавршени, се враќаат назад
во Product backlog и се распределуваат за некој од наредните спринтови. По завршувањето на
секој спринт тимот демонстрира како треба да се користи креираниот софтвер.

6.2.2 Средување на Product backlog
Пред тимот да се собере на средбата за планирање на спринтот, Product owner мора заедно
со тимот, често може да бидат присутни и клиентите или други заинтересирани страни, да
посвети извесно време и внимание на средување на продуктниот backlog или уште познато како
Backlog grooming. Оваа активност е еден вид пополнување и приоретизирање на дефинираните
функционалности во Product backlog. Добро спроведенo средување на backlog е воедно и
предуслов за успешно спроведување на средбата за планирање на спринтот. Оваа активност
опфаќа додавање на нови фунцкионалности кои се откриени од страна на тимот во текот на
развојот на продуктот или пак како резултат на кориснички или пак клиентски повратни
одговори или информации, како и приоретизација и корекција на некои од постоечките. Тоа е
еден вид проценување на постоечкиот backlog со користење на единици на вложен труд (effort)
или пак поени на корисничките приказни, комплетно дефинирање на критериумите за
прифатливост на индивидуалните приказни, како и разделување на поголемите приказни во
повеќе помали [48]. Со овој процес ќе бидеме сигурни дека сите функционалности од Product
backlog се во приоритетен редослед и дека оние кои се најгоре поставени во него се
најприоритетни и се доволно детализирани за да можат да бидат обработени во тековниот
спринт. Притоа [48]:
 Средбата не смее да трае подолго од еден час
 Средбата не вклучува разделување на приказните во задачи.
 Средувањето на Product backlog се извршува врз база на проценките и доделените
приоритети. При оваа активност може да се применуваат различни техники, при што еден
од најпопуларните кои се користат е еден вид на игра многу слична на покерот oд каде и
го добила своето име Planning poker, преку која секој член на тимот за конкретна
приказна или конкретна задача дава проценка, односно колку единици труд според него
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смета дека ќе биде потребно да се вложи за да истата биде комплетирана. Оваа игра
подетално ќе биде објаснета во делот 6.2.3.
Оваа постапка е многу значајна и е основа за спроведување на успешен спринт како и за
да бидат ефикасни и понатамошните средби. Овие средби може да се одржуваат и регуларно по
спроведувањето на Дневниот Scrum, еднаш неделно или пак кон крајот на спринтот. Тоа зависи
од одлуката на тимот. Тимот и Product owner мора да присуствуваат на истите, затоа што
средувањето на Product backlog е резултат од нивната взаемна соработка.
Иако не спаѓа во групата на официјални активности, се препорачува тимот да посветува
10% од своето време за време на секој спринт, токму на оваа активност [48].

6.2.3 Средба за планирање на спринтот
Пред започнувањето на секој спринт циклус, приближно секои 7–30 дена се одржува оваа
средба. За време на средбата Product owner заедно со тимот дефинираат што точно треба да се
постигне со спринтот кој следи и која е целта кон која тимот треба да се стреми.
За средбата постои лимит од 8 часа [46]:
 Првите 4 часа – Целокупниот тим заедно со Product owner своето време го посветуваат
на дијалог за селектирање на барањата и функционалностите кои се наоѓаат во Product
backlog односно “preparing just enough items just in time” [45]. Притоа неопходно е да
постои јасно и взаемно сфаќање на дефиницијата за комплетираност, односно опис што
е потребно секоја функционалност да исполнува за да се смета дека е успешно завршена
и да биде дел од функционалниот софтвер (Definition Of Done - DoD). Оваа дефиниција
е составен дел и од критериумите за прифатливост (Аcceptance Criteria). Селектираните
функционалности треба да бидат доволно добро опишани, детализирани, пред се за да
бидат разбирливи и јасни за сите членови а со тоа и да ја задоволуваат дефиницијата на
комплетираност. Тука се врши и проценување, кое најчесто е груба проценка во поени,
но помага да се сфати колку е голема една функционалност во спринтот и колку труд,
време, ќе бидат неопходни за негово комплетирање. Така ќе се знае и со колкава брзина
тимот работи, т.е. колку функционалности може да комплетира во времетраење на еден
спринт. Scrum Master прикажува и колку работа била комплетирана во претходниот
спринт, што доколку се исти условите и составот на тимот, би бил добар предикатор за
спринтот кој следи.
 Постојат неколку методи за креирање на проценките, но најчесто користена е
покер играта, лесна и забавна игра која е прилично ефикасна при проценувањето.
Притоа секој член на тимот индивидуално дава проценка, а како тим се одлучува
која од нив ќе се одбере, и последователно се врши и приоретизирањето. Во
рамките на покер техниката, секој член на тимот има во себе шпил карти, колку
точно карти ќе добие секој член одредува тимот заеднички. Секоја карта има
одредена вредност на неа. Вредностите се проценка за трудот кој ќе треба да се
вложи за да се комплетира секоја функционалност. Најчесто на овие карти се
користи фибоначи секвенцата (1, 2, 3, 5, 8, 13...), бидејќи најдобро го рефлектира
фактот дека тимот не очекува перфектни проценки особено бидејќи PBI
постојано ја менуваат својата големина. Проценките заради тоа се како еден вид
на претпоставки, бидејќи целта не е да бидат перфектни. Product owner ги
објаснува функционалностите од Product backlog а членовите на тимот ги
откриваат истовремено нивните проценки. Таму каде има најголема разлика во
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проценките треба да објаснат членовите зошто се одлучиле за истите па се
продолжува со уште еден циклус на играта се додека не се добие консензус.
Постапката се повторува за секоја функционалност од Product backlog, се додека
не се постигне вредност која ќе се совпадне со определената брзина на тимот [43].
 Вторите 4 часа – Развојниот тим го изготвува планот за тековниот спринт, план како да
се имплементираат избраните карактеристики, што крајно треба да резултира со backlog
за тековниот спринт. Овој backlog ќе го сочинува работата која била селектирана за време
на првиот дел од средбата, и нејзино декомпонирање, правејќи ги функционалностите да
бидат доволно мали за да може да се комплетираат во рамките на еден спринт. Тимот
проценува и колку време ќе му биде потребно за комплетирање на секоја задача која е
додадена во тековниот backlog. Тимот треба да земе само онолку задачи колку што смета
дека може да заврши, затоа што, преоптоварувањето често е причина за неуспех.

6.2.4 Дневен Scrum
Секој ден за време на спринтот, се одржува средба наречена Дневен Scrum, често
именувана и како Дневно стоење (Daily standup), во која членовите на проектниот тим
разговараат меѓусебно, притоа сите стојат со што се креира хиперпродуктивна средина за
комуникација во рамките на Scrum тимот. Scrum Master е оној кој е одговорен и мора да се
осигура дека тимот секој ден ја одржува средбата, но тимот сепак е оној кој е одговорен за
нејзино спроведување. Таа има одредени специфични карактеристики [46]:
 Сите членови на развојниот тим доаѓаат спремни со ажурирања за тековната средба.
 Средбата започнува точно на време дури и ако недостасуваат некои членови на тимот,
средбата треба да се одвива на иста локација во исто време секој ден. Задоцнувањето
води кон залудно губење на времето на сите. Вообичаено се одржува наутро.
 Standup – се покажало дека добра пракса и препорака на Scrum е сите членови да стојат
за време на средбата. На еден начин се добива уште поголем впечаток дека сме дел од
средбата и сме вклучени во она што се случува.
 Концизност. Времетраењето на средбата е ограничено и изнесува 15 минути затоа треба
да се потрудиме да бидеме ефикасни и да не се задржуваме подолго. Исто така се
препорачува да не се користат електронски уреди како лаптопи или мобилни телефони
зашто тие се чести одвлекувачи на вниманието на луѓето. На овој начин сите ќе бидат
сконцентрирани и посветени на средбата.
 На средбата сите се добредојдени но, нормално зборуваат само оние кои ги имаат
главните улоги. Често постојат и прашања за чие решавање е неопходно да учествуваат
и експерти кои се надвор од тимот, и за кои се смета дека би помогнале да се решат тие
нејаснотии. Со тоа што сите се присутни многу е лесно да се идентификуваат
зависностите кои би можеле да го спречат напредокот за време на тековниот ден.
Едноставното планирање и дискусија може да го направат Дневниот Scrum многу
ефективен влог на работното време на сите. Воедно демонстрирањето на напредокот е
едноставен начин да се мотивира тимот. За време на оваа средба секој член на тимот ги
известува останатите членови во тимот за неговата работа т.е. [46]:
 Што има направено од вчера до денес?
 Што планира да направи денес?
 Дали му се појавиле некакви пречки во работата?
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Клучно е да се идентификуваат сите пречки и блокади кои го спречуваат напредокот на
тимот, за време на средбата, и Scrum Master што е можно побрзо да пронајде начин за нивно
решавање и отстранување но, надвор од средбата, за да не доведе до одолговлекување и
неефективност на истата.

6.2.5 Завршеток на Scrum циклусот
Крајот на секој од детерминираните спринт циклуси (End of cycle), го одбележуваат две
средби: Средба за преглед на спринтот (Sprint Review Meeting) и Средба за ретроспектива на
спринтот (Sprint Retrospective Meeting).
 Средба за преглед на спринтот
На крајот на секој спринт, вообичаено последниот ден од спринтот или пак првиот ден
после завршувањето на спринтот, тимот ја спроведува оваа средба со цел да изврши пред
клиентите преглед и да ја демонстрира работата која беше комплетирана во тековниот спринт и
онаа која останала како некомплетирана, притоа и дали она што е комплетирано е онакво какво
што било очекувано, т.е. се споредува креираниот инкремент со примарната цел на спринтот за
да се види прогресот.
Иако не е формална средба тимот мора да се подготви за истата да биде успешна, но не
премногу, затоа што причината и поради која се одржува средбата и нејзината намена: “… is not
to impress or to create excitement, but to provide transparency, and to inspect and adapt the product”
[45]. Се смета дека за средбата треба да постои 4 часовен лимит. Како препорака за успешно
спроведување е да учествуваат само членовите на тимот, Product owner и клиентите. Клиентите
се неопходни, за да дадат свое повратно мислење во однос на инкрементот, што треба да биде
променето, додадено или отстрането, што е некоректно направено а што е развиено според
очекувањата. Присуство на луѓе кои не се запознати со спринтот и неговите визионерски цели
најчесто би довело до одвлекување и губење на време за тимот [45].
 Средба за ретроспектива на спринтот
Scrum методот пред се, се посветува на пронаоѓање на нови и подобри можности за
организирање и реализација на проектната работа. Заради тоа се спроведува и оваа средба.
Притоа, се дава мислење за изминатиот спринт, и се бараат начини како да се зголеми
ефикасноста и ефективноста во рамките на проектот. Мотото од кое се води оваа средба најдобро
може да се прикаже преку еден германски израз според кој рефлексијата е првиот чекор кон
подобрување (“Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung”) [45].
На оваа средба пожелно е да учествуваат сите членови, но повторно без вклучување на
многу луѓе кои се надвор од тимот зашто тоа би влијаело и на ефикасноста на средбата. За
средбата постои 3 часовен лимит.
Постојат две главни прашања на кои треба да се даде одговор [46]:
 Што помина добро за време на спринтот?
 Што може да биде подобрено во наредниот спринт?
Одговорите ќе се добијат со тоа што секој ќе каже што смета дека поминало онака како
што било предвидено, што мисли дека не функционирало добро, и што смета дека може да биде
подобрено. Се разбира секоја предложена промена треба да може да биде спроведлива, и треба
да се посвети време на нејзино реализирање во некој од наредните спринтови.
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6.3

Артефакти во Scrum циклусот

Артефакт е всушност објект креиран за некоја практична намена. Scrum има 4 артефакти:
Product backlog, Sprint backlog, Sprint burndown и Release burndown [44]. Тимот ги користи овие
артефакти за време на Scrum процесот со цел да го контролира развивањето на функционалниот
софтвер.

6.3.1 Product backlog
Секој софтверски проект има свои барања. Едно барање опишува што клиентите очекуваат
од конкретниот продукт, а истото е неопходно да биде доставено за да проектот може успешно
да ги постигне предвидените бизнис цели. Scrum подразбира дека истите мора да бидат
дефинирани и приоретизирани преку Product backlog, што може да биде дефиниран како еден
вид на листа која чека да биде реализирана. Според тоа, Product backlog е подредена односно
приоретизирана листа на issues и функционалности за продуктот, т.е. она што треба да биде
доставено, сортирано во релативниот редослед по кој и треба да биде развиено. Притоа не смее
тимот да си дозволи, истиот да биде премногу амбициозна и неостварлива желба, фигуративно
кажано “Wish list for Santa”, односно не треба да содржи буквално се што тимот или пак
клиентите сметаат дека би можеле да имаат потреба во иднина. Визијата или пак крајната цел на
продуктот може да ни помогнат во определување што е значајно а што не [45].
Тој е отворен и може да биде едитиран од секој, но сепак на крајот Product owner, или сам
или заедно со тимот, е одговорен за подредување на карактеристиките кои го сочинуваат, земајќи
во предвид фактори како: ризик, бизнис вредност, зависности, датум на достава...
Секоја карактеристики која е негов составен дел, како што беше напоменато во делот 6.1.1,
е именувана како Product backlog Item (PBI) и претставува едно барање од продуктот, еден вид
на богата структура која во себе може да чува многу детали, а сепак е доволно мала за да може
да биде развиена и тестирана во рамките на еден спринт. Заради ризикот од креирање на продукт
од кој никој нема да има корист, секое PBI мора да биде опишано на начин на кој ќе ја рефлектира
вредноста која тоа issues го има за клиентот, затоа без тимот да разбере каква корист клиентот
има од одреден PBI во продуктот, нема да може соодветно да се избере што е поприоритетно.
Проценките за секое PBI, се базираат врз проценетата бизнис вредност од страна на Product
owner, и проценетиот труд за развој односно големината или комплексноста на PBI, најчесто
поени или часови, од страна на тимот. Еден PBI е вреден за имплементација доколку е неопходен
за да се реализира продуктот, а оние кои се највредни се разбира мора да се имплементираат
први. Често ако две PBI имаат иста бизнис вредност, онаа за која ќе биде потребен помал труд
за развој или помал финансиски влог ќе биде доставено порано затоа што истата има повисок
ROI [46].


ROI е всушност придобивката реализирана со креирањето или имплементацијата
на секој PBI, поделен со неговата цена и дава увид дали дефинираниот продукт е
исплатлив за реализација. Станува збор за финансиска пресметка на повратната
сума т.е. цената по која би се продавал креираниот продукт на пазарот, поделена
со инвестицијата, односно сумата која се вложила за нејзин развој. Поголем ROI
е подобра монетарна инвестиција. Тој е релативна мерка за која е многу битно
контролирањето на променливите [46].
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Return/Investment = % ROI [43]

Сл. 17: Определување на ROI врз основа на трошоците и реализираните придобивки [46]
Колку што е повисок приоритетот на некој PBI, т.е. колку погоре се наоѓа на Product
backlog листата, толку повеќе и подобро треба да биде детализиран. Како што Product backlog
еволуира, функционалностите се комплетираат, a по нивното комплетирање, треба истите да
бидат и отстранети од Product backlog и да се продолжи со работа на следните.
Product backlog е многу значаен за тимот. Неговото значење е многу сликовито прикажано
со следниот израз: “Imagine that the team is a house; in this case, the Product backlog is the front
door. All work the team takes on and commits to must come through the front door (the Product
backlog). If a team is assigned work from too many sources — through side doors or even the garage
— the team is bound to become confused, conflicted, and distracted from achieving its goal.” [46].
Заради тоа истиот мора да биде многу добро креиран.
PBI може да бидат дефинирани преку кориснички приказни, кориснички случаеви, или на
некој друг начин кој што ќе биде попогоден за тимот.
 Кориснички случаеви - Вообичаено преку употреба на графици илустрираат како
клиентот ќе го користи продуктот, што се постигнува преку прикажување на
интеракциите помеѓу корисниците. Toa вообичаено е составено од одреден број на
сценарија кои ги покажуваат специфичните интеракции на крајните корисници со
продуктот како и реакцијата на продуктот кон тие интеракции [43].
 Кориснички приказни – Тие се еден вид на метод или начин на објаснување на
барањата на продуктот при што подобра пракса се смета дека е да бидат што поконцизни.
Истите се пишуваат од перспектива на клиентска интеракција со продуктот, т.е. како
клиентите би го користеле продуктот. Заради ефикасност, клиентот може да учествува
во нивното пишување. Во нив треба да бидат претставени одговорите на 3 прашања [43]:
 Колку различни типови на клиенти ќе го користат продуктот?
 Кои продуктни барања се неопходни за да се исполнат клиентските потреби?
 Како различните клиенти ќе го користат продуктот?
Често се пишуваат во следната форма:
Како<корисник>јас сакам<одредена цел>така што<одредена причина>
(As a <user> I want <some goal> so that <some reason>)[47]
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Притоа постојат т.н. INVEST принципи, како еден вид на препораки или правила до кои
препорачливо е да се придржуваме доколку сакаме да добиеме ефективни кориснички
приказни [46]:
 Независни (Independent) – корисничките приказни не треба да зависат едни од други.
Доколку на пример корисничката приказна А не може да биде започната се додека
корисничката приказна Б не биде завршена, се редуцира флексибилноста која ја има
Product owner при нивното приоретизирање. Невозможно е, тимот да работи паралелно
на повеќе приказни, со што се редуцира неговата брзина на работа.
 Прилагодливи (Negotiable) – Корисничките приказни можат да бидат менувани и
модифицирани. Всушност Product owner работи на нив и ги прилагодува онака како што
е потребно за време на спринтот.
 Вредни (Valuable) - Приказните секогаш се пишуваат од перспективата на крајниот
корисник, што значи кога таа приказна ќе биде комплетирана од страна на тимот и ќе
биде доставена до клиентите, крајните корисници треба да добијат некаква вредност.
Затоа и при нивното креирање и дефинирање треба да се внимава тие да донесуваат
некаква вредност односно корист за крајните корисници.
 Проценливи (Estimable) - Тимот мора секоја приказна многу добро да ја разбере за да
може истата да ја процени, во спротивно, доколку тимот не ја има или пак не може да ја
разбере доволно добро за да може да даде проценка, треба и да не прифати таа да биде
вметната во тековниот спринт. Поените се еден вид на мерна единица за проценување на
приказните, и се еден вид на мерка за тоа колку работа тимот може да сработи. Тимот
одлучува каква единица ќе се користи за оценување, се додека јасно го одредува
времетраењето на работните задачи. Може алтернативно да се користат часови или
денови.
 Мали (Small) – Тие треба да бидат доволно мали за да може тимот истите да ги
комплетира во рамките на еден спринт. Како непишано правило е секоја приказна да не
одзема повеќе од половина спринт за да биде комплетирана. Кога приказните се подолги
од еден спринт, се смета дека тимот повеќе нема да има добра мерка за прогрес.
 Можат да бидат тестирани (Testable) – Тимот треба да знае кога некоја приказна е
завршена. Product owner треба да им даде доволно јасно објаснување, често со помош на
претставување на критериумите за прифатливост на креираните приказни, за да може
тимот со самото тестирање да знае дали таа корисничка приказна е комплетирана
успешно или пак треба да се врати неколку чекори поназад, за повторна обработка.
Погоре наведените критериуми како дел од INVEST, не се барања, туку треба да се гледа
на нив како цел, кон која тимот треба да се потруди да ја насочи својата работа.
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6.3.2 Sprint Backlog
Секој продукт без разлика на неговата големина и комплексност, како и бројот на
функционалности кои се додаваат, отстрануваат или менуваат, мора да има само еден Product
backlog. Како што беше претходно напоменато, целиот развоен процес е поделен на неколку
продуктни достави, со дефиниран обем на PBI за имплементација (Release Baklog). Toa е подсет
од функционалности наменети за одредена дефинирана верзија од крајниот продукт. Истиот
опфаќа неколку дефинирани спринтови, а понатаму се разделува на повеќе Sprint backlogs, со
фокус ставен врз тековните спринтови се додека не биде доставен инкрементот за кој ќе се
очекува добивање на повратно мислење од клиентот.
Sprint backlog е приоретизирана листа на задачи на кои развојниот тим мора да се посвети
и да ги комплетира за време на наредниот спринт. Листата се креира со селектирање на
функционалности или карактеристики од Product backlog по приоритетен редослед т.е. одгоре па
надолу, се додека развојниот тим смета дека има доволно работа за да го пополни спринтот и да
ја реализира неговата цел. Product owner му помага на тимот да разбере што треба да биде
доставено, а тимот сам треба да заклучи колку може да биде развиено и како тоа да биде
направено. Тимот треба да се посвети само на онолку работа колку што може да реализира,
согласно со неговиот капацитет и способности, односно брзина на дејствување. Релијабилноста
и стабилноста се далеку повредни отколку лажната амбиција. “Developing a product is like running
a marathon. If you want to finish you have to choose a steady pace” [43]. Преоптоварувањето на
тимот може да доведе до зголемување на ефективноста на работа за кратко, но потоа станува
контрапродуктивно.
При пополнувањето на Sprint backlog, дефинираните PBI се разделуваат на серија на
задачи, како работни единици кои вообичаено се неопходни за следење на целокупната работа
потребна за имплементирање на еден PBI. Секој ден тимот ги ажурира задачите за тековниот
спринт, со индицирање на моменталната состојба на задачата и количината на преостаната
работа. Како најпрактично се покажало да бидат помеѓу 4 и 16 работни единици (часови), но,
сепак тоа би зависело и од самата задача. Со овие детали развојниот тим знае точно што може,
колку може да сработи и за колку време. Задачите никогаш не се доделуваат, и никој не смее тоа
да го прави дури ни Product owner, туку во текот на Дневниот Scrum членовите сами одбираат за
кои задачи сметаат дека се квалификувани и имаат вештини да ги комплетираат според
редоследот по кој се подредени. Со тоа се истакнува само-организацијата на развојниот тим [46].
За Scrum позначајно е да се следи колку задачи преостанале за извршување отколку колку
биле претходно комплетирани. Иако концептот на традиционалниот менаџмент, вели дека
доколку само се следи преостанатата незавршена работа нема да знаеме колку работа сме
завршиле, сепак за Scrum комплетираната работа не е многу значајна, пред се бидејќи многу
полесно тимот може да процени колку работа му преостанала отколку колку работа извршил. А
воедно фокусирањето врз комплетираната работа често го оттргнува вниманието на тимот од она
што е позначајно. Чести се ситуациите и каде што со мерење на комплетираната работа тимот е
во компетитивна ситуација каде секој сака да биде тој кој што ја комплетирал работата [45].
Мора да се настојува Sprint backlog да биде што е можно поедноставен и поконцизен, со
фокус ставен само на есенцијалното. Исто така треба да биде достапен и видлив за сите. За таа
цел се настојува да се користи и визуелна поддршка, најчесто еден вид на бела табла на која ќе
бидат поставени дефинираните issues и ќе се има увид и на нивниот статус (task board).
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Сл. 18: Структура на софтверски проект во рамките на еден
Scrum развоен циклус [43]

6.3.3 The Sprint Burndown
Станува збор за график кој го покажува дневниот износ на преостаната работа во рамките
на спринтот. Податоците за тој график директно се изнесуваат од Sprint backlog. Преостанатата
работа за спринтот, едноставно е сума од сите часови кои остануваат до комплетирањето на сите
задачи во спринтот. Со тоа тимот го репортира својот прогрес дневно, со што може многу лесно
да определи колку работа му преостанала до крајот на спринтот, а со тоа и дали истиот навреме
ќе биде завршен, зависно од првичните проценки.
Значи со овој график се прикажува и преостанатата работа до комплетирање на спринтот
како и колку работа моментално е во прогрес. Благодарение на тие податоци може да се
одговорат и две значајни прашања [46]:
 Дали темпото со кое тимот работи би му овозможил комплетирање на работата до
крајниот рок на спринтот, со оглед на податоците кога точно спринтот ќе биде
комплетиран?
 Дали тимот моментално има премногу работа во прогрес во споредба со целокупната
количина на преостаната работа?
Истиот често пати и јавно се прикажува за да биде видлив за целиот тим, затоа што, така
согледувајќи го својот прогрес или заостанување, тимот ќе може навреме да ја координира
својата работа соодветно.
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Сл. 19: Sprint Burndown график креиран во TFS [46]

6.3.4 The Release Burndown
Како што стануваше збор претходно, за Release Backlog и Sprint Backlog, освен Sprint
Burndown, може да се напомене дека постои и уште еден сличен репорт на него, со таа разлика
што овој репорт покажува колку вкупно работа преостанала од Product backlog, до крајната
испорака на продуктот, пред и после секој спринт, а е наречен Release Burndown. Истиот се
базира врз определената брзина на тимот од претходните спринтови и помага да се прилагоди
продуктот онака како што е потребно. Основан е од два фактори: времето и преостанатите
единици на труд кои тимот треба да ги вложи. Истиот се креира и ажурира на средбата за преглед
на спринтот кога е претставен а со тоа и веќе познат, аутпутот од спринтот [46].
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Сл. 20: Release Burndown график креиран во TFS [46]

6.3.5 Инкремент
Инкрементот е сума на сите карактеристики од Product backlog кои се комплетирани за
време на тековниот спринт но, и во сите претходни спринтови. На крајот на спринтот,
инкрементот мора да биде комплетиран во зависност од дефиницијата на комплетираност,
претходно установена од страна на тимот, и да донесе некаква вредност кон крајниот производ.
Секој доставен инкремент до клиентот мора да биде во употреблива односно функционална
состојба, без оглед на тоа кога тој планира јавно да го претстави продуктот.

6.3.6 Spike
Bo Scrum артефактите, како составен дел може да се напомене и Spike, или еден вид на
скок од редовниот тек на Scrum циклусот. Тоа е Scrum активност, која е временски ограничена,
а вообичаено се користи или за да се испита даден концепт или техничко решение, еден вид на
техничко истражување кое би можело да даде решение за одреден проблем на тимот. Опфаќа и
случаеви кога тимот не е сигурен или пак смета дека постои ризик за имплементација на
одредена функционалност или техничка имплементација, без претходно да се спроведе одредено
испитување или истражување, можеби и да се експериментира со одреден прототип [46]. Може
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да се примени и во случаеви кога тимот нема доволно информации за да може да продолжи со
работа со предвидливо темпо. Така преку спроведениот Spike, би го испитале случајот во
рамките на конкретниот процес и би можеле да полесно да донесат правилна одлука.
Разликата од останатите проектни артефакти и спринтовите е што, Spike, не донесува
никаква корисничка функционалност или пак вредност директно до клиентите или крајните
корисници, затоа што не резултираат со функционален инкремент. Но, тие донесуваат вредност
до тимот, и му помагаат да донесе добра одлука или да направи правилен избор во однос на
нешто за што не биле сигурни неговите членови. Со тоа што и самиот тим ќе ја направи
вистинската одлука и избор, ќе донесе вредност и во она што крајно ќе му биде доставено
клиентот, од што се разбира клиентот и корисниците ќе имаат најголема полза.
Истите можат да бидат планирани да заземат место помеѓу или на крајот од спринтовите,
во зависност од тоа кога ќе се јави потреба. Времетраењето како и објективите на spikes се
одредуваат по договор на Product owner и развојниот тим уште пред самиот почеток. Притоа
мора да бидат завршени тогаш кога и временскиот рок кој претходно е утврден за нив изминал,
без разлика дали неговите објективи се доставени.

6.4

Распределување на Scrum тимовите

Иако бројни истражувања покажаа дека Scrum можеби не е до толку ефективен на големи
и комплексни проекти, сепак, беше понудено извесно решение и за тој проблем. Со цел да не се
наруши принципот на мали функционални тимови, се предложи распределување на Scrum
тимовите, односно дефинирање на повеќе Scrum тимови. Притоа доколку се коректно
организирани многу побрзо ќе доведат до успех. Организацијата вклучува тимови кои можат да
работат независно едни од други но, мораат да се координираат во однос на технологија и да се
интегрираат колку што е можно порано и почесто. Во спротивно недостигот на координација,
како во однос на технологијата која ја користат така и во однос на други составни проектни
карактеристики, резултирачкиот продукт може да има архитектурални инфраструктурни
разлики кои ќе биде многу тешко да се решат, и поверојатно ќе биде да се добијат повеќе
индивидуални помали проекти отколку составни инкременти на еден проект.

6.4.1 Scrum of Scrums
Секој тим во рамките на ваквата Scrum организација, спринтовите, интерните средби,
issues, PBI, задачите, верифицирањето, ги извршува независно, но, неопходно е да ја
синхронизираат и координираат индивидуалната работа, за да постигнат кохезивен резултат.
Синхронизацијата не е неопходно да се врши постојано, но, на извесен период на пример, ако
спринтовите траат по две седмици, една седмица може да се определи за координација. Сепак
тоа зависи индивидуално од организацијата на тимовите и нивните како и потребите на самиот
проект.
Официјалното синхронизирање се реализира на т.н. Scrum of Scrums средба. Тоа е еден вид
на унија од одделни Scrums. Целта на оваа средба е да се идентификуваат и управуваат
зависностите, да се координира работата таму каде што е неопходно и да се отстранат сите
пречки во индивидуалната работата на тимовите, за истите да не се одразат врз остварувањето
на нивната заедничка цел. На неа не присуствуваат цели тимови, туку еден член од тимот за кој
останатите се согласиле да биде нивни претставник. Најчесто средбата се одржува секој ден
веднаш по Daily Scrum, што повторно зависи од заедничката одлука проектните тимови.
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Концептот и прашањата кои треба да се разработат на средбата се многу слични на Daily
Scrum, со таа разлика што не се однесуваат на активностите на еден индивидуален член на тимот,
туку на дејствата на составните тимови [46]:
 Што има направено секој тим од претходниот пат кога се одржа средбата?
 Што ќе прави тимот до следното одржување на средбата?
 Дали постои нешто што ја забавува работата на тимот или пак го попречува нејзиното
извршување?
 Дали има потреба од префрлање и доделување на одреден дел од работата кај некој од
другите тимови?
Притоа мора да се напомене повторно, дека постои само еден Product backlog за сите
тимови, а секој тим си е задолжен за приоретизирање и комплетирање на својот сет на PBI.

Сл. 21: Структура на Scrum of Scrums [46]

6.5

Недостатоци на Scrum методот

Еден од најчестите проблеми и ограничувања на организациите при имплементирањето на
Scrum е, врската помеѓу фиксираноста на времето кое е определено и ограничено за
спроведување на проектот, бројот на функционалности, односно обемот на работа која е избрана
за да биде комплетирана во рамките на тој временски период, како и буџетот односно
финансиските средства достапни за да бидат распределени за задоволување на потребите на
проектот.
Многу е јасно дека не секогаш продуктот се доставува на време, со буџетот кој е на
располагање и со сите функционалности кои се предвидени. Иако идеално би било да бидат
задоволени трите фактори, сепак, многу ретки и исклучителни се случаевите кога тоа се случува.
Затоа, прашањето е со кои од овие фактори може да се направи компромис, односно што би
трпело прилагодување а што би било најисплатливо да остане фиксирано, затоа што не е
возможно трите да се прилагодат еден на друг.
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Како најоптимално решение се покажало, да се фиксира времето, што всушност е и едно
од правилата на Scrum принципот, а да се направат флексибилни функционалностите.
Фиксирањето на функционалностите е лоша идеја, затоа што најголем дел од нив не се познати
однапред, односно еволуираат и се прецизираат, како што се развива продуктот или пак како
што доаѓаат повратните информации од клиентите и корисниците. Во спротивно, доколку тоа се
случи, продуктот нема да може да се прилагоди и развива и крајно нема да бидеме сигурни дека
се развило она што клиентот побарал. Фиксирањето на временската рамка е полесно, особено
благодарение на продуктната визија. Доколку рокот за достава го испуштиме, доставувањето
нема да има смисла, заради тоа неопходно е да се фиксира рокот. Препорака од Sales force.com
[45], е, да се има ист временски рок за секојa продуктна достава, затоа што така е полесно не
само за тимот туку и за клиентот да ја планира следната верзија на продуктот. Предвидување на
цената на софтверскиот развој уште пред да се започне со него, е многу тешко, затоа што постојат
многу непознати односно променливи во факторите кои влијаат при неговото детерминирање,
како: продуктните барања, колку често истите се менуваат, колку нивните промени влијаат врз
крајниот продукт и детерминираниот вкупен буџет, избор на технологија со која ќе се работи,
композицијата на тимот и неговите способности, условите за работа, самата развојна средина,
итн. Затоа и фиксираноста на дозволените финансиски средства може да биде голем проблем во
одредени услови, и доколку е возможно се препорачува избегнување на договори со фиксиран
буџет [45].
Значи, според приложеното, треба да се фиксира временската рамка, но, во тој случај
постои можност од две опасности заради прилагодувањето на другите два фактори: или да се
достават помалку функционалности за да се стигне навреме или да се зголемат трошоците и да
се воведе нов член во тимот со цел да се зголеми продуктивноста. Сепак заедничка одлука на
тимот и на клиентот е, што ќе одлучат да стават на ризик.
За сметка на трите фактори постои уште еден многу значаен особено во софтверското
инженерство. Тоа е квалитетот, и мора да настојуваме истиот да биде замрзнат. Не смее да се
прави компромис со квалитетот затоа што тоа води до негативни резултати а и самиот софтвер,
особено со Scrum инкрементите ќе биде тежок за надградување, доколку основата или некој од
подоцна произведените инкременти се понестабилни или со послаб квалитет. А такви случаеви
има многу и најчесто се должат на компромис заради некои од претходно наведените фактори,
на пример за да се исполни временскиот рок а не постојат услови за истиот да се реализира, исто
така кога не се дозволува достава на помалку функционалности од планираните, или пак заради
недоволни расположливи средства, често се става на ризик, квалитетот, што е многу погрешна
одлука. Тој е и треба да остане единствениот фактор кој е апсолутно непроменлив, односно секој
продукт мора да биде доставен со бараниот квалитет според определената DoD за да биде
успешен.
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7
Алатки за спроведување на Scrum методот во
софтверски проекти
Scrum процесот, особено кога станува за корпорациски организации со голем број нa
агилни проекти, со голем број на issues и задачи на кои треба да се работи, нивни статуси,
ажурирања, следење на промените, како тие промени се одразуваат врз прогресот на проектот и
тоа не само врз дневниот напредок, туку и кон крајната цел, дали тимот се доближува кон неа
или е многу оддалечен и од целта и од крајниот рок, неопходно е дополнително користење на
алатки, со кои би се автоматизирала целата развојна постапка и нејзината организација. Исто
така, често се случува на покомплексните проекти да бидат поставени повеќе тимови,
надополнето со особено високиот процент на дистрибуирани проекти, тимови и клиенти. Без
вакви алатки координацијата помеѓу нив би била речиси невозможна, односно не би биле сите
страни и делови на истиот пат и насочени кон истата цел, а тоа ќе доведе сигурно до неуспех на
проектот.
Дури и да се одлучат за примена на Scrum алатка, голем проблем може да претставува
избор на вистинската, односно онаа која ќе биде успешна во конкретните проектни услови. Нив
ги има во многу голем број, и со многу драстични разлики помеѓу нив, од корпоративни и
финансиски захтевни, до бесплатни (open source) верзии, од интуитивни и лесни за корисничка
употреба (user friendly), до многу тешка, захтевна инсталација и проблематична употреба, од
сосема едноставен до софистициран изглед со богат избор на составни алатки и плагини. Сепак
изборот зависи од компанијата и клиентите.
Меѓу најпопуларните и најкористените Scrum алатки, а кои ќе бидат и подетално
приложени во делот кој што следи може да се напоменат: Team Foundation Server, JIRA, Redmine
и OnTime. Исто така дел од овие алатки, поточно: Team Foundation Server, JIRA и Redmine, беа
користени и во рамките на фирмата во која беше спроведено и истражувањето. Преку дел од
нивните карактеристики и можности кои ги пружат, ќе може да се доловат и битните разлики со
кои би им се помогнало на софтверските организации при изборот на пооптималната алатка.

7.1

Team Foundation Server

TFS e Microsoft колаборациска платформа и претставува Microsoft решение за ефективно
менаџирање на софтверските развојни проекти во текот на целиот ИТ процес, т.е. комплетен
менаџмент на апликациските процеси (Application Lifecycle Management - ALM). Истиот
овозможува поддршка за агилни но, и водопадни развојни проекти, повеќе интегрирани развојни
средини и развојни платформи, локално (достапен во базична и напредна конфигурација) или
пак со помош на cloud сервиси (Microsoft’s cloud platform – Windows Azure). Притоа овозможува
менаџирање со изворниот код, следење и репортирање, менаџирање со барањата, проектен
менаџмент (и за агилни и за водопадни тимови), автоматски builds, тестирање и менаџирање со
проектните достави. Може да биде интегриран и со бројни развојни средини, но најголема
придобивка се покажало дека има при интегрирање со Microsoft Visual Studio или Eclipse (и на
Windows и на non - Windows платформи). Достапен е во две форми: локална верзија и како сервис
хостиран од Microsoft [50].
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Сл. 22: Дефинирање на PBI во TFS [46]

7.2

JIRA

Станува збор за агилна алатка благодарение на која може да се следи целокупниот развоен
циклус на проектот, вклучувајќи планирање, развивање и испорака на одлични софтверски
продукти, со комплетна организација на проектните карактеристики, следење на активноста на
тимот, доделување на задачи на девелоперите. Комерцијален софтверски продукт развиен од
Atlassian корпорацијата кој може да биде лиценциран за локално користење или пак како
хостирана апликација. Цената зависи од максималниот број на корисници. Според информации
дадени од Atlassian, JIRA е користена за следење на issues и менаџмент на проекти од повеќе од
25000 клиенти во 122 држави во светот. Благодарение на многубројните автоматизации и
одлични организациски и визибилни можности, им пружи шанса на развојните тимови повеќе да
се посветат на креирањето на софтверот а помалку на менаџирање на нивната работа. За
максимизирање на моќноста на JIRA, Atlassian Marketplace нуди над 400 плагини, кои особено
го зголемуваат обемот на реализирани придобивки [51].
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Сл. 23: Преглед на issue во JIRA [51]

7.3

Redmine

Redmine е open source, веб базирана апликација за менаџирање со софтверски проекти и
следење на пронајдени багови. Единствена е во рамките на наведените Scrum алатки која е
претставена во јавноста под условите на бесплатна софтверска лиценца (General Public License –
GPL) и им дава слобода на сите инволвирани проектни страни, да го користат и модифицираат
софтверот според нивните потреби. За креирањето на дизајнот на Redmine, значително влијание
има Trac, Scrum софтверски пакет со многу слични функционалности, исто така е дел од Bitnami
апликациската библиотека која овозможува инсталациона виртуелна машина за олеснување на
развојот, и работа со Redmine серверот хостирано. Нуди огромна прилагодливост,
флексибилност, доста е интуитивен и многу лесен за употреба, и иако не е корпоративна и многу
визибилна алатка, сепак менаџирањето со проектите и неговите составни функционалности,
следење, достапните можности се доволни за успешно водење на софтверските проекти.
Постојат и одреден број на креирани плагини, со дополнение доколку за конкретен проект има
потреба од одреден специфичен плагин може самите девелопери да си го креираат. Единствено
нешто што беше наведено како недостаток беше издавањето на тикети за клиентите [52].
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Сл. 24: Пример за Dashboard креиран во Redmine [52]

7.4

OnTime

Станува збор за проприетарна проектна менаџментска алатка, и одличен систем за следење
на креирани issues, претставена од Axosoft. Достапна е како хостирана и локална инсталација.
Таа претставува всушност комплетна платформа од развојни колаборативни алатки, со цел да им
се помогне на Scrum тимовите да доставуваат подобар софтвер за пократок временски рок. Во
него се вклучени [53]:
 OnTime Scrum овозможува менаџирање на Product backlog, автоматизирани Burndown
charts, прилагодливи текови на работа, одлични можности за планирање на проектните
достави.
 ОnTime Bug Tracker, е одлична алатка за следење на дефекти и останати типови на
проектни issues. Автоматско конвертирање на инцидентите во дефекти како и користење
на Burndown Charts за нивна визуелизација.
 OnTime Help Desk е всушност клиентскиот портал на OnTIme. Овозможува следење и
решавање на пријавените инциденти со автоматизација од емаил до тикети (email-toticket) во рамките на веб порталот.
 OnTime Team Wiki ги одржува сите проектни информации и документација на една
локација.
 OnTime University. Со оваа компонента со компаниите добиваат пристап до напредни
тренинг видеа и тренинг сесии, за администратори, проектни менаџери, девелопери,
тимови, корисници.
Според истражување спроведено од Axosof со OnTime клиенти, се покажало дека,
тимовите кои ја користат оваа алатка го доставуваат бараниот софтвер 24% побрзо. Некои
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помалку, некои повеќе, но, пресметано е дека просечно OnTime им заштедува по 3 месеци работа
во една година.

Сл. 25: Преглед на Burndown chart и проектни issues во OnTime [53]

7.5 Споредба на функционалностите имплементирани и достапни во
Scrum алатките
Податоците претставени во подолу прикажаните табели, всушност се исцрпени од
теоретски извори. Нивната цел е да се увидат разликите во однос на функционалностите
понудени и достапни во рамките на наведените Scrum алатки. Се разбира дека во пракса, секоја
компанија ќе донесе одлука за избор на онаа алатка која најмногу соодветствува, во зависност
од она што би можела таа да го понуди во конкретните проектни услови, притоа земајќи ги во
предвид и можностите на самата компанија. Со тоа, и секоја организација има различно искуство
во однос на различните алатки, а во делот кој што следи, ќе биде претставено едно такво
искуство.
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Табела 4: Генерални информации во однос на Scrum алатките [54]
Софтвер

Кoрпорац
ија

Team
Foundati
on Server

JIRA

Microsoft

Atlassian

Датум на
претставува
ње во
јавност

2005

2003

Веббазира
н

Да

Хостир
ан /
Локале
н

Да

Да

Да

Softwa
re as a
service
(SaaS)

Да

Да

Redmine

JeanPhilippe
Lang

2006

Да

Да

Да

OnTime

Axosoft

2002

Да

Да

Да

Лиценца

Програмс
ки јазик

Податоч
ни бази

Проприетар
на,
комерцијал
на

C++, C#,

MS SQL
Server
2005 и
2008

Проприетар
на,
бесплатна
лиценца за
open source
и академски
проекти

GNU
General
Public
License v2
(GPL)
Проприетар
на

.NET

Java

MySQL,
PostgreSQ
L, Oracle,
SQL
Server

Ruby on
Rails

MySQL,
PostgreSQ
L, SQLite

C#, .NET

SQL
Server

Табела 5: Монетарни функционалности достапни во Scrum алатките [54]
Софтвер

Менаџмент на буџет

Следење на време

Фактурирање

Team Foundation Server

Не

Не

Не

JIRA

Не

Да

Не

Redmine

Не

Да

Не

OnTime

Не

Да

Не
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Табела 6: Основни функционалности достапни во Scrum алатките [54]
Софтв
ер

Team
Founda
tion
Server

JIRA

Redmi
ne

OnTim
e

Колаб
орати
вен
софтв
ер

Да

Да

Да

Да

Динамичка
документација,
интегрирање,
репортирање

Прое
ктен
распо
ред

Мена
џмен
т на
проек
тното
порт
фоли
о

Мена
џмен
т на
ресур
си

Мена
џмен
т на
доку
мента
ција

Дефиниции,
процесна
документација,
проектен тек на
работа

Да

Не

Не

Да

Не

Да

Да

Dashboard со
додатоци за
репортирање
(Open Social)
Excel, Word,
прилагодливи
графици,
Confluence
(Enterprise Wiki)
Интегриран wiki,
дискуциски
форуми, блогови,
емаил
интеграција,
календари, Gantt
Charts, експорт во
PDF, Excel/CSV

Team Wiki,
Burndown, GitHub
и TortoiseSVN
интеграција,
Dashboards,
Репорти за
локални верзии,
емаил
нотификации и
алерти, клиентски
портал

Флек
сибил
ен
проек
тен
систе
м

Репор
тира
ње и
анал
изи

Инт
егр
ира
но
тест
ира
ње

Уни
код
под
дрш
ка

Пла
гини
и
апли
каци
и

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Да
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Да

Да

Не

Да

Да

Табела 7: Влезни интерфејси кои ги користат Scrum алатките [54]
Софтвер

Ве
б

Емаи
л

Comman
d –line
interface
(CLI)

Graphic
al user
interface

Representation
al state
interface
(REST)

Simple
Object
Access
Protoc
ol
(SOAP
)

Myly
n

Visua
l
Studi
o

Други

(GUI)

Team
Foundatio
n Server

Да

Да

Да

Не

Не

Да

Не

Да

Не

JIRA

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
(Eclips
e)

Redmine

Да

Да

Не

Не

Да

Не

Да

Не

Не

Да

Да
(Eclips
e,
iPhone)

OnTime

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Не

Табела 8: Нотификациски интерфејси кои ги користат Scrum алатките [54]
Софтвер

Email

Rich Site
Summary (RSS)

Atom

Team Foundation
Server
JIRA
Redmine
OnTime

Да

Не

Да
Да
Да

Да
Да
Да
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Twitter

Не

Extensible Messaging and
Presence Protocol
(XMPP)
Не

Не
Да
Не

Да
Не
Не

Не
Да
Не

Не

Табела 9: Интеграција на Scrum алатките со ревизиски контролни системи (Revision
Control System Integration) [54]
Софтвер

Mercuri
al

Git

Bazaar

Monotone

Darcs

Concurrent
Versions
System
(CVS)

Subversion

Perforce

AccuRe
v

Други

Да (TFS
вклучува и
ревизиска
контрола)

Team
Foundation
Server

Да

Не

Да

Не

Не

Не

Да

Не

Не

JIRA

Да

Да

Не

Не

Не

Да

Да

Да

Да

Не

Redmine

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Да (VSS,
Vault
Sourcegear)

OnTime

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Да

Да

Табела 10: Методи за автентификација достапни во Scrum алатките [54]
Софтвер

Team
Foundatio
n Server

Form
based

Криптографиј
а со јавен
клуч

Двофакторна
верификациј
а

OpenID

OAuth

Lightweigh
t Directory
Access
Protocol
(LDAP)

Shibbolet
h

Други

Непознат
о

Непознато

Непознато

Непознат
о

Непознат
о

Да

Непознат
о

Непознат
о

Да, преку
плагини
JIRA

Да

Не

Не

Да

Да

Да

Redmine

Да

Да

Не

Да

Не

Да

OnTime

Да

Не

Не

Не

Не

Да
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Не

Да, преку
Apache
(со
користењ
е на
mod_rails
како веб
сервер)

Не

Не

Не

8
Споредба на алатки за итеративен и инкрементален
развој
За потребите на тезата која е разработена во рамките на магистерскиот труд беше
спроведено и истражување во соодветна развојна околина која го има имплементирано агилниот
пристап. Целта на неговото спроведување беше, да се утврди дали резултатите кои што се досега
добиени од многубројните спроведени истражувања, како и теоретските податоци и информации
во однос на агилните методологии, нивната имплементација во реални фирми, а исто така и
алатките преку кои е реализирана самата имплементација, дали сето тоа навистина се совпаѓа со
она што се случува во реалноста, или сепак искуството на девелоперите и сите оние кои се
вклучени во развојните софтверски процеси на конкретни проекти, го покажува токму
спротивното. Се подразбира дека многу голема зависност има самата развојна околина, нејзината
структура, типот на проектите со кои работи, проектните барања, клиентите со кои соработува,
луѓето кои се задолжени за реализација на тие проекти, и многу други фактори кои сигурно во
различни ситуации би ни пружиле и различни резултати, затоа што не постои совршена фирма
и совршена методологија која би резултирала со совршен проект, но сепак целта е да се добие
барем делумна претстава за тоа каква е ситуацијата во реалноста.
Во рамките на спроведената анкета беа одвоени неколку целини во однос на кои треба да
се извлечат заклучоци и да се добијат препораки за оптимално решение кое можеби не во сите,
но принципи, кои во најголем број од случаевите би биле најприфатливата и најисплатливата
одлука за начинот на кој ќе се развиваат проектите во современите софтверски компании.
 Прв сегмент - се однесува на околината каде е спроведено истражувањето. Пред се
нејзината структура и нејзиното присуство на софтверскиот пазар, вработените кои ја
сочинуваат односно позицијата на конкретниот анкетиран вработен во однос на целата
структура, со цел подобро да се запознае самата компанија и нејзините принципи на
работа, како и принципите на работа на самите вработени. Исто така за каков тип на
проекти најчесто се обврзува за реализација а воедно и нејзините претензии во однос на
преземање на ризикот на имплементирање на методологија или алатка, иновација која
сеуште не била применета или имплементирана од слични софтверски компании.
 Втор сегмент - се идентификува методологијата со која има работено и тековно работи
секој од анкетираните при софтверскиот развој на проектите во конкретната фирма но, и
во други фирми доколку имал и претходно работно искуство. Притоа дали тоа била
некоја од традиционалните методологии или пак агилните, како и проценка на неговата
запознаеност со истата. Иако целта на магистерскиот труд е да се разработат агилните
методологии, како начин на работа кој го применуваат речиси и повеќе од 90% од
современите софтверски компании, сепак беше потребно да се даде осврт и на
традиционалните методологии со цел да се увиде потребата заради која истите беа на
еден начин истиснати од софтверските процеси, a беа вметнати итеративните и
инкременталните процеси како еден нов начин на работа. Се разбира она што е најбитно
е дали тој премин го обезбеди поквалитетното и поефективното продуцирање на софтвер
кое беше потребно. Тој заклучок, ќе се направи обид да произлезе од искуството стекнато
при работењето со едната како и теоретската запознаеност со другата, или пак од
искуство стекнато при работа и со двете, преку личен увид на анкетираните во нивните
предности и недостатоци, како и што предизвикало проблеми при развивање на
проектите или пак конкретни проблеми со кои се соочиле.
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 Трет сегмент - е посветен на разработување на групата на софтверски развојни методи
кои се базираат врз агилните принципи и Манифестот за Агилен Софтверски Развој.
Начинот на кој сето тие ги имаат организирано, како и врз кој аспект од софтверскиот
развоен циклус им е ставен фокусот, е она по што се разликуваат едни од други, и заради
кое во различни ситуации и околини некои се покажале како успешни а некои како
неуспешни.
Целта на овој дел, е да се истакнат предностите и недостатоците на оние методи кои ги
имаат користено анкетираните, можни проблеми токму поради нивното користење или
пак она што го дознале од прочитана литература или пак нечие искуство. Од
приложениот увид да се направи и споредба, со цел да се утврди која од нив би ги одвела
квалитетот, коректноста на продуцираниот софтвер, буџетот, тимската соработка,
всушност целокупната продуктивност, по нагорна линија. Исто така дали би се одлучиле
за премин кон некоја друга метода или моменталната комплетно ги задоволува потребите
на проектите. Во спротивно, која би била таа.
 Четврт сегмент - Бидејќи од прикажаните резултати како најмногу користена од
агилните методологии, во конкретната фирма, се покажа Scrum методологијата, следниот
дел беше посветен на Scrum развојните алатки и кои од нив ги применуваат во
компанијата, но и доколку применувале некои други, во рамките на некое претходно
работно искуство, да се долови споредба помеѓу нив за да се увиде која би била
пооптимална. Аспектите според кои би се вршела споредбата се: следење на дефекти,
комплетно следење на проектниот циклус, следење на сите креирани issues, време,
проектен менаџмент, тест менаџмент, клиентско повратно мислење. Притоа доколку
конкретните алатки ги имаат интегрирано со некоја развојна околина (Integrated
Development Environment-IDE), доколку користат некои дополнителни плагини со кои
сакаат да доловат некоја дополнителна функционалност, истите да се напоменат.
Повторно проблеми и недостатоци кои биле увидени заради користење на конкретната
алатка. Крајно да се добие една комбинација, најдобар избор (best practice) модел кој би
резултирал со максимален проектен успех.

8.1

Околина во која е спроведено истражувањето

ITgma е компанијата во која беше спроведена анкетата. Станува збор за компанија која
постои успешно на софтверскиот пазар повеќе од 4 години и за време на своето постоење им
понудила одлични софтверски решенија на многу клиенти. Соработуваат и со клиенти од нашата
земја, особено компании од телекомуникацискиот сектор, но најчесто работат со дистрибуирани
проекти за повеќе странски компании. Во секој случај нивна главна цел е најдобро да се
пресретнат и задоволат специфичните клиентски потреби и очекувања, да се продуцираат
солуции со кои ефективно би ги организирале и менаџирале нивните бизнис решенија.
Реализацијата се врши преку имплементација на модерни софтверски развојни методологии и
процеси во нивните проекти, како: TDD, FDD и Агилниот пристап преку Scrum. Фирмата брои
околу 80 вработени. Во однос на проектите и начинот на организирање на работата, на најголем
дел од проектите се работи во тимови во рамките на компанијата, или пак во случаите на
дистрибуираност, тимови во конкретната фирма координирани со други тимови во странската
компанија, но постојат и проекти на кои работат повеќе вработени индивидуално.

За целите на магистерскиот труд, беа анкетирани членови од различни тимови, кои се
наоѓаат на различни позиции а воедно и членови кои работат на индивидуални проекти.
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Станува збор за 19 вработени од кои: 3 на позиција технички лидер (technical lead), 2
бизнис аналисти (business analysts), 3 тестери (QA), 4 проектни менаџери, 1 дизајнер на солуции
(solution designer), 6 софтверски девелопери.

Број на анкетирани

7
6
5

4
3
2
1
0
Софтверски
девелопер

Проектен
менаџер

Технички
лидер

Тестер

Бизнис аналист Дизајнер на
солуции

Работни позиции

8

7

7

6

Број на анкетирани

Број на акетирани

Пред се станува збор за инженери кои доста време имаат работено во областа на
софтверското инженерство, соочувајќи се со сите типови на проекти, започнувајќи од едно
месечен проект па искусувајќи и проект кој започнал уште со самото формирање на компанијата
и сеуште се надградува и дополнува со нови функционалности. Искуството го стекнале не само
во ITgma, туку и во други исто така познати и успешни софтверски компании.

6
5
4
3

5
4
3
2

2

1

1

0

0
<=1
год.

<=2
год.

<=3
год.

<=4
год.

>4
год.

Години на претходно работно
искуство

Години на искуство во ITgma

Левиот график покажува колку годишно работно искуство имаат анкетираните во рамките
на конкретната компанија, а десниот покажува колкаво е нивното претходно работно искуство,
со напомена дека од тие 89% кои се и со претходно работно искуство, 58% искуството го
стекнале со работа во повеќе од 1 фирма. Што значи резултатите од спроведената анкета ќе
произлезат од, пред се, образовани, искусни, вешти ученици во софтверскиот развој на проекти
со речиси 100% успешност во бизнис околината и во конкретната фирма, но и надвор од неа.
73

Во однос на типот на проекти со кои работат или имаат работено во рамките на своето
искуство, беа напоменати сите типови и големини на проекти, започнувајќи од едномесечни
проекти па се до долгорочен (large – scale) проект кој започнал од самото основање на
компанијата и сеуште трае и се надградува. Во него учествуваат 40% од анкетираните. Освен
него, најголем дел од останатите проекти на кои работат, спаѓаат во проекти со средна големина
(medium – scale), а на нив работат околу 32% од анкетираните.
Се разбира за софтверска компанија во современиот бизнис сектор да биде успешна, треба
да го имплементира и да е во такт со најновите и најиновативните технолошки методологии и
решенија за развој на софтвер понудени на пазарот. Пред се треба да се тргне од идејата дека
технолошкиот напредок е доста брз, секојдневно се нудат иновации, за кои се разбира имало
потреба и полза од нив штом биле креирани и понудени. Иако некогаш кога станува збор за
методологија која не била имплементирана во реална компанија, секоја просперитетна
компанија не би сакала да биде првата кој ќе го преземе ризикот. Во однос на конкретната
компанија, и нејзиниот став го имаме следниот график.

Маркет лидер
Конзервативна
Статична

Значи 84% (16 вработени) сметаат дека, компанијата би го презела ризикот, но, се разбира
доколку се увиде придобивката од новопредложената методологија. Односно секој може да даде
предлог за имплементирање на нешто ново, и истиот ќе биде ислушан, но, најпрво истата
методологија или алатка би ја подложиле на одреден тест период, во различни околини и
случаеви, да се увиде дали таа навистина и во реалност би овозможила поголема добивка и
поголем ROI, од нешто што претходно било користено, а воедно уверување и потврда дека таа
ќе биде соодветна за типот на проекти на кои тие работат. Секако цел е да се редизајнира,
реимплементира софтверскиот развој и бизнис практиките т.е. со помалку да се постигне многу
повеќе, како на пример автоматизација на претходно мануелни процеси. Компанијата постојано
трага по такви алатки, пред се не само со прифаќање и тестирање на дадени предлози туку,
постои и посебен тим или дел од компанијата кој истражува и е во потрага по нови
просперитетни иновации за имплементирање.
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8.2

Споредба на типовите на софтверски методологии

Методологијата е само алатка која ја користиме за унификација на процесите на работа на
тимот. Се зависи од почетната поставеност на проектот и неговите барања, како и динамиката со
која ќе се одвива процесот на развој понатаму. Заедничко за било која методологија и да се
користи, е дека клиентот сака да го добие она што го побарал и тоа со оној квалитет и во оној
временски рок кој првенствено го определил. Се разбира постојат извесни предности и
недостатоци на двете развојни страни кои во одредени случаеви го прогресираат процесот а во
други го уназадуваат.
Сите анкетирани моментално работат со агилната методологијата, а и на ниво на
компанијата најчесто се користат агилните принципи и цел им е, да се постигне нивна целосна
имплементација. Кога се мисли на тешките методологии, всушност се однесува на водопадниот
модел, пред се затоа што се покажа дека е единствено користен од оваа група, во ITgma, а е
воедно и метод со кој најмногу беа запознаени анкетираните. Притоа 32% од анкетираните немаа
работено воопшто со традиционалните методологии, и за конкретните споредби, мислењата ги
приложуваа во однос на нивната теоретска запознаеност со истите, додека пак 47% имаат
работено и со двете методологии. За тоа колку од вработените со која методологија се запознаени
во рамките на ITgma и други компании во кои работеле (Seavus, Serena, Accent, Mac Systems,
Haselt, European University – Republic of Macedonia), најдобро може да се забележи од следниот
график:
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Компании каде е стекнато искуството во однос на методологиите
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8.2.1 Придобивки од имплементирање на агилните принципи
Од стекнатото искуство или пак теоретско знаење, беа разгледани пред се аспектите кои
се предност на агилното движење во однос на водопадниот модел, а тоа се најчесто оние
принципи и практики кои се издвојуваат како новост во софтверскиот развој а кои дотогаш не
беа понудени и беа еден вид на недостаток на водопадниот, и веројатно причината која доведе
до појава на агилното движење.
Притоа може да се забележи дека наведените предности, имаат придобивка за сите типови
односно големини на проекти.
14
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Наведените предности во рамките на прикажаниот график, ќе бидат подетално
образложени, според мислењето дадено од страна на анкетираните, и што од нивното искуство
довело да ги наведат како предност.
 Човечка ориентираност наспроти процесна ориентираност
Со овој пристап, се смета дека беше редефинирана и целокупната визија на софтверскиот
развој, давајќи можност, софтверскиот процес да се фокусира на човечките ресурси, взаемна
доверба, и постојана интеракција за да се пронајде квалитетно и единствено решение за бизнис
аспектите на клиентските барања, т.е. за успешен аутпут најважен е човекот и неговата
продуктивност и креативност. Тоа продуцира околина без стрес и притисок, исполнета со
мотивирани и продуктивни луѓе. Така се креира и една доверлива заедница на професионалци,
од чија ефективна соработка, зависи успехот на проектот, затоа што залудно е добар процес ако
истиот не може да биде спроведен.
 Функционален код наспроти документација
Оваа карактеристика е ставена од една страна како предност а подолу и како недостаток.
Наместо детализирана документација, се работи на креирање и достава на код кој функционира
во реалност, функционално парче софтвер коe може да биде тестирано на повеќе околини. Така
побрзо се доставува вредност до клиентот. Особено во помали проекти, наместо да се губи време
на документирање веднаш се започнува со работа, пред се затоа што не би станувало збор за
76

нешто покомплексно. А, истото е предност и кај големи проекти, затоа што тука не се работи на
целината туку на инкрементите, што речиси соодветствува на помали проекти, со таа разлика
што сите се надградуваат на одредена основа.
 Интеракции со клиенти наспроти спроведување на договори
Според графикот, комуникацијата и учеството на клиентот, се покажале есенцијални за да
се развива проектот во вистинска насока односно во насоката во која клиентот очекува и сака
тоа да биде, особено во подолгорочните процеси на развој, каде е неопходно постојано
консултирање и блиска соработка за да, дотогаш постигнатиот успех не се уништи. Значењето
уште повеќе доаѓа до израз, во случаите на дистрибуираниот и дистанцираниот клиент, како во
конкретната компанија, без агилен пристап се смета дека не би функционирало сето тоа,
продуктивно. Вака со секојдневните конференции и консултирање, побрзо се идентификуваат и
отстрануваат проблемите, точно се дефинираат клиентските потреби и како истите најдобро да
се задоволат. Се избегнува и креирање на иден продукт кој никогаш не влегол во реална
употреба.
Само 10% од испитаните, беа против постојаното учество на клиентот, без разлика на
големината на проектите т.е. претпочитаа да има добра анализа на сам почеток, добар дизајн на
решение, а со тоа и програмерите ќе имаат помала потреба од консултации и прашања до
клиентот, па нема да мора истиот да е вклучен во секоја активност. А воедно постои и тим лидер,
кој што контролира, постои интерна комуникација, постои дизајнер на солуции со кој можеме
во било кое време да се консултираме, така да не мора да се вметнува клиентот постојано. Целиот
тим е тука, при што доколку има проблем може да се консултираат и истиот да го решат. Така
да со добар тим, добра документација и добра анализа можеме во секој случај да излеземе
успешно на крај.
 Имплементирање на промени наспроти следење на план
И самите анкетирани наведоа дека, многу мал, дури незабележлив процент од проектите
им биле строго дефинирани и познати од почеток, со јасни спецификации и барања. Во најголем
дел, дури и да се почне на проект кој што ќе биде стриктно зацртан со инпути и клиентот ќе се
изјасни што е тоа што го сака, сепак во текот на работата како што се завршуваат целини од
самиот проект или модули, се случувало 50% од функционалностите на проектите да не бидат
опфатени со иницијалната спецификација и излегуваат отпосле, со самиот развој и осознавање
на потребите на продуктот особено за подолгорочни проекти кои со тек на време ја добиваат
вистинската димензија. Така се почнува со проект каде дури пред крајот генерално ќе се добие
некоја тестна или бета верзија и истата му се доставува на самиот клиент, и откако ќе почне да
речеме во негови рамки да се тестира или слично, произлегуваат некогаш и поголеми промени,
а може доколку е добро изработена спецификацијата претходно, тоа да се сведе на некои
минимални измени иако тоа ретко кога е така, т.е. во текот на развојот дури се изработува
проектот генерално, ад хок секогаш се бараат измени кои се и доста захтевни.
Постојат и услови каде овој фактор има негативен исход во проектот. Тоа се случаеви каде,
клиентот си поигрува со приоритетите, на пример функционалност за која на тимот му биле
потребни многу денови да ја направи, тој ја исфрла, а бара нешто од крајните спринтови да биде
воведено, без да има потреба од тоа во проектот.
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Во однос на малите проекти постои малку резерва во однос на промените, затоа што се
верува дека со мал и едноставен проект со малку подобра анализа нема да има потреба од големи
промени а дека со ваквите принципи само би се одолговлекувл проектот.

8.2.2 Негативен исход од агилната имплементација
Помеѓу недостатоците на агилното работење, како најмал проблем беше наведена
помалата контрола од менаџментска страна, со уверување дека доколку станува збор за
професионален тим составен од вешти и дисциплинирани луѓе, мотивирани за работа, како во
конкретната фирма, сами можат, со многу мала контрола од повисокиот менаџмент, да го
организираат процесот на развој во вистинска насока.
 Минимално планирање
Како најголем проблем беа идентификувани слабата документација и минималното
планирање, како и слабата проектна структура, и тоа најчесто за долгорочни и проекти со средна
големина. Планирањето постои но, причината поради која е во мал процент присутно, е затоа
што е тешко да се предвиди иднината, и доколку иднината ќе се менува, зошто да се вложува
многу време на планирање, со што се оправдува и динамичноста на самиот процес. Заради тоа
агилноста се фокусира на планирање на моменталните потреби и на она што е со најголема
вредност сега, а понатаму како ќе се одвива проектот не се знае. Тоа е она што често се смета
дека недостига, увид на комплетната слика. Постојано се воведуваат нови барања, но прашање е
дали, тие функционалности ќе го подржуваат системот кој дотогаш е креиран, затоа што пред се
тие не се утврдени од сам старт.
 Недоволна проектна структурираност
Oд една страна е флексибилноста, но од друга страна нестабилноста, затоа што големите
проекти бараат добра документација, комплетна проектна структура која ќе биде доволно
детализирана во сите фази и утврдена од сам почеток, за да може да го насочи понатамошниот
тек на проектот кон предвидениот аутпут. Заради минималната проектна структурираност, со
исклучок на тековниот спринт, не се знае на каде ќе се движи проектот по неговото завршување.
А тоа може да биде и голем проблем.
 Минимална документација
Документацијата, најчесто заради фиксниот датум и недостигот на време, се изостава, или
пак во многу случаеви и тоа што ќе се документира е со слаб квалитет. Добра документација
сепак е составен дел од еден добар проект, затоа што помага да се креира цврста и осмислена
основа, од која понатаму се знае како ќе се одвива проектниот развој до самиот крај. Тоа во
услови на сериозни и комплексни проекти е многу важно.
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8.2.3 Проблеми поради имплементација на агилниот пристап
Од недостатоците на агилната методологија произлегуваат и неколку проблеми при обид
за нивна имплементација.
 Големина на проекти и проектен тим
Како особен проблем беа идентификувани големината на проектите а и на проектниот тим.
Сепак Scrum е подесен да функционира за помали тимови 5-9 луѓе, при што во поголеми тимови
сигурно би имало поголеми проблеми и во комуникација, а и во однос на придобивките на
Дневниот Scrum, најчесто кога не се практицира онака како што е препорачано, сигурно и тие
отстапки ќе доведат до редуциран успех. Сепак тука постои и решение, може да се спроведе
поделба на помали тимови и да се организира Scrum of Scrums помеѓу нив. Со тоа би се зачувал
и Scrum концептот и придобивките.
Во однос на големината и комплексноста на проектот, веќе беше наведено, дека
динамичноста на Scrum може да не биде многу продуктивна во комплексни околини, и
секвенцијални проекти, карактеристиките на овој пристап премногу се екстремни за такви
ситуации. Многу попогодни во такви случаеви се верува дека се тешките методи.
 Фиксиран датум
Особено фиксниот датум е голем проблем. Како последица на тоа, често е многу
нестабилен квалитетот на артефактите кои произлегуваат како аутпут од спринтот. Бидејќи она
што произлегува како резултат на еден спринт може да биде со подобар квалитет заради
покомотното време за имплементација и планирање, а резултатот од друг со полош квалитет
заради што тимот немал доволно време на располагање за имплементација на барањата, и притоа
може нешто да им прелета при преглед на кодот (code review), недоволно длабока анализа, или
посиромашно напишани барања. Се разбира колку повеќе време тимот има на располагање
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постојат и повеќе можности за усовршување на системот. Иако може да се најдат решенија за да
се запази тој датум, често тоа не остава многу простор за оптимизација на системите.
 Клиентска соработка
26% од испитаниците го споделуваат мислењето дека иако учеството на клиентот во
развојниот процес е од голема помош сепак често се јавуваат и проблеми во однос на
комуникацијата со клиентот, особено доколку тој не е учесник во ИТ индустријата, а често и не
се начисто со тоа што точно сакаат од софтверот на кој се работи и доведуваат до конфузија и
недоразбирање со тимот. Исто според наведеното постојат случаеви кога клиентите не сакаат да
соработуваат, но и случаеви кога сакаат само да го видат реализирано тоа што го побарале. Исто
така во комплексни околини со големи и комплексни проекти се смета дека агилноста не би бил
идеален избор поради итеративноста и динамичноста, т.е. несигурноста. Во такви услови уште
повеќе доаѓа до израз проблемот со фиксниот датум. Мора да се стигне на време но, прашање е
дали може да се достави се што е планирано во времето во кое е планирано, и дали тоа ќе се
оптимизира или пак само се настојува системот да функционира.
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Проблеми при агилна имплементација
Како резултат на имплементацијата на лесниот пристап, се доведува до зголемување или
намалување на одредени фактори кои се есенцијални за софтверскиот развој и неговата
успешност:
 Клиентска сатисфакција
Во однос на клиентите заради постојаната вклученост се смета дека се позадоволни со овој
пристап затоа што учествуваат директно во развојниот процес и следат како се имплементира
она што тие го побарале. Со водопадниот модел не се доставува вредност се до самиот крај, а
тоа често е проблем кој им смета на клиентите. “Delivering features today generates revenue and
feedback today, and money and insight is worth more than money and insight tomorrow” [49]. Toa e
мото на секој клиент. Освен мали проблеми во однос на комуникација, анкетираните, други
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проблеми со клиентите не идентификуваа. Затоа и во однос на клиентската сатисфакција беа
прикажани можеби мали но, сепак значајни подобрувања.
 Коректност и квалитет
На клиентот пред се му е битно да добие високо квалитетен продукт, а не да го добие за
кратко време и тоа да биде само колку да добие нешто, а фиксниот рок често им врши притисок
на девелоперите креираното само да работи а не истото да биде оптимално. Затоа преовладува
мислењето дека квалитетот при користење на водопаден модел е подобар. Сепак со секоја
ретроспективна средба, се настојува да се пронајдат начини и да се направат анализи со кои би
се унапредил развојниот процес и би се добила можност нешто да се подобри, односно некои
работи да се рефактурираат за да се направи полесен развојот а и самиот продукт да биде
пооптимизиран.
 Трошоци
Во однос на трошоците исто така беше наведено дека при агилен пристап се потребни
многу помалку ресурси и човечки и технички, односно не е до толку захтевен, без разлика на
големината на проектите. Воедно и промените кои би чинеле многу со водопаден, тука бидејќи
се спроведуваат во текот на целиот развоен процес, не бараат вложување на дополнителни
финансиски средства.
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12
10
8

Клиентска
сатисфакција
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Коректност и квалитет
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Трошоци

2
0
Малку
намалени

Многу
намалени

Малку
зголемени

Многу Без промени
зголемени

Степен на промени во однос на факторите
Агилниот, како континуиран процес, се одвива динамички и паралелно и нема застој а тоа
е и најголемата предност на пристапот. Значи нема временски простор помеѓу она што
девелоперите го реализирале а тестерите сеуште го немаат тестирано. Не се случува тука
тестерите да седат и да чекаат нешто да биде развиено. Кај водопадниот девелоперите ја прават
спецификацијата и развиената, па тестерите немаат работа, па кога ќе се креира кодот се дава на
тестерите, па доколку има багови, го враќаат тестерите на девелоперите и тоа е кружен процес.
А за да функционира ваквата динамика мора да постои алатка и мора да постои комуникација, а
најоптимална за тоа се потврди дека е агилната.
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Како што може да се забележи од графикот подолу, преовладува мислењето дека лесниот
пристап би бил идеален избор за мали и средни проекти. Би било многу полесно тој да се
спроведува во околини кои не се многу комплицирани и обемни, и не бараат премногу ресурси.
Единственото каде водопаден беше фаворизиран и беше избран како попрактичен, се
поголемите долгорочни проекти. Во такви услови, овој метод би обезбедил подетализиран
почеток и документација, работи кои се основни за квалитетни пообемни проекти. Исто така и
од тестерска гледна точка беше дадено мислење дека е далеку постабилен затоа што,
верификацискиот тим добива за тестирање готов продукт, кој што бил испланиран, бил развиен,
и во целост, им е даден за тестирање.
Но, веќе во рамките на компанијата се развива долгорочен проект со новата
методологијата, успешно неколку години. Можеби сеуште се гледа со резерва затоа што нема
многу примери и препораки за примена во покомплексни околини, но, убедливо е дека
целокупниот софтверски развој се стреми кон комплетна агилна иновација на начинот на
реализација на современите софтверски проекти.
18
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Агилен метод

8

Водопаден метод

6
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Мали проекти

Средни проекти

Големи проекти

Големина на проекти
Методологијата, принципот и процесот на работа се битни, но заклучок е дека, речиси
секогаш во присуство на соодветен тим со квалитетни луѓе, кои ќе бидат прилагодливи, на крајот
ќе се оствари посакуваната цел без разлика дали тоа ќе биде со едниот метод или со другиот.
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8.3

Спроведување на Scrum принципи

Со кои од суплементарните итеративни методологии ја имплементирале агилноста во
компанијата, или пак во компаниите во кои претходно имаат работено, покажува следниот
график:
16
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Средни проекти

Големи проекти

Големина на проекти
Scrum+Kanban е комбинацијата која ја користи моментално компанијата за конкретен
проект, доста комплексен и долгорочен, а на најголем дел од останатите проекти се користи
основниот Scrum, и сите анкетирани имаат работено со него. Scrum кој го користат се
модифицира во зависност од потребите на проектот кој се имплементира со него и клиентот кој
го нарачал, т.е. и тој не го користат комплетно како што е пропишан (by the book). Сепак Scrum
е игра со едноставен сет на правила а начините на кои истата ќе се игра се неограничени. Како
пример за модификација, беше наведен случај на исклучување на секојдневните средби но,
користење на програма во која може постојано да комуницираат членови на тимот помеѓу себе.
Освен нив, во компанијата е користен и XP, но не толку интензивно можеби и помалку од година,
и со него во нејзини рамки имаат работено 21% од анкетираните. Останатите 11% за FDD, 5% за
ASD, 15% за XP потекнуваат од претходни работни искуства.
Во однос на причини за промена на методологија, беше наведен проект во кој се преминало
од Scrum кон XP, а во другиот обратно. Во првиот случај одлуката била донесена од страна на
клиентот, а причина се смета дека е големината на проектите, бидејќи станувало збор, од една
страна за не толку комплицирани проекти на кои требало брзо да се работи. Бидејќи Scrum е
поекстензивен, поорганизиран и си бара повеќе време, со XP се сметало дека би се завршило
побрзо а и бидејќи се едноставни проектите не би можеле до толку да тргнат во погрешен правец.
Во вториот случај, преминот бил одлука на повисокиот менаџмент, а причините не се познати,
во секој случај крајната намера била стекнување на поголема придобивка. Премин бил направен
и од користење на основниот Scrum кон комбинација на Scrum+Kanban. Причината заради која
се донела одлука за користење на ваква комбинација за тој проект (бордот им е Kanban, а
целокупниот тек и улоги во просецот ги имаат земено од Scrum, но со делумна имплементација
зависно од потребите), е затоа што најпрво се обиделе со поединечна имплементација и на двете
методи но, како што произлегувале потребите додека се развивал продуктот, ги зеле позитивните
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работи кои биле апликабилни на проектот и креирале комбинација која соодветствува стриктно
на тоа што го бара тој процес односно проект.
Сепак не е можно да се воспостави една методологија и таа да се користи на глобално ниво
во компанијата. Пред се големината и комплексноста на проектите, клиентот дали е надворешен
или внатрешен, дали истиот форсира употреба на конкретна метода или остава да биде избор на
компанијата, тимот, природата на проектот, сето тоа дава свој удел во изборот. Според
анкетираните, оние кои ја користат комбинацијата на алатки (Scrum+Kanban), а тоа се 42%,
сметаат дека моменталната склопка на методологии е соодветна за проектот и комплетно ги
исполнува потребите и сега засега не би предложиле премин кон друга, но за во иднина се
разбира би можело да се испита со што би се добило некое подобрување. Во однос на
модифицираниот Scrum, 21% сметаат дека треба да се користи основниот Scrum онака како што
е правилно дефиниран со сите негови принципи, а 37% сметаат дека моменталната
имплементација задоволува се што бара проектот. Се разбира тоа е за моменталните проекти на
кои се работи, едногласно беше мислењето дека во случај на нов проект мислењата може да се
сменат.
Како предлог за метод кој би можел да биде имплементиран во тековниот тип на проекти
а кој би бил соодветен на типот на проекти со кои сега се работи, беше даден ASD, се разбира
претходно со имплементација во тест период, доколку понуди добри резултати, да се премине
кон негова примена. Во однос на XP, единствен случај во кој би го преферирале повеќе е во
услови во кои не неопходно прототипирање, проверка или докажување на некој концепт, за
појаснување на некои технички нејаснотии и предизвици, не многу комплицирани проекти во
кои е најбитно за кратко да се задоволи клиентот. Притоа, клиентот е постојано достапен и се
развива според неговите моментални потреби, а не како во Scrum истите да бидат наведени и
анализирани пред сам почеток на спринтот. Но, заради тоа секојдневие, не може да се следи што
ќе се случи понатаму, може да се добие техничко решение или концепт кој е невозможен или
поинаков од очекуваното, па пред самиот крај може ќе треба да се промени целата идеја и
принцип, токму поради тоа што се задоволуваат моменталните потреби на клиентот а
понатамошните се непредвидливи. Затоа во останатите случаеви се смета дека Scrum е
најкомпатибилното решение за примена, за организација и следење на проектите.
Програмирањето во парови, е една од агилните практиките кои активно се применуваат
особено при покомплицирани модули, или пак проблеми, водени од идејата дека две глави
размислуваат подобро од една. И тука е поделено мислењето, затоа што навистина кога има
потреба од примена е доста корисно, но, во останатите случаеви се губи доста време непотребно.

8.3.1 Реализирани средби при спроведувањето на Scrum принципот
За да се утврди начинот на спроведување на Scrum, улогите, средбите, времетраењето, и
што од тоа се имплементира онака како што е пропишано во теоријата, лично присуствував на
два дневни состаноци. Состаноците се однесуваа на проектот во кој беше имплементирана
комбинацијата Scrum+Kanban. Притоа, стануваше збор за дистрибуиран проект, клиентот беше
странска компанија, што е случај со 68% од проектите со кои се работи во компанијата. Заради
специфичните потреби на типот на проектот, се одржуваа две дневни Scrum средби, едната беше
интерна со членовите на тимот во компанијата, а другата беше екстерна со одговорните улоги
од тимовите на клиентска страна.
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Во однос на интерниот дневен Scrum, можам да кажам дека беше одржан точно според тоа
како е наменет да се применува, се заврти круг во кој учествуваа сите членови на тимот, чиј број
беше 9. Состанокот се одржувал секој ден во истата просторија, но часот на одржување се
менува, не е секогаш во истото време. Притоа се придржуваат до тоа стоење за време на средбата,
и секој кажува што направил вчера, што ќе прави денес и дали се соочил со некои проблеми кои
треба да се решат. Проект менаџерот ја водеше Scrum средбата. Product owner и Scrum Master
улоги на оваа средба немаше. Улогата на Scrum Master беше наведено дека ја врши проект
менаџерот, а Product owner им е всушност странскиот клиент. Тука може да се забележи мала
модификација. Притоа, не се развлече времетраењето на истата односно траеше 15 минути, но
како што беше приложено од вработените, често се случува да се развлече, да се решава
поединечен проблем заради кој останатите членови губат од своето време за работа, наместо тоа
да го направи оној кој го има проблемот заедно во консултација со проект менаџерот и уште
некој од членовите кој би можел да помогне, после завршувањето на средбата, без да се
афектираат другите.
Во однос на втората средба, и таа се одржува секој ден, попладне, повторно се вртеше круг
во кој тим лидовите кажуваат што е направено во нивниот тим вчера, што ќе прават денес, и се
консултираат за некои проблеми, доколку постојат. На овој состанок присуствуваа, 3 тим лидери
и проектниот менаџер од македонска страна, а од клиентска страна немам точна информација,
но би требало составот да е сличен. Состанокот го отвори проектниот менаџер од тимот што е
во ITgma, значи тој повторно ја презеде улогата на Scrum Master и на овој состанок, но беше
напоменато дека некогаш таа улога ја презема проект менаџерот од клиентска страна. Во однос
на присуството, на дневниот Scrum со тимот присуствуваат сите членови од тимот и тоа е
секогаш така, а на оној со клиентот, некогаш сите клучни улоги, некогаш само некои, зависно
кој имал проблеми од нив или кој има потреба за консултација и прашања, со исклучок доколку
биде повикан, во спротивно присуството не е задолжително. Значи разликите се сепак заради
дистрибуираниот карактерот на проектот. Но, беше дадено и мислење дека кога постојат неколку
проекти на кои мора паралелно да се работи, не ни може да биде Scrum практициран како што
треба.
Во однос на средбата за планирање на спринтот, наместо еден ден кај нив трае една
седмица, и во неа вршат структурно разделување на работата (work breakdown structure) на сите
задачи и им се даваат на членовите на тимот за спроведување. Истата ја прават само неколку
лица, при што повторно се гледа мала модификација.
 Дневен Scrum
Заради можноста од временско развлекување, во однос на Дневниот Scrum постои
поделено мислење помеѓу анкетираните, во однос на тоа дали тој има повеќе полза (опција која
ја подржаа 63%) или веруваат дека повеќе негативно влијае врз развојниот процес (37%). Од една
страна ако ги нема, проектот може многу да отиде надвор од предвидените рамки и контрола, а
од друга страна тие се само трошење на време. Значи ако ги нема, недостигаат во самиот процес,
а доколку ги има некогаш се добива мислење дека се вишок. Во прилог на тоа беше наведено,
дека често таа дневна средба се развлекува до технички дискусии и решавање на поединечни
проблеми, и трае не 15 минути, туку и повеќе од половина час, што не е препорачливо. Пред се
така опаѓа продуктивното време на работа на поединецот, од 8 часа продуктивни може да бидат
5, што влијае негативно и врз целиот проект. Значи во реалноста, а и од искуството, многу ретко
имаат девелоперите толку многу време да трошат на состаноци. Во смисла, клиентот е секогаш
нетрпелив за да добие што е можно побрзо резултати, побрзо да го добие проектот онаков каков
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што го сака, а тоа не дава доволно време во денот да се одвојува, или буквално троши, за
состаноци. При тоа не можеме секогаш да ги предвидиме проблемите кои можат да произлезат
во текот на работата, и колку дополнително време тие би ни потрошиле. Сето тоа го редуцира
ефективното време на работа.
Ова беше една од причините заради која погоре наведените 21% од вработените, сметаат
дека Scrum е креиран да функционира така како што е пропишан, и сметаат дека за да има успех
мора да трае колку што е предвидено и да се спроведува како што треба, а заради специфичноста,
бидејќи станува збор за дистрибуираност, повеќе тимови географски распределени, што
подразбира и локални тимови и дистрибуирани тимови кај различни клиенти во странство, а
постојат задачи и активности кои се меѓу тимски, без секојдневна комуникација,
имплементацијата на барањата нема да знаат до каде е стигната, нема да можат да се
координираат. А и една од причините заради која дистрибуираните клиенти форсираат употреба
на Scrum, е што им дава можност да имаат поголема визибилност на проектот, поголема
прегледност за да знаат до каде е проектот и постојано да се во тек со прогресот на проектот,
токму благодарение на тие канали за комуникација (Skype, WebEx сесии, Team Viewer).
Дадена беше мала забелешка како еден вид на критика во однос на организацијата,
односно, во одредени случаеви се чека проект менаџерот да ги влече потезите. Значи во тие
ситуации не бил оставен тимот сам да си ги организира работите, туку проект менаџерот им е
како одговорен и немаат тие толку слобода и права да одлучуваат за некои работи, тој при секоја
ситуација ја донесувал последната одлука. Но, тоа беше напоменато само во однос на една
ситуација и во рамките на еден проект.
 Спринтови
Во однос на начинот на спроведување на спринтовите, ги запазуваат сите фази. Се
започнува со бизнис анализа во која се состануваат бизнис аналистите со клиентите, дефинираат
кои се барањата на клиентот, и од нив креираат кориснички приказни, во кои се дефинираат
критериумот за прифатливост, т.е. дефиницијата на комплетираност, потврда како треба
системот да се однесува во одредени сценарија. Истите треба да се доволно јасни за тест тимот
да може да подготви соодветни тестови и да потврди дали функционалноста е имплементирана.
Тука се гледа имплементацијата на развојот воден од тестирање, каде целиот развој е воден од
претходно напишани тест случаеви и тест планови, позитивни и негативни сценарија. Потоа
тимот го развива продуктот, а секој развоен процес завршува со тестирање на развојна околина,
па се преминува кон бета фаза на развој во која продуктот се тестира и на друга околина, најчесто
клиентската околина, односно дел од тестирањето го вршат на нивна страна а дел на клиентска.
Во stage фазата, фаза пред да оди продуктот во реалност, исто така се тестира и се прават тестови
за оптоварување (load tests) за да се запазат перформансите.
Ваквиот кружен процес, се одвива динамички и паралелно, и не остава простор помеѓу она
што девелоперите ќе го достават а тестерите треба да го тестираат, воедно секогаш бизнис
аналистите често заедно со софтвер архитектите, работат на n+1 спринт, додека тестерите го
тестираат продуктот во n-тиот спринт. Во однос на времетраењето на спринтовите, исто така
малку има промени, траат подолго од месец, наспроти предложените две недели. Штом клиентот
започне со тестирање, тие започнуваат со планирање на наредниот спринт. Во однос на
хиерархиската поставеност на улогите, како одговорни за развојните тимови и тест тимот, се
техничките лидери и тест лидерите соодветно, а над сите нив се наоѓа проектниот менаџер.
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8.3.2 Имплементирани подобрувања од примената на Scrum
Од добиените резултати, 79% од анкетираните, сметаат дека треба да се продолжи со
примена на истата методологија, без разлика дали е Scrum+Kanban, или модификуван Scrum,
сепак и во основата на двете се наоѓаат Scrum принципите. Во однос на подолу наведените
фактори се смета дека Scrum довел до зголемување на придобивките во однос на сите типови
проекти, разликата е што во одредена големина на проекти некои се повеќе изразени и се
покажале како предност, а во случај на друга големина, друг фактор се покажал како подобар.
Колку примената на овие принципи довела до унапредување и подобрување на приложените
аспекти на проектите на кои тие работеле, може да се забележи од графикот во делот кој следи.
 Ефикасност и ефективност
Во однос на различните големини на проекти, 53% сметаат дека придобивките на Scrum а
со тоа и ефективноста и ефикасноста на тимот кој работи со Scrum, особено доаѓаат до израз на
подолгорочни проекти. Иако останатите анкетирани гледаа со малку резерва во однос на
долгорочноста и структурата на Scrum во нејзини рамки, сепак, од свое лично искуство, еден тим
во фирмата работи со Scrum успешно на долгорочен проект кој бил започнат пред неколку
години и сеуште трае. Воедно на проекти помали од 4 месеци, постои мислење дека нема потреба
од воведување на Scrum и толку принципиелен процес на работа, затоа што уште повеќе би се
пролонгирал процесот на комплетирање на проектот. 63% сметаат дека Scrum е сепак
поефективен на мали и средни проекти, затоа што за долгорочни проекти има потреба од
поголема стабилност и детализирана анализа и планирање, на еден начин има потреба од
позаснован квалитет кој Scrum не може да го даде во мера во која водопаден може тоа да го
направи.
Значајна метрика за ефикасноста е временскиот рок на завршување на проектите. 47%
сметаат дека треба да има временски рок кој ќе го ограничува до некаде проектот, но, тој да не
биде фиксен. Заради таа фиксираност може да страда квалитетот понекогаш и самата
продуктивност. Временскиот рок ќе биде запазен, значи еден од принципите на Scrum e да се
доставува продуктниот инкремент навреме, што е и реализирано, имаат 53% од проектите со
достава на време, 37% предвремено завршување на активностите, а 10% можно одолжување или
задоцнување. Тие 10% се должат најчесто на флексибилноста на Scrum, клиентите одлучуваат
да прават промени во последен момент, што потоа автоматски поминува низ целиот итеративен
процес на развој и со тоа се доцни. Но, постојат и задоцнувања кои се заради добра причина и
резултираат со подобрување. Во случајот на компанијата имале задоцнето со проект но, заради
надградување на нивната платформа за тестирање, со цел да се автоматизираат повеќе процеси
и да се олесни и забрза работата на верификацискиот тим. Значи задоцнување, кое во наредните
спринтови им овозможи заштеда на многу време.
Во однос на ефективноста, во рамките на компанијата неуспешни проекти досега немале,
ниту пак проекти кои не биле онакви какви што клиентот очекувал да бидат или без посакуваната
бизнис вредност, што потполно ја оправдува квалификуваноста на вработените, квалитетот и
погодноста на методологиите кои ги користат. Но, мал процент од анкетираните со тоа се имале
соочено во рамките на нивните искуства. Најчесто во тоа, методологијата имала многу мал удел,
а најголем причинител на проблемот била, премногу спора комуникација со клиентите и оттука
одолговлекување на целиот развоен процес. Препорака за избегнување на идни можни, вакви
неуспеси, е да се подобри комуникацијата, односно држење до правилата за континуирана
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комуникација во насока тим – менаџер - клиенти, максимум време на одговор од двете страни,
пред се од страна на клиентите.
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Големина на проекти
 Соработка во тимот
Без разлика дали се оценети како предност или како недостаток, и без разлика на
големината на проектот во кој се работи, Дневните Scrum средби сепак се средство преку кое
тимот секојдневно комуницира а со тоа и соработката е издигната на највисоко ниво. Цел тим е
тука и секој член има поддршка од останатите, и доколку се јави некоја проблематика сите се
отворени и позитивно насочени за веднаш да помогнат. А и од самото присуство на средбите се
забележуваше на кое ниво е тимската соработка.
Во прилог и на соработката и на квалитетот се прегледите на кодот, практика која е од
големо значење за се што е кодирано, односно развиено, затоа што и се комуницира во однос на
конкретен проблем, а и се добива шанса, она што било сработено, да биде прегледано од некои
од колегите или пак можеби и од проект менаџерот, со што и квалитетот се подразбира ќе биде
на повисоко ниво.
 Враќање на вложената инвестиција
”The speed at which we do things, and the waste elimination that we are able to bear by skipping
work that is not essential to our minimum viable product makes for a faster, leaner, and more costeffective development team- and a healthier bottom line” [49]. Ова беше наведено во прилог на овој
коефициент и Scrum процесот, затоа што е повеќе рентабилен (cost effective), се заштедува
повеќе на ресурси, на пример, нема потреба од многу голем тим, од многу тестери. Scrum го
подобрува ROI со редуцирање на трошоците. Цената на продуктот е детерминирана според
времето и единиците на труд кои се вложуваат во секој нов инкремент, но компаниите многу
ретко можат ја проценат вистинската цена за продукција на она што го сакаат. Со проценките во
Scrum преку поени може да се процени комплексноста на задачите, а таа комплексност е многу
тесно поврзана со цената за продукција. На тој начин можеме подобро да го процениме трошокот
за развој на нови карактеристики а воедно и да се приоретизираат задачите според нивната
комплексност. Така ќе се посветува време и труд само на есенцијалното а она што не донесува
вредност ќе биде отфрлено.
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Притоа, големината на проектот не е проблем, дури и се смета дека многу повеќе, ROI
доаѓа до израз на средни (58%) и подолгорочни проекти (53%). Причината е, затоа што со истите
ресурси, се имплементираат промени дури и подоцна во развојот, без големи трошоци, а она што
ќе се достави е сеуште со вредноста со која било планирано да биде. Сепак заради што целиот
процес е разделен на помали делови, и мали тимови ќе бидат доволни за потребните работи, и
всушност доаѓа како да се работи на повеќе мали проекти, последователно поврзани помеѓу себе.
Особено апликабилен е тука Scrum of Scrums. Проблемот кај помалите проекти се должи на тоа
што, заради минималната анализа однапред, најчесто дури после 3тиот спринт може да се добие
вистинска претстава за брзината на тимот, односно, колку работа може тој да заврши во рамките
на еден спринт, така да со 4 месечни проекти на пример или помали, не би имало смисла да се
применува Scrum целосно, може евентуално некоја лимитирана верзија, прилагодена за да биде
ефективна.
 Задоволни клиенти
Мислењето е многу слично како за ефективноста и ефикасноста. Целта на Scrum е со тоа
што го вклучува клиентот во развојниот процес, тој да биде позадоволен и да биде поблиску до
вредноста која сака да ја добие. Но, на подолг пат, некогаш, фиксните рокови, динамичноста на
процесот, константните промени и минималното планирање и документирање, може да бидат
проблем. И иако станува збор за инкременти а не целина, сепак основата мора да е добра,
спротивно залудно ќе се надградува. И заради тоа се смета дека постои поголема шанса крајниот
аутпут да биде со послаб квалитет а тоа да резултира со понезадоволен клиент, односно на мали
(89%) и средни проекти (53%), нема многу простор за да се направи голема грешка која би
предизвикала незадоволство кај клиентот.

8.3.3 Негативни влијание од имплементацијата на Scrum
Најголем дел од анкетираните, дадоа мислење дека добро е да има рокови но, лошо е тоа
да се фиксни рокови, а додадено кон тоа и секојдневните средби и времето кое се губи со нив,
сметаат дека многу е тешко да се заврши во определениот рок, т.е. мора и ќе се заврши навреме
но, или со прекувремена работа и притисок, или можеби со внесување на нови ресурси, односно
дополнителни вработени, а постои и можност за споделување на ресурсите од останатите тимови
за да помогнат да се стигне на време.
Особено голема критика беше дадена од гледна точка на тимот за тестирање, и сметаат
дека тоа влијае на нивната ефективност и продуктивност како тестери. Од една страна е добро
што се помали модули и можат побрзо да се тестираат, но времето е ограничено и доколку нешто
се оддолжи во развојната фазата што најчесто и се случува заради промените, се врши притисок
брз тестерите за да се заврши навреме. Затоа што ако при развојот на продуктот не може да
стигне да се достават сите функционалности, некоја може да се исклучи во интерес на време, но
тестерите мора да го тестираат се што е доставено до нив и ништо не може да биде исклучено.
Потоа да речеме доколку при тестирање се пронашол некој проблем, тие продолжуваат на
пример со тестирање и не стигнале до крај а веќе тој проблем е поправен па мора истиот повторно
да се тестира. Дали со тоа што било поправено не се влијаело негативно врз останатите, веќе
тестирани делови, е големо прашање. Значи од гледна точка на тестер, оваа околина на вртење
на циклусите е далеку постресна, споредено со водопаден, кој од тестерите беше прикажан и
префериран како постабилен и со повеќе можности да дојде до израз слободата и квалитетите на
тимот за тестирање.
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Исто така, можеби не толку како недостаток туку како препорака при примена на Scrum е
да се посветува извесен период на обука, која често заради заштеда на време се занемарува, и на
повисоко а и на пониско ниво. Кога веќе се донела одлука за негово користење, битно е строго
придржување кон неговите правила. Помалите трошоци на целосниот животен циклус на
проектот, минималните одлуки, се должат на флексибилноста на Scrum. Начинот на кои што ќе
ја искористиме таа флексибилност останува до нас и до самите клиенти, и тоа колку се едните и
другите спремни да работат во рамките на тие правила на функционирање. Од една страна
ниеден проект и процес не се исти, заради тоа и се вршат модификации во спроведувањето, но,
водопадниот метод е некако поприроден процес и не може оние кои го применуваат, многу да се
изгубат во него, а Scrum е креиран и прилагоден да работи така како што работи и се покажало
дека тогаш во најголема мера може да се увиде придобивката од него, спротивно истата може да
биде изгубена.

8.4

Алатки за спроведување на Scrum развојниот процес

Во однос на развојните Scrum алатки во рамките на компанијата моментално се користат
JIRA и Redmine, при што со JIRA работат 58%, a со Redmine 42% од анкетираните. Во
претходните години, краток период од околу 2 месеци користеле и TFS, но подоцна прекинале
со употреба на истиот. Овие алатки се користат од сам почеток на компанијата, други немало
обид а и потреба, да се користат, а како што беше наведено најверојатно и ќе продолжат со
примена на истите барем извесен период, затоа што сеуште немаат направено истражувања за
некоја друга методологија која би се вклопила одлично во рамките на проектите со кои работат.
Од друга страна, околу 68% од моменталните проектите ги работат дистрибуирано за странски
компании и клиенти, и во сите тие проекти алатката им е наметната од страна на клиентот (само
во еден проект се работи со Redmine, а во сите останати проекти од ваков тип, се работи со JIRA).
Во останатите случаеви, интерно одлучува компанијата и користи Redmine, локално инсталиран
во рамките на фирмата.
Притоа едногласно беше мислењето дека во реалноста не се случуваат толку идеални
ситуации за да сите проекти се сведат на примена на еден униформиран метод на менаџирање на
проектот. Да, тоа е многу убаво, доколку можат сите тие работи да се погодат, но, некогаш
клиентот е проблем, некогаш колегите од тимот се проблем, некогаш директорот е проблем,
некогаш менаџерот е проблем, и не можеме да создадеме толку идеална ситуација за да кажеме
дека една алатка или една методологија или еден принцип на работа е идеално апликабилен во
сите случаеви.
За тоа колкаво е нивното познавање и совладаност на алатките може да се забележи на
графикот кој што следи. Како што ќе биде прикажано, анкетираните најмногу ја имаат користено
JIRA, при што 89% од нив комплетно се запознаени со нејзината инфраструктура и начин на
работа а останатите ги имаат совладано основните функционалности. Во однос на Redmine, 74%
од вкупниот број на анкетирани имаат работено со неа а 71% од нив комплетно ја имаат
совладано. Во однос на TFS, од вкупно 42% од вкупниот број, комплетно познавање на нејзината
инфраструктура имаат 63%. OnTime ниту еден анкетиран не го има користено, само се теоретски
запознаени со неговите функционалности, а преостанатите 3 алатки ги имаат користено во
претходни компании во кои биле вработени.
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Scrum развојни алатки
Заради тоа што анкетираните најголемо искуство имаат во однос на првите три алатки
(JIRA, Redmine, TFS), т.е. 16% имаат искуство во работа со трите алатки, а 37% имаат одлично
познавање на две од нив, значи сепак 53% од анкетираните дадоа мислење од искуството добиено
при работа со повеќе од една алатка. Заради тие причини, овој дел од анкетата ќе биде посветен
на нивните мислења и искуства во однос на тие алатки, и крајно која би била нивен избор врз
основа на она што го виделе како предност или недостаток при работата со нив. Мислењата и
заклучоците се дадени врз основа на тие конфигурации и подесувања на алатките, кои биле
имплементирани на проектите на кои соодветно работеле анкетираните.
Она што го покриваат и трите развојни алатки е следење на целокупниот развоен процес
на проектот, водење на продуктни задачи и нивните составни под делови, следење на багови,
следење на времето и целокупниот проект, менаџирање со проекти, клиентски портал,
поврзување на issues и нивни статуси и транзиции, дефиниција на барања, поврзување со issues
што ги имплементираат тие барања, статуси, коментари, односно опфаќаат со одредени разлики,
речиси се што е потребно за следење на еден проект. Она по кое се одделуваат една од друга, е
начинот на кој тие опции се обезбедени, организацијата на целокупниот изглед, до кој степен е
дозволена прилагодливост на целиот тој процес за секој проект, начинот на кој може да се води
истиот, флексибилност во доделувањето на пермисии итн. И иако всушност една од критиките и
на Scrum како дел од агилните методологии, беше напомената слабата документација, со
примената на вакви алатки тоа може да се демантира, односно се е документирано во програмата,
целокупната историја на проектот со сите негови составни фази и инкременти.
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8.4.1 Имплементација на JIRA
Во рамките на фирмата се користи оној интерфејс, пакет и работен тек на JIRA, кој му е
даден на тимот од страна на клиентите и таков бил случајот со сите JIRA проекти. Она што беше
напоменато од страна на оние анкетирани кои имале можност да ја користат, а ја издвојува JIRA
над другите алатки е одличниот интуитивен изглед пред се, и колоритната визуелност на
целокупниот тек поврзан со еден проект, преглед кој дел од развојниот циклус на проектот
моментално е во тек, систем за комплетно следење на софтверските проекти со разновидни
dashboards, Gantt Charts, за да може да се преземе навреме акција таму каде што е потребно или
да се вложи повеќе труд и работа.
Особено битно од девелоперска гледна точка е можноста за поставување на набљудувачи
(watchers) на одредено issue кој што е значаен за нив или пак можеби е поврзан со некое друго
issue или задача, кои што им се ним доделени, со што назначениот ќе добива нотификации за
секоја негова промена. Од менаџерска гледна точка пак, JIRA е преферирана токму благодарение
на одличните графици, комплетно прилагодлив dashboard според потребите на она што сака
менаџерот да го следи што дава одличен систем за проектно следење и репорти, кои ја
доловуваат динамиката и прогресот на било кој дел од проектот кон крајната цел, и истите се
достапни во секое време од денот, така да се има прегледност колку работа е завршена, колку
работа е преостаната, дали кривата опаѓа, и со тоа, навреме може да се преземат потребните
акции и корекции доколку има потреба од тоа. Пред се самиот интерфејс на JIRA, и збогатеноста
со функционалности дава можност за поголема брзина и ефикасност, а самото тоа што има
поголема прегледност и се што може да не интересира и секој детаљ поврзан со конкретна
функционалност се наоѓа на страната на нејзината страна и нема потреба да се губи залудно
време за барање. Сепак тоа што е платена алатка ја прави и самата комплексност и достапност
на можности.
Исто така од клиентска гледна точка постои опција за нивно логирање, клиентскиот портал
(Customer Portal), при што имаат увид кој, како и на што работи во даден момент, колку време
потрошил на тоа, може исто така и сами да пријавуваат багови, да коментираат, да издаваат
тикети, и потоа да следат како се одвива прогресот на тој тикет.
По цена на едноставноста страда и разновидноста на функционалности кои се достапни.
Споредено со програми во кои претходно имале работено (не беше прецизирано за која програма
стануваше збор во овој случај), како разлика беше наведен, недостигот на автентификација на
корисниците, т.е. со самото вклучување на програмата ти си веќе во неа, без никаков систем за
логирање. Со тоа што самиот систем е отворен за сите, се нарушува безбедноста на податоците
и информациите кои ги содржи таа програма за конкретните проекти. Како дополнување на тоа,
не постоела можност за креирање на улоги и пермисии распределени во зависност од улогите,
со што целиот систем е многу ранлив. А таа разновидност на корисници, интерфејси, репорти,
улоги, доделување на пристап и пермисии кон членовите на тимот во зависност од работната
позиција, или пак кон клиентот во зависност од тоа, што тој сака да следи, од една страна
целокупното менаџирање на проектот го прават далеку полесно, а од друга страна се идеално
решение во случајот на дистрибуирани тимови, заради што и JIRA е фаворизирана од странските
клиенти.
Воедно со секоја нова верзија се воведува некоја нова функционалност, некое
подобрување, и самите анкетирани кои ја користат JIRA 4 години, кажаа дека од првата година
кога ја користеа па досега, направени се многу подобрувања, се постабилна е, и може да се каже
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дека сеуште е една од водечките, и ќе продолжи да се надградува и така уште повеќе ќе се гледа
квалитетот, за разлика од некои системи кои со надградувањето се усложнуваат. И покрај тоа
што се плаќа сепак вреди да се вложи во неа за да се покажат резултатите.
Во однос на недостатоци на JIRA и што сметаат дека треба да биде отстрането или
додадено, генерално мислење беше дека не треба ништо да се отстранува, а бидејќи сама по себе
JIRA нуди над 400 плагини, сметаат дека кон интерфејсот на JIRA кој моментално го користат
може да се додаде и некој од плагините, за да олесни и автоматизира некоја од активностите, или
пак за уште поконкретно да се долови целта и намената на одредена функционалност. Но, се
разбира се што ќе биде дополнително побарано, чини многу повеќе пари и заради тоа повторно
се зависи од самиот клиент.
Како пример на проблеми кои се јавиле, имало случаи некои плагини да не се добро
инсталирани и не работат како што треба, не функционираат или нешто слично, т.е. нивната
интеграција и поврзување со JIRA не е оптимизирана. И многу ретки ситуации можеби еднаш
или два пати годишно имале случај, серверите на кои е деплоирана JIRA да не се достапни, со
што и самата JIRA не е достапна, но сепак тоа се вообичаени проблеми до кои може да дојде, а
со оглед на тоа дека не се и чести, нема голем проблем околу тоа. Беше дадено и мислење дека,
може да биде малку спора доколку има многу тикети, проекти, тимови.

8.4.2 Имплементација на Redmine
Во случајот на Redmine, пак станува збор за верзија која е инсталирана и се користи
локално на ниво на компанијата, не зависи воопшто од клиентите. Нејзина најголема предност е
што има бесплатна лиценца и e достапна за секој. Сепак тоа не дозволува да страда квалитетот
на се што може истата да понуди, и може со добра организација и на тимот а и на проектот, да
биде успешна и за комплексни и долгорочни проекти. Пред се самиот интерфејс е поедноставен,
но од девелоперски аспект, она што би му било потребно не еден девелопер да знае во однос на
одредена задача или issue, се смета дека го има во задоволителна мера. Како недостаток, беше
наведен од менаџерски аспект, дека, споредено со другите алатка пооскудни се опциите за
следење на целиот проект.
Во однос на проблеми, сметаат дека постои проблем од аспект на пристапност и
достапност, т.е. ако постојат на пример повеќе корисници, дел од анкетираните наведоа дека се
добива впечаток дека се гуши и е многу спора, треба многу да се чека, а истото се имало случено
и на клиентска страна па добиле поплаки. Тоа беше наведено како проблем со кој се соочиле.
Сепак не беше познато дали тоа се должи на самата Redmine апликација, или пак недостапноста
и тоа што серверот е премногу спор, се должи на самиот сервер. Крајно, дали можеби причината
е начинот на кој е хостиран Redmine во фирмата, бидејќи е хостиран и конфигуриран локално за
потребите на ITgma, па може проблемот да е до самата структура во ITgma а самата апликација
да не е до толку лоша.
Во сегашната верзија што ја користат, беше наведена, потесната интеграција со SVN како
многу важна за девелоперите, а од искуството со останатите алатки, таа во Redmine е и послаба.
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8.4.3 Имплементација на TFS
Од една страна предност е што е Microsoft cинтеграциска платформа, значи станува збор
за стабилен продукт, со многу јака и сложена инфраструктура со лиценциран софтвер, но од
друга страна некогаш тоа може да биде и недостаток, затоа што спаѓа во корпоративните
софтверски алатки a може да биде користен за работа само во интеграција со Microsoft
продуктите, како на пример MS SQL Server, кој мора да биде инсталиран за TFS да биде
функционален и да можеме да работиме со него. Значи, станува збор за многу скапа околина за
развој но, која е доста интеграциски лимитирана, на пример само со .NET работи и е врзан за
платформата, PHP не може да се користи. Како алатка, се смета дека помага при организирање
на работата но, од искуството барем на оние кои беа анкетирани, е добиен впечаток дека не е
вистински систем за следење на проектниот развоен циклус.
Заради специфичноста на платформата, најмногу предности има, во споредба со
останатите алатки, кога станува збор за .NET, затоа што е тесно поврзан со Microsoft
технологиите, и има комплетна интеграција со Visual Studio како одлична интеграциска алатка
за .NET. Исто така, иако постои Eclipse плагин во TFS, сепак се смета дека истиот, нема толку
добро да се снајде и да биде функционален во некои мешани и комплицирани проекти од две
технологии, како на пример .NET и Java или пак .NET и Android.
Многу пократко и многу мал број од анкетираните имаат работено со TFS. Воедно,
компанијата искуството кое го имала не било многу добро, а бројот на анкетирани кои го имаат
користено TFS надвор од ITgma е многу мал, па затоа и преовладуваат негативните мислења.
Биле многу незадоволни пред со перформансот, се случувало често паѓање на системот,
рестартирање, што за било кој проект и софтвер е голем проблем, и е голем недостаток особено
заради што станува збор за платена алатка. Сепак доколку се инвестира во некоја алатка се
очекува таа да биде најпогодна за конкретниот процес, и да може целиот тим да се потпре на неа.
Секој ваков проблем макар да се случи еднаш, со себе носи огромна загуба на пари, време кое во
софтверски развоен концепт е многу драгоцено. Последователно се губи довербата во таквиот
систем, затоа што ако се случило тоа еднаш постои голема веројатност и верување тоа да се
повтори. Во случај на големи корпорации и комплексни и значајни проекти, како тој што беше
изработуван во компанијата со помош на TFS, загубите се непоправливи, и заради тоа и самиот
бил исклучен после 2 месечна употреба и се преминало кон користење на JIRA. Како резултат
на тоа, 75% од оние кои го користеле TFS не би сакале повторно да го користат, т.е. сметаат дека
со останатите две алатки може многу подобри резултати да се добијат. Повторно, тоа се однесува
на конкретната конфигурација на TFS во фирмата, што не мора да значи дека во услови на
поинакво конфигурирање би се појавувале истите проблеми.
Причината зошто TFS бил избран за користење на конкретниот проект, е тоа што,
станувало збор за странски клиент и дистрибуирани проекти, кои барале да се работи со тој
систем и таа конфигурација. А бидејќи станува збор за отсутен клиент, уште поголеми проблеми
настанувале, на пример комитиран код, клиентот го чека за да го деплоира, и тогаш апликацијата
паѓа, конекцијата се губи, а работата стои во место. Заради нестабилноста на таквиот систем и
се донела заедничка одлука на клиентот и тимот за гасење на машината, што значи сигурно
причината била многу оправдана, т.е. поголеми биле недостатоците, проблемите и загубите,
отколку придобивките кои ги добиле со самото користење. Такви проблеми се случувале со JIRA
и Redmine, но многу ретко дури и минимално во споредба со секојдневната појава тука. На
пример, можеби се случило еднаш или два пати во целокупната 4 годишна работа со JIRA, но и
тоа заради некој трет фактор а не заради проблем на JIRA како програма, така да во однос на
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стабилност и оправданост на вложената инвестиција, помеѓу двете корпоративни алатки, барем
во рамките на фирмата, победува JIRA. А тука може да се напомене и предноста на Redmine и
на другите open source системи, во однос на капиталните трошоци за нивно одржување кои се
многу пониски, односно самиот тим ја одржува и е задолжен за решавање на проблемите кои би
произлегле. Од оние кои имаат работено со TFS надвор од фирмата само 21% би се обиделе
повторно со нејзино користење.

8.4.4 Избор на најоптимална Scrum алатка
Сепак секоја алатка нуди одреден степен на стабилност и веродостојност, но сепак се
зависи од потребите на тимот, од потребите на проектот, од потребите и замислата на клиентот
во однос на тоа што го нарачал, ресурсите кои му се дадени на тимот на располагање, а и не
може ниту една компанија да се ограничи на користење на само една алатка или на една
методологија, затоа што ниту една не е идеална. Идејата е да се долови за кои ситуации, која
алатка би понудила најоптимално решение, заради што во следниот дел ќе биде приложен
изборот на алатка од страна на анкетираните во однос на одредени влијанија и услови.
 Влијание на расположливите финансиски средства
Една од клучните разлики меѓу трите алатки е цената, т.е. Redmine како бесплатен и JIRA
и TFS како платени системи. Одлука на 63% од анкетираните беше, доколку станува збор за себе
лично и за свои лични потреби и проекти, сметаат дека бесплатната алатка, во случајот Redmine,
би ги покрила комплетно потребите на еден индивидуален проект и девелопер кој работи на него.
А доколку треба да се одбере помеѓу трите, за корпоративни компании, во кои спаѓа и ITgma,
како и според типот на проекти на чие комплетирање се сега посветени, за избор на платена
методологија 79% би ја одбрале JIRA, а доколку станува збор за неплатена, сите би ја избрале
Redmine. Тоа се разбира доколку им е дадено право тие да ја избираат и конфигурираат
програмата со која ќе се работи и истата не е наметната од клиентот.
Причината за ваквиот решителен избор пред се е поведен од тоа што станува збор за многу
позрел систем, без разлика што е платен. На една страна е JIRA како дело на огромна,
професионална компанија како Atlassian, алатка, за чиј развој е вложена најголемата инвестиција
во софтверската историја, а во листата на свои клиенти ги има најголемите светски брендови.
Истата е поткрепена со сопствен тим за одржување, составен од експерти ширум светот
задолжени за упатување на компаниите во нејзиното користење, поткрепа и прилагодување на
системот на начинот на кој сака компанијата, притоа хостиран и менаџиран од самата компанија.
Едноставно за секој проблем задолжен си е посебен тим, и со тоа не се оптеретуваат
програмерите, се дефинираат стриктно процесите кои сакаат да ги изоди еден проект, се дава тоа
на JIRA тимот, кој го креира бараниот процесен тек, го хостира и го одржува. Побогата е во
однос на содржина, што во најголем број на случаеви има огромна предност и примена, но, во
одредени случаеви, тие функционалности ја прават да биде доста масивна и тешка за
применување и придржување. Заради таквата масивност, присуството на премногу информации
од кои корисникот можеби дури нема да има ниту потреба, одредено мислење постоеше дека
само би влијаеле врз нејзината ефикасност и брзина, а не би имале забележителна придобивка за
тимот кој работи во неа.
Во однос на Redmine, оние кои го имаа користено, не познаваа фирма која може да го
имплементира со сопствени процеси на компанијата и да ги направи надворешни, затоа што нема
таков и толкав хостинг и поткрепа. Затоа може да се каже дека Redmine, е систем зад кој не стои
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никаква организација, креиран од група на девелопери, на еден начин систем направен од
програмери за програмери. Секој проблем е грижа на тимот кој работи со него и тој е одговорен
за целокупната инсталација и за таа да функционира како што треба.
Повторно тука зависи што му е приоритетно на клиентот, пред се ако е некој долгорочен
проект во прашање, кој траел години, или пак се планира подолга иднина со JIRA, многу
пооправдана би била одлуката да се плати и да се има стабилност која е есенцијална за
комплицирани проекти. За пократки и не толку комплексни проекти, функциите на Redmine се
комплетно компатибилни, и не би било практично да платат за нешто а тоа да трае кратко време,
и истото да биде да биде достапно со open source алатка или сервис.
 Прегледност
Како и во најголем број случаеви, она што се плаќа треба да нуди повеќе, а и во
конкретниот случај тоа е така. Значи во однос на визуелност и прегледност, кориснички
интерфејс, победуваат комерцијалните платформи, со најзадоволителен процент беше издвоена
JIRA, потоа TFS, а наједноставен изглед има Redmine.
Она што е наједноставно најчесто ги содржи оние основни и потребни функционалности
кои во голем дел од проектите би биле и доволни за ефективна работа, затоа што некогаш и да
имаме на располагање повеќе опции, ги користиме само оние кои се потребни и тешко би
преминале кон некое друго покомплексно решение ако тековното задоволува се.
Од искуството, едноставноста се покажала како предност во однос на некои од проектите
со кои работеле, зашто самата комплицираност ги прави да не бидат толку интуитивни за
клиентот, а некогаш и на членовите на тимот им треба повеќе време за да се запознаат со нив.
Често и сите тие дополнителни информации кои се дадени отстрана, некогаш може многу да
помогнат, но, во одредени случаеви може и да им го одвлекуваат вниманието на девелоперите.
Пред се нивен главен фокус е баг или issue кои треба да ги решат и сакаат да се посветат само на
тоа, а Redmine им остава простор тоа да го направат. Заради ова во Redmine секој лесно би се
снашол, а и клиентот и било кој друг многу лесно се учи и може веднаш да почне ефективно да
го користи, да има прегледност и многу лесно да даде повратно мислење.
Затоа за менаџирање на проекти и комплетно следење на проектите, и за сите репорти и
функции кои ќе му бидат потребни на проектните менаџери, визибилитетот на JIRA е далеку
повеќе фаворизиран, споредено со базичноста на Redmine.
 Клиенти и повратни информации од нивна страна
Корисничкиот интерфејс на платените програми е предност и доста е примамлив и
прифатлив за оние кои ги изработуваат проектите, но во однос на клиентите постои половично
мислење затоа што, сепак, таа комплексна структура за работа често им смета и им е тешка за
прилагодување и следење, односно од таа гледна точка некогаш и едноставноста е предност,
особено во случај на клиенти од домашниот пазар, или пак клиенти кои не се многу запознаени
со информатичките технологии. Она што им е потребно е да си креираат профили, да се логираат,
да пријават баг и да го следат неговиот прогрес, или пак да се во тек со тековниот прогрес на
проектот, да внесат нешто доколку има потреба, работи кои најчесто или не сакаат да ги прават
клиентите заради комплексноста на програмата, или пак доколку го прават тоа имаат потреба да
биде направено во нај поедноставена форма.
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Од искуството на 2 од анкетираните во тимовите во кои работеле, имале случаи со клиенти
за кои Redmine структурата им била комплицирана, и еден анкетиран имал проект во кој клиент
се пожалил дека структурата на JIRA во клиентскиот портал е комплицирана. Кога на
едноставноста на Redmine, се гледа како на комплексност тогаш, можеме да претпоставиме
какво мислење би имале таквите клиенти за останатите две алатки. Останатите имаат искуство
со странски клиенти кои биле упатени добро во софтверскиот развој, и најголем дел од нив,
доколку постои алатка која нуди повеќе функционалности, има повеќе можности за избегнување
на мануелната работа и премин кон автоматските опции, што би ја подигнало ефикасноста и
ефективноста на повисоко ниво, со еден збор доколку добиваат нешто повеќе кое и натаму би
можело многу корист да им донесе во идните проекти, нормално им е да ја платат и би побарале
и би му ја наметнале и на самиот тим да ја користи, како што е случајот со JIRA во фирмата. Тие
се отворени за она што е водечко на софтверскиот пазар, и се подготвени да го имплементираат,
а на домашниот пазар сеуште се гледа со малку резерва кон иновативните имплементации, во
најголем дел заради расположливите финансиски средства.
Како заклучок произлезе дека, за дистрибуирани и дистанцирани клиенти неопходна е
разновидноста на функционалности и стабилноста која ја поседуваат JIRA и TFS, особено JIRA,
а за поедноставни локални проекти во кои ќе има потреба само од некои базични функции, или
пак кога клиентите не сакаат да се толку инволвирани во процесот, Redmine е сосема
задоволителна околина.
 Флексибилност на Scrum алатките
Тука повторно на една страна се платените а на друга страна бесплатната алатка. Како
платени, како што беше напоменато, сами по себе нудат одлични интеграции со многу други
алатки, и огромен број на плагини, со кои најчесто, се што би можело да се јави како потреба во
однос на конкретен проект, би можело да биде задоволено. Но, се разбира, секоја таква погодност
си има и своја цена. Од друга страна, со самата можност за креирање на сопствен тек на работа
и негово следење, транзиции, приоретизирање на задачите, прилагодување на се според
потребите на конкретниот проект, подесување на пермисии, повторно за различни проекти
различно, е флексибилност која комплексните проекти ги поедноставува. Тука може да се
надополни и дека, во однос на JIRA, ја зема предноста на најдобрите практики на водечките
софтверски тимови преку импортирање на текови на работа од Atlassian Marketplace, и дури и од
нив доколку нешто не соодветствува на типот на тимот, може да се додаде или отстрани.
Но, од друга страна пак, го имаме само тоа што е дадено, тоа е затворена (closed-source)
структура и систем, се зависи од постоечки функционалности и можности, нешто настрана од
програмата доколку има потреба не може да биде креирано и додадено како функционалност од
ниту еден корисник. Е тука Redmine, доаѓа како пофлексибилен, може доколку се јави потреба
од некоја функционалност, сами да си ја креираат девелоперите, или пак некој ако смета дека
нешто треба да е изменето може истото да го стори, тој е отворен за секој девелопер кој ќе сака
нешто да додаде или измени, односно да направи проширување и издигнување на системот на
било кое ниво, и за било кој специфичен случај. Како недостаток се покажало отсуството на
издавање на тикети, кои во платените алатки се достапни, а кои што во досегашните развиени
верзии на Redmine не се имплементирани, а и од девелоперска страна а и од клиентска
перспектива, беше наведена потреба од нив.
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Фактори според кои се донесува одлука за избор
 Дистрибуирани софтверски проекти и тимови
За процеси со дистрибуирани проекти, JIRA многу успешно се користи во рамките на
фирмата уште од нејзиното основање. И иако постоеше мислење дека Redmine не би бил добар
за дистрибуирани околини, сепак во ITgma, го имаат користено, иако само во еден проект, сепак,
бил успешен. Начинот на кој се одвивала дистрибуираноста е преку можноста Redmine да се
постави на јавна адреса и преку неа да се комуницира со дистанцираниот клиент, при што е
потребно да се обезбеди сервер конекција, што подразбира и вложување на многу повеќе
финансии во инфраструктурата. Од друга страна и лиценцата на JIRA се плаќа, така да
финансиски и двете алатки се блиски, можеби JIRA доаѓа како малку поскапа, но тоа го
оправдува квалитетот. Заради тоа, , анкетираните, особено оние кои беа запознаени и со двете
алатки, сметаа дека доколку веќе се донесе одлука да се инвестира, тоа подобро е да се направи
во JIRA, како постабилна, и со помали шанси да произлезат проблеми при дистрибуираност,
затоа што Redmine, според нив, сеуште не е доразвиен до тоа ниво до кое JIRA е развиена. Се
разбира, тоа не ја исклучува можноста, тоа да биде сменето во иднина.
 Избор на Scrum алатка во однос на големина на софтверските компании, проекти,
тимови
Во однос на големината на компанијата и проектите, за интерен софтверски развој од 5-6
луѓе, Redmine би им бил одличен избор. Можеби ја нема прилагодлив на JIRA но, е бесплатен и
многу практичен за малечки проекти не толку обемни во ресурси. Најуспешен е за инсталација
и користење на локално ниво во фирма, со соодветни прилагодувања, како во случајот на ITgma.
Со многу луѓе, проекти, чести и бројни промени, Redmine може да ги задоволи потребите и за
големи компании со добра организација, но постои мислење дека во динамична околина може
да се изгуби и да дојде до преоптоварување на системот, да е многу бавен или често да паѓа. За
вакви проекти како што ги имаат во рамките на фирмата, потребата да се креира комплексен
функционален софтвер, потребата од постојана комуникација со дистанциран клиент, мислењето
е дека комерцијална алатка како JIRA е одлична. Со ваквото искуство, ја препорачуваат и за
компании од 100 или 200 лица како идеална опција.
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Од друга страна, е ставен фактот дека не треба големината на компанијата или проектот
да ја одредува и големината на платформата која ќе се користи. Затоа што иако JIRA е
комплексна и голема, и ја користат за комплексни проекти, ако од нејзините достапни функции
потребни им се и тимовите користат само 3-4 работи, тогаш нема потреба од толку комплексна
структура, и поедноставна би функционирала. Затоа што и двете алатки им ги завршуваат
работите, заради тоа и сеуште ги користат, но проблемот е колку тие работи во одредени
ситуации им трошат време и ефективност или не им трошат, а за тоа најдобро решава типот на
проектот и тоа што е потребно за него.
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Големина на проекти, тимови и компании
 Избор на алатка во однос на работната позиција
Особено од самата анкета, се забележа дека, многу голем фактор во однос на изборот е
функцијата на вработениот и неговите задолженија, односно, за што точно истата му е потребна,
затоа што различни работи се во центарот на вниманието и им се потребни на девелоперите а
различни на менаџерите.
На девелоперите најчесто им се потребни основните функции, како внесување и следење
на issue кое им е доделено, багови, и се што е поврзано со нив, еден вид на административни
работи на кои сакаат да потрошат што е можно помалку време за да се посветат повеќе на
развивање. Истото беше наведено и од страна на бизнис аналистите, бидејќи и тие имаат потреба
само од неколку основни функции, без дополнителни плагини или алатки, и сметаа дека може и
поедноставна варијанта или верзија да биде функционална, барем во однос на нивните
досегашни работни задолженија.
Од друга страна менаџерите, мораат да имаат увид во целокупниот тек и прогрес на
проектот, на неговите составни делови, спринтови, временските рокови, колкава ефективност
има секој од членовите на тимот, дали има некои алармантни ситуации за кои треба брзо да се
реагира. И клиентите сакаат да знаат кога и како ќе го добијат софтверот што го нарачале,
статистики и аналитики кои еден девелопер не би го интересирале. Заради тоа, беше дадено
мислењето дека за проектно следење и менаџирање, JIRA е многу попогодна.
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Основни и корпоративни верзии на Scrum алатките
JIRA е достапна во основната и корпоративната верзија. Во основната верзија без употреба
и инсталација на плагини, доколку се спореди со Redmine разликата во достапни
функционалности, не е многу голема. Единствено може да се напомене, интерфејсот на JIRA
дека е покомплициран за работа, и е со поголема прегледност и колоритност. Сепак, оваа разлика
се должи на тоа што, тој е сервис кој се плаќа и се подразбира дека ќе се посветува внимание на
неговиот изглед.
Буџетски, за мали и средни претпријатија, и за мали не толку комплицирани проекти,
бесплатните се доволни и нудат сосема погодни open source решенија (Redmine). Доколку им е
битен интерфејсот на програмата тогаш основната верзија на JIRA без никакви додатоци би била
задоволителна. Како расте компанијата, треба да размислува за некое пософистицирано
решение, со кое што ќе можат да го покријат целиот процес на менаџирање на задачите и
проектите поробусно, и притоа ќе можат да генерираат извештаи и репорти коишто лесно ќе се
вклопат со другите надворешни алатки кои ги користат. Таквото решение беше идентификувано
во корпоративната верзија на JIRA.
Малку е скапо за македонски услови но, доколку соработката е заснована со сериозен
клиент и е основано за буџетот и квалитетот на нарачаниот софтвер, тогаш тоа сигурно би му се
исплатило. Моментално во однос на степенот до кој е развиена ITgma, сметаа дека, сеуште не се
стигнати дотаму за да си оправдаат таков трошок, меѓутоа долгорочно, досега не виделе такво
оптимално и флексибилно решение за различни и динамични клиенти и околини, како JIRA.
Не може да се каже дека можат без едниот или без другиот систем. И двете алатки биле
имплементирани и се користени за да функционираат, и да им ги извршуваат работите ефикасно,
а дека само заради брзина, робустност, и тоа колку информации нуди, би се донела одлуката
која алатка ќе се одбере. Или пак евентуално цената на едната да ја победува другата, но сепак,
се зависи од ситуацијата во која се наоѓаат. Некогаш во однос на тоа да речеме колку нуди JIRA
како стабилна алатка, победува без оглед на тоа дека треба да се плати за неа. Во други случаеви,
победува Redmine, затоа што малите проекти немаат потреба од нешто толку масовно како JIRA.
Taкa, не би се забрзала работата туку би се забавила, особено со конфигурацијата на Redmine
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која моментално се користи во фирмата. Некогаш, со добра организација и тим, помалите
проекти нема да имаат потреба од користење на алатка. А воедно, доколку се подигне Redmine
на повисоко ниво во рамките на фирмата, биде надградена и прилагодена, се смета дека, би
можела да почне да подржува успешно и големи проекти. Крајно, проектната ситуација помага
да се избере која алатка би се користела.
 Најпрофитабилна комбинација на Scrum алатките
Графикот кој следи е многу сличен во однос на графикот направен според позицијата на
вработениот и кои се неговите задолженија. Секој го даде своето мислење во однос на тоа која
од алатките би му помогнала во завршувањето на неговите задолженија како и можеби
претпоставка која би им помогнала доколку би имале некаква друга позиција или задолженија.
Заради огромниот број на функционалности и можности за следење на целокупниот
проектен циклус, надополнети со големиот број на плагини, JIRA е идеална за следење на
проекти, проектен менаџмент и репортирање. Таа во голема мера им помага и им ја олеснува
работата на проектните менаџери и тим лидерите. TFS како платена алатка исто така ги нуди
истите опции на доста високо ниво, но заради тоа што во конкретната фирма, немаат работено
со него голем дел од анкетираните, а и искуството кое го имале е многу лошо, нема толку
видливи предности.
Redmine, е доста близок во однос на следење на багови и следење на сите останати видови
на дефинирани issues во однос на другите алатки, иако е бесплатен сервис, сепак ги има оние
клучни функционалности кои го доловуваат на приближно ниво фокусот на таа функционалност.
Но, тоа сепак не е доволно за да се победи JIRA.
Redmine единствено победува во однос на клиентските интеракции и добивањето на
повратни информации од нив, заради поедноставената форма и начин на логирање на клиентите,
пријавување на багови и следење. Единствен недостаток е неможноста за генерирање на тикети,
кои значително го олеснуваат овој процес на инволвирање на клиентите. Може да се напомене и
дека, во однос на добивање на повратни информации од заинтересираните страни, анкетираните,
освен JIRA и Redmine основните интерфејси, имаат користено и некои други алатки кои не се
интегрирани со нив, како, Microsoft Lync, The Voice, JoinMe, IRC Chat, Skype.
За следење на време, повторно е преферирана JIRA, затоа што дневното логирање на
работа во Redmine мора да се прави мануелно, во JIRA си имаат посебна алатка која со самото
вклучување на вработениот и започнувањето со работа, ги мери неговите ефективни работни
часови. Повторно ќе напоменам, и TFS си има своја алатка која овозможува автоматско следење
на ефективно работно време, но, заради недоволното искуство со неа, е послабо рангирана.
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Активности од софтверскиот развоен процес
 Влијание на човечкиот фактор во примената на Scrum алатки
JIRA, Redmine или било кој друг од тие системи, доколку се користат, тоа треба да биде
многу ревносно, за да имаме реални податоци, за да може менаџерот, клиентот или било кој член
на тимот, во било кое време да добие реални информации. Ако не се врши ажурирање на
системот секој ден, тоа што ќе го добиеме на крај како репорт нема да има реална вредност.
Битно е да се знае дека над секој систем во определена компанија постои тим и менаџмент и тие
треба да помогнат за да се создаде големата слика. Затоа што во секоја компанија функционира
софтверскиот развоен циклус, а тоа функционирање треба да наликува на брод, треба да знае кај
се наоѓа сега, кај сака да стигне, во каква состојба е во моментот и во која состојба сака да заврши.
Премногу е ризично високиот менаџмент да открие дека е назад со време или пак со буџет во
некои големи проекти, тоа драстично би можело да влијае на ефективност, може да влијае на
буџет, на задоволството на клиентите итн.
Според тоа, ниту еден систем не ја исклучува можноста да биде изигран од тим кој не знае
многу добро да се синхронизира, а тоа веќе се должи на менаџментот на таа корпорација. Затоа
се зависи и од дисциплината на луѓето. Овие алатки ќе дадат веродостојни податоци и графици,
само доколку луѓето се дисциплинирани, затоа што тоа е прашање на одговорност на луѓето кои
што работат и колку тие се придржуваат до правилата, не е прашање на софтверот или
платформата. Во спротивно, залудна е колоритната видливост во JIRA, или стабилноста на TFS,
доколку некој не ажурирал некој статус или issue, па графикот е грешен. Информацијата е толку
добра колку што се добри луѓето, а доколку се доволно добри и дисциплинирани и Redmine би
била одлична иако е бесплатна. И мислење на мнозинството беше дека и на голем проект може
да се спроведе и да биде успешен Redmine, но ако и само ако девелоперите се придржуваат, и се
редовно се пишува, внесува, ажурира, па така би било успешно и комплетното следење на
проектот, а статистика и анализата би биле веродостојни, па така и бесплатна програма, би
можела да биде приближно функционална колку платените. Но, за да се дојде до ова ниво,
Redmine сеуште треба да се развива.
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8.4.5 Имплементација и користење на JIRA плагини
Споредено со другите две алатки, JIRA со достапни и развиени над 400 плагини, од кои
секој на различен начин ја надополнува богатата содржина на JIRA, победува неминовно во
споредба со другите две алатки. Секој е достапен за инсталација за било кој корисник, се разбира
со одредена цена која дополнително се плаќа. Во однос на Redmine, локално се користи
основната верзија без дополнителни плагини, а ист бил случајот и при двомесечната употреба на
TFS. Заради тоа последниот дел од анкетата е посветен на JIRA плагините кои се користат во
рамките на ITgma проектот кој се работи во оваа програма. Притоа, користат само некои од нив,
затоа што лиценцата ја плаќа клиентот и она што тој го има ставено во однос на конфигурација
тоа и тимот го користи. Најчесто истите плагини ги користеле и при претходните искуства.
Образложенијата за секоја алатка, за што истата е користена, позитивни и негативни мислења,
се дадени во однос на стекнатото искуство на оние анкетирани кои работеле со нив.
 GreenHopper – моментално е преименуван во JIRA Agile. Го користат како агилна алатка
во која тимовите можат комплетно да планираат одреден спринт, транзиции и
организација на сите issues, задачи, преглед и репорти за прогресот на спринтот за време
и по неговото завршување. Тоа е алатка за комплетно следење на секојдневната проектна
работа, а претставува и едно од најдобрите дополненија на основниот JIRA интерфејс.
 FishEye - го имаат имплементирано за спроведување на прегледи врз развиениот код.
При тоа со самата интеграција со JIRA, во source табот на JIRA функционалност ќе биде
прикажано кој ја комитирал промената, кога, што било точно комитирано, како и колку
линии на код биле комитирани. Тоа е од голема корист особено доколку некогаш настане
некој проблем за да се види причината која придонела тој да се случи и како истиот да се
реши, затоа што ги чува промените извршени од сите претходно комплетирани верзии и
дава комплетни репорти во однос на секоја активност поврзана со одреден код. Истиот
им дозволува пребарување во однос на функционалности, комитирања, фајлови, ревизии
и луѓе.
 Crusible – исто така го имаа користено за прегледи на код, следење и споделување на
информации во однос на одредени промени, идентификување на дефекти благодарение
на неговиот флексибилен принцип за преглед. Многу им помага и при субверзија.
 Bitbucket – ги хостира кодовите онлајн во онолкав број на јавни и приватни репозитори
колку што сакаме или имаме потреба, и заради тоа е многу префериран. Менаџирање на
проектите со вградени можности за следење на креираните issues, wiki, коментари на код
итн. Изворниот код всушност е поставен таму и потоа истиот се превзема со GIT и се
комитира.
 Bonfire – моментално е преименуван во JIRA Capture. Се користи затоа што овозможува
брзо креирање на issues директно од веб апликацијата каде што се работи, во JIRA
просторот. Притоа, може да се стават и некои динамички информации како веб
локацијата од каде се пријавува тоа issue, прикачување на снимки од екранот, директно
од самата страна. Го имаат користено и за олеснување на работата на тестерите со
прелиминарни испитувања, со кои по креирањето на тестните сесии, членовите на тимот,
можат директно да одат на линкот од каде што е пријавено конкретното issue и брзо,
конзистентно и прецизно да дадат повратно мислење, или да пријават баг директно од
таму.
 Bamboo – го имаат користено заради комитирање на код, како алатка за континуирана
интеграција и континуирано тестирање. Тоа е еден вид на рамка за автоматско
стартување на самите builds и голем број на тестови поврзани со нив како unit тестирање,
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регресионо тестирање и многу други. Со него може да се врши развивање и тестирање
на одредени делови или код од проектот, како и извршување на различните Bamboo
планови креирани зависно од спринтовите, поврзување на issues, резултати од тестови и
дoстави, со што целокупната доловена слика е достапна за целиот тим. Како проблеми
беа наведени често паѓање на Bamboo, не многу оптимална интеграција со JIRA, и
понекогаш доста долго чекање за да се комитира кодот, односно за да се спроведат
тестовите. И сметаат дека доколку се продолжи со нејзино користење треба да се
пронајде решение за таквите проблеми.
Во однос на комплетно тестирање, не користат ниту една од плагините на JIRA, ниту пак
некоја друга алатка интегрирана со JIRA, или со Redmine, туку за тестирање си имаат
сопствена платформа, специфична и развивана локално, направена стрикно да
функционира за потребите на конкретен проект. Платформата им е направена во Perl,
алатката која ја користат за тестовите е Java, а при мануелно тестирање се користат Linux
мануелни алатки. Друга платформа или алатка за тестирање немаат поставено или пак
испробано на тест период затоа што токму оваа им е комплетно компатибилна. За други
проекти си имаат развиено друга платформа за тестирање која соодветствува на
специфичните потреби таму. Верификациските тимови се многу задоволни од
платформата и се што таа нуди и иако пред извесен период вршеле нејзин надградување,
и се автоматизирале многу функции со што значително и се забрзала работата на
тестерите, сепак постои простор и за некои други автоматизации, со кои уште повеќе би
се и олеснала и унапредила работата.
 GIT/ SVN – ги имаат користено за контрола на кодот на различни проекти. Мислењата
се поделени во однос на тој кој би бил подобар, во зависност од искуствата, и се смета
дека треба да се направи подобра анализа за да се види кој е повеќе апликабилен за кој
тип на проект, затоа што во различни услови различни се и придобивките од нив.
Генерално, префериран беше SVN, како поедноставен и бидејќи подолго време имаа
работено со него. Особено беше префериран заради графичката контрола, во смисла, при
самиот процес на поставување на кодот во главниот репозитор, се појавува графички
интерфејс кој кажува, каде е направена и што точно е промената, и тоа за секоја линија
на код. А GIT, со самото поставување на кодот, не дава никаква информација дали има
конфликт можеби меѓу фајловите, на пример доколку двајца девелопери менуваат во
исто време во одреден дел од кодот, се јавува проблем. Така некогаш фајлот ги содржи
промените кои ги внел едниот девелопер а некогаш другиот. Уште еден проблем беше
наведен во однос на енкодингот на фајловите во крајот на линијата на кодот (end of line).
Проблемот на GIT тука е, доколку работиме во две различни околини, главниот
репозитор на пример е поставен на Linux машина, а постои локален компјутер кој работи
под Windows. Кога ќе бидат тие фајлови превземени на тој компјутер, доколку тој
направил промена на еден од 10 постоечки фајлови, GIT дава информација како тој сите
да ги променил и ги става сите тие фајлови во главниот репозитор, а не само фајлот кој е
променат. Таквиот проблем со SVN го немале, затоа што со самото преземање,
автоматски ќе ги препознае и претвори фајловите, соодветно на потребите, дали за
Windows или Linux.
 Во зависнот од програмскиот јазик, и JIRA и Redmine, ги имаат интегрирано со Eclipse,
.NET и NetBeans. Проблеми во однос на интеграцијата немале, со напомена дека со
NetBeans е многу полесно деплоирањето во споредба со Eclipse.
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Значи станува збор за искуства само од конкретната фирма, што е дискутабилно, доколку
наведените или пак други алатки бидат имплементирани во друга развојна средина со други
услови на располагање.

9
Критики и насоки за воведување и користење на агилни
методологии и алатки во Македонија
Во светски рамки, агилноста е правец кој еволуираше како глобален феномен и за кратко
време се претвори во префериран ИТ процес на извонреден број на компании ширум светот, со
уште поголем број организации кои тоа ќе го сторат во иднина, стремејќи се овој процес тотално
да завладее во софтверското инженерство. Македонските компании делумно ја започнаа
транзицијата кон новиот правец и иако сметам дека многу сме далеку од воведување на агилност
на организациско ниво, сепак се помасовно се работи за да можеби тоа биде реализирано
понатаму.
Пред да ги дадам моите препораки во однос на агилната имплементација како процес и
Scrum алатките како негов составен дел, во нашата земја, би сакала најнапред да ги претставам
моите критики и препораки во однос на примената на овој развоен процес, пред се од теоретските
сознанија и споделени искуства, но и од она што можев да го забележам при спроведувањето на
анкетата. Истите не се однесуваат на конкретни компании, дел се произлезени од набљудувањето
на процесот на работа на конкретната компанија, но најголем дел се општо дадени и се
однесуваат на било која компанија не само во Македонија туку и ширум светот, која се одлучила
да ги применува овие лесни процеси. Бидејќи и во целиот труд акцентот е ставен врз Scrum, и во
овој дел, она што ќе биде претставено во најголем дел се однесува на него.

9.1

Намалување на недостатокот на обука на вработените

Еден од клучните фактори, кои се многу битни за успех на конкретната методологија,
особено во специфични случаеви кога се внесува нов член во веќе постоечки процес, или пак, на
веќе постоечки и функционален тим, за време на развојот му се доделува за користење друга
алатка, е обуката. Таа е многу значајна, а сепак, е еден од нај занемарените фактори кои се земаат
во предвид. Некогаш фирмите се малку скептични во однос на ова прашање, затоа што мислат
дека тоа ќе биде само залудно губење на време. Во кругот на такви фирми според моето мислење,
спаѓаат и македонските фирми. Тоа не значи дека се единствените кои имаат погрешен пристап
во однос на ова прашање, се разбира дека постојат и други организации во многу држави ширум
светот, а се подразбира дека ќе постојат и чесни исклучоци и во нашата земја, иако сепак сметам
дека се многу ретки.
Без разлика на искуството кое го имал новодојдениот член во тимот, или пак дури и да бил
примен без искуство, секоја фирма си има свој начин и принципи на работа и треба да се посвети
време на негова соодветна обука и да се остави временски период за негова адаптација кон
постоечкиот процес, затоа што таа обука подоцна ќе им заштеди многу време и финансии на
компаниите доколку тој член нешто погрешно разбрал или пак воопшто не го разбрал, а со тоа
и погрешно работи. Затоа и тие дневни средби, иако многу од вработените ги реферираат како
залудно губење на ефективното време на работа, сепак се многу битни. Тие се главните
поттикнувачи на координацијата помеѓу сите членови на тимовите, со што секојдневно се
проверува на еден начин дали сите се сеуште на истиот пат и се стремат кон истата цел. Во
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отсуство на претходна обука, токму на овие средби најпрво ќе дојде до израз неупатеноста на
новиот член и проблемите со кои се соочил како резултат на тоа, и пред тие понатаму да
предизвикаат дополнителни несакани последици, ќе се посвети внимание на нивно решавање.
Ова го забележав и во рамките на компанијата во која ја спроведував анкетата. Доколку
нема човек кој има слободно време да се посвети на новиот член вклучен во тимот, тогаш тој е
оставен сам да се снаоѓа и да ги учи алатките, а за некој кој е без претходно искуство тоа е многу
тежок процес на еволуирање, затоа што многу често драстична е разликата помеѓу она што е
напишано во теоријата и како се работи и истото се применува во пракса. Кон тоа може да се
надополни и модифицирањето на оние процеси за работа кои се применуваат. На пример, во
компанијата, не се користи чист Scrum, туку модифициран спој од Scrum и Kanban, но кои
сегменти се превземени во комбинацијата, од едниот а кои во другиот, како и што точно е
имплементирано, е нешто што нов член, без претходно објаснување или обука, сигурно нема да
го знае.
Особено во ова прашање, акцентот е врз македонските фирми, затоа што барем најголем
дел од странските клиенти и компании, знаат колку е вредна и значајна обуката на тимот кој ќе
работи на конкретен проект, и заради тоа вложуваат потребно време, ресурси и средства за
нејзина реализација. Тоа беше потврдено и од страна на анкетираните. Бидејќи како што
напоменав, фирмата има работено многу проекти со странски клиенти, самите клиенти спровеле
во рамките на компанијата двомесечни обуки за оние тимови или тим, кои ќе работат на нивниот
проект, затоа што знаат дека тоа е основа на секој добар процес и оние кои ќе бидат во него. Така
ги избегнуваат сите можни идни проблеми а кои би се однесувале на овој дел. Во однос на
домашни клиенти, а компанијата има работено и со голем дел од нив, не беа споменати такви
случаеви.
Се подразбира и дека, дури и странскиот клиент да спроведе обука, доколку подоцна бидат
вклучени нови членови во проектот, тој нема повторно да спроведува обука. Тогаш, должност
на македонската компанија е да го спроведе тоа со свои ресурси. А доколку нема слободни луѓе
кои би можеле да му помогнат во однос на она што ќе биде задолжение и работа на тој член,
постои и друго решение. Можеби ќе се изгуби на почеток извесно време, но повеќе би го
реферирала како влог, кој подоцна ќе се исплати. Мој предлог е секоја фирма, за конкретниот
проект и развоен процес, да подготви детален прирачник за работа, во кој ќе бидат опфатени
дури и најосновните прашања кои би можел некој вработен да ги постави, основни начела и
работни принципи, предвидени проблеми кои би можеле да се појават и доколку не може да се
понуди решение, барем да се наведе кај кого да се обратат за да им помогне во такви ситуации.
Такви прирачници може да бидат креирани и за секоја алатка која се применува на ниво на
фирмата, доколку има специфични проекти и процеси кои драстично се разликуваат од
останатите, доколку има потреба, да се направи и за нив. Есенцијално е да биде сфатена
суштината на процесот, особено кога станува збор за нешто толку специфично како што е
примерот со агилноста односно Scrum.
Тоа е начин на кој работат светски компании, кои се лидери во софтверскиот развој.
Македонските, но и странските компании кои настојуваат да го занемарат овој факт, треба да
почнат да се огледуваат на нив.
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9.2

Намалување на недостатокот од неупатеност на вработените

Тука ќе ја споменам лошата навика на конзервативност и на компаниите и на оние кои
работат во нив. Кога одреден вработен си ги извршува одлично своите задолженија и неговата
работа е продуктивна, никој не обрнува внимание на останатите процеси. Тоа го установив и за
време на анкетата, затоа што дел од анкетираните, сеуште не беа добро запознаени со она што се
работи на ниво на компанијата. На пример, кога го поставив прашањето, дали во рамките на
компанијата се работи со агилен или водопаден метод, рекоа дека работат само со агилни, а
водопаден дека не бил користен во рамките на компанијата. Тоа беше одговор на анкетиран кој
работеше само со агилниот принцип. Кога подоцна ги анкетирав вработените од друга
канцеларија, беше потврдено дека тие моментално работат со водопаден а и дека претходно го
имале користено и во некои други проекти.
Истото се случи и во однос на алатките кои се користат, т.е. JIRA, Redmine, TFS. Постоеја
случаеви каде некој кој работи со Redmine, не беше запознаен дека дел од останатите во
компанијата работат со ЈIRA и обратно. Тоа е таа конзервативност и е голем недостаток, и на
вработениот но, и на компанијата. Од една страна, кога одреден вработен започне да работи со
нешто, тој се затвора во тој простор и не е заинтересиран за околината. Тоа е чест случај за
македонски услови. Причината не би можела точно да ја посочам, но, може да биде недоволна
мотивираност, незаинтересираност, ограниченост, или пак можеби и заради неисплатливост на
еден начин, на трудот кој го вложуваат. А од друга страна можеби зависи и од компанијата, и од
тоа за колку информации и податоци дозволила нејзините вработени да бидат информирани. Мое
мислење е дека, треба да им биде дозволено, барем да знаат кои методологии се користат или
биле користени на ниво на фирмата, најосновни податоци како на пример име на методологијата,
а се разбира специфични информации за проектите се согласувам потполно, да бидат затворени
за оние кои се надвор од конкретниот тим.
Како дел од работите за кои сметам дека треба да бидат информирани вработените, се
успесите и неуспесите на самата компанија. Како пример ќе го посочам успехот на конкретната
компанија при имплементирање на агилен принцип преку Scrum и Kanban, со користење на JIRA
како алатка, на долгорочен проект. Проектот започнал пред повеќе од 4 години и сеуште трае и
успешно се надградува. Со тоа, наведените теоретски непознати како тоа дали агилноста како
процес е соодветен за подолгорочни проекти, наспроти водопадниот метод кој е веќе докажан на
тоа поле, практично и се демантира. Тоа им е непознато на оние кои работат во компанијата и не
се наоѓаат во тимот кој го развива конкретниот проект. Поради тоа што немале искуства со
долгорочна имплементација на овој процес тие најчесто тврдеа дека сепак традиционалните
методологии би ги избрале како постабилни и попогодни за долгогодишни проекти, а тоа крајно
ќе влијае и врз резултатите од анкетата во однос на тоа прашање, доколку поголем дел од
вработените кои беа вклучени во неа, не се наоѓаат во тој тим, при што повторно се доведува во
прашање веродостојноста. Сепак станува збор за голем успех и според мене треба да бидат со
него запознаени барем оние кои се дел од таа компанија.
Друга замерка можам да дадам во однос на запознаеноста со процесите, односно нивните
познавање во однос на суштината на агилниот и водопадниот метод. Постоеја и анкетирани кои
не знаеја точно што е основата на едните а што на другите, односно, флексибилноста,
динамичноста, промените, секојдневните средби, учеството на клиентите, што е во склоп на
агилниот концепт, дадоа мислење дека е всушност водопаден концепт и обратно. Според мене
тоа е голем недостаток за вешти и искусни девелопери, со висок степен на успешност во
работата, а тој проблем сепак произлегол од самите вработени и нивната незаинтересираност да
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откријат и дознаат што е всушност она со што работат, а на што се однесува другата
методологија.
Дополнително ќе дадам уште критики во однос на таа незаинтересираност, повторно со
акцент на македонските услови. Особено во софтверското инженерство како и се што се
однесува на технологија, непрекинато еволуира, се развива, надградува, едноставно оди напред.
И како што секоја компанија треба да биде отворена и прилагодлива кон новите барања на
пазарот и најновите технолошки трендови, така и вработените, треба да се интересираат и за
други алатки кои постојат, да истражуваат и бараат можеби начини нешто да биде подобрено,
едноставно да се запознаени и со други работи, настрана од оние кои се задолжени да ги
користат. Случајот кај нас е најчесто, доколку некој работи со конкретна алатка, за него таа е
убедливо подобра од било која друга, без разлика на можностите и функционалностите на
другата за кои не е запознаен затоа што не се обидел да работи со неа. На еден начин, може да
се каже дека тие не се заинтересирани што другата опција би можела да им понуди, дури не
сакаат во иднина ниту да пробаат а уште помалку да работат со нешто поразлично, дури и ако
им се тврди дека тоа би било во нивна полза. Нивното мото е дека најдобро е она што сега се
користи за работа, а тоа не е целта кон која се стреми софтверското инженерство, и треба да биде
поправено. Се разбира постоеја и исклучоци кои дури сакаа и во домашни услови, за свои лични
потреби да испробаат нешто друго што технологијата им го нуди како новина, макар и некоја
пробна верзија. Но, тие беа многу ретки, а нешто многу слично мислам дека се случува и во
други компании кај нас.
Најоптимални одговори и поверодостојни податоци и мислења, според мене, би биле
дадени доколку им се даде тест период на пример од неколку седмици или еден месец, да работат
со наведените алатки. Затоа што, со исклучок на оние кои во рамките на фирмата или пак надвор
од неа имаа работено со барем две од алатките и можеа да издвојат од реално искуство која
според нив е подобра, останатите, најголем процент затоа што работеа со Redmine го одбраа
Redmine, или пак затоа што работеа со JIRA ja одбраа JIRA. Ваквата ограниченост, всушност
влијае и врз исходот од спроведената анкета и за одредени прашања не можев да добијам
оптимални одговори затоа што, ако има на пример повеќе анкетирани кои работеле и ја
користеле на пример едната од понудените програми тогаш и резултатите ќе бидат во нејзина
корист. Зависноста од тоа дали се анкетирани повеќе вработени кои работат со JIRA, или повеќе
со Redmine, за жал не дава многу релијабилни резултати. Минимален процент од оние кои имаа
искуство само со една алатка, отстапуваа од овој факт и понудија поинаков одговор.
Во однос на TFS, освен што е многу тешка структура со захтевни инсталации и многу
ограничена околина за развој, во конкретната анкета, најголем дел од оние кои беа запознаени
односно работеа со него, не го преферираа, токму поради проблемите кои истиот ги
предизвикуваше во проектот во кој беше користен, што не мора да значи дека самата програма
не е успешна. Без разлика што истата беше отстранета, сметам дека не може да се суди само по
еден проект, затоа што можеби проблемот бил во самата конфигурираност, самата машина, или
сервер на кој е хостиран, што доколку постоеле поинакви услови можеби би била успешна, дури
и поуспешна од JIRA. Сепак постојат многу компании кои истиот го користат ефикасно и со
висок процент на успешност, што потврдија и оние кои имале работено со него во своето
претходно работно искуство.
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9.3 Осознавање и елиминирање на проблеми при Scrum
имплементации
Во однос на ова прашање би започнала со поврзаноста на погоре наведениот проблем,
обуката, и процесот на Scrum. Битен факт кој треба тука да се спомене е тоа дека, освен што е
неопходна обука за членовите на развојниот тим, особено со ваков специфичен и строго
определен процес на работа како Scrum, мора да се посвети и внимание на обука на повисокиот
менаџмент. Една од причините заради кои се разликуваа традиционалниот менаџмент и Scrum,
е револуционерната промена на пристапот кон тоа кој ја носи одговорноста во рамките на
проектите, и воведувањето на идејата за само-организирани и крос-функционални тимови.
Накратко, донесувањето на одлуките е оставено на тимот. Тимот е тој кој е овластен сам да си
ги избира задачите и начинот на кој истите ќе се спроведуваат, затоа што самиот знае како
најдобро функционира, и за тоа не треба да бара дозвола од повисокиот менаџмент. Затоа и освен
девелопери, основната Scrum дефиниција, не подразбира други улоги во тимовите. Менаџментот
е сепак потребен во процесот, во улогите на Product owner и Scrum Master за извршување на
одредени специфицирани задолженија со многу мала координативна работа.
Тоа е факт кон кој многу компании а верувам особено македонските се малку порезервни.
Да му се остави се на тим, без истиот да се контролира и да му се кажува што точно да работи и
како тоа да го направи, е нешто од што многу организации може да се каже и се плашат, а
најмногу менаџерите, затоа што им е одземено она ниво на овластување кое претходно го
поседувале. Scrum е креиран да се применува така како што истиот е пропишан, и ако една
компанија се реши да го воведе, треба да ги прифати и неговите поекстремни барања. Тимот
треба да биде мотивиран да работи, да биде овластен да делува така како што знае дека би било
најуспешно. Но, за сето тоа да може да се реализира, во тимот треба да има членови кои ќе
придонесат менаџментот да верува во целиот тим.
Од друга страна, некогаш проблеми се јавуваат и во рамките на тимот, затоа што во овој
принцип неговите членови треба сами да ја организираат својата работа, а доколку тимот
претходно е навикнат да му се доделуваат задачи и да добива наредби од повисокиот менаџмент,
отсуството на такво командно и контролно лидерство може да ги направи многу непродуктивни
и уште помалку мотивирани.
Сосема чест случај е организациите да имаат проблеми при преминување кон агилните
новини, не само во однос на претходно споменатите засегнати страни како тимот, повисоките
менаџментски и бизнис нивоа, кои се навикнале на дотогашната “command – and - control”
структура, туку и на потенцијалните клиенти. Добивањето на делумно комплетирани продукти
и соработката со ИТ секојдневно, некогаш е тешко прифатливо за бизнис околината, и бара
дополнително вложување на време и труд за да може да се реализира.
Со други зборови кажано, агилноста всушност подразбира комплетна промена во
целокупната постоечка организациска парадигма, систематско и структурирано менување на
менаџментот, започнувајќи од делот на ИТ секторот па се до крајните корисници, и бара
структуриран човечки - ориентиран пристап за да биде успешен. Заради тоа многу е важно, сите
афектирани учесници во овој процес, да имаат заедничко разбирање во однос на тоа што треба
да очекуваат од пристапот, затоа што секој има своја улога во присвојувањето и успешната или
неуспешната адаптација на процесот, а истовремено и сите тие улоги зависат едни од други.
Колку од тоа зависи успехот на проектот може да се установи според спроведени истражувања,
при што се покажало дека речиси 90% од неуспешните премини и агилни адаптации, се должат
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на неуспешните промени во однос на реорганизацијата на вклучените човечки ресурси и нивните
улоги [55].
Уште еден составен Scrum принцип е временските рамки, и ограничените временски
инкрементални процеси. Накратко кажано, мора да се стигне на време. Но, компаниите имаат
погрешно сфаќање дека тоа треба да се направи по секоја цена занемарувајќи некои битни работи
како квалитет, затоа што тоа е првиот фактор кој мора да биде реализиран. За нив, тоа подразбира
продолжување на работното време, често преземање на работните обврски и дома, на еден начин
секаква жртва само да се стигне на време. Но, тоа не е Scrum. Задоцнувањето е сосема оправдано
во првите неколку спринтови додека и самиот тим да ја проучи својата динамика на работа, но
доколку се случи во некој од подоцнежните спринтови и тоа се повторува, тогаш мора да се
увиде причината за таквата состојба и истата да се реши. Како чест причинител, ќе ја наведам
преголемата амбициозност на тимот во однос на проценките на креираните issues. Нивната
намена е да му помогнат на тимот да дознае колкав обем на работа со неговите способности во
определен период може да комплетира, и откако тоа ќе го дознае, преземањето на повеќе од тој
обем кој е способен да го заврши, може само да заврши со неуспех. Во рамките на овој проблем
ќе споменам и дел кој беше образложен во претходните поглавја, односно зависноста: време,
функционалности, буџет и на статичната страна беше ставен квалитетот. Може во консултации
со клиентот за тековен спринт да се направи компромис во однос на некој од трите фактори, а за
понатаму тимот мора да пронајде подобар начин на спроведување на спринтовите.
Спроведување на еден спринт со подобар квалитет заради повеќе слободно време или ресурси, а
следен со послаб квалитет заради недостиг на време, особено во инкрементален принцип, каде
секој следен инкремент треба да се поврзе со цврста основа, е многу голем проблем. Доколку
често се случува тоа, можеби е подобро компанијата повторно да ја разгледа можноста дали
навистина агилноста се спроведува како што треба дури и дали таквиот пристап навистина е
погоден за тој процес. Доколку е сигурна компанијата дека сака да продолжи агилно, тогаш
можеби сепак треба да размисли за воведување на некој од другите агилни методи, наместо
Scrum. Штом нешто драстично отстапува од пропишаното, сигурно нешто не е во ред, само треба
да се пронајде што е тоа и да се реши.
Тој период од неколку спринтови наменет за проучување на способностите на тимот, може
малку да го оддолжат согледувањето на успешни резултати од имплементацијата, барем кога се
однесува на почетокот на овој процес. Сите проектни ситуации и можности се различни, заради
тоа и самите Scrum искуства покажале дека потребно е да изминат неколку спринтови и
проценките на задачите, за да може тимот да започне да работи со едно предвидливо и стабилно
темпо, и да открие колкав обем на работа може да изврши во претходно дефинираниот временски
рок. Затоа и оние кои го основале Scrum, велат дека треба малку повеќе трпение и време за да се
увиде неговата ефикасност. А најчест случај е менаџментот, особено во случаи кога за прв пат
го имплементираат агилниот пристап и не се добро запознаени со начинот на кој функционира,
настојуваат да ги видат теоретски познатите придобивки од неговата имплементација, уште по
правата итерација. Таквиот погрешен пристап може да им донесе само разочарување. За тимови
кои се нови во овој процес, првите неколку итерации сосема веројатно е дека ќе покажат дури и
намалена продуктивност и ефикасност. Во најголем број случаеви, кога менаџментот или тимот
не добијат вредност или не постигнат успех во првите неколку итерации, тие веднаш се враќаат
назад кон традиционалните модели, уништувајќи го целосно обидот за премин. Тоа е најголемата
грешка на компаниите а често и се случува. Препорака е со агилноста, да се има голема
трпеливост и упорност, пред се треба време за таа екстремност да се стабилизира. Ретко
компаниите а и клиентите, се одлучуваат за вакви иновативни и револуционерни пристапи,
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зашто речиси секогаш мислат дека стариот добар успешен процес, нема да ги изневери и полека
но, сигурно ќе ги донесе до целта,што не мора да значи дека е токму така. Кога самата
организација ќе ја донесе одлуката да се приклучи кон новиот правец, треба да биде упорна за
да успее на тој пат, кој го поминале многу компании ширум светот.
И покрај тоа што главен акцент е ставен врз успешноста на имплементацијата на агилноста
а со тоа и на Scrum како процеси, се разбира тоа не мора да значи дека бидејќи моментално е во
најекспанзивна примена, таа мора да биде секаде успешна и задолжително е секаде да се
применува. Многу клиенти и компании, слушнале дека таа е најнова и дека е високо ефективна,
и ја имплементираат без да ја проверат соодветноста на процесот со нивниот проект, а потоа
доколку дојде до неуспех, се резервирани кога ќе треба да се примени нешто друго. Иако
зборуваме за голем процент на реализација, навистина постојат и ситуации во кои тој не бил
успешен или пак не се препорачува да се примени, сепак совршена метода не постои.
Форсираната примена на пристапот во проекти каде што не е апликабилна може само да заврши
со катастрофални загуби. Затоа треба најпрво да се направи истражување дали компанијата и
нејзините вработени од највисоко до најниско ниво, се подготвени да го преземат тој екстремен
правец, а дури и да се постигне согласност во однос на тоа, мора да се испита и соодветноста на
проектот како и условите во развојната средина, за нивно разработување со примена на овој
пристап.

9.4

Итеративен и инкрементален развој кај големи проекти

Еден од најголемите предизвици и пречки во комплетната имплементација на агилниот
пристап во развојниот циклус на софтвер е пред се мислењето за нескалабилност и
некомпатибилноста на агилните методи за потребите на големи и дистрибуирани проекти
односно дека во такви средини нивната примена би го редуцирала квалитетот на крајниот
софтвер.
Иако беше дадено решение за овој проблем преку воведување на Scrum of Scrums, сепак
сеуште е присутно мислењето дека преголеми тимови и премногу комлексни проекти се пречка
за примена на овие техники. Како пример, лесно е да се разбере групирање на 50 луѓе во 5
синхронизирани Scrum тимови и организирање на Scrum of Scrums со 5 Scrum Masters. Но, како
тоа ќе се спроведе во услови на огромни корпорации и 200 вработени распоредени во 20 тимови
со Scrum of Scrums од 20 Scrum Masters. Дури и тоа да успее да се организира, проблем е како
истите ќе се координираат и ќе ги спроведуваат Дневниот Scrum и секојдневната лице-во-лице
комуникација, која е еден од примарните методи на агилна реализација. А потребата од многу
поголема координација, може да предизвика опасност продуктивноста на дистрибуираната
средина да биде поставена на толку ниско ниво, што трошоците ќе ги покријат придобивките.
Како дополнение, во рамките на она што принципот го подржува е потребата од вешти и искусни
сениор девелопери со извонредни познавања и вештини, што не е толку тешко да се оствари во
тимови со 10 членови, но во услови на 200 членови, тоа е речиси невозможно. Мора да бидат
вклучени и јуниор девелопери, со соодветно спроведување на обука, што само по себе може да
бара и модифицирање на начинот на кој пристапот ќе биде применет.
Многу е важно да се постават вистинските очекувања за истите да можат да бидат
реализирани, а со тоа и агилноста да успее на корпорациско ниво. Во големи и дистрибуирани
проекти, автоматизацијата и пронаоѓање на правилен начин на нејзино реализирање се клучни
за успех на таков тип на проекти. Во такви услови, таа не треба да биде ограничена само на делот
кој се однесува на развој на продуктот и тестирање, туку, треба да се пронајдат сите можни
111

области и делови во кои истата може да биде спроведена, се додека нејзина примарна цел и
намена е да ги направи луѓето кои работат во тимот, продуктивни. Исто така се смета дека
ваквите средини најмногу придобивки имаат од способноста на организацијата за предвидување
и ефективно спроведување на промени и резултирање со квалитет во најкраткиот можен рок.
Препорака е, кога компанијата не е сосема сигурна, дали може да го примени агилност,
или Scrum, соодветно, да започне најпрво со примена на соодветен микс на практики од различни
агилни методологии дури можеби и земање во предвид на некои од оние кои се дел од
традиционалните методологии, еден вид на прилагодлив модел кој би бил најоптимално и
најпогодно решение за конкретната организација на процесите. Но, дури и да се креира и биде
користен хибриден модел, компанијата мора да се придржува до основата на агилните методи,
Манифестот за Агилен Софтверски Развој. Така, процесот континуирано ќе биде развиван, а со
тек на време и организацијата ќе созрее доволно за да може да биде комплетно агилна. Со овој
начин на работа, нема да имаме процес кон кој ќе мора да го применуваме, туку сет на практики.
Секоја од нив ќе има специфични активности, со свои дефинирани сетови од инпути
резултирајќи со соодветен сет на аутпути.
Од голема помош во вакви услови се колаборативните развојни алатки, кои се достапни во
голем број. Во нив ќе се наоѓаат сите дефинирани кориснички приказни, проценки, креирање и
зачувување на најразлични репорти, генерирање на различни метрики, чување на сите проектни
артефакти и доставени инкременти. Освен сето тоа, содржат делови за спроведување на
колаборациските функции како дискусиски форуми, блогови, wiki, итн. Исто така, иако зависи
од алатката, сепак најголем дел од нив нудат можности за ефективна интеграција со многу други
алатки, надградување со голем број на плагини, најразновидни прилагодувања во специфични
ситуации, кои уште повеќе го издигнуваат темпото на ефикасност. На еден начин
автоматизирање на се што е дел од секојдневната проектна работа. Тоа во вакви динамични
услови е есенцијално.
Алатките се многу битни, но и непотребни во одредени услови. Затоа треба да се внимава
при изборот, затоа што иако се смета дека покомплексните особено корпорациските алатки, се и
побогати во однос на содржина и достапни функционалности, не мора да значи дека се подобри
во секој случај од поедноставните. Често таа комплексност е непотребна. На пример, доколку
мал проектен тим работи на мал и сосема едноставен проект, најчесто или нема да му биде
потребна алатка, или истата ќе биде потребна како репозитор во кој ќе се чуваат и ќе можат да
се пребаруваат креираните кориснички приказни. Можеби и попродуктивно би било наместо
алатка во таков случај да се користи само Excel документ, кој ќе може да биде споделуван и
достапен за сите заинтересирани страни.
Доколку се покаже неопходна нивната примена, тогаш мора многу внимателно да се
направи изборот во однос на тоа која од нив ќе се користи. Намената на алатките е да го
рендерираат процесот. Доколку тоа не можат да го направат ефективно, тогаш можеби и не се
вистинските алатки за тој конкретен процес. И голема грешка би била, доколку компанијата го
менува и се труди да го прилагоди процесот само затоа што не соодветствува со алатката која се
користи. За таа цел, мора да се направи истражување и да се евалуираат повеќе различни алатки
со цел да се дознае која би можела да го рендерира поефективно постоечкиот процес, и колку
промени ќе треба да бидат направени за тоа да се случи, колку мануелни а колку автоматизирани
функции имаат. Препорака е алатките да се одржуваат колку што е можно поедноставни т.е.
лесни, се додека се соодветни за намената на конкретниот процес. Повеќето од модерните и
корпоративни алатки се многу комплексни а и со доста висока цена. Постојат многу open source
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решенија кои се речиси исто толку добри колку и брендираните конкуренти. Секогаш треба да
се настојува да се избере алатка која ќе биде употребена точно за она за што имаме потреба и
ништо повеќе. Дополнителните функционалности, често се непотребни, а кога не ги користи
никој, залудно постојат во рамките на алатката.
Неминовен факт е дека дигитализирањето на агилната средина е многу битно. Алатките
сепак се креирани со намера да се унапреди и подигне агилниот процес на повисоко ниво освен
во исклучителни случаеви, претходно споменати, кога навистина нема потреба од нив. Според
спроведени истражувања во однос на продуктивноста во недигитализирана агилна средина,
забележано е околу 24 пати зголемување споредено со продуктивноста во однос на
дигитализирана. Ќе приложам дел од спроведеното истражување: “We found that the average time
taken for an associate with intermediate skills in J2EE, to create a simple end to end application with
one screen sending and retrieving data from a backend database was almost 4 hours. Using one of our
proprietary code generator tools, he could create the same functionality (and with better quality and
coding standards) in less 10 minutes (which would be around 24 screens in 4 hours)” [55]. Од ова
може да се заклучи колку е битно овој процес да биде спроведен, особено во дистрибуирана
средина.
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10

Заклучоци и препораки

Секој различно ја доживува секоја алатка, пред се затоа што најчесто и на секој ќе му биде
потребна за различни функции, но во делот кој следи ќе се потрудам да доловам малку подетална
разработка на предлозите за примена на итеративниот развој преку соодветни Scrum алатки, во
однос на некои општи услови и чести ситуации при реализацијата на проектите застапени во
развојните софтверски средини.
 Препораки за примена на итеративните и инкрементални процеси и алатки за
македонски и странски клиенти
Иако постојат повеќе компании кои се исклучок, сепак, според мене, постои голема
разлика помеѓу технолошката запознаеност на домашните и странските клиенти. Тоа го
потврдија и вработените во рамките на анкетата, од свое лично искуство и со двете групи на
клиенти. И самите странски клиенти, со фактот дека за проектите кои ги нарачале ја
определуваат алатката која ќе се користи, значи дека сепак направиле индивидуално некои
подробни испитувања и установиле што е погодно за самиот процес, препорака што би им ја
дала и на македонските клиенти. Во прилог на тоа, одлуката да се користи JIRA значи дека,
сакаат квалитет. За нив, инвестирањето во нешто кое би им донело придобивка, стабилност и
сигурност, е сосема оправдано. Од тоа и сосема разбирливо е да преферираат да бидат вклучени
во развојниот процес. И доколку самите клиенти, не специфицираат што да биде користено, а
сепак буџетот на проектот тоа го дозволува би ги препорачала JIRA и OnTime, со повеќе
преференци во однос на JIRA, како уште понапредна и пософистицирана благодарение на
големиот број на достапни плагини.
Од друга страна многу тешко се одлучуваат македонски клиенти за вакви големи
инвестиции и многу ретки се случаевите кога клиентите се спремни активно да учествуваат во
проектот, најчесто само делумно специфицираат што сакаат да биде развиено, а начинот на кој
тоа ќе го стори компанијата, е оставено на нејзин избор. Сепак сеуште агилните методологии не
се прочуени и применувани во нашата земја толку експанзивно како во другите земји. Но, се
прават напори тоа да се промени, и се повеќе компании кои го увиделе новиот пристап како
успешен, вложуваат време, труд и средства за истиот да го применат. Доколку се донесе таква
одлука, во однос на алатката, сметам дека за наши клиенти доволно функционален избор ќе биде
open source решение како Redmine. Покрива речиси се, а и не е до толку комплициран делот кој
се однесува за комуникација со клиентите.
 Препораки за примена на итеративните и инкрементални процеси и алатки во
мали, средни и големи проекти
За мали и едноставни проекти, како што напомнав и претходно, некогаш можеби нема да
има ниту потреба од користење на алатка, доколку биде добро организирани и спроведена
координацијата во рамките на тимот. Во услови кога е неопходна помош а не станува збор за
нешто комплицирано, водењето на проектот може да се направи во Excel. Доколку можеби има
потреба од малку поинтензивна координација и се смета дека алатка би помогнала во процесот,
тогаш би го препорачала Redmine. Може локално да се инсталира и е лесно прилагодлив во однос
на потребите на проектот. Според мене, на сличен начин, со добра организација може да се
прилагоди и за потребите на поголем проект. Тоа би го препорачала како решение и за помалите
и за поголемите компании во Македонија, затоа што сметам дека сеуште не се во можност да си
дозволат толку скап софтвер и не се подготвени да ризикуваат со толку голема инвестиција.
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Се подразбира, доколку компанијата има доволно финансии и квалификуван персонал
идеален избор би биле корпоративните изданија. Со напомена, доколку нема потреба од толку
екстензивност и плагини, заради непотребно оптоварување и на процесот и на неговите
засегнати страни, би го препорачала OnTime.
Сето ова важи доколку компанијата се одлучи да биде дел од агилната средината.
Спротивно, доколку смета дека не е подготвена комплетно да го прифати ризикот, подобро да
продолжи со некој од тешките методи доколку смета дека со него би била посигурна и
попродуктивна. Понатаму со постепено имплементирање на дел од агилните практики во
зависност од потребите, кога ќе се создадат погодни услови би можела да премине кон
посветлата насока.
 Препораки за примена
дистрибуирани проекти

на

итеративните

и

инкрементални

процеси

во

Доколку алатката не биде наметната од страна на клиентот, што е најчест случај во однос
на македонски клиенти, мој предлог е компанијата да направи кратко теоретско истражување и
да установи кои од тие алатки би биле соодветни за конкретниот процес, земајќи ги во предвид
расположливите ресурси. Неколку, најдобро две алатки, да му бидат дадени на конкретниот тим,
препорачливо на најискусните во него, да ги користат во пробен период од неколку седмици,
или пократко, зависно од условите. Откако ќе заврши тест периодот, да се спроведе гласање и да
се донесе одлука која алатка ќе се користи. Кои алатки ќе бидат понудени нека биде оставено на
повисокиот менаџмент, затоа што најверојатно имаат и поголемо искуство во однос на тоа.
Кога станува збор конкретно за дистрибуирани тимови и проекти, сепак како поробусни
решенија би им ги предложила JIRA и OnTime. Дури можеби повеќе JIRA како најголема
Atlassian инвестиција, затоа што сепак мислам би ја понудила во поголема мера онаа стабилност
која е неопходна при динамички околини. За OnTime сметам дека сеуште е потребно време
фирмите а и клиентите да се запознаат со него, затоа што сепак не го има достигнато она ниво
на популарност кое го има JIRA. И затоа барем во наредните неколку години, претпоставувам
JIRA ќе биде нивниот избор. Тие две алатки се мој предлог, а која од нив и дали некоја од нив,
македонска компанија може и би си ја дозволила при дистрибуирани проекти сепак зависи само
од неа. Redmine, за локална употреба во македонски услови е мој избор.
Најоптимален одговор е дека изборот зависи од компромисот помеѓу барањата и потребите
на компанијата, нејзините вработени и потенцијалните клиенти. Моите предлози беа дадени
според заклучоците кои ги добив од теоретските сознанија и спроведената анкета. Сето тоа не
значи дека моите понудени препораки и предлози ќе резултираат со 100% успех, сепак постојат
премногу променливи кои мора да бидат земени во предвид, начинот на кој ќе се спроведува
принципот, самиот проект и неговиот развоен процес, крајно условите кои ги нуди самата
развојна средина.
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