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Актуальні технології підтримки прийняття рішення в області
розробки програмного забезпечення

Складний технологічний процес розробки програмного забезпечення,
слідування якому дає можливість випускати продукти в строк, з високою
якістю і в рамках встановленого бюджету, включає в себе інженерні,
управлінські та підтримуючі процеси, що дозволяють проектній команді вести
узгоджену і контрольовану роботу. Один з найважливіших – процес прийняття
рішень [1]. Незважаючи на різноманіття існуючих методик прийняття рішень в
області розробки програмного забезпечення (далі – ПЗ), проблеми вибору
найбільш відповідної до інтересів компанії та підвищення ефективності обраної
методики, а отже і рішень, постають актуальними в теперішній час.

Розробка продукту на різних його фазах завжди пов'язана з прийняттям
серйозних рішень, як в управлінській, так і в інженерних сферах проекту –
використання формальних методів дозволяє приймати рішення на основі
об'єктивного аналізу фактів, чітко обґрунтовувати зроблені висновки і
оцінювати наслідки прийнятих рішень, тим самим зводячи до мінімуму ризики,
пов'язані з розробкою програмного продукту [1].

Дедалі більшої актуальності набуває прийняття рішень при розробці ПЗ за
допомогою гнучкої методології розробки (Agile).

Суть гнучких методологій розробки програмного забезпечення полягає в
отриманні оперативного зворотнього зв'язку і як наслідок – безболісної реакції
на зміни в проекті (пріоритетах, списку робіт, в нових ідеях замовника). Це
реалізується через зведення процесу розробки до коротких ітерацій, які
зазвичай тривають кілька тижнів. Результат роботи команди на кожній ітерації
сам по собі виглядає як програмний проект в мініатюрі та включає планування,
аналіз вимог, проектування, кодування і документування.

Після закінчення кожної ітерації команда виконує оцінку своєї
результативності і планує роботу на наступний етап.

Такі методології мають ряд переваг, основними з яких є:
 швидка реакція на зміни;
 регулярний зворотний зв'язок від замовника (про те що робимо саме

те що він хоче);
 стабільний і передбачуваний результат;
 висока мотивованість команди;
 самоорганізація;
 поділ ризиків між замовником і командою [2].
Найчастіше застосовуються такі Agile-методології як Scrum і екстремальне

програмування (далі – XP).
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Scrum – це найпопулярніша методологія гнучкої розробки, тому що її суть
проста. Scrum акцентує свою увагу на якісному контролі процесу розробки.
Суть методології полягає в хорошій самоорганізованості команди, яка постійно
взаємодіє із замовником, випускаючи програмний продукт на кожній ітерації
розробки [3].

В цьому підході є 3 ролі: Scrum Master, Product Owner, Team. Також У
Scrum використовуються такі поняття: спринт, беклог проекту, беклог спринту,
діаграма згоряння задач, планування спринту, щоденна нарада, скрам над
скрамом, огляд підсумків спринту і ретроспективна нарада.

Ітерація (спринт) у Scrum триває від 2 до 4 тижнів.
XP добре підходить для невеликих і середніх команд розробників, що

працюють в умовах невизначених умов і завдань, що часто змінюються. В
команді розробників повинно бути добре розвинене спілкування, як між
членами команди, так і з замовником. Члени команди повинні поважати один
одного, довіряти і бути сміливими при реагуванні на будь-які зміни [3].
Характеризується ітеративною (як і у випадку зі Scrum) розробкою, парним
програмуванням, постійним спілкуванням із замовником [3]. Тестування в XP
грає дуже важливу роль. Тести пишуться до написання коду, і саме тести
визначають код, а не навпаки [3].

Підводячи підсумок, можна сказати, що Agile – це:
 гнучкість, адаптованість, зниження ризиків;
 масштабованість, широта застосування;
 орієнтованість на ефективну командну роботу;
 особиста мотивація для учасників [4].
Стосовно того, яка з технологій підтримки прийняття рішень при розробці

ПЗ досконаліша – XP чи Scrum, [5] дає пояснення, що доцільно
використовувати XP одночасно зі Scrum. Таким чином, буде здійснюватись
підтримка прийняття рішень одночасно на двох рівнях. Scrum вирішує питання
управління та організації, тоді як XP спеціалізується на інженерних
практиках [6].
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