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-JANCZURA
1

PROJEKTACH AGILE

Streszczenie

W p u Agile 
na drodze do uzyskania 

z-

na istnienie kilku istotnych czynników ustalania priorytetów, 
o-

dowiska. 
Wiegersa.

cel, czynnik, klient, metoda, satysfakcja.

Wprowadzenie

Priorytet2 w realizacji potrzeb organizacji jest naturalnym elementem planowa-

st szczególnie istotny w nowoczesnym 
a

klien

1 o-

2 a-
zaniu
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(http://agilemanifesto.org o-

i ograniczony czas odpowiedzi prowadz o-
blemu ustalania sekw

e-

czynników widzenia wszystkich interesariu-
szy, zarówno po stronie odbiorcy/klienta, jak i dostawcy/wykonawcy. Nie bez 

priorytety projektów jest strona trzecia, jak np. ustawodawca, narzuca-
szarach 

Powszechnie stosowane metody ustalania priorytetów to 
y-

b-

1. Hierarchia priorytetu

Satysfakcja klienta i warun-
kach ograniczonych zasobów w od trafnych, ale i racjonal-
nych decyzji o priorytecie, zarówno podczas fazy przedinwestycyjnej, jak 
inicjowania czy planowania jego realizacji, j-

o-
zarówno organizacji klienta, jak i wykonawcy 

.
– cele t

ania tych celów w konsekwencji
ytety przyznawane samym celom.

Projekty natomiast
Zatem

.
Na wysokim poziomie decyzyjnym, czyli np. podczas fazy przedinwestycyj-

których wynikiem jest 
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o
na zastosowaniu an ,
metod rachunku ekonomicznego, np. NPV, ROI, IRR, QFD czy TQM.

a-
ty , jak np. o zamówieniu wykonania aplikacji komputerowej. W
tymi projektami, ograniczenia czasu, 

, priorytetowanie3 jest aspektem kluczowym. Wymienio-
e-

tod, których zastosowanie na poziomie 

kosztownych.
n-

tynuacja wcze ocesu a-
Analiza 

o-
mach relacji hierarchicznych, zac celów i potrzeb klien-
ta e za po-

nazywanymi w t-
kownika, a w projektach Agile user story).
Zarówno na poziomie inicjowania projektu, jak i na poziomie iteracyjnej budowy 

historyjkom. Wów-
czas powstaje priorytetowa lista a

cego przyrostu oprogramowania (rys. 1).

ach w zbiorze wyma-
, nadany tylko nie w odniesieniu do 

w trakcie realizacji.

3 a-

chnie akceptowany, zatem autorka na 
a-

nie”.
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Rys. 1. Sterowany priorytetem iteracyjny model cyklu wytwarzania programu

Wytwarzanie sterowane testami ATDD i TDD

Iteracja wydania przyrostu programu (1, …, n)

wymagania ze zbioru 

Sesja planowania

Inicjacja projektu
:

– czynniki decyzyjne: satysfakcja, 
ryzyko
– metoda decyzyjna: metoda Kano, metoda Wie-
gersa

Priorytet
Klient

Faza przedinwestycyjna
projektu z portfela

– c
– metody decyzyjne: NPV, ROI, QFD, TQM

Priorytet
Przedstawiciel 
klienta

we-
lopera

Iteracja budowy (1, …, n)
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2. Czynniki wyznaczania priorytetu

zarówno o charakterze opisowym czy o-
we w , np. y, czasu, kosztu, ryzyka, czy in-

.
w kilku krokach:

lista 
tematów, historyjek, );
ustalenie metody obliczania wg ustalonych 
czynników);

j pozycji);
s

rankingowej.
Do podstawowych czynników

koszt

odpowiada na pytanie, czy i jak
. Analiza kosztów odpowiada 

na pytanie, c
projektu jest 

fundamentalna dla jego powodzenia
o produkcie – , i o projekcie – jak .

z przewidywanym czasem jego realizacji, tzw. ryzyko harmonogramowe, z szaco-
wanym kosztem, tzw. ryzyko kosztowe, ale i ryzyko techniczne, czy zostanie zre-

czynników, a osoba w roli sponso-
ra, stratega biznesowego czy podejmuje d

.

3. Metody ustalania priorytetu w cyklu projektu Agile

satys-
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ystyk produktu, a druga to semimatematyczna metoda Karla
E. Wiegersa, wybranych czynników i-

ich podstawie opisowej charakterystyki.
Metoda Kano

Noriaki Kano, konsultant TQM,
klienta w relacji do charakterystyk produktu, w trzy kategorie charaktery-

klienta (Cohen 1995):
(spodziewane) – potrzeby „oczekiwane”, których 

nieuniknione niezadowolenie klienta;
– potrzeby, o które klient prosi i o nich opo-

wiada
satysfakcja klienta;
atrakcyjne (niespodziewane) – to te charakterystyki produktu, które stano-

klient nie b
dzie niezadowolony.

a przedstawiony graficznie (rys. 2) pokazuje 
a

satys-

Rys. 2. 

o (Cohen 1995, s. 37).

W m
produktu,

a-

satysfakcja klienta

100%

atrakcje

rzeczywiste wykonanie

0%

wysoka

niska

liniowy wzrost satysfakcji
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i-

kodu ; Scott 

wszystkich stron zainteresowanych wynikiem projektu, a szczególnie w sytuacji, 

Metoda Wiegersa
Metoda Karla E. Wiegersa (Wiegers 1999) odpowiedzi na poszu-

kiwanie sposobu ustalania priorytetu i-
ków t d-

z analitycznym szacowaniem przychodów, kosztów
czy ryzyka wymaganym przez metody NPV, ROI, czy QFD i TQM.

odpowiednie przygotowa-

ty 
o-

p = w [%]/(k [%]*l1+r [%]*l2

gdzie:
p – priorytet,
w – ,
k – koszt,
l1 – liczba wagowa kosztu,
r – ryzyko,
l2 – liczba wagowa ryzyka.

o czynnika na skali od 1 do 9, gdzie 1 oznacza 
, Ostatnim krokiem jest sortowanie listy w a-

Pozycje 
, kosztu i ryzyka po-

szy priorytet dla implementacji, natomiast kluczowy klient 
i przedstawiciel dew

tych pozycji, a szcze-
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4. Studium przypadku

cej 
tabela 1) 

o-

poszczególnych

Tabela 1

Lista priorytetowych ustalona 

Wymaganie B D W W
[%] K K

[%] R R
[%] P

1.
ucznia w nauce 9 7 16 16,7 5 9,4 0 0 1,8

2. u-
nowi 9 9 18 18,8 9 17,0 0 0 1,1

3. 9 9 18 18,8 9 17,0 0 0 1,1

4. Generowanie zbiorczego 
zestawienia ocen 9 8 17 17,7 9 17,0 0 0 1,0

5. Sprawdzenie planu lekcji 7 4 11 11,5 8 15,1 0 0 0,8

6. Wyszukanie nauczyciela 
na 6 3 9 9,4 7 13,2 0 0 0,7

7. Powiadomienie opiekuna 
o spotkaniu 5 2 7 7,3 6 11,3 0 0 0,6

Podsumowanie

o-

y-
r-

n-
a-

ystna z powodu 

czy 
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zast

takich zasad i wypracowania sposobu ich doskonalenia.
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PRIORITY OF REQUIREMENTS IN AGILE

Summary

The issues of priority requirements in Agile play a key role on the road to obtain 
customer satisfaction and success of the project. Beginning from the priority of the 
organization objectives, pay attention to existing hierarchical relationships between the 
different levels of priorities, adequate to the relationship between objectives and priori-
ties. Due to the existence of several relevant factors for determining the priorities, as 
well as the basic principles of Agile, shows the two methods appropriate for this envi-
ronment. For example, a subset of the requirements to learn how to use the Wiegers
method.
Keywords: objective, factor, customer, method, satisfaction.

Translated by -Janczura




