ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIēSKIEGO
NR 852

EKONOMICZNE PROBLEMY USàUG

NR 117

2015

GRAĩYNA HOàODNIK-JANCZURA
Politechnika Wrocáawska1

ITERACYJNY MODEL JAKOĞCI PRODUKTU W PODEJĞCIU AGILE

Streszczenie
W wyniku zmian zachodzących w zarządzaniu projektami informatycznymi, skupionych pod nazwą podejĞcia Agile, zaproponowano koncepcjĊ definiowania iteracyjnego modelu jakoĞci produktu. Analizując przebieg etapów testowania, sformuáowano
model przebiegu dwuetapowego TDD, wáączającego testowanie akceptacyjne na początek cyklu wytwarzania. ZauwaĪono przy tym moĪliwoĞü poáączenia gáosu klienta/uĪytkownika ze stroną dewelopera, za pomocą zaproponowanego modelu jakoĞci. Na
przykáadzie wybranych historyjek uĪytkownika pokazano sposób definiowania tego
modelu.
Sáowa kluczowe: charakterystyka jakoĞci, kryterium akceptacji, testowanie.

Wprowadzenie
JakoĞü i koszt stanowią dzisiaj podstawĊ walki konkurencyjnej na rynku odbiorców i producentów. Szybkie dostarczenie taĔszego i bardziej dopasowanego
produktu do potrzeb klienta to dla wielu firm szansa na utrzymanie siĊ lub wejĞcie
na rynek. Takie oczekiwania muszą siĊ jednak wiązaü z czasocháonnym wysiákiem
i zaangaĪowaniem organizacji w realizacjĊ inicjatywy wprowadzenia zmian, np.
przejĞcia z tradycyjnego wytwarzania oprogramowania na Agile. MoĪliwoĞü poprawy jakoĞci oprogramowania, jako jeden z najwaĪniejszych czynników satysfakcji klienta, stanowi tutaj przesáankĊ dla proponowanej koncepcji budowy iteracyjnego modelu jakoĞci oprogramowania, od początku procesu wytwarzania.
1
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Potencjaá poprawy jakoĞci w podejĞciu zwinnym jest widoczny w zbiorze
zasad Agile, jak i zasad Lean Software Development2 (Poppendieck, s. 19–41), dla
których nadrzĊdną zasadą jest: „wykonuj tylko prace wymagane, dąĪąc do maksymalnego wyeliminowania wyników, których nikt nie potrzebuje”, ujĊtych w cztery
filary podejĞcia Agile (agilemanifesto 2014):
1. Indywidualizm i interakcje ponad proces i narzĊdzia.
2. Dziaáający kod ponad wyczerpującą dokumentacjĊ.
3. Wspóápraca z klientem ponad negocjacje umowy.
4. OdpowiedĨ na zmiany ponad wypeánienie planu.
Zasady Agile to podwyĪszanie jakoĞci za pomocą zmiany stylu i organizacji
pracy, a takĪe zasad zarządzania. WĞród praktyk projakoĞciowych istotne zmiany
zauwaĪa siĊ w organizacji procesu testowania, stanowiące Ĩródáo proponowanego
podejĞcia do budowy modelu jakoĞci oprogramowania.

1. Zapewnianie jakoĞci oprogramowania
Zapewnianie jakoĞci wymaga skutecznych metod i narzĊdzi wspomagających.
Wedáug standardu jakoĞci serii ISO/IEC 2500n jakoĞü produktu jest opisywana za
pomocą dwóch modeli: modelu jakoĞci wewnĊtrznej (JW) i zewnĊtrznej (JZ) oraz
modelu jakoĞci w uĪyciu (JwU). Zachodzące miĊdzy nimi relacje pozwalają na
okreĞlenie wpáywu atrybutów wewnĊtrznych na zewnĊtrzne oraz atrybutów jakoĞci
zewnĊtrznej na atrybuty jakoĞci w uĪyciu. W przypadku planowania i badania jakoĞci oprogramowania mogą one byü wykorzystane do przewidywania jakoĞci zewnĊtrznej na podstawie zmierzonych wartoĞci atrybutów jakoĞci wewnĊtrznej
(rys. 1).
wpáywają na

JW

wpáywają na

JZ
zaleĪy od

JwU
zaleĪy od

Rys. 1. Cykl relacji miĊdzy atrybutami poszczególnych czĊĞci modeli jakoĞci SQuaRE
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (ISO/IEC TR 9126 – 2, s. 3).
2

Lean Software Development posiada swoje Ĩródáo w koncepcji „odchudzonego wytwarzania produktu” autorstwa Taiichi Ohno i od lat stosowanego w systemie zarządzania w firmie
Toyota pod nazwą „Toyota Production System”. Wspólne elementy problemów wytwarzania,
zarówno produktów materialnych, jak i niematerialnych, do jakich zaliczamy programy komputerowe, staáy siĊ podwaliną pomysáu adaptacji odchudzonego zarządzania równieĪ w projektach
informatycznych.
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W modelach jakoĞci oprogramowania o strukturze hierarchicznej, które byáy
podstawą modelu SQuaRE, jak np. model McCalla, Boehma, Boeinga, FURPS,
ISO/IEC 9126, przyjĊto zasadĊ okreĞlania jakoĞci za pomocą záoĪonych charakterystyk oraz ich mierzalnych atrybutów, poniewaĪ jakoĞü nie wystĊpuje jako pojedyncza wáaĞciwoĞü. Jest wrĊcz odwrotnie, istnieje wiele czynników jakoĞci, które mogą
mieü róĪne znaczenie dla zainteresowanych jakoĞcią, a to pokazuje, jaka jest záoĪonoĞü tego zagadnienia.
Model SQuaRE, który kompleksowo obejmuje róĪne aspekty jakoĞci produktów informatycznych, w czĊĞci dotyczącej jakoĞci produktu informatycznego wskazuje, Īe miary zewnĊtrzne i wewnĊtrzne okreĞlają tĊ samą cechĊ produktu, ale
z dwóch róĪnych perspektyw: klienta i dewelopera. Przykáadowa wewnĊtrzna miara
oczekiwanego czasu odpowiedzi moĪe sáuĪyü do predykcji tego czasu, ale mierzonego z perspektywy zewnĊtrznej. Natomiast miary jakoĞci w uĪyciu mierzone
w relacji do rzeczywiĞcie zakoĔczonych zadaĔ przedstawiają efekty uzyskane przez
zastosowanie programu w konkretnym Ğrodowisku uĪytkownika, nazywanym kontekstem uĪycia.
1.1. Kryteria jakoĞci – kryteria akceptacji klienta i uĪytkownika
Charakterystyki wystĊpujące w modelu jakoĞci peánią rolĊ kryteriów sprawdzanych podczas oceny jakoĞci oprogramowania. Lista oczekiwaĔ, od których zaleĪy akceptacja programu przez klienta i uĪytkownika, najczĊĞciej reprezentowanego
przez tzw. gáównego uĪytkownika, odpowiada kryteriom akceptacji. MoĪna znaleĨü
róĪne, ale o podobnym znaczeniu definicje kryteriów jakoĞci oprogramowania3. Dla
podejĞcia Agile firma Microsoft definiuje kryteria akceptacji jako warunki, które
produkt informatyczny musi speániü, aby byü zaakceptowanym przez uĪytkownika,
klienta lub innego interesariusza projektu. Jest to zbiór wyraĪeĔ z klarownym wynikiem sukcesu albo poraĪki, który specyfikuje zarówno wymagania funkcjonalne,
jak i niefunkcjonalne odpowiednio do aktualnego etapu projektu (seguetech 2013).
PodkreĞla siĊ, Īe nie jest moĪliwe w przypadku duĪych produktów mierzenie
wszystkich charakterystyk wewnĊtrznych i zewnĊtrznych, jak i badanie wszystkich
moĪliwych scenariuszy zadaĔ uĪytkownika dla badania jakoĞci w uĪyciu. Decydujące o dostosowaniu modelu jakoĞci powinno byü kryterium waĪnoĞci jego elementów dla klienta, co moĪe okazaü siĊ pomocne w przypadku poszukiwania kompromisu miĊdzy niektórymi z nich, jak np. miĊdzy wysoką jakoĞcią i niskim kosztem.

3

Kryteria akceptacji wg metodyki PRINCE2 to uporządkowana wedáug priorytetu lista
kryteriów, które musi speániü produkt, aby mógá byü zaakceptowany przez klienta i interesariuszy
projektu. Kryteria akceptacji wspomagają decyzje o odbiorze produktu, a takĪe o zakoĔczeniu
projektu (Bentley 2003).
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1.2. Weryfikacja i walidacja
Weryfikacja i walidacja to dziaáania realizowane w ramach zapewniania jakoĞci oprogramowania, polegające na sprawdzaniu programu róĪnorodnymi metodami
i technikami: przeglądy techniczne, audyty, symulacje, przeglądy dokumentacji,
danych, analizy algorytmów i testowanie. Walidacja to potwierdzenie, przez dostarczenie dowodu obiektywnego, Īe zostaáy speánione wymagania dotyczące konkretnego uĪycia lub zastosowania (PN-EN ISO 9000:2001). Walidacja to teĪ odpowiedĨ na pytanie, czy jest budowany potrzebny produkt. Natomiast weryfikacja,
czy produkt jest budowany tak, jak potrzeba – to jest sprawdzenie, czy program
odpowiada jego specyfikacji (BOE81, s. 37).
W procesie testowania, podstawowej czĊĞci procesów weryfikacji i walidacji,
wyróĪnia siĊ trzy poziomy: testowanie jednostkowe (komponentu, moduáu), testowanie integracyjne (podsystemu, systemu), testowanie akceptacyjne. Przy tradycyjnym podejĞciu do wytwarzania oprogramowania przebiegają one sekwencyjnie, ale
i teĪ iteracyjnie, z moĪliwoĞcią powrotu do wczeĞniejszej czĊĞci innego rodzaju
testowania. W sekwencyjnym modelu V testowanie akceptacyjne jest realizowane
przez uĪytkownika na koĔcu cyklu wytwarzania (Sommerville, s. 451).

2. PodejĞcie Agile i testowanie
W dąĪeniu do osiągniĊcia satysfakcji klienta w projektach Agile zauwaĪa siĊ
istotną dbaáoĞü o techniczną doskonaáoĞü od samego początku projektu, zgodnie
z zasadą „zrób to od razu dobrze”. To podejĞcie do jakoĞci wyraĪa siĊ za pomocą
dwóch zasad: „buduj jakoĞü” i „optymalizuj caáoĞü” (Poppendieck, s. 25–29, 38–
40).
W Agile nie wyróĪnia siĊ faz projektu, takich jak specyfikacja wymagaĔ,
projektowanie, kodowanie i testowanie. Za pracĊ i wyniki kaĪdej z faz odpowiada
caáy zespóá. Na pytanie, czy testowaniem zajmuje siĊ caáy zespóá, odpowiedĨ jest
twierdząca, poniewaĪ testuje tester, programista, projektant, ale i uĪytkownik, który
teĪ naleĪy do zespoáu jako przedstawiciel biznesu, w roli tzw. wáaĞciciela produktu
(WP). Wspóápraca zespoáu z WP jest tutaj kluczowym elementem. Polega ona na
nieprzerwanym dostĊpie zespoáu do tej osoby i ma na celu zasypywanie bariery
niewiedzy i nieporozumienia miĊdzy biznesem i wykonawcą oprogramowania.
Natomiast brak potrzeby szczegóáowego dokumentowania wymagaĔ pozwala na
omawianie szczegóáów i natychmiastowe przystĊpowanie do ich implementacji.
Takie dziaáanie wiąĪe siĊ jednak z koniecznoĞcią wzajemnego zaufania, by bez
pisemnych dowodów rozwiązywaü problemy.
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WáaĞciciel produktu jest odpowiedzialny za definiowanie kryteriów akceptacji
dla elementów rejestru produktu4. Są to warunki konieczne do uznania przez niego,
Īe wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne są zrealizowane. WP w oparciu o te
kryteria moĪe pisaü testy akceptacyjne lub angaĪowaü do tego ekspertów lub czáonków zespoáu dewelopera. Bez kryteriów akceptacji zespóá dewelopera nie bĊdzie
w peáni rozumiaá danego elementu rejestru produktu i nie bĊdzie mógá go przyjąü
do realizacji. JednakĪe to WP odpowiada za sprawdzenie, czy zostaáy speánione
kryteria akceptacji. Zespóá moĪe pomóc w stworzeniu odpowiedniego Ğrodowiska
testowego, ale ostateczny werdykt wydaje wáaĞciciel produktu.
2.1. Dwuetapowe podejĞcie TDD
Proces pisania kodu i jego testowania w podejĞciu sterowanym testowaniem
(Test Driven Development) jest istotnie róĪny od podejĞcia tradycyjnego – zmienia
porządek w sekwencji dziaáaĔ „pisanie kodu” i „testowanie kodu” na odwrotną
kolejnoĞü, najpierw testowanie, a po nim pisanie kodu. Programista pracuje w krótkich cyklach: identyfikacja i automatyzacja testu niepowodzenia, pisanie wystarczająco dobrego kodu do zaliczenia testu i czyszczenie kodu w sposób niezbĊdny przed
rozpoczĊciem powtórzenia cyklu dla nowego testu. PowtarzalnoĞü cyklu odbywa
siĊ bardziej co kilka minut niĪ co kilka godzin (Cohn, s. 156–158).
Testowanie powinno byü zakoĔczone decyzją o zaliczeniu testu, czyli stwierdzonej wystarczająco dobrej jakoĞci kodu. Testowanie po stronie dewelopera polega na usuwaniu báĊdów technicznych. Natomiast jakoĞü kodu to równieĪ jego odpowiednioĞü w odniesieniu do potrzeb klienta, badanych za pomocą kryteriów akceptacji. W podejĞciu TDD, kiedy testowanie wyprzedziáo kodowanie, wystąpiáa
moĪliwoĞü, ale i potrzeba testowania akceptacyjnego, równieĪ wyprzedzającego
pisanie kodu produkcyjnego.
Pojawienie siĊ testów akceptacyjnych na początku cyklu wytwarzania staáo siĊ
potrzebne i moĪliwe w wyniku doĞwiadczeĔ z podejĞciem sterowanym testami.
Skoro moĪliwe jest wyprzedzenie pisania kodu pisaniem testów, to równieĪ podjĊto
próby pisania testów akceptacyjnych. Tym bardziej niezbĊdnych, kiedy w nowoczesnym podejĞciu Agile nie wystĊpuje odrĊbna faza specyfikacji wymagaĔ ani
odrĊbna faza testowania. JednakĪe fazy te muszą byü i są realizowane, ale w zakresie i kolejnoĞci wynikającej z zasad podejĞcia Agile: specyfikacja wymagaĔ na
poziomie wymaganym dla user story, czyli w wystarczającym zakresie dla podjĊcia
decyzji o rozpoczĊciu ich realizacji w cyklu wytwarzania nazywanym sprintem
4
Rejestr produktu jest odpowiednikiem specyfikacji wymagaĔ w podejĞciu tradycyjnym,
czyli wymaganych funkcjonalnoĞci, ale dokumentowanych w postaci znacznie uproszczonej.
Skáada siĊ z pozycji nazywanych esejami bądĨ historyjkami uĪytkownika (ang. user stories),
w zaleĪnoĞci od poziomu ich záoĪonoĞci. Stanowi zbiór narracji klienta/uĪytkownika uporządkowany wedáug priorytetów (Cohn, s. 235).
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(iteracja), a testowanie odbywa siĊ w odpowiednim miejscu tego sprintu, najczĊĞciej na początku zgodnie z podejĞciem TDD.

Rys. 2. Model przepáywu sterowania testami przy dwuetapowym podejĞciu TDD
ħródáo: opracowanie wáasne.

Podsumowując, kryteria akceptacji powinny byü dostarczone wraz z treĞcią
user story przed rozpoczĊciem sprintu, a przynajmniej nie póĨniej niĪ spotkanie
przeglądu sprintu, na którym podejmuje siĊ decyzjĊ o akceptacji tego wydania.
Najlepszym rozwiązaniem wydaje siĊ byü koncepcja, by rejestr produktu zawieraá
historyjki uĪytkownika wraz z kryteriami ich akceptacji. Model cyklu wytwarzania
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z podejĞciem TDD staje siĊ dwufazowy, najpierw faza ATDD, a póĨniej faza TDD
z powrotem do fazy ATDD w celu ostatecznej walidacji programu (rys. 2).
NaleĪy podkreĞliü, Īe odpowiedzialnoĞü za wyprzedzające testy deweloperskie jest caákowicie po stronie programisty, a za testy akceptacyjne po stronie uĪytkownika, w praktyce jednak, ze wzglĊdu na nowoĞü podejĞcia, wykonywane przez
programistĊ/testera, a najczĊĞciej we wspóápracy obu stron (Beck, s. 211). JednakĪe
oznacza to wáączanie klienta/uĪytkownika w proces walidacji znacznie wczeĞniej,
niĪ jest to tradycyjnie przyjĊte, i oznacza dodatkowe obowiązki. Dzieje siĊ to jednak w zamian za brak koniecznoĞci tworzenia szybko tracącej na aktualnoĞci dokumentacji i z korzyĞcią dla wczeĞniejszego sprawdzenia jakoĞci specyfikacji wymagaĔ.
3. Rozwijanie modelu jakoĞci w iteracyjnym, sterowanym testowaniem
podejĞciu Agile
Testy akceptacyjne wykonywane na początku tego procesu, traktowane jako
wczesna walidacja produktu, wykonywana na kodzie testowym, pozwalają na wczesne przedstawienie relacji miĊdzy abstrakcją a jego rzeczywistą implementacją.

Potrzeby klienta (cele)

Eseje, historyjki uİytkownika – wymagania klienta i uİytkownika na róİnym
poziomie szczegóãowoĤci wg priorytetu

Kryteria akceptacji – lepsze zrozumienie wymagaę dla osiĈgničcia
satysfakcji klienta/uİytkownika

Model jakoĤci produktu dopasowany do
potrzeb i wymagaę klienta i uİytkownika

Dwupoziomowy TDD (ATDD + TDD)
Walidacja i weryfikacja od poczĈtku
do koęca procesu wytwarzania

Rys. 3. Sterowanie jakoĞcią za pomocą iteracyjnego modelu jakoĞci, dopasowanego do
potrzeb klienta i uĪytkownika za pomocą testowania akceptacyjnego i deweloperskiego, wyprzedzającego pisanie kodu produkcyjnego
ħródáo: opracowanie wáasne.

Takie postĊpowanie uznano za podstawĊ koncepcji budowy modelu jakoĞci
w sposób iteracyjny, czyli taki, jakim charakteryzuje siĊ podejĞcie Agile (rys. 3). Ta
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koncepcja wiąĪe siĊ z wáączeniem myĞlenia o jakoĞci od początku i rozwijaniem
modelu na kolejnych poziomach uszczegóáawiania wiedzy o projekcie i produkcie.
Zaczynając od definiowania celów dla projektu, opracowanie jego wizji, a nastĊpnie definiowanie wymagaĔ za pomocą nowych reguá i tworzenie listy pozycji rejestru produktowego, uporządkowanej wedáug priorytetów.
Model ten, dla zapewnienia wymaganej jakoĞci produktu koĔcowego, bĊdzie
stanowiá istotne przedstawienie relacji miĊdzy potrzebami klienta/uĪytkownika i ich
rozwiązaniem. Podstawą tej koncepcji jest powiązanie opowiadaĔ i ich kryteriów
z charakterystykami modelu jakoĞci produktu (tabela 1). Uzyskane za pomocą testów wykonywalnych wyniki pozwolą nie tylko przewidywaü, ale realnie mierzyü
atrybuty jakoĞci wewnĊtrznej i zewnĊtrznej oraz efekty uĪycia produktu, co jednak
wymaga przygotowania odpowiedniego Ğrodowiska. Model ten bĊdzie rozwijany,
zgodnie z projektem rozwoju produktu, wydawanego uĪytkownikowi do eksploatacji w czĊĞciach jako zaakceptowanego i dziaáającego oprogramowania.
Tabela 1
Struktura formularza definiowania modelu jakoĞci z przykáadami
(charakterystyki jakoĞci zostaáy uszczegóáowione do poziomu podcharakterystyk)
WaĪnoĞü

User story

Musi byü

Jako Administrator, chcĊ
tworzyü konta uĪytkowników, Īeby nadawaü uĪytkownikom uprawnienia
dostĊpu do systemu (seguetech 2013).
Jako UĪytkownik katalogu
biblioteki chcĊ na stronie
tytuáowej moĪliwoĞci
zaawansowanego wyszukiwania, Īeby szybko
i áatwo zmieniaü moje
poszukiwanie (boostagile
2012).

Musi byü

Musi byü

Jako UĪytkownik chcĊ
strony dostĊpnej, Īeby nie
przeĪywaü frustracji i nie
szukaü innej (mountaingoatsoftware 2015).

Kryterium akceptacji
Nie chcĊ przydzielaü nowego UĪytkownika do UĪytkownika „nieaktywnego”.
ChcĊ ograniczenia
wyszukiwania wg
formatów/typów.
ChcĊ ustalaü wyszukiwanie wedáug
zakresu dat.
ChcĊ ograniczyü
wyszukiwanie
wydawcy do takich
informacji, jak:
tytuá, autor, dziedzina, miejsce,
wydawca, telefon.
ChcĊ pracowaü na
stronie przez 99,999
% czasu, w którym
próbujĊ dostĊpu do
niej.

JakoĞü W i Z
FunkcjonalnoĞü
– odpowiednioĞü

FunkcjonalnoĞü
– odpowiednioĞü

NiezawodnoĞü
– odpornoĞü na
báĊdy

JakoĞü
w uĪyciu
SkutecznoĞü
– osiągalnoĞü
celu zadania
– poprawnoĞü
zakoĔczonego
zadania
SkutecznoĞü
– osiągalnoĞü
celu zadania
– poprawnoĞü
zakoĔczonego
zadania

Satysfakcja
– przydatnoĞü
– zaufanie
– komfort

ħródáo: opracowanie wáasne; wykorzystano przykáady z podanych w tabeli stron internetowych oraz charakterystyki modelu jakoĞci ISO/IEC TR 9126-2:2003, ISO/IEC
CD 25022.3(E) 2014.
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Wspóápraca z klientem, jako jeden z filarów podejĞcia Agile, daje naturalną
moĪliwoĞü wczesnej walidacji tworzonych czĊĞci produktu (nazywanych wydaniami), wspartej bardziej przez rozmowy z wáaĞcicielem produktu niĪ spisaną dokumentacjĊ. WáaĞciciel produktu, mając przez dáuĪszy czas stycznoĞü z dziaáającym
oprogramowaniem, najpierw w postaci kodu testowego, a nastĊpnie produkcyjnego,
potrafi odpowiedzieü na pytania dotyczące jakoĞci i wskazywaü báĊdy, których
podstawą jest niezrozumienie rzeczywistych potrzeb. ZaangaĪowanie uĪytkownika
w proces tworzenia produktu i traktowanie takiego procesu nie jako proces ciągáego
wyszukiwania báĊdów, ale jako efektywnej pracy nad produktem, z pewnoĞcią korzystnie wpáynie na koĔcowy efekt, czyli Īądaną jakoĞü produktu.

Podsumowanie
Zapewnianie jakoĞci to záoĪone zadanie, wymagające odpowiedniego planu
dziaáaĔ. Model jakoĞci tworzonego produktu moĪe stanowiü podstawowe narzĊdzie
zarządzania oczekiwaną jakoĞcią. Zbiór Īądanych charakterystyk jakoĞci zawarty
w modelu bĊdzie wspomagaá sterowanie tym procesem.
Dynamicznie rozwijany zbiór wymagaĔ i kryteriów ich akceptacji, jakim jest
rejestr produktowy podejĞcia Agile, pozwala na rozwijanie opisu wymagaĔ jakoĞciowych, prezentowanych za pomocą modelu jakoĞci, który podobnie jak caáy
proces wytwarzania staje siĊ modelem iteracyjnym.
PodejĞcie sterowane testowaniem, a szczególnie dwuetapowe TDD, pozwala
na zapewnienie dziaáaĔ projakoĞciowych od początku procesu wytwarzania oprogramowania. To podejĞcie nie zmienia innych poziomów testowania niĪ jednostkowe, a testy integracyjne i akceptacyjne na koĔcu zintegrowanego produktu nie
powinny byü pomijane, poniewaĪ kaĪda ingerencja w istniejący kod moĪe spowodowaü zmianĊ jego dziaáania. JednakĪe czas poĞwiĊcony na koĔcowe testy walidacji produktu bĊdzie znacznie skrócony przez wykonane wczeĞniejsze testy, a takĪe
poprzez moĪliwoĞü ich automatyzacji, poniewaĪ bĊdą powtórzeniem testów juĪ
wykonanych.
Podstawowe zasady Agile oraz wytwarzanie, sterowane dwuetapowym testowaniem, dostarczają realnych podstaw do zapewniania jakoĞci produktu poprzez
aktywny udziaá przedstawiciela biznesu w przygotowaniu wymagaĔ, definiowaniu
kryteriów akceptacji oraz uczestniczeniu w testowaniu akceptacyjnym, wyprzedzającym pisanie kodu produkcyjnego.
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ITERATIVE PRODUCT QUALITY MODEL IN AGILE

Summary
As a result of changes in the IT project management, focused in Agile methods, is
a concept of iterative approach to define the product quality model. The elaborated
model of the two-phase test driven development, by analyzing the process stages of
testing is presented. There was noted, the ability to combine the voice of the client/user
to the developer, using proposed iterative quality model. Also is described the way of
definition elaborated model for selected user stories.
Keywords: quality characteristic, acceptance criteria, testing.
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