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A szerzőkről 

Árvai Zoltán frontend architektként tevékenykedik, valamint rendszeres előadó hazai szoftverfejlesztői 
rendezvényeken. Zoltán az elmúlt években a startupoktól kezdve a kis, közepes és nagyvállalatokon át 
számos ügyfél számára nyújtott segítséget különböző kliens technológiák elsajátításában, architektúrák 
megépítésében, valamint a szoftverfejlesztői életciklus hatékony kialakításában – különösen a Team 
Foundation Server bevezetésében. Fontosnak tartja a hazai fejlesztői közösség szakmai gondozását. Ezért a 
tevékenységéért 2008 óta minden évben elnyerte a Microsoft Most Valuable Professional címet. 
Társszerzője a Beginning Windows 8 Application Development (Wiley, 2012) című könyvnek, valamint 
számos hazai, a Microsoft gondozásában megjelent kiadványnak. 
Zoltán jelenleg Londonban él feleségével. Amikor nem dolgozik, a tenisz és squash sportoknak hódol. Imád 
utazni, más kultúrákat megismerni. 

Csutorás Zoltán az Adaptive Consulting Kft. (www.adaptiveconsulting.hu) alapítójaként 2009 óta segíti a 
szoftverfejlesztési projektek résztvevőit hatékonyabb menedzsment módszerek bevezetésében. Az agilis 
projektvezetési módszerek egyik első hazai alkalmazója. Az általa tartott képzéseken több száz fejlesztő, 
projektvezető és üzleti elemző vett már részt. Képzéseit hallgatói rendszeresen kiemelkedőre értékelik, 
külön hangsúlyozva a gyakorlatban is használható megszerzett tudás értékét. 
Korábbi munkái mellett 1999-től kezdve tartott előadásokat hazai műszaki felsőoktatási intézmények 
felkérésére, illetve az elsők között alkalmazott és oktatott objektum orientált modellezési módszereket. 
Ügyfelei között egyaránt megtalálhatók a hazai és nemzetközi piacra fejlesztő, éles versenyben működő 
szoftverfejlesztő cégek, valamint a gyorsan változó piaci környezetre reagálni kívánó megrendelő oldali – 
köztük neves multinacionális – vállalatok is. 
Szoftvermérnöki végzettsége mellett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett 
infokommunikációs szakirányú MBA diplomát, illetve elvégezte az egyetem menedzser képzését 
humánerőforrás-menedzsment szakirányon. 
Certified Scrum Master és Certified Scrum Professional minősítései mellett tagja az IIBA (International 
Institute of Business Analysis) nemzetközi szervezetnek. Az agilis projektmenedzsmenten belül kiemelten 
foglalkozik az agilis követelményelemzés és prioritás kezelés témakörével. 

Novák István a SoftwArt Kft. alapítója, szoftver mérnökként dolgozik, és több szakmai közösség 
munkájában is részt vesz. Az elmúlt 22 évben több, mint 50 nagyvállalati szoftverfejlesztési project 
tapasztalatával rendelkezik. Az egyik társszerzője az első Magyar .NET fejlesztői könyvnek, amely 2002-ben 
jelent meg. 2007 óta Microsoft Most Valuable Professional címmel rendelkezik, 2011-ben megkapta a 
Microsoft Regionális Igazgatói címet is. 
A Devportal.hu közösségi könyveinek többségében szerkesztőként és szakmai lektorként működött együtt 
a szerzőközösség tagjaival. Fő szerzője a Visual Studio 2010 and .NET 4 Six-In-One (Wiley, 2010) és a 
Beginning Windows 8 Application Development (Wiley, 2012) könyveknek, illetve ő készítette a Beginning 
Visual Studio LightSwitch Development book (Wiley, 2011) szakkönyvet is. 
István a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett 1992-ben, és szoftver technológiából egyetemi doktori 
címmel rendelkezik. Dunakeszin él feleségével és két tinédzser lányával. Szenvedélyes futó és sportbúvár. 
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Bevezetés 

A szoftverfejlesztés világa gyökeresen átalakult az elmúlt években. Ennek oka nemcsak a technológia 
fejlődésében, a világot sújtó gazdasági nehézségekben keresendő, hanem abban is, hogy életünkben 
folyamatosan egyre nagyobb teret kapnak azok az eszközök, amelyek szoftverrel működnek. Itt most 
nemcsak az okostelefonokra, táblagépekre kell gondolnunk, hanem a televízióra, autóra, mosógépre is, de 
lassan már a hűtőszekrény és a kávédaráló is ezek közé tartozik. 
A szoftverek kifejlesztése rendkívül drága dolog. Bármilyen meglepőnek tűnik is – sokan ezt talán még ma 
sem értik igazán – ennek oka nem az eszközök és technológiák magas fajlagos költségében keresendő, 
hanem a nagyon is egyszerű, hétköznapi, emberi dolgokban. Olyanokban, mint például a kommunikáció, 
együttműködési és problémamegoldó képesség, az empátia, igényesség vagy – ahogyan mi gyakran 
megfogalmazzuk magunknak – a józan paraszti ész. 
A könyv íróiként a legkülönbözőbb területeken és szoftverfejlesztési projekteken dolgoztunk az elmúlt 
években – hármunk konkrét tapasztalatai összeadva közel hatvan évet tesznek ki –, és egyre inkább azt 
érezzük, hogy egy igazi projekt legfeljebb harmadrészben technológiai feladat, a maradék inkább 
szociológiai kihívás. Gyakran láttunk jól induló projekteket megbukni, és sajnos sokkal többször voltunk 
ilyeneknek magunk is szereplői, mint szerettük volna. 
Nagyon nehéz lenne leírni azt a rengeteg különböző helyzetet, amely egy szoftverfejlesztési projekt 
sikertelenségéhez vezet, mert minden projekt más és más. Vannak azonban tipikusan ismétlődő 
problémák, amelyek gyakran visszaköszönnek a bukás alapvető okaiként. Lehetetlen lenne mindegyik 
fontosat felsorolni, ízelítőül álljon itt néhány olyan jelenség, amely valószínűleg a legtöbb olvasó számára 
ismerős: 

  Olyan új technológiával kell dolgozni, amely még nem kiforrott. 
  Olyan régi technológiával kell dolgozni, amely egyre több nehézséget okoz. 
  A menedzsment erős nyomás alatt tartja a szoftverfejlesztőket, akik véleménye szerint nem 

dolgoznak elég hatékonyan. 
  Az ügyfél nem tudja, mit is akar. 
  A megrendelő a projekt vége felé haladva egyre több funkció kapcsán vet fel „apró” kéréseket. 
  Túl sok hiba van az átadott szoftverben, néha a felhasználó olyanokat talál meg percek alatt, 

amelyre a fejlesztők nem is gondoltak. 
  Egy hiba kijavítása három másik hibát vezet be a rendszer más pontjain. 
  Szépen és megbízhatóan működik egy adott funkció, de elviselhetetlenül lassú. 
  A megrendelő ragaszkodik a részletes fejlesztői dokumentációhoz, aminek minőségét 

oldalszámban és a használt tipográfiai szabványokhoz való igazodásában méri. 
  A fejlesztő már harmadik hónapja dolgozik egy túlburjánzó funkción, mire kiderül, hogy arra nincs 

is szükség – de úgy biztosan nem, ahogyan elkészült. 
Ha valaki ezek után azt gondolja, hogy egy szoftverfejlesztési projekt hasonló nehézségekkel jár, mint 
átjutni egy krokodiloktól hemzsegő folyón, akkor nem jár messze a valóságtól. 
Szerencsére mindhárman láttunk folyamatosan jól működő projekteket is, sőt olyan szakadék szélén álló 
termékfejlesztést is, amelyet – helyes és ötletes módszerek alkalmazásával – nemcsak megmenteni sikerült, 
hanem a hatékony működés irányába is fordítani. 
Ezernyi utat és módot lehet találni arra, hogy mitől is nem működik egy szoftverfejlesztési projekt. Ebben a 
könyvben ehelyett mi olyan lehetőségeket mutatunk be, amelyek működővé tudják tenni a 
termékfejlesztést. Ennek kulcsát az agilis módszerekben látjuk. 
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Kinek szól ez a könyv? 
A jó projekteket a rossz projektektől nem (legalábbis nem elsősorban) a használt technológia különbözteti 
meg, hanem a rajta dolgozó összes ember, beleértve mindenkit a projekt szponzorától és irányítóitól 
indulva a támogató személyzetig, az ügyfélig és kulcsfelhasználóig – természetesen a fejlesztőkkel, 
szoftveres szakemberekkel együtt. 
Hiszünk abban, hogy napjainkban az agilis szoftverfejlesztési szemlélet lehet az az eszköz, amelynek az 
alkalmazása lehetővé teszi, hogy egy projekt folyamatosan értéket termeljen az elkészítés alatt álló 
termékkel. Ez a funkcionalitásban és használatban megjelenő érték nemcsak a projekt végén, a távoli és 
ködös jövőben válik elérhetővé, hanem mindenki számára látható – sőt akár ki is próbálható – már pár 
nappal a projekt indulása után is. 
Ezt a könyvet azoknak a szoftverfejlesztőknek szánjuk, akik szeretnék, hogy az általuk készített szoftverek 
valódi értéket hordozzanak, és a szoftverfejlesztési projekt inkább egy baráti erdei túrához hasonlítson, 
mintsem a krokodiloktól hemzsegő folyó átúszásához. 

Miről is szól ez a könyv? 
Ma már nagyon sok eszköz segíti a szoftverfejlesztéssel foglalkozó csapatok munkáját. Elfogadott, 
megszokott dolog, hogy egy projektcsapat verziókövető rendszereket használ a forráskód tárolására és a 
termékágak kezelésére, valamilyen feladatkezelő rendszerben tárolja teendőit, bug tracking eszköz 
segítségével tartja nyilván az észlelt hibákat. Ezek az eszközök – más hasonló alkalmazások mellett – 
nagyon sok olyan funkciót kínálnak, amely nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern és jól működő 
projekt. 
A legtöbb projekt – és így közöttük a szoftverfejlesztési projektek – alapvető problémája, hogy a cél és az 
eszköz keveredik. Sokan a projekt céljának tekintik, hogy elkészüljön egy specifikáció – „de hát azt az első 
mérföldkőnél át kell adnunk a megrendelőnek…” –, pedig az valójában csak eszköz arra, hogy irányba 
álljunk a projekt során. 
Ugyanezt a cél és eszköz keveredést nagyon sok helyen tapasztaltuk olyan ügyfeleknél is, ahol akár a Visual 
Studio, akár más gyártók más termékeinek csapatmunka eszközeivel találkoztunk. Sok helyen a 
fejlesztőcsapat az adott eszköz rabjává vált: nem azért csinált bizonyos dolgokat, mert arra valójában 
szüksége volt, hanem azért, mert az eszköz rendelkezett egy értékesnek tűnő funkcióval. Az ilyen eszközök 
legtöbb funkciója valóban értékes, de csak azok kezében, akik azt helyes módon, helyes célra tudják 
használni. 
Ebben a könyvben helyretesszük a dolgokat. Egy konkrét agilis módszert, a Scrum keretrendszert 
választottuk ki, hogy azon keresztül bemutathassuk azt az egyszerű, gyakorlatias – és mindenekelőtt 
értékszemléletű – megközelítési módot, amely segít a hatékony és jól fókuszált szoftvertermékek 
kifejlesztésében. Ahhoz, hogy a Scrum – és bármilyen más agilis módszer – jól működhessen, nagy szükség 
van a jó eszközökre! A könyvben azt is bemutatjuk, hogy milyen hasznos funkciókkal segítik a Visual Studio 
Online szolgáltatásai a Scrum használatát. 
Ne ijedj meg, ha szeretnéd a könyvben leírtakat kipróbálni, azt teljesen ingyenesen teheted meg a Visual 
Studio Online változatával! 

A könyv felépítése 
A könyv fejezeteit úgy építettük fel, hogy minden fejezet folyamatosan építsen az előzőekben tanultakra, 
továbbvigye az ott leírt gondolatokat. Az agilis megközelítésnek van néhány nagyon fontos alaptézise és 
eszköze – mint például a folyamatos refaktorálás vagy az automatikus tesztelés –, ezeket többször, több 
helyen is hangsúlyozzuk a könyvben, mindig az adott kontextusba illesztve. 
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A könyv az alábbi fejezetekből épül fel: 
1. Az agilis módszerek 
Nagyon fontos, hogy pontosan megértsd, mit is értünk agilitáson. Ebben a fejezetben a vízesés modell és 
az agilis módszerek közötti jelentős szemléletbeli különbségeket mutatjuk be, majd az agilis fejlesztés 
alapelveivel ismerkedhetsz meg. 
2. Scrum alapok 
Bemutatjuk, hogyan használja fel a Scrum keretrendszer az agilis elveket a termékfejlesztési eljárás 
kialakítása során. Megismerheted a Scrum csapat felépítését, a fejlesztés életciklusát, a legfontosabb 
eszközöket és eseményeket. 
3. Visual Studio Online – alapok 
A könyv további fejezeteiben a Scrum konkrét módszereit a Visual Studio Online eszközeivel mutatjuk be. 
Ebben a fejezetben azokat az alapokat tanulhatod meg, amelyek a Visual Studio Online 
használatbavételéhez és kezeléséhez szükségesek. 
4. A product backlog kezelése 
A Scrum alapvető eszköze a product backlog, vagyis az a feladatlista, amely a projekt teendőit, 
tevékenységeit tartalmazza. Ennek a listának a helyes felépítése, kezelése nélkül nem működik az agilis 
szemlélet. Itt a backlog kezeléséhez szükséges alapelveket és gyakorlati módszereket ismerheted meg. 
5. Tervezés és megvalósítás az agilis projektekben 
A projekteken keletkező veszteségek (például felesleges munkák, várakozás, információk újrafeldolgozása, 
újratanulása stb.) elkerülésének és megszüntetésének legbiztosabb módja a tervezési és megvalósítási 
módszerek átalakítása. Ebben a fejezetben megtanulhatod, hogy milyen radikálisan egyszerű és mégis a jó 
minőség folyamatos fenntartását segítő módszereket javasol erre a Scrum. 
6. A sprint terv elkészítése 
A Scrum rövid projektszakaszokban, sprintekben gondolkodik, amelyeket „mini projekteknek” is 
tekinthetsz. Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan lehet egy ilyen sprintre felkészülni, a csapat milyen 
módon dolgozik együtt azért, hogy annak célját és tartalmát jól határozza meg. Azt is megtanulhatod, 
hogyan végez a csapat becsléseket. 
7. A sprint 
A termékfejlesztés tervezési és megvalósítási részének jelentős része a sprinten történik. Ebben a fejezetben 
részletes áttekintést kapsz arról, hogyan, milyen eszközökkel és módszerekkel dolgozik úgy együtt a csapat, 
hogy tagjai egymást segítve a közös célra, a sprint céljának elérésére fókuszálhassanak. 
8. A sprint visszatekintés 
A Scrum – a legtöbb minőségbiztosítási rendszerhez hasonlóan – ügyel arra, hogy saját működési 
problémáit korrigálja, folyamatait hatékonyabbá tegye. Ebben a fejezetben megtanulhatod, hogyan 
járulnak ehhez hozzá a sprint lezárásának eseményei. 
9. Folyamatos termékleszállítás 
Az agilitás elképzelhetetlen a folyamatos termékleszállítás szemléletmódja és gyakorlati alkalmazása nélkül. 
Ebben a fejezetben ezt járjuk körbe, bemutatva a szemléletmód fontosságát. 
A könyv fejezeteihez hozzáfűztünk még két mellékletet, amelyek egy-egy fontosnak tartott témakört 
mutatnak be a Visual Studio Online kapcsán: 
A. Melléklet: A Git verziókezelő használata Visual Studio Online alatt 
B. Melléklet: A munkadarabok kezelésének testreszabása 

Fontos gondolatok az induláshoz 
Minden agilis módszer – és így a Scrum – kapcsán is fel kell hívnunk arra a figyelmedet, hogy ezek elveit 
nagyon könnyű megérteni, de hosszabb ideig tart azokat a gyakorlatban is elsajátítani. Ez a könyv segíthet 
megérteni, hogy mitől is működik a Scrum, de hogy annak gyakorlati használatát elsajátíthasd, olyan valódi 
szoftverfejlesztési projektekre van szükséged, ahol ezeket az ismereteket a gyakorlatban is kipróbálhatod. 
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Ha sikerül ilyen projektet szervezned, ne feledd, hogy az elméleti ismeretek gyakorlatra váltása nem 
működik egyszerűen a könyv elolvasásával és az ott leírtak alkalmazásával. A Scrumot – ugyanúgy mint 
más agilis módszert – csak olyan tapasztalt szakemberek segítségével tudod bevezetni, akik átsegítenek a 
kezdeti nehézségeiden – azokon, amelyek a konkrét tapasztalataid hiányából származnak. 
A Scrum egyszerű, összesen tíz működési szabályt kell betartanod. Ha ezek közül bármelyiket elhagyod 
(például azt, hogy minden projekten kell egy Scrum masternek is lennie), akkor már nem beszélhetsz arról, 
hogy Scrumot használsz! 

Visszajelzés 
Reméljük, ez a könyv hasznos ismeretekkel gazdagítja tudásodat. Kérjük, ha bármilyen észrevételed, 
kérdésed, visszajelzésed van, oszd meg azt velünk a devportal.hu weblapján keresztül! 
A Scrum elsajátításához és alkalmazásához sok sikert kívánunk neked és csapatodnak! 

Budapest, 2014. május 
Csutorás Zoltán 

Novák István 

Árvai Zoltán 
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1. Az agilis módszerek 

Ebben a fejezetben az alábbi témákat ismerheted meg: 
  A vízesés modell kihívásai. 
  Az agilis termékfejlesztés alapelvei. 
  A legelterjedtebb agilis módszerek. 

Fontos leszögezni, hogy az agilis szoftverfejlesztés nem módszertan, hanem egyfajta hozzáállás a 
szoftverfejlesztési projektek során jelentkező feladatok megoldásához, a megrendelő és a fejlesztők közötti 
együttműködéshez és a fejlesztőcsapatok tagjainak közös munkájához.  
Az elmúlt néhány évben az agilis fejlesztés népszerűsége töretlenül növekszik, egyre több fejlesztői csapat 
tűzte ki az „Agilisan fejlesztünk!” jelszót a zászlajára. Sajnos ezek közül a csapatok közül csak kevés olyan 
van, amelynek tagjai pontosan értik az agilis szemlélet lényegét. Ebben a fejezetben az agilis fejlesztés 
legfontosabb alapelveinek és irányzatainak bemutatásával igyekszünk tisztázni az agilis szoftverfejlesztés 
körüli zavaros képet. 

A tradicionális modellek kihívásai 
A vízesés modell az elmúlt két évtized domináns szoftverfejlesztési irányzata volt, és a mai napig is népes 
követőtábora van. Miért foglalkozunk mégis az agilis módszerekkel? Mi a baj a vízesés megközelítéssel? 

A vízesés módszer 
Dr. Winston W. Royce írta le a ma ismert vízesés modell alapelveit a „Managing the development of large 
software systems” (Nagy szoftverrendszerek fejlesztésének menedzsmentje) c. publikációjában. Ekkor 1970-
et írtunk. Önmagában az a tény, hogy több mint 40 éves koncepcióról beszélünk, még nem jelenti azt, 
hogy probléma van az elképzeléssel. Royce alapgondolata az volt, hogy bármekkora szoftverfejlesztési 
projektet két élesen elkülönülő szakaszra kell bontani: az elemzésre és az implementációra (1-1 ábra). 

 
1-1 ábra: Elemzés, implementáció 

Ezt az egyszerű alapelvet bontotta további alapvető lépésekre, melyek során a szoftver az elképzelésből 
egy üzemeltethető, működő rendszerré alakul (1-2 ábra). 
A modell alapja, hogy a rendszerrel szemben támasztott követelményeket képesek vagyunk a projekt 
elején felmérni és ennek alapján megtervezni egy olyan szoftvert, mely alkalmas ezen követelmények 
kielégítésére. A megközelítés logikus, jól követi a hagyományos mérnöki gondolkodást. 
Miért foglalkozunk ennyit a vízesés modellel egy agilis szoftverfejlesztésről szóló könyvben? Azért, mert 
maga Dr. Winston W. Royce is így fogalmaz a módszer bemutatása során: 
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1-2 ábra: A vízesés modell 

 „Én hiszek ebben a módszerben, de a fent bemutatott implementáció kockázatos és potenciálisan 
hibákat hordoz magában. A problémát az jelenti, hogy az első alkalom, amikor a megoldást 
ellenőrizhetjük a tesztelési fázisban van, ami viszont a folyamat legvégén áll. (… ) Ennek 
eredményeként a fejlesztési folyamatot újra kell kezdeni, ami akár 100%-os költség/határidő túllépést 
is eredményezhet.” 

Éppen ezért nevezte a fenti modellt egyszerűsített modellnek, melyet ő maga is alkalmatlannak ítélt 
komplexebb szoftverek fejlesztésére, s egy visszacsatoláson és prototípus készítésen alapuló tervezési 
fázissal javasolta kiegészíteni. Sajnálatos módon ez a továbbfejlesztett modell nem szerzett akkora 
ismertséget, mint az egyszerűsített modellje. 
Az elmúlt néhány évtized szoftverfejlesztéseinek eredményeit több kutatás is vizsgálta. Ezek mindegyike 
egyetért abban, hogy a szoftverfejlesztési projektek rendszeresen átlépik a tervezett költség- és 
határidőkeretet, miközben a projekt elején elképzelt szkóptól jelentős mértékben eltérnek. 

Követelmények instabilitása 
Mi a gond a vízesés modellel? Ahogyan Dr. Winston W. Royce is megsejtette, a probléma elsődleges 
forrása a követelmények megismerhetőségében és állandóságában rejlik. Egy 2012-es kutatás szerint (1-3 
ábra) az üzleti követelmények felezési ideje radikálisan csökkent az elmúlt 30 évben. 

 
1-3 ábra: A követelmények felezési ideje 
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A kutatás azt vizsgálta, hogy a ma érvényes üzleti követelmények fele mennyi idő alatt válik érvénytelenné, 
azaz a – radioaktív anyagok radioaktivitásának csökkenésének jellemzéséhez alkalmazott felezési időhöz 
hasonlóan – mennyi az üzleti elképzelések érvényességének felezési ideje. Ezek alapján: 

  1980-ban 12 év alatt vált érvénytelenné a megfogalmazott üzleti igények fele. 
  2000-ben a követelmények felezési ideje már csak átlagosan kb. 3 év volt. 
  2011-ben pedig egy átlagos üzleti környezetben a célkitűzések és követelmények fele 6 hónap 

alatt elavult. 
Forrás: University of Missouri (Kansas City) 

Mit jelent ez egy szoftverfejlesztési projekt esetében? Azt jelenti, hogy ha egy fejlesztési projektet a 
klasszikus vízesés modell szerint szeretnénk megvalósítani, akkor kevesebb mint 6 hónapunk van arra, hogy 
elkészítsük a szoftverünket részletes felméréssel, teszteléssel, üzemeltetésre átadással együtt. És még ekkor 
is a funkcionalitás fele érvénytelenné válhat a megváltozott felhasználói igények következtében. 

Műszaki adósság 
Valószínűleg sokunknak nem ismeretlen a projektmenedzsment vasháromszögének is nevezett ábra 
(1-4 ábra), mely a szoftverfejlesztési projekteket három fő kritérium és a minőség mentén határozza meg. 

 
1-4 ábra: A projektmenedzsment vasháromszöge 

A klasszikus vízesés módszerekben tehát feltételezzük, hogy ismerjük a rendszerrel szemben támasztott 
követelményeket (értsük most ezt a projekt szkópja alatt), és a szakértelmünk alapján megbecsüljük a 
projekt várható idő- és ráfordítás (költség)-szükségletét. De mi történik, ha valamit mégis elrontottunk? Mi 
van, ha túl optimisták voltunk? Mit tegyünk, ha a megrendelő oldal és a fejlesztő oldal mást értett egy 
követelmény teljesülése alatt? A három sarokpont közül általában legalább kettő (a költség és a határidő) 
mozogni fog. Méghozzá kedvezőtlen irányba. 
Ha ez mégsem lehetséges, akkor a fejlesztőcsapat egyetlen paraméteren tud még spórolni, ez pedig a 
minőség. Rövidtávon a szoftver minőségének feláldozásával viszonylag jelentős költség és határidő 
nyereségre lehet szert tenni. Rövidtávon! Ezt nevezzük műszaki adósságnak. 
A műszaki adósság jelei: 

  gyakori hibák, 
  „spagetti kód”, 
  automatizált tesztek hiánya, 
  dokumentációk hiánya. 
  fejlesztők „saját kódjai” (csak XY érti) 
  és végül: egyre lassuló fejlesztés, elégedetlenség, magas fluktuáció. 
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Mindez kezdetben csak ártalmatlannak tűnő „release előtti hajtásnak” indul, később azonban ellehetetleníti 
a teljes alkalmazásfejlesztést. A legtöbb szoftverfejlesztési projekt hatalmas műszaki adóssággal küzd. 

Az agilis fejlesztés alapelvei 
A ’90-es évek végére az objektum orientált szoftverfejlesztés és a hatékony fejlesztői eszközök újra 
felvetették a lehetőségét annak, hogy a követelmények teljes körű, előzetes feltárása helyett (ami nem 
működött) esetleg hatékonyabb lenne az implementációs fázist előbbre hozni és a követelmények 
feltárásának részévé tenni a gyakori prototípuskészítéssel és a felhasználóknak való bemutatással. Ez sokak 
számára a mai napig eretnek gondolatnak számít, hiszen éppen az ilyen jellegű hozzáállás miatt alakult ki a 
’70-es évek szoftverkrízise, amikor tömegesen állították le hatalmas veszteségekkel a nagyobb fejlesztési 
projekteket. És ezt a krízist orvosolta valamennyire a vízesés modell elterjedése. 
Mégis rengetegen kísérleteztek iteratív (vagy – ahogy sokan nevezik – adaptív) módszerekkel, melyekkel 
egészen szép sikereket értek el. Ilyenek voltak a Feature Driven Development (FDD), Adaptive Software 
Development (ASD), Dynamic Software Development Method (DSDM) vagy az Extreme Programming (XP), a 
SCRUM vagy a Lean/Kanban keretrendszerek. 

Az agilis kiáltvány 
Végül, 2001-ben, a fenti agilis irányzatok néhány jeles képviselője megfogalmazta az agilis kiáltványt (Agile 
Manifesto), mely azokat az alapelveket tartalmazta, melyekben mindannyian hisznek és egyetértenek, és 
melyek meggyőződésük szerint sikeresebb szoftverfejlesztési projekteket eredményezhetnek. 

Az agilis kiáltvány 

A szoftverfejlesztés hatékonyabb módját tárjuk fel saját tevékenységünk és a másoknak nyújtott segítség útján. E 
munka eredményeképpen megtanultuk értékelni: 

Az egyéneket és a személyes kommunikációt a módszertanokkal és eszközökkel szemben 

A működő szoftvert az átfogó dokumentációval szemben 

A megrendelővel történő együttműködést a szerződéses tárgyalással szemben 

A változás iránti készséget a tervek szolgai követésével szemben 

Azaz, annak ellenére, hogy a jobb oldalon szereplő tételek is értékkel bírnak, mi többre tartjuk a bal oldalon 
feltüntetetteket.  

Mit takarnak ezek a mondatok? Az elmúlt évtizedben a szoftverfejlesztői szakma egyik leginkább 
félreértelmezett eleme az agilis kiáltvány. Ahhoz, hogy megértsük, végig kell gondolnunk azt a közeget, 
amiben ez a néhány mondat született. 
Mivel a vízesés modell szigorú módszertanisága mellett sem sikerült orvosolni a fejlesztési projektek 
legtöbb problémáját, ezért a vezetők egyre szigorúbb, egyre adminisztratívabb intézkedéseket kezdtek 
szorgalmazni. Ilyenek voltak a még részletesebb projekt- és rendszertervek, még több dokumentáció, még 
szigorúbb szerződések. Ezek viszont további erőforrásokat vontak el a produktív fejlesztői csapatoktól, 
amitől a fejlesztés csak egyre drágább lett, a határidők egyre szűkösebbek, és a szerződések egyre 
nehezebben váltak tarthatóvá. 
Végül senki nem tartotta be a szigorú módszertani előírásokat, így nem sikerült kiaknázni annak még 
néhány előnyét sem. A fejlesztési iparág újra az anarchia felé kezdett sodródni. Aki megpróbálta tartani 
magát a szigorú adminisztratív eljárásokhoz, az rendkívül drágán tudott csak dolgozni, és egyetlen ponton 
tudott spórolni. Műszaki adósságot halmozott fel. Az ördögi kör bezárult… 
Ebben a környezetben született meg az agilis kiáltvány olyan szakemberek tollából, akik megelégelték ezt a 
helyzetet. A kiáltvány célja, hogy az eszközök helyett koncentráljunk újra azokra az alapértékekre, amelyek 
támogatására létrehoztuk őket. Tehát: 
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  Az agilis kiáltványt olyanok írták, akik a gyakorlatban, valós projekteken dolgoznak. Az agilis 
szemlélet alapja tehát a gyakorlati tapasztalat. 

  A kiáltvány jobb oldalán szereplő elemeknek is megvan a maguk értéke, de nem szabad elfelejteni 
azt, hogy a bal oldali elemeket kellene szolgálniuk. 

  A szoftverfejlesztés lényege, hogy megértsük a megrendelői igényeket és kreatív megoldásokat 
dolgozzunk ki ezek kielégítésére. Ennek elsődleges módja a jó csapatmunka és tehetséges, motivált 
egyének együttműködése. A módszertanok egyébként pont ezt az együttműködést igyekeznek 
segíteni azzal, hogy szerepköröket, munkaanyagokat és folyamatokat definiálnak. Lehet fontos a 
módszertan, de a jó együttműködés a fontosabb. 

  A dokumentáció célja az, hogy a szoftver elkészítését, továbbfejlesztését, használatát és 
üzemeltetését lehetővé tegye. A dokumentáció tehát nem szabad, hogy öncélú legyen, a jó 
szoftver nem helyettesíthető semmilyen dokumentációval. 

  A szerződéseket azért készítjük, hogy szabályozzuk két fél együttműködését. Ha a szerződés az 
együttműködés ellen hat, akkor nem teljesíti azt a célját, amiért elvileg létrehoztuk. A jó szerződés 
tehát az együttműködést, és nem a fegyverkezést szolgálja. 

  A tervezés elsődleges célja a probléma feltárása és megoldási lehetőségek lefektetése. Ha a projekt 
során olyan információkat tárunk fel (és lássuk be, hogy általában ez a helyzet), ami az eredeti 
terveinkbe nem illeszkedik, akkor nem ezeknek az új információknak a semmibevétele a helyes 
megoldás, hanem a tervek módosítása. Nincsen semmi baj a tervekkel, azokra szükségünk van, de 
ne felejtsük el, hogy azok is a tanulást szolgálják! Ha újat tanultunk, akkor a terveknek ezt 
követniük kell. 

Ha ilyen szemmel vizsgáljuk az agilis kiáltványt, akkor már rögtön nem valami csodabogárnak tekintjük, 
hanem logikus, értékes megközelítésnek. 

A 12 agilis alapelv 

Rendben van, hogy fontosak az alapértékek és a tradicionális módszertani eszközeink csak ezek 
szolgálatában állhatnak, de hogyan lesz ebből sikeres szoftverfejlesztés? Az agilis szoftverfejlesztés sokkal 
inkább szervezeti kultúra, mintsem egységes módszertan. Ennek a kultúrának az alapjait a 12 agilis alapelv 
fekteti le. Ezek együttes alkalmazása biztosítja azt, hogy a fejlesztőcsapatok hatékony, sikeres fejlesztési 
projekteket valósíthassanak meg. Nézzük meg, melyek ezek! 

1. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az ügyfél elégedettségét a működő szoftver mielőbbi 
és folyamatos szállításával vívjuk ki. 

Tehát az agilis szoftverfejlesztés első számú szabálya, hogy a csapat a lehető leghamarabb olyan működő 
szoftvert szállít, amit a megrendelő a lehető leggyorsabban a gyakorlatban kiértékelhet. Minden 
tevékenységnek ezt a célt kell szolgálnia. 

2. Elfogadjuk, hogy a követelmények változhatnak akár a fejlesztés vége felé is. Az agilis 
eljárások a változásból versenyelőnyt kovácsolnak az ügyfél számára. 

Az agilis fejlesztői csapatok tisztában vannak azzal, hogy a követelmények teljes körű felmérése nem 
lehetséges, ezért elfogadják azok változásának a lehetőségét. Ahelyett, hogy a kőbe vésett 
követelményekre alapozva terveznék és fejlesztenék a rendszert, felkészülnek azok változására. Ebből 
következik az agilis szoftverfejlesztés legfontosabb tervezési alapelve: a rendszer felépítése és tervezése 
során elsősorban a kód világos szervezésére és a lehető leggyorsabb változtathatóságára helyezik a 
hangsúlyt. Az agilis fejlesztés tehát adaptív (alkalmazkodó) megközelítést alkalmaz, szemben a vízesés 
modell prediktív (meghatározott) fejlesztési szemléletével. 
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3. Szállíts működő szoftvert gyakran, azaz néhány hetenként vagy havonként, lehetőség 
szerint a gyakoribb szállítást választva! 

A harmadik alapelv lényege, hogy az agilis fejlesztés során rendszeres időközönként (kevesebb, mint 1 
hónapos átfutással) működő terméket kell tudni leszállítani. Ez egy sor szoftverfejlesztési módszert 
(folyamatos integráció, automatizáltság stb.) megkövetel, melyekről a könyv későbbi fejezeteiben 
részletesen írunk. 

4. Az üzleti szakértők és a szoftverfejlesztők dolgozzanak együtt minden nap, a projekt 
teljes időtartamában! 

Ez az alapelv az agilis fejlesztői csapatok szervezésére, összeállítására gyakorol jelentős hatást. Az agilis 
fejlesztés csak úgy lehet működőképes, ha a fejlesztőkkel szorosan együttműködnek azok az emberek, akik 
a rendszerrel szemben támasztott felhasználói elvárásokat értik. A követelménykezelés tehát a fejlesztési 
folyamat integrált része, nem pedig egy azt megelőző, elkülönülő fázis. 

5. Építsd a projektet motivált egyénekre! Biztosítsd számukra a szükséges környezetet és 
támogatást, és bízz meg bennük, hogy elvégzik a munkát! 

A szoftverfejlesztés nehezen kontrollálható és irányítható tevékenység. Mivel minden egyes fejlesztő 
naponta többször találkozik új, megoldandó problémákkal, rendszeresen kell valamilyen implementációs 
döntést hoznia. A fejlesztés tehát nem tervezhető meg részletesen, éppen ezért nem szigorúan 
kontrollálható folyamat. A siker kulcsa egyedül az lehet, ha a csapat tagjai motiváltak és elszántak a 
felmerülő problémák megoldása iránt. Az agilis fejlesztési kultúrában a menedzsment feladata az ilyen 
csapatok létrehozása és a motivált munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése. A fejlesztői csapat 
bár nagy önállósággal bír, a felelőssége is nagy, és az előző alapelvből következő rendszeres leszállítás 
miatt nagyon jól mérhető és értékelhető a teljesítménye. 

6. Az információ átadásának leghatásosabb és leghatékonyabb módszere a fejlesztői 
csapaton belül a személyes beszélgetés. 

A fejlesztői csapat tagjainak szoros együttműködésben kell dolgozniuk, közösen kell problémákat 
megoldaniuk, és hatalmas mennyiségű információt kell megosztaniuk egymással. Ennek a leghatékonyabb 
módja az élőszóban történő, személyes beszélgetés. Ne tévesszen meg senkit ez alapelv! A személyes 
beszélgetések során vizsgált alternatívákat, döntéseket ugyanúgy dokumentálni kell annak érdekében, 
hogy a későbbi időszakban ezek visszakereshetőek, betarthatóak maradjanak! Ebből az alapelvből 
következik az az agilis csapatszervezési gyakorlat, hogy a fejlesztői csapatok tagjait lehetőleg közös 
területen, irodában helyezik el azért, hogy a személyes beszélgetésekre a lehető legkönnyebb legyen 
alkalmat találni. 

7. Az előrehaladás elsődleges mércéje a működő szoftver. 

Az agilis fejlesztői csapatok nem keresnek és nem is találhatnak mentséget arra, ha a munkájuk nem 
eredményezett működő szoftvert. Bármilyen jó is a csapatmorál, bármilyen ígéretes is az alkalmazott 
architektúra, az első számú mérce az, hogy a csapat képes-e rendszeres időközönként működő, integrált 
rendszert szállítani. 

8. Az agilis eljárások a fenntartható fejlesztést pártolják. Fontos, hogy a szponzorok, a 
fejlesztők és a felhasználók folytonosan képesek legyenek tartani egy állandó ütemet. 
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Ez az alapelv is állandóságot, a rendszeres szállítási képességet helyezi az előtérbe. A fenntartható 
munkatempó egyrészt a csapatok tagjainak kiégését akadályozza meg – és egyben a motivált egyénekből 
álló csapat működőképesen tartásához is elengedhetetlen –, másrészt, a magas kódminőséget is szolgálja. 
A műszaki adósság felhalmozásának elsődleges oka a csapat siettetése, trehány munkába kényszerítése. 

9. A műszaki kiválóság és a jó terv folyamatos szem előtt tartása fokozza az agilitást. 

Ez a leggyakrabban elhanyagolt agilis alapelv. A gyakori kibocsátások, a változás elfogadása, a túl részletes, 
túl korai követelményspecifikáció elhagyása nem jelenti azt, hogy a fejlesztés tervezetlenül és gyenge 
minőségű kódot eredményezve folyjon. Az agilis csapatok számára is elengedhetetlen a tervezés, 
mindössze a tervezés időhorizontja és a távoli elképzelések kidolgozottságának a szintje változik. A sikeres 
agilis szoftverfejlesztés elengedhetetlen feltétele a rendszeres tervezés és a szigorúan értelmezett, 
minőségi kód. 

10. Elengedhetetlen az egyszerűség, vagyis az elvégezetlen munkamennyiség 
maximalizálásának művészete. 

Mivel a szoftverfejlesztés innovatív tevékenység – azaz elméleteket valósítunk meg, ismeretlen utakon 
járunk –, nagyon nehéz a fejlesztés elején megmondani azt, hogy melyik elképzelésünk lesz valóban 
működőképes, és melyik bukik el a gyakorlati alkalmazás során. Éppen ezért törekednünk kell arra, hogy 
csak olyan problémákat oldjunk meg, amelyeket jól értünk. Tipikus ellenpélda az általános felhasználású, 
paraméterezhető kódrészletek fejlesztése. A gyakorlatban ezek nagy részét mégsem sikerül felkészíteni 
azokra az esetekre, amelyekkel később találkozni fogunk és a komplex kódok csak arra lesznek jók, hogy 
nagyobb kódmennyiséget kelljen újraírni… 

11. A legjobb architektúrák, követelmények és rendszertervek az önszerveződő csapatoktól 
származnak. 

A 11. agilis alapelv mögött az a megfigyelés húzódik meg, hogy a komplex környezetekben – és a 
szoftverfejlesztés ilyen – jelentkező problémákat azok tudják a legjobban megoldani, akik azzal a 
legközelebbről találkoznak. Mivel minden probléma más, ezért a csapat tagjainak együttes tudásával 
orvosolhatók a legsikeresebben úgy, hogy a csapat saját maga szervezi meg a megoldás kialakításának 
módját. Ezt kívülről (akár felülről) jövő emberek sokkal nehezebben tudják megtenni. 

12. A csapat rendszeresen mérlegeli, hogy miképpen lehet fokozni a hatékonyságot, ehhez 
hangolja és igazítja a működését. 

A szoftverfejlesztés minden esetben tanulási folyamat. A projekt előrehaladásával a csapat tagjai egyre 
jobban értik az üzleti problémát, egyre gyakorlottabbak az alkalmazott technológiák használatában, egyre 
jobban megismerik egymást, egyszóval a csapat is folyamatosan fejlődik, változik. Ezeknek az új 
információknak be kell épülniük a csapat napi rutinjaiba, módszereibe. Ezt a tanulást szolgálja a rendszeres 
felülvizsgálat és fejlesztés. 

A fordított vasháromszög 
Az agilis szoftverfejlesztési szemlélet tehát merőben új alapokra helyezi a szoftverfejlesztési projektek 
menedzsment módszereit. A folyamatok és módszertanok helyett a működő termékre, a motivált és 
szorosan együttműködő emberekre helyezi a hangsúlyt. 
Ennek megfelelően a projektmenedzsment vasháromszögét is érdemes fordított helyzetben értelmezni 
(1-5 ábra). 
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1-5 ábra: Fordított vasháromszög 

Az agilis fejlesztésben a szkóp az egyetlen, amit nem ismerünk biztosan. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
tudjuk, hogy mit akarunk fejleszteni, a gyakorlatban inkább arról van szó, hogy rögzítettük az üzleti 
problémát, amit meg akarunk oldani, de nyitva hagyjuk a megoldás pontos módját. 
Az önszerveződő csapat feladata az, hogy találjon olyan megoldásokat a problémára, amelyek 
megvalósíthatók a rögzített határidőre és a rögzített költségkereten belül. 
A projektet a legtöbb agilis módszer rögzített időtartamú iterációkra bontja fel, melyeken állandó 
összetételű csapat dolgozik, tehát iterációnként mindenképpen rögzített a határidő és a költségkeret is. 
A csapattal szembeni legfontosabb elvárás, hogy minden iteráció végén tesztelt, működő, az elvárásoknak 
megfelelően dokumentált terméket szállítson le. A minőség tehát a költség és határidő kényszerekkel 
együtt szigorúan rögzített paramétere a projektnek. 
A továbbiakban a legelterjedtebb agilis módszereket fogjuk röviden bemutatni. 

Elterjedt agilis módszerek 
A fentiekből látszódik, hogy az agilis szoftverfejlesztés egyfajta szemléletmód vagy kultúra, nem pedig egy 
szigorúan meghatározott módszertan. Olyannyira nem, hogy még az agilis szemléletet megvalósító 
gyakorlati módszereket sem célszerű módszertannak nevezni. Már csak azért sem, mert mindegyikben 
közös, hogy a gyakorlati módszerek kialakítását az adott problémát megvalósító csapatra bízzák. Ezek a 
módszerek elsősorban olyan keretet adnak a csapatok kezébe, amelyeken belül szabadon alakíthatják a 
konkrét megvalósítási gyakorlatot. Helyesebb tehát ezeket keretrendszernek nevezni. 

Extreme Programming (XP) 
Az Extreme Programming, rövidebb nevén XP első alkalmazása 1996-ig nyúlik vissza. Az XP három 
egymásra épülő réteget határoz meg, melyek a fejlesztési projekteket meghatározzák. Ezek a programozás, 
a csapatmunka és a folyamatok (1-6 ábra). Az XP által definiált programozási gyakorlatok a mai napig 
elengedhetetlen részét képezik bármilyen agilis keretrendszernek. 
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1-6 ábra: Az eXtreme Programming rétegei 

Programozás 

Az XP fejlesztők inkrementálisan készítik a kódot tesztvezérelt megközelítéssel: kevés egységteszt (unit 
test), majd éppen elegendő kód ahhoz, hogy az egységteszt sikeresen lefusson. Minden kód részlethez 
létezik legalább egy teszteset, ami igazolja annak helyességét. Attól, hogy egy kód éppenséggel működik, 
még nem tekintjük késznek! Az XP arra törekszik, hogy az egész rendszert a lehető legrugalmasabbá tegye 
a változásra azáltal, hogy a lérező legegyszerűbb felépítésre törekszik. Ennek érdekében gyakran 
refaktoráljuk a kódot. 

Csapatmunka 

A készülő kód csapatmunka eredménye, ennek megfelelően a teljes fejlesztési munkát a csapatban történő 
együttműködésre hegyezi ki. Az XP csapatmunkára vonatkozó szabályai kiterjednek a páros programozás 
alkalmazására, folyamatos integrációra, a túlóra kezelésére, a közös munkaterület (iroda) kialakítására, a 
szoftverváltozatok kiadására és a kódolási konvenciókra. 

Folyamat 

Az XP folyamatok a megrendelővel való együttműködésre, a tesztelési és elfogadási tesztek kialakítására, 
valamint a közös tervezésre koncentrálnak. Az XP úgynevezett on-site customer szerepkört definiál, aki a 
megrendelő oldalát képviseli, és a fejlesztőcsapattal napi szintű együttműködésben dolgozik. A felhasználói 
elfogadási tesztek készítése ennek a szerepkörnek a feladatai közé tartozik. A csapat előtt álló munka 
mennyiségének becslése a csapat közös feladata, melyre az ún. planning game szolgál. 

XP alapértékek 

Az XP az előzőekben felsorolt összes alapelvet tökéletesen megvalósítja és az alábbi értékekre koncentrál: 
  Kommunikáció. Mindenki a csapat tagja és napi rendszerességgel, személyesen kommunikálunk 

egymással. Közösen dolgozunk mindenen a követelményektől a program kódig. A problémára a 
tőlünk telhető legjobb megoldást igyekszünk biztosítani. 

  Egyszerűség. Mindent megteszünk, ami szükséges, vagy amit kérnek tőlünk, de semmivel sem 
többet! Ezzel maximalizáljuk az adott idő alatt elérhető eredményt. A cél felé kis lépésekben 
haladunk, és a hibáinkat a felmerülés pillanatában, késlekedés nélkül javítjuk. Büszkék leszünk arra, 
amit készítünk, és ésszerű költségeken belül maradunk. 

  Visszacsatolás. Minden iterációra tett vállalásunkat komolyan vesszük, és ezt működő szoftver 
leszállításával bizonyítjuk. Az elkészült terméket hamar és gyakran bemutatjuk, majd figyelmesen 
meghallgatjuk a visszajelzéseket, és elvégezzük a szükséges módosításokat. A figyelmünk 
középpontjában a projekt áll, és ehhez igazítjuk a folyamatainkat, nem pedig fordítva.  



1. Az agilis módszerek 

24 

  Tisztelet. Minden eredmény a csapat közös munkájának eredménye, ennek megfelelően 
egyenlőnek tekintjük egymást és kölcsönös tiszteletet mutatunk a csapattársaink iránt. A fejlesztők 
tisztelik a megrendelők üzleti tudását, és ugyanilyen tiszteletet kapnak a saját hozzájárulásukért 
cserébe a megrendelőtől. A menedzsment tiszteletben tartja a jogunkat a felelősségvállaláshoz, és 
biztosítja az ennek megfelelő hatáskört. 

  Bátorság, kockázatvállalás. Mindig őszinték vagyunk az előrehaladás és a becslések 
meghatározásakor. Nem foglalkozunk azzal, hogy előre kifogásokat keresünk a sikertelenségre, 
mert a sikerre tervezünk. Nem félünk a kihívásoktól, mert senki sincs egyedül. Alkalmazkodunk, 
valahányszor a változások ezt szükségessé teszik. 

Scrum 
A Scrum a legelterjedtebb agilis keretrendszer. Az XP-vel szemben egyáltalán nem határoz meg 
programozási szabályokat, lényegében egy iparágaktól független termékfejlesztési modell. Ennek 
köszönhetően egyre elterjedtebb a szoftverfejlesztésen kívül is. Elsőként 1995-ben publikálták, de alkotói 
már 1993-ban alkalmazni kezdték. 
Mivel e könyv további fejezetei a Scrum keretrendszert részletesen bemutatják, ezért most csak a 
legfontosabb információkat foglaljuk össze. 
A Scrum gyökerei a két japán kutató által jegyzett „The New Product Development Game” (Az új 
termékfejlesztési játszma) című publikációig nyúlnak vissza. Ebben a szerzők új elektronikai és gépgyártási 
termékfejlesztési projekteket vizsgáltak. A Scrum lényegében ezeknek a módszereknek a szoftverfejlesztési 
projektekben továbbfejlesztett változata, mely lassan visszaáramlik az eredeti elektronikai és gépgyártási 
iparágakba is. A Scrum Guide három alappillérre épül. 

  Átláthatóság. A megvalósítási folyamat minden lényeges eleme látható legyen mindenki számára, 
akik a megvalósításért felelősséget vállalnak. 

  Felülvizsgálat. A Scrum csapatoknak rendszeresen felül kell vizsgálniuk a folyamataikat, 
eszközeiket és az elkészült terméket azért, hogy a céloktól való eltérést azonnal felismerjék. 

  Adaptáció. Ha a vizsgálat során bármilyen eltérést tapasztalnak a kívánt állapothoz képest, azonnal 
módosításokat kell végrehajtaniuk, hogy a projekt továbbra is a cél felé haladjon. 

A Scrum a termékfejlesztést úgynevezett sprintekben valósítja meg. Minden sprint egységnyi (állandó) 
időtartamú fejlesztési időszak, ami nem lehet több egy hónapnál. A fejlesztőcsapatnak minden sprint végén 
egy működő „termékbővítményt” kell letennie, ami az eddig elkészült funkcionalitásba integrált új 
képességgel (képességekkel) bír. 
A Scrum mindössze három szerepkört definiál. Az első szerepkör a fejlesztő. Mindenki, aki a termék 
előállításában részt vesz, fejlesztőnek számít függetlenül attól, hogy milyen szakmai specializációval 
rendelkezik. A fejlesztői csapat minden olyan szakértelemmel rendelkezik, ami ahhoz szükséges, hogy 
működő terméket szállítson le. 
A product owner (ennek talán a „termékgazda” a helyes magyar fordítása, de a szakma egyelőre nem 
használja szívesen ezt a magyar megnevezést) szerepkörben lévő csapattag felel azért, hogy a termékkel 
szembeni elvárásokat felmérje, és azokat egy sorba rendezett listába, az ún. product backlogba rögzítse. 
A product backlog egy sorba rendezett lista mindarról, amit a fejlesztőcsapatnak el kell végeznie, vagy meg 
kell valósítania azért, hogy a termék elkészüljön. A lista tetején lévő elem készül el elsőként. 
A Scrum csapat a product backlogból minden sprint során megvalósít annyit, amennyit a meghatározott 
minőségi elvárásoknak megfelelően képes elkészíteni. Minden sprintet egy sprinttervezés előz meg, 
melynek során a csapat elkészíti azt a tervet, amit a sprint során meg fog valósítani. 
A sprint közben a csapat minden tagja, minden munkanapon egyezteti az előttük álló feladatokat, illetve az 
elért eredményeket. Ezt napi scrum megbeszélésnek nevezzük. 
A sprint végén a csapat bemutatja az elkészült terméket a projekt egyéb érintettjeinek, illetve értékeli azt, 
valamint megvizsgálja saját belső folyamatait és munkamódszereit. 
A Scrum szabályainak betartásáért és a csapat hatékony együttműködéséért a scrum master szerepkörben 
lévő csapattag felel. 
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Lean szoftverfejlesztés és a Kanban módszer 
A lean szemlélet a Toyota által alkalmazott gyártás- és vállalatirányítási módszer, melynek kulcsszerepe volt 
abban, hogy a Toyota a kétezres évek elejére a világ legnagyobb és egyben legnyereségesebb autógyára 
legyen. Ennek a szemléletnek a részletes bemutatása több kötetet igényelne, ezért itt csak a legfontosabb 
alapelveit ismertetjük. 
A lean szemlélet következő öt alapelve (1-7 ábra) definiálja azt a folyamatot, amelyen keresztül 
megvalósítható a hatékony, veszteségmentes értékteremtés. 

 
1-7 ábra: Lean alapelvek 

  Azonosítsd az értéket! Határozzuk meg, hogy mik azok a legfontosabb szolgáltatások, 
termékjellemzők, amelyek a termék végfelhasználói számára értéket jelentenek! 

  Térképezd fel az értékfolyamatot! Határozzuk meg azokat a lépéseket, amelyeken keresztül az 
értéket teremtő eredmény elkészül, majd a végfelhasználóhoz eljut! Azonosítsuk és szüntessük 
meg azokat a tevékenységeket, melyek nem járulnak hozzá a felhasználó számára értékes 
eredmények előállításához! 

  Hozz létre áramlást! Helyezzük az értékteremtő lépéseket szorosan egymás mellé azért, hogy az 
érték a lehető legrövidebb időn belül, megszakítás nélkül jusson el a végfelhasználóhoz! 

  Alkalmazz húzóelvet! Az áramlás beindítása után alakítsuk úgy a folyamatot, hogy az egyes 
feldolgozási lépéseket az őket követő feldolgozási lépés igényei vezéreljék! 

  Törekedj a tökéletességre! Vizsgáljuk meg újra és újra a folyamatainkat, és keressünk olyan 
tényezőket, melyek a fenti alapelvek megvalósítását gátolják! Minden ilyen tényezőt iktassunk ki a 
folyamatainkból egészen addig, amíg el nem érjük a tökéletes értékáramlást, azaz azt a folyamatot, 
ahol a felhasználói érték teremtése veszteségmentesen zajlik! 

Veszteségek 

A tökéletes értékáramlás jellemzője, hogy veszteségmentesen zajlik. Ez a veszteségmentesség biztosítja az 
elérhető legjobb hatékonyságot. Ha tehát a tökéletes fejlesztési folyamatot keressük, akkor fel kell 
ismernünk és meg kell szüntetnünk a szoftverfejlesztési munka jellemző veszteségforrásait.  

  Részben elkészített munkák. A részben elkészített munkák olyan feladatok, melyek végrehajtását 
már megkezdtük, de még nem fejeztük be, így még nem teremtettek értéket a végfelhasználók 
számára. A túl sok folyamatban lévő munka egyrészt szétszórja a fejlesztői erőforrásokat, másrészt 
késlelteti az eredmények felhasználóhoz való továbbítását. További kockázatot jelent, hogy a túl 
sok folyamatban lévő feladat közül néhány jó eséllyel végleg befejezetlen marad, és ezek így tiszta 
veszteséget jelentenek. 
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  Felesleges funkciók. Olyan funkciók, amelyeket ugyan elkészítettünk és élesbe is állítottunk, de a 
felhasználók nem használják. Ez jellemzően a megváltozott vagy rosszul felmért követelményeknek, 
illetve a túl bonyolult megvalósításnak az eredménye. 

  Újratanulás. Az újratanulás akkor jelentkezik, amikor egy már kitalált vagy ismert megoldást a 
csapat „elfelejt”. Jellemzően a rosszul szervezett, dokumentálatlan kódra, a tervezési döntések 
dokumentációjának hiányára, illetve a specifikáció és az implementáció közötti túl sok időre, illetve 
túl sok közbenső szereplő jelenlétére vezethető vissza. 

  Információ tologatás. Az információ tologatás jellemzően az a veszteség, ami az igény vagy 
probléma keletkezési helyétől a megoldás leszállítását végző emberekig megtett útból fakad. Ezt az 
utat nehezítheti a túl sok továbbító személy, illetve a feleslegesen alkalmazott dokumentáció. 
Gondoljunk csak a vízesés modellben a követelmény felmérését végző üzleti elemzőtől, a tervezést 
végző architektúra szakértőn át a fejlesztőig és tesztelőig megtett számos információátadási 
lépésre! Ők sokszor alig találkoznak egymással, formális dokumentumokon keresztül 
kommunikálnak. 

  Késések, várakozás. Bármilyen jelenség, ami lassítja az értéket teremtő funkció élesbe állítását a 
felhasználó számára, veszteségnek tekinthető. Hosszú jóváhagyási idők, a fejlesztők várakozása a 
specifikációra, a tesztelők várakozása a tesztelhető kódra, a termék kiadás várakozása a tesztelésre 
és hibajavításra: ez mind veszteség. 

  Feladatváltás. A feladatváltás általában a túl sok folyamatban lévő munka eredménye és rendkívül 
negatívan befolyásolja a hatékonyságot. A gyakori feladatváltás gyakori újratanulást, kontextus 
váltást és stresszt eredményez. 

  Hibák. A rendszerben hagyott hibák negatív hatását nem kell különösebben magyarázni. Amellett, 
hogy a felhasználót meggátolják abban, hogy élvezhesse a rendszer előnyeit; adatvesztéstől 
kezdve a felhasználó folyamatainak megakadását okozhatja, a fent felsorolt veszteségek 
mindegyikét előidézheti a fejlesztési folyamatban. Az azonnal javítandó hibák növekvő 
feladatmennyiséget, feladatváltást, újratanulást és késéseket visznek a folyamatba. Éppen ezért a 
hibamentes termék előállítása már az első kiadáskor alapvető eleme a lean szoftverfejlesztésnek. 

Az egydarabos áramlás 

Az egydarabos áramlás (1-8 ábra) az az ideális folyamat, amikor minden feldolgozási lépésben pontosan 
egy munkadarab van. Belátható, hogy ez a folyamat eredményezi a fenti veszteségek leghatékonyabb 
elkerülési módját. 

 
1-8 ábra: Az egydarabos áramlás 

Az ábrán egy olyan ideális áramlást ábrázoltunk, ahol a fejlesztés minden munkafázisában pontosan egy 
funkció tartózkodik. Az ilyen ideális világban pontosan annyi ideig tart felmérni egy új funkcióval szemben 
támasztott igényt, mint amennyi ideig lefejleszteni az előzőleg már felmért funkciót, vagy élesbe állítani a 
néhány lépéssel korábban elkészítettet. Ha sikerülne megvalósítani egy ilyen fejlesztési folyamatot, akkor az 



Összegzés 

27 

egy meghatározott ritmus szerint folyamatosan képes lenne élesbe állítani egy új termék funkciót. Ez lenne 
az ideális, veszteségmentes folyamat. Habár ez az ideális folyamat tökéletesen nem megvalósítható, 
meglepően közel lehet hozzá kerülni. Több olyan szoftverfejlesztő cég is létezik, amelyik ezzel a módszerrel 
kétheti, vagy akár heti kibocsátási ritmust is képes megvalósítani. 

A Kanban módszer 

A lean szemlélet az összes agilis fejlesztési modellt áthatja, így a vízesés modellhez viszonyítva bármelyik 
agilis módszer „lean”-nek tekinthető, ugyanakkor megjelent az agilis szoftverfejlesztés ernyőjén belül egy 
kifejezetten erre a szemléletre épülő módszer, a Kanban módszer. Ha azt mondtuk, hogy az agilis szemlélet 
nem egy egységes módszertan, akkor ezen belül a lean szemléletre alapuló módszerekre is kijelenthetjük 
ugyanezt. 
A Kanban módszer a lehető legkevesebb előírást határozza meg a fejlesztőcsapatok számára, és – 
ellentétben az XP és Scrum keretrendszerekkel – nem foglalkozik a fejlesztői csapatban létrehozandó 
szerepkörökkel. A Kanban legfontosabb előírásai a következők: 

  Tegyük láthatóvá a munkafolyamatainkat! Használjunk fizikai vagy virtuális táblát, melyen 
minden munkafázishoz egy önálló oszlop tartozik! Minden egyes munkát (pl. új képesség) írjunk fel 
egy kártyára és ezeket mozgassuk a táblán annak megfelelően, hogy az adott feladat melyik 
munkafázisban tartózkodik! 

  Korlátozzuk a folyamatban lévő munkák (work in progress) számát! Minden munkafázishoz 
rendeljünk egy korlátot, ami azt határozza meg, hogy mennyi munka tartózkodhat egy adott 
időpillanatban az adott munkafázisban! Ezt a számot általában WIP korlátnak nevezik az angol 
„work in progress” kifejezés rövidítéséből. Ideális esetben ez a szám egy. 

  Mérjük az átfutási időt! Mérjük, hogy egy kártya átlagosan mennyi idő alatt halad végig a táblán, 
és folyamatosan hangoljuk a WIP korlátokat, illetve a munkamódszereinket úgy, hogy ezt az időt a 
lehető legalacsonyabbra csökkentsük! 

A Kanban módszer ebből a néhány alapelvből kiindulva igyekszik növelni a fejlesztési munka 
hatékonyságát. Sokan igyekeznek szembeállítani a Kanban és a Scrum keretrendszereket részben eltérő 
szemléletmódjuk miatt, de ez nem helyes megközelítés, a Scrum és a Kanban kiválóan kiegészítik egymást. 
Általában a Scrumot olyan környezetben alkalmazzák, ahol viszonylag kiszámíthatóak a feladatok (pl. új 
termék fejlesztése), míg a Kanban modell a kevésbé tervezhető munkakörnyezetekben (pl. támogatás, 
szoftver üzemeltetés) elterjedtebb. A két modell összehasonlítása iránt érdeklődőknek a 
http://www.adaptiveconsulting.hu/sites/default/files/KanbanEsScrum_MindkettobolALegjob
bat_1.pdf elektronikus könyv szolgálhat további információkkal. 

Összegzés 
Ahogyan azt láthattuk, az agilis szoftverfejlesztés több izgalmas irányzat összessége, és nem egy konkrét 
módszertan. Mindegyik keretrendszer a személyes kommunikációra, a csapatok felelősségvállalására, a 
változás elfogadására és az intenzív kommunikációra épít. 
A következő fejezet a legelterjedtebb keretrendszer, a Scrum bemutatásával foglalkozik. 
 

http://www.adaptiveconsulting.hu/sites/default/files/KanbanEsScrum_MindkettobolALegjobbat_1.pdf
http://www.adaptiveconsulting.hu/sites/default/files/KanbanEsScrum_MindkettobolALegjobbat_1.pdf
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2. Scrum alapok 

Ebben a fejezetben az alábbi témákat ismerheted meg: 
  Mi a Scrum? 
  Hogyan épül fel egy Scrum csapat? 
  Milyen folyamatokat és eszközöket ír elő a Scrum? 

Az előző fejezetben megismerhetted az agilis termékfejlesztési szemlélet alapelveit és a legfontosabb 
módszertani keretrendszereket, amelyek megvalósítják ezeket. Ebben a fejezetben a Scrum bemutatásával 
folytatjuk az agilis világgal való ismerkedést. Egy felmérés szerint az agilis szoftverfejlesztést alkalmazók 
mintegy kétharmada nyilatkozott úgy, hogy Scrum vagy valamilyen Scrum/XP hibrid módszert alkalmaz. 
Ezzel magasan a Scrum a legelterjedtebb modell. A következőkben a Scrum alapjait lefektető Scrum Guide 
2013-as kiadása alapján vizsgáljuk a Scrum legfontosabb alapelveit. 
A Scrum Guide ingyenesen elérhető a https://www.scrum.org/Scrum-Guide címen. 

Mi a Scrum? 
A Scrum egy agilis termékfejlesztési keretrendszer, amelynek segítségével a csapatok komplex, nehezen 
tervezhető problémákat oldhatnak meg, és innovatív megoldásokat szállíthatnak le a lehető legjobb 
minőségben. A Scrum egy viszonylag egyszerű modellre épülő rendszer, melyet könnyű megérteni, de 
rendkívül nehéz jól alkalmazni. 
A Scrum keretrendszer a Scrum csapatból és az ezeken belüli szerepkörökből, eseményekből, valamint 
eszközökből és szabályokból áll. Mivel a Scrum egy keretrendszer, ezért nyitva hagyja azokat a gyakorlati 
munkamódszereket, melyeket a csapatok alkalmazhatnak a sikeres termékfejlesztés érdekében. Ebben a 
könyvben ugyanakkor igyekszünk néhány gyakorlati módszert is bemutatni. 
Ahogyan az előző fejezetben is említettük, a Scrum három alapvető építőköve a következő: 

  Átláthatóság. A megvalósítási folyamat minden lényeges eleme látható legyen mindenki számára, 
akik a megvalósításért felelősséget vállalnak. 

  Felülvizsgálat. A Scrum csapatoknak rendszeresen felül kell vizsgálniuk a folyamataikat, 
eszközeiket és az elkészült terméket azért, hogy a céloktól való eltérést azonnal felismerjék. 

  Adaptáció. Ha a vizsgálat során bármilyen eltérést tapasztalnak a kívánt állapothoz képest, azonnal 
módosításokat kell végrehajtaniuk, hogy a projekt továbbra is a cél felé haladjon. 

A Scrum legfontosabb szabálya az adaptivitás, azaz a gyakorlati tapasztalatok gyűjtése, értékelése és az 
ezek birtokában történő változás, alkalmazkodás. 

A Scrum csapat 
A Scrum csapat résztvevői a product owner, a scrum master és fejlesztőcsapat. A Scrum csapatok 
önszerveződőek, azaz saját maguk határozzák meg, hogy hogyan érjék el céljaikat, nem pedig külső 
irányítás alatt dolgoznak. A Scrum csapatok másik sajátossága a kereszt 
funkcionalitás. Ez azt jelenti, hogy a csapat minden olyan szakértelemmel rendelkezik, ami ahhoz 
szükséges, hogy rendszeres időközönként működő terméket szállítson. Tehát a csapat szállítási képessége 
nem függ semmilyen külső szakértőtől vagy szakértelemtől. Egy szoftverfejlesztő Scrum csapat például a 
következő kompetenciákkal rendelkező emberekből állhat: 

https://www.scrum.org/Scrum-Guide
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  Szoftverfejlesztők. Az adott platformhoz értő szoftverfejlesztők, beleértve a front-end, back-end 
területeket. 

  Üzleti elemzők. Olyan szakértők, akik a felhasználó igények részletes megértését, specifikálását 
végzik. Kisebb projektekben ők gyakran a product owner szerepkört látják el. 

  Tesztelők. A szoftver szisztematikus tesztelését végző szakemberek. Manuális, automatikus 
teszteket terveznek és hajtanak végre. Néha ők végzik a termék kibocsátásra való összeállítását is. 

  Szakíró (technical writer). A termékhez kapcsolódó dokumentációk professzionális elkészítését 
végző szakember. 

  UX/UI dizájner. A felhasználói felületek, felhasználói élmény megtervezését és megvalósítását 
végző szakember. 

Természetesen ez a kompetencia-összetétel projektenként más és más lehet, illetve az is gyakori, hogy 
egy-egy csapattag egynél több kompetenciával rendelkezik ezek közül. Nagyon fontos, hogy ezek az 
emberek nem független szerepköröket töltenek be, hanem a termék tervezését és megvalósítását közösen, 
egymással szoros együttműködésben végzik. 

Product owner 
A product owner felel azért, hogy megfogalmazza azokat a célokat, amelyek eléréséért a Scrum csapat 
dolgozik. Más szóval, az ő felelőssége a termékvízió és a termék jellemzők megfogalmazása és ezek 
világos, érthető kommunikációja a fejlesztőcsapat felé. Kisebb projektekben gyakran a product owner végzi 
a termékfunkciók specifikációját is. A product owner egy sorba rendezett listában, a product backlogban 
vezeti azokat a feladatokat, amiket a fejlesztői csapatnak meg kell oldania. A product owner felelőssége az 
alábbiakra terjed ki: 

  Product backlog elemek világos megfogalmazása. 
  A product backlog elemeinek rendszeres sorba rendezése úgy, hogy azok a lehető legnagyobb 

értéket termeljék. 
  Biztosítania kell, hogy a product backlog a csapat minden tagja számára elérhető és érthető legyen, 

valamint világosan tükrözze, hogy mik a sorban következő elérendő célok. 
Nagyobb projektekben gyakori, hogy a fejlesztőcsapat valamelyik tagja (például az üzleti elemző) végzi a 
fenti feladatok valamelyikét, de a felelősség ebben az esetben is a product owneré. A product owner 
egyetlen személy, nem egy testület. Függetlenül attól, hogy a termék fejlesztése több érdekelt céljait is 
szolgálja, ezek megértése és az ezek közötti összhang megteremtése, valamint konkrét célkitűzésekké 
alakítása a product owner mint egyetlen személy felelőssége. 

Az egyetlen személyben megtestesülő product owner gyakori támadási pont a Scrummal szemben, mivel a 
gyakorlatban igen nehéz megfelelő (kompetenciával és szabad kapacitással rendelkező) embert találni erre a 
pozícióra. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az igazán sikeres termékek mögött minden esetben egy 
ilyen ember áll. 

Fejlesztőcsapat 
A fejlesztőcsapatot azok a szakemberek alkotják, akik előállítják a terméket. Ahogy azt korábban is 
tárgyaltuk, a csapat önszerveződő és keresztfunkcionális (2-1 ábra). A Scrum nem különböztet meg 
pozíciókat a fejlesztőcsapaton belül, mindenki fejlesztő. A csapaton belül nincsenek kisebb csapatok, a 
csapat egyetlen, oszthatatlan egész. 
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2-1 ábra: Scrum csapat és fejlesztőcsapat 

A fejlesztőcsapat mérete elég kicsi ahhoz, hogy a csapatszellem és az önszerveződés még működjön, és 
elég nagy ahhoz, hogy képes legyen az adott környezetben rendszeres, maximum 30 napos időközönként 
működő terméket vagy – ahogy a Scrum Guide fogalmaz – termékbővítményt leszállítani. A fejlesztőcsapat 
maximális mérete 9 fő. 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy 7 fős fejlesztői csapatlétszám felett már erősen jelentkeznek az 
önszerveződés korlátai, ezért egyre inkább elfogadott az az álláspont, hogy az ideális csapatlétszám 5 fő körül van. 

A scrum master és a product owner akkor tekintendő a fejlesztőcsapat tagjának, ha tevékenyen részt vesz a 
fejlesztésben. 

Scrum master 
A scrum master felel azért, hogy a szervezetben és a csapaton belül mindenki megértse, elfogadja és 
betartsa a Scrum szabályait. A csapat szemszögéből nézve a scrum master – a Scrum Guide 
megfogalmazása szerint – a csapatot szolgáló vezető. Ez azt jelenti, hogy a csapatot nem utasításokkal 
irányítja, hanem biztosítja azt a légkört és szellemiséget, amiben a Scrum csapat hatékonyan tud működni. 
A csapat és a csapatot körülvevő szervezet felé is képviseli a Scrum alapelveit, figyeli a csapatot érő 
hatásokat – például vezetői utasítások, céges szabályzatok –, és igyekszik ezeket úgy befolyásolni, hogy 
azok a Scrum csapat hatékony működését szolgálják. 
A scrum master támogatja a product ownert a product backlog vezetésében, a product backlog 
kommunikálásában a fejlesztőcsapat felé, illetve az adaptív környezetben történő tervezés elsajátításában. 
A Scrum csapatot segíti az önszerveződés megvalósításában, a keresztfunkcionális csapatmunka 
szabályainak elsajátításában. A csapat felé egyfajta coachként és moderátorként viselkedik. 

Scrum események 
A Scrum meghatározza azokat az eseményeket (2-2 ábra), amelyeket a Scrum csapatnak meghatározott 
időközönként rendszeresen és elhagyhatatlanul meg kell tartania. A Scrum által definiált összes esemény 
időkeretbe szorított, azaz nem léphetik túl azt az időtartamot, amit a Scrum Guide vagy a csapat 
meghatároz számukra. 
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2-2. ábra: Scrum események 

A sprint 

A sprint a Scrum legfontosabb eseménye. A Scrum csapatok tevékenységét a sprintek foglalják keretbe. 
Minden további esemény a sprinteken belül zajlik, és elsősorban a tanulást, felülvizsgálatot és a 
körülményekhez való alkalmazkodóképesség fenntartását szolgálja. A sprint a sprint tervezésből, a 
fejlesztési munkából, a napi scrum egyeztetésekből, a sprint felülvizsgálatból és a sprint áttekintésből áll. 
Egy sprint pontosan az előre meghatározott időpontig tart, annak időtartamát sem rövidíteni, sem növelni 
nem szabad. Ennek hossza nem haladhatja meg a 30 napot. Hasznos, ha egy csapat előre rögzíti a sprintek 
időtartamát és minden sprint pontosan ugyanannyi naptári napig tart, hogy segítsen egyfajta csapat ritmus 
kialakításában. 

A Scrum csapatok leggyakrabban 2 hetes sprinteket határoznak meg. Ez az időtartam a legtöbb esetben elég ahhoz, 
hogy a csapat működő termékbővítményt állítson elő. 

A konkrét fejlesztési feladatokat a sprint időtartama alatt végzi el a csapat. Minden sprintnek jól 
meghatározott célja van, amit a csapat a sprint végére el kíván érni. Azt, hogy a csapat mennyi feladatot 
vállal be egy sprint időtartamára, kizárólag a csapat tagjai határozhatják meg, azt kívülről erőltetni nem 
lehet. A sprint elindítását követően: 

  Nem módosítható a sprint eredeti terve olyan mértékben, amely veszélyeztetné a sprint céljának 
elérését. 

  A termék és kód minőségére vonatkozó szabályok nem szeghetők meg. 
  Előfordulhat, hogy a sprint feladatait tovább pontosítják, kisebb módosításokat hajtanak végre a 

terven, ha az újonnan felmerült információk ezt indokolják, és ezek egyébként nem veszélyeztetik a 
sprint kitűzött céljainak elérését. 

Ha a sprint közben olyan körülmények merülnek fel, amik előreláthatóan megakadályozzák a csapatot a 
sprint céljának elérésében, akkor a sprintet le kell állítani és új sprintet kell tervezni és indítani. 

Sprint tervezés 
A sprinteket a legegyszerűbb maximum 30 napig tartó mini projekteknek felfogni. Mint minden projektet, a 
sprinteket is előre meg kell tervezni. A Scrum csapatnak világos elképzeléssel kell rendelkeznie arról, hogy 
mit kell elérnie, és hogy ezt hogyan fogja tudni megtenni. A sprint tervezés kollektív munka, tehát a teljes 
Scrum csapat részt vesz benne. 
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A Scrum Guide 8 órában maximálja egy sprint tervező megbeszélés hosszát, 30 napos sprintek esetében. 

Mit csináljunk? 

A sprint tervezés első lépésében meg kell határozni, hogy mi az a funkcionalitás, amit a csapatnak célszerű 
megvalósítania ebben a sprintben. A tervezés első lépését a product backlog alapján végzi el a csapat. A 
product owner felelőssége, hogy a product backlogot úgy készítse elő, hogy világosan érthető legyen a 
backlog elemek tartalma, célja, illetve a backlog elemek olyan sorrendben szerepeljenek, amilyen 
sorrendben történő megvalósítás a lehető legnagyobb értéket biztosítja a végfelhasználók számára. 

Rendszeresen tartott 8 órás sprint tervezések gyorsan képesek kiégetni a csapat lelkesedését, ezért célszerű keresni 
ennek csökkentési lehetőségeit. A Scrum Guide nem rögzíti önálló eseményként a product backlog elemeinek közös 
átbeszélését és megértését, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a sprintek általában akkor sikeresek, ha a csapat tagjai 
már jóval a sprint tervezése előtt elkezdenek ismerkedni a megoldandó feladattal. Sokan előtervezésnek nevezik ezt 
a tevékenységet és rendszeres formális találkozóként szervezik meg, hasonlóan a sprint tervezéshez. Heti 1-2 
alkalommal tartott ½-1 órás megbeszélések, illetve 2 hetes sprintek alkalmazása esetén egy 5 fős Scrum fejlesztői 
csapat 2-4 óra alatt képes elkészíteni a sprint tervet. 

A Scrum csapat, miután megértette, hogy mely backlog elemek megvalósításával tudná maximalizálni a 
felhasználók számára teremtett értéket, megbecsüli, hogy a sprint során milyen kapacitással fog 
rendelkezni. A kapacitás lényegében az a fejlesztői munkamennyiség, amit a feladatok megoldására képes 
a csapat fordítani. Ezt befolyásoló tényezők elsősorban az alábbiak lehetnek: 

  Csapatlétszám 
  Munkanapok és munkaszüneti napok az adott sprintben 
  Tervezett szabadságok 
  Egyéb, nem sprinthez kötődő elfoglaltságok (például konferenciák, ajánlatírás, továbbképzések 

stb.) 
  Egyéb, valamekkora valószínűséggel bekövetkező nem várt események (például az év elején 

várhatóan jelentkező influenzajárvány miatti megbetegedések) 
Miután a csapat megértette, hogy milyen célokat kell elérnie a sprintben, illetve hogy mekkora a 
rendelkezésre álló kapacitása, meghatározza a sprint szkópját, vagyis azt, hogy mely backlog elemeket 
fogja a sprintben megvalósítani. Ennek meghatározásához szüksége van a backlog elemeinek 
megvalósításához szükséges ráfordítási idő ismeretére. Ezt a megvalósításhoz szükséges ráfordítást a 
backlog elemek mérete fogja megadni. A backlog elemek méretének becslését a következő fejezetben 
fogjuk tárgyalni. 
A tervezés első lépésénél a product owner szerepe kulcsfontosságú, hiszen a csapat számára ebben a 
lépésben kell világosan érthetővé tenni, hogy milyen célokat kell elérni. 
A tervezés első lépésének eredménye a sprint céljának világos meghatározása. 

Hogyan valósítjuk meg? 

Az első lépésben a csapat meghatározta a sprint célját, ezen belül azt, hogy mi az a funkcionalitás, amit a 
sprintben meg fog valósítani. Ehhez megértette a product backlog kiválasztott elemeinek részleteit, 
méretét, illetve meghatározta azt a kapacitást, ami a rendelkezésére áll a sprint alatt. 
A következő lépés a sprint során elérendő célokhoz vezető út megtervezése, a sprint backlog elkészítése. A 
Scrum Guide definíciója szerint a sprint backlog a kiválasztott product backlog elemek és az ezek 
megvalósítását tartalmazó terv együttesen. 
A fejlesztőcsapat ilyenkor a rendszer tervezésével foglalkozik, illetve azoknak a feladatoknak az 
azonosításával, amit el kell végezni annak érdekében, hogy az új funkcionalitást megvalósítsuk. 
Előfordulhat, hogy a csapat bizonyos feladatokat nyitva hagy, melyek részletes tervezését a sprint közben 
fogja elvégezni. Erre a csapatnak joga és lehetősége van. A csapatnak azonban rendelkeznie kell maximum 
egy nap átfutási idő alatt megvalósítható feladatokra lebontott elemekkel, amelyeket a sprint első néhány 
napján fog megvalósítani azért, hogy a sprint mindenképpen tervezetten induljon. 
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Ekkor a csapatnak újra lehetősége van megvizsgálni, hogy a tervezés első lépésében kalkulált kapacitás 
elegendő-e a sprint kitűzött céljainak megvalósítására. Előfordulhat, hogy a tervezés során a fejlesztőcsapat 
olyan problémákat azonosít, amelyekkel nem volt tisztában az első tervezési lépés során, ezért szükségessé 
válhat a sprint céljainak módosítása. 
A második tervezési lépés alatt a product ownernek nem szükséges jelen lennie, mivel ekkorra a 
megvalósítandó funkciók elvileg már tisztázottak. Fontos ugyanakkor, hogy a product owner legyen 
elérhető a csapat számára arra az esetre, ha bármilyen olyan új információ vagy kérdés merülne fel, ami 
miatt az első tervezési lépésben meghatározottak módosítására vagy pontosítására lenne szükség. 
A sprint tervezés második lépésének a végén a csapatnak rendelkeznie kell egy elképzeléssel arról, hogy 
milyen célokat fog a sprint végén elérni, és ezeket nagyjából milyen lépéseken keresztül tervezi 
megvalósítani. A csapat gyakorlatilag vállalást tesz arra, hogy mit fog a sprint végére elérni. 
Fontos, hogy csak a csapat tehet vállalást, azt sem a menedzsment, sem a product owner nem írhatja 
felül! 

Sprint cél 

A 2013 közepén megjelent Scrum Guide fokozottabb hangsúlyt fektet a sprint céljának meghatározására. A 
sprint céljának valami többletet kell hordoznia azonkívül, mint hogy „az összes kiválasztott backlog elemet 
megvalósítjuk”. A jól megfogalmazott sprint cél nyitva hagyja a lehetőséget a csapat előtt, hogy kreatív 
megoldásokat találjon a cél elérésére, illetve segít megértetni a csapat tagjaival azt az értéket, amit a 
projekt és a sprint során előállítanak. A sprint célnak elég összetettnek kell lennie ahhoz, hogy csak a csapat 
együttes munkájával legyen elérhető, hogy a csapat tagjainak együttműködését ösztönözze. 

Napi scrum 
A napi scrum egy maximum 15 perc hosszúságú megbeszélés, amelynek célja, hogy a csapat tagjai 
összehangolják munkájukat annak érdekében, hogy a sprint célt elérjék. A Scrum Guide úgy fogalmaz, 
hogy a napi scrum egyeztetést 24 óránként kell megtartani. A Scrum Guide nem határozza meg a 
napszakot, amikor a napi scrum egyeztetést meg kell tartani, de a csapatok többsége a reggeli, 
munkakezdés elején lévő időpontot választja. 
A napi scrum megbeszélést minden nap pontban ugyanakkor, pontban ugyanott kell tartani azért, hogy ne 
legyen szükség előzetes szervezésre. A napi scrum egyeztetés során a csapat tagjai a következőket osztják 
meg a csapat többi tagjával: 

  Mit csináltam az előző napi scrum megbeszélés óta, ami hozzájárult ahhoz, hogy a csapat elérje a 
sprint célját? 

  Mit fogok tenni a következő napi scrum megbeszélésig, ami továbbviszi a csapatot a sprint 
céljának elérése felé? 

  Látok-e bármilyen olyan akadályt, ami veszélyezteti vagy megakadályozza azt, hogy a csapat elérje 
a sprint célját? 

Ezeken kívül más témáról a napi scrum megbeszélésen nem esik szó. Ha a csapat úgy dönt, hogy egy 
kérdést részletesen meg kell vitatni, akkor azt a scrum master rögzíti, és megszervezi az ehhez szükséges 
találkozót. 

A napi scrum egyeztetések teszik lehetővé a csapat önszerveződő működését az utasításos működési modell helyett, 
ezért a napi scrum egyeztetések elhagyása a scrum keretrendszer elhagyását jelenti! A napi scrum az 
átláthatóság megteremtésének, valamint a reakcióképesség fenntartásának egyik legfontosabb eszköze, ezért a 
scrum egyik alapköve. 

A fejlesztőcsapat a napi scrum megbeszélések alkalmával ellenőrzi, hogy az eddigi haladás elegendő-e 
ahhoz, hogy a sprint elérje a célját, illetve meghatározza azt, hogy kinek, mit kell tennie annak érdekében, 
hogy a sprint cél megvalósuljon. 
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A napi scrum egyeztetések megtartásáért és moderálásáért – azaz azért, hogy a megbeszélés hasznos, a 
fenti célokat szolgáló, valamint 15 percnél rövidebb legyen – a scrum master felel. A napi scrum 
megbeszéléseken kizárólag a fejlesztőcsapat tagjai szólalhatnak meg. 

Sprint felülvizsgálat 
A sprint felülvizsgálatot a Scrum csapat minden sprint végén megtartja. A sprint felülvizsgálatnak az a célja, 
hogy a résztvevők megvizsgálják, hogy a sprint alatt elkészült termék megfelel-e az előzetes 
elképzeléseknek, illetve értékeljék a sprint során szerzett új információkat. A sprint felülvizsgálat nem 
formális státusz értékelés vagy prezentáció, hanem informális megbeszélés. A termékfunkcionalitás 
bemutatásának célja nem az ítélethirdetés, hanem a tanulságok megfogalmazása és a termékkel 
kapcsolatos tudásunk bővítése. 
A sprint felülvizsgálaton a Scrum csapat tagjain kívül részt vehetnek a projekt egyéb érintettjei is, akiket a 
product owner hív meg. A sprint felülvizsgálat során a résztvevők áttekintik a product backlog elemeit és 
megvitatják, hogy szükséges-e módosításokat végezni a product backlogon. A sprint során elkészült 
eredmények alapján elemzik a csapat sebességét, és előrejelzéseket készítenek az egyes backlog elemek 
várható elkészülési időpontjáról, az esetlegesen vállalt határidők tarthatóságáról. 
A sprint felülvizsgálat tárgya tehát a product backlog, az elkészült termékbővítmények, illetve a határidők. 
Az eredménye pedig egy aktualizált product backlog. A Scrum Guide egy hónapos sprintek esetén 
maximum 4 órában határozza meg a sprint felülvizsgálat időtartamát. A többi scrum eseményhez 
hasonlóan a sprint felülvizsgálat megszervezése és moderálása is a scrum master feladata. 

Sprint visszatekintés 
A sprint felülvizsgálattal ellentétben a sprint visszatekintés tárgya maga a scrum csapat. A sprint 
visszatekintés során a csapat a saját működését értékeli, és a saját hatékonyság növelésének lehetőségeit 
kutatja. A sprint visszatekintést a sprint felülvizsgálat és a következő sprint tervezése közötti időben tartja a 
csapat. A Scrum Guide egy hónapos sprintek esetén 3 órában maximalizálja a sprint visszatekintésre 
fordítható időt. A scrum master feladata, hogy az eseményt megszervezze és biztosítsa, hogy a résztvevők 
értik az esemény célját, valamint moderálja az eseményt. 

A sprint visszatekintés eredménye is egy lista azokról a feladatokról, amelyeket a csapatnak el kell végeznie annak 
érdekében, hogy hatékonyabb és jobb legyen. A visszatekintés célja nem csupán a hatékonyság növelése, hanem a 
csapatmorált és a csapattagok hangulatát javító intézkedések azonosítása. 

Szemben a sprint felülvizsgálattal, a sprint visszatekintés szigorúan a csapat belügye. Ha a scrum master 
nem tagja a fejlesztőcsapatnak, akkor szigorúan csak moderátori szerepkörben van jelen ezen a 
megbeszélésen. A fejlesztőcsapat feladata, hogy azonosítsa a saját működésében rejlő fejlődési 
lehetőségeket. 

Scrum eszközök 
A product backlog 
A product backlog (2-3 ábra) a Scrum fejlesztési projektek legfontosabb eszköze. A product backlogra is 
igaz a scrum átláthatóságra vonatkozó elvárása, azaz a scrum csapat minden tagja számára elérhetővé kell 
tenni. 
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2-3. ábra: Product backlog 

A product backlog egy sorba rendezett lista azokról a dolgokról, amiket el kell végezni annak érdekében, 
hogy a terméket elkészítsük. Bármilyen módosítás vagy fejlesztés, amit a terméken végrehajtunk, kizárólag 
a product backlogból kerülhet a csapat feladatlistájába. A product backlog vezetése a product owner 
feladata. 
A product backlog egy élő elem, ami soha nem tekinthető késznek, hanem folyamatosan fejlődik, ahogy a 
scrum csapat egyre több információt és tudást gyűjtött a termékről. Minden esetben tükröznie kell a 
product owner elképzelését arról, hogy milyen módosításokat, fejlesztéseket tervez végrehajtani a 
terméken, és ezeket milyen sorrendben látja célszerűnek. 
A product backlog vezetése, finomítása egy folyamatos tevékenység, amelyért a product owner felel, de a 
fejlesztőcsapattal együttműködve végzi. A backlog finomítás közben a product owner részletesebben 
kifejti, szétbontja, törli és összevonja a backlog elemeket. Általános szabályként a backlog finomítása a 
csapat teljes kapacitásának nem több, mint 10%-át veszi igénybe. 

A product backlog vezetését a product owner a fejlesztőcsapattal közösen végzi, de a Scrum Guide leszögezi, hogy a 
product backlog elemeinek módosítása, sorrendjének változtatása a product owner saját, önálló joga. Ennek 
ellenére a jó product ownerek odafigyelnek arra, hogy döntéseiket olyan módon kommunikálják a fejlesztőcsapat 
felé, hogy ők is világosan értsék az azok mögötti szándékot. A csapat motivációjának fenntartásában rendkívül 
nagy a szerepe a product backlog ésszerű és jó kommunikációval alátámasztott vezetésének! 

A backlog tetején lévő elemek – amelyek időben a legközelebb állnak a megvalósításhoz – általában 
jobban felbontottak és részletesebben kidolgozottak. Ezek az elemek elegendő információt tartalmaznak 
ahhoz, hogy a csapat a következő sprint tervezésen felelős döntést hozhasson arról, hogy képes-e 
megvalósítani a sprint keretein belül. 

Sprint backlog 
A sprint backlog a sprint szkópját képező backlog elemek és az ezek megvalósítását célzó terv együttese. A 
sprint backlog legfontosabb szerepe, hogy világosan láthatóvá tegye a csapat tagjai számára, hogy mik 
azok a feladatok, amiket el kell végezni azért, hogy a csapat elérje a sprint kitűzött célját. 
Ennek megfelelően a sprint backlogra fokozottan igaz, hogy a csapat minden tagja számára elérhetőnek 
kell lennie a sprint ideje alatt.  
A sprint backlognak elég részletes tervet kell tartalmaznia ahhoz, hogy a napi scrum megbeszéléseken 
világosan követhető legyen az előző napi scrum óta eltelt előrehaladás. 
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Vizuális jelzőeszközök 
Az átláthatóság megteremtésének legjobb eszközei az egyértelmű, vizuális visszajelzést biztosító ábrák. A 
Scrum Guide 2013-as verziójában már nem határozza meg azt, hogy milyenek legyenek ezek az eszközök, 
de használatukat továbbra is javasolja. A leggyakrabban használt ilyen eszköz a munkahátralék grafikon 
(burn-down chart). Ez a grafikon a sprintben elvégzendő feladatok végrehajtásához szükséges további 
ráfordítást mutatja a sprintből hátralévő idővel arányosan. 

A vizuális jelzőeszközökre a könyv későbbi fejezeteiben még visszatérünk a Visual Studio Online képességeinek 
bemutatásán keresztül. 

A „kész” fogalma 
A Scrum Guide teljes tartalmán végigvonul egy fontos fogalom, mégpedig a „kész” fogalma (definition of 
done). A „kész” a Scrum csapatok számára egy világosan definiált szempontrendszer, melyhez minden 
sprintben ragaszkodnak. Az, hogy egy csapat mikor tekint késznek egy product backlog elemet, jelentősen 
eltérhet csapatról csapatra, ugyanakkor minden csapatnak saját magára nézve szigorú és egységes 
szempontrendszerrel kell rendelkeznie. A kész legalapvetőbb kritériumai a működőképesség és a 
hibamentesség. Ezt egészíthetik ki például az automatizált tesztlefedettségre, a kódminőségre, 
dokumentáltságra vonatkozó kritériumok. A kész fogalmának konzisztens kezelése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy egy Scrum csapat hosszú időn keresztül megbízható teljesítményt nyújtson. 

Összegzés 
Bemutattuk, hogy a Scrum viszonylag kevés módszertani elemet határoz meg, de azok alkalmazása 
elengedhetetlen a sikeres Scrum működéshez. A Scrum Guide az elmúlt több mint 10 évben szinte 
egyáltalán nem bővült. A Scrum alkotói a lehető legtömörebb és legegyszerűbb szabályrendszert 
igyekeznek meghatározni, azonban ezek mindegyike létfontosságú ahhoz, hogy egy-egy szervezet sikerrel 
alkalmazza. Ne feledjük: a Scrumot könnyű megérteni, de rendkívül nehéz alkalmazni! 

A következő fejezetben a Visual Studio Online alapvető szolgáltatásaival ismerkedünk meg. 
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3. Visual Studio Online – alapok 

Ebben a fejezetben az alábbi témákat ismerheted meg: 
  Mi is az a Visual Studio Online? Hogyan lehet használatba venni? 
  A csapatmunkához használt projektek létrehozása és használatbavétele 
  A Visual Studio Online alapvető képességeinek áttekintése 
  A Visual Studio fejlesztőkörnyezetének használata, csatlakozás az online szolgáltatásokhoz 
  A Visual Studio 2013 csapatmunkát támogató néhány újdonsága 

Az előző két fejezetben már megismerkedhettél az agilis módszerek jelentőségével, a termékfejlesztés 
alapelveivel, és áttekintést kaphattál arról, hogy ezeket az elveket a Scrum módszertan milyen 
szemléletmóddal valósítja meg. Az ott leírtakból nyilvánvalóan látszik, hogy a csapatmunka támogatásához, 
a szoftver fejlesztéséhez eszközökre van szükség. A hatékony termékkezelési és fejlesztési módszertan 
megvalósításához olyan eszközöket célszerű használni, amelyek ezeket a módszereket támogatják. 
Az agilis módszereket, a Scrumot, az Extreme Programmingot és a többi megközelítési módot is úgy 
alkották meg létrehozóik, hogy azok az alkalmazott technológiáktól és szoftver eszközöktől függetlenül 
tudjanak működni. Ebben a könyvben a Scrumot mutatjuk be részletesen, és amint azt a könyv címéből is 
láthatod, ezt a .NET technológia környezetében, a Visual Studio és a csapatmunkát támogató Visual Studio 
Online (korábbi nevén Team Foundation Services) eszközeinek segítségével ismertetjük. 
Ebben a fejezetben áttekintést kapsz a Visual Studio Online szolgáltatásról, megtanulod azokat az alapokat, 
amelyek a következő fejezetekben segítenek a Scrum alapelvek megismerésén túl azok gyakorlati 
használatában. 

A Visual Studio Online 
A Visual Studio már a kezdetek (2002) óta a .NET-alapú fejlesztés elsődlegesen használt fejlesztőeszköze, 
jelenleg a Visual Studio 2013 a fejlesztők által elérhető legfrissebb változat. A szoftverfejlesztés – még 
akkor is, ha azt csak egyetlen fejlesztő végzi is – a jelen kor kihívásainak megfelelően olyan eszközöket 
kíván, amelyek hatékony támogatást adnak egy szoftvertermék teljes életciklusának lefedéséhez, az 
alapötlet kidolgozásától egészen a termék beüzemelésén keresztül annak folyamatos továbbfejlesztéséig. 
A Microsoft saját eszköztárában ezt az eszközkészletet két önálló termék integrált együttműködése jelenti 
már 2005 óta, amikor a Visual Studio 2005-tel párban megjelent a Team Foundation Server, az alkalmazás 
életciklus menedzsment (Application Lifecycle Management, ALM) eszköze. A TFS funkciói 2012-re már a 
felhőben is elérhetővé váltak, az ingyenesen (korlátozott, öt fős csapatlétszámig) használható Team 
Foundation Services hamar népszerű lett. A Visual Studio 2013 hivatalos indulásával egy új 
licenckonstrukció is megjelent, a Visual Studio Online, amely a korábbi dobozos Visual Studio vásárlás 
mellett szoftverbérlés segítségével – igen kedvező áron – is elérhetővé teszi a fejlesztői környezetet. 
A könyv olvasása szempontjából a legfontosabb dolog, hogy a Visual Studio Online ún. Basic változata 
lehetővé teszi, hogy az itt leírtakat mindenki ingyen próbálhassa ki egy legfeljebb öt tagot tartalmazó 
csapatban – a csapatmunkához tartozó alapvető funkciók korlátozása nélkül. Természetesen a további 
változatok már fizetősek (Visual Studio Online Professional és Advanced), ezek az alapvető 
szoftverfejlesztési technológiákhoz kapcsolódó értéknövelt szolgáltatásokat tartalmaznak. 
Ennek a könyvnek nem célja, hogy a termékváltozatok képességeit és a hozzájuk tartozó 
licenckonstrukciókat részletesen leírja. Ha ezekről többet szeretnél tudni, látogass el az alábbi oldalra: 
http://www.visualstudio.com/products/visual-studio-online-overview-vs! 
A szolgáltatás legfontosabb elemeit és a közöttük lévő integrációt a 3-1 ábra mutatja be. 

http://www.visualstudio.com/products/visual-studio-online-overview-vs
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3-1 ábra: A Visual Studio Online elemei 

Minden csapattag saját számítógépén helyezkedik el a Visual Studio fejlesztői környezete, amely a 
fejlesztés során használt forráskódot is ugyanerről a számítógépről veszi. Az egyéni munka jelentős 
részében a szoftverépítést mindegyik fejlesztő ebben a lokális környezetben végzi, mintha csak egyedül 
lenne. 
Természetesen szükség van a többi csapattaggal való együttműködésre. Az ehhez szükséges funkciók a 
felhőben (a Visual Studio Online esetén a nyilvános felhőben, de egy házon belül használt rendszer esetén 
akár a vállalati felhőben, adatközpontban) találhatók. A szolgáltatások elérése a Microsoft Accounton 
keresztül (korábban ez Live ID néven volt ismert) lehetséges. Ez a felhasználói fiók nemcsak az online 
szolgáltatások elérését biztosítja, de egyúttal a fejlesztőkörnyezet beállításainak tárolására és azok 
különböző eszközök közötti szinkronizálására is lehetőséget ad. 
Az online szolgáltatások kétfajta tárra (repository) épülnek. A forráskódokat tároló TFVC (Team Foundation 
Version Control) vagy Git komponensekre, illetve az agilis eljárások alapját jelentő munkadarab 
gyűjteményre (Work Item Repository). Ezeket a tárakat használják a fejlesztői szolgáltatásokat biztosító 
komponensek, a kódkezeléstől egészen a tesztelésen át a kibocsátások kezeléséig és az élő rendszerek 
monitorozásáig. 
Az alapvető szolgáltatások fölött a módszertan elemeinek, folyamatainak használatát segítő útmutatók 
(guidance) rendszere biztosítja, hogy a csapat az elvárásoknak megfelelően kövesse az együttműködés 
alapját jelentő – közösen felvállalt – metódust. A Work Item Templates modul segítségével a projekt 
kialakításakor választott metodológia a csapat saját igényeire szabható, elvárásai és projekt-specifikus 
elképzelései alapján alakítható. 
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A Visual Studio Online szolgáltatásai nemcsak a Visual Studio IDE-ből vehetők igénybe, hanem akár más 
fejlesztőkörnyezetekből (pl. Eclipse, IntelliJ IDEA, PhpStorm stb.) is elérhetők. A Visual Studio Online lehetővé teszi, 
hogy a TFVC mellett a Git forráskódkezelő rendszerét használhassák a fejlesztők. 

A csapatmunka előkészítése 
A csapatmunkához értelemszerűen szükség van egy olyan közös tárra, ahol a munkához kapcsolódó 
információ (forráskód, tevékenységek és egyéb listák, dokumentumok stb.) elérhetők. Ezt a közös 
tárterületet a Visual Studio Online biztosítja, ahol a közös tevékenység alapjául szolgáló termékhez tartozó 
összes információt egy project (team project) fogja össze. Ahhoz, hogy a csapat tagjai hozzáférjenek ehhez, 
szükségük van egy olyan Microsoft Account felhasználói fiókra, amelyet a projekt létrehozója felvesz a 
tagsági listára. 

A Microsoft Account létrehozása 
Akik Windowst használnak, azok legtöbbjének általában már van Microsoft Accountja (Live ID), van, akinek 
több is. Ugyanaz a fiók, amit korábban egy SkyDrive vagy Hotmail (Outlook.com) eléréshez hozott létre egy 
felhasználó, tökéletesen működik a Visual Studio Online-nal is. 
Ha véletlenül nem lenne még ilyen felhasználói fiókod, azt könnyen létrehozhatod az alábbi lépések 
követésével: 

1. Látogass el a http://www.visualstudio.com/ weboldalra! Kattints a képernyő tetején található 
Get started for free linkre, és ekkor a bejelentkező képernyőre kerülsz (3-2 ábra), ahol a felhasználói 
fiókodhoz tartozó bejelentkezési nevedet és jelszavadat adhatod meg. 

 
3-2 ábra: Bejelentkezés 

2. Kattints a Sign up now linkre! Töltsd ki a megjelenő Create an account űrlapot. Felhasználói névnek 
add meg azt az e-mail címet, amelyhez a felhasználói fiókodat szeretnéd kötni, ez lehet akár egy 
Gmail, Yahoo! vagy Outlook.com cím is. 

3. Töltsd ki a telefonszámodhoz tartozó információt, ez segít abban, hogy a felhasználói információid 
nagyobb biztonságban legyenek! A különböző biztonsághoz kapcsolódó tevékenységek során a 
Microsoft Account központja erre a telefonszámra küld neked biztonsági kódokat. 

http://www.visualstudio.com/
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4. A biztonsági kód (CAPTCHA) kitöltése után kattints a Create Account nyomógombra, majd kövesd 
a fiókod aktiválásához és alapvető beállításaihoz tartozó utasításokat! 

A Visual Studio Online fiók létrehozása 
Amennyiben a fenti lépésekkel frissen hoztad létre a felhasználói fiókodat, a folyamat továbbvisz a Visual 
Studio Online fiók létrehozásához. Ha egy korábban létrehozott fiókhoz szeretnél kapcsolódni, látogass el a 
http://www.visualstudio.com/ weboldalra, és kattints a képernyő tetején található Get started for free 
linkre, majd jelentkezz be! 
A fiók létrehozása néhány további információ megadásával indul, amint azt a 3-3 ábra is mutatja. 

 
3-3 ábra: A Visual Studio Online fiók kiegészítő információinak megadása 

Ezek közül az információk közül a legfontosabb a fiókhoz tartozó URL, amelyet a későbbiekben a saját 
projektjeid online eléréséhez használhatsz. Ha ezt kitöltötted, eldöntheted, hogy melyik Visual Studio 
változatot szeretnéd letölteni. Amint valamelyik változatra kattintasz, nemcsak a letöltés indul el, hanem az 
általad megadott URL is létrejön. A 3-4 ábra az általam mintaként használt felhasználói adatokat jeleníti 
meg. 

 
3-4 ábra: A mintaként használt fiók URL-je 

http://www.visualstudio.com/
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Természetesen ha olyan URL-t adsz meg, amely már létezik – más felhasználó fiókjához kötődik –, a 
rendszer nem engedélyezi annak elérését, és új URL-t vár tőled. Ha sikerült a fiók létrehozása, a rendszer az 
ahhoz tartozó profillapra irányít, amint azt a 3-5 ábra is bemutatja. 

Nem kötelező azonnal letöltened a Visual Studiót, azt később is megteheted, sőt akár több változatot is telepíthetsz. 
Az Express változatokat szabadon, korlátozás nélkül használhatod. Ha MSDN előfizetéssel rendelkezel, akkor az 
előfizetésednek megfelelő egyéb fizetős Visual Studio változatot is – az előfizetésben szereplő feltételeknek 
megfelelően – telepíthetsz számítógépedre. A letöltést a későbbiekben is bármikor elérheted a 
http://www.visualstudio.com/ weboldalról. 

 
3-5 ábra: A Visual Studio Online felhasználói profil 

Az Owner címke alatt találod a saját fiókodhoz tartozó URL-t, ezen keresztül tudsz hozzáférni a 
későbbiekben a profilodban található projektekhez. Kattints erre a linkre! Azonnal a saját Visual Studio 
Online lapodon találod magad. A fiókod még friss, így nem tartozik hozzá egyetlen projekt sem. Erre a 
szolgáltatás is felhívja a figyelmedet, és néhány adat megadása után – amint azt a 3-6 ábrán láthatod – 
létre is hoz egy új projektet. 

 
3-6 ábra: Egy új projekt létrehozása 

A projekt létrehozásakor meg kell adnod annak nevét (ennek a saját projektjeid között egyedinek kell 
lennie), annak opcionális leírását, a verziókezeléshez használt tár típusát, illetve a projektedhez használt 
folyamatsablont. 
Ha már korábban használtad a Team Foundation Server verziókezelését, válaszd most is azt! Amennyiben a 
Git verziótár kezelésében van már tapasztalatod, úgy azt is választhatod – természetesen egy projekten 
ezek közül csak az egyiket. 
A Visual Studio Online – ennek a könyvnek az írásakor – három folyamatsablont kínál fel egy új projekt 
létrehozásakor. Mivel a könyvünk az agilis módszerekről szól, és azok közül is a Scrumot mutatja be 
részletesen, válaszd a Microsoft Visual Studio Scrum 2013 sablont, amely a Scrum aktuális változatának 
használatához nyújt segítséget! 

http://www.visualstudio.com/
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Kattints a Create Project gombra, és pár perc múlva – amint azt a 3-7 ábrán látható üzenet jelzi – már 
használhatod is a projektedet! 

Minden projekthez önállóan választhatod meg a verziókezelés módját és a folyamatsablont is. 

 
3-7 ábra: A projekt sikeres létrehozását jelző üzenet 

A projekt elérése a Visual Studióból 
Ha eddig még nem telepítetted a Visual Studiót, itt az ideje! Ha még le sem töltötted, akkor a 
http://www.visualstudio.com/ oldalon kattints a Get Visual Studio linkre, és máris hozzákezdhetsz a 
letöltéshez, majd a telepítéshez! 
A telepítés után először elindítva a Visual Studiót azonnal bejelentkezhetsz az online szolgáltatások 
eléréséhez használt fiókoddal. Ez azért hasznos dolog, mert így azonnal, újabb felhasználói azonosítás 
nélkül elérheted projektjeidet. 
Ha már bejelentkeztél a Visual Studióba, akkor két lehetőséged is van arra, hogy a korábban létrehozott 
projektedet elérd. A legegyszerűbb az, ha a Visual Studio Online weblapjáról kiválasztod a korábban 
létrehozott projektet, amely a Recent projects & Team címke alatt található, ahogyan azt a 3-8 ábra mutatja. 
A projektinformációt tartalmazó lap jobb oldalán található Open in Visual Studio link (3-9 ábra) – egy 
biztonsági megerősítés kérése után – elindítja a telepített Visual Studio 2013 példányt, és automatikusan 
csatlakozik a beállított projekthez. 

 
3-8 ábra: a frissen létrehozott projekt kiválasztása 

 
3-9 ábra: Link a Visual Studio indításához 

http://www.visualstudio.com/
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Amennyiben más felhasználói fiókkal jelentkeztél be a Visual Studióba, ez a művelet nem feltétlenül sikerül. 
Ebben az esetben a Visual Studio belsejéből is könnyen csatlakozhatsz a projektedhez, az alábbi lépéseket 
követve: 

1. A fejlesztőkörnyezet ablakának jobb felső sarkában a felhasználói neved mellett található kis nyíllal 
megjelenítheted a fiókodhoz tartozó menüfunkciókat. Válaszd ezek közül az Account Settings-et! A 
megjelenő ablak bal oldalán kattints a Sign out linkre! A fejlesztői környezet kijelentkeztet. Kattints 
a Sign in gombra, majd add meg a bejelentkezéshez szükséges információt – értelemszerűen a 
fejezet korábbi részében használt Visual Studio Online fiókhoz kapcsolódót! Zárd le a dialógust a 
Close gombbal! 

2. Válaszd ki a Team menüből a Connect to Team Foundation Server funkciót! A képernyőn megjelenő 
Team Explorer ablakban kattints a Select Team Projects linkre! Megjelenik a Connect to Team 
Foundation Server dialógus, itt kattints a Servers gombra! 

3. Megnyílik az Add/Remove Team Foundation Server dialógus. Itt kattints az Add gombra! Az Add 
Team Foundation Server ablakban egyszerűen add meg a Visual Studio Online fiókodhoz tartozó 
URL-t a HTTPS protokoll használatával, amint azt a 3-10 ábrán láthatod! Én az 
inovak1vsonline.visualstudio.com URL-t használtam a folyamat demonstrálására, ennek 
megfelelően adtam meg a szerver elérését. A csatlakozáshoz kattints az OK gombra! 

 
3-10 ábra: Csatlakozás a szerverhez 

4. Zárd le az Add/Remove Team Foundation Server dialógust a Close gombbal! A Connect to Team 
Foundation Server ablak a jobb oldalon lévő listájában felsorolja a szerveren elérhető projekteket 
(3-11 ábra). A demonstráció céljából én még csak egyetlen ilyen projektet hoztam létre, ez szerepel 
az ábrán kiválasztva. Értelemszerűen válaszd itt ki a saját projektedet, majd kattints a Connect 
gombra! 

 
3-11 ábra: A projekt kiválasztása a szerveren 
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Akár a portálról, akár a Visual Studio környezetéből csatlakoztál a projekthez, még egy fontos lépés hátra 
van ahhoz, hogy elkezdhess a létrehozott projekttel dolgozni: be kell állítanod a munkaterületed jellemzőit. 

Attól függően, hogy projekted a Team Foundation Version Control (TFVC) vagy Git tárolási módot használja, a 
munkaterület beállításának módja különbözik. Itt azzal a feltételezéssel élünk, hogy a TFVC módot használod. A 
Gitről a C. Mellékletben találsz további hasznos részleteket. 

A beállításhoz kattints a Configure your workspace linkre! A Team Explorer megjeleníti a munkaterület 
beállításait, amint azt a 3-12 ábra mutatja. Az itt található két szövegdoboz közül az első a szerveren lévő 
projektmappa nevét adja meg (a $/MyFirstProject mappa a projekt gyökerét jelenti), ezt általában 
változatlanul kell hagynod. A második mappa a saját számítógépeden lévő lokális könyvtárat adja meg – 
azt, amelyikbe a projekted fájljait szeretnéd tárolni. 

 
3-12 ábra: A munkaterület beállítása 

A beállítások elmentéséhez kattints a Map & Get gombra! Ez egyúttal a kiválasztott mappába tölti a projekt 
szerveren lévő fájljait. 

A Visual Studio megjegyzi azokat a projekteket, amelyekhez korábban már hozzákapcsolódtál, és ezeket felkínálja a 
Team Explorer listán. A későbbiekben egyszerűen azokra kell kattintanod a csatlakozáshoz, és nincs szükség arra, 
hogy a fenti folyamatod újra végrehajtsd. 

Tagok hozzárendelése a csoporthoz 
Bár semmi akadálya annak, hogy egyedül használd a létrehozott projektedet – bármilyen meglepő, még 
egyetlen fejlesztő esetében is komoly előnyökkel járhat ez –, egy fejlesztőcsapat felépítéséhez további 
felhasználói fiókokat kell rendelned a projekthez. 
Az alábbi lépéseket követve ezt igazán egyszerűen megteheted: 

1. A Visual Studióban a Team Explorer ablak fejrészében kattints a Home (kis ház alakú) ikonra, majd 
ezután a Settings gombra! A Team projekt listában lévő funkciók közül válaszd a Group Membership 
linket (3-13 ábra)! Ez a portál csoporttagságokat adminisztráló részére irányít. 
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3-13 ábra: A csoporttagságok beállításának elérése 

2. A portálon megjelenik a projekt biztonsági beállításait tartalmazó lap, amint azt a 3-14 ábra 
mutatja. Ez két panelből áll: a bal oldalon a csoportokat (alapértelmezetten ez jelenik meg) vagy a 
felhasználókat tartalmazó lista, a jobb oldalon pedig a bal oldalon kiválasztott elem tulajdonságai 
jelennek meg. A jelen esetben a MyFirstProject Team látható, illetve annak felhasználói. 

 
3-14 ábra: A biztonsági beállítsok oldala a projektportálon 

3. Kattints a képernyőn is megjelölt Add gombra, majd a megjelenő lenyíló listán az Add user 
funkcióra! A megjelenő dialógusban add meg a projekthez rendelt felhasználókat (3-15 ábra)! Ha 
egy felhasználó még nem tagja a projektnek (a felhasználó a projekt más csoportjához is 
tartozhat), egyszerűen gépeld be Microsoft Account azonosítóját, majd kattints a Check name 
linkre! Ha a felhasználó már tagja a projektnek, akkor a lenyíló listából választhatod ki, illetve a 
Browse link segítségével keresheted ki. 
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3-15 ábra: Felhasználók hozzárendelése a projekthez 

4. Ha az új felhasználókat felsoroltad, kattints a Save changes gombra! A csoport új tagjai ezután 
megjelennek a listában, ahogyan azt a 3-16 ábrán láthatod. 

 
3-16 ábra: Új felhasználók a tagok között 

Ezzel készen is vagy. Az így hozzáadott felhasználók teljes jogú tagjai a projektnek, vagyis minden 
tevékenységet – az adminisztratív funkciók kivételével – korlátlanul elvégezhetnek. 

Jogosultságok kezelése 
Természetesen egy csapatban nem szükségszerűen bír minden felhasználó teljes jogosultságokkal. Ha a 
fent leírtnál finomabb jogosultságok kezelésére van szükséged, a projektportálon azt is megteheted. 
Sokfajta módon alakíthatod ki a saját jogosultsági rendszeredet, és az ehhez szükséges műveletek 
egyszerűen elérhetők a portálon keresztül – illetve a Visual Studio környezetéből a Team Exploreren 
keresztül is kezdeményezhetők. Ahhoz, hogy ezt megtehesd, érdemes néhány fontos dolgot – a teljesség 
igénye nélkül – megtanulnod a Visual Studio Online jogosultságkezelési rendszeréről. 
A projektedhez tartozó csapat (a 3-14 ábrán ez a MyFirstProject Team) felhasználókból és Visual Studio 
Online csoportok (VSO groups) tagságából épül fel. A VSO csoportok tagjai szintén egyéni felhasználók 
vagy más csoportok lehetnek. 
A csoportokhoz és a felhasználókhoz számtalan elemi jogosultság tartozhat, ezek eredője határozza meg 
azt, hogy egy adott felhasználó milyen lehetőségekkel rendelkezik egy adott projekten. Minden jogosultság 
az alábbi értékek valamelyikével rendelkezhet: 

  Nincs beállítva (Not Set). A jogosultság az adott felhasználóra (csoportra) nincs beállítva (sem 
tiltva, sem engedélyezve). A felhasználó más csoporttagságokon keresztül örökölheti a beállítás 
értékét. 
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  Tiltott (Deny). Az adott csoport vagy felhasználó nem használhatja az érintett műveletet – még 
akkor sem, ha más csoportokon keresztül arra engedélye volna. Ez azt jelenti, hogy a tiltás 
mindenfajta engedélyezésnél erősebb. 

  Engedélyezett (Allow). Az adott csoport vagy felhasználó elérheti az érintett műveletet. 
A csoportokon keresztül az engedélyezett műveletek öröklődhetnek. Ez azt jelenti, hogy ha egy felhasználó 
adott jogosultsága nincs beállítva, de az egyik szülőcsoportjában (vagyis olyan csoportban, amelynek a 
felhasználó közvetve vagy közvetlenül a tagja) engedélyezett, akkor a felhasználó elvégezheti az adott 
műveletet. 
Minden projekt létrehozásakor automatikusan létrejönnek a 3-1 táblázatban leírt projektcsoportok. 

3-1 táblázat: VSO szintű csoportok 

Csoport Leírás 

Build Administrators A csoport tagjai létrehozhatnak, módosíthatnak és törölhetnek kódépítési 
(build) definíciókat, elindíthatják és kezelhetik azokat. 

Contributors A csoport tagjai létrehozhatnak, módosíthatnak és törölhetnek a projekthez 
tartozó bejegyzéseket. 

Project Administrators Ennek a csoportnak a tagjai minden, a projekthez kapcsolódó műveletet 
elvégezhetnek. A csoporthoz tartozó jogosultságokat nem lehet 
megváltoztatni. 

Project Valid Users A csoport tagjai hozzáférhetnek a projekthez. 

Readers A csoport tagjai hozzáférhetnek a projekthez, de alapértelmezett módon 
csak a bejegyzések megtekintésére van jogosultságuk, a módosításra nem. 

A portálon minden felhasználóhoz és csoporthoz megtekinthető az effektív jogosultságok listája, illetve az, 
hogy az adott felhasználó vagy csoport mely csoportoknak tagja. A csoportok esetén ezenkívül még 
tagsági listájuk is megjeleníthető. 

A jogosultságokkal kapcsolatos további részletekről az alábbi weblapon tájékozódhatsz: 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms252587.aspx. 

A Visual Studio Online képességei 
A könyv további fejezeteiben a Visual Studio Online összes – a csapatmunka szempontjából kiemelkedően 
– fontos képességével találkozhatsz, azok használatát is megismerheted. A fejezetnek ebben a részében 
egy rövid áttekintést kapsz arról, hogy milyen konkrét feladatokra is használhatod ezt a terméket. 

Termékek, sprintek, backlog 
Amint azt a második fejezetben már megtanultad, a Scrum alapját a csapat előtt álló feladatok jelentik. A 
Visual Studio Online lehetővé teszi, hogy a csapat előtt álló feladatokat több szinten kezelhesd. A fejlesztés 
alatt álló terméked kapcsán kezelheted  

  a termék egészét átfogó eposz jellegű backlog bejegyzéseket, amelyek további lebontásra 
szorulnak; 

  a termékhez tartozó, a csapat által önmagában kezelhető méretűnek ítélt backlog bejegyzéseket; 
  a termékkibocsátáshoz kötődő változatokat, illetve az azok előállításához kapcsolódó sprinteket. 

A 3-17 ábrán a változatok és sprintek kezelésére láthatsz egy példát. A termékfejlesztésnek ez a ciklusa 
három jól megkülönböztethető sprintből áll. A termékhez tartozó eposzokat a Features listán, a már 
lebontott backlog bejegyzéseket a Backlog items listán lehet megtekinteni. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms252587.aspx
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3-17 ábra: Sprintek kezelése 

A fejlesztőcsapattal együtt dolgozó product owner a 3-18 ábrán látható képességeket definiálta a fejlesztési 
projekt előkészítése során. 

 
3-18 ábra: A termékhez tartozó eposzok 

A csapat ezekből az eposzokból az első kettőt már önmagukban kezelhető backlog elemekre bontotta le, 
amint azt a 3-19 ábra mutatja. A harmadik eposzt (Pénzügyi elszámolások készítése) a csapat még nem 
bontotta le, ezt majd a backlog grooming tevékenységek során teszik meg, hogy mire a fejlesztés megfelelő 
szakaszához érnek, itt is jól definiált feladataik legyenek. 
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3-19 ábra: A lebontott eposzok 

Az első sprint előkészítése során a csapat a 3-20 ábrán látható backlog elemeket sorolta be az elvégzendő 
– és a csapat által felvállalt – tevékenységek közé. 

 
3-20 ábra: A csapat ezeket a backlog elemeket vállalja az első sprint során 

Feladatok kezelése 
Amint azt megtanultad, a csapat arra törekszik, hogy a sprint során a felvállalt backlog elemek mindegyikét 
sikeresen, az átvételi kritériumoknak és „kész” fogalmának (definition of done) meghatározásában 
foglaltaknak megfelelően végezze. A sprint indítása előtt a csapat a backlog elemeket konkrét feladatokra 
bontja le. A 3-21 ábrán egyetlen backlog elem feladatait láthatjuk, mindegyik tartalmazza a teljes 
végrehajtás – a csapat által közösen megbecsült és elfogadott – időtartamát órákban. 
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3-21 ábra: A backlog elemek lebontása feladatokra 

A sprint indítása után a csapat folyamatosan követi az egyes feladatok előrehaladását, amint azt a 3-22 
ábra is mutatja. Ez a pillanatfelvétel azt az állapotot örökíti meg, amikor a csapat az alapvető funkciókat 
már megvalósította, és éppen a demóra készül, illetve a feladat teljesítéséhez szükséges online súgó 
elkészítésére. 

 
3-22 ábra: A feladatok állapota a sprint közben 

Az ábrán jól látható, hogy a csapat a demó forgatókönyv elkészítését és a demó begyakorlását végzi 
éppen. Azt is észre lehet venni, hogy bár még hozzá sem kezdtek az online súgó elkészítéséhez, de 
felismerték, hogy az eredetileg tervezett 4 óra erre nem lesz elég, és a becsült ráfordítást 6 órára 
módosították. 

Forráskódok verzióinak kezelése, automatikus fordítás 
Szoftverfejlesztő környezetről lévén szó, a Visual Studio Online támogatja a forráskódok kapcsán az összes 
fontos verziókezelési funkciót egészen a kódok frissítésétől (check-in, check-out) a kódágak kezelésén át 
(branching, merging) az eseti változatok támogatásáig (shelving, unshelving). Ezek a funkciók a Visual Studio 
környezetéből éppen úgy elérhetők, mint a projektportálról. 
Az agilis módszerek – így a Scrum – támogatásának sokkal fontosabb eleme, hogy a Visual Studio Online 
lehetővé teszi a kódépítési folyamat (build definition) létrehozását, testreszabását. Ennek segítségével a 
termék forráskódjának minden a verziótárba visszaírt változtatásakor a szerver oldalon lefut egy 
automatikus kódépítési eljárás, amely a forrás fordítása mellett további minőségbiztosítási 
tevékenységeket, például az automatikus tesztek futtatását, a kód statikus elemzését is elvégezheti. A 3-23 
ábra éppen egy ilyen folyamat létrehozását mutatja be. 
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3-23 ábra: Egy kódépítési folyamat definiálása 

A projekthez az alapértelmezett sablon mellett még több is érkezik a Visual Studio Online-nal, van például 
olyan sablon, amely az Azure alkalmazások automatikus ellenőrzését és – a minőségi kritériumok teljesítése 
után – azok telepítését is elvégzi. 
A kódépítési folyamat egyik erőssége, hogy lehetővé teszi az ún. continuous deployment szemlélet 
használatát, vagyis azt, hogy a termékfejlesztés során biztosítani tudjuk, hogy rendszeresen (természetesen 
a megfelelő minőségbiztosítás után), akár naponta módosíthassuk az éles környezetben lévő alkalmazást. A 
minőségvezérelt szemlélet egészen odáig fokozható, hogy a minőségi kritériumoknak meg nem felelő kód 
– vagyis az, amely „megtöri” a korábbi sikeres kódépítési és ellenőrzési folyamatot – vissza sem kerülhet a 
verziótárba. 

Tesztelés 
A kódépítéshez tartozó automatikus tesztelés mellett a Visual Studio Online támogatja a manuális tesztek 
tervezését és futtatását egyaránt. A 3-24 ábra a manuális tesztek tervezését demonstrálja. 

 
3-24 ábra: Tesztesetek tervezése 
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Az elkészített eseteket a csapat tesztelést végző tagja – ez természetesen az adott funkció fejlesztője is 
lehet – közvetlenül a projektportálról vagy akár a Microsoft Test Manager eszközéből is futtathatja. A 3-25 
ábrán a „Tanfolyam sikertelen létrehozása” tesztesetet látjuk végrehajtás közben. A tesztelő éppen a 
harmadik lépés ellenőrzésénél jár, amikor hibát tapasztal. 

 
3-25 ábra: A teszteset végrehajtása 

Ezt a hibát azonnal jelezheti a Create bug linkre kattintással. A portálon megnyílik az a dialógus, amellyel a 
hiba adatai megadhatók (3-26 ábra). Az ábrán jól látható, hogy a probléma előállításához szükséges 
részleteket a tesztelést végző eszköz automatikusan bemásolja a bejegyzésbe. 

 
3-26 ábra: Hibajelentés létrehozása 
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A Visual Studio Online lehetővé teszi, hogy a tesztesetek összeköthetők legyenek azokkal a backlog 
bejegyzésekkel, illetve feladatokkal, amelyekhez tartoznak. Értelemszerűen a hibák automatikusan 
összekötésre kerülnek azokkal a tesztesetekkel, amelyek során jelentkeznek. Ha a csapat úgy dönt, hogy a 
hiba kijavítása nélkül a sprint nem tekinthető teljesnek, akkor azt a sprinthez rendelheti, amint azt a 3-27 
ábra is mutatja. 

 
3-27 ábra: A hiba a sprint backlogjába kerül 

Kibocsátási ciklusok kezelése 
A termékekhez tartozó kibocsátási ciklusok kezelésére a Microsoft egy önálló terméket, a Release Managert 
biztosítja, amely beleintegrálódik a Visual Studio folyamataiba. A termék három komponensből áll: 

  A kibocsátási folyamatok kezelését biztosító szerver oldali funkciók 
  A folyamatok definiálását, vezérlését és kezelését biztosító kliens oldali alkalmazás 
  Deployment agent: a telepítés célját jelentő számítógépeken futó ügynökalkalmazás 

Ez a termék hasznos eszköz lehet a continuous deployment megvalósítására azoknak a csapatoknak a 
kezében, akik már járatosak az agilis módszertanok használatában. 

Alkalmazások monitorozása 
A Visual Studio Online egy új (még csak előzetes állapotban) elérhető szolgáltatása az Application Insights, 
amely lehetővé teszi, hogy az alkalmazást éles környezetében figyeld meg, mérve annak 
teljesítményjellemzőit. Akár felhőben, akár a saját adatközpontodban futtatod az alkalmazást, már a 
fejlesztés első fázisaitól kezdve egészen az éles üzemben folyamatosan nyomon követheted azt, és így 
biztos lehetsz abban, hogy az alkalmazás működése megfelel a teljesítményhez kapcsolódó 
követelményeknek. 
Jelenleg az Application Insights még csak külön meghívókóddal érhető el, amelyre egy-két hetet kell várni. 

A Visual Studio 2013 újdonságai – egyéni produktivitás 
Az agilis fejlesztés hatékonyságát nemcsak a csoportmunka támogatásán keresztül lehet növelni, hanem 
olyan eszközökkel is, amelyek a fejlesztők egyéni produktivitását javítják. A Visual Studio 2013-ba több 
ilyen képesség is bekerült, ezek közül mutatunk be itt néhányat – a teljesség igénye nélkül. 

Felhasználói fiókok kezelése 
Amint azt a fejezet elején már bemutattuk, a Visual Studio indításakor Microsoft Account azonosítód 
használatával bejelentkezhetsz az alkalmazásba. Ez a bejelentkezés több lehetőséget is ad a kezedbe: 

  Könnyedén – újabb azonosítás nélkül – hozzáférhetsz azokhoz a Visual Studio Online 
erőforrásokhoz, amelyekre a felhasználói fiókodnak jogosultsága van. 

  A fejlesztői környezet beállításai több gép között is szinkronizálásra kerülnek. 
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Ma már a legtöbb fejlesztő több számítógépet is használ a teljes fejlesztési folyamat során. Az egyéni 
hatékonyság javítása érdekében minden fejlesztő igyekszik saját környezetét úgy kialakítani (ablakok 
elrendezése, színvilág, kódszerkesztő beállításai stb.), hogy az a lehető legjobban kézre álljon. 
Korábban ezeket a beállításokat kézzel kellett szinkronizálni (export, majd import), most azonban ez már 
teljesen automatikusan történik. A Tools → Options dialógus Environment → Synchronized Settings 
kategóriájában – amint azt a 3-28 ábra mutatja – beállíthatod, hogy ez a szinkronizálás a fejlesztőkörnyezet 
mely beállításaira terjedjen ki. 

 
3-28 ábra: A szinkronizálás beállításai 

A kódminőség javítása 
Az összes agilis módszertan komoly hangsúlyt helyez a kód minőségének javítására, mint a hatékony 
fejlesztés egyik sarokkövére. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztők által elkészített kódnak nemcsak a funkcionális 
követelményeket kell kielégítenie, hanem támogatnia kell a kód tesztelhetőségét, karbantarthatóságát. Ez 
biztosítja azt, hogy a fejlesztőcsapat mindig ismert – és az előre tervezett feladatok szempontjából jól 
kezelhető – kódminőséggel haladhasson tovább. 
A kód minősége alapvetően szubjektív dolog, de természetesen sok olyan objektív mérési és ellenőrzési 
technika van, amelyek mind a szubjektív minőség javításának irányában hatnak. A Visual Studio ezek közül 
– az automatikus tesztelés teljes körű támogatása mellett – többet is elérhetővé tesz. Ezekből itt három 
olyat szeretnénk kiemelni, amelyek egy agilis módszerekkel dolgozó csapat számára nélkülözhetetlenek: a 
kódanalízist, a kódmetrikák felhasználását és az ismétlődő kódrészek kezelését. 
A kódanalízis szerepe az, hogy segít felismerni azokat a potenciális problémákat (figyelmetlenségek, 
elkerülendő kódminták és programozási gyakorlatok), amelyek később nehezen felderíthető stabilitási vagy 
karbantarthatósági kérdéseket vethetnek fel. Az Analyze → Run Code Analysis on Solution parancs 
segítségével (Alt+F11) elindíthatod ezt az elemzést. Egy ilyen művelet eredménye látható a 3-29 ábrán. 
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3-29 ábra: Kódanalízis eredménye 

Az ábrán a sötétített háttérrel jelölt észrevétel csak egy abból a 61-ből, amelyet az elemzés feltárt. Az ábrán 
látható, hogy az elemzés ezeket kategóriákba sorolta, 27 tervezési, 14 biztonsági és 20 felhasználási 
problémára híva fel a fejlesztő figyelmét. Minden potenciális probléma kódjára kattintva arra a weblapra 
jutunk, amely ismerteti a problémát, annak jelentőségét és kiküszöbölésének módját. A problémára 
kattintva azonnal az érintett kódrészhez navigálhatunk. 
A bejegyzés jobb alsó sarkában található Actions lenyíló lista segítségével a talált probléma további 
sorsáról dönthetünk. Ha a probléma nem valós – tudjuk, hogy az adott környezetben annak nincs 
jelentősége –, elnyomhatjuk annak további megjelenítését, és így a későbbi elemzések már nem fogják azt 
kiemelni. Lehetőségünk van arra is, hogy a probléma kapcsán feladatot (backlog bejegyzést, bug jelentést 
stb.) hozzunk létre, és azt hozzárendeljük egy sprinthez és/vagy egy csapattaghoz. 
A kód minőségét, karbantarthatóságát mérőszámokkal, ún. kódmetrikákkal is jellemezhetjük. Ezek 
számítását az Analyze → Calculate Code Metrics for Solution paranccsal indíthatjuk el. A 3-30 ábra egy 
projekt kódmetrikáit mutatja be. A kód egyes részeihez tartozó kódmetrikákat egészen a kódban definiált 
típusokhoz tartozó egyedi műveletekig lebonthatjuk. 

 
3-30 ábra: Egy projekt kódmetrikái 

Az egyes mérőszámok jelentését a 3-2 táblázat foglalja össze. 
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3-2 táblázat: A Visual Studio által számított kódmetrikák 

Metrika Jelentés 

Maintainability Index Karbantarthatósági index. Olyan indexértéket számít ki (0 és 100 között), 
amely a kód karbantarthatóságának relatív egyszerűségét fejezi ki. Minél 
nagyobb ez az érték, annál jobban karbantartható a kód. A vörös színnel 
jelölt kódrészek (0-9) azonnal beazonosítható problémás pontokra utalnak a 
kódban. A sárgával jelölt részek (10-19) azt mutatják, hogy az adott kód 
mérsékelten karbantartható. A zöld szín (20-100) arra utal, hogy a megjelölt 
kód könnyen karbantartható. 

Cyclomatic Complexity Ciklometrikus komplexitás. A kód szerkezetének bonyolultságát méri, a 
program lehetséges végrehajtási útjainak a számát adja meg az adott 
kódfolyamban. Minél nagyobb ez a szám, annál összetettebb a program és 
így annál több tesztelésre van szükség a jó kódfedettség eléréséhez, illetve 
annál kevésbé karbantartható. 

Depth of Inheritance Öröklődési mélység. Azoknak az osztálydefinícióknak a számát adja meg, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a típusdeklarációtól a hierarchia 
gyökeréig eljussunk. Minél mélyebb ez a hierarchia, annál nehezebb lehet 
megérteni, hogy adott műveletek, mezők és tulajdonságok hol vannak 
definiálva, illetve újradefiniálva. 

Class Coupling Osztálycsatolás. Az egyedi osztályok csatolását méri paramétereken, lokális 
változókon, visszatérési értékeken, metódushívásokon, generikus típusok 
példányosításán, ősosztályokon, interfészek megvalósításán, mezők és külső 
típusok definiálásán, valamint attribútumok használatán keresztül. A jó 
szoftvertervezési elvek azt diktálják, hogy a típusok és műveleteik között 
magas kohéziónak és kevés csatolásnak kell lennie. A műveletekhez 
kapcsolódó magas csatolási szám azt jelzi, hogy nehezen újrahasznosítható 
és karbantartható kóddal (tervezéssel) állunk szemben, mert túl sok a más 
típusoktól való függőség. 

Lines of Code Kódsorok száma. Ez a metrika a kódsorok megközelítő számát mutatja. Ez a 
szám nem a forráskód sorainak valódi számán alapszik (ez függhet a 
kódolási stílustól), hanem a generált közbenső kódból (IL kód) áll elő. A 
nagyon magas szám azt jelzi, hogy egy típus vagy művelet túl sok dolgot 
próbál csinálni, és inkább kisebb darabokra kellene azt szétbontani. 

Az ismétlődő kódrészek felismerése hasznos funkció, hiszen ez az adott részek refaktorizálására ad 
lehetőséget. Az Analyze → Analyze Solution for Code Clones funkció segítségével megtalálhatjuk ezeket a 
programrészleteket, és kiemelhetjük, átalakíthatjuk azokat. 

A Code Lens használata 
A Visual Studio 2013 Ultimate változatában megjelent Code Lens funkció komoly segítséget jelenthet a 
fejlesztők számára a kód használata, szerkesztése, megértése során. Ez a funkció a típusok, műveleteik, 
tulajdonságaik és egyéb tagjaik kapcsán fontos információkat jelenít meg, ahogyan azt a 3-31 ábra is 
mutatja. 
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3-31 ábra: Code Lens információ megjelenítése 

A Code Lens információ a típusok és műveletek fölött szerepel, ahogyan azt a 3-31 ábrán a bekeretezett 
rész is mutatja. Ebből például azonnal látható, hogy a PutMessage műveletre 25 helyen van hivatkozás a 
forráskódban, és mind a 12 teszteset, amely ezt a műveletet használja, sikeresen lefutott. Azt is 
megállapíthatjuk, hogy a művelet karbantarthatósági indexe 55 (a 0-100 skálán). 
A megjelenített információk linkként is működnek. A 3-32 ábra azt mutatja, hogy a hivatkozások számára 
kattintva meg is tekinthetjük azokat. Ezek a hivatkozások természetesen nemcsak információt nyújtanak, 
hanem egyúttal segítik is fejlesztő munkáját: elegendő egy dupla kattintás az adott hivatkozásra, és a 
kódszerkesztő máris az adott helyre navigál. 

 
3-32 ábra: Kódhivatkozások megtekintése a Code Lens segítségével 

A Code Lens beépített funkcionalitása kiterjeszthető. A fejlesztőknek lehetőségük van olyan kiegészítések 
írására, amelyek beilleszkednek a Code Lens infrastruktúrájába és további információt jelenítenek meg az 
adott típusról, illetve műveletről, valamint további funkciókat tesznek elérhetővé. A fenti ábrákon a kód 
karbantarthatóságára vonatkozó információ ilyen – a Tools → Extensions and Updates funkcióval letölthető 
– kiegészítés révén valósul meg. 

Összegzés 
A Visual Studio Online rengeteg olyan hasznos funkciót tartalmaz, amely az agilis fejlesztést – és az ahhoz 
kapcsolódó csoportmunkát – segíti. Kisméretű (legfeljebb 5 tagú) csapatok számára ingyen elérhető a 
Visual Studio Express eszközeivel. A csapattagok a Microsoft Account fiókjuk segítségével használhatják a 
szolgáltatást, amely a felhőben tárolja a csapatmunka alapját jelentő listákat, bejegyzéseket, illetve a 
forráskód verzióit. 
A Visual Studio Online beépített módon támogatja a Scrum legújabb változatának használatát segítő 
folyamatsablont, ezt egy új projekt létrehozása során tudjuk kiválasztani. 
A csapat tagjai a Visual Studio környezetében felhasználói fiókjukkal be tudnak jelentkezni az online 
szolgáltatás környezetébe, és a csapatmunkához használt funkciókat nemcsak a portálon, hanem a 
fejlesztőkörnyezeten keresztül is elérhetik. 
A következő fejezetben megismerkedhetsz a Scrum használatának alapvető eszközével, a backloggal, és 
megtanulhatod, hogyan használható az a kifejlesztendő termék képességeinek kezelésére. 
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4. A product backlog kezelése 

Ebben a fejezetben az alábbi témákat ismerheted meg: 
  Hogyan épül fel a product backlog, és melyek a legfontosabb jellemzői? 
  Milyen módon bontjuk le a product backlog nagyobb, nehezen kezelhető darabjait kisebb, 

áttekinthető méretű és önállóan megvalósítható elemekre? 
  Mi az a user story, és a megfogalmazásához használt user voice szerkezet? 
  Hogyan priorizáljuk a backlog elemeit az üzleti értékek figyelembevételével? 
  Hogyan használhatjuk a Visual Studio funkcióit a backlog kezeléséhez? 

A könyv 2. fejezetében már megtanulhattad, hogy a Scrum tevékenységei mind egy pontos és megfelelően 
részletes listára építenek, amely a termék megvalósításához szükséges tevékenységeket tartalmazza. A 
csapat – a product owner és a megvalósításban részt vevő fejlesztők – ezt a listát tekintik alapnak, az itt 
szereplő információ vezeti munkájukat az aktuális sprint tevékenységeinek végrehajtása során éppen úgy, 
mint a következő sprintek előkészítése során. Ebben a fejezetben közelebbről is áttekintheted, hogyan épül 
fel az a lista – a product backlog –, és milyen módon kezeli azt a Scrum. 

A product backlog jellemzői 
Az agilis projektmenedzsment módszerek egyik legfontosabb alapelve a változás elfogadása a projekt alatt. 
A lean szemlélet bemutatásakor láthattuk, hogy a túl korai, túl részletes követelményspecifikáció számtalan 
veszteség forrása lehet. A Scrum éppen ezért egy élő követelményspecifikációt vezet be, amelynek 
természetes jellemzője, hogy a projekt alatt folyamatosan változik, fejlődik. A követelmények forrása a 
product backlog, ennek vezetése és naprakész állapotban tartása a product owner felelőssége. A product 
backlog legfontosabb jellemzőit az angol DEEP (mély) betűszó segít megjegyezni. 

  Detailed appropriately (megfelelően részletezett). Ez azt jelenti, hogy a product backlog elemei 
éppen olyan szintű részletezettséggel kidolgozottak, amennyi szükséges ahhoz, hogy a csapat 
dolgozni tudjon, de ne legyen túl részletes ahhoz, hogy az esetlegesen megváltozó követelmények 
miatt jelentős átdolgozást igényeljen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a product backlog tetején 
lévő elemek – amelyek közel állnak ahhoz, hogy a csapat megvalósítsa őket – részletesen 
kidolgozottak, míg a backlog alján lévő elemek elnagyoltak, éppen annyi információt tartalmaznak, 
hogy nagyjából tudni lehessen, milyen nagyságrendű feladatok állnak még a csapat előtt. 

  Estimated (becsült). A backlog elemeihez a rendelkezésre álló információk alapján a csapat 
becslést rendel, amely az adott backlog elem megvalósításához szükséges munkamennyiséget 
mutatja. A becslésről a 6. fejezetben részletesebben is írunk. 

  Emergent (fejlődő). A product backlog sohasem végleges: ahogy a projekt előrehaladtával egyre 
több információhoz jutunk, úgy a product backlogot is folyamatosan frissítjük ezekkel. Ahogy a 
backlog tetején lévő elemeket a csapat megvalósítja, úgy a lejjebb lévő elemek folyamatosan a 
backlog teteje felé vándorolnak, és egyre részletesebben kidolgozottakká válnak. 

  Prioritized (priorizált). Ahogy arról már korábban is szó volt, a backlog elemei a megvalósítási 
sorrendjükben követik egymást, tehát a product owner a sorrend meghatározásával egyúttal 
prioritásokat is rendel az elemekhez. 

A fentiek alapján látszik, hogy a product backlog elemei nem egyenszilárdságúak, a tetején lévők 
részletesen kidolgozott, fejlesztésre alkalmas szinten specifikáltak, míg egyre lejjebb haladva egyre kevésbé 
kidolgozott, egyre nagyobb méretű elemeket találunk, ahogyan azt a 4-1 ábra is mutatja. 
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4-1 ábra: A product backlog jéghegy 

A product backlog elemei a lista teteje felé haladva elaprózódnak, emiatt sokan szokták azt egy jéghegyhez 
hasonlítani. 

A product backlog elemei 
Habár a product backlogot leggyakrabban úgy szokták jellemezni, hogy az a fejlesztendő termék által 
megvalósított funkciók gyűjtőhelye, nem szabad megfeledkezni arról, hogy az minden olyan feladatot 
tartalmaz, aminek a megvalósítása szükséges a termék leszállításához. A backlog tehát jellemzően az alábbi 
típusú elemeket tartalmazza: 

  Új funkciók 
  Módosítások 
  Hibák 
  Műszaki feladatok (például refaktorálás, telepítés stb.) 
  Tanulás, kísérletek 

A product backlog tehát a hibajavítási és módosítási feladatokat egyaránt tartalmazza, mivel ezeket 
egyaránt el kell végezni ahhoz, hogy a felhasználók által igényelt termékjellemzőket elérjük. 

„User voice” szerkezet 
A Scrum csapatok által leggyakrabban használt backlog elem megfogalmazási forma az ún. user voice, azaz 
a „felhasználó hangja” szerkezet, mely onnan kapta a nevét, hogy a tágabb értelemben vett felhasználók 
(helyesebb lenne talán érdekelteknek nevezni őket) szemszögéből fogalmazza meg a feladatokat, 
követelményeket: 

Adott szerepkörben lévő felhasználóként szeretnék egy rendszer szolgáltatást azért, hogy elérjek egy célt. 

A szerkezet nagy előnye, hogy a követelménykezelés legfontosabb elemeit tartalmazza, azaz pontosan 
meghatározza, hogy mely szerepkörben lévő felhasználó igényeit igyekszünk kielégíteni az adott feladat 
megvalósításával, tartalmazza, hogy milyen szolgáltatásra van szüksége az adott felhasználónak, illetve 
rögzíti azt is, hogy mi az a mögöttes szándék, amelyet a felhasználó el akar érni az adott rendszerfunkció 
segítségével.  
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Sztorik 
A user story az agilis követelménykezelés során leggyakrabban használt fogalom. Érdekes módon ennek 
ellenére nem teljesen konzisztens a fogalom használata a különböző szakirodalmakban és csapatoknál. 
Gyakran a user story fogalmat összemossák a user voice szerkezettel, utalva ezzel arra, hogy a user story 
egy adott felhasználó szempontjából megfogalmazott elvárás. Mások a user story fogalmat azokra a 
backlog elemekre alkalmazzák, melyek elég kicsik és eléggé jól definiáltak ahhoz, hogy egy csapat egyetlen 
sprintben megvalósítsa őket. Ebben a könyvben mi az utóbbi fogalomhasználatot fogjuk követni, azaz a 
user story alatt egy olyan backlog elemet fogunk érteni, amit a felhasználó szemszögéből fogalmaztunk 
meg (user voice szerkezetben), és elég jól definiált, illetve eléggé kicsi feladat ahhoz, hogy egy Scrum 
csapat egyetlen sprintben megvalósítsa. 
Ahhoz, hogy egy backlog elemet user storynak hívhassunk, hat jellemzőnek kell megfelelnie. Ezeket a 
legkönnyebben az angol INVEST betűszó segítségével lehet megjegyezni. 

  Independent, azaz független. A backlogban szereplő sztorik egymástól függetlenül 
megvalósíthatók és tesztelhetők. Fontos tisztázni, hogy a függetlenség nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy a többi sztori nélkül önállóan is alkalmas arra, hogy a felhasználók számára élesbe állítsuk, azt 
viszont mindenképpen jelenti, hogy a sztori önállóan ellenőrizhető. 

  Negotiable, azaz tárgyalható. A sztori nem a követelmény kőbe vésett megfogalmazása, hanem a 
felhasználói szándék megjelenítése. Éppen ezért a csapat és a product owner közösen értelmezheti 
és pontosíthatja azt. 

  Valuable, azaz értéket képvisel. Minden sztorinak valamilyen módon értékesnek kell lennie a 
projekt valamelyik érintettje (lehetőleg a szponzor, vagy a végfelhasználó) számára. Ezt az értéket 
világosan meg kell tudni fogalmazni. 

  Estimable, azaz becsülhető. A sztori elég jól definiált ahhoz, hogy a megvalósítás erőforrás-
szükségletét (a sztori méretét) becsülni tudjuk. Ha egy sztori (eposz) mérete nem becsülhető, az 
túlzott komplexitást jelent, amit további szétbontással lehet csökkenteni. A becslés nemcsak az 
előre jelezhetőség és tervezhetőség miatt fontos, hanem segít felderíteni a homályos 
követelményeket is. 

  Small, azaz kicsi. A sztorik elég kicsik ahhoz, hogy egy Scrum csapat egyetlen sprint alatt 
potenciálisan telepíthető állapotban megvalósítsa. 

  Testable, azaz tesztelhető. A sztorik elfogadási szempontjai és sikerkritériumai világosan 
definiáltak, azaz ellenőrizhető, hogy a sztori elkészítése megfelel-e az elvárásoknak. Ez ugyanúgy 
jelenti az elvárások világos megfogalmazását, mint a megvalósítás hibátlanságát. 

Eposzok 
Az eposz olyan backlog elem, ami általában egy összetett feladatot takar, és még nem eléggé részletezett 
ahhoz, hogy a csapat megvalósítsa. Jellemzően az eposzokat is igyekszünk user voice szerkezetben 
megfogalmazni azért, hogy egyértelműen azonosítható legyen a backlog elem célja. Az eposzok tehát 
olyan nagyvonalúan megfogalmazott követelmények, célkitűzések, amelyeket a későbbiekben még tovább 
fogunk bontani. 

Témák 
A témák az agilis követelménykezelés legmagasabb szintű rendszerezési szintjét képviselik. Egy-egy 
témába több eposz, illetve sztori tartozhat. Gyakran a témákat nem is tekintik a product backlog részének, 
hanem egyfajta csoportosítási szempontként kezelik őket.  
Gyakorlati példa nélkül nem könnyű megérteni ezt a rendszert, ezért nézzük meg egy képzeletbeli 
alkalmazás konkrét product backlogjának építési folyamatát! 

Példa: a Younderwater projekt 
Képzeljük el a következő helyzetet:  
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A CyberMuszkli egy kis magyar cég, ami már számtalan alkalmazást fejlesztett ki nagyvállalati ügyfelei 
számára, és az ott alkalmazott szoftverfejlesztési projektek irányából fokozatosan az agilis módszerek 
irányába mozdult el. Jól ismerik a Visual Studiót és a .NET-et. Elhatározták, hogy egy hat hétig tartó kísérleti 
projektbe kezdenek, amelyben elkészítik Younderwater nevű alkalmazásukat, és megvizsgálják, hogy 
ötletük életképes-e. 
A Younderwater olyan egyszerű alkalmazás, amely segítségével amatőr (rekreációs) búvárok online 
rögzíthetik merüléseik adatait, azok technikai paramétereit és a merülési élményeikhez kapcsolódó 
információkat. Ezeket a közösség tagjaival megosztva olyan összesített információk állhatnak elő az egyedi 
merülési adatokból, amelyek segíthetik a közösség tagjait búvártúráik megszervezésében, illetve az utazási 
célpontjaik közelében található merülőhelyek megismerésében. 
Előzetes becsléseik szerint kb. négy hónapnyi üzemeltetésre és kb. tízhétnyi fejlesztésre elegendő 
tartalékuk van, minden ezen túlnyúló költekezés a cég üzleti terveit veszélyezteti. 
Az alkalmazás üzleti modelljéről sok elgondolásuk van. Ha megfelelő méretű közösséget tudnak a hátuk 
mögött, akkor várhatóan búvárbázisokkal, utazási irodákkal, illetve búvárfelszerelések gyártásával 
foglalkozó cégekkel tudnak olyan jutalékos rendszerű megállapodást kötni, amely segítségével egy jól 
jövedelmező rendszer tulajdonosaivá válhatnak. 
A cég úgy döntött, hogy Scrum keretrendszerben dolgozva három egyenként kéthetes sprint során hozza 
létre és próbálja ki a Younderwater alkalmazásának kezdeti változatát. 

A product backlog kezdemény 
Az első lépés, hogy a termék gazdája – a product owner – meghatározza a legfontosabb felhasználói 
csoportokat és user voice szerkezetben megfogalmazza az általuk támasztott legfontosabb elvárásokat. A 
termékgazda úgy gondolkodik, hogy első körben három csoportra osztja a felhasználókat és az ő 
elsődleges elvárásaikat igyekszik megfogalmazni. 

Hobbibúvárként a merülési naplómat elektronikusan akarom vezetni azért, hogy megoszthassam másokkal, és 
bármikor, bárhonnan megtekinthessem a korábbi merüléseim összefoglalóit. 
 
Túrára készülő búvárként meg akarom nézni más búvárok élménybeszámolóit az utazási célpontom környékén 
lévő merülőhelyekről azért, hogy eldönthessem, hogy melyik merülőhelyeket látogassam meg. 
 
Búvárbázis üzemeltetőként kapcsolatba akarok lépni azokkal a búvárokkal, akik a mi környékünkre 
terveznek utazni a következő időszakban azért, hogy felhívjam a figyelmüket az általunk nyújtott 
szolgáltatásokra és magunkhoz csalogathassam őket. 

Ebben a formájában a termékgazda elvárásai még nem alkalmasak arra, hogy a fejlesztőcsapat megkezdje 
a munkát a projekten. Ez még nem nevezhető product backlognak, az elemeit mindenképpen tovább kell 
bontani és megvalósítási sorrendbe kell tudni rendezni. 

A backlog elemek pontosítása és felbontása 
Angolul backlog groomingnak (fésülés, rendezgetés) nevezik azt a tevékenységet, amely során a 
termékgazda és a fejlesztőcsapat rendszerezi, pontosítja, felbontja a backlog elemeit. 
A Younderwater rendszer magas szintű elvárásainak felbontását a termékgazda az elsőnek megvalósítandó 
szolgáltatással kezdi, ami megítélése szerint a következő: 

Hobbibúvárként a merülési naplómat elektronikusan akarom vezetni azért, hogy megoszthassam másokkal, és 
bármikor, bárhonnan megtekinthessem a korábbi merüléseim összefoglalóit. 

Mivel a rendszer minden további szolgáltatása az elektronikusan vezetett merülési naplók adataira épül, 
ezért úgy dönt, hogy ezzel a szolgáltatással fogja kezdeni a rendszer megvalósítását.  
A magas szintű elvárásokat az elfogadási kritériumok felsorolásával bontja tovább úgy, hogy felteszi a 
kérdést: hobby búvárként milyen elvárásokat támasztanék az elektronikus merülési naplóval szemben? 
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Néhány búvárral folytatott interjú, majd a csapattal közösen tartott ötletelés után a következő 
kritériumokat írja fel: 

  Rögzíteni akarom egy merülés legfontosabb alapadatait (mélység, merülési idő, helyszín, 
merülőtárs neve stb.). 

  Fel akarom tölteni a merülés során készített fényképeimet. 
  Böngészni akarom a merülési naplóm korábbi bejegyzéseit. 
  Meg akarom osztani másokkal a teljes merülési naplót vagy az egyes merülési bejegyzéseket. 
  Böngészni akarom mások nyilvános merülési naplóbejegyzéseit. 

Ha jobban megnézzük ezeket az elvárásokat, akkor azt láthatjuk, hogy ezek mindegyike megfogalmazható 
önálló user storyként.  

Rögzíteni akarom egy merülés legfontosabb alapadatait (mélység, merülési idő, helyszín, merülőtárs neve 
stb.). 

Ez így még nem igazán szép „user voice” szerkezet, ezért dolgozzunk még rajta egy kicsit! 

Online merülési naplót vezető búvárként a merüléseim alapján rögzíteni akarom a standard merülési napló 
bejegyzési információkat, hogy minden olyan adatot megőrizzek magamnak, ami egy elfogadott papír alapú 
merülési naplóban megszokott, illetve azért, hogy később igazolhassam vele a merüléseimet. 

Itt máris megérthetjük, hogy miért volt fontos teljes user voice szerkezetben megfogalmazni az elvárást! 
Ami igazán érdekel bennünket, annak a felhasználói szándéknak a megértése, aminek a kielégítése 
érdekében egy adott termékképességet meg akarunk valósítani. Mi is itt a valódi felhasználói szándék? 

Online merülési naplót vezető búvárként a merüléseim alapján rögzíteni akarom a standard merülési napló 
bejegyzési információkat, hogy minden olyan adatot megőrizzek magamnak, ami egy elfogadott papír alapú 
merülési naplóban megszokott, illetve azért, hogy később igazolhassam vele a merüléseimet. 

Itt a valóságban két, egymástól jól elkülöníthető felhasználói szándékról beszélünk, amiket észrevétlenül 
egyetlen elfogadási kritériumba csomagoltunk. A felhasználó egyik szándéka, hogy megőrizze saját maga 
számára a merülés során rögzített adatokat, a másik pedig az, hogy igazolni tudja a merülései során 
szerzett tapasztalatait. 

A merülések igazolását a búvárok azért használják, mert egy-egy búvártúrán nagyobb szabadságot élvezhetnek, ha 
nagy tapasztalatot tudnak igazolni, illetve a minősítési rendszerek is előírnak bizonyos merülési mennyiséget és 
merüléstípusokat – pl. éjszakai merülések megléte – ahhoz, hogy magasabb fokozatot adjanak egy búvárnak. 

A merülési tapasztalat igazolására általában a merülőtárs és/vagy a merülésvezető aláírása, valamint a 
merülést szervező búvárbázis pecsétje szolgál a merülési naplóban. 
Ennek ismeretében tehát újra tovább bonthatjuk a user storynkat, két önálló elemre. Az első story a 
felhasználó azon szándékát fogalmazza meg, hogy ő maga böngészhesse korábbi merüléseit. 

Online merülési naplót vezető búvárként a standard papír alapú merülési naplókban megszokott adatokat 
szeretném rögzíteni a rendszerben azért, hogy később átnézhessem a korábbi merüléseim összefoglalóit. 

A második user storyban megfogalmazott felhasználói szándék viszont kifejezetten az igazolásra 
alkalmasságról szól: 
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Online merülési naplót vezető búvárként azt szeretném, ha az elektronikus merülési naplóm is alkalmas 
lenne arra, hogy igazoljam a merüléseimet. 

A következő lépés, hogy az így keletkezett, felbontott user storykat is további elfogadási kritériumokkal 
pontosítjuk: 

Online merülési naplót vezető búvárként a standard papír alapú merülési naplókban megszokott adatokat 
szeretném rögzíteni a rendszerben azért, hogy később átnézhessem a korábbi merüléseim összefoglalóit. 

  Kötelezően rögzítendők a következő adatok: 
� Merülés helye 
� Legnagyobb merülési mélység 
� Merülés időtartama 

  Opcionálisan rögzíthetők az alábbi adatok: 
� Rövid szöveges leírás a merülés legfontosabb jellemzőiről 
� Búvárpalack űrtartalma 
� Alkalmazott légzőgázkeverék 
� Palackban lévő nyomás a merülés megkezdésekor 
� Palackban lévő nyomás a merülés végén 
� Merülőtárs neve 
� Merülés során viselt súly 
� Vízhőmérséklet 

Az agilis szoftverfejlesztésben szeretjük a lehető legegyszerűbb megoldásokat alkalmazni, ezért a product 
backlog elemeit gyakran rögzítjük kártyákra. Nézzük meg (4-2 ábra), hogyan nézne ki a merülések 
igazolását célzó user story egy kártyán! 

 

4-2 ábra: A user story kártya 
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Láthatjuk, hogy ez a user story is meglehetősen komplex, nagyon messzire vezető funkciókat kezdett el 
feltárni. Lényegében kijelenthetjük, hogy ez is inkább eposz, mint user story. Ábrázoljuk (4-3 ábra), hogy 
hol is tartunk a product backlog rendszerezésében! 

 
4-3 ábra: A product backlog felbontása 

Így egyben ábrázolva az eddigi munkánkat, kezdenek kirajzolódni egy user storykat és eposzokat is 
tartalmazó product backlog elemei. A „Hobbibúvárként a merülési naplómat elektronikusan akarom vezetni 
azért, hogy megoszthassam másokkal, és bármikor, bárhonnan megtekinthessem a korábbi merüléseim 
összefoglalóit” eposzt egész jól felbontottuk. Eközben találtunk még egy eposzt, ami a merülések 
igazolásának igényét fogalmazza meg. A product owner úgy dönt, hogy ez az eposz nem kritikus 
fontosságú, majd esetleg egy későbbi verzióban megvalósítja a csapat. 
A product owner újra átfésüli a product backlogot, pontosítja a fogalmazást (user voice szerkezetbe teszi az 
elemeket), és megszünteti a redundanciát a backlog elemei között, azaz kitörli a felbontott eposzokat. 
Ennek során az alábbi pontosításokat teszi. 
Miután átfogalmazta a „Böngészni akarom mások nyilvános merülési naplóbejegyzéseit” elemet, rájön, hogy 
a „Túrára készülő búvárként meg akarom nézni más búvárok élménybeszámolóit az utazási célpontom 
környékén lévő merülőhelyekről azért, hogy eldönthessem, hogy melyik merülőhelyeket látogassam meg” 
eposz sok szempontból nagyon hasonló értelmezést sugall. Igen ám, de ez utóbbival az igazi felhasználói 
szándék az, hogy megtalálja a legjobb merülőhelyet a rendszer segítségével. Ezért ennek megfelelően 
fogalmazza át az eposzt – a folyamatot a 4-4 ábra mutatja be. 
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4-4 ábra: Backlog elemek pontosítása, átfogalmazása 

A backlog elemek rendszerezésének eredményeként a product owner a 4-5 ábrán látható product 
backlogot állította elő. (Minél vastagabb keretben szerepel egy elem, annál inkább nagyobb méretűnek 
gondoljuk.)  

 
4-5 ábra: A megfelelő szerkezetbe hozott backlog elemek 
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Ne feledjük, hogy a backlog rendben tartása a product owner felelőssége, de általában nem egyedül, 
hanem a csapat tagjainak bevonásával, velük gyakran egyeztetve, sokszor gyakran használt 
műhelytechnikákkal (ötletelés, pontosítás, megvitatás) formájában azonosítják a backlog elemeket. 

A backlog priorizálása 
A termékhez tartozó feladatok backlogba sorolása nagyon fontos eleme a Scrum szemléletnek, de ez még 
önmagában nem segíti a csapatot abban a tevékenységében, hogy a megfelelő user storykat valósítsa meg 
egy-egy sprint során. Ahogyan azt korábban már megtanultad, a product owner a csapat tagjainak 
segítségével folyamatosan kezeli és elemzi a product backlogot azért, hogy az egyes bejegyzésekre 
ráfordításbecsléseket adjon, illetve a backlog elemeit priorizálja. 

A 6. fejezetben részletesen bemutatjuk, milyen – meglepően egyszerű, bár szokatlannak tűnő – becslési technikákat 
alkalmaz a csapat a user storyk ráfordításának meghatározására. Előzetesen erről csak annyit árulunk el, hogy 
ezeknek a becsléseknek a célja nem a megvalósítás becsült óraszámának körvonalazása, hanem a feladat relatív 
méretének meghatározása. 

A priorizálás mindig a termékek életciklusával foglalkozó szakemberek és a projektmenedzserek egyik 
legfontosabb feladata volt és lesz. A hagyományos projektmenedzsment technikák és a vízesés modell 
gyakorlati alkalmazásához kötődő technikák ezt általában úgy oldják meg, hogy a priorizálandó 
feladatokhoz számszerű prioritásértéket (általában az alacsonyabb érték magasabb prioritást jelöl) vagy 
címkéket (pl. „kritikus”, „fontos”, „hasznos”) rendelnek. 
Ezek sokat segítenek, de mégsem teszik egyértelművé a priorizálás után a feladatok végrehajtási sorrendjét. 
Ha például egy projekt során 100 megoldandó feladat van, amelyet 5 prioritási kategóriába sorolunk, akkor 
a skatulya elv alapján van olyan prioritáscsoport, amely legalább 20 elemet tartalmaz. Hogyan találjuk ki, 
hogy az egy prioritáscsoportba tartozó elemeket milyen sorrendben valósítsuk meg? Mi történik, ha egy 
tevékenység prioritása egy változásnak megfelelően megnő, vagy éppen lecsökken? Gyakran ez azt jelenti, 
hogy a priorizálás mellett még az egyes csoportok elemeit külön-külön is sorrendezni kell. 

Backlog bejegyzések sorrendisége 
Miért is van szüksége a prioritások használatára? Nyilvánvalóan azért, hogy meghatározhassuk, a rengeteg 
megvalósításra váró termékképesség közül melyeket valósítsuk meg korábban, és melyeket hagyjuk 
későbbre. 
A Scrum a prioritások kezelésére sokkal egyszerűbb – és teljesen kézenfekvő – megoldást használ ennek a 
kérdésnek a kezelésére, mint a hagyományos projektmenedzsment módszerek. A Scrum azt a backlog 
elemet tekinti magasabb prioritásúnak, amelyik magasabban – a backlog tetejéhez közelebb – van. Ez 
egyértelmű végrehajtási sorrendet ad, és nem okoz olyan problémákat, mint a prioritáscsoportok. Ha a 
körülmények változása kapcsán ezen a prioritáson változtatni kell, azt a product owner egyszerűen a 
backlog bejegyzéseinek átrendezésével – a megfelelő sorrend kialakításával – oldja meg. 

Értékalapú sorrendiség 
A Scrum folyamatosan olyan termékképességek leszállítására törekszik, amelyek azonnal értéket adnak a 
megrendelőnek, a felhasználóknak. Értelemszerűen arra törekszik, hogy a nagyobb értékű 
termékképességek leszállítását vegye előre, hiszen így tudja a lehető legrövidebb idő alatt a legtöbb 
értéket termelni. 
Nem mindig egyszerű egy termékképesség értékét meghatározni. A közvetlenül üzleti folyamatokhoz, 
funkciókhoz kötődő képességek értékét könnyű lehet megbecsülni, hiszen a legtöbbhöz már konkrét 
használati tapasztalat is tartozik, vagy az ügyfél valamilyen piackutatás, hatástanulmány segítségével már 
tisztában lehet a hozzávetőleges értékkel. 
Sokkal nehezebb az infrastruktúrához tartozó vagy a kisegítő képességek értékének megbecslése. Meg 
tudná valaki mondani, hogy mi az értéke a felhasználó bejelentkezését biztosító funkciónak? Ebben és az 
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ehhez hasonló esetekben az értéket fordított logikával tudjuk meghatározni: mit veszítek a rendszerben 
azáltal, hogy az adott képességet nem valósítom meg? Így már sokkal könnyebb a bejelentkezés értékét is 
meghatározni: ez nagyon fontos, hiszen e képesség nélkül nem tudom az ügyfeleknél üzembe helyezni a 
terméket. 
Az érték megbecslése önmagában csak egy része a backlog elemeinek priorizálásához használt 
információknak. Az egyes termékképességeket a megvalósítás kockázata szempontjából is célszerű 
megvizsgálnunk, majd az érték/kockázat alapján elhelyezni egy „bűvös négyzetben”, amelyet a 4-6 ábra 
mutat be. 
Ez a négyzet a backlog elemeit négy zónába osztja szét aszerint, hogy kockázatuk magas-e vagy alacsony 
(vízszintes tengely), illetve magas vagy alacsony értéket adnak-e a termékhez (függőleges tengely). 

 
4-6 ábra: A backlog bejegyzések felosztása kockázat és érték szerint 

A Scrum a besorolás után egyszerűvé teszi a termékelemek megvalósítási sorrendjének kialakítását az 
alábbi javaslattal: 
Legelőször azokat a termékképességeket valósítsuk meg, amelyek értéke és kockázata is magas! Bár az a 
szemlélet, hogy minél előbb minél több értéket szállítsunk le, azt indokolná, hogy először a magas értékű 
és alacsony kockázatú backlog elemekkel kezdjünk el foglalkozni, mégsem ezt tesszük. Ennek oka az, hogy 
a magas kockázatú termékképességeket előre véve több időnk marad egy projekt során a kockázatok 
csökkentésére, és nagyobb eséllyel több képességet szállítunk le időben, mintha a kockázatok kezelését 
csak a projekt későbbi szakaszában végeznénk. A legtöbb projekten a kockázatok későn történő 
felismerése, illetve kezelése komoly csúszásokat, akár a projekt bukását okozhatja! Azzal, hogy ezek 
kezelését előre vesszük, nagyobb esélyt biztosítunk ezeknek a csúszásoknak az elkerülésére. 
Ezek után valósítsuk meg a magas értékű és alacsony kockázatú képességeket, majd folytassuk az alacsony 
értékű és alacsony kockázatú elemekkel! 
A bűvös négyzet utolsó negyedében találjuk azokat a backlog elemeket, amelyeket alacsony érték jellemez 
a magas kockázat mellett. A Scrum javaslata egyszerű: ezeket a termékképességeket ne valósítsuk meg! 
Miért is akarnánk a megrendelőknek és felhasználóknak olyasmit adni, amelynek alacsony az értéke, de 
magas a kockázata? Ezt úgy is lefordíthatjuk magunknak, hogy magas megvalósítási költség mellett csak 
kevés értéket szolgáltatunk. Költsük inkább akkor ugyanezt az összeget arra, hogy valamilyen nagyobb 
értékű termékképességet szolgáltassunk! 

A backlog kezelése a Visual Studio Online eszközeivel 
Most már nagyon sok mindent tudsz a backlog kezeléséről, itt az ideje, hogy megmutassuk a gyakorlatban, 
hogyan is néz ki mindez a Visual Studio alkalmazásával. 
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A Visual Studio Online portáljára bejelentkezés után (ahogyan ezt a 3. fejezetben megmutattuk) először ki 
kell választanod azt a team projektet, amelyet használni szeretnél (a Browse funkció segítségével). A projekt 
az áttekintő képernyőjével jelenik meg, ahogy azt a 4-7 ábra mutatja. 

 
4-7 ábra: A team projekt áttekintő képernyője 

A képernyő tetején található fülek (Code, Work, Build, Test) a fő tevékenységi köröket foglalják össze: 
  Code: a forráskód kezeléséhez kapcsolódó funkciók 
  Work: a projekthez kacsolódó listák, munkadarabok kezelése. Itt érheted el a product backlog 

elemeit, illetve a sprintekhez tartozó tevékenységeket. 
  Build: a kódépítéshez (a termék fordításához, automatikus teszteléséhez) tartozó szolgáltatások 
  Test: a manuális tesztezéshez tartozó funkciók 

A product backlog kezeléséhez válaszd a Work fület! 
A képernyőn a team projekthez tartozó backlog listák jelennek meg, ezeket a 4-8 ábra mutatja meg. A 
képernyő bal oldalán a termék egészének kezeléséhez tartozó backlog listákat éppen úgy megtekintheted 
(Features, Backlog items), mint az egyes sprintekhez tartozó listákat. Lehetőséged van arra, hogy a listák 
tartalmát a Queries fülön összeállítható lekérdezések segítségével szűkíthesd – ezzel a Visual Studio 
képességgel ebben a fejezetben nem foglalkozunk. 

 
4-8 ábra: Az üres product backlog 

A Visual Studio Online olyan eszköz, amely a hagyományos vízesés alapú módszerekhez éppen úgy 
támogatást kíván adni, mint az agilis módszerekhez, és a használata, kezelése az agilitásra bátorítja a 
felhasználókat. Nemcsak a Scrum, hanem más agilis módszerek használatát is segíteni igyekszik, és a 
felületét ennek megfelelően alakították ki. 

Témák és eposzok kialakítása 
A Features lista tartalmazza a product backlog témáit és eposzait, ezeket azonban a Visual Studio nem 
választja szét, illetve a közöttük lévő hierarchia kialakítását sem támogatja. 
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Kezdjük az ismerkedést a Younderwater alkalmazás témáinak kialakításával! Bár ebben a fejezetben 
alapvetően a merülési naplóhoz kapcsolódó képességekkel kezdtük az alkalmazás megismerését, a 
kezdetekkor a CyberMuszkli több fontos témát is bevont a termék tervezett képességeinek körébe: 

  Online merülési napló vezetése 
  Fotók kezelése 
  Utazások tervezése 
  Közösségi szolgáltatások 
  Búvárközpontok és utazási irodák támogatása 

Nézzük meg, hogyan is lehet ezeket rögzíteni! 
1. A Features listán állva kattints a New gombra, és a megjelenő panelen gépeld be az Online 

merülési napló vezetése témanevet – ahogyan azt a 4-9 ábrán látod –, majd kattints az Add 
gombra! 

 
4-9 ábra: Az új téma címének beírása 

2. Az új képesség megjelenik a listában, ahogyan azt a 4-10 ábra is mutatja. Duplán a témára 
kattintva, vagy a jobb egérgombbal előhívott gyorsmenüben az Open parancsot választva 
megjelenítheted a témához tartozó kártyát (4-11 ábra). 

 
4-10 ábra: Az új téma a backlogban 

A téma kártyáján sok jellemzőt adhatsz meg – ugyanazokat, amelyeket a többi backlog bejegyzésnél is. 
Ezek közül a Scrum a Description és Acceptance Criteria mezőket tartja legfontosabbnak, hiszen ezek 
hordozzák a legtöbb információt. A Description mezőben adhatod meg a téma kifejtését, az Acceptance 
Criteria mezőben pedig azt írhatod le, hogy milyen szempontok alapján, milyen módszerekkel biztosítja a 
csapat a témához tartozó képességhalmaz teljességének ellenőrzését. 
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4-11 ábra: A téma adatlapja 

Az Assigned mezőt használhatod a téma felelősének kiválasztására, a State mezőt pedig a téma 
állapotának (pl. elfogadott, kidolgozott stb.) jelzésére. 

Ahogyan azt az előző fejezetrészekben megismerhetted, a Scrum a listaelemek sorrendjén keresztül kezeli a 
prioritásokat, így a Priority mezőt általában üresen hagyjuk. Bár itt az ábrán üresen szerepelnek a Description és az 
Acceptance Criteria mezők, ezeket azonban fontos a témák kapcsán kitöltened a csapat munkájának segítéséhez, az 
adott téma, illetve eposz jobb megértéséhez. 

3. Ha a New panel használata során nem adsz meg címet a Title mezőben, akkor azonnal a téma 
kártyájára kerülsz, amely figyelmeztet arra, hogy a címet kötelező kitölteni, és ekkor a címmel 
együtt a többi témajellemzőt is megadhatod. 

4. A megismert módon vedd fel még a „Fotók kezelése”, „Búvárközpontok és utazási irodák 
támogatása”, „Utazások tervezése” és „Közösségi szolgáltatások” témákat is! Azok a rögzítés 
sorrendjében jelennek meg, amint azt a 4-12 ábra mutatja. 

 
4-12 ábra: A rögzített témák 
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Az egyes témákat az egérrel megfogva feljebb vagy lejjebb mozgathatod a listában, ezzel változtatva a 
témák sorrendjét (prioritását). 

Láthatod, hogy a témák címét nem user voice szerkezetben adtuk meg. Ez azért van, mert a témák általában olyan 
nagy egységek, amelyek több eposzt is összefognak, és gyakran nem tudjuk ezzel a leírásmóddal jól kifejezni őket. 

Az eposzok és a termékképességek megadásánál azonban mindenképpen törekedj a user voice használatára! 

A témákhoz és eposzokhoz tartozó backlog elemek létrehozása 
Hasonlóan ahhoz, ahogyan a Features listában létrehoztuk a témákat és eposzokat, a Backlog items 
listában a backlog elemeit rögzíthetjük. Ha így teszünk, az adott backlog elem önálló – a témáktól és 
eposzoktól független – bejegyzésként jelenik meg. 
A Features lista lehetőséget biztosít arra is, hogy a már rögzített témát vagy eposzt bontsuk tovább. Ehhez 
kapcsoljuk át a lista aktuális nézetét a Features to Backlog items módra, ahogyan azt a 4-13 ábra is mutatja. 

 
4-13 ábra: A Features lista nézetének átkapcsolása 

Ebben a nézetben igen egyszerűen tudunk egy témához backlog bejegyzést készíteni. A téma neve mellett 
láthatóvá válik egy hozzáadás jel, amint az egeret fölé húzzuk. Erre rákattintva megjelenik a gyorsmenü, 
amelyből kiválaszthatjuk a létrehozandó backlog bejegyzés típusát, amint az a 4-14 ábrán látható. 

 
4-14 ábra: Új backlog bejegyzés hozzáadása a Features listából 

A megfelelő elemtípust kiválasztva feltűnik annak kártyája, és azt kitöltve létre is hozhatjuk az új backlog 
bejegyzést. A 4-15 ábra az egyik ilyen, az „Online merülési napló vezetése” user story létrehozását mutatja 
be. 
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4-15: A backlog bejegyzéshez tartozó kártya 

A kártyán a user story leírásához már a user voice szerkezetet használtuk, és amint az ábrán 
megfigyelheted, a leírásban adtuk meg azokat a részleteket, amelyeket a termékképesség működése 
szempontjából fontosnak – a user story részének – tartunk. Itt ezekből a naplóbejegyzés adatai láthatók. 
Ugyancsak alapvető a user story megvalósításához az Acceptance Criteria megadása, ez segít ugyanis 
annak definiálásában, hogy milyen módon fogjuk a képesség működését ellenőrizni – milyen feltételek 
teljesülése mellett tekintjük azt elfogadhatónak. 
A Save gombbal a kártya módosításait mentheted el, a Save and Close gombbal a mentés után le is 
zárhatod a kártyát. A létrehozott user story megjelenik a Features listán (csak a Features to Backlog items 
nézetben), amint azt a 4-16 ábrán láthatod. 

 
4-16 ábra: A téma (Feature) kapcsolódó user story bejegyzései is megjelennek 
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A Visual Studio Online által támogatott Scrum Guidance sablon a témákat és eposzokat nem különbözteti meg, 
azokat a Feature típusú bejegyzésben tárolja. A backlog bejegyzések létrehozása során a Product Backlog Item és 
Bug típusú bejegyzések rögzítését támogatja. Az előbbit a user story és egyéb munkadarabokhoz kapcsolódó 
teendők, az utóbbit a tesztelés során talált hibák rögzítésére használjuk. 

Az összes elem rögzítése után azok nemcsak a Features listán jelennek meg (4-17 ábra), hanem a Backlog 
items listában (4-18 ábra) is. 

 
4-17 ábra: A témához tartozó összes user story megtalálható a listában 

 
4-18 ábra: A user storyk önállóan láthatók a Backlog items listában 

A Features lista sajnos „elfelejti” a korábban beállított nézetet, és automatikusan a Features nézetre áll vissza a 
Features to Backlog items nézetről, ha elkapcsolsz onnan, majd később visszakapcsolsz. 
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Backlog bejegyzések utólagos hozzárendelése témákhoz és eposzokhoz 
Nem minden esetben tudjuk előre meghatározni a témákat, eposzokat és a hozzájuk tartozó user storykat 
pontosan. Amint a fejezet elején is láthattad, a megfelelően rendszerezett backlog létrehozása iteratív 
feladat, az gyakran változik a backlog grooming tevékenységek során. A Visual Studio Online arra is 
lehetőséget ad, hogy a backlog bejegyzés elemeit utólag rendelt témákhoz és eposzokhoz, illetve a már 
meglévő hozzárendeléseket módosíthasd. 
Ezt a backlog bejegyzések egérrel történő mozgatásával oldhatod meg, de előtte a Backlog items lista 
nézetét módosítanod kell. Alapértelmezett módon a lista tetején lévő Mapping opciót Off állapotban 
találod, illetve a View opció is az alapértelmezett Backlog items nézetben van, amint azt a 4-19 ábra 
mutatja. 

 
4-19 ábra: A Backlog lista alapértelmezett opciói 

Ha ezeket az opciókat átkapcsolod, a Backlog items lista jobb oldalán megjelennek a Features lista elemei, 
amint azt a 4-20 ábrán is láthatod, illetve a lista bejegyzései a bal oldali panelben a Features lista elemei alá 
csoportosítva jelennek meg. 

 
4-20 ábra: A Backlog items lista előkészítése az átcsoportosításhoz 

A Product Backlog típusú elemeket az egér használatával megfoghatod, és ráhúzhatod a jobb oldali 
panelen lévő elemekre, és így a megfelelő téma vagy eposz alá sorolhatod be azokat. A 4-21 ábra egy ilyen 
átsorolásnak az eredményét mutatja be, ahol a korábban „Online merülési napló vezetése” alá sorolt 
bejegyzéseket a megfelelő helyükre mozgattuk. 
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4-21 ábra: A backlog bejegyzéseinek besorolása a megfelelő témákba 

Néhány hasznos funkció 
A Features és a Backlog Items listák két hasznos funkciót is tartalmaznak. A Column Options dialógus 
segítségével megváltoztathatod az adott lista nézetét, definiálhatod az ott látható oszlopok tartalmát, azok 
sorrendjét és szélességét (4-22 ábra). 
Az ábrán szereplő beállítások segítségével eltávolítottuk a felesleges oszlopokat, beemeltük az ID mezőt (ez 
a bejegyzés azonosítóját tartalmazza), valamint kiszélesítettük a listaelemek címét. A módosítás 
eredményét a 4-23 ábra ábrázolja. 

 
4-22 ábra: A lista nézetének testreszabása 
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4-23 ábra: A Backlog items nézet a testreszabás után 

A listák tartalmát e-mailben is elküldhetjük. A listák fejrészében található kis boríték alapú ikonra kattintva 
megjelenik a levélküldés dialógus (4-24 ábra), ahol a levél törzse már tartalmazza az adott lista elemeit. 
Természetesen ezt átszerkeszthetjük, formázhatjuk, kiegészítő szöveget is írhatunk hozzá, amint azt a 4-24 
ábra is mutatja. 

 
4-24 ábra: A listák tartalmának elküldése e-mailben 

Összegzés 
A Scrum a product backlogban vezeti azoknak a munkadaraboknak (termékképességek, teendők, javítandó 
hibák stb.) a listáját, amelyeket a csapatnak meg kell valósítania ahhoz, hogy eljusson a kívánt termékig. A 
backlog elemei egyfajta élő követelményspecifikációt jelentenek, amely együtt változik a termékkel és 



4. A product backlog kezelése 

80 

annak környezetével. A benne található bejegyzések hierarchiát alkotnak a nagyobb témáktól a még kisebb 
részekre lebontandó eposzokon át az önállóan megvalósítható user storykig. 
A lista elején találhatók azok a már részletesen kibontott elemek, amelyek méretüknél, szerkezetüknél és 
kidolgozottságuknál fogva alkalmasak arra, hogy a fejlesztőcsapat hozzákezdjen a megvalósításukhoz. A 
listában lejjebb találhatók azok az elemek, amelyek további pontosításra, kibontásra, további tervezési 
lépésekre – például ráfordítás becslésre és priorizálásra – várnak. 
A Scrum az elemek prioriziálását az üzleti értékük és kockázatuk alapján végzi, a lista elemeinek sorrendje 
egyúttal az elemek prioritását is megadja. Mindig a magas üzleti értékű termékképességek megvalósítását 
vesszük előre – azok közül is először a magas kockázatúakat valósítjuk meg. Az alacsonyabb üzleti értékű 
képességeket csak a magas értékűek után valósítjuk meg, és alapvetően nem foglalkozunk azokkal, 
amelyek magas kockázat mellett alacsony értéket szállítanak. 
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5. Tervezés és megvalósítás az agilis 
projektekben 

Ebben a fejezetben az alábbi témákat ismerheted meg: 
  Milyen megközelítési módot használ a Scrum a termékek és a hozzájuk tartozó munkadarabok 

tervezése során? 
  Miért nem választja el a Scrum élesen a tervezést a megvalósítástól? 
  Melyek az agilis fejlesztési szemléletben a legfontosabb kódolási alapelvek? 
  Mi a szerepe az automatikus tesztelésnek az agilis módszertanokban? 
  Hogyan támogatja a Visual Studio a Scrum megvalósításhoz kapcsolódó elemeit? 

Az előző fejezetekben már megtanulhattad, hogy a Scrum – a többi agilis módszertanhoz hasonlóan – az 
agilis kiáltványban megfogalmazott értékekből (az egyének és a közöttük lévő személyes kommunikáció, 
működő szoftver, megrendelővel történő együttműködés, változás iránti készség) és a 12 agilis alapelvből 
vezetik le a szoftverfejlesztési folyamat kereteit és annak tartalmát. Ez az érték- és elvrendszer kifejezetten 
hangsúlyosan jelenik meg a tervezési és implementációs feladatokban. Ez a fejezet azokat a fontos 
részleteket mutatja be, amelyek segítenek megérteni, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban. 

Evolúciós tervezés 
A vízesés modell alapú projekteknél igen komoly szerepe van a tervezési fázisnak, ahol – a legtöbb 
módszertan esetében – a termék követelményeiből egy a tervezéssel foglalkozó csapat elkészíti azokat a 
tervezési termékeket (pl. architektúra terv, logikai/fizikai rendszerterv, implementációs terv), amelyek a 
fejlesztőcsapat munkáját hivatottak segíteni. Egy jó fejlesztőcsapat – az elmélet szerint – ezeknek a 
terveknek a felhasználásával már el tudja készíteni a terméket. 

Ahogy ez a vízesés modellben történik… 
Mindez nagyon jól hangzik, csak a gyakorlatban nagyon ritkán működik – minél nagyobb és bonyolultabb 
a termék, annál kevésbé. Miért is van ez így? Ez a megközelítési mód néhány olyan feltételezéssel él, 
amelyek szinte sohasem teljesülnek. Nézzük meg ezekből a legfontosabbakat: 

  A megrendelő (pontosan) tudja, hogy mit vár el a terméktől, és hogyan szeretné azt használni. 
  A projekt kezdete és a termék éles beüzemelése közötti időszakban a termék, illetve annak 

környezete csak jelentéktelen mértékben változik. 
  A követelmények elemzése után egy iteratív folyamat segítségével megfelelően pontos tervek 

állíthatók elő ahhoz, hogy azokból a szoftvertermék elkészíthető legyen. 
  A megvalósítási folyamat alatt alapvetően minden jól és hibamentesen működik, a megrendelő az 

átadási pontokon a leszállítandó termékeket megfelelőnek találja. 
Vizsgáljuk meg ezeket egyenként! 
Nagyon ritka dolog az, amikor egy megrendelő pontosan tudja, hogy mit vár el egy terméktől, és még azt 
is meg tudja határozni, hogyan szeretné használni. Ez általában csak akkor van így, amikor egy már 
meglévő termék továbbfejlesztéséről van szó. A legtöbb új vagy újszerű funkciókat tartalmazó termék 
esetében azonban a legjobb esetben is csak elképzelése van a megrendelőnek arról, hogy azt az ügyfelek 
milyen módon használnák– hiszen ezt még egyetlen valós visszajelzés sem igazolja. 
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Mai világunkban, ahol a technológiai, gazdasági, jogi és társadalmi környezet napról napra változik, fel sem 
tételezhetjük, hogy egy projekt élete során a környezet állandó marad. Még egy kéthetes időszak alatt is 
sok változás jöhet, képzeljük el akkor, hogy mi történhet egy három-hat hónapos projekt során (ennél 
rövidebb vízesés alapú projekttel ritkán találkozhatunk)! 

Az első fejezetben már említett kutatás – amelyet a University of Missouri végzett – kimutatta, hogy a 
követelmények felezési ideje 2011-re hat hónapra rövidült – azóta nyilvánvalóan még tovább. Gondold végig, 
milyen szintű állandóságról is beszélhetünk így! 

Nagyon nehéz azt definiálni, hogy mikor is kellően pontos egy terv ahhoz, hogy abból közvetlenül 
szoftvertermék legyen készíthető. Ez ugyanis nemcsak a terven, hanem a fejlesztést végző csapaton is 
múlik, és nagyon gyakran ez a csapat végzi a tervezést is. Kit érdekelnek egyáltalán a tervek? A 
megrendelőt csak addig a szintig, amíg számára az beszédes, vagyis jól tükrözi azt, hogy a csapat 
ténylegesen megértette az elvárásait. A csapatot csak addig a szintig, amíg képes arra, hogy összegyűjtse a 
ténylegesen megvalósítandó munkadarabokat. 
Honnan tudjuk egyáltalán, hogy az adott terv működik-e? Nagyon gyakran csak a termék készítése során 
jutunk el arra a felismerésre, hogy megfelelő (vagy éppen hibás) volt-e a terv. Ha nem, elvileg a terv 
módosítása, majd egy új iterációban az ennek megfelelő implementáció következik. A gyakorlatban ez a 
legtöbb projekten az implementációs darabok módosítását és ezeknek a változtatásoknak a tervekbe való 
visszavezetését jelenti. 
A vízesés modell használatánál ritka az a folyamat, amikor minden hibamentesen működik. Mégis, ennek 
ellenére az ügyfél általában átveszi a közbenső termékeket („ezt így szoktuk csinálni”) – anélkül, hogy 
valójában meg tudna győződni annak valódi minőségéről. Az esetek jelentős részében a problémák az 
utolsó átvételi pontok valamelyikén (például a felhasználói tesztekre való átvételkor vagy a próbaüzem 
kezdete után) derülnek ki, rétestésztaszerűen elnyúló végjátékot eredményezve. A vízesés alapú projektek 
jellegzetessége, hogy ha eddig a pontig tartották is a tervezett ütemezést, itt lavinaszerűen megcsúsznak, 
és maguk alá temetik a termékeiket. A kármentés persze nem olcsó mulatság… 
Mi a rossz tehát a vízesés modell tervezési megközelítésében? 

  Nincs megfelelően gyors válasza a követelmények, illetve a projekt környezetének változására. 
  Gyakran a tervezés nem a megvalósítás eszközeként, hanem célként lebeg a csapat előtt, a tervezés 

dokumentumai pedig a projekten leszállítandó termékként jelennek meg. 
A vízesés modell problémás szemléletmódja veszteségként jelenik meg a projekteken, amely több 
tényezőből áll össze. Ezek közül a legjelentősebbek az alábbiak: 

  Feleslegesen elkészített tervezési dokumentumok 
  A tervezési dokumentumok elolvasása (megismerése), azok lefordítása implementációs feladatokká 
  A projekt késői, például megvalósítási vagy tesztelési fázisaiban felismert hibás/megváltozott 

követelmények 

A Scrum és a tervezés 
A Scrum a vízesés modelltől gyökeresen eltérő tervezési megközelítést alkalmaz, amelyek lényege az első 
és második agilis alapelvből vezethető le: 

1. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az ügyfél elégedettségét a működő szoftver mielőbbi 
és folyamatos szállításával vívjuk ki. 

2. Elfogadjuk, hogy a követelmények változhatnak akár a fejlesztés vége felé is. Az agilis 
eljárások a változásból versenyelőnyt kovácsolnak az ügyfél számára. 

A csapat célja az, hogy a lehető leghamarabb olyan működő szoftvert szállítson le, amit a megrendelő a 
lehető leggyorsabban a gyakorlatban kiértékelhet. A csapat azzal is tisztában van, hogy nem tudja teljes 
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körűen felmérni a követelményeket, ezért a Scrum tervezési és megvalósítási szemlélete ehhez 
alkalmazkodik. Ennek a szemléletmódnak a lényegét a 7. pont foglalja össze a legtömörebben: 

7. Az előrehaladás elsődleges mércéje a működő szoftver. 

A Scrum tervezési és megvalósítási módjának a lényege az, hogy az előre részletesen felmért és kőbe vésett 
követelmények kezelése helyett úgy tervezzük a rendszert, hogy az a lehető legjobban felkészüljön a 
változtathatóságra. Hogyan is éri el ezt a Scrum? 
A tökéletességnek kétféle megközelítésmódja is létezik. Sokan azt vallják, hogy „ez a dolog tökéletes, mert 
már nem tudok mit hozzátenni”. A Scrum ezzel szemben a keleti filozófiák irányvonalát követi: „ez a dolog 
tökéletes, mert már nem tudok mit elvenni belőle”. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Scrum csapat pontosan arra a funkcionalitásra és minőségre tervez, 
amelyet egy sprint keretében megvalósítandó user storyk összessége leír. Nem kevesebbre, de nem is 
többre! Ennek a folyamatnak a során nem választja szét szigorúan a tervezés és megvalósítás fázisait, 
tevékenységeit. Nem próbálja azokat szabványosítani, szigorú módszertani keretek közé zárni, határokat 
szabni az alkalmazható megközelítési módoknak és technikáknak. Nem a folyamatra, hanem az 
eredményre, az értékre helyezi a hangsúlyt. 
A csapat célja az, hogy ennek a szemléletmódnak megfelelően minimális méretű, érthető, kezelhető (és 
ezáltal változtatható) kódot hozzon létre. Miért is teszi ezt? Minél egyszerűbb (tömörebb) egy termék 
kódja, várhatóan annál egyszerűbb annak a változtatása. Márpedig a csapat arra készül, hogy a felhasználói 
visszajelzések alapján újabb user storyk készüljenek, amelyek majd a korábban elkészített kód átalakítását 
igénylik! Ha a szükségesnél bonyolultabb kódot készít, akkor annak a karbantartása is több időt fog 
igényelni, és az is lehet, hogy olyan – még ha egyszerű – lehetőségekre is felkészíti a szoftvert, amelyek 
végül sohasem kerülnek megvalósításra. Ebben az esetben pedig minden erre a nem használt képességre 
fordított idő és munka csak veszteséget jelent. 
A Scrum tehát minimális, változtatható kód előállítására törekszik, amely pontosan körülhatárolt 
funkcionális és minőségi elvárásoknak felel meg. Ha az elvárások a későbbiekben – a felhasználási 
tapasztalatokhoz kapcsolódó visszajelzések vagy a környezet változása kapcsán – átalakulnak, módosulnak, 
ezt a változást a kód is követi. Ezt a szemléletmódot evolúciós tervezésnek nevezzük. 

A változtathatóság értelmezése 
A tökéletesség fogalmához hasonlóan a változtathatóságot is kétfajta módon lehet értelmezni. Sok 
fejlesztő abban látja egy szoftver változtathatóságát, hogy a kódban paraméterezési lehetőséget helyez el, 
amely segítségével a kód átírása nélkül – például konfigurációs vagy üzleti paraméterek biztosításával – 
kívülről módosíthatja annak működését. Aki már fejlesztett ilyen szoftvert, az pontosan tudja: egy-egy ilyen 
paraméter beépítése bizony jelentős mértékben megnöveli a kód karbantartásának költségét, és sokkal 
nagyobb eséllyel épít – esetleg betonoz be – műszaki adósságot a rendszerbe. 
A Scrum nem ezt tekinti a szoftver változtathatóságának. A Scrum a kód változtathatóságát tartja szem 
előtt, és ez alatt az alábbi (és az ehhez hasonló) alapelveket tartja fontosnak: 

  A kód legyen gyorsan megismerhető. Egy user storyban leírt funkcionalitás megvalósításához 
tartozó elemeket (komponenseket, programrészeket) rövid idő alatt áttekinthesse egy fejlesztő – 
vagyis könnyedén tudjon a felhasználói felülettől az alkalmazás rétegein át egészen az adatbázisig 
navigálni, a kód felépítése segítse ebben a tevékenységében. 

  A kód legyen gyorsan megérthető. A forráskód szerkezete legyen egyszerű, világos, elnevezési 
konvenciókkal, megjegyzésekkel elegendő mértékben segítve a fejlesztőt, hogy annak fontos 
részleteit, a megvalósítás során hozott tervezési döntéseket rövid idő alatt megérthesse. 

  A kód támogassa a refaktorálás lehetőségét. A Scrum csapat eszköztárában a kód folyamatos 
refaktorálása a minőség biztosításának egyik alapvető eszköze. Ennek biztosításához az szükséges, 
hogy a kód megfelelő működését automatizált tesztesetekkel támogassuk. Ezek a tesztek 
biztosítják, hogy a refaktorálás során biztos lehet abban a csapat, hogy az átalakítás folyamata 
során nem vezet be új hibákat. 
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Az automatizált tesztek, elsődlegesen az egységtesztek jelentős mértékben segíthetik a kód megértését, hiszen a 
tesztesetek mintát tartalmaznak adott komponensek és műveletek felhasználására. 

Ez a lista természetesen tovább bővíthető – mint ahogyan sok Scrum csapat azt meg is teszi. 

Egy rövid tervezési példa 
A Younderwater csapat az egyik korai user strory megvalósításán dolgozik, amely az alábbi módon került 
rögzítésre a product backlogban: 
A user story egy mondatban: 
„A bejelentkezett felhasználó indító képernyőjén jelenjenek meg a legutolsó év merülései, abból a célból, hogy 
azokat a rendszerbe való bejelentkezése után azonnal megtekinthesse.” 

Részletesebb leírása: 
„A felhasználó merüléseit egy listában szeretnénk látni, a lista tetején a legfrissebb merüléseket. Minden 
merüléshez szeretnénk megjeleníteni a merülés dátumát, helyszínét, időtartamát, illetve maximális mélységét. 
A listában legfeljebb 25 merülésnek kell megjelennie, és csak azoknak, amelyeket a búvár egy éven belül 
regisztrált.” 

A jól megfogalmazott user story további információt tartalmaz az elfogadási kritériumok pontosítására. A 
jelen esetben ezt a product owner a javasolt demó forgatókönyv leírásával adja meg: 
„A működést az alábbi demóval igazoljuk: 

1. Két „beégetett” felhasználó közül választhatunk bejelentkezéskor. 

2. Az adott felhasználót kiválasztva és a bejelentkezés gombra kattintva megjelennek a felhasználó merülései. 
Megmutatjuk, hogy azok az elvárt módon listázódnak a képernyőn. 

3. Megmutatjuk, hogy a rendszer mögött lévő adatbázisban tényleg ezek a merülési adatok szerepelnek a 
felhasználóhoz kapcsolva, és azt, hogy az adatbázisban van még néhány egy évnél régebben regisztrált 
merülés is. 

4. Átírjuk az egyik egy évnél régebbi merülést egy héttel ezelőtt végrehajtottra az adatbázisban. Újra 
bejelentkezünk az adott felhasználóval, és megmutatjuk, hogy ez a változtatás látható a képernyőn. 

5. Bejelentkezünk a másik felhasználóval, és megmutatjuk, hogy hozzá más merülések tartoznak – amelyek 
szintén ott vannak az adatbázisban.” 
Hogyan végzi a user story megvalósításához kapcsolódó tervezést ezek után a csapat? A leírás és az 
elképzelt demó működés után a csapat így gondolkodik: 
„Készítünk egy olyan képernyőt, amelyen felül megjelenik a bejelentkezett felhasználó neve, alul pedig egy 
táblázatban a merülései. Az oszlopok a merülések egyes jellemzőit tartalmazzák. Két entitásunk van, az egyik 
a felhasználó, a másik a merülés. A más projektjeink során már használt többrétegű architekturális mintát 
alkalmazzuk most is, ennek megfelelően vezetjük azokon végig majd az entitásainkat. 

Mivel ez a user story beégetett felhasználókkal fog dolgozni, ezért egy nagyon egyszerű felhasználó entitással 
fogunk dolgozni, csak neve lesz és azonosítója (legyenek a felhasználói azonosítók mondjuk 1 és 2, ezeket 
égetjük be a demóba). A két demó felhasználót az adatbázist inicializáló szkriptben írjuk az adatbázisba, azok 
kezeléséhez semmilyen backend funkciót nem készítünk. 

A bejelentkezést egy olyan képernyővel emuláljuk, ahol egy legördülő listából tudunk választani a két 
felhasználó közül (ha később valaki kitalálja, hogy legyen egy harmadik felhasználó, azt könnyen, kis 
költséggel be tudjuk égetni a rendszerbe). Az így „bejelentkeztetett” felhasználó azonosítójával navigálunk a 
merüléslistát tartalmazó képernyőre. 

A demóhoz szükség lesz még demó merülésekre, ezeket az adatbázist inicializáló szkriptben helyezzük el.” 

A user story megfogalmazásában és a csapat által elvégzett tervezésben is láthatjuk a minimumra való 
tervezés szemléleti elemeit. 
Miért ezt a szemléletet követjük? Azért, mert az a cél, hogy a user story kapcsán minél hamarabb kapjunk 
visszajelzést a felhasználóktól. Jelen esetben a fenti leírás azt sugallja, hogy elsősorban azt szeretnénk 
egyeztetni, hogy jó-e a merülések listájának a megjelenítése. A bejelentkezési folyamat ebben a user 
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storyban csak azért érdekes, hogy két különböző felhasználóval is demonstrálni tudjuk a működést, de 
semmi más szerepe nincs. 
A csapat mérlegelte tehát, hogy milyen módon tud a minimális elvárásoknak megfelelni. Ha a 
gondolatmenetüket követjük, felfedezhetjük, hogy még így is megvalósítottak néhány „extra” 
munkadarabot: 

  Úgy döntöttek, hogy a felhasználót, mint entitást reprezentálják az adatbázisban (ugyan egyelőre 
csak azonosítóval és névvel). Erre nem lenne feltétlenül szükség, hiszen elegendő lenne a 
merüléseket leíró entitásban a felhasználó azonosítóját használni. 

  A csapat a bejelentkező képernyőt megvalósíthatta volna két gombbal is (a gombokra kattintva az 
egyik, illetve a másik felhasználó jelentkezik be), ehelyett egy legördülő lista mellett döntöttek. 

A csapat ezeket a döntéseket azért hozta meg, mert az általa használt keretrendszer segítségével ezek az 
apró döntések ténylegesen nagyon kis költséggel járnak (a deklaratív, adatkötést használó képernyőknek 
és a pár sor SQL szkriptnek köszönhetően), viszont könnyebben lendíti őket majd túl a várhatóan 
ugyanabban a sprintben megvalósítandó további termékképességek irányába. 

A csapat természetesen tisztában van azzal, hogy ebben a formában ez a képesség még nem lehet éles módon 
kibocsátott termék része. Ez azonban nem zavarja meg őket abban, hogy a fent leírt formában valósítsák meg azt, 
mert így rövid időn belül tudnak visszajelzéseket kapni a felhasználóktól, és reagálni azokra. A képesség végleges 
formája – újabb user storykon keresztül – már a kulcsfelhasználók visszajelzéseit figyelembe véve kerülhet be a 
rendszerbe. 

Egy nem agilis megközelítést használó csapat valószínűleg egy olyan képességből indulna ki, amelyet 
valahol egy követelményspecifikációban így definiáltak: „A bejelentkezett felhasználó indító képernyőjén 
jelenjenek meg a hozzá tartozó személyes merülések”. 
Ezzel a megközelítésmóddal egy ilyen csapat valószínűleg – még ha egyszerű formában is – először a 
felhasználók kezelését valósítaná meg (akár adminisztratív felületet is készítene ehhez), kialakítaná a 
bejelentkezési folyamatot, és csak ezek után foglalkozna a merülések listázásával. Így azonban hosszabb 
időnek kell eltelnie – és több munkát is kell befektetni – ahhoz, hogy a felhasználóknak meg lehessen 
mutatni a működő funkciókat. Ha a visszajelzések alapján változtatni kell azokon, a csapatnak már egy 
nagyobb kódbázist kell karbantartania, és az is lehet, hogy néhány funkciót feleslegesen – vagy nem az 
ügyfélnek megfelelő formában – készített el. Nyilván mondanunk sem kell, hogy ez költségeket – 
veszteséget – jelent. 

Megvalósítás és kódolás 
A Scrum – amint azt már többször is említettük –, nem választja szét élesen a tervezési és megvalósítási 
fázisokat. Ezek a határok nem is jelölhetők ki pontosan, és az esetleges kijelölésük önmagában nem jelent 
értéket a csapat – és ami még fontosabb –a felhasználó vagy a megrendelő számára sem. 
Természetesen a tervezésre szükség van, de senki nem írja elő, hogy a tervezés termékeit dokumentumként 
kell megjeleníteni. A legtöbb Scrum csapat a tervezés során táblát, színes tollakat, papírlapokat használ, 
amelyre kézzel rajzolnak, a közös tervezési eredményeket pedig egyszerűen kiragasztják a falra vagy 
lefényképezik. Csak akkor gyártanak elektronikus dokumentumokat, ha az a csapat munkáját belátható 
időn – általában az adott sprinten – belül hatékonyabbá teszi. 
A legjobb tervezési termék a kód. Ez a kijelentés talán meglepőnek tűnik, de sokat elárul arról, hogyan is 
értelmezik a Scrum csapatok a hatékonyságot. Egy összeszokott csapat tagjai gyakran kódvázakon 
keresztül kommunikálnak a leghatékonyabban. Egy konkrét user story kidolgozása közben például 
elkészítik a felhasználói felület, illetve a mögötte lévő szerver oldali funkciók vázát, és így ellenőrzik a 
koncepció helyességét. A későbbiekben az egyes munkadarabok (például osztályok, műveletek) kódját úgy 
tervezik meg, hogy megjegyzések formájában (ez egyfajta pszeudo-kódnak is felfogható) írják le a kód 
lépéseit, a működés egyes szakaszait. A tényleges kódolási fázisban ezek a megjegyzések nemcsak 
irányítják a fejlesztőket, de egyúttal az elkészített kód dokumentációjaként is szolgálnak. 
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Ez a fajta tervezési-kódolási technika nem a Scrum kizárólagos jellemzője vagy sajátossága. Az alapjai – sok más 
hasonló szemléleti elemmel együtt – az XP (extreme programming) technikáira épülnek. 

Kódminőség 
A tervezés és megvalósítás ilyen felesleges tevékenységektől mentes formája csak akkor használható, ha a 
kód folyamatosan megtartja áttekinthetőségét, értelmezhetőségét, vagyis jó minőségű. A változtathatóság 
definiálásánál már megemlítettünk néhány minőségi szempontot (megismerhetőség, megérthetőség, 
refaktorálás lehetősége), most megnézzük, milyen eszközökkel is érthetjük el, hogy ez a minőség 
folyamatosan – sprintről sprintre – fenntartható legyen! 
Minden fejlesztő belső késztetést érez arra, hogy az általa készített kód szép, érthető, könnyen 
módosítható, bővíthető és karbantartható legyen. Ha valakiből ez hiányzik, valószínűleg rossz hivatást – 
foglalkozást – választott magának. A jó fejlesztőt az különbözteti meg a többitől, hogy nemcsak késztetést 
érez minderre, hanem a képességei is megvannak arra, hogy a minőséget folyamatosan fenntartsa. A 
kódminőség fenntartása egyszerűnek hangzik: ha jó minőségű kóddal dolgozom, azon csak olyan 
változtatást szabad végrehajtani, ami ezt a minőséget megőrzi. Ezt könnyű kijelenteni, a gyakorlatban 
megvalósítani viszont már komoly kihívást jelent. Körülbelül olyan, mint zongorázni megtanulni: azt hamar 
megérti az ember, hogy egyszerűen csak a fehér és fekete billentyűket kell megfelelő sorrendben és 
ütemben leütni, de ettől még hosszú évekbe telik – ha egyáltalán sikerül –, hogy előadóművész váljon 
belőle. 
Minden fejlesztő számára nyilvánvaló, hogy gyenge minőségű kód módosításakor több energiát kell abba 
befektetni, hogy javítsunk a minőségen, mintha jobb minőségű kódból indulunk ki. A Scrum a többi agilis 
módszertanhoz hasonlóan egyszerűen fogalmazza meg, hogyan is tudunk ezeknek az elvárásoknak 
megfelelni: 

  Már a tervezés (kód tervezése) során gondoskodj arról, hogy megbízható, stabil alapokra építs! 
  A kód bővítésekor, módosításakor tartsd szem előtt, hogy az még a változtatások elvégzése után is 

ugyanolyan szilárd, könnyen kezelhető és karbantartható maradjon, mint előző állapotában! 
  Ha azt észleled – úgy érzed –, hogy romlott a kód minősége, ne hagyd annyiban, alakítsd azt át – 

javítsd ki –, hogy az a személyes elvárásaidnak éppen úgy megfeleljen, mint a csapaténak! 

Kódolási alapelvek 
A kódolás – bár a fejlesztők szeretik azt művészetnek tekinteni – inkább szakipari munka, ugyanolyan 
értelemben, mint mondjuk a kőművesség. Néhány alapelv betartásával és bevált eszközök használatával 
sokkal könnyebb az itt tárgyalt elvárásoknak megfelelni. Nézzünk meg a teljesség igénye nélkül néhány 
olyan kódolási alapelvet, amelyek minden fejlesztő számára a minőség biztosításához elengedhetetlen 
technikákat fogalmaznak meg! 
Az egyik ilyen alapelvet a KISS betűszóval rövidítik, ez a „Keep It Stupid Simple” (finomított magyar 
fordításban „tartsd meg igazán egyszerűnek”) jelentést hordozza. Ez az alapelv ugyanazt a szemléletet 
fogalmazza meg, mint a tökéletesség buddhista változata: ne bonyolítsd túl a dolgokat, minél egyszerűbb 
valami, annál könnyebb megérteni, kezelni! Ha valamit már a tervezés folyamán – a kódolás elején – 
nehezen megérthetőnek találsz, lehet, hogy az sokkal bonyolultabb, mint szükséges lenne. 
Egy másik fontos elvet a SOLID betűszóval jelölnek (a részleteket lásd itt), amely már önmagában is 
beszédes – a szó egyik jelentése az angol nyelvben a „szilárd”, egy másik pedig a „stabil”. Ezt nagyon 
gyakran csak tervezési elvként említik, de nyugodtan használhatod kódolási alapelvként is. A szó egyes 
betűi az alábbiakat fedik le: 

  Single Responsibility (egyértelmű felelősség). Építsd fel úgy a kódot, hogy abban minden 
objektumnak egyértelmű legyen a felelőssége, vagyis egyetlen osztály/típus/komponens se 
vállaljon fel egyidejűleg több különböző dolgot! A korábbi feladatlistás mintapéldára visszautalva 
ez arra a triviálisnak tűnő dologra utal, hogy például a feladatlista tárolását és annak megjelenítését 
különböző objektumokra bízd, mert ha egy objektumhoz rendelnéd ezeket a felelősségi köröket, 
akkor eltűnne ez az egyértelműség. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_(object-oriented_design)
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  Open-Close Principle (nyitottság és zártság alapelve). Ez az elv azt javasolja, hogy tartsd a kódot 
elzárva a módosítás lehetőségétől, de ugyanakkor nyitva a bővítésre. Mielőtt ellentmondást vélnél 
ebben felfedezni, tisztázzuk, mit is jelent ez! A kódot úgy tartsd elzárva a módosítástól, hogy ne 
engedd egy már meglévő és működő objektum forráskódját módosítani! Ugyanakkor az objektum-
orientált tervezésből és programozásból ismert leszármaztatással és a polimorfikus viselkedés 
biztosításával tedd lehetővé, hogy a működő objektumokból való leszármaztatással (illetve hasonló 
technikákkal) új objektumokat hozhass létre, így bővítve az eredetiek viselkedését! 

  Liskov Substitution Principle (változtatható objektumok viselkedésének helyettesíthetősége). Ez az 
elv azt diktálja, hogy ha egy S objektum altípusa egy T típusnak (vagyis közvetlenül vagy közvetve 
abból származik), akkor az S-nek úgy kell működnie, hogy a T típusú objektumok példányai az 
egész programban lecserélhetők legyenek az S típus példányaira, anélkül, hogy annak elvárt 
viselkedése megváltozna. 

  Interface Segregation Principle (interfészek elkülönítése). Az objektumok viselkedését írjuk le 
kiemelhető interfészekben (absztrakt típusokban), és ezeket konkrét objektumosztályokban 
valósítsuk meg! 

  Dependency Inversion Principle (függőségek fordított kezelésének elve). Ez az elv azt diktálja, hogy 
a magas szintű modulok csak absztrakciókon keresztül függjenek az alacsonyabb szintű 
moduloktól, ne pedig azok konkrét példányain keresztül. 

Természetesen még sok más népszerű kódolási alapelv is létezik, amelyek ezekhez hasonlóan nagymértékben 
hozzájárulnak a kód karbantarthatóságához, tesztelhetőségéhez. 

Egy jó szakács is megbízható, minőségi alapanyagokból tud kipróbált receptek alapján igazán kiváló ételt 
készíteni. Hasonlóan egy jó fejlesztő esetében értelmezhetjük a minőségi alapanyagokat (kódkönyvtárak, 
építőelemek, komponensek stb.) és a recepteket (tervezési és implementációs minták). 

Refaktorálás 
Az agilis módszereket – így a Scrumot – használó fejlesztőcsapatok napi munkájának része a folyamatos 
refaktorálás, vagyis a termékhez tartozó forráskód belső struktúrájának folyamatos megváltoztatása 
anélkül, hogy annak kívülről tapasztalható működése változna. Ezt az átalakítást – az itt felsoroltak mellett – 
több ok is kiválthatja: 

  Az átalakítás segítségével csökkenthető a kód belső komplexitása, és ezáltal javul annak 
olvashatósága, karbantarthatósága. 

  A kód belső struktúrájának átalakítása kifejezőbb (áttekinthetőbb, a szakma által használt 
architekturális mintákhoz igazodó) modellt eredményezhet, támogatva az egyszerű bővíthetőséget, 
kiterjeszthetőséget. 

  Az átalakítás segítségével jobban megfelelhet a kód a nem funkcionális (pl. teljesítmény) 
elvárásoknak. 

A szakmában elfogadott – kutatásokkal, elemzésekkel alátámasztott – tény, hogy a folyamatos refaktorolás 
növeli a szoftvertermék minőségét. Az agilis szoftverfejlesztésben – a magától értetődő minőségjavítási cél 
mellett – a refaktorálásnak nagyon nagy szerepe van a csapat produktivitásának fenntartásában is. 
A kód belső struktúrájának az átalakítása nem mindig egyszerű dolog, és így minden olyan eszköz, amelyik 
ezt segíti, értékes segítség lehet a csapat számára produktivitása megőrzése, javítása szempontjából. Ma 
már nagyon sok fejlesztőkörnyezet rendelkezik olyan refaktoring eszközökkel, amelyek segítenek a 
folyamatok egyszerű, töretlen végigvitelében. 

A Visual Studio 2013 eszközei a refaktorálásban 

A Microsoft redmondi fejlesztőcsapata még 2008-ban látott hozzá ahhoz a nagymértékű átalakításhoz, 
amely a Visual Studio szerkezetének megújulásához vezetett. Akkoriban felismerték, hogy a meglévő 
kódállomány nehezen karbantartható, még az 1990-es évek elejéről örökölt tervezési elveket követi, és így 
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hosszabb távon kerékkötője lesz a fejlődésnek. A csapat az átalakítás során olyan fejlesztőeszközt vizionált, 
amely már a kódszerkesztés közben – a háttérben végzett elemzések segítségével – „megérti” a fejlesztő 
szándékait, és segíti őt céljainak elérésében. 
A Visual Studio átalakításakor jól sikerült ennek az alapvető eszközkészletnek a megteremtése. Erre jó 
példa, hogy az eszköz kódszerkesztője már a gépelés során felismeri a fejlesztő által elkövetett alapvető 
szintaktikai és szemantikai hibákat – azokat meg is jelöli –, nem pedig csak a kód fordítása során közli 
azokat. Az 5-1 ábra ezt mutatja be: a SetValue metódus végéről hiányzó pontosvessző azonnal megjelenik 
a hibalistán. 

 
5-1 ábra: A kódszerkesztés közben talált hibák azonnal megjelennek a hibalistán 

A Visual Studio 2013 a leggyakrabban használt refaktoring eljárások közül többet is támogat, ahogyan azt 
az 5-1 táblázat összefoglalja. 

5-1. táblázat: A Visual Studio 2013 refaktoring funkciói: 

Funkció Leírás 
Rename Azonosítók és kódszimbólumok (pl. típusok, műveletek, tulajdonságok, mezők, 

változók stb.) nevét változtatja meg 
Encapsulate Field Tulajdonságot épít egy meglévő mező köré 
Remove Parameters Műveletek, indexerek, delegáltak valamelyik paraméterét távolítja el 
Reorder Parameters Műveletek, indexerek, delegáltak paramétersorrendjét változtatja meg 
Extract Interface Egy meglévő osztály vagy struktúra tagjait kiemeli egy önálló interfészbe 
Extract Method Egy műveletben lévő kódtöredéket önálló műveletbe zárva kiemel 
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Értelemszerűen az összes refaktoring funkció gondoskodik arról, hogy az egyes kódelemek változásait 
végigvezesse a fejlesztőkörnyezetben lévő kódon. Például, ha egy típus adott műveletét átnevezzük, akkor 
a műveletre való összes hivatkozásban is megváltoztatja a korábbi nevet. Hasonlóan, ha egy osztályból 
kiemelünk egy interfészt, az interfész szerepelni fog az osztály megvalósított interfészeinek listáján. A 
fejlesztőkörnyezet a refaktoring változtatások véglegesítése előtt – előzetes nézetben – meg is tudja 
jeleníteni. A 2. ábrán az látható, amint egy típus átnevezésének hatását jeleníti meg az előnézet. Az ábra 
felső részén azok a kódhelyek láthatók, amelyeket az átnevezés érint, míg az alsó részében a kiválasztott 
kódhely környezete figyelhető meg. 

 
2. ábra: Az átnevezéshez tartozó előnézet 

A Visual Studio Express változataiban csak a Rename és Extract Method refaktoring funkciók érhetők el. 

Visual Studio partnerek eszközei 

A Visual Studio architektúrája támogatja a fejlesztőeszköz kiterjesztését. Ezt kihasználva több partnercég is 
készít refaktorálást támogató eszközöket. Ezek közül a két legismertebb termék a JetBrains cég Resharper 
eszköze (C#, VB, HTML, XAML, CSS, JavaScript, TypeScript, CoffeScrip támogatással) és a DevExpress cég 
CodeRush eszköze. 
Ezek az eszközök több refaktorálást segítő funkcióval bírnak, mint a Visual Studio 2013, és azt a fejlesztői 
hatékonyságot javító egyéb eszközökkel (pl. kódanalízis, kódsablonok) is kiegészítik. Ezek használatával a 
Visual Studio igen hatékony eszközzé válhat egy agilis módszereket használó csapat kezében. 

Automatikus tesztelés 
Természetesnek vesszük, hogy egy szoftvert tesztelni kell, hiszen ellenőriznünk kell, az megfelel-e az elvárt 
funkcionalitásnak és a vele szemben támasztott követelményeknek. Már a vízesés modell alkalmazásakor 
megszületett az a felismerés, hogy nagyon költséges azoknak a hibáknak a korrigálása, amelyek csak a 
termék elkészülése után (vagy időben csak az elkészüléséhez közel) kerülnek felismerésre. Erre 
nyilvánvalóan megoldást jelenthet az, ha a termék egyes részeit már az előállítási folyamat során teszteljük 
– minden egyes részt azon elvárások kapcsán, amelyek megvalósításáért felelős. 
Ezeket a teszteket kézzel hatékonyan elvégezni szinte lehetetlen – mindenképpen nagyon költséges –, ezért 
automatizáljuk őket a fejlesztési folyamat során. Az automatizálás azt jelenti, hogy a tesztek önmaguk is 
futtatható munkadarabok, amelyek csak minimális emberi beavatkozást igényelnek (általában azt, hogy 
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elindítsák őket), és lefutásuk után azonnal eldönthető, hogy a teljes tesztkészletből melyek voltak a 
sikeresek, és melyek utalnak arra, hogy valami nem felel meg az elvárásoknak. 
A Scrum a többi agilis módszerhez hasonlóan az automatikus tesztek folyamatos használatát tartja a jó 
megoldásnak a megvalósítás alatt álló termék minőségének biztosításához. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy minden önmagában hasznos és teljes funkcionalitással bíró munkadarabot (legyen az egy teljes 
osztály kódja vagy csupán egyetlen művelet) a kódolás befejezése után azonnal tesztelni kell. Ennél még 
egy lépéssel továbbmegy a Test Driven Development (TDD) szemlélet, amely azt mondja, hogy az egyes 
munkadarabokhoz már az elkészítésük előtt létre kell hozni azokat a teszteseteket, amelyek majd a 
munkadarab helyes működését ellenőrzik. 

Bár a fejezet korábbi részében leírt feladatlistát kezelő user story kapcsán nem írtuk le, hogy a csapat milyen 
módszerrel fog dolgozni, a user story egy elképzelt demó működést is tartalmazott, amely kiváló lehetőséget kínál a 
TDD alkalmazására. A csapat a demóhoz kapcsolódóan meg tudja fogalmazni azokat az alapvető teszteseteket, 
amelyek az adott működés biztosításához szükségesek. Ezek a tesztesetek már önmagukban segíthetnek a kód 
vázának elkészítésében, a munkadarabok azonosításában, és a hozzájuk tartozó egységtesztek definiálásában. 

Az automatikus tesztek alkalmazása akkor lehet sikeres, ha azok a csapat napi feladatai közé integrálódnak. 
Ezt úgy a legkönnyebb elérni, hogy egy adott munkadarabhoz tartozó automatikus tesztek készletét a 
munkadarab részének tekintjük, vagyis a munkadarab elkészítésnek elválaszthatatlan részeként tekintünk 
azokra. Ezzel a megközelítéssel azt is implicit módon kimondjuk, hogy egy munkadarabot akkor 
tekinthetünk csak befejezettnek, ha a hozzá tartozó automatikus tesztek is elkészültek, és azok sikeresen le 
is futnak. 

Egységtesztek 
Ha valaki az automatikus tesztelés kifejezést hallja, általában az ún. egységtesztek (unit testing) jutnak az 
eszébe. Az egységteszteket a fejlesztők készítik a feladataikhoz tartozó funkcionális munkadarabok 
kapcsán. Amíg ezek a funkcionális munkadarabok az elvárt funkcionalitást valósítják meg, a hozzájuk 
kapcsolódó egységtesztek azt ellenőrzik, hogy a munkadarabok valóban az elvárásoknak megfelelően 
készültek-e el, és mind a funkcionális, mind pedig az automatikusan ellenőrizhető minőségi 
követelményeknek megfelelnek-e. 
A fejlesztés szempontjából az egységteszteket úgy kell tekinteni, mint a feladat szerves részét, amely nélkül 
a feladat nincsen kész. Tegyük fel, hogy a fejlesztő feladata egy kalkulátor szolgáltatás elkészítése, 
amelynek 64-bites lebegőpontos számokkal a négy alapműveletet, a négyzetre emelés és a 
négyzetgyökvonás műveletét kell ellátnia. A fejlesztő a munkadarabot akkor tekintheti késznek, ha az 
alábbiak megvalósulnak: 

  Elkészül a kalkulátor kódja 
  Elkészül a kalkulátor működését ellenőrző egységtesztek kódja 
  Az egységtesztek mindegyike sikeresen lefut 

A fejlesztő akkor végez jó munkát, ha az egységtesztek ellenőrzik a kalkulátor összes műveletét, vagyis a 
pozitív tesztek mellett (sikeres műveletek) negatív teszteket (sikertelen műveletek) is végrehajtanak. Ez 
utóbbiak közé tartozik például annak ellenőrzése, hogy a kalkulátor kódja a megfelelő kivételt 
eredményezi-e abban az esetben, ha a négyzetgyökvonásnak negatív argumentumot adunk át. 

Egységtesztek a Visual Studio 2013-ban 

A Visual Studio már régóta integrált módon támogatja az egységtesztek létrehozását és futtatását. A 
projekttípusok között – amint azt az 5-3 ábra mutatja – megtalálhatjuk a Unit Test Project sablont. Egy 
meglévő solutionhöz egy Unit Test Projectet adva azonnal hozzákezdhetünk az egységtesztek készítéséhez. 
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5-3 ábra: A Unit Test Project sablon a Visual Studio 2013-ban 

A létrehozott egységteszt projektje hivatkozásokat tartalmaz a tesztelni kívánt műveleteket leíró projektre, 
hiszen arra szükség van az adott műveletek végrehajtásához. Az 5-4 ábra egy ilyen projektszerkezetet 
mutat be: a tesztelni kívánt kalkulátor kódja a MyClassLibrary projektben található, az egységteszteket a 
MyClassLibrary.Test projekt tartalmazza, amely hivatkozik a MyClassLibrary-re. 

 
5-4 ábra: Projekt a hozzá tartozó egységteszt projekttel 

Az egységteszt projekt tesztosztályokat tartalmaz, amelyek teszteseteket írnak le. Ezek az osztályok és a 
tesztesetek .NET attribútumokkal vannak megjelölve, ezek segítenek a fejlesztőkörnyezetnek a futtatható 
tesztesetek feltérképezésében. Az 5-5 ábra egy tesztosztályt mutat be, amely egyetlen tesztesetet 
tartalmaz. A CalculatorTest osztályt a TestClass attribútum jelöli meg, innen ismeri fel a 
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fejlesztőkörnyezet, hogy ez az osztály teszteseteket tartalmaz. Az osztály egyetlen művelete, az 
AddWorksAsExpected() a hozzá tartozó TestMethod attribútum révén tesztesetté válik. 

 
5-5 ábra: Egyszerű teszteset 

Ez a teszteset azt ellenőrzi le, hogy helyesen működik-e a kalkulátor Add művelete – és a tesztelési 
konvencióknak megfelelően már a teszteset neve (AddWorksAsExpected) is erre utal. A teszt törzse az ún. 
„három A (Arrange, Act, Assert)” mintát követi, vagyis három jól elkülöníthető szakaszra bomlik: 

  A teszt előkészítése (Arrange) 
  A tesztelni kívánt művelet végrehajtása (Act) 
  A teszt eredményének ellenőrzése (Assert) 

Az elkészített tesztesetek végrehajtása egyszerű, a Test → Run → All Test parancs segítségével az összes 
tesztesetet lefuttatja a Visual Studio. A futás eredményét a Test Explorer ablak tartalmazza, amint az az 5-6 
ábrán is látható. 

 
5-6 ábra: A Test Explorer a tesztelés eredményével 

Ha a teszteset sikertelenül futott le (vagyis a teszt elbukott), akkor az erre utaló részleteket is 
megtalálhatjuk a Test Explorerben, ahogyan azt az 5-7 ábra mutatja. Az elbukott teszthez tartozó üzenet 
nyújtja az első segítséget a probléma okának megtalálásához. Az ábrán lévő üzenet arra utal, hogy a 
teszteset a két szám összeadásának eredményét 16,25-nek várta, de a művelet 8,75-öt eredményezett. A 
tesztesethez tartozó StackTrace szekció felsorolja azoknak a művelethívásoknak a láncát, amelyek a 
teszteset bukása során a veremben voltak. Egy művelethívásra kattintva az adott művelet forráskódját 
érhetjük el. 
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5-7 ábra: Hibás teszteset 

A pozitív tesztesetek mellett – ez azt jelenti, hogy a tesztek során a művelet lefut, és annak eredményét 
tudjuk kiértékelni – negatív tesztesetek elkészítésére is lehetőségünk van – vagyis annak tesztelésére, hogy 
adott körülmények között (helytelen argumentumok) a műveletek végrehajtása sikertelen lesz. Az 5-8 ábra 
egy ilyen tesztesetet mutat be. Ez azt ellenőrzi, hogy a négyzetgyökvonás művelete helyesen ismeri-e fel 
azt az esetet, amikor az argumentum értéke negatív, és ennek megfelelő kivételt emel-e. 

 
5-8 ábra: Negatív teszteset 

Ez a teszteset is a „három A” mintát követi, de itt nincs szükség a művelet eredményének az ellenőrzésére, 
mert arra számítunk, hogy az kivételt emel. Az ExpectedException attribútum azt írja le, hogy a 
futtatókörnyezet ezt a tesztesetet akkor tekintheti sikeresnek, ha az ArgumentException kivétel emelésével 
ér véget. 

Az egységtesztek a Visual Studio összes változatában – beleértve az Express változatokat is – elérhetők. 

A tesztfedettség szerepe 
Egy szoftver elemeinek tesztelésére sokfajta módon lehet felkészülni. Az ún. „fekete doboz tesztelés” 
(black-box testing) során abból indulunk ki, hogy nem ismerjük a szolgáltatások belső működését, csak 
azok külső definícióját, és ezek alapján tervezzük meg a teszteseteket. Az ún. „fehér dobozos tesztelés” 
(white-box testing) során pedig a belső működés, a kód felépítése segítségével állítjuk elő a teszteseteket. 
Nagyon sok esetben nincs arra lehetőségünk, hogy minden lehetséges paraméterkombinációra felkészítsük 
a teszteseteket, egyszerűen azok nagy száma miatt. 
Hogyan tudjuk megmondani azt, hogy egy adott munkadarabhoz a hozzá tartozó tesztesetek is 
elkészültek? Ezt valójában soha nem tudjuk pontosan megmondani – hiszen nehéz definiálni, mit is értünk 
egyáltalán az összes teszteseten! Ugyanakkor léteznek hasznos technikák annak meghatározására, hogy 
vajon elegendő, a legtöbb fontos dologra kiterjedő tesztkészletünk van-e. Ezek közül a leggyakrabban 
használt – és a Scrum által is preferált – a tesztfedettség mérése. 
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A tesztelés során gyakran használunk egy mérőszámot, a tesztfedettséget (code coverage) annak 
meghatározására, hogy vajon megfelelő mennyiségű tesztesetet hoztunk-e létre egy adott 
szolgáltatáselem ellenőrzéséhez. Ez a mérőszám azt mutatja meg, hogy a tesztek lefutása során a 
szolgáltatáshoz tartozó kód mekkora része (hány százaléka) került végrehajtásra. Ha ez az érték 100%, az 
azt jelenti, hogy egyetlen olyan kódsora sem volt a szolgáltatásnak, amely kimaradt volna a tesztelésből, 
tehát a csapatnak megfelelő magabiztosságot nyújthat ez a szám, mert valószínűleg alaposan végezte el az 
adott szolgáltatás tesztelését. Ugyanakkor, ha ez az érték – mondjuk – 30%, akkor ez bizony arra utal, hogy 
az adott szolgáltatás tesztelése távol jár az alapostól. 
Az automatikus tesztek futtatásakor a fejlesztőkörnyezet nyomon követi, hogy a tesztesetek a vizsgált kód 
mely részeit hajtották végre. Az összes teszt lefutása után meg tudjuk mondani, hogy a tesztek alatt érintett 
kódrészek hogyan aránylanak a teljes kódhoz, ez az arány adja meg a tesztlefedettséget. Értelemszerűen ez 
minél nagyobb, elvileg annál alaposabb a tesztelés. 

A Scrum minőségközpontúságának szellemében a csapatok igyekeznek 100%-os tesztfedettséget biztosítani. Ez 
nem mindig egyszerű, különösen akkor, ha ritka, speciális körülményeket (például áramszünetből, valamilyen 
hardver hibájából, a memória elfogyásából vagy például a verem beteléséből eredő problémákat) kell tesztelni. 

A tesztfedettség ugyan objektív szám, amely szoros korrelációban áll a teszteltség mértékével, azonban önmagában 
mégsem mond sokat a tesztelt rendszer minőségéről – és ezt nagyon fontos szem előtt tartani. Az, hogy egy adott 
szolgáltatás tesztelésének fedettsége 100%, még nem jelenti azt, hogy az jó minőségű, vagy akár azt, hogy a 
megfelelően alapos tesztek készültek el hozzá. 

Például, ha az elkészített egységtesztek egy jelentős részéből hiányzik az Assert komponens, vagyis pont a teszt 
eredményeinek ellenőrzése, lehetséges 100%-os tesztfedettséget úgy is elérni, hogy a műveletek nagy része hibásan 
működik. Hasonló módon, attól, hogy csak 40% a tesztfedettség, még lehet, hogy a tesztelt szolgáltatás minősége 
kiváló. 

Ezt a mérőszámot „szükséges, de nem elégséges” összetevőként célszerű tehát kezelni: ha ez alacsony, akkor 
valószínűleg még erőforrásokat kell fordítani a további tesztelésre, azért, hogy a csapat hite, magabiztossága 
erősödjön: mindent megtesz azért, hogy tesztekkel igazolja a kód helyes működését. 

Tesztfedettség ellenőrzése a Visual Studio 2013-ban 

A Visual Studio 2013 fejlesztői környezetében a Premium és Ultimate változatok támogatják a 
tesztfedettség mérését. Ezek az egységtesztekre épülnek, azokat a Test → Analyze Code Coverage → Run All 
paranccsal lehet lefuttatni. A mérés eredményei a Code Coverage Results ablakban jelennek meg, amint azt 
az 5-9 ábra is mutatja. 

 
5-9 ábra: A Code Coverage Results ablak 

Ez a táblázat négy mérőszámot tartalmaz, amely a tesztelt szolgáltatás egészétől annak összes részletéig 
(egészen a műveletekig) lebontható. Ezek a mérőszámok az alábbiak: 

  Not Covered (Blocks). Azoknak a kódblokkoknak a száma, amelyeket a fejlesztőkörnyezet az 
egységtesztek futtatása során nem ért el. Ha ez nem nulla, akkor van még olyan kód a 
szolgáltatásban, amelyre további teszteket lehet írni a teljes tesztfedettség biztosításához. 

  Not Covered (% Blocks). Az előző érték a teljes kód méretéhez viszonyítva százalékos arányban. 
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  Covered (Blocks). Az egységtesztek futtatása során elért kódblokkok száma. 
  Covered (% Blocks). Az előző érték a teljes kód méretéhez viszonyítva százalékos arányban. 

A Code Coverage Results ablakban egészen a műveletekig eljuthatunk. Az 5-10 ábrán például látszik, hogy a 
Seemplest.Core.Queue.Configuration névtérben lévő QueueConnectionProvider osztály egyes 
műveleteinek mekkora a tesztfedettsége. 

 
5-10 ábra: A kódfedettség részletei 

Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy a ParseFromXml() művelet tesztelése során mely kódrészeket nem 
érintettük, a műveletet reprezentáló sorra duplán kattintva megjeleníthetjük a művelet kódját. Ezen, amint 
az 5-11 ábra is mutatja, a fejlesztőkörnyezet a háttérszín változtatásával jelzi a tesztelés során érintett 
(halványkék háttér), illetve nem érintett (halványsárga háttér) kódblokkokat. 

 
11. ábra: A tesztelés által érintett, illetve figyelmen kívül hagyott kódrészek 

Egy kis elemzéssel észrevehetjük, hogy a ParseFromXml() művelet tesztelése még azért nem teljes, mert 
nincs olyan tesztesetünk, amely azt ellenőrizné, hogy a bemenő paraméter értelmezése után annak 
QueueType értéke egy INamedQueueProvider interfészt implementáló típust tartalmaz-e. 
Előfordulhat, hogy a kód bizonyos részeiről pontosan tudjuk, hogy azok nem lesznek érintettek a tesztelés 
során, mert például olyan programrészeket tartalmaznak, amelyeket ugyan meg kellett valósítanunk (pl. 
egy új osztály leszármaztatása miatt) azért, hogy kódunk sikeresen forduljon, de valójában azok nincsenek 
használatban. Az is elképzelhető, hogy egyes műveleteinkről tudjuk, azok csak kivételes – és egyébként 
nehezen előidézhető – körülmények között futhatnak. Ezeket a műveleteket megjelölhetjük az 
ExcludeFromCodeCoverage attribútummal – ahogyan az 5-12 ábra is mutatja –, és így az adott műveleteket 
a kódfedettség számítása nem veszi figyelembe. 

 
12. ábra: Az ExcludeFromCodeCoverage attribútum használata 
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A Visual Studio a tesztfedettség mérésénél nem a forráskód sorainak, hanem a lefordított kód MSIL blokkjainak 
számát veszi figyelembe a számítás alapjaként. A fent leírt két színezés (érintett és érintetlen kódsorok) mellett egy 
harmadikat is használ azoknak a kódsoroknak a megjelölésére, amelyek érintett és érintetlen kódblokkot egyaránt 
tartalmaznak. 

Egységtesztek készítése – szemléletmód 
A jó egységteszteknek számos jellemzője van, amelyet a Scrum csapatok igyekeznek figyelembe venni a 
tesztek tervezésénél és készítésénél. Két ilyen fontos szemléletbeli elemre már korábban kitértünk, ezek a 
tesztesetek elnevezése és a „három A” tervezési minta használata voltak. Ezek mellett még további 
lényeges elemek is vannak, most röviden megvizsgáljuk ezeket, illetve azt, hogyan segíti ezeknek 
alkalmazását a Visual Studio. 

  Tesztelésre tervezés. Jó egységteszteket csak akkor lehet készíteni, ha a rendszer architekturális 
tervezése során olyan mintákat használunk, amelyek segítik a tesztelés elkészítését. A SOLID 
tervezési elvek közül az „I” betű mögött lévő Interface Segregation Principle és a „D” betű mögött 
álló Dependency Inversion Principle a legfontosabbak. Ha az architektúra tervezése során 
figyelembe vesszük ezeket az elveket, akkor a tesztek készítése problémamentesen illeszkedik bele 
a fejlesztési folyamatokba, azok figyelmen kívül hagyása viszont azt eredményezheti, hogy csak 
komoly ráfordítások árán tudjuk a szoftver elemeit tesztelni. 

  Elnevezési konvenciók. A tesztesetek nevét általában úgy határozzuk meg, hogy abból világosan 
látszódjon, mire irányul a tesztelés, és valójában mit is ellenőriz az. Pl. a TestAddition művelet 
ugyan utalhat arra, hogy a kalkulátor összeadás funkcióját teszteljük, de az már nem derül ki belőle, 
hogy vajon mit is végezhet ez a teszt; illetve a Test előtag sem ad értéket a teszteset nevéhez. Ha 
ehelyett az AdditionWorksAsExcepted, illetve az AdditionOverflowIsHandled neveket használjuk, 
a nevekből azonnal megsejthetjük, hogy mit is ellenőrizhetnek az adott tesztesetek. 

  „Három A” minta. A teszteseteket a korábban bemutatott három szakaszra (Arrange, Act, Assert) 
bontva azokat olvashatóbbá és karbantarthatóbbá tehetjük. 

  Egy teszteset – egy ellenőrzés. A tesztesetet úgy készítsük el, hogy egy teszteset egyetlen logikai 
ellenőrzést tartalmazzon (amely persze fizikailag több ellenőrzés sorozatából is állhat). Például, ne 
tegyük bele egyetlen tesztesetbe a négyzetgyökvonás ellenőrzésénél a pozitív esetet (jól számoljuk 
ki a 4 négyzetgyökét) a negatív esettel (-1 esetén hibát kell adnia a műveletnek). 

  Copy/Paste használata. A tesztesetek készítése során a legfontosabb szempont, hogy minél 
rövidebb idő alatt minél több – a kód működését alaposan ellenőrző – tesztesetet tudjunk 
létrehozni. Merjük nyugodtan használni a copy/paste funkciókat, hogy egy meglévő tesztesetből – 
kisebb módosításokkal – egy újabb tesztesetet hozzunk létre! Az egységtesztekhez tartozó kód 
refaktorálására általában ritkán van szükség. 

  Ismert induló állapot. Minden egységtesztet úgy kell elkészítenünk, hogy az a többi teszttől 
függetlenül egy ismert állapotból induljon el – és ez az állapot ne függjön a többi teszt lefutásától. 

  Érzéketlenség a végrehajtási sorrendre. Ha sikerül minden teszt esetében megoldanunk azt, 
hogy azok minden körülmények között ugyanabból az állapotból induljanak, akkor ezzel elértük 
azt, hogy a tesztelés során teljesen mindegy, milyen sorrendben is futtatjuk le a teszteseteket, azok 
pontosan ugyanazt a működést eredményezik, mint egy bármilyen másik sorrend esetében. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy nem mindig egyszerű az utolsó szempont biztosítása. Ha például egy 
összetett adatbázis műveletekben gazdag komponenst kell leellenőriznünk, munkaigényes lehet az ismert 
induló állapotok létrehozása – szélsőséges esetben akár minden teszteset egy tesztadatbázis létrehozásával 
(visszatöltésével) indulhat. Ez nemcsak a tesztek készítését, de azok lefuttatásának idejét is jelentősen 
megnövelheti. Ha elvárásainkat egyszerűsítjük, és azt mondjuk, hogy nem egyetlen tesztre, hanem 
tesztesetek egy halmazát egyetlen összetett tesztnek tekintve szeretnénk az ismert induló állapotot és a 
végrehajtási sorrendre való érzéketlenséget biztosítani, egyszerűbb dolgunk van. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interface_segregation_principle
http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_inversion_principle
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Tesztsorrendek definiálása 

A Visual Studio 2013 lehetővé teszi ún. tesztsorrendek definiálását, amely azt jelenti, hogy a rendelkezésre 
álló tesztesetek közül néhányat kiválasztva definiálhatjuk azok végrehajtási sorrendjét. Ehhez az 
egységteszteket tartalmazó projekthez egy Ordered Test típusú új tesztfájlt kell adnunk, ahogyan azt az 5-
13 ábra mutatja. 

 
5-13 ábra: Tesztsorrendet definiáló fájl hozzáadása a projekthez 

A Visual Studio egyszerű szerkesztőfelületet biztosít a tesztsorrendet leíró fájl szerkesztéséhez. Ez lehetővé 
teszi, hogy az elérhető tesztek listájából (bal oldal) a futtatásra váró tesztek listájába (jobb oldal) mozgassuk 
a teszteseteket (5-14 ábra). Értelemszerűen, a futtatásra váró tesztek sorrendjét a jobb oldali listában 
megváltoztathatjuk. 

 
5-14 ábra: Tesztsorrend definiálása 

A Continue after failure jelölőnégyzet segítségével beállíthatjuk azt a futási módot, hogy a listán lévő 
tesztesetek valamelyikének elbukása után azért még a többi teszteset is végrehajtódjon. Ha ezt az opciót 
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nem jelöljük ki, a tesztelés csak addig folytatódik, amíg a tesztek sikeresen futnak. Az első elbukott teszt 
után megszakad a végrehajtási folyamat. 

Az automatikus tesztelés egyéb formái 

Bár az „automatikus tesztelés” kifejezésről a legtöbb fejlesztőnek csak az egységtesztek jutnak az eszébe, 
ezeknél azonban lényegesen több lehetőség van egyéb tesztelési automatizmusok használatára. 
Mindenfajta tesztelés, amely lehetőséget kínál arra, hogy a teszteredményekből valamilyen 
automatizmussal következtetést vonjunk le annak kimenetelére – függetlenül a teszt elkészítési módjától –, 
automatikus tesztelés részévé tehető. 
Ilyen tesztelési lehetőséget nyújt például egy parancsfájl, amely valamilyen eszközzel rendszerünk 
teljesítményét elemzi. Az előállított kimenetet összevetve a teljesítményre vonatkozó elvárásainkkal 
eldönthetjük, hogy az adott teszt végrehajtását sikeresnek (megfelelő teljesítményűnek) vagy sikertelennek 
(a teljesítménykövetelményeket nem teljesítőnek) tekintjük. 

A Visual Studio egyéb tesztelési képességei 

A fentiekben a Visual Studio tesztelést támogató képességei közül csak néhányat – természetesen a 
legfontosabbakat – mutattuk be. Az összes lehetőség tömör bemutatása is messze túlnyúlik ennek a 
könyvnek a keretein. A teljesség igénye nélkül álljon itt még néhány fontos funkció és képesség, amely 
használatát egy Scrum csapatnak célszerű megismernie: 

  A Visual Studio 2013 a C# és VB.NET programozási nyelvek mellett már a C++ nyelvek esetén is 
támogatja az egységtesztek létrehozását. 

  A Visual Studio lehetővé teszi a saját tesztelési keretrendszere mellett egyéb keretrendszerek (pl. 
NUnit, xUnit) beillesztését is. 

  A kódizolációs tesztek elvégzéséhez a Microsoft Fakes komponensei kínálnak lehetőséget (ezek a 
Premium és Ultimate változatokban érhetők el). 

  A Visual Studio teljes funkcionalitással támogatja a Test Driven Development (TDD) szemléletet. 
Például beépített refaktoring funkciókat kínál arra, hogy az elkészített tesztesetek alapján a 
szolgáltatásokat nyújtó objektumok felülete automatikusan bővíthető legyen a tesztesetekben 
definiált műveletekkel. 

  A Visual Studio támogatja az adatvezérelt teszteseteket. Ez azt jelenti, hogy ha egy adott műveletet 
(pl. egy bérszámfejtési folyamat valamelyik részműveletét) szeretnénk több bemenő adat mellett is 
tesztelni, akkor a bemenő adatokat és a hozzájuk tartozó elvárt eredményeket akár egy 
adatbázistáblában is leírhatjuk. A tesztkörnyezet gondoskodik arról, hogy az összes bemenetre 
lefuttassa a teszteseteket és összevesse azokat az elvárt eredményekkel. 

  A Test Explorer sok lehetőséget biztosít arra, hogy az ott megjelenő teszteseteket 
csoportosíthassuk, lehetővé teszi a teljes teszteset halmazon kisebb tesztkészletek – ún. lejátszási 
listák (playlist) – létrehozását. 

A Visual Studio 2013 egységtesztelést támogató képességeinek megismeréséhez célszerű erről az MSDN oldalról 
elindulni: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd264975.aspx 

Architektúra és tervezés 
Az eddig leírtak jól tükrözik, hogy a Scrum agilitása nem azt jelenti, hogy nincs tervezés – éppen 
ellenkezőleg, a minőségre való törekvés kifejezetten erősíti a tervezés szerepét, jelentőségét. Fontos – és itt 
kifejezetten a vízesés modellen alapuló fejlesztési megközelítéssel állíthatjuk szembe a Scrumot –, hogy a 
tervezést nem célnak, hanem eszköznek tekinti. A Scrum semmilyen előírást, szabályt nem tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogy milyen tervezési termékeknek kell elkészülniük, ezt teljes egészében a csapatra bízza. 
Az agilitást akár a felesleges – és így veszteséget okozó – tevékenységek kiiktatásának is tekinthetjük, és 
mint ilyen, a Scrum azt javasolja, hogy kerüljünk el minden olyan felesleges, a tervezéshez kapcsolódó 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd264975.aspx
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tevékenységet, amely önmagában nem ad értéket a csapat munkájához. Ehhez a szemlélethez jól igazodik 
az a gyakorlatias szempont, hogy a Scrum bátorítja a fejlesztőcsapatot a tervezési elemeinek 
legegyszerűbb, leghatékonyabb és leggyorsabb dokumentálására. Ez gyakran abban nyilvánul meg, hogy a 
tervezési folyamat termékei egyszerű, kézzel rajzolt és lefényképezett diagramok – vagy akár a 
forráskódban létrehozott kódvázak, szkeletonok. 

Miért ne akarjuk előre megtervezni a teljes alkalmazást? 
A változtathatóságra való törekvés nem fér össze azzal, hogy az alkalmazás egészét előre megtervezzük. 
Gondoljunk csak bele, mi értelme van alaposan megtervezni egy olyan funkciót, amelyről csak sejtjük – de 
nem feltétlenül tudjuk –, hogyan is fogja azt a gyakorlatban egy felhasználó alkalmazni! 
Először is, bizonytalan talajra építünk. Egy nem pontosan ismert funkciót megtervezhetünk – egészen 
elmerülhetünk a részletekben –, a tervezés eredményeit kommunikálhatjuk is az ügyféllel, de mindez nem 
biztosítja azt, hogy az így elkészült tervek alapján megvalósított funkcionalitás meg fog felelni az ügyfélnek. 
Ha a későbbiekben – még ha csak csekély mértékben is – módosítani kell a működést vagy az ahhoz 
kapcsolódó minőségi elvárásokat (például a válaszidőkhöz vagy a felhasználói felület kezelhetőségéhez 
tartozókat), egy-egy apró változtatás láncreakciószerű hatást válthat ki. A „csekély mértékben” 
megváltozott funkció további módosításokat igényelhet más műveletekben, sőt az is kiderülhet, hogy 
korábban megtervezett és megvalósított rendszerelemek feleslegessé válnak. 
Mit csináltunk tehát? Rengeteget dolgoztunk előre az alkalmazás egészének tervezésével, sok olyan 
tervezési terméket is előállítottunk, amelyeket azonnal még nem tudtunk felhasználni. Ahogyan „a pokolba 
vezető út jó szándékkal van kikövezve” mondás rátapint a lényegre, az alkalmazás egészének 
megtervezésében látott jó szándék fordítva sül el. A tervezéstől azt vártuk, hogy egyszerűbbé, 
olajozottabbá teszi majd a termékfejlesztési projekt haladását, de ezzel szemben felesleges munkát, 
csúszásokat okozhat, és nem mellékesen frusztrálhatja is a termékfejlesztési projekt résztvevőit. 

Az architektúra szerepe 
A tervezés során kifejezetten fontos szerepe van az architektúrának. Bármilyen termék fejlesztéséről is van 
szó, az architektúrára általában úgy tekintenek a fejlesztők, mint a rendszer felépítésének alapvető 
stílusjegyeit meghatározó dologra. 
A Scrum csapatoknak az alapvető architektúra választási szempontok mellett (hibatűrés, skálázhatóság, UX, 
biztonság stb.) kifejezetten nagy hangsúlyt kell helyezniük azokra az elemekre, amelyek az agilis 
szemléletet támogatják. A tesztelhetőség, refaktorálhatóság, az új változatok gyors kibocsátásának a 
képessége, illetve az, hogy a környezet változásaira való reagálást az adott architektúra támogassa, mind 
nagyon fontosak. 
Ennek alátámasztására egy személyes élményemet szeretném elmesélni. Még 2007-ben egy 
architektúrákkal foglalkozó amerikai konferencián a MySpace.com akkori szakmai vezetője elmesélte, hogy 
milyen elvek mentén tervezték meg a rendszerüket. Ennek lényegét – a számunkra kevésbé fontos 
elemektől megtisztítva – így lehetne összefoglalni: 
Kis startup cégként indultak, és csak annyit tudtak, hogy valamilyen szociális hálózatot szeretnének 
felépíteni, és az ötlettől számított egy hónapon belül szeretnék elindítani a rendszerüket, hogy minél több 
felhasználót gyűjtsenek (ezen alapult ugyanis a működésük üzleti modellje). Természetesen tisztában voltak 
azzal, hogy a felhasználók számának növekedésével a rendszerükön sokat kell majd változtatni, meg kell 
teremteni azokat a feltételeket, amelyek a növekedés korlátainak lebontását biztosítják. A rendszer 
architektúrája kapcsán az alábbi volt az elgondolásuk: 

  Egyszerű architektúrával indulnak, hogy ténylegesen képesek legyenek egy hónap alatt beindítani a 
szolgáltatást. 

  A hangsúlyt a continuous deploymentre – vagyis az új verziók gyors és hibamentes kibocsátásának 
képességére – helyezik, azzal a céllal, hogy ügyfeleik ebből az egészből csak új funkciók, 
szolgáltatások megjelenését érzékeljék. 

  A rendszer architektúráját folyamatosan átalakítják, akár a teljes kódbázis folyamatos cseréjével, 
hogy a növekedési lehetőséget biztosíthassák 
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Az az elképzelés, hogy a rendszer architektúráját folyamatosan változtatják – fogalmazzunk egyszerűen így 
– akkoriban rendkívül szokatlan elképzelés volt. Mégis, ragyogóan működött. Mindig voltak olyan elemei az 
architektúrának, amelyeket a csapat folyamatosan lecserélt, megújított, de mindez teljesen normális volt 
egy olyan termék esetén, amelyben az egyetlen állandóságot a folyamatos változás jelentette. Még arra is 
szükségük volt, hogy saját fájlrendszert alakítsanak ki, mert az akkor elérhető fájlrendszerek nem voltak 
képesek a MySpace felhasználók magas száma mellett a műveletek elvárt teljesítményének megfelelni. 
Miért fontos mindez? Azért, mert az agilis szemléletmód használata mellett a hagyományos architekturális 
elvek mellett rendkívül megnő azoknak az elveknek a szerepe, amelyek a rendszer egészének 
változtathatóságát biztosítják. Talán az egyik legnehezebb dolog a tervezés során annak a kiinduláskor 
használt szoftver architektúrának a megtalálása, amely kellően egyszerű ahhoz, hogy gyorsan előre tudjon 
vele lépni a csapat, de szükség esetén módosítani is tudja, hogy lépést tartson a termék fejlődésével. 
Ahogyan a rendszer egészét, úgy annak teljes architektúráját sem lehet, és nem is érdemes előre 
megtervezni. 
Ha az architektúra tervezése során döntési pontok elé kerül a csapat, célszerű azokat az opciókat előnyben 
részesíteni, amelyeket egyszerűbbnek találunk, illetve jobban el tudjuk képzelni róla, hogy nyitott a 
változtathatóságra. 

Összegzés 
A Scrum megközelítésmódjában sohasem tervezzük meg egészében a rendszert, hanem evolúciós 
tervezésben, szoftver növekményekben gondolkodunk. A csapat mindig az aktuális sprinthez tartozó user 
storykat veszi figyelembe a munkája során, és arra törekszik, hogy pontosan azokat, az ott leírt és közösen 
megértett formában valósítsa meg – ne kevesebbet, de ne is többet. Ha majd a jövőben megvalósítandó 
funkciók a már meglévőkben, a hozzájuk kapcsolódó rendszerkomponensekben változtatásokat 
igényelnek, ezeket majd az újonnan készülő funkciók tervezésénél, időbecslésénél veszi a csapat 
figyelembe. 
A tervezést a Scrum nem választja el szorosan a megvalósítástól, arra bátorítja a csapatokat, hogy a 
tervezési kimenete minél inkább a kódhoz közeli műtermékekben (akár kódvázakban) jelenjen meg 
dokumentumok helyett. 
A rendszer megvalósítása során a hangsúly a funkcionális teljességen és a kód minőségén van. A csapatnak 
olyan kódolási alapelveket kell használnia, amelyek biztosítják, hogy ez a minőség folyamatosan 
fenntartható legyen. A kódminőség biztosításának egyik alapvető eszköze az automatikus tesztek 
rendszeres használata – magas tesztfedettség biztosítása mellett. 
A Scrum alapelveinek megfelelően sohasem tervezzük meg az egész rendszert előre, mert ezzel – a lean 
szemlélet értelmezése szerint – veszteséget termelünk. A megvalósításhoz olyan architektúrát használunk, 
amely az alapvető elvárások mellett a rendszer egészének megváltoztathatóságát támogatja. 
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6. A sprint terv elkészítése 

Ebben a fejezetben az alábbi témákat ismerheted meg: 
  Definition of Done – avagy mikor tekinthető késznek egy feladat? 
  Milyen módszert használunk a Scrum backlog bejegyzéseinek ráfordítás becslésénél? 
  Milyen módon választjuk ki a sprint körébe bevont user storykat? 
  Hogyan bontjuk fel a backlog elemeit kezelhető méretű feladatokra? 
  Hogyan hozzuk összhangba a csapat sebességét, kapacitását és az elvégzendő feladatokat? 
  Mit jelent az „együtt sírunk, együtt nevetünk” elve egy sprint során? 
  Mivel jár az, ha egy csapatot a kapacitásán túl terhelünk? 

A Scrum életciklusa a sprintek köré épül. Minden új sprint indítása előtt a csapatnak alaposan fel kell 
készülnie arra, hogy a sprint során hatékonyan haladjon, a megfelelő user storykat valósítsa meg – az elvárt 
minőségben. A Scrum minden sprint indítását tervezéssel készíti elő. 
A legtöbb Scrum csapat esetében egy sprint kb. két hétig tart, ami 9-10 napos effektív munkát jelent, de 
nem ritkák az olyan csapatok, amelyek egyhetes (ötnapos) sprintekben dolgoznak. Bármilyen meglepő is, 
ez az előkészítő tevékenység, amely a sprint méretétől függően csak 4-8 órát vesz igénybe, jelentős 
mértékben tudja növelni a csapat produktivitását és az elkészített termékinkrementum minőségét. Ebben a 
fejezetben ennek a tervezési folyamatnak az elemeit ismertetjük – bemutatva, hogyan tud ebben a Visual 
Studio Online hasznos segítséget nyújtani. 

 „Definition of Done” 
A fejlesztők által legkevésbé kedvelt projektmenedzseri kérdések közé tartozik az, hogy „akkor most mond 
meg, hány százalékánál is jársz a feladatnak!”. Erre a kérdésre nagyon nehéz hasznos választ adni. Tipikusak 
a „már 90%-a készen van” és hasonló válaszok. Ezek azért nagyon rosszak, mert nem mondanak semmit 
arról, hogy vajon milyen teendők vannak még hátra az adott feladat teljes megvalósításához, és ezek 
mennyi időt is vesznek igénybe. Ugyanakkor a kérdésekkel az a legnagyobb probléma, hogy mindezt olyan 
környezetben teszik fel a projekt irányítói – és válaszolják meg a fejlesztők –, ahol nincs pontosan tisztázva, 
mikor is tekintünk egy feladatot késznek. 

A feladat készültségének ellenőrzése 
A Scrum működési modelljébe nem fér bele az ilyen típusú határozatlanság, hiszen az ellentmond az agilis 
szemléletmódnak. A csapatnak pontosan tisztában kell lennie azzal, hogy mikor tekinthet késznek egy 
backlog elemet. Ehhez a Scrum a „Definition of Done” fogalmát (DoD) használja, amelynek ugyan több 
magyar fordítása is létezik, de mégis általában az eredeti angol fogalmat használják szívesen a csapatok, 
illetve a különböző dokumentumokban, emlékeztetőkben a DoD rövidítéssel hivatkoznak rá. 
A Definition of Done egy ellenőrzőlista, amelyet a csapat mindig végignéz, mielőtt egy backlog elemet 
késznek nyilvánítana. Ha a listán szereplő összes tételnek megfelel az adott backlog elem, akkor az késznek 
tekinthető, egyébként nem. 
Tegyük fel, hogy ez a lista az alábbiakat tartalmazza: 
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Definition of Done 

Az összes taszk elkészült. 
A kód hiba nélkül lefordul. 
A kódhoz tartozó automatikus tesztek elkészültek, és azok sikeresen futnak. 
Az automatikus tesztek a kód legalább 90%-át lefedik. 
A demó forgatókönyvnek megfelelő teszteseteket manuálisan végrehajtottuk, azok az 
elvárásnak megfelelően működnek. 
A user storyhoz elkészült az online súgó. 

A csapat egy adott user story lezárásakor összeveti ezt a listát a valós készültséggel, és ezt találja: 

Definition of Done 

✔ Az összes taszk elkészült. 
✔ A kód hiba nélkül lefordul. 
✔ A kódhoz tartozó automatikus tesztek elkészültek, és azok sikeresen futnak. 
✖ Az automatikus tesztek a kód legalább 90%-át lefedik. 
✔ A demó forgatókönyvnek megfelelő teszteseteket manuálisan végrehajtottuk, azok 
az elvárásnak megfelelően működnek. 
✖ A user storyhoz elkészült az online súgó. 

Mindez azt jelenti, hogy az adott user storyhoz tartozó összes feladat elvégzése ellenére az adott backlog 
bejegyzés még nem zárható le, mert az nem felel meg a DoD-nak. A csapatnak nincs más választási 
lehetősége – ha ténylegesen szeretné lezárni a user storyt –, mint az, hogy a hiányzó tevékenységeket is 
elvégzi. A DoD alapján még automatikus teszteket kell készítenie, hogy azok a kód legalább 90%-át 
lefedjék, és el kell készítenie az online súgót. 
Ha a csapat úgy jelenti készre a feladatot, hogy a DoD hiányzó elemeinek nem felel meg, akkor máris 
műszaki adósságot teremt. Ha ezt egy alkalommal megtette, akkor valószínűleg máskor is megteszi, és 
ezzel elindul azon az úton, amely az adósság felhalmozódásához vezet. 

A minimális tevékenységlista 
A Scrum szellemében – az agilis alapelveknek megfelelő jó minőségű, működő szoftver előállításához – a 
DoD-nak legalább az alábbi elemeket tartalmazniuk kell: 

1. Az összes taszk elkészült 
2. A kód hiba nélkül lefordul 
3. A kódhoz tartozó automatikus tesztek elkészültek, és azok sikeresen futnak 
4. Az automatikus tesztek a kód legalább n%-át lefedik 

Az első két listaelem fontossága mindenki számára nyilvánvaló, a harmadik és negyedik elem is következik 
abból, hogy automatikus tesztek nélkül nem tekintjük késznek a kódolási feladatokat. A csapatnak a 
minimális lista használata során megmarad az a szabadsága, hogy pontosítja, mit is ért hiba nélküli 
fordításon (például, maradhatnak-e warning szintű jelzések a fordítás során), illetve megszabhatja az n 
értékét, vagyis a tesztfedettség mértékét. 

Egy komoly agilis csapat a tesztfedettség mértékét ritkán engedi 80% alá, az igazán profi csapatok ezt igyekeznek 
100% közelében tartani. 
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A DoD evolúciója 
A valódi projektek során a csapatok általában a minimálisnál jóval hosszabb listával dolgoznak, tipikusak az 
alábbihoz hasonló kiegészítések: 

  Kódvizsgálat (a kód milyen elemeit szükséges a teljességhez átvizsgálni) 
  Az elkészült user storyk demonstrálhatóságához kapcsolódó elvárások 
  Fejlesztői dokumentáció, termékleírás 
  Felhasználói felületen megjelenő elemek, információk ellenőrzéséhez kapcsolódó elvárások 

A Scrum sprintjeit záró visszatekintés kiváló alkalom arra, hogy a csapat a DoD-ot átalakítsa, bővítse. Sok 
minőséghez kapcsolódó problémára jelent megoldást a DoD bővítése. Például, ha egy csapat a sprint során 
azt tapasztalja, több visszajelzés is érkezett arra vonatkozóan, hogy számadatok balra igazítva jelennek meg 
a képernyőkön – a jobbra igazítás helyett –, kibővítheti a DoD-ot a felhasználói felület ellenőrzésével. 

A nagy hatékonysággal dolgozó Scrum csapatok komoly értéket látnak saját Definition of Done listájukban, és 
folyamatosan törekednek annak pontosítására, bővítésére, átalakítására – sprintről sprintre felhasználva a 
megszerzett tapasztalatokat. 

Becslések 
A hagyományos projekteken általában az a kérdés vetődik fel az ütemezés tervezése során, hogy a 
követelményspecifikációban meghatározott termék vagy termékbővítmény mennyi idő alatt készülhet el. A 
Scrum esetében ez a kérdés fordítottan jelenik meg: milyen backlog elemek készítése fér bele egy adott 
sprintbe? Nyilvánvalóan mindkét megközelítési mód esetében becslésre van szükség. 
A vízesés alapú modell esetében komoly nehézséget jelent a becslések esetében az, hogy általában 
rengeteg termékképesség megvalósítása kapcsán kell az egyes képességekhez tartozó becslésekből 
összeállítani a projekt ütemezését. Ezt különösen nehézzé teszik az alábbiak: 

  Mint tudjuk, a projekt környezete folyamatosan változik. 
  Az egyes termékképességekről nincs feltétlenül pontos képünk. Lehet, hogy egyes képességek 

megvalósítására végül nem lesz szükség, helyettük esetleg újabbak jelennek meg. 
  Egy hosszabb projekten változhat a projektcsapat létszáma, összetétele is. 
  Az egyes termékképességek közötti – nem mindig nyilvánvaló – függőségek is jelentősen 

befolyásolhatják a becsléseket. 
A Scrum projektek esetében a sprintek hossza kezelhetően rövid – tipikusan két hét –, és sokkal kevesebb 
termékképességet érint, mint ami a vízesés alapú modellek több hónapos tervezett időtartamára jut. A 
csapatok nem akkor találkoznak először az egyes feladatokkal, amikor a becsléseket készítik. Általában már 
jóval korábban elkezdenek megismerkedni azokkal a backlog grooming során. A product owner 
folyamatosan készíti elő ezeket a backlogban, ügyelve arra, hogy azok tartalma és célja világosan érthető 
legyen, illetve a backlog elemek olyan sorrendben szerepeljenek, amilyen sorrendben történő megvalósítás 
a lehető legnagyobb értéket biztosítja a végfelhasználók számára. 

Viszonyítás 
A becslések során gyakran nagyon nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy „mennyi idő kell ahhoz…”. Még 
ha pontosan ismerjük is a megvalósítandó feladatot, annak megvalósítási ideje akkor is sok dologtól 
függhet. Milyen technológiát vagy eszközt használok hozzá? Ki lesz az a fejlesztő, aki megvalósítja? Ha 
olyan, aki tapasztalt az adott témakörben, nyilván sokkal gyorsabban készül el, mintha egy kezdő fejlesztő 
lát hozzá. 
A Scrum a sprint tervezése során elkerüli ezt a helyzetet. Az egyes feladatok megvalósítását nem időben 
méri, hanem sztoripontokban, például azt mondja, hogy az egyik feladat megvalósítását 5 pontra, egy 
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másikat 13 pontra becsli. Ez első hallásra nagyon furcsának tűnik, de ha megértjük a mögötte lévő igencsak 
gyakorlatias megközelítésmódot, akkor mindez érthetővé válik. 
A kutatások kimutatták, hogy a fejlesztők a kisméretű, jól megfogható feladatokat viszonylag pontosan, kb. 
20%-os hibahatáron belül meg tudják becsülni. Ahogyan azonban a feladatok mérete nő, a fejlesztők egyre 
nagyobbat tévednek a becslések során – általában alulbecslik a ráfordításokat –, akár tízszeresen is. 
A sztoripontos becslések során a pontszámok segítségével egymáshoz viszonyíthatók a feladatok. Egy 20 
pontos feladat azt jelenti, hogy a csapat azt gondolja róla, az körülbelül négyszer annyi ráfordítást igényel, 
mint egy 5 pontos feladat, és nagyjából másfélszer annyit, mint egy 13 pontos. Ez a viszonyításon alapuló 
becslés sokat segíthet, mert általában könnyebben és pontosabban tudjuk két feladat egymáshoz 
viszonyított méretét megbecsülni, mint abszolút méretüket. Természetesen itt is igaz a kutatások által 
kimutatott tény, hogy a feladatok méretének növekedésével a becslések hibája is jelentősen nő, de a Scrum 
backlogkezelési technikája és a sprintekre tagolt megvalósítás sokat segít ennek a problémának a 
megoldásában. 

Becslési technikák 
A vízesés alapú modellek esetében nagyon gyakran úgy áll össze a projekt ütemezésének alapjául szolgáló 
becslés, hogy a fejlesztőcsapat tagjai között felosztják a termékképességeket, és az egyes csapattagok 
önállóan becsülik meg egy-egy ilyen funkcionális halmaz megvalósításának idejét. Ahol alaposabb munkát 
szeretnek végezni, ott többen is becsülnek ugyanazokra a termékképességekre, majd a becslések 
eredményét konszolidálják, megvitatják. Minél nagyobb termékről, illetve csapatról van szó, ez annál – 
néha hatványozottan – több energiát igényel. 
A Scrum csapatok az egyes user storyk ráfordításait általában közösen – vagyis az egész csapat együtt – 
becslik meg. Erre többfajta technika is létezik, szinte mindegyik azon alapul, hogy a csapattagok gyorsan 
egyéni becsléseket adnak, majd ezeket egy rövid vita során egyeztetik, és konszenzusos alapon alakítják ki 
közös becslésüket. 
Az egyik legismertebb technika a Planning Poker vagy más néven Scrum Poker (6-1 ábra). A becslés során a 
csapat user storynként halad. A fejlesztők egy kártyakészlettel dolgoznak, amely kártyái egy-egy számot 
tartalmaznak. Minden egyes fejlesztő kiválasztja azt a kártyát, amely az adott user story megvalósításának 
általa becsült sztoripontját tartalmazza, majd egy jelre mindenki felmutatja azt. Ha a csapat tagjai által 
felmutatott kártyák értéke között nincs nagy eltérés, akkor az egyezség gyorsan megvan, és már tovább is 
lehet lépni a következő user storyra. Ha jelentősen eltérő szélsőértékek vannak, akkor a csapat megkéri az 
érintett fejlesztőket, hogy mondják el, milyen érvek rejlenek a becslésük mögött, majd ezek után egy újabb 
becslési kört végez a csapat. 
A legelterjedtebb változatban a kártyákon a 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 számok találhatók (ez a 
számkészlet nagyon hasonló a Fibonacci-sorhoz), illetve kérdőjel „?” („bizonytalan vagyok”), valamint egy 
kávésbögre („tartsunk szünetet”). 
Ez a játékos technika meggyorsítja a becsléseket, és mivel abban az egész csapat részt vesz, alacsonyan 
tartja a becslési hibák szintjét. 
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6-1 ábra: Scrum Poker alkalmazás Windows Phone készüléken 

A csapattagok korábbi sprintekhez kapcsolódó tapasztalatiak alapján tudnak pontszámokat becsülni az egyes 
feladatokhoz – azok méretét a már korábban megvalósított feladatokhoz viszonyítják. Egy új csapat esetében az 
indulásban gyakran a Scrum master nyújt hasznos segítséget, például úgy, hogy az első user storyhoz ő rendel egy 
pontszámot (pl. „5”), majd a következő story becslése kapcsán megkérdezi: „ha az első feladat megvalósítás 5 pont, 
akkor ahhoz képest ez a második feladat vajon hány pontos lehet?”. 

A becslések rögzítése 
A Visual Studio Online a Scrum sztoripontok rögzítésére a backlog bejegyzések Effort (ráfordítás) mezőjét 
kínálja fel, amint az a 6-2 ábrán is látható. 

 
6-2 ábra: A sztoripontok rögzítése a backlog bejegyzésekhez 
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A mező nem tesz arra megkötést, hogy milyen értéket írsz ide be, annak mértékegysége, értelmezése is a 
csapatra van bízva. Természetesen, mivel Scrum sprinten dolgozunk, ide az adott bejegyzés sztoripont 
értékét írjuk. 

A csapat sebessége 
Minden Scrum csapat jellemezhető egy adott sebességgel, amely azt mutatja meg, hogy az adott csapat 
egy sprint során hány sztoripontnak megfelelő feladatot tud szállítani. Ez az érték nyilván nem egyetlen 
sprinten alakul ki, de néhány sprint után már jól jellemzi a csapatot, és általában közel állandó marad. A 
csapat sebességének jelentőségét az adja, hogy ez a pontszám határozza meg, mennyi feladatot képes a 
csapat felvállalni a következő sprintben. 

A sprint tartalmának meghatározása 
A hagyományos projekteken általában a projekt ütemterve határozza meg azt, hogy egy adott időszakban 
a fejlesztőcsapatnak milyen feladatokon kell dolgoznia. Ezeket a feladatokat – azok végrehajtásának 
sorrendjét – általában nem a csapat választja ki, hanem „leosztják” neki. Ha egy adott időszak feladatainak 
végrehajtásában csúszás van, akkor a csapat általában egyre több feladatot kap a következő időszakokban, 
hogy a csúszásokat behozza, ledolgozza, ami nagyon gyakran túlórázást, hétvégi munkát jelent. 
A Scrum ezzel a működési modellel szemben nem osztja le a csapatnak azokat a feladatokat, amelyeket a 
sprint során végre kell hajtania, hanem azokat a csapat saját maga választja ki. 

A megvalósítandó termékképességek kiválasztása 
Ez a választás egyszerű, és nem váratlan eseményként éri a csapatot, hanem felkészülten. Ez abból adódik, 
hogy a backlog folyamatos kezelése során a csapat már jól ismeri azokat a feladatokat, amelyek a lista 
tetején találhatók, sőt, azokra korábban (általában a sprint tervezését megelőző néhány napban) már 
becslést is adott. A választás úgy történik, hogy a csapat sebessége alapján kiválasztja azokat a 
bejegyzéseket a backlog tetejéről, amelyek még beleférnek ebbe a sebességbe, és ezek adják a tervezés 
alatt álló sprinten megvalósítandó képességek halmazát. Lássunk egy példát! 
Tegyük fel, hogy a csapat sebessége 30 sztoripont. A backlog tetején álló elemek pontszámai a backlog 
tetejétől az alja felé haladva legyenek a következők: 3, 13, 5, 13, 8, 3, 20, 2, 1, 5, … 
A csapat 30 pontos sebességébe belefér az első három feladat (3+13+5=21 pont), viszont az első négy 
feladat már kicsúszik a sebességhatárból (3+13+5+13=34 pont). Ebben a helyzetben elvileg három 
választási lehetőség is kínálkozik: 

  A csapat a sprint során csak az első három termékképességet valósítja meg, mert ez belefér a csapat 
sebességébe. Ennek az alternatívának az a problémája, hogy a csapat kapacitásának közel 
egyharmada (9 sztoripontnyi) kihasználatlan marad a sprinten. 

  A csapat úgy dönt – saját késztetéséből kifolyólag és nem külső kényszer hatására –, hogy átlépi saját 
sebességkorlátját, és mind a négy termékképességet megvalósítja. Ezzel a döntésével a csapat 
kockázatot vállal be, mivel valószínűleg a szokásosnál többet kell a sprinten dolgoznia azért, hogy 
saját határait átlépje – ami néhány önkéntes túlórát is jelenthet. 

  A csapat egyeztet a product ownerrel, és megkérik, hogy az a korábbi 5. képességet húzza előre a 4. 
helyre, és így a 3, 13, 5, 8, 13 pontszámú elemekből az első négy belefér a sprintbe (3+13+5+8=29 
pont). 

A legtöbb esetben a harmadik alternatíva mellett döntenek a csapatok, de gyakran előfordul a második 
alternatíva választásának bátorsága – ez különösen az erősen motivált csapatok esetében. Az első választás 
általában senkinek nem jó, ezért ezt nem szokták választani. 
A példából is látható, hogy ez a választási folyamat igen egyszerű, és jól levezethető abból az előkészítő 
munkából, amelyet a product owner és a fejlesztők közösen végeznek a backlog kezelése során. 
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A sprint célja 
A sprint megvalósítása során nagyon fontos, hogy a csapat ne csak egyszerűen azt lássa, a sprinten az 
egyetlen feladata az összes kiválasztott backlog elem megvalósítása. A sprint valamilyen termékbővítményt 
állít elő, mégpedig olyat, amely a megrendelőknek, ügyfeleknek, felhasználóknak valódi értéket ad. 
A csapat a feladatok felvállalása mellett meghatározza a sprint célját, amelynek többletet kell hordoznia 
amellett, hogy az összes kiválasztott elem megvalósítására utal. Ez a sprint cél akkor van jól 
megfogalmazva, ha egyfelől nyitva hagyja a lehetőséget a csapat előtt saját kreativitása kibontakoztatására, 
másfelől segít megértetni a csapattal annak az értéknek a jelentőségét, amelyet a konkrét sprint, illetve a 
sprintek sorozatából összeálló projekt során előállítanak. 
A Scrum működési modellje arra ösztönzi a csapatot, hogy a közös munka és együttműködés 
eredményeként álljon elő az adott sprinten megvalósított termékbővítmény. A sprint cél jó 
megfogalmazása önmagában is segítheti azt, hogy a csapat tagjait együttműködésre ösztönözze. 
Lássunk egy példát! 
Tegyük fel, hogy a Younderwater projekten a csapat az aktuális sprint során azokat a backlog elemeket 
valósítja meg, amelyek segítenek a búvároknak saját merülési naplójuk tartalmának megosztásában, illetve 
mások merülési naplóinak tanulmányozásában. A csapat ezeknek a feladatoknak a kapcsán viszonylag 
„száraz” sprint célokat is meghatározhat, például ezeket: 

  „Osszuk meg a merülési naplót!” 
  „Lássuk egymás merüléseit!” 

Ezeknél a megfogalmazásoknál sokkal több értéket hordoznak magukban azok a célok, amelyek az így leírt 
termékképességek használati értékére utalnak, így például az alábbiak: 

  „Legyen a merülés közös élmény!” 
  „Búvárkodjunk ott is, ahol eddig – még – nem jártunk!” 

A Scrum Guide 2013 közepén megjelent változata – felismerve az ebben rejlő értéket és lehetőségeket – fokozottabb 
hangsúlyt fektet a sprint céljának meghatározására. 

Feladatbontás, megvalósítási terv elkészítése 
A sprint tartalmának és céljának meghatározása után a csapat további tervezést végez, amelynek az a célja, 
hogy a sprint keretében megvalósítandó user storyk napi szinten áttekinthető, kezelhető – és nem 
utolsósorban, már időbecsléssel rendelkező – feladatokká váljanak. 
Ez a tervezési tevékenység néha módosíthatja még a sprint tartalmát, akár úgy, hogy egy-egy user story 
kiesik abból, akár úgy, hogy újabbak bekerülnek. Mindig jobb az, ha a tervezés mutat rá egy-egy korábbi 
becsléssel kapcsolatos problémára, mintha az csak a sprint előrehaladása során tudatosodik a csapatban. A 
product owner és a fejlesztőcsapat értelmes kommunikációval jól kezelheti ezeket a tervezési kérdéseket. 

A sprint létrehozása a Visual Studio Online eszközeivel 
Ahhoz, hogy a sprintet a Visual Studio eszközeivel kezelni tudjuk, először létre kell azt hozni. Ehhez a team 
projekt adminisztrátorának be kell jelentkeznie a Visual Studio Online portáljára, majd kiválasztania az 
adott team projektet (ahogyan ezeket a tevékenységeket a 3. fejezetben már bemutattuk). A képernyő jobb 
felső sarkában – amint azt a 6-3 ábra is mutatja – a felhasználói név mellett található kis fogaskerék ikonra 
kattintva juthatsz el a projekt adminisztratív funkcióihoz. 

 
6-3 ábra: A projekt adminisztrálása 
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Itt az Iterations fülre kattintva megtekintheted a projekthez tartozó iterációkat, vagyis a tervezett 
kibocsátásokat, és a hozzájuk tartozó sprinteket, ahogyan azt a 6-4 ábra mutatja. Az ábrán azt láthatod, 
hogy a projekten egyelőre az első kibocsátás (Release 1) és a hozzá tartozó három sprint van már rögzítve. 

 
6-4 ábra: A projekthez tartozó iterációk kezelése 

Ha az iterációk bármelyikére kattintasz a jobb egérgombbal, megjelenik a gyorsmenü (6-5 ábra), amelynek 
New és New child parancsaival adhatsz újabb elemeket a már meglévőkhöz. 

 
6-5 ábra: Az iterációkat kezelő gyorsmenü 

Tegyük fel, hogy a negyedik sprintet akarod létrehozni, amely a termék második kibocsátásához tartozik. 
Ezt egyszerűen meg tudod tenni: A Release 1-en állva a New paranccsal hozz létre egy új elemet, és nevezd 
el Release 2-nek (a dátumokat hagyd üresen), ahogyan azt a 6-6 ábrán is látod! A Save and Close gombra 
kattintva létrejön az új iteráció. Most a Release 2-re állva használd a New child funkciót, és hozd létre a 
Sprint 4-et, a 6-7 ábrának megfelelően kitöltve a dátumokat (válaszd a kezdésnek mondjuk a következő 
hétfőt, zárásnak az azt követő hét péntekjét)! 
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6-6: A második kibocsátáshoz tartozó iteráció létrehozása 

 
6-7: Egy sprint létrehozása a Release 2 alatt 

Hasonló módon hozd létre a Sprint 5 és Sprint 6 iterációkat, amelyek a Sprint 4-et követik! Az iterációkat 
ábrázoló képernyőn meg tudod jelölni azokat, amelyeket a tervezési nézetben is szeretnél látni (6-8 ábra). 

 
6-8: Az újonnan létrehozott iterációk, a megjelöltek a tervezési nézetben is láthatók 

Most már készen állsz arra, hogy megtervezd a sprintet. Zárd le az iterációk beállításait tartalmazó 
böngészőlapot! 

A csapat kapacitásának meghatározása 
A feladatok megvalósításán dolgozó csapat értelemszerűen csak akkora mennyiségű munkát vállalhat fel, 
amely belefér a kapacitásába. Ennek meghatározása tehát nagyon fontos feladat. Jellemző probléma, hogy 
a kapacitás tervezésénél elfeledkeznek a csapat egyes tagjainak távollétéről (pl. szabadság, oktatás, 
ügyfélnap stb.), és egyszerűen a sprintben lévő napok számát megszorozzák a csapattagok létszámával, 
majd ezt a napi nyolc óra munkaidővel, és az így adódó kapacitással számolnak. 
A valóságban a napi nyolc órás munkaidő gyakorlatilag soha nem jelenti azt, hogy egy csapattag 
ténylegesen nyolc órát tud tölteni a sprinten. Ez nem azért van, mert a fejlesztők lusták lennének, hanem 
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azért, mert a sprint mellett több olyan feladatuk is lehet, amely fel sem tűnik. Ide tartozik a cégen belüli 
kommunikáció, elektronikus levelek kezelése, a nem sprinthez tartozó megbeszélések, egyéb rendszeres 
vagy rendszertelen feladatok. 
A kapacitástervezés egyik legfontosabb eleme annak jó megbecslése, hogy az egyes csapattagok a napi 
nyolc órai munkaidőből ténylegesen hány órát fognak tudni a sprinthez kapcsolódó feladatok megoldására 
fordítani. A tapasztalatok alapján ez a legtöbb munkahelyen hat óra vagy annál is kevesebb szokott lenni. 

Ha egy csapattag esetében ezt nyolc órának számoljuk, biztosak lehetünk benne, hogy ez csak túlórázással vagy 
hétvégi munkával teljesíthető – és teljesen mindegy, hogy ezek a túlórák a sprinthez vagy egyéb céges feladatokhoz 
kötődnek, hosszú távon az adott fejlesztő kifáradásával, kiégésével járhatnak. 

A tervezés során érdemes figyelembe venni a szezonális tényezőket is, amelyek akár váratlan módon 
befolyásolhatják a csapat valódi kapacitását. Ilyen lehet például kora tavasszal az influenzajárvány, amely 
gyakran okoz meglepetéseket – váratlan megbetegedéseket. A tervezés során megoldás lehet az ilyen 
hatások ellensúlyozására, hogy például a csapat egészére betervezünk egy távol töltött napot. 

Kapacitástervezés a Visual Studio Online eszközeivel 
A projekt honlapján kattints a Work fülre a sprintek tartalmának megtekintéséhez, illetve a tervezés 
megkezdéséhez! A képernyő bal oldalán láthatod a sprinteket (6-9 ábra), ezek közül a Sprint 4 a soron 
következő, ennek a kapacitását fogjuk megtervezni. Kattints a sprint adatai között a Capacity fülre! 

 
6-9 ábra: A sprint kapacitásadatai 

A kapacitás tervezésénél egyszerűen átmásolhatod az előző sprint adatait a Copy now linkre kattintással, 
illetve kézzel is feltöltheted a táblázat adatait. Minden csapattaghoz rögzítheted a sprinten töltött napi 
órákat (Capacity Per Day) és a távol töltött napokat (Days Off). 

A táblázatban az Activity oszlop lehetővé teszi, hogy azt a szakterületet (például tervezés, fejlesztés, tesztelés) is 
rögzítsd, amely az adott csapattag szerepkörének felel meg. Amint azt már tudod, a Scrum a teljes funkcionalitású 
csapatok létrehozására bátorít, vagyis arra, hogy ne specializáld az egyes csapattagok szerepköreit – az a jó, ha 
mindenki több szerepkörben is otthonosan mozog. Ennek megfelelően ezt az oszlopot a Scrum sprintek esetén 
általában üresen hagyjuk. 

Lehetőség van nemcsak a tagokra, hanem a csapat egészére is távol töltött napokat definiálni a Team Days 
Off mezőben. A lap jobb oldalán található Work details kapcsolóval ki- és bekapcsolhatod a tervezés 
részleteit. A 6-10 ábra a sprint megtervezett kapacitásait mutatja be a tervezés részleteinek 
megjelenítésével. A részletek között megfigyelheted a csapathoz rendelt munka egészét, illetve annak 
lebontását a tevékenységtípusok és a tagok alapján. 
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6-10 ábra: A sprint tervezett kapacitásának adatai 

Mivel a csapat tagjait nem soroljuk szerepkörökbe, a tevékenységtípusok lebontásánál (Work By: Activity) egyetlen 
összesített elemet fogsz csak találni. 

A kapacitásterv elmentéséhez kattints a mentés gombra! 

User storyk hozzárendelése a sprinthez 
A user storykat bármikor fel tudod bontani feladatokra, de célszerű előbb sprinthez rendelni őket, hogy a 
csapat az összes a sprintbe tartozó termékbővítményt együtt láthassa. Ezt könnyen megteheted a Visual 
Studio Online eszközeivel, akár három módon is. 
A legegyszerűbb az, ha az egérrel megfogod a backlog bejegyzést, és ráhúzod a képernyő bal oldalán arra 
a sprintre, amelyben azt meg akarod valósítani. Egy másik lehetőség az, ha a backlog elemeket tartalmazó 
nézetben a jobb egérgombbal rákattintasz az adott bejegyzésre, majd a Move iteration menüben 
kiválasztod a megfelelő sprintet (6-11 ábra). 

 
6-11 ábra: Backlog bejegyzés sprinthez rendelése a menüből 



6. A sprint terv elkészítése 

112 

Egy harmadik lehetőség az, hogy megnyitod a backlog bejegyzést (duplán rákattintasz), majd az Iteration 
mező lenyíló listájában kiválasztod a megfelelő sprintet, ahogyan azt a 6-12 ábra is mutatja. 

 
6-12 ábra: Backlog bejegyzés sprinthez rendelése az adatlapon 

Válaszd azt a módszert, amely számodra a legkényelmesebb! A backlogban a módosítások után az 
Iteration Path oszlop azonnal megjeleníti az adott bejegyzéshez tartozó sprintet (6-13 ábra). 

 
6-13 ábra: A backlog bejegyzéseknél megjelenik a hozzájuk tartozó sprint 

Ha a bal oldali listában a Sprint 4-ra kattintasz, ott megjelennek a sprintbe átemelt backlog bejegyzések, 
ahogyan azt a 6-14 ábra is mutatja. 
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6-14 ábra: A sprinthez tartozó user storyk 

Feladatok definiálása 
A csapat talán egyik legfontosabb tevékenysége az, hogy a más a sprintbe átemelt user storykat értelmes, 
kezelhető tartalmú és méretű feladatokra bontja. A jól megalkotott feladatokkal jelentősen nő az esélye a 
csapatnak, hogy hatékonyan halad. Ehhez azok felbontásánál célszerű az alábbiakat figyelembe venni: 

  Minden feladatnak egyértelműnek kell lennie. Pontosan be kell határolnia azt a tevékenységet, 
amelyet a fejlesztőcsapatnak el kell végeznie. Például az „adatszerkezet módosításának 
megtervezése” vagy a „merülési naplót megjelenítő képernyő prototípusának elkészítése” ilyen 
feladat. Ugyanakkor a „backend logika leprogramozása” adott esetben (ahol a rendszer szerver 
oldala is sok rétegből áll), nem feltétlenül egyértelmű minden csapattag számára. 

  Teljesség ellenőrzése. A feladatokra való felbontásnál nagyon fontos, hogy biztosítsuk: minden 
olyan tevékenységet felsoroltunk, amely az adott user story megvalósítását teljessé teszi! Ha ez a 
lista nem teljes, a csapat az összes tevékenységet elvégzi, de a user storyt nem tudja lezárni, hiszen 
az nincs még kész. 

  A feladatoknak kis méretűeknek kell lenniük. Ha egy feladat várható végrehajtásának ideje 
meghaladja a 8-12 órát (sok Scrum csapatnál ezt 6 órában limitálja), akkor azt célszerű még kisebb 
feladatokra szétbontani. Ennek az az értelme, hogy így a feladatok várhatóan egy munkanapon 
belül elvégezhetők, és ez könnyebbé teszi azok kezelését, érzékelhetőbbé (gyorsabbnak tűnővé) az 
előrehaladást. A csapatot sokkal jobban megnyugtatja az, ha nagyobb számú feladatot lát 
megvalósítottnak egy munkanapon belül, mintha egy-két naponta fejez csak be egyet-egyet. Így 
adott esetben például egy 12 órás „backend logika leprogramozása” feladatot célszerűbb mondjuk 
három kisebbre felosztani, mondjuk arra, hogy „adatelérés objektumok megvalósítása”, 
„szolgáltatás objektumok létrehozása”, „WebApi homlokzat kialakítása”. 

  Nem szabad túlzottan elaprózni a feladatokat. Ha a csapat túl sok, nagyon apró feladatot hoz 
létre egy user story megvalósításához, akkor azok kezelése feleslegesen sok adminisztrációt visz el. 
Ha például sok olyan feladat lenne, amely 1-2 óránál rövidebb, érdemes ezeket valamilyen 
tematika szerint (persze, csak akkor, ha ez lehetséges) nagyobb feladatban összefoglalni, az 
egyértelműség megőrzése mellett. Ha például négy vagy öt különböző képernyőn is ugyanazokat a 
változtatásokat kell végrehajtani, különálló feladatok helyett létrehozhatunk egyet – amelynek 
leírásában felsoroljuk az érintett képernyőket. 

Ráfordításigény becslése 
Amikor a csapat egy user storyt feladatokra bont fel, azokhoz már ráfordításbecslést is ad. Ez az a pont, 
amikor a korábbi sztoripontok helyét a munkaórában megadott becsült ráfordítási idő veszi át. A user story 
feladatainak ráfordításbecsléseinek összességéből áll elő az annak megvalósításához szükséges becsült idő. 
A csapat ezeket a becsléseket is közösen végzi, de általában itt nem használják teljességükben azokat a 
technikákat, mint például a korábban bemutatott Planning Poker. Egyrészt kisebb méretű feladatokról kell 
döntenünk (nagyon gyakran egy user story legalább 4-5 feladatra bomlik), másrészt kevesebb idő is áll 
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rendelkezésre egy-egy feladathoz tartozó ráfordításbecslés megalkotására, mint amennyi a user stroryknál 
volt. 
„Szerintem a merülési napló tárolásának logikáját kb. 2 óra kialakítani” – veti fel az egyik csapattag. 
„Emlékezz rá, az előző sprinten egy hasonló méretű logika több mint 3 órát vett igénybe!” – figyelmeztet a 
csapat egy másik tagja. „Igazad van, legyen 4 óra!”. „Igen, ez szerintem is reális” – és ezzel a csapat meg is 
állapodott az adott feladat ráfordításbecslésében. 

A tényleges kapacitás és a becslés viszonya 
A csapat minden egyes feladathoz rögzíti a becsült ráfordítást, és így kialakul az adott sprintbe tartozó 
termékinkrementum fejlesztéséhez szükséges becsült idő. Nagyon fontos, hogy ezt az időt a csapat vesse 
össze a tényleges kapacitásával – azzal, amit korábban kiszámított –, és vizsgálja meg ennek a két 
mennyiségnek a viszonyát: 
Ha a rendelkezésre álló kapacitást meghaladja a teljes becsült ráfordítás, az arra hívja fel a figyelmet, hogy 
a csapat több munkát vállal be a sprinten, mint amennyi kapacitása van. Ha ez nem nagy eltérés, akkor a 
csapat a tervek átvizsgálásával kezelheti a helyzetet, ellenőrizheti, hogy van-e olyan végrehajtási mód, 
amely segítségével mégiscsak képes a sprint összes feladatát végrehajtani. 

Ez gyakran kockázatos dolog, mert a csapat esetleg meggyőzi magát arról, hogy néhány tevékenységet gyorsabban 
végre tud hajtani az előzetesen tervezettnél – pedig nem biztos, hogy ez így is van.  

Ha a tervezett ráfordítás jelentősen nagyobb, mint a tényleges kapacitás (akár 3-5 embernappal vagy még 
ennél is többel), azt jelenti, a csapat valószínűleg erején felül túlvállalná magát, és nem sikerülne az összes 
user storyt a Definition of Done kritériumainak megfelelően befejeznie. Ebben az esetben a product 
ownerrel egyeztetve dönthet a csapat arról, hogy a korábbi elképzelésein – vagyis a sprintbe bevont user 
storyk halmazán – változtat. 

Ez a változtatás nagyon gyakran valamelyik user story elhagyását jelenti, általában a sprintbe tartozó 
termékinkrementumok közül az utolsót hagyja el a csapat. Egy másfajta megoldási technikát jelent az, amikor a 
product owner és a csapat egy adott user storyt két kisebb – és önállóan is értelmes – user storyra szed szét, és 
azokból csak az egyiket vonja be a sprintbe – azt, amelyik belefér. 

Nem túl gyakori, de az is előfordul, hogy a csapat kapacitásának egy jelentős része – például több, mint 
20% – lekötetlen marad. Nyilvánvalóan, ezt a szabad kapacitást is érdemes kihasználni. Kezdő – kevésbé 
összeszokott vagy hatékony – csapatok általában ezt biztonsági pufferként kezelik, a professzionális 
csapatok pedig igyekeznek további user storyt – a product ownerrel egyeztetve – bevonni a sprintbe. 

Az is gyakran előforduló megoldás, hogy a csapat még a kapacitásfelesleg esetén is csak azokat a 
termékinkrementumokat vállalja fel, amelyek eredetileg is a sprint részei voltak. A sprint megvalósítási fázisa 
folyamán – az előrehaladásuk függvényében – menet közben döntenek úgy, hogy újabb user storyt emelnek be. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a megoldás általában csak jól összeszokott – és egyébként hatékonyan működő 
– csapatoknál eredményes. A kevesebb tapasztalattal rendelkező, illetve kevésbé kockázatvállaló csapatok esetében 
„a projekt kitölti a rendelkezésre álló időt” jelensége a meghatározó. 

Mintapélda 
Most, hogy már ennyi mindent tanultál a feladatok létrehozásáról, itt az ideje, hogy ki is próbáld mindezt a 
Visual Studio használatával! Mielőtt azonban hozzákezdenél a feladatok rögzítéséhez, érdemes átgondolni, 
hogy ténylegesen milyen feladatokra is fogod bontani az egyes user storykat. 
Példaként szemeljük ki a sprint első user storyját, amely az alábbi: 
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Hobbibúvárként a standard merülési naplókban megszokott adatokat szeretném rögzíteni a rendszerben 
azért, hogy később átnézhessem a korábbi merüléseim összefoglalóit. 

A user story leírása a fentieket még az alábbiakkal egészíti ki: 

Kötelező merülési adatok: 
- Merülés dátuma (időpontja) 
- Merülés helye 
- Legnagyobb merülési mélység 
- Merülés időtartama 
 
Opcionális merülési adatok: 
- Merülőtárs neve 
- Merüléshez tartozó megjegyzés 

A product owner még további kiegészítő információt is hozzáfűzött a fentiekhez, azért, hogy az elfogadási 
kritériumokat tisztázza: 

A működést az alábbi demóval igazoljuk: 
 
1. Két „beégetett” felhasználó közül választhatunk bejelentkezéskor. 
2.Az adott felhasználót kiválasztva és a bejelentkezés gombra kattintva megjelennek a felhasználó 
merülései. Megmutatjuk, hogy azok az elvárt módon listázódnak a képernyőn. 
3.Megmutatjuk, hogy a mögötte lévő adatbázisban tényleg ezek a merülési adatok szerepelnek a 
felhasználóhoz kapcsolva, és azt, hogy az adatbázisban van még néhány egy évnél régebben regisztrált 
merülés is. 
4.Átírjuk az egyik egy évnél régebbi merülést egy héttel ezelőtt végrehajtottra az adatbázisban. Újra 
bejelentkezünk az adott felhasználóval, és megmutatjuk, hogy ez a változtatás látható a képernyőn. 
5.Bejelentkezünk a másik felhasználóval, és megmutatjuk, hogy hozzá más merülések tartoznak – amelyek 
szintén ott vannak az adatbázisban. 

Amikor a csapat a feladatokra bontáshoz hozzákezd, a feladatok jellegének és becsült időtartamának 
meghatározásához a user storyhoz tartozó összes információt felhasználja. 
A csapat úgy dönt, hogy pontosítja a teljesítés ellenőrzéséhez használt demót: 

A demó forgatókönyv pontosítása 

A csapat háromtagú, mindegyikük részt vesz a pontosításban, és kb. 15-20 percet elegendőnek ítélnek a 
kérdés tisztázására, ezért a feladatot 1 óra alatt végrehajthatónak ítélik: 

A demó forgatókönyv pontosítása (1 óra) 

A csapat nagyon fontosnak tartja, hogy a merülési naplót vonzó módon jelenítse meg a felhasználók 
számára, ezért úgy dönt, hogy három prototípust is készít a felhasználói felületre (ezek viszonylag gyorsan 
elkészülnek), és ezek mindegyikét demonstrálja a marketingnek – ők a leendő felhasználók szemével is 
figyelnek –, hogy hamar kiválaszthassák a megfelelő nézetet. Ezek megvalósítására az alábbi feladatok 
születnek: 

Táblázatos felület prototípus elkészítése (2 óra) 
 
Listás felület prototípus elkészítése (2 óra) 
 
Csempés felület prototípus elkészítése (2 óra) 

Ezt a három tevékenységet akár egyetlen feladatba is összefoglalhatta volna a csapat (például „Felhasználói 
felület prototípusok elkészítése” címmel), de azért döntöttek három önálló feladat mellett, mert mindegyik 
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csapattag egy konkrét prototípuson fog dolgozni, és ezzel egyszerűbbnek ítélték meg a feladatok 
követhetőségét. 
A szabványos többrétegű architektúrának megfelelően létrehozták még az alábbi feladatot is: 

Backend oldali logika létrehozása (6 óra) 

A csapat a saját szabványos architektúra modelljének megfelelően adatbázis, adatelérés, szolgáltatáslogika 
és szolgáltatáshomlokzat rétegeket használ a backendben. Ebben a feladatban ezeknek a rétegeknek a 
tevékenységeit nem bontották szét önálló feladatokra, mert viszonylag egyszerű backend réteg 
létrehozásáról van szó, és nem szerették volna elaprózni a feladatokat. Természetesen ebbe a feladatba 
beleértik a backend oldali komponensek automatikus tesztjeinek (unit tesztek) létrehozását is. 
Ahhoz, hogy a demót a megfogalmazott módon létrehozhassák, szükség van még néhány tevékenységre: 

Egyszerű, emulált bejelentkezés megvalósítása, integrálása (3 óra) 
 
Demó felhasználók és demó merülések létrehozása, felkészülés a marketing demóra (5 óra) 

A merülési napló kezelése alapvető fontosságú a rendszerben, ezért azt a marketing képviselőivel egyezteti 
a csapat (egy kb. másfél órás megbeszélésen, amelyen az összes csapattag jelen van). Arra is felkészül a 
csapat, hogy az észrevételek alapján módosítania kell majd a rendszert: 

Demó a marketingnek (6 óra) 
 
Marketing észrevételeinek visszavezetése (6 óra) 

Ha mindezekkel a feladatokkal elkészültek, még néhány „apróság” hátravan. Szeretnének a kódon 
végigmenni, hogy annak minőségét megvizsgálják, és az esetleges észrevételeket kijavítsák, illetve 
felkészülnek a sprint végén tartandó demóra, ahol a marketing mellett már a Younderwater termék 
szponzora is jelen lesz. 

Kódvizsgálat (2 óra) 
 
Felkészülés a sprint végi demóra (2 óra) 

Ha jobban megfigyeled az eddig létrehozott feladatokat, észreveheted, hogy az nem tartalmaz önálló 
tesztelési feladatokat. Ennek két egyszerű oka van: 

  A feladat egyszerű, azok mellett a manuális tesztek és bemutatók mellett, amelyet a csapat elvégez, 
nincs szükség már extra manuális tesztelésre. Természetesen a sprint egészére vonatkozóan, 
amikor a különálló user storyk már egységes folyamattá kapcsolódnak össze, szükség lehet 
manuális tesztelésre. Ezt a tevékenységet a csapat ahhoz a termékképességhez veszi majd fel, 
amelynél ez a tevékenység szükségessé válik. 

  A kód (backend, frontend) komponenseinek teszteléséhez a csapat automatikus teszteket hoz létre, 
amelyet implicit módon a kódolási feladatok részének tekintenek. A sprint során használt Definition 
of Done legalább 90%-os tesztfedettséget ír elő, és ezt a csapat ellenőrzi is. 

A csapat a user storyhoz tehát az alábbi feladatokat hozta létre: 

# Feladat Óra 

1 A demó forgatókönyv pontosítása 1 

2 Táblázatos felület prototípus elkészítése 2 

3 Listás felület prototípus elkészítése 2 

4 Csempés felület prototípus elkészítése 2 
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# Feladat Óra 

5 Backend oldali logika létrehozása 6 

6 Egyszerű, emulált bejelentkezés megvalósítása, integrálása 3 

7 Demó felhasználók és demó merülések létrehozása, felkészülés a marketing demóra 5 

8 Demó a marketingnek 6 

9 Marketing észrevételeinek visszavezetése 6 

10 Kódvizsgálat 2 

11 Felkészülés a sprint végi demóra 2 

Összesen: 37 

Az összes feladat ráfordítását a csapat 37 órára becsülte. Ha közelebbről megvizsgálod ezeket, azt veheted 
észre, hogy konkrét kódépítési tevékenységre 23 órát fordítanak (ide értjük a marketing észrevételeinek 
visszavezetését is), vagyis az összes tevékenység több mint egyharmada (14 óra) nem szorosan 
programozáshoz kapcsolódó feladat. 

A feladatok létrehozása a Visual Studio Online eszközeivel 
A csapat természetesen a létrehozott feladatokat rögzítette is a team projektben. Itt megismerheted, 
hogyan is használták ehhez a Visual Studio Online portálját. 
A csapat a feladatok rögzítése során a Sprint 4 listát választja ki, hiszen ez az a sprint, amelynek a feladatait 
tervezik. Azért, hogy a tervezés során folyamatosan követhessék a kapacitásuk felhasználását, bekapcsolják 
a Work details opciót, ahogyan azt a 6-15 ábra is mutatja. A képernyő jobb oldalán megjelenő nézet 
folyamatosan jelzi a feladatokra már lekötött kapacitást. 

 
6-15 ábra: A Work details opció bekapcsolása a sprint listájában 

Használd te is ezt a nézetet a feladatok rögzítésénél! Ahogyan az egérrel egy user story fölé állsz, 
megjelenik egy kis hozzáadás ikon (6-16 ábra). Ha erre kattintasz, megjelenik egy új feladatkártya (6-17 
ábra), amelyen kitöltheted a feladat részleteit. Ahogyan azt az ábrán is láthatod, a feladat becsült 
ráfordítását a Remaining Work mezőben rögzítjük. 

 
6-16 ábra: Új feladatot a hozzáadás ikonra kattintva rögzíthetsz 
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6-17: Az új feladat kártyája 

A Scrum működési modelljében mindig csak a feladat lezárásáig hátralévő becsült időre vagyunk kíváncsiak – a 
következő fejezetben majd megtanulhatod, hogy miért is van ez így. Ennek megfelelően az adott feladat becsült 
ráfordítását a tervezés során a Remaining Work mezőben rögzítjük. 

A feladat elmentése után az megjelenik a sprinthez tartozó listában (6-18 ábra). 

 
6-18 ábra: A user storyhoz rögzített feladat 

Ezzel a módszerrel az összes a user storyhoz tartozó feladatot rögzítheted. A feladatok rögzítése közben 
azt is megfigyelheted, hogyan jelzi a képernyő jobb oldalán található panel a feladatokra allokált időt (6-19 
ábra). 
A feladatokat a sprint során egy másik nézetben kezeli a csapat, ezt a sprint listáján a Board fülre való 
kattintással érheted el. Ez a nézet három oszlopban ábrázolja a sprint adott user storyjához tartozó 
feladatokat (6-20 ábra), ezek a To do (kezdeti állapotban várakozó), In progress (már folyamatban lévő) és 
a Done (elkészült) feladatok. Amint az ábra mutatja, a sprint tervezésekor még minden feladat az indítására 
várakozik. 
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6-19 ábra: A user story feladatai a rögzítés után 

 
6-20 ábra: A sprint feladatait megjelenítő nézet 

A nézet használatának részleteit a következő fejezetben fogod megtanulni. 
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Vállalás és felelősség 
A Scrum csapat a sprint tervezése során előkészített termékinkrementumot nem külső kényszer hatására 
vállalja fel, tisztában van az ahhoz kapcsolódó funkcionális és minőségi elvárásokkal, azok értékével és a 
teljesítés ellenőrzési módjával egyaránt. Ezt a vállalást sohasem egy ember teszi, hanem mindig az egész 
csapat, a csapattagok egyénenként is mindig a vállalások mögött állnak, és tisztában vannak azzal, hogy a 
célt csak közösen érhetik el. 
Ez a vállalás egyúttal felelősséget is jelent. Ez a csapat közös, és ugyanakkor a csapat összes tagjának 
egyéni felelőssége is egyben. „Együtt sírunk, együtt nevetünk” – fogalmazhatjuk meg ezt a helyzetet. 
Sikeres teljesítés esetén a siker a csapat együttes érdeme, bukás esetén a közös felelőssége – kudarca. 

A kudarc szerepe 
A profi Scrum csapatok a vállalásaik során megtanulnak bizonyos kockázatokat felvállalni, és elfogadják azt 
a tényt is, hogy néha egy-egy sprint során bizony elbukhatnak – vagyis nem sikerül a sprint összes user 
storyját a megfelelő minőségben leszállítaniuk. Az igazán jó csapatok ezekből a kudarcokból tanulnak, és 
az ott szerzett tapasztalatokat folyamatosan beépítik eszköztárukba, hogy máskor hasonló módon már ne 
bukhassanak el. 

Az elbukott sprintek után kifejezetten fontos szerepe van a sprint visszatekintésnek, ez kínálja a legjobb lehetőséget 
arra, hogy a csapat a kudarc okait elemezze, és olyan – már a következő sprint során alkalmazható – megoldásokat 
találjon ki, amelyek segítik a problémák elkerülését. 

Nagyon nagy felelőssége van a vállalás kapcsán a csapat felett álló projektmenedzsmentnek, illetve egyéb 
irányító szervezeteknek. Gyakori jelenség a Scrumot frissen bevezető cégeknél – sajnos, néha még azoknál 
is, amelyek már egy ideje használják ezt az agilis módszertant –, hogy kívülről nyomást gyakorolnak a 
csapatra, és „nagyobb teljesítményre igyekeznek sarkallni” azt. Ez megnyilvánulhat abban, hogy már a 
sprint tervezésekor a csapat sebességén, kapacitásán túlnövő feladathalmot próbálnak a csapatra erőltetni 
(„ez a néhány user story még csak belefér, nem?”), illetve a sprint során újabb user storykat vonnak be 
annak tartalmába. Az is gyakran előfordul, hogy a csapat egy-egy tagját a sprinten kívüli tevékenységre 
(más feladatokra) teszik át néhány órára vagy napra. 

Miért ne terheljük a csapatot saját kapacitásán túl? 
Mindezek azt jelentik, hogy a csapatot külső kényszer arra készteti, hogy a saját kapacitásán túl vállaljon 
vagy végezzen feladatokat. Ez rendkívül veszélyes, általában visszaüt, nagyon gyakran éppen a szándékkal 
ellentétes hatást ér el: 

  Amint azt már korábban is bemutattuk, a sprint előkészítésének fontos része a csapat 
kapacitásának becslése. Ha a csapat egyes tagjait más feladatok kapcsán (pl. ajánlatírás, képzések, 
egyéb fontos tevékenységek) el kell vonni a sprinthez kapcsolódó feladatoktól, azt jobb már a 
tervezés során figyelembe venni. Minden olyan lépés, amely az előzetes terveket felrúgja, komoly 
teher a csapat számára. 

  A Scrum csapat akkor tud megfelelő minőségű – kreatív, hatékony – munkát végezni, ha 
szabadnak, külső kényszerektől mentesnek érezheti magát, a fejlesztés alatt álló terméket, illetve 
termékbővítményt magáénak érzi. Ez értelemszerűen egyfajta bizalmi viszony a csapat és a 
menedzsment között. Ha ezt a szabadságot külső kényszer (alapvetően teljesítménykényszer) 
rombolja, az ennek a bizalomnak a leépüléséhez, a csapat frusztrációjához, moráljának romlásához 
vezet. 

  Vannak kivételes –váratlan – helyzetek. Ha ezeket értelmes módon kommunikálják a csapattal, 
akkor általában az ott lévő kreativitás segíteni tud a problémák megoldásában – és a csapatok az 
ilyen helyzetben a problémát kihívásnak tekintik, és extra erőfeszítéseket is bevállalnak azok 
leküzdésére. A rossz kommunikáció és a váratlan helyzetek állandósulása azonban rövid idő alatt a 
csapatok kiégéséhez vezetnek. 
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A csapat frusztráltsága, kiégése az egyik legrosszabb dolog, amely a termékfejlesztést veszélyeztetheti. 
A csapat kreatív hozzáállása elveszik, amely egyfelől a minőség romlásában (műszaki adósságok 
megjelenése és lassú felhalmozódása) jelenik meg, másfelől pedig a valódi sebesség csökkenésében. 
Látszólag a sebesség nem csökken, mert a csapat folyamatosan a sebességének megfelelő sztoripontokat 
vállalja fel a sprinteken, de – vagy szándékosan, vagy csupán a kreativitás hiánya miatt – a csapat egyre 
óvatosabban viselkedik, azaz magasabb pontokat fog azonos nehézségű feladatokra becsülni, mint 
korábban. Ez végeredményben a valós sebesség romlását jelenti. 

Gyakran kapunk kérdéseket menedzsment oldalról annak kapcsán, hogyan lehet ellenőrizni a csapatot, hogy vajon 
nem lazsálnak-e, megfelelő agilitással állnak-e a munkához? Maga a kérdésfeltevés már eleve valamilyen 
bizalmatlanságra utal, amely pontosan a fent leírt okok kapcsán problémákat okoz. Ha egy csapatról eleve azt 
feltételezzük, hogy lazsálni fog, nem szabad velük Scrum sprintet indítani. 

Természetesen nem minden – akár jó és tapasztalt fejlesztőkből álló – csapat alkalmas hatékony Scrum 
fejlesztésekre. Ezeknek a problémáknak az észlelésére, a csapat és a menedzsment közötti kommunikáció segítésére 
olyan Scrum masterrel kell dolgozni, aki jártas az ilyen kérdések kezelésében. 

Összegzés 
A csapat a sprint tervezését nem „akciószerűen” a sprint indításának elején kezdi el, hanem a product 
ownerrel közösen – már az előző sprintek alkalmával – közösen elvégzett előzetes tervezési tevékenységek 
(backlog grooming) segítségével folyamatosan képbe kerül a megvalósítandó termékinkrementummal. Ez 
azt jelenti, hogy a sprint tervezésekor a csapat már nemcsak a megvalósítandó képességek (és egyéb 
feladatok) tartalmát ismeri, hanem gyakran már azok méretének becslésén is túl van. 
A Scrum az egyes backlog bejegyzések méretének becsléséhez nem abszolút skálát (pl. becsült munkaórák 
száma) használ, hanem egy relatív skálát, amelyet virtuális sztoripontokban mér. Ezek a becslések a 
feladatok méretét egymáshoz viszonyítják, azaz egy 20 pontos feladat megvalósítása négyszer annyi 
ráfordítást igényel a csapat részéről, mint egy 5 pontos feladat. 
Minden csapat rendelkezik egy sztoripontokban mért sebességgel – ez a csapat korábbi sprintjeinek során 
nyert tapasztalati érték. Az új sprint indítása során a csapat a product backlog tetején található 
bejegyzésekből annyit emel le, amennyi sebességébe belefér. Ezeket a user storykat feladatokra bontja – 
azok ráfordítását már munkaórákban becsli – és ezt folyamatosan összeveti a csapat tényleges 
kapacitásával. A tervezés egy jelentős része ennek a felbontásnak a során történik meg. 
A csapat a tervezés végén közös vállalást tesz arra, hogy a sprintbe bevont termékképességeket a 
kapcsolódó backlog bejegyzésekben megfogalmazott elfogadási kritériumoknak megfelelően valósítja meg 
a sprint során. Az ott felsorolt feladatok mellett a Definition of Done ellenőrzőlistában foglalt 
szempontokat használják arra, hogy a feladatok elvégzésének minőségbiztosítási szempontjait figyelembe 
vegyék. A sprint feladatai csak akkor tekinthetők késznek, ha azok a funkcionális elvárások mellett a listán 
lévő szempontoknak is megfelelnek. 
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7. A sprint 

Ebben a fejezetben az alábbi témákat ismerheted meg: 
  Miért fontos a napi standup meeting, és mire is szolgál ez az egyeztetés? 
  Hogyan érdemes a csapatnak a megtervezett feladatokat végrehajtania? 
  Miért fontos az együttműködés a feladatok megvalósításánál? 
  Hogyan követi a csapat a sprint állapotát? 
  Mi a burn-down chart, és hogyan használjuk? 
  Milyen eszközökkel támogatja a Visual Studio Online a backlog elemek kezeléséhez tartozó 

feladatokat? 
  Miért fontos a backlog grooming a sprint alatt? 

A sprint alapjai 
A Scrum működése során a legtöbb tevékenység egy sprint keretében történik. A sprintek rendszeressége 
adja a termékfejlesztési projekt ritmusát. A csapat az előkészítési, tervezési fázisban kialakított munkaterv 
alapján – amelyet a sprintbe tartozó backlog elemek és a lebontásuk során előálló feladatok alkotnak – 
elkészíti a sprint célját megtestesítő termékbővítményt. A sprint lezárásakor a sprint felülvizsgálaton a 
csapat a product ownerrel közösen értékeli a munka eredményét, illetve a sprint visszatekintés során a 
tagok és a csapat egészének saját teljesítményét. 
Egy sprint során nemcsak az adott sprint körébe tartozó backlog elemek megvalósításán dolgozik a csapat, 
hanem időt szán arra is, hogy a backlog grooming tevékenység segítségével folyamatosan előkészítse a 
következő sprintek tartalmát, segítse azok tervezését. 
A legtöbb csapat általában kéthetes sprintekben dolgozik, amely 10 munkanapot jelent, ugyanakkor 
néhány csapat háromhetes (15 napos) sprintekben gondolkozik, és egyre többen váltanak a heti ciklusra, 
amikor összesen 5 munkanap fér bele egyetlen sprintbe. Akármelyik ciklushosszal dolgozik is a csapat, a 
Scrum mindegyik sprint során egy napi munkarendet javasol, amelynek rendszerességét a napi standup 
meeting biztosítja. 

A napi standup meeting 
A Scrum szemléletének egyik fontos eleme a veszteségek elkerülése, és ebben a megközelítésmódban a 
felesleges megbeszélések is veszteségnek számítanak. A Scrum a formális megbeszélések helyett a 
csapattagok informális kommunikációját támogatja („…gyere már ide, Feri, ez itt nem úgy működik, ahogy 
vártam, te talán látod, miért…”, „…persze, ide még be kell írnod azt, hogy … és utána már jó lesz…”). Néhány 
megbeszélést ugyan „intézményesít”, de ezek célja pontosan a kommunikáció mederben tartása. 
A napi standup meeting (gyakran csak „napi scrum” névvel illetik) – amint azt neve is mutatja – az a 
rendszeres megbeszélés, amelyet a csapat a napi munka ciklusának és folyamatosságának biztosítására 
használ. A neve is tartalmazza a „standup” szót, ami arra utal, hogy ez olyan gyors egyeztetés, ahol a 
résztvevők még csak le sem ülnek, hanem általában a sprint állapotát leíró tábla előtt állva beszélgetnek. A 
meetingen a fejlesztők és a Scrum master vesznek részt, és kizárólag a fejlesztőcsapat tagjai szólalnak meg. 
Ennek az egyeztetésnek az időtartamát a Scrum Guide 15 percben maximálja. Azért tartjuk, hogy segítsen a 
csapat tagjainak összehangolni munkájukat a sprint céljának elérése érdekében. Bár a Scrum Guide nem 
határozza meg, hogy mikor is kell pontosan a napi standup meetinget tartani, azt írja elő, hogy 24 óránként 
ezt az egyeztetést meg kell tartani, és azt is javasolja, hogy a csapat rendszeresen, ugyanabban a 
napszakban és – ha lehet – ugyanabban az időpontban tartsa ezt a megbeszélést. 
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A csapatok jelentős része a reggeli időpontot választja, amikor már mindenki beért, és lehetősége volt a 
munkakezdéskor szokásos feladatokat – például e-mailek elolvasása – elvégeznie. Nem szerencsések azok 
a korai időpontok, amikor esetenként – például reggeli közlekedési dugók miatt – esetleg még nincs jelen a 
csapat minden tagja, mert a napi scrum attól válik működővé, hogy azon a csapat összes tagja részt vesz. 
Természetesen, annak sincs akadálya, hogy a csapat a nap közepén vagy a munkaidő végén tartsa ezt a 
megbeszélést. 

Több alkalommal is rész vettem Redmondban a Microsoft Visual Studio Extensibility csapatának reggeli napi 
scrumján, amit mindennap 9:30-kor tartott a csapat. Kb. 5 perccel előtte a konyhában gyülekeztek, megtöltötték a 
poharaikat kávéval, teával, majd átmentek az egyik kis tárgyalóba, ahol a Scrum tábla már előttük volt a falon. A 
tábla előtt egy kerek álló asztalka volt, amelyre mindenki letehette a poharát. Az öt résztvevő általában 10-12 perc 
alatt elvégezte a szükséges egyeztetéseket. 

Színes folt volt a megbeszélések során, hogy mindennap más-más csapattag hozott néhány darab süteményt, kis 
pizzaszeleteket, rágcsálnivalót, amelyet az egyeztetés alatt gyors tízóraiként el is fogyasztottak. 

Az egyeztetés témája 

A napi egyeztetésnek ez a rendszeressége biztosítja, hogy nincs szükség a megbeszélés előzetes 
szervezésére, annak témája mindenki számára világos, és így a csapat hatékonyan tudja megosztani az 
információt a tagjai között. A napi egyeztetés során a csapat tagjai a következőket osztják meg a többi 
taggal: 

  Mit csináltam az előző napi megbeszélés óta, ami hozzájárult ahhoz, hogy a csapat elérje a sprint 
célját? 

  Mit fogok tenni a következő napi megbeszélésig, ami továbbviszi a csapatot a sprint céljának 
elérése felé? 

  Látok-e bármilyen olyan akadályt, ami veszélyezteti vagy megakadályozza azt, hogy a csapat elérje 
a sprint célját? 

Nagyon fontos, hogy a csapat semmilyen más témát nem vesz be az egyeztetésbe. A napi egyeztetésnek 
sohasem célja a problémák helyszíni megoldása. Gondoljunk csak bele, maximum 15 perces találkozóról 
beszélünk! Ha négytagú csapatunk van, akkor kevesebb, mint négy perc jut arra, hogy egy csapattag a fenti 
három kérdéshez kapcsolódóan előadja a mondanivalóját. Hogyan is férhetne ebbe bele bármilyen 
problémamegoldás? 
A Scrum master a felelőse annak, hogy a megbeszélés tényleg hatékony módon történjen, és ne térjen el a 
szoros témájától. Ugyanakkor a csapat tagjainak is meg kell tanulniuk a hatékony kommunikációnak azt a 
módját, amellyel segíthetik a közös egyeztetést: 

  A megbeszélésre felkészülten jönnek el, vagyis előre felkészülnek a három kérdés 
megválaszolására. 

  Az egyes kérdésekre – anélkül, hogy a Scrum master feltenné a kérdéseket – önállóan, tömören 
válaszolni tudnak. 

  Figyelmesen végighallgatják a többieket, nyitottak a csapattagok problémáinak megértésére, ha 
szükséges, felajánlják segítségüket a problémák megoldására. 

Ezeken kívül más témáról a napi scrum megbeszélésen nem esik szó. Ha a csapat úgy dönt, hogy egy 
kérdést részletesen meg kell vitatni, akkor azt a scrum master rögzíti, és megszervezi az ehhez szükséges 
találkozót. 

Példa: a Younderwater csapat egy napi standup egyeztetése 

A Younderwater csapatban három fejlesztő dolgozik, Jenő, Péter és Ancsa, valamit a Scrum master, Gábor, 
a product owner szerepét Rita tölti be. A csapat tagjai általában reggel 8:00 és 8:30 között érkeznek be, és 
általában 16:30-17:00 között indulnak haza. A napi scrum időpontját közösen reggel 9 órában határozták 
meg. Velük együtt összesen 8 ember dolgozik abban a teremben, ahol a projekt is zajlik, de a csapat 
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tagjainak négy asztala és táblája a terem egyik sarkában van, viszonylag jól elválasztva a többiektől, így 
ebbe a sarokba bevonulva nem zavarják a többiek őket. 
A szerda reggeli egyeztetés a következő módon zajlik: 
Péter még csak a kabátját veti le, amikor a többiek már elkezdenek a tábla előtt gyülekezni, és kicsit 
morcosan néznek rá – éppen az utolsó pillanatban érkezett. „Bocs, nem jött időben a busz, de a mobilomon 
már megnéztem a státuszt, kezdhetünk is…” 
Mikor már mind a tábla előtt állnak egy félkörben, Gábor egy kis gumilabdát dob Ancsának. Ez az 
egyezményes jele annak, hogy először Ancsa szólal meg. „Tegnap reggel gyorsan pontosítottuk Ritával és a 
srácokkal a demó forgatókönyvet, és azt apró módosításokkal elfogadtuk, ezt a feladatot már le is zártuk. 
Elkészítettem a merülési napló táblázatos prototípusát, hozzákezdtem a bejelentkezést emuláló képernyő 
megvalósításához, kb. egy órányi munka van hátra, azt még ma délelőtt be is fejezem. Amint végeztem, 
hozzá tudok kezdeni a backend oldali logika programozásához, az adateléréssel fogok indulni. Egyelőre nincs 
semmi, ami akadályozna”. 

Ancsa a labdát Jenőnek dobja, így most ő szólal meg. „Én tegnap már valamivel több mint 3 órát töltöttem a 
kétórás csempés felhasználói felülettel, de nem boldogulok vele, elakadtam a WinJS kapcsán. Szerintem még 
legalább két óra hátravan belőle, mindenképpen segítségre volna szükségem. Ma ezt szeretném befejezni, és 
a maradék időmben pedig a backend feladatain dolgozni, bekapcsolódok Ancsa mellé a szolgáltatásréteggel 
és homlokzattal”. Gábor feljegyzi Jenő problémáját („Jenő – WinJS, segítség kell”). 
Jenő a gumilabdát Péternek passzolja át. „Tegnap befejeztem a listás felhasználói felület prototípusát, 
belekezdtem a demó felhasználók és merülések létrehozásába, valamint a demó környezet kialakításába. Kb. 
még kétórányi munka van ezekből hátra. Én át tudnám venni Jenőtől a WinJS problémát, szerintem 
megbirkózom vele, mert már sok ilyet láttam. Jenő, te inkább most rögtön kezdj hozzá Ancsával a 
backendnek, mert ha az készen van, akkor a marketing demót jó eséllyel meg tudjuk csinálni holnap, és nem 
kell péntekre csúsztatni! Ha készen vagyok, megmutatom neked, mi lehetett a probléma, illetve utána 
igyekszem befejezni a demó környezetet. Nálam nincs semmilyen akadályozó probléma.” 
Péter visszadobja a labdát Gábornak. „Srácok, akkor, ha jól értettem, Péter megoldja a WinJS problémát – 
vagyis befejezi a csempés felületet. Eközben Jenő és Ancsa a backenden dolgoznak. Péter még ma befejezi a 
demó környezet kialakítását, szóval holnap délután a korábbi egyeztetésnek megfelelően meg tudjuk tartani 
a marketing demót. Így van?” 
Péter, miközben beszél, a táblán a megfelelő oszlopba mozgatja az érintett feladatokat. A többiek 
bólogatnak, így átírja a csempés feladatot Péterre, a backend feladatot Ritára és Jenőre. „Rita, Jenő, ugye ti 
akkor egyeztetitek, hogyan is fogtok közösen dolgozni a backenden?” 
Rita és Jenő: „Igen, persze”. 
Gábor: „Köszönöm, ma is gyorsak voltunk. Jó munkát mindenkinek!” 

Együttműködés a csapat tagjai között 
A fenti egyeztetés leírásából is látható volt, hogy mennyire fontos az együttműködés a csapat tagjai között. 
Az egyéni célok és feladatok mellett, mindenkinek a sprint céljára és a csapat közös eredményére kell 
fókuszálnia azért, hogy együtt a lehető leghatékonyabbak legyenek, és sikerre vigyék a sprintet, vagyis 
megvalósítsák a vállalt termékképességeket. 
Mindenkinek az egyéni feladatai megvalósítása során figyelemmel kell lennie a csapat egészére. Mivel 
váratlan események és elakadások mindig felléphetnek egy sprint során – technikai okok, betegségek, 
beeső új feladatok –, nagyon fontos szerepe van a csapat reakcióidejének és a reagálás módjának. 
Jenő hibát követett el, amikor problémáját nem jelezte időben: „Én tegnap már valamivel több mint 3 órát 
töltöttem a kétórás csempés felhasználói felülettel, de nem boldogulok vele, elakadtam a WinJS kapcsán. 
Szerintem még legalább két óra hátravan belőle, mindenképpen segítségre volna szükségem”. Ezt a 
problémát már az előző nap láthatta, hiszen a tervezett két óráját úgy lépte túl, hogy nem érzett érdemi 
előrehaladást. Már korábban is kérhetett volna segítséget, ezzel nem feltétlenül kellett volna megvárni a 
következő napi scrum egyeztetést. 
Péter nagyon jól kezelte ezt a problémát, amikor konkrét segítséget, megoldási javaslatot ajánlott fel: „Én át 
tudnám venni Jenőtől a WinJS problémát, szerintem megbirkózom vele, mert már sok ilyet láttam”. A 
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probléma megoldása érdekében Péter megszakította saját feladatát (demó környezet kialakítása) azért, 
hogy megakadályozza a másnapi marketing demó csúszását – és pont egy demóhoz kapcsolódó feladat 
kapcsán vállalta ezt a kockázatot –, mert nagyobb veszélynek ítélte meg Jenő feladatának késését. 

A Scrum csapat tagjai igyekeznek egymást is „nevelni”. Valószínűleg Péter, amikor a konkrét technikai probléma 
megoldását megbeszéli Jenővel, hozzátesz még annyit: „…és máskor ne várj ennyit az elakadásod jelzésével, 
nyugodtan kérdezz meg, ha tudok, azonnal segítek…” 

A Scrum master szerepe 

Figyeljük meg Gábor, a Scrum master szerepét! Nem vezényel, nem szól közbe – ezt a munkát segíti a 
gumilabda is –, hanem figyel, jegyzetel, és összefoglalja a hallottakat, alapvetően passzív a szerepköre. Ha 
egy kevésbé összeszokott csapattal dolgozna, valószínűleg idejének egy részét lekötné, hogy az 
egyeztetést a keretek között tartsa. 
Érdemes még azt is megfigyelni, hogy a csoport tagjai nem „jelentenek” vagy „beszámolnak” egymásnak 
(és semmiképp nem a Scrum masternek), hanem tömören tájékoztatnak. 

A product owner szerepe 

A product owner nem vesz részt a napi scrum egyeztetéseken! Ha mégis, akkor csak passzív szerepet tölt 
be, figyel, esetleg jegyzetel, keresi azt a lehetőséget, hogyan segíthet a csapatnak. Ahogyan a Scrum 
masternek sem számolnak be a fejlesztők, ugyanígy a product ownernek sem. 

A ráfordított idő követése 

A Scrum a feladatok követése során mindig csak az adott feladat lezárásáig még hátralévő becsült időt 
követi, és nem foglalkozik azzal, hogy mennyi időt fordított a csapat az adott feladatra. Természetesen a 
csapat ezt rögzítheti, követheti, de nem szabad, hogy ez határozza meg a napi döntéseit. 
A sprint befejezése szempontjából irreleváns, hogy mennyi ráfordítás tartozik az eddig befejezett, illetve 
folyamatban lévő feladatokhoz. Az egyetlen igazán fontos szempont, ami számít az, hogy mennyi ráfordítás 
van még hátra a le nem zárt feladatok befejezéséhez! Ez határozza meg, hogy a csapat mely feladatokat (és 
azon keresztül backlog elemeket) tudja befejezni a sprint végéig. 

Viszonylag ritka az, amikor a csapat saját maga szeretné a ráfordításokat követni, ennek leginkább az lehet a célja, 
hogy statisztikája, tapasztalata legyen adott típusú feladatokról. A gyakorlat azt mutatja, hogy az így gyűjtött 
információ nem mindig használható fel a későbbiekben a becslések pontosításához. 

Nagyon gyakran nem a csapat, hanem a menedzsment elvárása az ilyen típusú ráfordítások adminisztrációja – 
ezek a Scrum folyamatok szempontjából semmilyen értéket nem hordoznak. 

Tervezés 
Nagyon gyakran a tervezési tevékenység még nem ér véget a termékképességek feladatokra bontásánál, 
hanem a csapatnak az egyes user storyk elején a megvalósítást részletesebben is meg kell terveznie – 
például azért, hogy biztosítsa az elvárások teljesülését olyan esetben, ahol alaposan át kell gondolni az 
adatbázis szerkezetét az elvárt teljesítmény biztosításához. 
A csapatnak célszerű az ilyen tervezési tevékenységeket is felvennie az adott termékképességhez tartozó 
feladatként. Hasonló módon minden olyan tevékenységet, amelyet a megvalósítási tevékenységek kapcsán 
tervezési, kockázatcsökkentési vagy hasonló okok miatt még el kell végeznie a csapatnak, szintén célszerű 
önálló tevékenységként rögzíteni. 
Amint az eddig tanultakból is nyilvánvaló, a Scrum tesztvezérelt szemléletet alkalmaz a megvalósítás során. 
Nagyon fontos, hogy már az implementáció előtt a csapat az üzleti elemzésért és a tesztelésért felelős 
szakembereket is vonja be a tervezésbe. Az üzleti elemző a sprinthez kapcsolódó termékképességek 
domain modelljének megértésében, az ahhoz kapcsolódó kérdésekben tud segíteni, a tesztelés felelőse 
pedig a tesztelés megközelítésmódjának kialakításában, illetve akár a tesztesetek elkészítésében. 
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Ha a csapatnak tagja az üzleti elemző és a tesztelő is, akkor az ő bevonásuk magától értetődő. Az esetek jelentős 
részében azonban ezek a szakemberek nem a fejlesztőcsapat tagjai közül kerülnek ki, illetve gyakran egyidejűleg 
több Scrum csapatot is támogatnak. 

A tesztelő bevonása már a sprint elején – annak tervezési fázisa során – komoly helyzeti előnyt biztosíthat a 
csapat számára. A tesztelésért felelős szakember segítségével már az előkészítés során kialakulhat a 
tesztelés megközelítési módja, amely a sprint tervezési fázisában konkrét tesztelési tervként, 
tesztesetekként jelenhet meg. A fejlesztőcsapat így a termékképességek kialakítását már a tesztek 
ismeretében teheti meg, annak segítségével alakíthatja ki az egységteszteket és az egyéb automatikus 
teszteket. Mire az adott képesség a manuális tesztelést végző személy vagy csapat kezei közé kerül, sokkal 
nagyobb a valószínűsége, hogy a képességek ellenőrzése során kevesebb lesz a hiba, mintha a csapat 
azokat a tesztelés konkrét módjának ismerete nélkül alakította volna ki. Ha a tesztelők hibát találnak, ez a 
megközelítési mód általában hatékonyabbá teszi a hibák okának feltárását is. 

Nagyon sok fejlesztőcsapat követi el azt a hibát, hogy a tesztelőt nem vonja be már a sprint elején. Ez 
általában azzal jár, hogy az első tesztelési kör után viszonylag sok apró hiba kerül elő – mert a 
fejlesztőcsapat nem azokban a tesztesetekben, tesztelési módokban gondolkodott, mint a termék 
ellenőrzését végzők. Ezeknek a hibáknak a javítása nyilván olyan időt vesz el a csapattól, amelyet 
szívesebben fordított volna inkább új képességek kialakítására. 

Megvalósítás 
A sprint jelentős részében a csapat a tervezés során kialakított feladatok végrehajtásán dolgozik. Ez alatt 
valósítja meg a sprinthez tartozó backlogban lévő termékképességeket, javítja az ott felsorolt hibákat, 
illetve hajtja végre a sprintbe sorolt egyéb tevékenységeket (például egy jövőben kifejlesztendő képesség 
megvalósíthatóságához kapcsolódó vizsgálatokat végez). 
A megvalósítás során van a legnagyobb szükség arra, hogy a fejlesztők tényleg csapatként működjenek. A 
sprint céljának az eléréséhez nem elegendő az, hogy minden fejlesztő keményen dolgozzon. Arra van 
szükség, hogy a csapat minden tagja olyan tevékenységeket végezzen, amelyek a cél eléréséhez segítik hozzá 
a csapatot. Az, hogy mindenki szorgalmasan és fáradhatatlanul dolgozik, csak minimális garanciát jelent a 
sikerre, ennél sokkal fontosabb, hogy az elvégzett tevékenységek a cél irányába mutassanak. Hatékony 
fejlesztőkre mindenképpen szükség van, de ettől még a csapat nyugodtan mehet rossz irányba, és 
termelheti nagy hatékonysággal a selejtet és a veszteségeket. 

Az egész csapatra szükség van – minden backlog elemhez 
Rengeteg kutatatási eredmény támasztja alá azt a tényt, hogy a hatékony és a kevésbé hatékony fejlesztők 
termelékenysége között 1:5 vagy akár 1:10 arány is van, azaz egy nagyon hatékony fejlesztő akár tízszer 
annyi értékes funkciót is termel egy adott minőségi szinten, mint a kevésbé hatékony. Nagyon gyakran a 
hatékonyság a jó minőségben jelenik meg. Ugyanakkor azt is alátámasztják a kutatások, hogy azok a 
fejlesztők igazán hatékonyak csak, akik szorosan együttműködnek a környezetükkel, és azokat támogatják 
a közös célok elérésében. 
A Scrum működése szempontjából alapvető, hogy a csapat együtt dolgozzon minden backlog elem 
megvalósításakor. Ennek lényegét az agilitás 7. alapelve mondja ki: 

7. Az előrehaladás elsődleges mércéje a működő szoftver. 

Amint azt már a könyv korábbi fejezeteiben megtanulhattad, minden egyes user story olyan 
termékképességet ír le, amely az adott szoftver teljes vertikumát – a felhasználói felülettől az adatbázisig – 
lefedi. Ehhez a működési módhoz elengedhetetlen a fejlesztők együttműködése. 
A „hagyományos” fejlesztési projekteken általában minden fejlesztőnek van egy olyan szakterülete, 
amelyen nagyobb tapasztalata van, mint a többieknek, illetve egy adott projektcsapaton belül hatékonyabb 
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a többieknél. Lehet, hogy ez az adatbázis-programozás, esetleg az üzleti műveletek megvalósítása, de az is 
lehet, hogy éppen a felhasználói felületek előállításának képessége. Ott, ahol a fejlesztés feladatai lehetővé 
teszik a szoftverek horizontális rétegeihez való igazodást, ez a megközelítésmód jól tud működni. 
A Scrum esetében azonban a csapat tagjai nem tudnak folyamatosan egyetlen – a számukra kényelmesnek 
és biztonságosnak érzett – horizontális rétegben mozogni. Ennek nagyon egyszerű oka van: sprintről 
sprintre változhat például az, hogy az adott termékképességek éppen frontend vagy backend jellegű 
kompetenciát igényelnek. 
Lehet, hogy a csapat első sprintje 70% backend és 30% frontend tevékenységet tartalmaz, majd a 
következő sprinten ez pont az ellenkezőjére fordul. A csapat adott, nekik közösen kell mindkét sprint során 
az adott tevékenységeket elvégezniük. Ha mondjuk négy fős a csapat, két-két fő a backend, illetve a 
frontend fejlesztésében tapasztaltabb, akkor is mindkét sprint során várhatóan mindenkinek jut frontend és 
backend feladat is. 

A fejlesztők között – mint az élet annyi más területén – gyakran találkozhatunk olyan szakemberekkel, akik nem 
szívesen szakadnak el az általuk ismert és komfortosnak érzett tevékenységektől. Például, az elsősorban 
felhasználói felület megvalósításában jártos szakemberek nem szívesen nyúlnak hozzá az adatbázist kezelő kódhoz, 
és ez fordítva is gyakran előfordul. Vannak „primadonnák” is, akik adott fejlesztési tevékenységet akár 
„tudásszintjük alattinak” éreznek, és ezt ki is nyilvánítják. 

Egy Scrum csapat nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy egy csapattag csak egy adott 
horizontális alkalmazásréteggel vagy csak egy adott szakterülettel foglalkozzon. Valójában nem is luxusról 
van szó: a csapat magát ezt a hozzáállást nem engedheti meg! A cél elérése gyakran megkívánja azt, hogy 
egy fejlesztő ne az általa kedvelt szakterületen dolgozzon – ahol esetleg sokkal hatékonyabb, mint a 
többiek –, hanem olyan tevékenységeket elvégezzen, amelyek kevésbé állnak kézre neki. Egy jó csapatban 
a fejlesztők ezt nem büntetésnek érzik, hanem kihasználják a lehetőséget, hogy olyan kompetenciákat is 
megtanulhatnak (gyakorolhatnak), amelyekkel eddig csak kevés alkalmuk volt foglalkozni. 
Az igazán hatékony Scrum csapatokban mindenki minden tevékenységtípust fel tud vállalni, legyen szó 
fejlesztésről (frontend, backend, infrastruktúra), tesztelésről, dokumentálásról vagy minőségbiztosításról. 
Nyilván vannak olyan csapatok is, ahol ez még nehezen működik, de mindenképpen ennek a célnak kell 
előttük lebegnie. Az egyes tagok hatékonysága mellett legalább ilyen fontos ez a fajta vállalkozó kedv és a 
közös cél érdekében való együttműködés kultúrája. 

Kevésbé hatékony, de a közös munka igényére nyitott fejlesztőkből lényegesen nagyobb eséllyel lesz jó 
csapatjátékos, mint egyébként nagy produktivitású, de a közös munkától alapvetően elzárkózó „magányos 
farkasokból”. A szakmában csak „primadonnaként” ismert fejlesztőknek nincs helye egy Scrum csapatban, mert 
allűrjeik gyakorlása kifejezetten bomlasztó módon hat a csapatra. 

Ne szórjuk szét az erőforrásainkat! 
A csapatnak a sprint során akár több tucat feladatot is sikeresen el kell végeznie ahhoz, hogy az összes 
termékképességet megvalósítsa, illetve az egyéb tevékenységeket is elvégezze. A sprint akkor sikeres, ha a 
csapat az összes tevékenységet elvégezte – egészen pontosan akkor, ha az összes a sprintbe tartozó 
backlog bejegyzést az elvárásoknak megfelelő minőségben megvalósította. 
A feladatok kidolgozásához sokféle módon hozzá lehet kezdeni. Nyilván azok között függőségek vannak, 
és ez valamilyen mértékben korlátozza, hogy melyik csapattag milyen feladatoknak állhat neki. A 
függőségek kezelése akkor válik a legegyszerűbbé, ha minden csapattag más-más user story 
kidolgozásával kezdi a sprintet – hiszen azok elvileg függetlenek egymástól, és így nincs akadálya annak, 
hogy mindenki saját backlog bejegyzéssel foglalkozzon. 
Ez bármennyire is logikusnak tűnik, valójában szembemegy a Scrum – és általában az agilis fejlesztés – 
szemléletmódjával is, szétszórja az erőforrásokat, és veszteséget termel. Hogyan lehetséges ez? 
Ha minden fejlesztő más-más user storyn dolgozik, akkor erősen korlátozzák egymást a közös munkában, 
hiszen mindegyikük a saját backlog bejegyzésének kontextusában mozog. Amikor egymásnak segítenek, 
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óhatatlanul is ki kell lépniük abból a környezetből, amelyben dolgoznak, időt töltenek el azzal (még ha csak 
néhány percet is), hogy „képbe kerüljenek” a másik csapattag problémájával, és ez töredezettebbé teszi 
munkanapjukat. 
A Scrum azt javasolja, lehetőleg a fejlesztők mindegyike ugyanazon a user storyn dolgozzon, és egyesével, 
egymás után valósítsák meg azokat. Ennek a megközelítésmódnak komoly előnyei vannak: 

  Az összes csapattag ugyanabban a kontextusban – a backlog bejegyzés kontextusában – mozog, 
és így közösen látják a problémákat, közösen dolgozhatnak azokon. 

  A csapat tagjai sokkal jobban összehangolódnak, hiszen ha valamelyiküknek problémája van, akkor 
az a többieket is motiválja abban, hogy gyors segítséget adjon annak, mert anélkül nem készülhet 
el az adott termékinkrementum. 

  Minél hamarabb elkészül egy termékképesség, annál hamarabb szembesíthető a leendő 
felhasználókkal, ügyfelekkel, megrendelőkkel. Sok termékfejlesztési projektben komoly értéke van 
annak, hogy egy adott képesség nemcsak a sprint végén, hanem akár már annak első felében 
demonstrálható. 

  Ha a sprint végén maradnak el nem készült feladatok, akkor azok valószínűleg csak kevés backlog 
bejegyzést érintenek. 

A sprint cél elérésének szempontjából igen fontos, hogy a csapat alapvetően a user storyk elkészülésére 
koncentráljon. Tegyük fel, hogy egy csapat 8 user storyn dolgozik, mindegyik 10 feladatot tartalmaz. Ha a csapat a 
sprint végéig csak a feladatok 80%-ával (azaz összesen 64 feladattal) készül el, az ezzel a megközelítésmóddal azt 
jelenti, hogy a 8 user storyból 6-tal elkészül (sikeresen lezárja azok 10-10 feladatát), és két user story befejezetlen 
marad. Ha a csapat a feladatokra fókuszál, elképzelhető, hogy két user storyt befejez, és a maradék 44 befejezett 
feladat nem elég a hátralévő 6 user story egyikének lezárásához sem, mert mindegyikhez tartozik még be nem 
fejezett feladat. Ugyanarról a sprintről beszélünk, de a jó megközelítésmóddal 6, míg a másikkal csak 2 user story 
befejezését könyvelheti el a csapat. Ugye teljesen világos, melyik esetben termelt több értéket? 

Mintapélda 

A 6. fejezetben bemutattuk az alábbi user story lebontását feladatokra: 

Hobbybúvárként a standard merülési naplókban megszokott adatokat szeretném rögzíteni a rendszerben 
azért, hogy később átnézhessem a korábbi merüléseim összefoglalóit. 

A csapat ezt a 7-1 ábrán látható módon osztotta feladatokra. 
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7-1 ábra: A user story felbontása feladatokra 

A feladatok viszonylag nagy száma lehetőséget ad a fejlesztőknek arra, hogy mindhárman együtt 
dolgozzanak azon – persze ehhez még arra is szükség van, hogy minden fejlesztő többfajta 
tevékenységhez is értsen. Nem kell, hogy azonos szinten legyenek, de ne ijedjenek meg a szokatlan 
feladatoktól. 
A „Demó forgatókönyv pontosítása” feladatot valószínűleg együtt végzik, például egy monitor előtt 
közösen végigolvassák és közösen értelmezik azt, mondjuk negyedóra alatt. 
Három felület prototípusa is megvalósításra vár. Ha a fejlesztők mindegyike jártos a felhasználói felületek 
létrehozásában, akkor akár mindegyikük egy-egy prototípuson dolgozhat párhuzamosan. Ebben az 
esetben egymásnak is könnyebben tudnak segíteni, tevékenységeiket összehangolni. Egy másik lehetőség 
az, hogy az egyik fejlesztő dolgozik mindhárom prototípuson, miközben a másik két fejlesztő például a 
„Backend oldali logika létrehozása”, illetve az „Egyszerű, emulált bejelentkezés megvalósítása, integrálása” 
feladatot választja. Természetesen ezek mellett még sok más lehetőség is van. 
Akkor célszerű a csapat valamelyik tagjának másik backlog elem megvalósításába belekezdeni, ha a 
hátralévő feladatoknak már nincs annyi hozzáférési pontja, hogy mindhárman együtt dolgozzanak, például 
már csak a „Kódvizsgálat”, a „Felkészülés a sprint végi demóra” és a „Marketing észrevételeinek 
visszavezetése” feladatokból vannak hátra tevékenységek. Ha ezek megvalósítása során olyan problémák 
jelentkeznek, amelyek megvalósításához célszerű minden csapattag közös munkája – például csúszik a 
csapat a marketing visszajelzéseinek megvalósításával –, akkor akár a más backlog elemeken dolgozó 
fejlesztő(k) is ideiglenesen megszakítják a feladataikat, hogy a user story sikeresen lezárható legyen. 

Minőség: közös felelősség 
Amint azt a 6. fejezetben megtanulhattad, a csapat az egyes feladatok elvégzése mellett arra is ügyel, hogy 
az elkészült termékbővítmények megfeleljenek a Definition of Done-ban foglalt kritériumoknak. Ez nagyon 
fontos, mert ezek teljesülése nélkül sérül a – csapat által felvállalt – minőség. 
A feladatok tartalmi végrehajtása mellett a csapat közös felelőssége a minőség megőrzése. Ha a termékben 
minőségi hibák vannak, részletkérdés – a sprint teljesítéséhez kapcsolódóan legalábbis az –, hogy melyik 
csapattag is okozta azt. Azért, hogy ez ne következhessen be, a csapat a feladatok kidolgozása során 
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folyamatosan az elvárt minőségi szinten tartja a terméket. Ennek legfontosabb eszköze az automatikus 
tesztelés, a folyamatos refaktorálás, illetve a kód minőségének biztosítása. 
A csapat a minőséget a legegyszerűbben úgy biztosíthatja, hogy a kritikus vagy nehéznek ítélt 
programrészeket a fejlesztők közösen átvizsgálják, esetleg az Extreme Programming technikáit (például a 
páros programozást) használják azok létrehozására. Minden csapattag egyéni felelőssége, hogy a munka 
során talált minőségi problémákat lehetőség szerint azonnal javítsa – ne pedig csak egyszerűen jelezze a 
problémát. 
Az agilis szemlélet a hagyományos technikák szokványos módjai helyett nagyobb önállóságra bátorítja a 
fejlesztőket. Például a kódvizsgálatot nemcsak egyszerűen úgy képzeli el, hogy az átvizsgálást végző 
személy mindössze megnézi az adott kódrészletet, és javaslatot tesz a problémás részek kijavítására, majd 
itt be is fejezi a munkát. A kód átvizsgálója azonnal az általa javasolt formába is hozhatja a kódot, majd a 
későbbiekben megmutatja a többieknek az általa talált jelentősebb hibákat, és közösen elemezhetik azok 
javítását. A kisebb hibák elemzésére sort sem kell keríteni (természetesen javítani azért azokat is kell!), mert 
az erre fordított idő csak feleslegesen csökkenti a csapat rendelkezésre álló erőforrásait. 

Adódhatnak olyan helyzetek, amikor a csapat – például valamilyen váratlan esemény, mondjuk betegség miatt – 
nem tud maradéktalanul megfelelni minden saját minőségi elvárásának, vagyis műszaki adósságot képez. A 
legnagyobb problémát az jelenti, ha a fejlesztők a helyzetet fel sem ismerik, mert ettől kezdve ezek szépen 
elkezdenek felhalmozódni a projekten. 

Ha a minőségi adósságot felismerik, de már nincs erőforrás annak javítására, a csapatnak gondoskodnia kell arról, 
hogy az adósság ne tűnjön el a szemük elől. Erre a legjobb módszer az, ha felveszik azt a termék backlogjába, és a 
prioritásának megfelelően kezelik – például annak megszüntetését beemelik valamelyik következő sprint feladatai 
közé. 

Feladatok kiválasztása 
Az eddig leírtakból is kitűnik, hogy a csapattagok nem feladatokat kapnak a napi munkájuk során, hanem a 
sprintben lévő backlog elemekhez tartozó – korábban megtervezett és lebontott – feladatokból 
választanak. Ez a választás a napi standup meetingen történik, és a csapattagok általában önkéntesen 
„húzzák magukra” a feladatokat, illetve tesznek javaslatot egymásnak – azért, hogy minél gyorsabban 
haladjanak a sprint célok teljesítésének irányába. Gyakran ez az egyeztetés a színtere azoknak az apró kis 
alkuknak és javaslatoknak, amelyek segítik a csapatot a fókuszálásban. 
„Én át tudnám venni Jenőtől a WinJS problémát, szerintem megbirkózom vele, mert már sok ilyet láttam. 
Jenő, te inkább most rögtön kezdj hozzá Ancsával a backendnek, mert az készen van, akkor a marketing 
demót jó eséllyel meg tudjuk csinálni holnap és nem kell péntekre csúsztatni!” – mondja Péter az 
egyeztetésen. Persze ebben nem éppen azt vesszük észre, hogy a csapattagok saját maguk vállalják a 
feladatot. Ha azonban a javaslattal Jenő és Ancsa is egyetért, akkor az a közös célok elérése kapcsán 
ugyanolyan, mintha saját maguk tették volna ezt meg – még az is lehet, hogy ők is hasonló javaslattal álltak 
volna elő. 

A feladatok kiválasztása a Visual Studio Online felületén 

A Visual Studio Online egyszerűen használható felületet biztosít a feladatok kiválasztásához. Jelentkezz be 
a portálra, és a projekt lapján válaszd ki a Work fület, majd az aktuális sprintet (Sprint 4)! A Board nézetre 
kapcsolva áttekintheted, hogy a sprint backlog elemeihez milyen feladatok tartoznak. 

Az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért a demonstrációhoz használt sprintben csak a legelső user storyt bontottuk 
le feladatokra. 

Amint azt a 7-2 ábra is mutatja, a csapat még a sprint elején jár, mert az összes feladat a To Do oszlopban 
van, és egyelőre egyik sincs csapattagokhoz rendelve. Amikor a feladatok ráfordításigényét tartalmazó 
szám mellé húzod az egérmutatót, a mező háttere megváltozik. Rákattintva megjelenik az a gyorsmenü, 
ahol ki tudod választani a feladathoz rendelt fejlesztőt. 
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7-2 ábra: A feladat hozzárendelése egy csapattaghoz 

Amint kiválasztasz egy fejlesztőt a listáról, a rendszer automatikusan hozzárendeli a feladathoz. Az 
Unassigned menüelem választása újra „gazdátlanná” teszi a feladatot. 

A Scrum lehetővé teszi, hogy egyidejűleg több fejlesztőt is hozzárendeljünk egy feladathoz. A Visual Studio Online 
ezt nem támogatja, egyidejűleg csak egy csapattag lehet a feladat felelőse vagy végrehajtója. 

A feladathoz úgy is hozzárendelheted annak felelősét, hogy duplán a feladat címkéjére kattintasz, és a 
feladat kártyáján az Assigned To mezőben kiválasztod a kívánt csapattagot úgy, ahogy azt a 7-3 ábra 
mutatja. 

 
7-3 ábra: A feladat felelősének kiválasztása a kártyán 

Amint a fejlesztőket hozzárendeled a feladatokhoz, azok megjelennek a Board nézetben, amint azt a 7-4 
ábra is mutatja. 
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7-4 ábra: A fejlesztők a feladatokhoz vannak rendelve 

Több különböző lehetőség is van arra, hogy mikor és milyen módon rendeljük a fejlesztőket a feladatokhoz. Nagyon 
gyakran a fejlesztők egyszerűen a napi munkájuk során kiválasztják azokat a feladatokat, amelyekkel foglalkozni 
szeretnének, és a saját nevükre írják azokat. Egy másik lehetőség, hogy ugyanezt a standup egyeztetésen is 
megteszik – például úgy, hogy a csapattagok vállalásait a Scrum master azonnal rögzíti is a Visual Studio Online 
portálon. 

A To Do (végrehajtásra váró) feladatokat általában azért rendeljük a fejlesztőkhöz, mert azt szeretnénk 
jelezni, hogy azok hozzákezdtek egy adott feladat megvalósításához, esetleg átadták azt egy másik 
fejlesztőnek. Úgy jelezzük egy feladat kidolgozásának megkezdődését, hogy a Board nézetben az egér 
használatával egyszerűen áthúzzuk a feladat kártyáját az In Progress oszlopba, amint azt a 7-5 ábra is 
mutatja. 

 
7-5 ábra: A végrehajtás alatt álló feladat az In Progress oszlopba kerül 

A feladat kártyáján a State tulajdonság állításával is jelezhetjük, hogy az már végrehajtás alatt áll (7-6 ábra). 
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7-6 ábra: A feladat állapotának beállítása a kártyán 

Egy adott feladat állapotának változásait a kártya History fülén követhetjük nyomon, amint azt a 7-7- ábra 
mutatja. Ezen az ábrán látható, hogy mikor került a feladat a To Do állapotba (mikor lett létrehozva), illetve 
az, hogyan került át az In Progress állapotba (ki és mikor végezte el ezt az állapotváltást). 
A History fülön arra is lehetőségünk van, hogy a feladatok követése során fontos információt megosszuk a 
csapattal. A 7-7 ábrán például az „Átadtam a feladatot Zolinak, mert ő sokkal hatékonyabban tudja ezt 
elvégezni” megjegyzést rögzítettük a feladathoz. A kártya lezárása és későbbi visszanyitása során ezek az 
üzenetek a History fül alsó részében jelennek meg. A Discussion Only lap a fejlesztők bejegyzéseit 
tartalmazza csak, az All Changes lapon viszont a feladathoz kapcsolódó összes módosítás megjelenik, 
amint azt a 7-8 ábra is mutatja. 

 
7-7 ábra: A feladat állapotainak változása 
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7-8 ábra: A feladat állapotváltozásainak megtekintése 

Az egyes állapotváltozások részleteit is megtekinthetjük. Az adott változáshoz tartozó bejegyzés bal 
oldalán található kis háromszögre kattintva lenyithatjuk annak részleteit. 

Feladatok végrehajtásának követése 
A csapatnak a sprint során folyamatosan követnie kell az egyes feladatok állapotát, hiszen ez nyújt 
segítséget ahhoz, hogy a sprint végéig hátralévő tevékenységeket megtekinthesse, azok végrehajtásának 
módjáról döntést hozhasson. A Scrum a feladatok kapcsán egyetlen fontos dolgot tart szem előtt: mennyi 
időre van még szüksége a csapatnak ahhoz, hogy az adott feladatot befejezze? Talán meglepő módon, a 
feladatok követése során csak érintőlegesen foglalkozik a csapat azzal, hogy mennyi időt töltött eddig egy 
adott feladattal – ez legfeljebb annak megbecslésében segíthet, hogy mennyi munka is lehet még hátra. 
A várakozó feladatok becsült végrehajtási idejét és a folyamatban lévő feladatok hátralévő idejét összeadva 
megkapjuk, hogy egy adott pillanatban a csapatnak mennyi munkát kell még elvégeznie, hogy a sprint 
összes feladatát kidolgozza. Ha ez a szám kevesebb, mint a csapat maradék kapacitása, akkor az vetíthető 
előre, hogy a csapat időben be tudja fejezni az előtte álló feladatokat. Ha a csapat maradék kapacitása 
kisebb, mint a hátralévő összes tevékenység, akkor bizony elképzelhető, hogy a csapat nem tudja az összes 
feladatot elvégezni a sprint végéig. 
A csapat haladását legegyszerűbben az ún. burn-down chart (munkahátralék diagram) segítségével lehet 
követni. A 7-9 ábrán egy ilyen diagramot látunk, amelyet a csapat egy korábbi sprint lezárása után készített, 
és már feltüntette azon a sprint tanulságait, amit a sprint visszatekintésen elemeztek (a módszerrel 
részletesen a következő fejezetben ismerkedhetsz meg). 
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7-9 ábra: Egy korábbi sprint végén készült, a csapat által kielemzett munkahátralék diagram 

A diagram vízszintes tengelyén a sprint napjai találhatók, a függőleges tengelyen pedig a hátralévő 
munkaórák száma. A diagramon keresztül húzódó egyenes vonal az optimális végrehajtási utat mutatja: a 
sprint utolsó napjának végére szépen elfogynak a hátralévő munkaórák, mégpedig úgy, hogy a csapat 
mindennap ugyanannyi munkaórát hasznosít. A valóság persze ettől eltér, ezt a 7-9 ábrán a töredezett 
vonal ábrázolja. A csapattagok minden nap végén rögzítették az egyes feladatok még hátralévő várható 
idejét, és ebből alakult ki a tényleges munkahátralék diagram. 
Ebből látszik például, hogy a csapatnak az első nap végén több munkaórája maradt hátra, mint az optimális 
– ekkor a feladatok tényleges végrehajtása helyett még a tervezéssel voltak elfoglalva. Az is látszik, hogy 
február 17-ről 18-ra nőtt a hátralévő munkaórák száma. Ez valószínűleg azért volt, mert a csapat valamelyik 
feladat végrehajtási idejét alulbecsülte, és itt végezték el a korrekciót – megnövelték a hátralévő órák 
számát. 

A feladatok végrehajtási idejének követése a Visual Studio Online felületén 

Az egyes feladatok követésére a portálon ugyanúgy a Board nézet használható, mint azok kiválasztására, 
illetve fejlesztőkhöz rendelésére. Amint azt a 7-10 ábra mutatja, az egérrel a feladathoz tartozó időre 
kattintva a lenyíló listából kiválaszthatjuk a még hátralévő időt. Ha az az idő, amit szeretnénk megadni, 
nincs a listán, egyszerűen begépelhetjük.  
Ezt a műveletet úgy is elvégezhetjük, hogy a feladat kártyáján átírjuk a Remaining Work értéket (7-11 ábra). 
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7-10 ábra: A feladatok hátralévő idejének beállítása 

 
7-11 ábra: A hátrelévő idő beállítása a feladat kártyáján 

Nem gyakori, de egy-egy elemzés során szükség lehet arra, hogy meg tudjuk utólag nézni, milyen módon 
változtak egy feladat hátralévő órái a sprint során. Ezt az információt az adott feladat History fülén, az All 
Changes lapon találjuk (7-12 ábra). Ezen az ábrán látható, hogy az 5 órányi munkamennyiség először 1 
órára változott, majd megnövelték 3 órára. 

Az All Changes lap – a nevének megfelelően – a feladat minden tulajdonságának változását tartalmazza 
időrendben, a lap tetején a legfrissebb változások láthatók. A hátralévő idők változásának feltérképezéséhez az 
egész történetiséget át kell nézni. 
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7-12 ábra: A hátralévő idő változásáinak története 

A sprint Board nézete mellett a Backlog nézet is hasznos összefoglalót tartalmaz a sprint állapotának 
követésére. Amint azt a 7-13 ábra mutatja, megtekinthetjük a feladatok legfontosabb tulajdonságait, így 
például azok állapotát, a rajtuk dolgozó fejlesztőt, illetve a még hátralévő időt. 

 
7-13 ábra: A feladatok összefoglaló áttekintése a Backlog nézetben 

A képernyő jobb oldalán a csapat maradék kapacitásáról is képet kapunk: megtekinthetjük az egyes 
fejlesztők kapacitását, és azt is, hogy abból mennyi a végrehajtás alatt álló feladathoz rendelt, illetve a még 
le nem kötött. 

Feladatok és backlog elemek lezárása 
Amikor egy feladat elkészült, az azon dolgozó fejlesztő azt lezártnak nyilvánítja – jelzi, hogy annak kapcsán 
már nincs több tevékenység. Nagyon fontos, hogy az adott feladat lezárását a sprinthez tartozó Definition 
of Done (DoD) alapján kell megtenni, vagyis ellenőrizni, hogy az adott feladat ténylegesen megfelel-e a 
listán szereplő minden minőségi kritériumnak. 
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Ha például a DoD olyan bejegyzést tartalmaz, hogy „a felhasználói felületen megjelenő táblázatokban 
található számszerű mennyiségeknek jobbra igazítva, azonos számú (akár nulla) tizedes jegyet kell 
tartalmazniuk”, akkor értelemszerűen ennek ellenőrzését minden olyan feladat kapcsán el kell végezni, 
amely felhasználói felületet állít elő. 
Ha az adott backlog bejegyzéshez tartozó összes feladatot befejezte a csapat, akkor lezárhatja – késznek 
nyilváníthatja – magát a backlog bejegyzést is. Ebben az esetben is legalább annyira fontos a DoD-ban 
megfogalmazott minőségi kritériumok vizsgálata, hiszen azok nélkül a backlog elem nem lehet teljes. A 
DoD tartalmazhat olyan tételeket is, amelyeket nem lehet feltétlenül egy-egy feladat kapcsán önállóan 
ellenőrizni. Például, „a felhasználói felületnek minden fél másodpercnél hosszabb ideig tartó adatmentés 
esetén jeleznie kell, hogy a háttérben zajlik egy folyamat” feltételt gyakran csak a teljesen elkészült user 
story kapcsán lehet ellenőrizni, azok részfeladatai kapcsán nem. 

A csapatra van bízva, hogy mikor végzi el a DoD listáján található ellenőrzéseket – a sprint lezárásához ezt 
mindenképpen meg kell tennie. Amikor csak lehet, célszerű ezt az egyes feladatok kapcsán is megtenni, hogy minél 
hamarabb derüljön fény az esetleges minőségi problémákra. Ha ezt az ellenőrzést a csapat csak közvetlenül a sprint 
lezárása előtt teszi meg, az esetleges minőségi problémák orvoslására már lehet, hogy nem marad ideje. Ha ezt 
korábban, egy-egy feladat kapcsán észreveszi, nagyobb eséllyel tudja az adott problémát megoldani. 

A sprint közben megtalált minőségi problémák abban is segíthetnek, hogy a csapat a még várakozó feladatok 
kidolgozását már alaposabban – ügyelve az adott probléma elkerülésére – tudja elvégezni. 

Feladatok lezárása a Visual Studio Online felületén 

Ahogyan a feladatok követésére, úgy a lezárására is a sprint Board nézetét használhatjuk. Az elvégzett 
feladatokat az egér használatával átmozgathatjuk az In Progress oszlopból a Done oszlopba, amint azt a 7-
14 ábra mutatja. 

 
7-14 ábra: Feladatok lezárása a Board nézetben 

A feladatot annak kártyáján is lezárhatjuk – a State mező értékének Done-ra állításával (7-15 ábra). 
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7-15 ábra: A feladat lezárása a kártyán 

A backlog elemhez tartozó összes feladat lezárása nem zárja le automatikusan a backlog elemet is. Ez 
teljesen megfelel a Scrum szemléletének, hiszen a backlog elem csak akkor nyilvánítható késznek, ha a 
feladatai lezárása mellett az még a DoD listán foglalt minőségi követelményeknek is megfelel. 

A lezárt feladatok hátralévő idejét automatikusan nullázza a rendszer. 

Ha a backlog elem ténylegesen kész, akkor annak kártyáján a State mezőt Done értékre állítva azt 
lezárhatjuk. 
Elképzelhető, hogy az ellenőrzés során valamelyik lezártnak tűnő feladatot a csapat – például minőségi 
problémák miatt – mégsem nyilvánítja késznek. Ilyenkor a hiányos feladatot a Done állapotból újra vissza 
kell mozgatni az In Progress állapotba. Ekkor értelemszerűen meg kell adni a még hátralévő időt is. Ha ezt 
a feladat kártyáján tesszük meg, akkor az nem menthető el az idő megadása nélkül. Ha az állapot 
változtatását a Board nézetben végezzük a feladat mozgatásával, akkor – ahogyan a 7-16 ábrán is látható – 
az Error felirat jelzi, hogy még a hátralévő időt is meg kell adnunk. 

 
7-16 ábra: A folyamatban lévő feladathoz meg kell adnunk a hátralévő időt is 

Új feladatok a sprint közben 
Bár a sprint kezdetén a csapat igyekszik a legjobb tudása szerint megtervezni a sprintet, a backlog 
bejegyzéseket lebontani feladatokra, mégis előfordulhat, hogy a feladatok kidolgozása során szembesül 
azzal, hogy valamit kifelejtett. Az is előfordulhat, hogy a sprint során érik a csapatot olyan hatások, amik 
miatt új feladatai keletkeznek. 
A Younderwater fejlesztőinek a merülési naplóhoz tartozó backlog bejegyzései között szerepelnek például 
olyan feladatok, hogy „Demó a marketingnek” és „Marketing észrevételeinek visszavezetése”. Ha a 



Backlog grooming a sprint alatt 

141 

bemutató után a marketingnek olyan észrevételei vannak, amelyek közül némelyik önálló feladatként is 
megfogható – esetleg nem is fér bele az előre tervezett 6 órás keretbe –, akkor ezt önálló feladatként 
érdemes felvenni a user storyhoz. 
Egy-egy user story kapcsán a tesztelés során kiderülhet, hogy az hibákat tartalmaz. Ekkor a hiba 
kijavításához a csapat szintén feladatot vesz fel. 
Természetesen az ilyen új feladatok végrehajtásához szükséges időnek mind bele kell férnie a csapat 
kapacitásába, ha sikeresen szeretné zárni a sprintet. Egy jó csapat tudja azt is magáról, hogy általában egy-
egy sprinten milyen mennyiségű extra feladattal kell rendszeresen megbirkóznia, és ezt is igyekszik 
figyelembe venni a sprint tervezésénél. 

A Visual Studio Online is támogatja az új feladatok létrehozását a sprint közben. Ez a funkció egyaránt elérhető a 
Backlog és a Board nézetekből. 

Backlog grooming a sprint alatt 
A sprint alatt a csapat feladatai nemcsak az aktuális sprintre korlátozódnak, hanem a következő sprintek 
előkészítésére is. Ez azt jelenti, hogy a product owner a csapattagokat bevonja a backlog kezelésének 
folyamatába – vagyis a backlog groomingba. A Scrum Guide azt mondja, hogy a product owner és a 
fejlesztőcsapat közös feladata, hogy folyamatosan karbantartsa a product backlogot, és ennek módjáról a 
teljes csapat közösen dönt. Mindezek mellett természetesen a product owner bármikor önállóan 
módosíthatja a lista tartalmát. 
A gyakorlatban ez általában azt jelenti, hogy a product owner a sprint során (több alkalommal is) összehív 
olyan egyeztetést, ahol a fejlesztőcsapat összes tagja jelen van, és ezen a megbeszélésen bemutatja a 
backlog változásait, a csapattal együtt közösen értelmezi az ott található bejegyzéseket, szükség esetén 
közösen pontosítják, értelmezik azokat. Ez a megbeszélés nagyon fontos a résztvevők számára! 
A csapat itt értheti meg a bejegyzések tartalmát, megismerheti azok értékét az ügyfél számára, és egyúttal 
a product owner hozzáállását ezeknek a termékképességeknek a kezelése kapcsán. Itt gyűjthetik össze a 
fejlesztők azokat az információkat, amelyek segítségével fel tudnak készülni az egyes bejegyzésekhez 
tartozó ráfordításbecslésekre. Ezek a becslések általában pont az ilyen egyeztetéseken születnek. 
A product owner ezeken a megbeszéléseken győződhet meg arról, hogy helyesen, az összes olyan fontos 
részletre kitért-e a bejegyzések tartalmának összeállítása során, amelyek alapján a csapat azt megérti, és 
képessé is válik annak megvalósítására. 
A teljes Scrum csapat ezeken a megbeszéléseken mérlegelheti, hogy a termékképességeket lefedő 
bejegyzések valóban megfelelnek-e az INVEST kritériumnak – vagyis ahogyan azt a 4. fejezetben 
megtanulhattad, azok tényleg user storynak minősíthetők, nem pedig eposzok. 
Néhány fontos kérdés felmerül a backlog grooming egyeztetések kapcsán, amelyeket a csapatoknak 
kezelniük kell. 
Hogyan allokálunk a sprint tervezése során időt ezekre az egyeztetésekre? A válasz egyszerű: általában nem 
allokálunk. A Scrum Guide azt hangsúlyozza, hogy a backlog groomingra fordított tevékenység általában 
nem haladja meg a csapat kapacitásának 10%-át. A csapat a napi kapacitásának tervezése során figyelhet 
arra, hogy a product backlogban lévő feladatok mellett még a backlog groomingnak is bele kell férnie az 
időbe. Ezt megteheti úgy, hogy az egyes csapattagok napi kapacitásánál figyel erre, vagy úgy is, hogy a 
feladatok tervezése mellett maradjon kb. 10%-nyi lekötetlen kapacitás ezekre a feladatokra. 
Minden csapattagnak jelen kell lennie a backlog grooming során? A válasz az, hogy célszerű mindenkinek 
ott lennie, hiszen ez kínál alkalmat a következő sprint (sprintek) során tervezett funkciók megismerésére. 
Erre az ismeretre minden fejlesztőnek szüksége van a csapat hatékony munkájához. Természetesen, ha 
valamelyik csapattag nem tud azon részt venni, akkor a későbbiekben a többiektől is tájékozódhat, illetve 
utánanézhet a backlog módosulásainak – de ez értelemszerűen valahol veszteséget jelent. 
A backlog pontosítása során gyakran végez a csapat ráfordításbecsléseket. Ezek a tevékenységek is jobban 
működhetnek akkor, ha a csapat összes tagja részt vesz azokban. 
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A backlog grooming egyeztetések arra is lehetőséget adnak a csapat tagjainak, hogy domain tudásukat bővíthessék. 
Már csak ezért is célszerű minden fejlesztőnek jelen lennie a megbeszéléseken. 

Ha egy fejlesztő rendszeresen nem vesz részt az egyeztetéseken, akkor egy idő után emiatt romlik a csapat 
hatékonysága. 

Összegzés 
A Scrum csapat tevékenységeinek jelentős részét – a user storykhoz tartozó feladatok kidolgozását, 
megvalósítását – a sprint során végzi. A csapat tagjai mindennap a Scrum standup meetingen egyeztetik a 
sprinttel kapcsolatos teendőiket. Ez a megbeszélés rövid, maximum 15 perces, és célja, hogy a csapat 
minden tagja tisztában legyen a sprint aktuális állapotával, a soron következő – napi – teendőkkel, és 
felvethesse a haladást akadályozó problémákat. 
A fejlesztők a sprint feladatait közösen oldják meg. Backlog elemenként haladnak, és arra törekednek, hogy 
mindegyikük közreműködésével egyenként dolgozzák ki azokat – ez biztosítja a legjobb hatékonyságot és 
fókuszálást egyaránt. A sprint feladatainak állapotát folyamatosan követik – azokat „Megvalósításra váró 
(To Do)”, „Folyamatban lévő (In Progress)” és „Kész (Done)” állapotba sorolják. Minden még el nem készült 
feladathoz folyamatosan vezetik a hátralévő (becsült) munkaórák számát. 
A backlog bejegyzéseket a csapat csak akkor zárja le, ha a hozzájuk tartozó feladatok mindegyike elkészült, 
és az megfelel a Definition of Done-ban foglalt minőségi kritériumoknak. 
A csapat a sprint során nemcsak az aktuális feladatok kidolgozásával foglalkozik, hanem a product ownert 
segítve a következő sprintekhez tartozó feladatokkal is megismerkedik, azokra időbecslést is ad a backlog 
grooming során. Ez egy folyamatos tevékenység (nem haladja meg a csapat kapacitásának 10%-át), amely 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a csapat a jövőbeli munkáját megtervezhesse. 
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8. A sprint visszatekintések 

Ebben a fejezetben az alábbi témákat ismerheted meg: 
  Miért fontos a visszacsatolás a Scrum keretrendszerben? 
  Miért fontos a sprint demó, és hogyan tartsuk meg? 
  Hogyan ellenőrizzük a projekt előrehaladását, és hogyan teremtik meg a sprintek az agilis 

projektek tervezhetőségét? 
  Miért kiemelkedően fontos, hogy a csapat rendszeresen értékelje működését, és folyamatosan 

javítson rajta? 
  Mikre kell odafigyelni a csapatnak retrospektív események megtartása során? 

A sprint visszatekintés vagy sprint review a Scrum talán legfontosabb része, mégis tanácsadói munkánk 
során gyakran tapasztaljuk, hogy méltatlanul elhanyagolják. Néhány csapat meg sem tartja, mások 
kötelezően kipipálandó, felesleges eseményként tekintenek rá. Bízunk benne, hogy ez a fejezet segítséget 
ad a visszatekintések valódi értékének megértéséhez és levezetéséhez. 

Az adaptáció fontossága 
Mint ahogyan azt korábban is tárgyaltuk már, a Scrum nem nevezhető módszertannak, kitalálói is a 
„folyamat keretrendszer” jelzővel illetik. A Scrum legfontosabb alapelve, hogy a tudás kizárólag a 
tapasztalattal együtt szerezhető meg. A Scrum projekt résztvevői igyekeznek döntéseiket az ismert tények 
birtokában meghozni, és a lehető legkevesebb feltételezéssel élni. Ennek a szemléletnek szerves része a 
hibázás lehetőségének elfogadása, melyet a fejlődés természetes részének tekintünk. Alapvető fontosságú 
ugyanakkor, hogy minden elkövetett hibából tanulni kell, az így szerzett tapasztalatainkat be kell építeni a 
folyamatainkba. Érdekes módon pont a bizonytalanság elfogadása és a tanulás beépítése a fejlesztési 
folyamatokba vezetett oda, hogy a Scrum projektek során az idő előrehaladtával rohamosan csökken a 
projekt kockázata, és növekszik az előrejelzési pontosság. Ahogyan azt az első fejezetben is említettük, a 
Scrum keretrendszer három pilléren nyugszik, ezek pedig az átláthatóság, felülvizsgálat és adaptáció. 
Mindhárom pillér erősen támaszkodik a sprint visszatekintés (8-1 ábra) tevékenységeire. 

 
8-1 ábra: Sprint visszatekintések a Scrum keretrendszerben 
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Sprint felülvizsgálat 
A sprint felülvizsgálat zár minden egyes sprintet. Célja, hogy a Scrum csapat és a projekt egyéb érintettjei 
áttekintsék a sprint során elkészült termékbővítményt, megvitassák az előrehaladást és a tapasztaltak 
alapján módosítsák a product backlogot, ha szükséges. A sprint felülvizsgálat során a Scrum csapat 
bemutatja, hogy milyen eredményeket ért el, milyen nehézségekbe ütközött a sprint során, hogyan oldotta 
meg ezeket, illetve milyen akadályokat ismert fel, amelyeket még nem sikerült elhárítania. A sprint 
felülvizsgálat maximális időtartamát a Scrum négy órában határozza meg egyhónapos sprint időtartam 
esetén. Rövidebb sprintek alkalmazásánál természetesen ezt célszerű rövidíteni. A sprint felülvizsgálatot a 
Scrum Guide nem tagolja további kötelező eseményekre, de tapasztalataink szerint hasznos lehet két 
viszonylag jól elkülönülő részre bontani. 

Sprint demó 
A sprint demó lehet a visszatekintés első eseménye. Ennek során a csapat bemutatja, hogy milyen módon 
valósította meg a product backlog elemeiben megfogalmazott elképzeléseket. A sprint demó résztvevője 
lehet bárki, aki a projektben érintett, de kifejezetten szerencsés, ha a készítendő termék leendő felhasználói 
is képviseltetik magukat. 

Gyakori hiba, hogy a fejlesztőcsapat a product ownernek tartja a termék demót. Mivel a product owner a Scrum 
csapat tagja, ezért neki folyamatosan képben kell lennie a sprint előrehaladásával, ezért teljesen felesleges a 
számára szervezett demó. Ez a gyakorlat ráadásul azt sugallja, hogy a product owner a csapaton kívüli személy, 
ami nem igaz! 

A sprint demó során a csapat „szóvivője” lehet a product owner, de sokkal szerencsésebb, ha az elkészült 
funkciókat a fejlesztőcsapat tagjai mutatják be. Az esemény moderálása természetesen itt is a Scrum 
Master feladata.  

A leghasznosabb sprint demókon részt vesz a felhasználók egy-két képviselője is, és a fejlesztőcsapat tagjai 
mutatják be az elkészült terméket. Ez a bemutatás többfajta módon történhet. Szerencsés, ha minden egyes sprint 
után akár a fejlesztőcsapat több tagja is szerepet kap a bemutató során, illetve sprintről sprintre minden fejlesztő 
sorra kerül. Ez a fajta gyakorlat elősegíti a csapaton kívüli érintettekkel való kommunikációjuk fejlődését. 

A leendő felhasználók meghívásától és a fejlesztőcsapat tagjai által tartott bemutatóktól a legtöbb csapat 
idegenkedik. Tapasztalataink szerint ezek a félelmek teljesen alaptalanok. A csapat tagjai hamar 
beletanulnak a nyilvános bemutatókba, és általuk tartott demonstrációk hatására sokkal jobban 
azonosulnak a termékkel, illetve megtapasztalják annak súlyát egy „hús-vér ügyfél” szempontjából. A sprint 
demók mellett szóló legfontosabb érvek az alábbiak: 

  A csapat tagjai közvetlenül megtapasztalják a munkájuk eredményét. Ez talán meglepő, de a csapat 
nagy része akkor szembesül igazán az elkészült résztermékkel, amikor azt a fejlesztési munkától 
teljesen elkülönült esemény keretében egyben látja. 

  Az ügyfelek, végfelhasználók visszajelzéseit a csapat tagjai sokkal inkább hajlamosak elfogadni, 
mint az üzleti elemzők vagy a product owner észrevételeit (különösen igaz ez a kritikákra). 

  A demókra más csapatok tagjait is meg lehet hívni, így elősegítve a csapatok közötti 
információáramlást és az egymástól való tanulást. 

  A demók egy jól érzékelhető lélektani határt szabnak a sprintnek, ami valóban rákényszeríti a 
csapat tagjait a sprint időkeret komolyan vételére. 

  A demókra való rövid felkészülés lényegében egy integrációs tesztként is szolgál, amiben a teljes 
csapat részt vesz. Azzal, hogy a csapat minden tagja beszáll a termék tesztelésébe, a demó 
forgatókönyv elkészítésébe, könnyebben lebonthatók a csapat tagjai között lévő szakmai falak 
(például „én architektúrával foglalkozom, ezért nem tesztelek”). 
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  A sprint demók nagyon gyakran újabb product backlog elemek azonosításához vezetnek, illetve 
nagyon jó alapot szolgáltatnak a sprint visszatekintés (retrospektív) témáinak kiválasztásához. 

Gyakran előfordul, hogy a csapat működésében lévő problémák a demók során jelentkeznek elsőként. 
Amikor egy csapat döcögősen, nehezen tartja a bemutatót, az mindenki számára kellemetlen perceket 
okoz. Sokakban felmerül ilyenkor a gondolat, hogy ez csak időpocsékolás, tekintsünk el a bemutatóktól 
addig, amíg a csapat össze nem szedi magát. Ne tegyük! A döcögős demók az első jelei annak, hogy 
valami nincs rendben a csapat működésével. Ha erre az a reakciónk, hogy megszüntetjük a bemutatókat, 
akkor homokba dugjuk a fejünket. Egy jó csapat tagjai kifejezetten kellemetlenül érzik magukat egy ilyen 
bemutató után, és egy jó Scrum Master segítségével ezt az élményt motivációként használhatják fel arra, 
hogy megkeressék a probléma okát. 
A bemutatók sikereit vagy kudarcait a fejlesztők közvetlenül élik meg, ezért egyértelműen növekszik az 
elkötelezettségük a termékkel és a projekttel szemben. A módszer másik pozitív hatása, hogy az ügyfelek is 
találkoznak a termék fejlesztőivel, érzékelik a csapat erőfeszítéseit, és sokkal pozitívabban állnak a 
fejlesztőkhöz. Egy mondatban: a fejlesztőcsapat által az ügyfél képviselői előtt tartott sprint demók egy 
oldalra terelik a szállítót és a megrendelőt, ami mindkét fél számára pozitív élmény. 

Vigyázat! A sprint demót is igyekezzünk a lehető legtermészetesebben tartani, túlzott formalizmusok nélkül. A 
sprint demó célja, hogy az érintettek a lehető legtöbbet tanuljanak az elkészült funkcionalitásról, nem pedig az, 
hogy a csapat lenyűgözze a résztvevőket! 

Fontos felhívnunk a figyelmet néhány, a sprint demókkal kapcsolatos leggyakoribb hibára. Ne felejtsük el, 
hogy a sprint demó célja a visszacsatolás és tanulás, nem pedig a sprint eladása! 

  Minden sprint demó előtt tegyük világossá, hogy a csapat a lehető legőszintébben tárja a 
résztvevők elé a sprint eredményeit. Ez az attitűd csak akkor tartható meg, ha sikerül fenntartani a 
konstruktív légkört! 

  A bemutató minden esetben kezdődjön a sprint céljának ismertetésével, hogy mindenki értse, 
milyen eredményeket fog látni, és mire kell koncentrálnia! (Ne az alkalmazott betűtípusokról és 
színekről szóljanak a hozzászólások, hanem arról, hogy a kitűzött célt mennyire sikerült elérni, 
illetve milyen ötletekkel lehetne tovább javítani!) 

  A csapat készüljön fel a bemutatóra, hogy az gördülékeny és figyelemfenntartó legyen! A demó 
környezet legyen előkészítve, adatokkal feltöltve! 

  A csapat lehetőleg ne készüljön prezentációval! A demó tárgya az elkészült funkcionalitás legyen! 
  A legjobb, ha a résztvevőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a saját kezükkel próbálják ki az 

alkalmazást. Ebből is rengeteget tanulhat a csapat! 
  A demó koncentráljon arra, hogy milyen eredményeket értünk el a végfelhasználó szempontjából! 

Ne a technikai részletekkel törődjünk, hanem a felhasználók számára értékelhető, tapasztalható 
eredményekkel! 

Ha a fenti pontokra mind figyelünk, és minden sprint végén megtartjuk a sprint eredményeinek 
bemutatását, az nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy a csapat a felhasználói igényekre koncentráljon, és 
minden sprint végén működő eredményeket szállítson. 

A demó környezet és előkészítése 

Egy jó Scrum csapat a demó előkészítését már a sprint megtervezésekor – sőt gyakran már korábban, a 
backlog grooming során – elkezdi. Ebben az egyik leghasznosabb tevékenységet az jelentheti, hogyha a 
user storyk teljesítési kritériumait például demó forgatókönyvvel határozzák meg, annak mintájára, 
ahogyan azt a Younderwater fejlesztői tették: 
 „A bejelentkezett felhasználó indító képernyőjén jelenjenek meg a legutolsó év merülései, abból a célból, 
hogy azokat a rendszerbe való bejelentkezése után azonnal megtekinthesse.” 

A csapat az elfogadási kritériumokat az alábbi demó forgatókönyv segítségével határozta meg: 
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„A működést az alábbi demóval igazoljuk: 

1. Két „beégetett” felhasználó közül választhatunk bejelentkezéskor. 

2. Az adott felhasználót kiválasztva és a bejelentkezés gombra kattintva megjelennek a felhasználó merülései. 
Megmutatjuk, hogy azok az elvárt módon listázódnak a képernyőn. 

3. Megmutatjuk, hogy a rendszer mögött lévő adatbázisban tényleg ezek a merülési adatok szerepelnek a 
felhasználóhoz kapcsolva, és azt, hogy az adatbázisban van még néhány egy évnél régebben regisztrált 
merülés is. 

4. Átírjuk az egyik egy évnél régebbi merülést egy héttel ezelőtt végrehajtottra az adatbázisban. Újra 
bejelentkezünk az adott felhasználóval, és megmutatjuk, hogy ez a változtatás látható a képernyőn. 

5. Bejelentkezünk a másik felhasználóval, és megmutatjuk, hogy hozzá más merülések tartoznak – amelyek 
szintén ott vannak az adatbázisban.” 
Ez a kritériumrendszer alapvetően a product owner elképzelése volt, és ezt pontosította a csapat a backlog 
grooming során. 
A csapat ezzel a tervezési módszerrel fontos lépést tett abba az irányba, hogy tevékenységeit még 
fókuszáltabban hajtsa végre, hiszen a demó forgatókönyv egyfajta irányvonalat adhat a user story 
megvalósításának tervezéséhez is. 

Nagyon fontos az, hogy a termék elképzelt, valóban értéket hordozó termékképességeit „csillogtassák meg” a demó 
forgatókönyvek. Ha például egy user story során a demóban fontos szerepe van a felhasználói felület kezelésének, 
de a csapat egy fontos számítás eredményeinek ellenőrizhető bemutatását elhanyagolja – pedig az ügyfél inkább 
erre lenne kíváncsi –, akkor saját magának állít csapdát. Rosszul fogja meg a feladatot, nem az ügyfél számára 
fontos értékre fókuszál, és erre még a demóval is ráerősít. 

Nagyon fontos tehát, hogy a csapat a product ownerrel együtt tisztázza a demó szerepét és tartalmát! 

Nem szabad a demó környezet kialakítását a sprint végére hagyni. Az, hogy egy fejlesztő gépén az előírt 
forgatókönyvnek megfelelően működik a demó, nem elegendő ahhoz, hogy a bemutatón az elérje a célját. 
Célszerű, ha a csapat a fejlesztői és teszt környezetek mellett demó környezetet is fenntart, mégpedig olyat, 
amelyet automatikusan létre tud hozni. A 9. fejezetben a folyamatos termékleszállítás elveit mutatjuk be, az 
ott leírtak ragyogóan használhatók akár a demókörnyezetek létrehozásához is. Néhány fontos tanács ennek 
a környezetnek az előkészítésére: 

  A demó forgatókönyvének megfelelően célszerű előre összekészíteni azokat az adatokat, 
amelyeken a bemutatót a csapat végrehajtja. Érdemes gondot fordítani arra, hogy ezek az adatok 
beszédesek legyenek a bemutató során. 

  Ha lehetőség van arra, hogy az ügyfelek/felhasználók már éles rendszeréből vegyünk át adatokat – 
akár olyat, amelyet személyesen ismernek –, növelheti a demó hatékonyságát, érthetőségét. 

  Készítsünk a demóhoz olyan szkriptet (vagy segédprogramot), amely a bemutató adatait 
alaphelyzetbe állítja! Ez jól jön a folyamat begyakorlása során, és a valódi demó előtt lefuttatva 
biztosak lehetünk abban, hogy jó helyről indulunk. 

A bemutató 

A formalizmusok nélkül tartott demó nagy segítséget jelenthet a csapatnak, hogy a sprint eredményeit 
annak összes értékével együtt „tálalhassa” a résztvevőknek. Célszerű a bemutató során az alábbi 
szempontokat figyelembe venni, hogy az eredményes és hatásos legyen: 

  Ha kevés résztvevő lesz jelen, próbáljuk mindegyiket „személyesen” megszólítani azáltal, hogy a 
demó során az ő fejükkel gondolkodva mutatjuk be a termékbővítmény újdonságait – 
hangsúlyozzuk akár külön-külön is azokat a képességeket, amelyek az egyes résztvevők számára 
fontosak lehetnek! 

  Kerüljük el azokat a hatásokat, amelyek alapján a résztvevők úgy érezhetik, ez csak egy fejlesztői 
gépen futó, „összetákolt” demó! Ha valami nem sikerül, vagy nem elsőre, ne menjünk bele 
bonyolult magyarázatokba annak kapcsán, hogy mi volt a probléma! 
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  Fordítsunk figyelmet arra, hogy a demó során a résztvevők jól láthassák és érthessék, mi is történik! 
Ha nem elegendő csak a termék felületét bemutatni, hanem például azt is szükséges érzékeltetni, 
hogy mi történt a háttérben (milyen adatok változtak, milyen fájlok jöttek létre stb.), akkor szánjunk 
időt ennek elmagyarázására is! 

  Minden olyan dolgot hagyjunk el a demóból, amely a résztvevők számára szükségtelen technikai 
részleteket tartalmaz! Törekedjünk a rövidségre, hatékonyságra! 

  A demó során felvethetjük azokat az akadályokat, problémákat, amelyekbe beleütköztünk – 
amennyiben ez a funkcionalitásra, és nem az egyébként láthatatlan technikai részletekre 
vonatkozik. 

  Egyes megoldásoknál explicit módon rákérdezhetünk az érdekeltekre, hogy értik-e az adott 
megoldást, tetszik-e az nekik. 

  Legyen a demónak olyan időkerete, amely biztosítja, hogy a bemutató és a kérdések-válaszok 
egyaránt beleférjenek! 

  Egyeztessük előre a résztvevőkkel, hogy mikor szakíthatják meg kérdéseikkel a demót! 
  Az elhangzó kérdések kapcsán a csapat lehetőleg tömören válaszoljon – ne magyarázzon vagy 

magyarázkodjon —, szükség esetén egyeztesse a kérdezővel, hogy külön felkeresik azért, hogy 
kielégítő választ kaphasson! 

  Ha szükséges, legyen olyan moderátora a demónak (például a product owner), aki segít keretek 
között tartani a bemutatót, biztosítva, hogy minden érdekelt feltehesse a számára legfontosabb 
kérdéseket. 

Amennyiben lehet, célszerű elkerülni az olyan sprint végi demókat, ahol nagyon sok érdekelt van jelen. Ez 
nem teszi lehetővé azt, hogy mindenki kérdezhessen vagy hozzászólhasson. Ha valamilyen okból mégis 
szükség van arra, hogy sok résztvevő legyen jelen egy ilyen bemutatón, válasszuk külön a sprint zárásához 
tartozó demónak a Scrum szempontjából fontos részét egy szélesebb körű tájékoztatótól. Megtehetjük azt, 
hogy tartunk egy bemutatót az érdekeltek egy olyan szűkebb körének, akik valódi befolyással rendelkeznek 
a termékre – akik a termék értékét meghatározzák –, és egy külön esemény keretében ismertetjük az elért 
eredményeket egy szélesebb körű közönséggel. Ez a lépés különösen azoknak a sprinteknek a zárásánál 
lehet fontos, amelyeket az újabb termékváltozat kibocsátása is követ. 

A terv felülvizsgálata 
A tervfelülvizsgálat lehet a sprint demó, illetve a sprint visszatekintés része is, de akár önálló eseményként 
is megtarthatjuk. A döntés részben attól függhet, hogy a fejlesztés megrendelői/vevői mennyire vesznek 
részt a termékfejlesztés mindennapjaiban. Minél inkább szoros a kapcsolat, annál valószínűbb, hogy a 
sprint demókat követően a csapat tagjaival vagy annak egy részével a megrendelők képviselői át akarják 
tekinteni az előrehaladást, illetve pontosítani akarják az előrejelzéseiket, illetve módosíthatnak a 
prioritásokon. Ilyen esetben hasznos lehet egy külön esemény megtartása, ami csak a tervekre koncentrál. 
Amennyiben a megrendelők vagy a végfelhasználók távol vannak a csapattól (általában offshore 
fejlesztések esetén jellemző, és nyilvánvalóan ez sokkal kevésbé szerencsés helyzet), nem vesznek részt a 
fejlesztés mindennapjaiban, akkor általában a csapat product ownere képviseli a megrendelői igényeket. 
Ilyenkor a tervfelülvizsgálat a retrospektív része lehet. 
A tervfelülvizsgálat legfontosabb kérdése: mikorra leszünk készen az eltervezett funkcionalitással? 
Általában egy-egy sprint végén a következő kibocsátás tervezett funkcionalitásának várható elkészülését 
elemezzük. Emlékezzünk vissza, hogy a sprint során a burndown chartot használtuk arra, hogy kövessük a 
sprint előrehaladását! Ugyanezen logika alapján elkészíthetjük a release burndown chartot is, amely minden 
sprint végi állapot alapján mutatja a következő kibocsátásig hátralévő munkamennyiséget. Erre a 8-2 ábra 
mutat egy mintát. 
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8-2 ábra: Release burndown grafikon 

Az ábráról világosan leolvasható, hogy a 10. sprint végén már „majdnem” készen vagyunk, hamarosan 
kibocsátható lesz a következő verzió. Ez az, amit egy igazán jó csapat sosem mond. A „majdnem készen 
vagyunk” csak annyit jelent, hogy most nem vagyunk készen. Ahhoz, hogy pontosabban megállapítsuk, 
hogy valójában mi is történik a projekttel, nemcsak azt lenne jó látnunk, hogy mennyi munka van még 
hátra, hanem azt is, hogy mi okozta a görbe ilyen jellegű alakulását. Például látható, hogy a harmadik és a 
hatodik sprint között a hátralék sokkal gyorsabban fogyott, mint a hatodik sprint után. Mi történt? Lelassult 
a csapat? 
A 8-3 ábráról már sokkal jobban látszik, hogy mi az oka a sebesség látszólagos csökkenésének. Kék 
oszloppal jelöltük a projekt méretének alakulását. A projekt mérete alatt értjük a product backlogban (tehát 
a még ránk váró feladatok listáján) lévő elemek összességének méretét, illetve a már megvalósított elemek 
méretének az összegét – ez utóbbit a zöld oszlop mutatja. 
Erről a grafikonról leolvashatjuk, hogy a harmadik és az utolsó sprint között a csapat sebessége közel 
állandó volt (nagyjából 100 pont/sprint körül ingadozott), viszont a projekt feladatkörének mérete 
jelentősen ingadozott. Mi lehet ennek az oka? Sok hasonló grafikont lehet látni a valós projekteken is. 
Látszik, hogy a projekt elején ez a feladatkör folyamatosan növekszik. A harmadik sprint végén már 
csökkenni kezd, mivel az érintettek megértették, hogy így sosem lesz kiadható verzió. Ennek hatására a 
felvállalt feladatkör hatékony csökkentésébe kezdenek. Ezt általában egyszerűbb megoldások 
elfogadásával vagy termékképességekről történő teljes lemondással érik el. Ez a lendület kitart egészen a 
hatodik sprintig, amikor is egész belátható időpontban látszódik a verzió kiadása. Ekkor jelennek meg az 
újabb igények… 
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8-3. ábra: Az elkészült munka és a teljes projekt méretének alakulása 

A tervfelülvizsgálattal éppen azt szeretnénk elérni, hogy ezek a trendek időben világossá váljanak, és az 
érintettek tudatos döntést hozhassanak arra nézve, hogy a verzióadás időpontja vagy a funkcionális 
teljesség a fontosabb. (Mi azt javasoljuk, hogy a legtöbb esetben a határidő legyen a fontosabb, és inkább 
mondjunk le a funkciók egy részéről. Ha tényleg annyira kell, akkor később még megvalósíthatjuk…) 
Egyetlen grafikonon is lehet ábrázolni a kibocsátás alakulását. A 8-4 ábrán a kék oszlop mutatja a 
munkahátralék (backlog) méretét. Az oszlop függőleges növekedése illetve csökkenése a bázisvonal alá 
mutatja azt, hogy a projekt feladatköre változott-e. Ha a piros szaggatott vonallal jelzett bázis alá mozdul, 
az azt jelenti, hogy a backlog bővült. Ha a bázis fölé mozdul, akkor a backlog mérete csökkent. A backlog 
fentről lefelé történő csökkenése a fejlesztőcsapat munkájának eredményeként csökkenő hátralékot, azaz 
elkészült feladatokat mutat. Ezt jelöltük halványzöld oszloppal. Az ábra értelmezését rövid idő alatt meg 
lehet szokni, és előnye, hogy világosan látszik rajta a csapat sebessége, illetve a projekt feladatkörének 
változása is. 

 
8-4 ábra: Release lefutás oszlopdiagram 
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A tervfelülvizsgálat során tehát a projekt érintettjei – a Scrum csapat, vevők, megrendelők, menedzsment – 
közösen értékelik a projekt előrehaladását, és egyeztetnek a szükséges lépésekről. A tervfelülvizsgálat 
eredményeként a product owner módosíthatja a prioritásokat, új backlog elemeket fogalmazhat meg, 
illetve törölheti is őket. 

Csapat retrospektív 
A csapat retrospektív az az esemény, amely során a tagok azonosítják azokat a feladatokat és 
lehetőségeket, amelyek segítségével még jobb csapattá válhatnak. Mint minden esemény a Scrumban, ez is 
időkeretek közé szorított. Jellemzően 1-3 óra közötti időtartamot érdemes szánni rá, a sprint hosszától és a 
sprintben bekövetkezett események jelentőségétől függően. Szemben a többi Scrum eseménnyel, a 
retrospektív hossza változhat sprintről sprintre, de a kitűzött időtartamot sosem szabad túllépni! 
Természetesen a szervezet szempontjából a legfontosabb, hogy a csapat hatékonyabb legyen, azaz 
kevesebb idő alatt valósítson meg több működő funkciót. Az ehhez vezető út azonban a jobb csapaton 
keresztül vezet. 

A jó csapat közös cél érdekében dolgozik, tagjai tisztelik és segítik egymást, munkájukban örömet lelnek , és saját 
teljesítményüket a csapat által elért eredmények alapján ítélik meg. Az, hogy a csapat tagjai jó és hatékony szoftver 
szakemberek, nem jelenti azt, hogy együtt feltétlenül egy jó csapatot alkotnak – nem biztos, hogy megfelelően 
tudják kihasználni a közös munkában rejlő lehetőségeket, a szinergiát. 

A retrospektív célja, hogy hozzásegítse a Scrum csapatot a még jobb csapattá váláshoz. Ennek megfelelően 
az első és legfontosabb, hogy a retrospektív kötelezően megtartandó esemény! 

Az a csapat, amelyik nem tart minden sprint végén visszatekintést, és nem próbál tenni azért, hogy a következő 
sprintben még jobb csapattá válhasson, nem Scrum keretrendszerben dolgozik! 

A retrospektív alapvető feltétele, hogy a résztvevők biztonságban érezzék magukat, merjenek nyíltan 
beszélni a problémákról, ezért ezeken a megbeszéléseken kizárólag a Scrum csapat tagjai vehetnek részt! 
Sem a menedzsment tagjai, sem az ügyfelek nem látogathatják, még megfigyelői szerepkörben sem. 
(Általában a menedzsmentet a csapatok szokták tájékoztatni a megbeszélés eredményéről és a meghozott 
döntésekről, de az ott elhangzottak szigorúan a csapat belső ügyei maradnak.) 
A retrospektív nem új keletű tevékenység, a minőség iránt elkötelezett vállalatok már évtizedek óta 
alkalmazzák, az agilis szoftverfejlesztő csapatok is számtalan módszert alkalmaznak a visszatekintő 
megbeszélések megtartására. A témáról külön könyvek is születtek, melyek közül talán az Esther Derby és 
Diana Larsen által írt Agile Retrospectives a legismertebb.  
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a retrospektívek és az ezek során azonosított fejlődési lehetőségek 
alkalmazása tesz különbséget középszerű és kiemelkedő csapat között. A jó retrospektív legfontosabb 
jellemzői az alábbiak: 

Megfelelő hangulat megteremtése 

A hangulat megteremtése elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapat fókuszáltan tudjon a problémákkal 
foglalkozni. Egy kezdő Scrum csapat esetében sokkal könnyebb ezt a hangulatot megteremteni, mint egy 
tapasztalt csapatnál, akiknél már rutinszerű és egy idő után könnyen fásult tevékenységgé válhat. Néhány 
jó tanács, amit érdemes figyelembe venni a retrospektív megbeszélések moderátorainak: 

  Mindenki legyen tisztában az időkerettel! A retrospektív események elhanyagolásához vezető 
legbiztosabb út a vontatott, elnyújtott megbeszélések tartása. Éppen ezért fontos a megbeszélés 
legelején rögzíteni a rendelkezésre álló időkeretet. Az első találkozók alkalmával az sem baj, ha a 
Scrum Master hangsúlyozza, hogy ez a keret elméletben mennyi időt jelent egy főre vetítve. 
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  Világos cél. A megbeszélés elején a Scrum Master ismertesse az adott retrospektív célját! A csapat 
hatékonyságának növelése, a csapathangulat javítása jó cél lehet az első alkalmakkor, de idővel 
ennél sokkal specifikusabb célokat kell kitűzni (például az automatizált tesztlefedettség növelése, 
késések kezelése stb.). A célt a Scrum Master határozza meg az éppen vizsgált sprintben 
tapasztaltak alapján. 

  Meghatározott menetrend. A cél tisztázását követően a csapat tagjai számára ismertetni kell a 
tervezett menetrendet. Például 10 perc áll rendelkezésre a problémák azonosítására, újabb 15 perc 
a lehetséges okok meghatározására stb.). 

  Csapatkultúra és alapelvek. Minden csapatnak rendelkezni kell néhány alapelvvel, amit a napi 
munkavégzés során követ. A közös normák és alapelvek megléte a valódi csapattá válás alapvető 
feltétele. A legtöbb csapat rendelkezik ilyenekkel, de a legtöbbször ezek nincsenek lefektetve. A 
csapat alapelvei bármilyen normák lehetnek, amiben a csapat tagjai megállapodtak. Például: 
egyszerre egy ember beszél, naponta legalább 3 órát páros programozással töltünk, a retrospektív 
során mindenki megszólal. A csapatnormák segítenek abban, hogy a Scrum Master a közösen 
meghozott szabályok alapján moderálja a csapatot, és ne autokratikus vezetőként. 

  Mindenki beszél. A retrospektív során mindenkinek beszélnie kell! Ez elsőre talán fölösleges 
szabálynak tűnhet, de a gyakorlatban rendkívül fontos. Ha valaki nem szólal meg a retrospektív 
során, akkor nagy valószínűséggel az ott meghozott döntésekkel sem azonosul, ezzel pedig már 
középtávon is feszültséget, széthúzást tud gerjeszteni. 

  Szerepek kijelölése. Sok csapat jelöl ki egy titkárt, aki a retrospektíven elhangzottakat 
dokumentálja. Ezt a szerepet jellemzően felváltva töltik be. Néhány csapatnál ezt a feladatot a 
Scrum Master látja el, ugyanakkor az aktív moderálás és az adminisztráció gyakran túl sok feladatot 
ró egyetlen emberre. A következő alapelv betartásával sokat csökkenthetünk a csapat 
adminisztrációs terhein. 

  Fizikai aktivitás. A legtöbb csapat egy tárgyalóban, projektor mellett tartja a retrospektív 
egyeztetéseket. Ezzel még nincsen semmi gond, a projektor sokat segít abban, hogy a sprint során 
gyűjtött adatokat egyszerűen a csapat elé tárjuk. Ha azonban igazán hatékony megbeszéléseket 
akarunk tartani, akkor mindenképpen alkalmazzunk papírt és post-it kártyákat, és próbáljuk meg a 
lehető legtöbb információt ezekkel a fizikai eszközökkel gyűjteni! (Pl. bárki, bármikor rögzíthet új 
ötletet a saját post-it jegyzetlapjaira és azokat kiragaszthatja.) Ezzel a módszerrel a csapat aktivitása 
sokkal könnyebben fenntartható, az adminisztráció pedig elintézhető az eredmények 
lefényképezésével és a fénykép megosztásával. 

  Helyszín kiválasztás. A napi standup megbeszélésekkel ellentétben a retrospektív 
megbeszéléseket nem feltétlenül jó minden esetben ugyanott tartani. Általában megtartható a 
csapat munkakörnyezetében vagy egy fixen lefoglalt tárgyalóban, de egy idő után ez unalmassá 
válik. Speciális események (pl. nagy siker vagy kudarc a sprint során) esetén érdemes a helyszínt 
megváltoztatni, ezzel is nyomatékosítva a rendkívüli helyzetet. 

  Semleges moderátor. A moderátor (Scrum Master) szerepe a retrospektív levezetése, nem pedig 
annak tartalmi alakítása. Ez egyben azt jelenti, hogy a moderátor visszatartja saját véleményét, 
bármennyire is nehezére esik ez. Az ő feladata pusztán annyi, hogy biztosítsa, hogy a csapat 
döntési folyamatai megfelelőek legyenek, a csapat minden tagja azonosulni tudjon a döntéssel. 

  Ha nem akarjuk megtartani… Ha a csapat úgy érzi, hogy fölösleges a retrospektív megtartása, 
akkor is tartsuk meg! A témája pedig legyen: miért nem érezzük hasznosnak a retrospektívjeinket? 
Ennek tanulságai alapján tartsuk meg a következőt! 

Látható, hogy a retrospektív megfelelő megalapozása közel sem egyszerű feladat. A fenti pontok 
elhanyagolása nem az első egy-két alkalommal, hanem néhány hónap munka után fogják megbosszulni 
magukat. Ha tehát azt érezzük, hogy a retrospektívek ellaposodtak, haszontalanná váltak, akkor fenti 
tanácsokat fussuk át még egyszer! 
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A tények és adatok szerepe 

Minden retrospektívnek tényeken és adatokon kell alapulnia. Miután biztosítjuk, hogy a csapat a megfelelő 
hangulatba és tudatállapotba kerül a retrospektív megtartásához, kezdjük el az adatok felvázolását! A 
legjobb, ha a Scrum Master felkészül az adatgyűjtéssel, és kész táblákkal, flipchart papírokkal érkezik, de ha 
ezt nem tette meg, akkor a csapattal közösen kell összegyűjteni az értékelt sprint legfontosabb adatait. A 
tényeken alapuló sprint retrospektív azért fontos, hogy objektív, megfigyelhető adatok alapján, ne pedig az 
egyéni érzések alapján vizsgáljuk a sprintet. Mivel a csapatszellem szempontjából fontosak az egyéni 
érzések is, ezért később ezekkel is foglalkozunk, azonban az értékelés alapjául tényadatoknak kell 
szolgálnia. Egy sprint retrospektív alapjául a teljesség igénye nélkül a következő adatok elemzése 
szolgálhat: 

  Események, amelyek a sprint során bekövetkeztek vagy amiket szervezetten megtartottunk. 
  Mérőszámok, amiket figyelünk (például burndown chart, ismert hibák száma, tesztlefedettség, 

vállalt/ténylegesen megvalósított backlog elemek száma, mérete). 

Tények és adatok kinyerése a Visual Studio Online-ból 

A sprintre, illetve az egész termékfejlesztési projektre vonatkozó tények jelentős részét magából a Visual 
Studio Online-ból, illetve a Visual Studio fejlesztőkörnyezetéből is kinyerhetjük. Akár a portálon, akár 
fejlesztőeszközben összeállíthatunk a feladatokra és munkadarablistákra vonatkozó lekérdezéseket. Ezek a 
lekérdezések tipikusan listák lesznek, amelyek a lekérdezésben szereplő munkadarabok szűrése alapján 
készülnek. Ezeket a listákat bármikor elmenthetjük Microsoft Excel fájlok formájában, és az Excel összes 
képességét felhasználhatjuk arra, hogy a listákból hasznos táblázatokat (pl. pivot-táblákat) és diagramokat 
állítsunk elő. 
A Team Explorerben a Work Items panelen a Queries szekcióban megtekintheted az előre definiált 
lekérdezéseket (8-5 ábra). A Shared Queries alatt találhatók közösek, ezeket az egész csapat használhatja, 
de te is létrehozhatsz saját lekérdezéseket a My Queries kategóriában. Természetesen, ezeket a többi 
csapattag nem érheti el. Megosztott lekérdezéseket a projekt adminisztrátora és az ezzel a jogosítvánnyal 
ellátott tagok hozhatnak csak létre. 

 
8-5 ábra: Előre definiált lekérdezések a Team Explorerben 
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A meglévő lekérdezések módosítását és újak létrehozását a Visual Studióba beépített szerkesztőfelület 
segíti. A 8-6 ábrán például az „Unfinished Work”, vagyis a még be nem fejezett feladatok megjelenítését 
leíró lekérdezés definícióját láthatod. 

 
8-6 ábra: A lekérdezések szerkesztőfelülete 

A lekérdezések eredményét – ahogyan azt a 8-7 ábrán kiemelt parancsok is jelzik – megjelenítheted a 
Microsoft Excelben, illetve levél formájában elküldheted a Microsoft Outlook használatával. 

 
8-7 ábra: A lekérdezések eredményét könnyen megoszthatod 

A Team Foundation Server rengeteg előre definiált riporttal is rendelkezik, amely a fejlesztési projektek 
során gyakran használt jelentéseket tartalmazza, és a csapat ezt a sajátjaival is bővítheti. 

A Visual Studio Online változata a felhőben lévő team projektjeiben jelenleg még nem támogatja jelentések 
készítését. 

A Visual Studio fejlesztőkörnyezete segítségével nemcsak a csapat feladatairól, hanem a kód minőségéről is 
rengeteg információt kinyerhetünk. A Visual Studio Ultimate változata az Analyze menü segítségével – 
ahogyan azt a 3. fejezetben bemutattuk – lehetővé teszi, hogy a kód statikus elemzése segítségével 
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feltárjuk annak esetleges hiányosságait, illetve a kód minőségéről további információkat nyerjünk a 
kódmetrikák (code metrics) segítségével. 

Prioritások meghatározása 

Miután összegyűjtöttük a legfontosabb adatokat, különböző módszereket alkalmazhatunk annak 
felmérésére, hogy a csapatra hogyan hatottak ezek az események, illetve mi lehetett a mérőszámokban 
bekövetkezett változások oka. Mielőtt azonban belevágnánk ezeknek az elemzésébe, jusson eszünkbe, 
hogy szigorú időkeretet kell tartanunk a retrospektív esetén is! Egész biztos, hogy nem lesz elegendő időnk 
az összes jelenség kivesézésére, ezért meg kell határoznunk azokat, amelyekről mindenképpen beszélni 
akarunk. 
A témák elemzése előtt tehát ki kell választanunk azokat, amelyeket a csapat tagjai a legfontosabbaknak 
ítélnek meg. Ennek leggyakoribb módja a szavazás, melynek során minden csapattag kap két-három, akár 
különböző színű post-it cetlit. Mondjuk, a zöld cetlivel jelezheti a csapattag azt, ha valamelyik eseménnyel 
kapcsolatban pozitív érzései, illetve pirossal azt, amelyikkel kapcsolatban negatív élményei vannak. Miután 
minden csapattag megjelölte az eseményeket, a legtöbb pozitív és legtöbb negatív szavazatot kapó témát 
kezdi el elemezni a csapat. 

Értelmezés 

Miután meghatároztuk azokat az eseményeket, melyeket további vizsgálatok tárgyává akarunk tenni, 
megkezdődhet az okok feltárása. A retrospektívnek ebben a szakaszában a legfontosabb kérdés: miért 
következtek be ezek a változások a projekt során? 
Nagyon fontos, hogy a „mindenki beszél” alapelv továbbra is érvényes! Ha a Scrum Master azt tapasztalja, 
hogy valaki folyamatosan csöndben marad, illetve másvalaki folyamatosan magához ragadja a szót, akár a 
„mindenki beszél” alapelvre hivatkozva be kell avatkoznia a megbeszélésbe. 
Könnyen előfordulhat, hogy az értelmezés során is túl sok kiváltó okot azonosítottunk, ezért ilyenkor is 
szükség lehet a szavazásra és priorizálásra.  

Teendők meghatározása 

Ha összegyűjtöttük azokat az okokat, melyek a nemkívánatos (vagy éppen rendkívül pozitív) eseményekhez 
vezettek, ideje meghatározni azokat a teendőket, amelyeket a csapatnak meg kell tennie azért, hogy a 
negatív jelenségeket megszöntesse, a pozitívokat pedig állandósítsa. Ezek egy része egyszeri teendő lesz 
(például memóriabővítés a build szerveren), más részük pedig a csapat kultúrájába kell, hogy beépüljön. 
Bárhogyan is alakul, a retrospektív emlékeztetőn kívül (amit néhány csapat egyáltalán nem is készít) valahol 
nyoma kell, hogy maradjon. Ezek a teendők bekerülhetnek: 

  A következő sprint backlogjába. Ha olyan teendő van, amit a csapat saját hatáskörén belül, rövid 
határidővel meg tud oldani, akkor azt célszerű azonnal a csapat soron következő sprintjének 
backlogjában elhelyezni. 

  A product backlogba kerülnek azok a feladatok, amelyeket a csapat nem tud rövid időn belül 
megvalósítani, de product ownerrel közösen elég fontosnak ítélik meg ahhoz, hogy a 
későbbiekben megoldják. Ilyenek tipikusan a nagyobb újraírási feladatok. 

  Sok csapat vezet egy úgynevezett akadálylistát (impediments backlog), mely azokat a problémákat 
tartalmazza, amelyeket valahogyan meg kellene oldani, de egyelőre még nem sikerült olyan 
konkrét tevékenységet azonosítani, amely elegendő lenne az adott akadály elhárításához. Ilyen 
lehet például az ügyfelek lassú reakcióideje vagy a munkakörnyezet kényelmetlenségei (például 
nem lehet lehűteni nyáron a fejlesztői szobát). 

  Az akadálylistához hasonló lista lehet a fejlődési lista (improvement backlog), amely azokat a 
célkitűzéseket tartalmazza, amelyeket a csapat saját fejlődése érdekében szeretne elérni. Az 
improvement backlog lehet céges szintű, több csapaton átívelő lista is (pl. közös komponensek 
arányának növelése több csapat között.) 
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  Azokat a döntéseket, amelyek a csapat hosszú távú működésére, kultúrájára hatnak, a DoD 
(Definition of Done) vagy a sprintkész (sprint ready) kritériumok listájába lehet felvenni. Például ha 
a csapat azt tapasztalja, hogy a sprint demókon rendszeresen negatív visszajelzéseket kapnak a 
felhasználói élményre vonatkozóan, akkor a sprint ready kritériumlistába felvehetik, hogy minden 
olyan user storyt, ami a felhasználói élmény megváltozásával jár, képernyő tervekkel vagy működő 
UI prototípussal ellenőrizni kell legalább három potenciális felhasználóval. Ezek hosszú távon 
hatnak a csapat munkakultúrájára. 

Nagyon fontos megérteni: egyáltalán nem biztos, hogy a sprint retrospektív során azonosított teendők, 
változtatások a valóságban is beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. Ez a tanulás a Scrum szerves része. 
Inkább próbálkozzunk gyorsan megvalósított és gyakran kiértékelt módszerekkel, mint hónapokig érlelt, 
soha ki nem próbált, de nagyon tudományosnak hangzó elméletekkel! A retrospektív eredményei tehát 
első körben kísérletek. Ezt azért is hasznos a tudatunkban tartani, mert lesznek olyan javaslatok, melyekkel 
a csapat nagy része egyetért, de néhányan ellenzik. Ilyenkor sokkal könnyebb meggyőzni őket arról, hogy 
egy kísérlet erejéig próbáljuk ki az ötletet, és ha nem válik be, akkor változtatunk, mint arról, hogy 
mostantól örökre így lesz… 

Értékelési módszerek meghatározása 

Még mielőtt véglegesítenénk a teendőket, szánjunk némi időt arra, hogy meghatározzuk a beavatkozások 
hatásának mérési módszereit! Állapodjunk meg abban, hogyan fogjuk mérni a módosítások eredményeit, 
illetve milyen mérési eredményeknél mondhatjuk azt, hogy a módosítás elérte a kívánt hatást! 

A retrospektív lezárása 

Ha a fentiekkel mind végeztünk, ne sajnáljuk az időt néhány mondatban lezárni a megbeszélést, ahol 
összegezzük, hogy mit fogunk tenni és milyen eredményeket értünk el! A formális lezárás és összegzés 
segít kialakítani azt az érzést, hogy volt értelme végigülni ezt a másfél-két órát. A zárás részeként röviden 
rákérdezhetünk, hogy mit gondol a csapat az éppen lezajlott retrospektívről. 

A monotonitás leküzdése 

Mint ahogyan azt már korábban említettük, a retrospektív események legnagyobb ellensége a monotonitás 
és a fásultság. Ez a jelenség időről időre meg fog jelenni a csapatban, de van megoldás. Alkalmazhatunk 
különböző játékokat, illetve felkérhetünk külső segítséget (coaching) a csapat holtpontról történő 
kimozdítására. 
Amennyiben úgy döntünk, hogy játékokkal próbáljuk meg leküzdeni a retrospektívek monotonitását, 
legyünk nagyon óvatosak! Csak olyan játékokkal próbálkozzunk, amelyekről magabiztosan el tudjuk 
mondani a csapatnak, hogy milyen tanulságokhoz fog minket hozzásegíteni! Egy fásult csapat morálját 
semmivel sem lehet jobban rombolni, mint egy rosszul elsült, oda nem illő játékkal, ami csak azt az érzetet 
növeli a csapat tagjaiban, hogy tovább pocsékoljuk az amúgy is szűkös időt. 
A fejezet végén szeretnénk újra emlékeztetni mindenkit: 

A retrospektív és annak eredményeinek felhasználása tesz különbséget középszerű és kiemelkedő csapat között! 
Éppen ezért nincs mentség a retrospektív elhanyagolására! 

Összegzés 
A Scrum lételeme a folyamatos visszacsatolás és tanulás. Egy csapat csak akkor lehet hatékony, ha 
folyamatosan tanul, próbálkozik, és a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra építve fejleszti eszköztárát. Egy 
jól működő Scrum fegyelmezettebb és szervezettebb, mint a legtöbb vízesés módszertant követő fejlesztői 
team. 
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Ezt úgy éri el, hogy folyamatosan megméretteti az eredményeit a felhasználók, vevők képviselői előtt, ahol 
a csapat összes tagja részt vesz. Ennek köszönhetően mindenki első kézből szerez információkat a termék 
használhatóságáról, a felhasználók számára nyújtott értékéről. 
A tervfelülvizsgálatok során a csapat a szigorú minőségi kritériumok alapján értékeli az előrehaladását, 
ezzel biztosítva, hogy a projekt döntéshozói tények, és ne hipotézisek alapján döntsenek. 
A csapatok a sprint retrospektívek során a termékkel együtt saját működésüket is fejlesztik, ezzel egyre 
hatékonyabbá válnak. Azért, hogy a csapatok képesek legyenek fenntartani ezt a fejlődési ívet, a Scrum 
Masternek komoly erőfeszítéseket kell tennie a retrospektív események értékének megőrzéséért, minden 
kreativitását és kitartását kihasználva. 
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9. Folyamatos termékleszállítás 

Ebben a fejezetben az alábbi témákat ismerheted meg: 
  Miért fontos a Scrum csapat számára a folyamatos termékleszállítás szemlélete? 
  Melyek a folyamatos integráció legfontosabb alapelvei? 
  Milyen nehézségekre kell felkészülnie a fejlesztőcsapatnak a folyamatos terméktelepítés kapcsán? 
  Hogyan támogatja a Visual Studio Online az automatikus kódépítés folyamatát? 
  Milyen eszközei vannak a fejlesztőknek a kód állapotának követésére a Visual Studio Online-ban? 

A fejlesztőcsapat a sprintek során a termékbővítményeket rendszeresen azzal a céllal állítja elő, hogy azok 
eljussanak a tényleges felhasználóikhoz. Értelemszerűen ahhoz, hogy az új termékképességek elérhetők 
legyenek, azokat a megfelelő számítógépekre kell telepíteni – legyenek azok akár a felhasználó gépe, egy 
nagyvállalat alkalmazásszerverei vagy éppen az interneten (felhőben) található webes szerverek. A telepítés 
során vigyázni kell arra, hogy az új termékváltozat beállítása során a korábbi változathoz tartozó 
adatállományok, illetve a termék által tárolt információk (például konfigurációs beállítások, felhasználói 
preferenciák stb.) megmaradjanak. 
Ezt néha egyszerűen, néha csak bonyolult módon lehet megoldani. Ha például egy új termékváltozat már 
más perzisztens adatszerkezetet (adattáblákat) használ, mint az előző, gyakran úgy kell a 
termékképességeket kifejleszteni, hogy az az előző és az újabb szerkezettel egyaránt működni tudjon. Az is 
gyakori megoldás, hogy a termékbővítmény a telepítése során módosítja a régi adatszerkezetet az új 
struktúrára – akár a teljes adathalmaz változó szerkezetű részének konvertálásával együtt. 
A telepítési eljárásra azonban nemcsak azért van szükség, hogy a felhasználókhoz eljuttassuk a szoftver 
újabb változatát. A sprint közben is szükség van már ezekre a telepítést végző eljárásokra: 

  A fejlesztés alatt álló terméknek futnia kell a fejlesztői környezetben. 
  A tesztek elvégzéséhez szükség van arra, hogy a fejlesztőkörnyezetben sikeresen forduló (és az 

automatikus teszteknek megfelelő) rendszer a teszteléshez használt környezetben is az 
elvárásoknak megfelelően működjön. 

  A sprintek során bemutatott demóváltozatoknak is gyakran saját környezetük van. 

Ne felejtsd: cél a működő szoftver! 
A sikeresen tesztelt rendszer éles környezetbe való telepítése mindenképpen összetettebb feladat, mint a 
fejlesztői és tesztkörnyezetekbe való telepítés. Míg az utóbbiaknál – éppen a felhasználás jellege miatt – 
sok egyszerűsítéssel élhetünk – ilyen például az, hogy akár minden esetben egy új, a működés 
szempontjából üres adattárral indulhatunk –, addig az éles környezetekben biztosítanunk kell az 
üzletmenet folytonosságát. 
A fejlesztőcsapatoknak nemcsak arról kell gondoskodniuk, hogy a termékváltozat a fejlesztői környezetben 
előálljon, a tesztkörnyezetben „pecsétet szerezzen” a megfelelő működésről, hanem az is a feladata, hogy a 
szoftver az elvárt módon eljusson a felhasználókhoz. Ezeknek az elvárásoknak nyilvánvalóan része az is, 
hogy az új termékképességekkel való bővülésnek meg kell őriznie a rendszer korábbi élete során előállított 
és a működéséhez használt adatokat. 
Ahogyan egy fejlesztőcsapat a rendszerének minőségét automatikus tesztekkel igyekszik biztosítani – a 
kézi eljárások hibalehetőségei és alacsony hatékonysága miatt –, ugyanúgy a termékbővítmények 
telepítésének minőségét is automatikus eljárásokkal célszerű biztosítania. Ezeket a módszereket a 
szakirodalom continuous delivery (folyamatos termékleszállítás) néven foglalja össze. 
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Sok fejlesztőcsapat megelégszik azzal, hogy a szoftvertermék előállításával egyidejűleg telepítőkészletet is készít. Ez 
valóban nagyon fontos része a folyamatos termékleszállításnak, de a telepítőkészlet legyártása és használata csak 
egy kis része az automatizmusnak. 

A folyamatos leszállítás olyan szoftverfejlesztési gyakorlat, amely a folyamat lépéseit igyekszik 
automatizálni, hogy ezzel javítsa a minőséget és a hatékonyságot. Több olyan alapvető technikából áll 
össze, mint például a könyvben már eddig is sok helyen tárgyalt automatikus tesztelés, a folyamatos 
integráció (continuous integration) és a folyamatos terméktelepítés (continuous deployment). Ez az 
eszköztár a magas minőségi elvárások mellett – gondolj csak a Scrumban használt Definition of Done-ra – 
fejlesztői és üzemeltetői tesztkörnyezeteket is tartalmaz, hogy gyors megoldásokat biztosíthasson az újabb 
termékváltozatok ellenőrzött kibocsátására éppen úgy, mint a hibák felismerésére, javítására és a 
javítócsomagok telepítésére. 

Folyamatos integráció 
A folyamatos integráció fogalmát először az extreme programming (XP) vezette be, de azóta széles körben 
elterjedt. Meglepő módon még a vízesés alapú projekteken is gyakran használják ezt a technikát. Ennek az 
a lényege, hogy a szoftvertermék fejlesztésével foglalkozó csapat olyan forráskód követést használ, ahol a 
projekt fejlesztői által napi szinten előállított kódmódosításokat folyamatosan visszavezetik egy megosztott 
főágra. A kódbázis integrált kezelése mellett természetesen arról is gondoskodik a projekt, hogy a főágon 
lévő szoftver egyúttal a minőségi elvárásoknak megfeleljen. 
A folyamatos integráció legfontosabb alapelvei mind az agilitás alapgondolatát – „az előrehaladás 
elsődleges mércéje a működő szoftver” – támogatják, ahogyan azt a 9-1 táblázat foglalja össze. 

9-1 táblázat: A folyamatos integráció legfontosabb alapelvei 

Alapelv Leírás 

Használj forráskód követést! Ez az alapelv arra ösztönöz, hogy használj verziókezelő rendszert a 
forráskód kezelésére, és minden olyan forrásrészletet, amely a 
termék előállításához szükséges, helyezd el ebben a központi 
tárban. Nem elegendő csak a terméket reprezentáló forráskódot ide 
másolni, arra is szükség van, hogy minden egyéb eszköz, 
segédprogram, komponens itt legyen, amelynek segítségével képes 
vagy a terméket újra előállítani, és működőképesen eljuttatni a 
felhasználókhoz. 
A cél az, hogy a verziókezelő rendszerből kiemelve az utolsó (illetve 
akár az azokat megelőző) kódváltozatot, abból képes legyél a 
termék működő változatát reprodukálni. 

Automatizáld a kódépítést! Úgy állítsd össze a termékedet, hogy egyetlen paranccsal (például 
egy batch fájl elindításával) képes legyél a termék előállítására a 
forráskódból! 

Tedd a kódépítést önellenőrzővé! Miután a kódépítés megtörtént, futtasd le azokat az automatikus 
teszteket, amelyek leellenőrzik, hogy az elkészített termék megfelel-
e a fejlesztői elvárásoknak! 

Az extreme programming sok képviselője vallja azt a nézetet, hogy a 
kód építése nem más, mint a legelső automatikusan lefuttatott teszt a 
tesztesetek hosszú listáján. 
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Alapelv Leírás 

Mindenki mindennap elhelyezi a 
saját kódmódosításait a 
terméképítés alapágában. 

A módosítások gyakori visszaírásával a verziókövető rendszerbe 
minden fejlesztő csökkenteni tudja az ütköző módosítások számát. 
Ha csak hetente egyszer kerül sor ezeknek a változtatásoknak az 
integrációjára, akkor nagy a kockázata a változásokból eredő 
konfliktusoknak, és nyilvánvalóan azok feloldása is időigényes lehet. 
A gyakori visszaírások során keletkező korai, apróbb konfliktusokat a 
fejlesztőcsapat sokkal eredményesebben oldja fel, hiszen ez 
mindenképpen arra ösztönzi a tagokat, hogy kommunikáljanak 
egymással az elvégzett változtatásokról. Ha ez legalább egyszer 
megtörténik naponta, akkor már beszélhetünk folyamatos 
integrációról. 

A legtöbb csapat ezt az alapelvet úgy használja, hogy a fejlesztők 
naponta többször is visszaírják a változtatásokat. 

Minden visszaírás után végezd el 
a kódépítést! 

Állítsd be úgy a verziókezelő rendszert, hogy minden visszaírás után 
automatikusan induljon el a kód építése! Ennek az a célja, hogy 
leellenőrizhesd, a visszaírt kód nem bontja meg a kód integritását, 
vagyis az továbbra is lefordul, és megfelel az automatikus 
tesztekben megfogalmazott elvárásoknak. 

Gondoskodj arról, hogy gyors 
legyen a kódépítés! 

A kódépítési folyamatnak gyorsnak kell lennie, hogy minél 
gyorsabban rámutathasson az esetleges integrációs problémákra. 

Az éles környezet egy másolatán 
tesztelj! 

A tesztkörnyezetek általában eltérnek az éles környezetektől, ezért 
gyakran előfordul, hogy a teszt rendszerben lefutó hibátlan tesztek 
megbuknak az éles környezetben. Ha a projekt lehetővé teszi, hogy 
költséghatékonyan kiépítsd az éles környezet egy másolatát (például 
alacsonyabb skálázási szinttel), akkor érdemes azt kibocsátás előtti 
tesztkörnyezetként használni. 

Tedd egyszerűvé a termék utolsó 
változatához való hozzáférést! 

Az utolsó termékváltozat elérhetővé tétele – az, hogy az érintettek, 
közöttük a tesztelők azt kipróbálhassák – jelentősen csökkentheti a 
nem megfelelő termékképességek kibocsátásából eredő potenciális 
hibák mennyiségét. Mindenfajta korai tesztelés annak a kockázatát 
is csökkenti, hogy a hibákat csak az éles telepítés után vesszük észre. 

Mindenki láthassa a legutóbbi 
kódépítés eredményét! 

Alakítsd ki úgy a környezetet, hogy mindenki gyorsan felismerhesse, 
ha a forráskód visszaírása után az integráció megbukik! Legyen az is 
könnyen kideríthető, hogy ki volt az, aki a sikeres integrációt 
„megtörte”, vagyis olyan kódot írt vissza, amely az automatikus 
kódépítési folyamat sikertelenségét eredményezte. 

Automatizáld a telepítést! Az integráció fontos része, hogy a sikeres kódépítés során előállt 
terméket képes legyél az éles környezetbe is automatikusan 
telepíteni. 

Folyamatos terméktelepítés 
A folyamatos integráció gondoskodik arról, hogy észleljük azokat a kódolási hibákat, amelyek a stabil 
minőségű termékhez kapcsolódó elvárásokat megtörik, például funkcionális vagy minőségi hibákat 
vezetnek be, vagy akár a kód sikeres lefordulását is megakadályozzák. Ugyanakkor a legtöbb 
fejlesztőcsapat számára ezen kívül még a termék éles környezetbe való telepítése is komoly kihívást jelent. 
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A legtöbb nehézséget az okozza, hogy a termékképességek folyamatos változtatása többfajta problémát is 
előidézhet, és ezek kezelése nem mindig egyszerű – és nem is minden esetben technológiai jellegű – 
feladat. A 9-2 táblázat ilyen jellegzetes eseteket mutat be a teljesség igénye nélkül. 

9-2 táblázat: A termékképességek változásából eredő legfontosabb problémák 

Probléma Leírás 

Felhasználói felület változása – a 
felhasználók szemszögéből 

A felhasználói felület megváltozására a legtöbb termékképesség 
kapcsán szükség van. Ahogyan a Scrum is javasolja, egy user 
storynak az alkalmazás teljes vertikumát le kell fednie, egészen a 
felhasználói felülettől az adattárolás rétegéig. Az új 
termékképességek nyilvánvalóan új felhasználói felületeket 
vezetnek be, illetve régebbi felületeket megváltoztathatnak. 
Ha ezek a változások túl radikálisak, az frusztrálhatja a 
felhasználókat, hiszen nehezen találják meg a korábban ismert 
funkciókat, veszik észre a használat változásának módját. 
Ezt a problémát nem technológiai eszközökkel, hanem elsősorban 
körültekintő ergonómiai tervezéssel, illetve kommunikációval lehet 
kezelni. 

Felhasználói felület változása – a 
tesztelők szemszögéből 

Ha sok manuális vagy automatizált teszteset kapcsolódik a 
felhasználói felülethez, akkor a felület változása magával vonja az 
adott tesztesetek módosítását – manuális tesztek esetén az ismételt 
kézi végrehajtást is –, amely adott esetben komoly 
erőforrásigénnyel járhat. 

A termék kiadott 
szolgáltatáshomlokzatainak 
változása 

Egy jól tervezett terméknél azok a szolgáltatáshomlokzatok, 
amelyek külső rendszerek számára elérhetők (ezek gyakran API-k) 
mindig felülről kompatibilisek kell, hogy maradjanak a korábbi 
termékváltozatokkal, ellenkező esetben a külső rendszereket is át 
kell alakítani. Gyakoriak az olyan hibák, amikor a 
szolgáltatáshomlokzatok felülete ugyan kompatibilis marad a 
korábbiakkal, de a belső működés változása inkompatibilitást okoz. 
Ez a probléma elsősorban tervezési eszközökkel kezelhető, illetve 
alapos teszteléssel (a visszamenőleges kompatibilitás 
ellenőrzésével) védhető ki. 

A termék mögött lévő adatbázis, 
illetve adatbázis-szerkezet 
változása 

A termék adatbázis-szerkezetében lévő változások átvezetése az 
élő rendszereken az egyik legfontosabb – és néha a legnehezebb –
feladat is egyben, amelyet a folyamatos terméktelepítés során meg 
kell oldani. Ez gyakran abból adódik, hogy egy termékváltozat 
élesítése során a korábbi adatbázis migrációja akár olyan hosszú 
időt is igénybe vehet, amely nem feltétlenül fér bele egy előre 
kijelölt karbantartási időablakba. 
Ez a csapat számára tervezési és kommunikációs feladat is egyben. 

A termék konfigurációjának, 
paramétereinek változtatása 

A legtöbb termék a működése során konfigurációs paramétereket 
(a rendszer által használt infrastruktúra elemek beállításai, az üzleti 
funkciók paraméterei, szótáradatok, felületen megjelenő üzenetek 
stb.) használ. Ezek a paraméterek a termékinkrementumokkal 
egyidejűleg változhatnak, és azokat a megfelelő módon az éles 
rendszereken is át kell vezetni. 

Több termékváltozatot magában 
foglaló „ugrás” az éles 
környezetben 

Gyakran előforduló helyzet lehet az is, hogy a csapat által fejlesztett 
termék több különböző ügyfélnél működik, és valamilyen okból 
nem tudunk minden termékbővítményt (minden kibocsátott 
változatot) minden ügyfélnél telepíteni. Lesznek olyan ügyfelek is, 



Kódépítés a Visual Studio Online funkcióival 

161 

Probléma Leírás 
akik néhány korábbi változat kihagyása után „ugranak” az aktuális 
változatra. 
A tervezés során ezt a forgatókönyvet is figyelembe kell venni a 
telepítés módszerének kialakítására. A legrosszabb esetben az 
átugrott termékváltozatok lépcsőzetes telepítésével végre kell tudni 
hajtani a legfrissebb változat élesítését. 

A termékkibocsátáshoz tartozó feladatok 
Jól látható a fentiekből, hogy a folyamatos termékszállítás rengeteg feladattal jár, amelyek az alábbi 
nagyobb csoportokba foghatók össze: 

  Kódépítés és folyamatos integráció biztosítása. A folyamatosan változó kódból elő kell tudni 
állítani az ellenőrzött, telepíthető termékváltozatot. 

  Manuális tesztelés. Gondoskodni kell arról, hogy az automatikusan nem vagy csak nagyon 
költségesen tesztelhető funkciók ellenőrzésének (felhasználói felület, end-to-end tesztelés, esetleg 
teljesítménytesztelés) elvégzésére, a megtalált hibák kezelésére is sor kerüljön. 

  Kibocsátás és konfiguráció kezelése. Követni kell, hogy melyik ügyfélhez, mikor, milyen 
konfigurációban telepítünk ki egy adott termékváltozatot. 

Nagyon ritka az a helyzet, amikor az összes itt ismertetett feladatot el tudja látni a fejlesztőcsapat. 
Általában a csapat munkájához külső támogatásra (tesztmenedzsment, termékkibocsátás kezelése) van 
szükség. A termékek és a megvalósító csapatok méretétől, a telepítések számától függően ezeket a 
feladatokat különböző mértékben tudja támogatni a Scrum csapat, a szoftverfejlesztéssel foglalkozó 
szervezet infrastruktúrájának és külső támogató szerepköröknek a bevonásával. 
A csapat elsődleges feladata továbbra is a szoftver minőségének a biztosítása a kód minőségén keresztül. A 
folyamatos termékleszállítás szemlélete ezt azzal egészíti ki, hogy nemcsak a termék funkcióit biztosító kód, 
hanem a termékkibocsátás lebonyolításához szükséges eszközök kódja – legalábbis azok egy része – 
szintén a fejlesztőcsapat kezében van. Ezek ugyanúgy a termék szerves részét jelentik, mint a 
szolgáltatásokat biztosító kód, és pontosan ugyanazzal a minőségi szemlélettel kell ezeket is kezelni. 

Kódépítés a Visual Studio Online funkcióival 
A kódépítési tevékenység önálló szolgáltatásként (build) már régóta ott van a Visual Studio Online 
szolgáltatásban. Elérhető a saját telephelyen telepített és hosztolt Team Foundation Server szolgáltatásban 
is. 
A build szolgáltatás nagyvállalati szintű, elosztott platformot kínál – azoknak a csapatoknak is, akik jóval 
kisebb méretű termékekben gondolkodnak. Ez a szolgáltatás közvetlenül a Visual Studióból – vagy akár az 
Eclipse-ből is – elérhető, és az szorosan összekapcsolódik a forráskód követésével, a backlog elemek 
kezelésével, illetve az automatikus teszteléssel. 
A VSO több lehetőséget is biztosít a build folyamat indítására. Ez történhet kézi indítással, automatikusan 
egy forráselem verziótárba írásával, de futhat akár egy előre meghatározott ütemezéssel is. A folyamatos 
integrációt segíti az ún. gated check-in szolgáltatás. Ennek lényege, hogy a fejlesztői változtatások azonnal 
elindítják a kódépítési folyamatot a szerveren – végrehajtva a kijelölt automatikus teszteket is –, és csak 
ennek a folyamatnak a sikeres végrehajtása után kerül be a módosítások készlete a verziótárba. A build 
szolgáltatás a .NET keretrendszerből elérhető API-t is biztosít – ez ugyanaz, mint amit a Visual Studio Build 
Notification Tool használ –, hogy a csapat a saját kódépítési folyamatait még szorosabban integrálhassa a 
VSO által biztosított build funkciókkal. 

A build definíció létrehozása 
A Visual Studio Team Explorer ablakában a Builds gombra kattintva érheted el, illetve kezelheted az adott 
projekthez tartozó definíciókat (9-1 ábra). 
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9-1 ábra: A build definíciók kezelése 

Itt a New Build Definition linkre kattintva a fejlesztőkörnyezet létrehoz egy új – egyelőre üres – definíciót, 
amelynek tulajdonságait kitöltve egyszerűen elkészítheted a kódépítéshez tartozó automatikus eljárást. A 
9-2 ábrán a General lapot láthatod, ahol a definíció nevét, tömör leírását és a feldolgozás módját adhatod 
meg. A kódépítés során a build folyamat nem azonnal indul el, hanem először egy sorba kerül, ahol 
várakozik, és a szerver onnan emeli ki végrehajtásra. Az alapértelmezett Enabled állapotot Disabled 
állapotra átkapcsolva ideiglenesen letilthatjuk a definíciót. A Pause állapot azt jelenti, hogy az építési 
folyamat ugyan bekerül a végrehajtási sorba, de csak a projekt adminisztrátorának kézi indítása aktiválja. 

 
9-2 ábra: A definíció alapvető adatai 

A következő lapon (9-3 ábra) a build folyamat indításának módját határozhatod meg. A 9-3 táblázat a 
lehetőségeket foglalja össze. 

9-3 táblázat: A build folyamat indításának módjai 

Indítási mód Leírás 

Manual A folyamat csak kézi indítás hatására kezdődik meg. 

Continuous Integration Ha bármelyik fejlesztő a kódhoz tartozó forrásfájlt visszaírja a verziótárba, 
elindul a kódépítési folyamat. 
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Indítási mód Leírás 

Rolling Builds Hasonló a Continuous Integration módhoz, de ebben az esetben egy újabb 
build indításáig a rendszer folyamatosan összegyűjti a változásokat, és csak 
akkor indítja el az újabb kódépítést, ha az előző már befejeződött. Arra is 
lehetőség van, hogy megadjuk, milyen rendszerességgel történjen ez az 
indulás. Például beállíthatjuk, hogy óránként legfeljebb egyszer fusson le ez 
az eljárás, összegyűjtve az előző kódépítés óta visszaírt változásokat. 

Gated Check-in A Continuous Integration módhoz hasonlít, azonban a visszaírt kódot csak 
ideiglenesen rögzíti a verziótárban. A véglegesítés akkor történik csak meg, 
ha a kódépítés sikeresen végződik. Ennek az opciónak a választásával 
megakadályozhatjuk, hogy olyan kód kerüljön a verziótárba, amely az építési 
folyamat során elbukna. 

Schedule Naponta lefutó automatikus build folyamatokat definiálhatunk, ahol 
pontosan megadhatjuk a hét azon napjait és a napon belüli időpontot, 
amikor ennek a folyamatnak le kell futnia. A rendszer a háttérben 
automatikusan el fogja indítani a kódépítést. 

Természetesen nincs akadálya annak, hogy egy adott projekthez több időzített 
definíciót is létrehozhass – értelemszerűen különböző időpontokkal és 
beállításokkal. 

 
9-3 ábra: A build indításának módja 

Egy valódi fejlesztési projekt során általában ugyanahhoz a projekthez több definíciót is érdemes létrehozni. Gyakori 
megoldás, hogy a Continuous Integration és Gated Check-in módokat arra használja a csapat, hogy a kódépítés 
mellett csak az egységteszteket futtassa le – és így viszonylag rövid idő alatt kideríti, hogy a kód alapvető hibákat 
tartalmaz-e. Ebben az esetben a Rolling Builds opciót olyan kódépítésre használják, amely további ellenőrzéseket (a 
unit tesztek melletti egyéb automatikus teszteket) is elvégez. A legalaposabb tesztelést általában éjszakára hagyják, 
amely időzített módon fut, a kódot egy tesztkörnyezetbe telepíti, és ott is elvégzi az alapos tesztelést. Ez gyakran 
akár több órát is igénybe vehet – ezért időzítik éjszakára. 
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A következő lapon – Source Settings (9-4 ábra) – adhatod meg a verziótárnak azokat a mappáit, amelyeket 
a build folyamat során használni kell. Ezek a mappák egyúttal azt is jelölik, hogy melyek azok, amelyek 
relevánsak a folyamat számára. Ha ezeknek a mappáknak változik a tartalma, akkor a Continuous 
Integration, Rolling Builds és Gated Check-in típusú definíciók a beállításuknak megfelelően elindulnak. 
Alapértelmezett módon ez a team projekt gyökérmappája, de természetesen más mappákat is 
megadhatunk. Arra is lehetőség van, hogy egyes mappákat „elrejtsünk”. Ehhez a mappa Status oszlopában 
válasszuk ki a Cloaked opciót! Ha a forrástárban olyan változások vannak, amelyek ilyen mappákban 
történnek, akkor azokat a rendszer nem tekinti olyan releváns változtatásoknak, amelyek kapcsán a 
kódépítést el kellene indítani. Például, ha a termékhez tartozó konfigurációs állományok mappáját Cloaked 
állapotba tesszük, akkor az oda visszahelyezett fájlváltozások hatására a rendszer nem indítja el a build 
folyamatot– ellentétben az Active állapotban lévő kódmappákhoz tartózó változásokkal, amikor a folyamat 
a beállításoknak megfelelően beindul. 

 
9-4 ábra: A forrásmappák beállításai 

A kód építését a Visual Studio Online háttérszolgáltatásai, a build controller példányok futtatják. A Build 
Defaults lapon (9-5 ábra) ezek közül választhatod ki azt, amelyen az adott folyamatot szeretnéd 
végrehajtani. Egy build controller egyidejűleg csak egyetlen folyamatpéldányt futtat, a többi elindított 
folyamat addig egy sorban várakozik. 
A folyamat eredményeként előálló állományokat a művelet végén több helyen is tárolhatod, ezeket a 
Staging location megfelelő rádiógombjának kiválasztásával adhatod meg. Az ábrán kijelölt opció azt jelenti, 
hogy minden egyes folyamat végén a rendszer a Drops nevű mappában tárolja le a kódépítés eredményét. 
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9-5 ábra: A kódépítés módjának beállításai 

A folyamat működésének lényegét a Process lapon (9-6 ábra )lehet megadni. Ez a folyamat az adott projekt 
kereteihez igazítható folyamatsablonok segítségével. Egy új folyamat esetén az alapértelmezett sablont 
kínálja fel a Process lap, de ez megváltoztatható: több előredefiniált sablon közül is választhatsz (9-7 ábra), 
illetve saját sablont is létrehozhatsz. 

 
9-6 ábra: A kódépítés folyamat beállításai 
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9-7 ábra: Előre definiált folyamatsablonok 

A megfelelő sablon kiválasztása után a Build process parameters szekció biztosít lehetőséget arra, hogy a 
kódépítési folyamat tulajdonságait részletesen beállítsd. Az egyes sablonok más-más módon építik fel a 
folyamatot, és ennek megfelelően saját tulajdonságokat használnak. Egy adott tulajdonság nevére kattintva 
annak magyarázata megjelenik a képernyőn (9-8 ábra), és ezek segítségével fel tudod paraméterezni a 
folyamatot. 

 
9-8 ábra: A kódépítés tulajdonságainak magyarázata 

A folyamatsablonok szerkezetének ismertetése, illetve az új sablonok létrehozása meghaladja ennek a könyvnek a 
kereteit. A Process lapon (9-6 ábra) a Show Details gombra kattintva nemcsak a sablonok közül választhatsz, 
hanem a Learn how to customize build process template linket kiválasztva eljutsz arra az MSDN oldalra, amely a 
sablonok kezelését mutatja be. 

Az építési folyamat napi vagy akár napi többszöri végrehajtása rengeteg állomány előállításával jár, és ezek 
hamar betölthetik a háttértárat. A Retention Policy lapon (9-9 ábra) megadhatod, hogy az egyes építési 
folyamatok eredményét (Build Outcome oszlop) mennyi ideig szeretnéd tárolni (Retention Policy oszlop), 
illetve azok mely részét szeretnéd a lejárati idő után törölni (What to Delete oszlop). 
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9-9 ábra: A kódépítés eredményeinek elévülését is beállíthatod 

Ha az összes beállítással végeztél, a Save paranccsal elmentheted az építési folyamat definícióját, és az 
megjelenik a Team Explorer ablakban. Ha a későbbiekben módosítanod kell ezt, akkor a definíció kontextus 
menüjében válaszd az Edit Build Definition parancsot! 

A build folyamat kézi indítása 
A kódépítési folyamat a beállításainak megfelelően (ütemezve, kódvisszaíráskor automatikusan stb.) indul 
el. Minden folyamatot kézzel is elindíthatsz a definíció gyorsmenüjéből a Queue New Build paranccsal. Az 
indítás során a definíció néhány korábbi beállítását is módosíthatod, amint azt a 9-10 ábra mutatja. 

 
9-10 ábra: A kódépítés kézi indítása 

A Queue gombra kattintva indíthatod el a folyamatot. Az indítás után az bekerül a végrehajtási sorba, és a 
Team Explorer ablak Build lapján a My Builds szekció alatt jelenik meg (9-11 ábra). 
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9-11 ábra: Az elindított végrehajtási folyamat 

A Visual Studio a futó folyamatok állapotát néhány másodpercenként frissíti, így a My Builds szekció alatt 
folyamatosan figyelemmel kísérheted azok állapotát. 

A folyamatban lévő kódépítések részleteinek megtekintése 
Egy futó (elindított) kódépítési folyamat részleteit megnézheted, ha duplán rákattintasz arra. A 9-12 ábra 
egy folyamatban lévő kódépítést mutat be. 

 
9-12 ábra: A kódépítés még folyamatban van 

Amikor véget ér a kód építése – akár sikeresen, akár hibásan –, megtekintheted a teljes folyamat 
összefoglalását. A 9-13 ábra egy részben sikeres folyamatot mutat be, ahol a kód lefordul, viszont egyik 
automatikus teszt sem fut le. 
A tesztek linkjére kattintva az összes teszt eredménye megjelenik a Test Results ablakban (9-14 ábra), ahol 
azok részleteit (a hibához tartozó részletes üzenetet is) megtekintheted. 
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9-13 ábra: A kódépítés eredménye – „félsiker” 

 
9-14 ábra: A sikertelen kódépítés során megbukott egységtesztek 

A tesztelés során talált hibák kijavítása után újra futtatva a kódépítést az már a sikeres végrehajtást jelzi, 
amint azt a 9-15 ábrán is láthatod. 

 
9-15: A folyamat sikeresen befejeződött 
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Kódépítés és tesztelés 
Egy jól felépített kódépítési folyamat – amint azt már többször is hangsúlyoztuk – szerves része az 
automatikus tesztelés. A fejlesztői környezetben ezt gyakran egyszerű elvégezni, mert a tesztek 
futtatókörnyezete mellett a rendszer azon komponensei is megtalálhatók, amelyek a teszt végrehajtásához 
szükségesek, például a rendszer tesztadatait tartalmazó adatbázis, illetve külső gyártók által készített egyéb 
komponensek. 
Az automatikus build környezetben – kifejezetten, ha ez a felhőben található, mint például a Visual Studio 
Online esetében – ezeknek a tesztelési lépéseknek az elvégzése nem feltétlenül könnyű, mert nem 
telepíthetünk akármit a build környezetbe. Gyakran az a megoldás, hogy a folyamat az automatikus build 
során csak a kódépítés lépését végzi el a Visual Studio Online környezetében, de az automatikus tesztek 
futtatását már más – gyakran szintén a felhőben lévő virtuális – gépen végzi. 

Egy komoly termékfejlesztési projekten általában külön szakember (build mérnök és/vagy teszt mérnök) segíti 
ezeknek a folyamatoknak a helyes kialakítását és üzemeltetését, aki szorosan együtt dolgozik a Scrum csapattal. 

Összegzés 
Egy valódi Scrum csapat nem működhet az agilitást segítő technikák nélkül. A folyamatos termékleszállítás 
szemléletének alkalmazása alapvetően szükséges ahhoz, hogy a csapat ne csak laboratóriumi körülmények 
között működő terméket készítsen el, hanem az a megrendelőknél, felhasználóknál fusson. Az agilis 
szemlélet termékbővítményekben való gondolkodásmódja akkor lehet sikeres és eredményes, ha a 
fejlesztés során a folyamatos integráció és folyamatos terméktelepítés technikáit alkalmazza a csapat. 
Ezek segítségével biztosítható az, hogy egy elvárt minőségnek megfelelő termékváltozat után az újabb 
bővítmény – amely új vagy kiegészített, módosított funkciókat és szolgáltatásokat kínál – 
problémamentesen működhessen a termék korábbi változatának környezetében. 
A Visual Studio Online verziókezelő rendszere és automatikus build szolgáltatása együttesen kiváló hátteret 
biztosítanak a folyamatos integráció megvalósításához. 
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A. Melléklet: A Git verziókezelő 
használata Visual Studio Online alatt 

Ebben a mellékletben a Team Foundation Server és a Visual Studio Online által támogatott népszerű 
verziókövető rendszerek koncepcióit, illetve azok használatát ismerheted meg. A verziókezelő rendszerek 
típusairól, azok fontosabb ismérveiről, előnyeiről és hátrányairól is tájékozódhatsz. A melléklet jelentős 
részében a Git verziókövető rendszer használatának és működésének alapjait tanulhatod meg – a Visual 
Studio Online segítségével. 

Verziókövető rendszerek bemutatása 
A szoftverfejlesztési folyamat mindennapjainak egyik kulcsfontosságú kérdése, hogy a fejlesztőcsapat tagjai 
hogyan működnek együtt, és milyen eszközöket használnak a forráskód megosztására, kezelésére. A 
kiválasztott eszköznek és módszernek mindenképp illeszkednie kell a csapat tevékenységéhez, hiszen nincs 
is annál kellemetlenebb, mint amikor a fejlesztők ahelyett, hogy a feladatra koncentrálnának, az 
infrastruktúrával küszködnek. Az ilyen jellegű problémák sem a csapat produktivitását, sem a motiváltságát 
nem segítik elő. 
A helyes döntés meghozatalához számos szempontot érdemes figyelembe venni, a vállalati kultúrától 
kezdve a feladat jellegén át egészen a csapattagok tapasztalatáig. A legfontosabb kérdés azonban 
mégiscsak az, hogy mit várunk el a forráskódkezelő rendszerünktől. 
A forráskódkezelő rendszereket jellemzően két csoportra oszthatjuk. Tradicionálisan az ismertebbek a 
központosított vagy más néven centralizált forráskódkezelő rendszerek (centralized version control system). 
Ilyen a Subversion, a CVS, a Visual SourceSafe, a TFS Version Control és még számos, nem kevésbé 
népszerű, széles körben használt rendszer. A másik csoportot az elosztott verzió kezelő rendszerek 
(distributed version control system) családja képviseli. Ilyen többek között a Git és a Mercurial is. 
A két megközelítési mód között komoly különbségek vannak. 

A centralizált verziókövető rendszerek 
Ahhoz, hogy a fejlesztői kliensek ugyanazon a forráskód állományon dolgozhassanak, szükséges egy 
központi verziókezelő szerver, amely egyedüli komponensként tárolja a teljes verziófát és történetet (A-1 
ábra). A központi komponens mindig a legfrissebb verziót tárolja. A fejlesztői kliensek forráskódot csak 
ezen a központi komponensen keresztül képesek megosztani. A fejlesztők lokális környezetén mindig csak 
az aktuális változat található meg, nincs letöltve a teljes verzió történet, így komolyabb lemezterületet nem 
vesz igénybe a projekt a kliens gépeken. 
A kliensek jellemzően állandó kapcsolatban állnak a központi egységgel, bár lehetséges az „offline” munka 
is. Az utóbbi esetekben csupán a szerkesztés érhető el, ágak létrehozása és kód hozzáadása a verziófához 
nem lehetséges. Az állandó kapcsolatot igénylő kliensek esetén időnként teljesítményproblémák 
tapasztalhatók, amelyek az online működésre vezethetők vissza. Tipikus példa egy új ág (branch) 
létrehozása. 
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A-1 ábra: A centralizált verziókövető rendszer felépítése 

A centralizált verziókövető rendszerek egy roppant előnyös velejárója, hogy a központi komponensben az 
egyes állományokon zárak helyezhetők el. Amíg a zárat a fejlesztő nem távolítja el, addig az állományt más 
fejlesztő nem képes szerkeszteni. Ez a következmény rendkívül kedvező olyan esetekben, ahol a változások 
összefésülése komolyabb nehézségeket okozna. Jó példa erre a dizájner eszközök által generált XML 
fájlokban történt változások követése. A centralizált verziókövető rendszer egyik komoly előnye, hogy az 
elsajátításához szükséges idő rendkívül kevés. A legtöbb fejlesztő rendelkezik a szükséges ismeretekkel. 

Az elosztott verziókövető rendszerek 
Az elosztott rendszer felépítése (A-2 ábra) radikálisan eltér a centralizált megoldástól, ugyanis ebben az 
esetben hiányzik a központi komponens. A kliensek alapvetően kapcsolat nélkül dolgoznak a verziófa 
általuk ismert lokális változatán. Minden kliensen a teljes verziófa és történet megtalálható. Ennek két 
fontos következménye van: egyrészt a szükséges lemezterület minden kliens esetén jelentős lehet – hiszen 
a teljes verzió történet ott van minden kliensen –, másrészt a különböző műveletek – például a fejlesztési 
ágak létrehozása – szinte azonnal, de legalábbis érezhető késleltetés nélkül megtörténik. 

 
A-2 ábra: Az elosztott verziókövető rendszer felépítése 

Mivel nincs szükség a központi komponensre, így két fejlesztő úgy is együttműködhet, hogy megjelölik 
egymást forráskód tárolóként (repositoryként). A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az elosztott 
verziókezelés során tipikusan az egyébként egyenrangú tárolók közül egyet kitüntetett komponensként 
kiválasztanak, és ezzel a többi tár időről időre szinkronizál. Ezt a kitüntetett komponenst tekintik ilyen 
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esetekben a mérvadónak abból a szempontból, hogy megállapítsák, hol található a legfrissebb revízió. A 
centralizált verziókövetőhöz képest fontos különbségnek tekinthető, hogy az ágak létrehozása (branching) 
jóval gyakoribb a lokális komponensekben, és a központi komponensek nem feltétlenül tartalmaznak 
minden ágat. A fejlesztők a saját életük megkönnyítése érdekében csinálnak lokális, gyorsan eldobható új 
ágakat. A másik komoly különbség a decentralizáltság közvetlen következménye, a zárak koncepciójának a 
hiánya. Mivel nincs központi komponens, nincs mit lezárni. 
A decentralizált verziókövető rendszerek bár semmiképp sem tekinthetők mágikus, bonyolult eszközöknek, 
a tapasztalatok alapján azonban komolyabb akadályt jelenthet a kezelésük elsajátíthatóságának nehézsége. 
A decentralizált rendszerek éllovasa – a Git – a nyílt forráskódú projektek közösségének messze 
legkedveltebb eszköze, és ez fontos szempont lehet a verziókezelés módjának és eszközének 
kiválasztásakor. 

A Git használata Visual Studio Online alatt 
Korábbi Team Foundation Server változatok esetén kénytelenek voltunk megelégedni a centralizált TFS 
Version Control rendszerrel – mint egyetlen elérhetővel. A Visual Studio Online jelenlegi változata már az új 
Team Project létrehozásának pillanatában támogatja a Git verziókezelő rendszer használatát, amint azt az 
A-3 ábra is mutatja. 

 
A-3 ábra: Új Team Project létrehozása – Git kiválasztásával 

Az első lépés az ún. klónozás folyamata. A fejlesztő lokális környezetén létrejön a lokális tároló, amelybe a 
távoli (kitüntetett) tároló tartalma szinkronizálásra kerül. Ettől a ponttól kezdve minden művelet, amit a 
fejlesztő végrehajt – törlés, létrehozás, fájlok módosítása, átnevezés stb. – ebben a lokális tárolóban 
történik. A Visual Studio IDE a projekthez történő csatlakozást követően felajánlja a klónozás lépését. (A-4 
ábra) 

A commit fázis 
Minden fejlesztő előbb-utóbb eljut arra a pontra, amikor úgy gondolja, hogy itt az ideje az eddig elkészített 
vagy megváltoztatott kódot visszaírnia a verziókövető rendszerbe. Ennek lehet az az oka, hogy elért egy 
adott mérföldkövet, vagy épp olyan módosítást, refaktorálást szeretne végrehajtani, amiből szükség esetén 
szeretne a jelenlegi állapotra visszaállni. Ez a lépés az ún. commit művelet. A Git esetében ennek során az 
elvégzett módosítások a lokális tárban kerülnek elmentésre. Ne feledd, a commit nem tölti fel a kódot a 
kitüntetett tárba – ami jelen esetben a Visual Studio Online-on megtalálható Git tároló egység –, csupán 
annyi történik, hogy a verziófában ez a módosításhalmaz külön bejegyzést kap! A kezdő Git felhasználók 
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által gyakran elkövetett hiba, hogy azt hiszik, ez a lépés már a központi tárba menti a kódot. Ez persze 
lehetetlen, hiszen egyrészt nincs is ilyen központi tár, másrészt a commit művelet mindig lokális tárban 
történik. A Git felhasználók többsége hozzászokott már a parancssorból történő végrehajtáshoz, de ez a 
lépés is könnyedén elvégezhető a Visual Studio 2013 felületéről, amint azt az A-5 ábra mutatja. 

 
A-4 ábra: Az IDE felajánlja a klónozást 

 
A-5 ábra: A Commit funkciók a Team Explorerben 

A szinkronizálási fázis 
Mivel elosztott verziókövető rendszert használunk, előbb-utóbb szükségessé válik, hogy a többi lokális 
tárolóval szinkronba kerüljünk. Mivel mindenki a kitüntetett tárral szinkronizál, így a legfrissebb állapot ott 
található, nekünk is érdemes azt használni. A szinkronizálás két lépcsőből áll: pull és push lépésekből. Ezek a 
Team Explorerből érhetők el (A-6 ábra). 

A pull lépés 

A pull lépés során a kitüntetett tárban már létrejött, azonban a lokális tárolóban még meg nem található 
verzió történet kerül letöltésre. Ez lényegében a változások letöltésének felel meg. 
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A push lépés 

A push lépés során a lokális tárolóba visszaírt (commit) tartalom (teljes verziótörténet) feltöltésre kerül a 
kitüntetett tárolóba. Ez lényegében a változások feltöltésének felel meg. 

 
A-6 ábra: A Pull és Push parancsok a Team Explorerben 

Amennyiben a szinkronizálás során kiderül, hogy a tárolókba feltöltött módosítások között átfedés van, 
összefésülésre (merging) van szükség. Ez a legtöbb esetben automatikusan megtörténik. Amennyiben a Git 
nem tudja az összefésülést automatikusan elvégezni, jelölőket helyez el az állományban a konfliktusok 
helye mellett. Ezeket a fejlesztőnek manuálisan kell feloldania. 

Branching és merging finomságok Git alatt 
Amennyiben a fejlesztő egy kitüntetett verziókezelőt használ, és nem használja ki az elosztottság igazi 
előnyeit, az előzőek talán kicsit körülményesnek tűnhetnek. Azonban a branching és merging 
koncepciójának bevezetésével minden értelmet nyer. A fejlesztők életében mindennapos eset, hogy több 
feladaton is dolgozhatnak. Lehetnek ezek apróbb dolgok, kísérleti megoldások bizonyos problémák 
kezelésére, refaktorálási lépések stb. Ilyenkor a fejlesztő számára nagyon kényelmes az egyes feladatokhoz 
tartozó kódolási tevékenységet külön – egy az eredetiből származó – mellékágon (branch) elvégezni. A 
nagyobb feladatoknál természetesen a mindenki számára publikus ágakon illik dolgozni, azonban számos 
esetben sokkal kényelmesebb, ha ezeket csak a fejlesztő látja. Ilyenkor jön jól az a tény, hogy valójában 
lokális tárolóban dolgozunk. Minden módosításunk, így a kódágak is csak lokálisan léteznek, egészen a 
szinkronizálás pillanatáig. Nem kell félnünk, hogy a szinkronizálás nem tölti fel automatikusan a 
kódágainkat! Azt egy külön publikálási lépésnek kell megelőznie (A-7 ábra), különben azon az ágon történt 
módosítások, visszaírások nem kerülnek szinkronizálásra. A lokális elágazásokkal a fejlesztő lényegében azt 
csinál, amit akar. Törölheti vagy publikálhatja őket, akár el is feledkezhet róluk. 

 
A-7 ábra: A kódág publikálása 



A. Melléklet: A Git verziókezelő használata Visual Studio Online alatt 

176 

A .gitignore fájl 
Viszonylag gyakori igény, hogy meghatározhassuk, milyen típusú állományok kerülhetnek be a 
forráskódunkkal együtt a tárba. A .gitignore fájl segítségével szabályozhatjuk ezt a viselkedést. 
Kivételeket definiálhatunk fájltípusokra, állományokra, mappákra, névtöredékekre is. A fájlt 
legegyszerűbben a Team Explorer ablakból, a Settings lapról érheted el (A-8 ábra). 
A .gitignore felépítéséről a http://git-scm.com/docs/gitignore linken találhatsz további információt. 

 
A-8 ábra: A .gitignore fájl elérése 

Összegzés 
A csapat számára kulcsfontosságú döntés, hogy elosztott vagy centralizált verziókezelő rendszert használ. A 
jó döntés meghozatalához ismerni kell a két világ közötti alapvető különbségeket. Az utóbbi idők trendjei, 
a nyílt forráskód népszerűségének növekedésével, szinte a fogalommal egybeforrva a Git elosztott 
verziókövető rendszer népszerűsége is drasztikusan megnőtt. A Visual Studio Online, valamint a Visual 
Studio 2013 is grafikus felülettel támogatja az egyébként korántsem egyszerű verziókezelő használatát, 
ezáltal elérhetővé téve azt minden fejlesztőcsapat számára. 
 

http://git-scm.com/docs/gitignore
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B. Melléklet: A munkadarabok 
kezelésének testreszabása 

Ebben a mellékletben a Team Foundation Server munkadarab követési (Work Item Tracking) lehetőségeit 
ismerheted meg. Tárgyaljuk a munkadarabok felépítését, a mögöttük rejlő folyamatokat és modelleket, illetve 
ennek a testreszabási lehetőségeit: 

  A folyamatsablon és a munkadarabok kapcsolata 
  A munkafolyamat testreszabása 
  A munkadarabok testreszabásának folyamata 
  Mezők, felhasználói felület, kapcsolódó állapotgépek 

A Team Foundation Server óriási segítséget nyújt a csapatmunka koordinálásában és követésében. A termék által 
biztosított egyik legfontosabb eszköz a munkadarab (work item). A munkadarabok (task, bug stb.) 
módszertanonként eltérőek lehetnek, de pontos vezetésük és aktív használatuk nagymértékben hozzájárul a 
projekt követhetőségéhez, valamint a csapatmunka hatékonyságának növeléséhez. 

A folyamatsablon és a munkadarabok kapcsolata 
Amikor a fejlesztés, illetve a megelőző tervezési munkák elkezdődnek, a projekthez létrehozunk egy team 
projectet. Ez egymagában összefogja a projekthez kapcsolódó összes értéket, például a forráskódot, a 
dokumentációt, az iterációk terveit, a termék backlogot és a munkadarabokat. A fentiekből az következik, hogy 
ennek a projektnek követnie kell azt a módszertant, amit a csapat előre kiválaszt, annak érdekében, hogy a 
munkafolyamatokat koordinálni tudja. A projekt létrehozásakor ún. folyamatsablont (process template) is 
választunk (B-1 ábra). 

 
B- 1 ábra: Folyamatsablon kiválasztása a projekt létrehozásának pillanatában 

A folyamatsablon definiálja a kiválasztott munkamódszernek, illetve a módszer fogalomrendszerének megfelelő 
dokumentumokat, logikai egységeket. Ez azt jelenti, hogy ha a Scrum sablont választjuk, akkor más típusú 
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dokumentumokat, riportokat, munkadarab típusokat fogunk kapni, mint ha mondjuk a CMMI-t megvalósító 
sablont választottuk volna. 
A folyamatsablon tartalmazza, hogy: 

  milyen munkadarab típusok léteznek (B-2 ábra), 
  azok milyen attribútumokkal rendelkeznek, 
  az egyes attribútumok milyen értékeket vehetnek fel, 
  az egyes értékek miképp követhetik egymást, vagyis definiálja, hogy milyen folyamat és 

állapotátmenetek lehetségesek az egyes attribútumok között. 

 
B- 2 ábra: Scrum folyamatsablon által definiált munkadarab típusok 

A munkafolyamat testreszabása 
A folyamatsablon kiindulásképp definiálja a módszertanhoz illeszkedő szabályrendszer szerinti elemeket. 
Azonban egy csapat működése soha nem ennyire merev. Valójában a megfelelő szabályrendszer és a hatékony 
működés kialakítása egy tanulási folyamat. Az idő előrehaladtával egyre világosabbá válik, hogy mi az, ami jól 
működik, és mi az, ami nem; melyek azok a mérőszámok, amik fontosak és relevánsak a csapat számára, és 
melyek azok, amelyek kevésbé. 
A tanulási folyamat része a folyamatsablon, illetve azon belül a munkadarabok testreszabása. A leggyakoribb 
igény, ami felmerül egy csapat működése során, hogy a munkadarabot új mezővel vagy mezőkkel egészítsük ki. 
A munkadarabok testreszabása trükkös feladat, de szerencsére ehhez is található megfelelő eszköz. Egy külön 
telepíthető komponensre, a Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 Power Tools csomagra van 
szükségünk. Ez a kiegészítő csomag a Team Foundation Serverre, illetve a fejlesztők által használt Visual Studio 
IDE mellé is telepíthető, és új képességekkel ruházza fel a szoftvercsomagot (B-3 ábra). A munkadarabok 
testreszabásának szempontjából ez a csomag kiemelt fontosságú, ugyanis ez biztosít grafikus felületet a 
munkadarabok testreszabásához. 

 
B- 3 ábra:Team Foundation Server 2013 Power Tools telepítése során használható kiegészítések 

Ennek a könyvnek az írásakor a munkadarabok testreszabási lehetőségét még csak a saját eszközökre telepített Team 
Foundation Server biztosítja, a Visual Studio Online mögött lévő csapatmunka eszköz azonban nem. Ennek a hiányzó 
képességnek a fejlesztése – a rendelkezésre álló információk alapján – folyamatban van. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f017b10c-02b4-4d6d-9845-58a06545627f


A munkadarabok testreszabásának folyamata 

179 

A csomag a telepítést követően a Visual Studio 2013 IDE kiegészítésével elérhetővé teszi a folyamatsablon 
szerkesztéséhez tartozó Process Editort, amely a teljes folyamat testreszabását teszi lehetővé. 

A munkadarabok testreszabásának folyamata 
Az egyes munkadarabok testreszabása vagy egy új típus elkészítése az ún. WIT (Work Item Type) definíciós fájl 
segítségével lehetséges. A testreszabás folyamata egyszerű lépésekből áll: 

  A WIT definíciós fájl kiexportálása. Ez a lépés a definíciós állományról egy másolatot készít, amit 
szabadon szerkeszthetünk. A lokális példány módosítása önmagában nem módosítja a szerver 
viselkedését. 

  A definíciós file szerkesztése. A WIT szerkesztő segítségével egy grafikus felületen szabhatjuk testre az 
egyes munkadarab típusokat. 

  A definíciós file importálása. Ebben a lépésben a lokálisan szerkesztett munkadarabokat 
visszaimportáljuk a team projectbe. Innentől a mezők érvényesek lesznek, és az új munkadarabok 
mögött már az új folyamatok lépnek érvénybe. Fontos lehet ilyenkor végiggondolni, hogy a régi 
munkadarabokra ez milyen hatással lehet. 

Az egyes munkadarabok szerkesztése három fő lépésből áll. 
  A típus kiterjesztése mezők hozzáadásával 
  A kapcsolódó felhasználói felület elrendezése 
  A háttérben húzódó állapotgép módosítása 

A típus kiterjesztése mezők hozzáadásával 
Ebben a lépésben egy új mezőt definiálunk. Meghatározzuk a mező nevét, és ami a legfontosabb, a típusát. A 
típus előre definiált, a Visual Studio által támogatott típusok közül kerül kiválasztásra. A mező testreszabásakor a 
típus hozzárendelésen túl különböző megkötéseket és értékhalmazokat is definiálhatunk. Így például 
meghatározhatjuk, hogy egy mező egy legördülő listából legyen kiválasztható. A lista tartalma lehet statikus, 
előre definiált, de lehet némi kódolás eredményeképpen előállítható dinamikus lista is, például felhasználók 
listája. A mezőhöz olyan egyéb attribútumok is csatolhatóak, mint például a kötelezőség, illetve alapértelmezett 
érték. A B-4 ábrán a Task definíciójához tartozó mezőket láthatjuk. 

A kapcsolódó felhasználói felület elrendezése 
A mezők definíciójának megtekintése önmagában nem kevés a testreszabáshoz. A felhasználói felület átalakítása, 
a munkadarab űrlapján egy-egy új mező elhelyezése szintén a gyakori tevékenységek közé tartozik. A 
felhasználói felületre saját vezérlőelem is elhelyezhető, ez azonban egy lényegesen bonyolultabb testreszabási 
lépés. Az esetek túlnyomó többségében az előre definiált, jól bevált vezérlők egyikéből választunk, és azt 
rendeljük az űrlaphoz. A B-5 ábra a felhasználói felület testreszabását biztosító – kicsit „fapadosnak” tűnő – 
felületet mutatja be, amelyen a Task típusú munkadarab felületének elrendezését szerkeszthetjük. 
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B- 4 ábra: Munkadarab típusok kiterjesztése mezőkkel 

 
B- 5 ábra: A munkadarab űrlapjának testreszabása 

A háttérben húzódó állapotgép módosítása 
Amennyiben csak egy olyan egyszerű mezőt kívánunk definiálni, ami csupán adattárolási funkcionalitással 
rendelkezik, aránylag egyszerű dolgunk van, ugyanis, az első két lépés után véget is ér a munkánk. Azonban ha a 
mező folyamatok követésére is képes – például állapotot tárol, és az állapotváltozást egy jól definiált állapotgép 
határozza meg, ahol az átmenetek különböző feltételekhez vannak kötve, akár jogosultsági megszorításokkal 
kiegészítve –, jóval izgalmasabb feladat elé nézünk. A munkadarab mögött egy munkafolyamat (workflow) rejlik, 
amely egy állapotgép segítségével testreszabható. A B-6 ábrán a Task típusú munkadarab mögött húzódó 
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állapotgépet láthatjuk. A piros dobozok az állapotokat definiálják, a kék dobozok az állapotok közötti 
átmeneteket reprezentálják. Az átmeneteken látható, hogy további attribútumok is definiálhatóak, amelyek az 
átmenetek aktiválásához járulnak hozzá. 

 
B- 6 ábra: A Task típus mögötti állapotgép 

Sajnálatos módon nem minden megkötés, attribútum, illetve funkció definiálható ezeken a felületeken. Az egész 
WIT-et egyetlen XML dokumentum írja le. Ennek a dokumentumnak a közvetlen szerkesztésével minden opciót 
kihasználhatunk, például állapotváltást jogosultsághoz köthetünk. 

Összegzés 
A munkadarabok szerves részét képezik a Team Foundation Server-en végzett csapatmunkának. Ezeknek az 
egységeknek a segítségével vagyunk képesek a munkát koordinálni, felmérni, becsülni. A munkadarabok által 
biztosított információk nagymértékben hozzájárulnak a követhetőséghez, valamint az iterációról iterációra 
történő tanuláshoz, fejlődéshez. A fejlődés része az a felismerés is, hogy bizonyos esetekben a megfelelő 
követhetőséghez és koordinációhoz a munkadarabokat újabb és újabb tulajdonságokkal, a sablonokat újabb 
típusokkal kell kiegészíteni. A munkadarab módosításához rendelkezésre álló eszközök segítségével relatíve 
könnyen saját igényeinkhez igazíthatjuk az egyes típusokat és folyamatokat. 


