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Predslov: Mary Poppendieck
Henrik Kniberg je jedným z mála ľudí schopných vystihnúť esenciu
komplikovanej situácie, vybrať kľúčové idei z náhod a poskytnúť
kryštálovo čisté vzsvetlenie, ktoré je neuveriteľne jednoduché na
porozumenie. Touto knihou urobil Henrik vynikajúcu prácu pri
vysvetlení, že to všetko čo popisuje sú iba nástroje a čo skutočne chcete je
plný kufrík nástrojov, pochopiť silné stránky a limity každého nástroja
a ako ich všetky použiť.
V tejto knihe sa naučíte o čom Kanban je, jeho silné stránky a limity
a kedy ho vlastne použiť. Dostanete takisto dobrú lekciu ako a kedy
zlepšiť či už Scrum alebo iný nástroj, ktorý používate. Henrik jasne
zdôrazňuje, že pre štart nie je dôležitý nástroj, ale nájdenie spôsobu ako sa
neustále zlepšovať použitím tohto nástroja a rozšíriť tak súpravu
nástrojov.
Druhá časť knihy napísaná Mattiasom Skarinom robí túto knihu ešte
efektívnejšou sprevádzaním aplikáciou Scrumu a Kanbanu v reálnom
živote. Prečítate si príklad toho ako boli nástroje používané či už
oddelene alebo v kombinácii pre zlepšenie vývojového procesu softvéru.
Spozorujete, že neexistuje žiaden jeden „najlepší“ spôsob; sami si ho
musíte vymyslieť a premyslieť podľa vašej situácie tak, aby ste dosiahli
lepší vývoj softvéru.
Mary Poppendieck

v

Predslov: David Anderson
Kanban je založený na jednoduchom nápade. Rozrobená práca by mala
byť obmedzená a niečo nové by malo byť naštartované iba ak existujúca
práca je dodaná. Kanban (alebo signálna karta) implikuje, že vizuálny
signál je vyprodukovaný ako indikácia, že nová práca sa môže začať,
pretože aktuálna práca nedosahuje dohodnutý limit. To neznie veľmi
revolučne a ani neznie tak, že zasiahne hlboko výkonnosť, kultúru,
schopnosti a vyzrelosť tímu a organizáciu, ktorá ich obklopuje. Úžasné
však je to, že je to fakt! Kanban vyzerá ako malá zmena a nakoniec mení
všetko o biznise.
Na čo sme prišli o Kanban je, že tento prístup je prístupom manažmentu
zmeny. Nie je to softvérový vývoj alebo životný cyklus vývoja projektu
alebo proces. Kanban je prístup pre zavedenie zmeny do existujúceho
životného cyklu vývoja softvéru alebo projektovej metodológie.
Princípom Kanban teda je, že začnete s tým, čo práve robíte. Vášmu
aktuálnemu procesu porozumiete pomocou mapovania toku hodnoty
a potom sa dohodnete na limitoch rozrobenej práce (work-in-progress,
resp. WIP) pre každé štádium tohto procesu. Potom začnete vťahovať
prácu do systému až vtedy, keď to kanban karty signalizujú.
Kanban je užitočný pre tímy, ktoré robia Agilný softvérový vývoj, ale
zároveň dovoľuje získať ťah aj tímom, ktoré používajú viac tradičný
prístup. Kanban je tak súčasťou Lean iniciatívy pre transformáciu kultúry
organizácií a pre podporu kontinuálneho zlepšovania.
Pretože WIP je Kanban systémom obmedzená, čokoľvek čo sa zablokuje
z akéhokoľvek dôvodu, má tendenciu systém zapchať. Ak sa zablokuje
viacero položiek, často to vedie k zastaveniu celého systému. To má za
následok zameranie sa celého tímu a širšej organizácie na vyriešenie
problému, odblokovanie položky a obnovu toku.
Kanban používa vizuálny kontrolný mechanizmus pre odsledovanie
prechodu práce cez rôzne štádiá toku hodnoty. Typicky je nato použitá
biela tabuľa s prilepenými papierikmi alebo elektronická tabuľa.
Najlepším sa ukazuje ich prepojenie. Transparencia, ktorú nástroje
generujú, takisto prispieva do zmeny kultúry. Agilné metódy boli vždy
dobré pre zavedenie transparencie do sledovania rozrobenej a ukončenej
práce a metriky akou je napr. rýchlosť (množstvo ukončenej práce

v iteráci). Napriek tomu, Kanban ide o krok ďalej a poskytuje
transparenciu aj do procesu a jeho toku. Kanban odhaľuje úzke miesta,
fronty, variabilitu a zbytočnosti. Všetko, čo ovplyvňuje výkonnosť
organizácie v zmysle kvantity dodanej kvalitnej práce a v čase cyklu
potrebnom pre jej dodanie. Kanban poskytuje členom tímu a externým
zástupcom klienta viditeľnosť dopadov ich akcií (alebo neakcií). Prvé
štúdie ukazujú, že Kanban mení správanie a podporuje lepšiu spoluprácu
na pracovisku. Viditeľnosť na úzke miesta, zbytočnosti a variabilitu a ich
dopady takisto podporuje diskusie o zlepšeniach a tímoch rýchlo začať
implementovať zlepšenia ich procesu.
Ako výsledok, Kanban podporuje inkrementálnu evolúciu existujúcich
procesov a evolúciu, ktorá je vo všeobecnosti zrovnaná s hodnotami Agile
a Lean. Kanban si nevyžaduje výraznú zmenu spôsobu práce ľudí,
namiesto toho podporuje postupnú zmenu. Je to zmena, ktorá je
pochopená a dohodnutá spoločným súhlasom pracovníkov.
Kanban prostredníctvom podstaty systému ťahania takisto podoporuje
oneskorený záväzok jednak pri prioritizácii novej práce a pri dodávke
existujúcej práce. Tímy sa typicky so zúčastnenými stranami dohodnú na
kadencii priritizácie a rozhodnú sa čo robiť ako ďalšie. Tieto stretnutia sa
môžu konať často, pretože zvyčajne sú veľmi krátke. Mala by byť
zodpovedaná veľmi jednoduchá otázka, niečo ako „Od nášho posledného
stretnutia sa vytvorili dve medzery v pláne. Náš aktuálny čas cyklu do
dodávky je 6 týždňov. Ktoré dve veci najpravdepodobnejšie dodáte o 6
týždňov odteraz?“ To má dvojaký vplyv. Pýtanie sa jednoduchej otázky
vedie k odpovedi dobrej kvality zodpovedanej rýchlo a navyše vedie ku
krátkym stretnutiam. Prirodzenosť otázky znamená, že záväzok
plánovanej práce je posunutý až do posledného momentu. Keďže šanca,
že priority sa zmenia je minimalizovaná, zlepšuje to kvalitu manažmentu
očakávaní, skrátenie času cyklov od prijatia záväzku až po dodávku
a elimináciu opakovanej práce
Poslednou vetou venovanou Kanbanu by som povedal, že efekt eliminácie
WIP poskytuje predvídateľnosť času cyklu a robí dodávku tak viac
spoľahlivou. Prístup „Zastaviť linku“ zahŕňa problémy a chyby,
podporuje veľmi vysokú úroveň kvality a rapídne zmenšenie opakovanej
práce.
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Aj keď toto všetko bude evidentné z nádherne jasných vysvetlení
obsiahnutých v tejto knihe, to ako sme sa tu dostali zostane neozrejmené.
Kanban nebol koncipovaný počas jedného popoludnia v rámci nejakej
neuveriteľnej epopeje. Namiesto toho sa vyvíjal niekoľko rokov. Mnoho
závažných psychologických a sociologických vplyvov ovplyvňujeúcich
zmenu kultúry, schopnosti a vyzrelosť organizácií nebolo zrejmých.
Namiesto toho boli objavené. Veľa výsledkov je s Kanban neintutívnych.
Čo vyzerá ako veľmi mechanický prístup – obmedzenie WIP a ťahanie
práce – má v skutočnosti hlboké dopady na ľudé a spôsob ich interakcie
a vzájomnej spolupráce. Ani ja ani nikto iný, kto sa Kanban zaoberal od
začiatku, sme to neočakávali. Pokračovali sme v Kanban ako byť
pripravený na zmenu s minimálnym odporom. To mi bolo jasné už v roku
2003. Zaroveň som ku Kanban pristúpil pre automatické benefity.
Postupne som pri aplikácii Lean techník objavoval, že ak manažment WIP
má zmysel, potom jeho limitovanie má zmyse ešte väčší. V 2004 som sa
tak rozhodol implementovať systém ťahania ako jedným z prvých
princípov. Mal som príležitosť v momente, keď manažér v Microsofte
prišiel ku mne a požiadal o pomoc riadiť zmenu jeho tímu počas upgradov
interných IT aplikácií. Prvá implementácia bola založená na systéme
ťahania známom v Teórii obmedzení ako Drum-Buffer-Rope. Bolo to
veľký úspech: čas cyklu sa zmenšil o 92%, priepustnosť systému sa
zvýšila viac ako 3 krát a predvídateľnosť (výkonnosť koncového termínu)
bola vysoko akcpetovateľných 98%.
V roku 2005 ma Donal Reinertsen presvedčil, aby som implementoval
úplný Kanban systém. Takúto príležitosť som dostal v roku 2006 keď
som prevzal vedenie oddelenia vývoja softvéru v spoločnosti Corbis
v Seattli. V roku 200 som začal zverejňovať svoje výsledky. Prvá
prezentácia bola na Lean New Product Development Summit v Chicagu v
máji 2007. V tom istom roku v auguste som pokračoval open space na
Agile 2007 vo Washington DC. Pridalo sa tam 25 ľudí. Traja boli
z Yahoo! Aaron Sanders, Karl Scotland a Joe Arnold. Vrátili sa späť do
Kalifornie, Indie, Veľkej Británie a implementovali Kanban s ich tímami,
ktoré mali problémy so Scrumom. Takisto založili diskusnú skupinu na
Yahoo!, ktorá v čase keď toto píšem, má 800 členov. Kanban sa začínal
šíriť a prví, ktorí ho skúšali, začali hovoriť o ich skúsenostiach.
Teraz v roku 2009 adaptácia Kanban sa skutočne rozširuje a z praxe
prichádza čoraz viac reportov. Za posledných 5 rokov sme sa o Kanbane
ix

naučili veľa. Ja sám som sa zameral na používanie Kanban, písanie
o Kanban, rozprávanie o Kanban a premýšľanie o Kanban pre jeho lepšie
pochopenie a jeho vysvetlenie iným. Úmyselne som prestal porovnávať
Kanban a iné agilné metódy aj napriek tomu, že som tomu venoval určité
úsielie v roku 2008 vysvetľujúc prečo si Kanban zaslúži byť zvážený ako
prístup kompatibilný s Agile.
Zodpovedať otázky ako „Ako porovnať Kanban a Scrum?“ som prenechal
iným. Som veľmi rád, že Jenrik Kniberg a Mattias Skarin sa v tomto
smere stali lídrami. Vy, ľudia pracujúci so znalosťami, potrebujú
informácie pre správne rozhodnutia a posun vašej práce dopredu. Henrik
a Mattias naplnia vaše potreby spôsobom, akým by som to ja nebol nikdy
schopný. Veľký dojem na mňa urobil Henrikov premyslený prístup
k porovnaniu a jeho faktický a názor neovplyvňujúci spôsob podania.
Jeho obrázky a ilustrácie sú názorné a často kvôli nim ani nemusíte čítať
veľa textu. Mattiasova prípadová štúdia je dôležitá pretože demonštruje,
že Kanban je viac než len teória a ukazuje vám na príkladoch ako dobre
môže byť nápomocný aj vašej organizácii.
Dúfam, že prečítaním tejto knihy si vychutnáte porovnanie Kanban
a Scrum a že vám poskytne väčší náhľad do Agile vo všeobecnosti a do
Kanban a Scrum osobitne. Ak sa chcete naučiť viac o Kanban tak
navštívte našu komunitnú webovú stránku The Limited WIP Society,
http://www.limitedwipsociety.org/
David J. Anderson
Sequim, Washington, USA
8. júla 2009

Úvod
Bežne nepíšeme knihy. Preferujeme trávenie času hlboko v zákopoch
pomáhajúc klientom s optimalizáciou, ladením a refaktoringom ich
vývojových procesov a organizácie. Aj keď sme neskoro rozpoznali trend,
radi by sme zdieľali o ňom naše myšlienky. Tu sú typické prípady:


Jim:



Fred: „Tak ako to ide?”



Jim:



Fred: „...ale?”



Jim:



Fred: „áno, a?”



Jim:



Fred: „Takže čo je problém? ”



Jim:



Fred: „Prečo?”



Jim:

“Končne sme dokončili zavedenie Scrum!”

„Nuž, ide to oveľa lepšie než v minulosti...”

„... ale vieš, my sme tím podpory a údržby.”

„Nuž, páči sa nám prioritizácia produktového backlogu,
samoorganizované tímy, denné scrumy, retrospektívy,
atď...“

„Naše sprinty zlyhávajú.”

„Pretože bolo ťažké pripraviť dvojtýždenný plán. Iterácie
pre nás nemajú zmysel, robíme to čo je dnes
najurgentnejšie. Možno by sme mali mať 1 týždenné
iterácie?”



Fred: „A môžete si naplánovať 1 týždeň práce? Budete schopní
sa sústrediť a v pokoji pracovať aspoň 1 týždeň?”



Jim:



Fred: „Opraviť problémy vám trvá menej ako deň?”



Jim:



Fred: „Takže jednodenné sprinty nebudú tiež fungovať. Zvážili
ste úplne zrušenie sprintov?”



Jim:



Fred: „Scrum je iba nástrojom. Vy sa rozhodnete kedy a ako
ho použiť. Nebuďte jeho otrokmi!”



Jim:



Fred: „Počuli ste už o Kanban?”



Jim:



Fred: „Prečítaj si túto knihu!”



Jim:



Fred: „Nie, tieto techniky môžete skombinovať!”



Jim:



Fred: „Len čítaj ďalej...”

„Nie v skutočnosti sa problémy objavujú každý deň.
Možno keby sme mali 1 dňové sprinty... ”

„Nie, niekedy to trvá aj viac dní ”

„Nuž, úprimne, chceli by sme to. Ale nie je to proti
Scrum?”

„Takže čo by sme mali robiť?”

„Čo to je? Aký je rozdiel medzi ním a Scrum?”

„Ale ja skutočne mám rád zvyšok Scrum. Mám zmeniť
prístup hneď?”

„Čo? Ako?”
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Účel tejto knihy
Ak sa zaujímate o agilný softvérový vývoj možno už ste počuli o Scrum
a možno ste tiež už počuli aj o Kanban. Otázka, ktorú počujeme viac
a viac je „takže čo je to Kanban a ako sa dá porovnať so Scrum? Kde sa
navzájom dopĺňajú? Sú nejaké potencionálne konflikty?
Účelom tejto knihy je vyčistiť túto hmlu tak, aby ste si porozumeli
ako Kanban a Scrum môžu byť nápomocné vo vašom prostredí.
Dajte nám vedieť či sme uspeli!

xiii

Časť I – Porovnanie
Táto prvá časť knihy je pokusom objektívne a prakticky porovnať Scrum
a Kanban. Je to trochu upravená verzia pôvodného článku „Kanban
a Scrum“ z Apríla 2009. Tento článok sa stal populárnym, takže som sa
rozhodol premeniť ho na knihu. Poprosil som môjho kolegu Mattiasa
okoreniť ho prípadovými štúdiami „zo zákopov“ nášho jedného klienta.
Výborná práca! Ak preferujete priamo začať s prípadovou štúdiou,
preskočte ďalej na Časť II. Nebudem urazený. Nuž, možno trochu.

/Henrik Kniberg

1

1
Takže čo je vlastne Scrum a Kanban?
OK, dovoľte mi zosumarizovať Scrum a Kanban každý na menej ako 100
slov. (Pozn. prekladateľa: platí pre originál).

Scrum v skratke


Rozdeľte vašu organizáciu
a samoorganizované tímy.



Rozdeľte vašu prácu na zoznamy menších a konkrétnych
dodávok. Utrieďte zoznam podľa priority a odhadnite relatívne
úsilie každej položky.

3

na

menšie,

viacfunkčné
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Rozdeľte čas na krátke iterácie pevnej dĺžky (zvyčajne 1-4
týždne), s potenciálne dodateľným kódom demonštrovaným po
každej iterácii.



Optimalizujte plán verzií a aktualizujte priority v spolupráci so
zákazníkom na základe postrehov získaných skúmaním verzií po
každej iterácii.



Optimalizujte process pomocou retrospektív po každej iterácii.

Takže namiesto trávenia dlhého času vo veľkej skupine tvorením veľkej
veci máme malý tím, ktorý trávi krátky čas budovaním malej veci. Ale
integrujúc pravidelne.
121 slov v angličtine... celkom presne. V slovenčine 96.
Viac detailov nájdete v “Scrum a XP zo zákopov”. Táto kniha je
dostupná online a zadarmo. Poznám autora, je to celkom milý chlapík :o)
http://www.crisp.se/ScrumAndXpFromTheTrenches.html
Pre viacero liniek o Scrum pozrite http://www.crisp.se/scrum

Kanban v skratke




Vizualizujte tok
o

Rozdeľte prácu na menšie časti, napíšte každú položku
na kartu a dajtu ju na stenu.

o

Pre ilustráciu použite pomenované stĺpce pričom každý
je súčasťou workflow.

Obmedzte WIP (limit rozpracovanej práce) – zvoľte explicitné
limity koľko položiek môže byť rozpracovaných v každom stave
workflow.

TAKŽE ČO JE VLASTNE SCRUM A KANBAN? | 5



Merajte čas dodania (priemerný čas skompletizovania jednej
položky, niekedy nazývaný aj „čas cyklu“). Optimalizujte proces
tak, aby čas dodania bol krátky a čo najviac predvídateľný.

Užitočné linky o Kanban zbierame na: http://www.crisp.se/kanban

2
Ako teda Scrum a Kanban súvisia
navzájom?
Scrum aj Kanban sú procesné nástroje
Nástroj = akýkoľvek prostriedok použitý pre dosiahnutie úlohy alebo
cieľa.
Proces = ako pracujete.
Scrum a Kanban sú procesné nástroje, ktoré pomáhajú pracovať
efektívnejšie a do určitej miery určujúc čo robiť. Java je takisto
nástrojom, poskytuje jednoduchší spôsob programovania počítača. Zubná
kefka je takisto nástrojom, keďže pomáha vyčistiť zuby.

Nástroje porovnávajte pre pochopenie,
nie pre hodnotenie
Nôž alebo vidlička – ktorý nástoroj je lepší?

Hlúpa otázka, že? Pretože odpoveď závisí na kontexte. Pre jedenie mäsa
je vidlička pravdepodobne najlepšia. Pre sekanie húb je pravdepodobne
najlepší nôž. Pre bubnovanie po stole sú použiteľné oba nástroje.
7
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Pre zjedenie stejku použijete pravdepodobne oba nástroje spolu. Pre
jedenie ryže...nuž.. niekto preferuje vidličku zatiaľ čo mnoho iných
preferuje paličky.

Takže pri porovnávaní nástrojov musíme byť opatrní. Porovnávajte pre
pochopenie, nie pre hodnotenie.

Žiaden nástroj nie je úplný, žiaden nie je
perfektný
Ako iné nástroje, ani Scrum ani Kanban nie sú perfektné ani úplné.
Nepovedia vám všetko čo potrebujete urobiť, poskytnú vám určité hranice
a návody. Napríklad, Scrum vás obmedzuje mať časovo obmedzené
iterácie a viacfunkčné tímy, zatiaľ čo Kanban vám odporúča viditeľné
tabule a obmedzuje veľkosť vašich front.
Je zaujímavé, že hodnotou nástroja je obmedzenie možností. Procesný
nástroj, ktorý vám umožní urobiť všetko, nie je veľmi použiteľný. Takýto
proces môžme nazývať „Robte čokoľvek“. Ale čo tak ho nazývať inak
„Robte správnu vec“. „Robte správnu vec“ je garanciou úspechu! Pretože
ak nefunguje, zrejme ste nenasledovali proces :o)
Použitie správnych nástrojov vám pomôže, ale nezaručí úspech. Je
jednoduché spliesť si úspech/neúspech projektu s úspechom/neúspechom
nástroja.


Projekt môže byť úspešný vďaka vynikajúcemu nástroju.



Projekt môže byť úspešný aj napriek mizernému nástroju.



Projekt môže zlyhať vďaka mizernému nástroju.



Projekt môže zlyhať aj napriek skvelému nástroju.

Scrum viac predpisuje ako Kanban
Nástroje môžeme porovnať podľa toho koľko pravidiel poskytuje.
Preskriptívny znamená „viac predpísaných pravidiel” a adaptívny
znamená „menej pravidiel”. 100% preskriptívny znamená, že nepoužijete
váš mozog, keďže existujú pravidlá pre všetko. 100% adaptívny znamená
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„robte čokoľvek, neexistujú žiadne pravidlá alebo obmedzenia“. Ako
vidíte, oba extrémy škály sú tak trochu smiešne.
Agilné metódy sú niekedy nazývané aj ľahké metódy pretože v porovnaní
s tradičnými metódami menej predpisujú. V skutočnosti prvá veta
Agilného Manifesta je „Individuality a interakcie pred procesmi
a nástrojmi“.
Scrum aj Kanban sú vysoko adaptívne, ale tvrdiac relatívne, Scrum
predpisuje viac než Kanban. Scrum viac obmedzuje a necháva tak menej
otvorených možností. Napr. Scrum predpisuje použitie časovo
obmedzených iterácií, zatiaľ čo Kanban nie.
Ale porovnajme viac procesných nástrojov na škále preskriptívny verzus
adaptívny:

RUP je pomerne preskriptívny – má viac ako 30 rolí, viac ako 20 aktivít
a 70 artefaktov. Veľmi veľa na učenie. Nie je ale potrebné používať
všetko; mali by ste si vybrať množinu vhodnú pre váš projekt.
Nanešťastie to v praxi nevyzerá jednoducho. “Hmmm,….budeme
potrebovať Výsledky auditu konfigurácie? Potrebujeme rolu Manažér
kontroly zmien? Keďže si nie sme istí, tak radšej ich pre každý prípad
ponecháme”. Toto môže byť jedným z dôvodom prečo RUP
implementácia často v porovnaní s Agilnými metódami ako Scrum a XP
končí ako veľmi komplexná.
XP (eXtrémne Programovanie) je viac preskriptívne v porovnaní so
Scrum. Zahŕňa väčšinu Scrum plus množinu inžinierskych praktík ako
napr. testami riadený vývoj a párové programovanie.
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V porovnaní s XP je Scrum menej požadujúci keďže nepredpisuje žiadne
inžinierske praktiky. Je ale viac dôraznejší než Kanban keďže požaduje
iterácie a multi-disciplínne tímy.
Hlavným rozdielom medzi Scrum a RUP je, že v RUP dostávate
k dispozícii veľmi veľa a je na vás odstrániť časti, ktoré nepotrebujete.
V Scrum dostanete len veľmi málo a je na vás pridať čo vám chýba.
Kanban ponecháva skoro všetko otvorené. Jediným obmedzením je
Vizualizuj Tvoj Workflow a Limituj Tvoju Rozrobenú Prácu. Iba
niekoľko centimetrov od Rob čokoľvek.

Neobmedzujte sa jediným nástrojom!
Používajte nástroje podľa potreby! Napr. iba veľmi ťažko si viem
predstaviť úspešný Scrum tím, ktorý nepoužíva väčšinu prvkov z XP. Veľa
Kanban tímov napr. pokračuje v denných poradách (praktika Scrum).
Niektoré Scrum tímy zapisujú svoje položky backlogu ako Prípady
použitia (RUP praktika) alebo obmedzujú veľkosť fronty (Kanban
praktika). Použite čokoľvek čo u vás funguje.
Musashi to povedal pekne (slávny samuraj zo sedemnásteho storočia,
slávny pre jeho bojovú techniku s mečom)

Nepridávajte nič k akejkoľvek
zbrani alebo akejkoľvek škole
boja.

- Miyamoto Musashi

Radšej sa zamerajte na obmedzenia každého nástroja. Napr. ak používate
Scrum a rozhodli ste sa prestať používať iterácie (alebo iné kľúčové aspekty
scrumu), potom nehovorte že používate Scrum. Scrum je dostatočne
minimalizovaným a ak niečo prestanete používať potom toto slovo prestane
mať zmysel. Radšej možno použite „Inšpirované Scrumom“ alebo
„podmnožina Scrum“.

3
Scrum predpisuje roly
Srum predpisuje tri roly: Produktový vlastník (zodpovedný za víziu
a priority), Tím (implementuje produkt) a Scrum master (odstraňuje
problémy a sleduje proces).
Kanban nepredpisuje roly vôbec.
To ale neznamená, že by ste v Kanban nemali alebo nemohli mať
produktového vlastníka! Znamená to len, že nemusíte. V oboch, Scrum aj
v Kanban, môžete pridať akékoľvek roly aké potrebujete.
Pri pridávaní rolí ale buďte opatrní, uistite sa, že roly pridávajú hodnotu
a nie sú v rozpore s inými prvkami procesu. Ste si istí, že potrebujete rolu
Projektový manažér? Vo veľkom projekte to možno je dobrý nápad,
možno práve táto rola pomôže viacerým tímom a produktovým
vlastníkom sa navzájom synchronizovať. V malom projekte táto rola
môže byť zbytočná, alebo horšie, môže viesť k mikromanažmentu.
Všeobecný princíp v Scrum aj v Kanban je „menej je viac“. Takže ak
váhate, začnite s málom.
Ďalej budem používať termín „Produktový vlastník“ ako reprezentáciu
niekoho, kto stanovuje priority tímu bez ohľadu na použitý proces.
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4
Scrum predpisuje časovo ohraničené
iterácie
Scrum je založený na časovo ohraničených iteráciách. Môžete zvoliť
dĺžku iterácie, ale odporúčaným postupom je mať iterácie rovnakej dĺžky
a vytvoriť tak kadenciu,


Začiatok iterácie: Plán iterácie je vytvorený. Tím si vyberie
špecifický počet položiek z produktového backlogu podľa priorít
produktového vlastníka a schopnosti tímu ukončiť daný počet
počas iterácie.



Počas iterácie: Tím sa zameriava na ukončenie položiek. Rozsah
iterácie je pevný.



Koniec iterácie: Tím predvedie funkčný kód zainteresovaným.
Tento kód by ideálne mal byť pripravený na použitie (teda aj
otestovaný).Potom tím urobí retrospektívu, prediskutuje a zlepší
ich proces.

Scrum iterácia je tak je jedna časovo obmedzená časť rytmu s troma
rôznymi aktivitami: plánovaním, zlepšením procesu a (ideálne) aj
s dostupnosťou novej verzie.
V Kanban nie sú časovo obmedzené iterácie požadované. Môžete sa
rozhodnúť kedy urobíte plánovanie, kedy zlepšenie procesu a kedy
uvoľníte novú verziu. Môžete sa rozhodnúť tieto aktivity vykonávať
pravidelne (release každý pondelok) alebo podľa potreby (release
kedykoľvek máme pripravené niečo užitočné).

13
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Tím #1 (jeden rytmus)
„Pracujeme v Scrum iteráciách.“

Tím #2 (tri rytmy)
„Máme tri rôzne rytmy. Každý týžeň uvoľníme to čo je pripravené.
Každý druhý týždeň máme plánovaciu poradu a zaktualizujeme naše
priority a plány verzií. Každý štvrtý týždeň máme retrospektívu pre
zlepšenie nášho procesu.“

Tím #3 (viac menej riadený udalosťami)
„Plánovaciu poradu urobíme keď nám nepostačujú požiadavky. Novú
verziu uvoľníme kedykoľvek máme MMF (minimum marketable feature
set). Kvalitu zlepšíme kedykoľvek narazíme na rovnaký problém
druhýkrát. A každý štvrtý týždeň robíme podrobnejšiu retrospektívu.“

5
Kanban obmedzuje WIP stavu, Scrum
obmedzuje WIP iterácie
Scrum backlog sprintu ukazuje, ktoré úlohy sú spracovávané počas
aktuálnej iterácie (teda sprint v Scrum). Úlohy sú často reprezentované
kartami na stene nazývanej aj Scrum tabuľa alebo tabuľa úloh.
Takže aký je rozdiel medzi tabuľou Scrum a Kanban? Začnime
jednoduchým projektom a porovnajme oba prístupy:

V obidvoch prípadoch pracujeme s množstvom položiek tak ako plynie
práca. Vybrali sme tri stavy: Spraviť, Prebieha a Hotovo. Môžete si zvoliť
akékoľvek stavy potrebujete – niektoré tímy pridávajú stavy ako napr.
Integrácia, Testovanie, Produkcia atď. Nezabudnite na princíp menej je
viac.
Takže aký je potom rozdiel medzi týmito dvoma tabuľami? Áno, je to to
drobné číslo 2 v strednom stĺpci kanban tabule. To je všetko. Táto dvojka
znamená „v tomto stĺpci tu v žiadnom momente nesmie byť viac položiek
ako dve“.
V Scrum neexistuje pravidlo brániace tímu vybrať do stĺpca Prebieha
viacero položiek v tom istom čase! Existuje tu ale implicitný limit keďže
iterácia samotná má pevný rozsah. V tomto prípade je implicitný limit na
15
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stĺpec 4, keďže na celej tabuli máme iba 4 položky. Takže Scrum limituje
WIP nepriamo, zatiaľ čo Kanban limituje WIP priamo.
Väčšina Scrum tímov sa v praxi naučí, že je zlým nápadom mať veľmi
veľa rozpracovaných úloh a zlepší svoju kultúru tým, že preferuje
ukončenie úloh a až potom rozpracovanie ďalších položiek. Niektoré tímy
dokonca explicitne limitujú počet položiek, ktoré môžu byť v stĺpci
Prebieha a potom – tadaáá – Scrum tabuľa sa stane Kanban tabuľou!
Takže obidva, Scrum aj Kanban, limitujú WIP. No inak. Scrum tímy
zvyčajne merajú rýchlosť – koľko položiek (alebo korenšpondujúcich
jednotiek ako napr. story pointy) bolo dokončených počas iterácie. Keď
tímy poznajú svoju rýchlosť, tá sa stane ich WIP limitom (alebo aspoň
smernicou). Tím, ktorý má rýchlosť 10 zvyčajne nevyberie viac ako 10
položiek (alebo story pointov) do sprintu.
Takže Scrum WIP je limitované jednotkou času.
V Kanban je WIP limitované stavom úlohy.
Vo vyššie uvedenom Kanban príklade môžu byť najviac 2 položky
v stave „Prebieha“ bez ohľadu na dĺžku kadencie. Musíte si zvoliť aké
limity aplikujete na jednotlivé stavy workflow, no všeobecný princíp je
obmedziť WIP všetkých stavov, čo najbližšie k začiatku a ku koncu toku
hodnoty. Takže v príklade by sme mali zvážiť pridanie WIP obmedzenia
aj na stav „Prebieha“. Keď už máme stanovené WIP limity, môžme začať
merať a predpovedať lead time, čo je priemerný čas presunu položky cez
celú tabuľu. Možnosť odhadnúť tento čas nám umožní prijať záväzok
daný v SLA (service level agreement) a stanoviť realistické plány verzií.
Ak veľkosti položiek sú veľmi rôzne, potom by ste mali zvážiť WIP
limity definované podľa story pointov alebo inej časovej jednotky, ktorú
používate. Niektoré tímy investujú úsilie do rozdelenia položiek na
približne rovnakú veľkosť, aby zabránili takýmto problémom a zároveň
redukovali čas strávený počas odhadovania (dokonca môžete považovať
odhadovanie za zbytočnosť). Je jednoduchšie vytvoriť dobre funkčný
systém ak položky majú približne rovnakú veľkosť.

6
Obidva sú emirické

Predstavte si, že máte na týchto indikátoroch možnosť nakonfigurovať si
proces jednoduchým otáčaním potenciometra. „Chcem vyššiu kapacitu,
nižší lead time, vyššiu kvalitu a väčšiu predikovateľnosť. Takže nastavím
potenciometre na 10,1,10,10.“
Nebolo by to vynikajúce? Nanešťastie žiadne takéto možnosti nemáme.
Prinajmenšom o nich neviem. Ak vy áno, dajte mi vedieť.
Namiesto toho máme niekoľko nepriamych možností.

Obidva, Scrum aj Kanban, sú empirické v tom, že sa očakáva, že
s procesom experimentujete a prispôsobujete ho prostrediu. V skutočnosti
musíte experimentovať. Ani Scrum ani Kanban neposkytujú všetky
odpovede – poskytujú iba základnú množinu obmedzení pri zlepšovaní
vášho vlastného procesu.

17
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Scrum vraví, že by ste mali mať multi-disciplínne tímy. Takže
kto má byť v akom tíme? Neviem, experimentujte.



Scrum vraví, že tím si stanovuje koľko práce pridá do sprintu.
Takže koľko si majú vlastne pridať? Neviem, experimentujte.



Kanban vraví, že máte limitovať rozrobenú prácu. Takže aký má
byť WIP limit? Neviem, experimentujte.

Tak ako som spomínal skôr, Kanban stanovuje menej obmedzení ako
Scrum. To znamená, že musíte premyslieť viacero parametrov, viac
potenciometrov, ktoré musíte nastaviť. To môže byť nevýhodou a zároveň
aj výhodou v závislosti na vašom kontexte. Keď otvoríte konfiguráciu
softvérového nástroja, preferujete 3 možnosti alebo 100 možností?
Pravdepodobne niekde medzi tým, v závislosti od toho, koľko toho
potrebujete nastaviť a ako dobre rozumiete nástroju.
Povedzme teda, že obmezíme WIP limity podľa hypotézy, že to zlepší náš
proces. Potom sledujeme zmeny kapacity, lead time, kvality
a predvídateľnosti. Na základe týchto výsledkov vyvodíme závery
a potom zmeníme niektoré ukazovatele zatiaľ čo priebežne zlepšujeme
náš proces.
Pre takýto postup existuje mnoho mien. Kaizen (kontinuálne zlepšenie
v reči Lean), Kontrola a Adaptácia (v reči Scrum), Empirické Riadenie
Procesu, alebo jednoducho Vedecká metóda.
Najkritickejším elementom je tu spätná väzba. Niečo zmeňte => zistite
ako to fungovalo => poučte sa z toho => opäť niečo zmeňte. Vo
všeobecnosti chcete mať čo najkratší cyklus spätnej väzby tak, aby ste
mohli rýchlo prispôsobovať váš proces.
V Scrum je základný cyklus daný sprintom. Existujú tu ale aj iné cykly,
hlavne ak skombinujete Scrum s XP (extrémnym programovaním):
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Ak sa to robí správne, Scrum a XP vám dajú mnoho vhodných príležitostí
pre spätnú väzbu.
Vnútorná spätná väzba daná párovým programovaním je záležitosťou
sekúnd. Chyby sú identifikované a opravené v sekundách od ich
vytvorenia („Hej, nemala by táto premenná byť 3?“). Je to cyklus
„tvoríme veci správne?“
Vonkajší cyklus, sprint, poskytuje spätnú väzbu v priebehu niekoľkých
týždňov. Tento cyklus by mal zodpovedať otázku „tvoríme správne veci?“
Čo ale potom Kanban? Nuž najprv môžete (a pravedepodobne by ste aj
mali) vložiť všetky takéto cykly spätnej väzby do vášho procesu či už
Kanban používate alebo nie. Čo vám ale Kanban dá je pár veľmi
použiteľných okamžitých metrík:


Priemerný lead time. Aktualizovaný zakaždým keď položka
dosiahne stav „Hotovo“ (alebo akokoľvek nazývate váš stĺpec
úplne vpravo).



Úzke miesta. Typickým symptomóm je, že stĺpec X je prepchatý
položkami, zatiaľ čo stĺpec X+1 je prázdny. Na vašej tabuli
hľadajte „vzduchové bubliny“.

Pekné na týchto okamžitých metrikách je, že si môžete zvoliť dĺžku vášho
cyklu spätnej väzby podľa toho, ako často chcete analyzovať metriky
a robiť zmeny. Veľmi dlhý cyklus spätnej väzby znamená, že váš proces
sa bude zlepšovať pomaly. Krátky cyklus znamená, že proces nebude mať
dostatočný čas na stabilizáciu čo môže znamenať drvivú porážku.
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V skutočnosti je samotná dĺžka cyklu spätnej väzby jednou z vecí,
s ktorými môžete experimentovať – niečo ako meta-cyklus spätnej väzby.
Ok, už nepokračujem.

Príklad: Kanban - experimentovanie
s WIP limitom
Jedným z najtypickejších „ladiacich parametrov“ v Kanban je WIP limit.
Ako teda vieme, že ho máme nastavený správne?
Povedzme že máme 4-členný tím a rozhodli sme sa začať s WIP
limitom=1.

Kedykoľvek začneme pracovať na jednej položke, nemôžeme začať
pracovať už na žiadnej inej pokiaľ sa prvá nedostala do stavu Hotovo.
Táto tak bude dokončená skutočne veľmi rýchlo.
Super! Ale potom pravdepodobne zistíme, že nie je veľmi prijateľné
nechať všetkých štyroch členov tímu pracovať na rovnakej položke v tom
istom okamihu, pretože tak máme nevyťažených ľudí. Ak sa to udeje iba
raz za čas, tak to nie je problém. Ak sa to ale opakuje, následkom môže
byť predĺženie priemerného lead time. WIP 1 znamená, že položky sa cez
„Prebieha“ dostanú veľmi rýchlo, ale budú pomerne dlho v „Spraviť“, a to
dlhšie než je potrebné. Celkový lead time cez celý tok tak bude dlhší než
je potrebné.
Ak teda WIP=1 bolo príliš nízke, čo tak ho zvýšiť na 8?
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Toto bude chvíľu fungovať. V priemere sme zistili, že práca v pároch
znamená rýchlejšie ukončenie práce. Takže so 4-členným tímom máme
zvyčajne 2 rozpracované položky v akomkoľvek stave. WIP=8 je tak
horným limitom. Mať menej rozpracovaných položiek je fajn!
Ak si ale teraz predstavíte, že máme problém s integračným serverom,
potom nevieme dokončiť žiadnu položku (naša definícia Hotovo zahŕňa
aj integráciu). Takéto veci sa občas stanú, že?

Keďže nemôžme dokončiť položku D ani E, začneme pracovať na
položke F. Tú tiež nemôžme integrovať, a tak vyberieme ďalšiu G. Po
chvíli narazíme na limit 8 rozpracovaných položiek.
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V tomto okamihu nemôžeme vytiahnuť žiadnu inú položku. Možno je
lepšie opraviť ten pokazený integračný server! WIP limit nás vyzval
opraviť tento problém namiesto pridávania ďalších položiek.
To je dobré. Ak by ale limit bol 4, tak by sme museli reagovať oveľa skôr,
čo by nám umožnilo dosiahnuť lepší priemerný lead time. Takže je to
o hľadaní rovnováhy. Meriame priemerný lead time a optimalizujeme
naše WIP limity tak, aby lead time bol optimalizovaný.

Po chvíli môžme zistiť, že položky sa zhromažďujú v kope „Spraviť“.
Možno práve teraz nastal čas pridať WIP limit aj tu.
Ale načo vlastne potrebujeme stĺpec „Spraviť“? Nuž, ak je zákazník vždy
dostupný pre tím aby mu povedal čo robiť ako ďalšie, potom stĺpec
„Spraviť“ nie je potrebný. Ale v našom prípade zákazník nie je dostupný,
takže stĺpec „Spraviť“ dáva tímu priestor na výber úloh medzitým ako
zákazník príde s ďalšou.
Experimentujte! Alebo, ako hovoria scrumisti, Skúmajte a Adaptujte!

7
Scrum bráni zmenám v iterácii
Povedzme, že naša Scrum tabuľa vyzerá takto:

Čo sa stane ak niekto chce pridať položku E na našu tabuľu?
Scrum tím zvyčajne odpovie niečo ako „Nie, prepáč, v tomto sprinte sme
sľúbili sme A+B+C+D. Ale E môžeš pridať do produktového backlogu.
Ak produktový vlastník zhodnotí E ako najvyššiu prioritu, potom ju
pridáme do nasledujúceho sprintu.“
Sprinty správnej dĺžky poskytujú tímom dostatočný čas na ukončenie
niečoho, zatiaľ čo stále dovoľujú produktovým vlastníkom pravidelne
aktualizovať priority.

23
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Čo na to odpovie Kanban tím?

Kanban tím môže povedať „Kľudne pridaj E do stĺpca Spraviť. Ale limit
tohto stĺpca je 2, takže budeš musieť odobrať C alebo D. Pracujeme na
A a B, ale ak budeme mať kapacitu, potom začneme s najdôležitejšou
položkou v stĺpci „Spraviť”.
Takže čas odpovede (ako dlho trvá zodpovedať na zmenu priorít) Kanban
tímu je záležitosťou kedy bude dostupná kapacita podľa princípu „jedna
položka von, ďalšia položka dnu“ (riadená podľa WIP limitov).
V Scrum je čas odpovede priemerne polovicou dĺžky sprintu.
V Scrum sa produktový vlastník nemôže dotknúť Scrum tabule keďže tím
sľúbil v iterácii dodať špecifickú množinu položiek. V Kanban si musíte
stanoviť vaše vlastné pravidlá kto má dovolené meniť tabuľu. Typicky
produktový vlastník môže meniť stĺpec „Spraviť“ alebo „Pripravený“
alebo „Backlog“ alebo „Navrhované“ akokoľvek.
Tieto dva prístupy sa nevylučujú navzájom. Scrum tím sa môže rozhodnúť
dovoliť produktovému vlastníkovi meniť priority aj uprostred sprintu (čo
sa ale bude považovať za výnimku). A Kanban tím sa môže rozhodnúť
pridať obmedzenia v čase kedy priority môžu byť menené. Kanban tím sa
dokonca môže rozhodnúť použiť iterácie pevnej dĺžky a obsahu podobne
ako Scrum.

8
Čistá Scrum tabuľa medzi iteráciami
Scrum tabuľa počas sprintu vyzerá typicky takto:

Tabuľa je vyčistená v momente, keď je sprint ukončený – všetky položky
sú odstránené. Nový sprint je naštartovaný a po plánovaní sprintu máme
novú tabuľu s najnovšími položkami umiestnenými v ľavom stĺpci.
Technicky vzaté je to zbytočnosť, ale skúseným Scrum tímom to zvyčajne
netrvá dlho. Proces čistenia tabule dáva dobrý pocit dosiahnutých
výsledkov a ukončenia. Niečo podobné ako umytie riadu po večeri – robiť
to zabolí, ale na konci zostáva pekný pocit.
V Kanban je tabuľa trvalou záležitosťou – nemusíte ju čistiť a robiť
odznova.

25

9
Scrum predpisuje multidisciplínne tímy
Scrum tabuľa je vlastnená jedným Scrum tímom. Scrum tím je multidisciplínny, má všetky potrebné znalosti pre dokončenie položiek iterácie.
Scrum tabuľa je zvyčajne viditeľná všetkým kto sa o ňu zaujímajú, ale
iba tím, ktorý ju vlastní, ju môže meniť – je to nástroj manažmentu ich
záväzku v danej iterácii.

V Kanban je multi-disciplínny tím nepovinný a tabuľa navyše nemusí byť
vlastnená iba jedným špecifickým tímom. Tabuľa súvisí s jedným
postupom, nie nutne s jedným tímom.

27
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Tu sú dva príklady:

Príklad č.1: Celá tabuľa slúži jednému multi-disciplínnemu tímu.
Podobne ako Scrum.
Príklad č.2: Produktový vlastník stanovuje priority v stĺpci 1. Multidisciplínny tím vyvíja (stĺpec 2) a testuje (stĺpec 3). Produkcia verzie
(stĺpec 4) je robená špecializovaným tímom. Máme tu aj prekrývanie
kompetencií, takže ak produkčný tím má problém, vývojári im pomôžu.
V Kanban teda potrebujete stanoviť nejaké základné pravidlá kto a ako
bude tabuľu používať, potom experimentovať s pravidlami aby ste
optimalizovali tok.

10
Položky backlogu v Scrum sa musia
vojsť do sprintu
Aj Scrum aj Kanban sú založené na inkrementálnom vývoji, teda na
rozdelení práce na menšie časti.
Scrum tím sa zaviaže urobiť iba toľko položiek, koľko si myslia, že
dokončia v jednej iterácii (na základe definície „Hotovo“). Ak je položka
veľká a nezmestí sa do sprintu, tím a produktový vlastník sa pokúsia nájsť
spôsoby ako ju rozdeliť na menšie časti až kým sa nezmestí. Ak položky
majú tendenciu byť veľké, tak iterácie sú zvyčajne dlhšie (aj keď zvyčajne
nie viac ako 4 týždne).

Kanban tímy sa pokúšajú minimalizovať lead time a vyrovnávať tok tak,
aby nepriamo stimulovali delenie položiek na menšie časti. Neexistuje ale
žiadne pravidlo, ktoré by stanovilo, že položky musia byť dostatočne malé
nato, aby sa zmestili do špecifického času. Na rovnakej tabuli môžeme
mať položky, ktoré trvajú 1 mesiac a iné položky, ktorých dokončenie
trvá 1 deň.

29

11
Scrum predpisuje odhadovanie a
rýchlosť
V Scrum sa od tímov očakáva, že odhadujú relatívnu veľkosť každej
položky, ktorú chcú dodať. Sčítaním veľkostí položiek dokončených na
konci každej iterácie tak dostaneme rýchlosť. Rýchlosť je meradlom
kapacity – koľko vieme v sprinte dokončiť. Tu je príklad tímu
s priemernou rýchlosťou 8.

Je dobré poznať priemernú rýchlosť 8, pretože potom vieme realisticky
predpovedať aké položky sme schopní dodať v nasledujúcich sprintoch,
a tak plánovať realistickejšie.
V Kanban nie je odhadovanie predpísané. Takže ak potrebujete zistiť
k čomu sa máte zaviazať, tak potrebujete rozhodnúť sa akým spôsobom
budete odhady poskytovať.
Niektoré tímy si vybrali robiť odhadovanie a merať rýchlosť podobne ako
v Scrum. Iné tímy sa rozhodli preskočiť odhadovanie, ale rozdelili každú
položku na menšie časti približne rovnakej veľkosti. Potom merajú
rýchlosť danú iba počtom položiek dokončených za jednotku času (napr.
počet vlastností za týždeň). Niektoré tímy zoskupujú položky do MMF
(minimum marketable features) a merajú priemerný lead time na MMF.

31
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Následne tieto výsledky používajú pre stanovenie SLA – napr. „ak sa
zaviažeme tomuto MMF, tak naše dodávky budú dodané do 15 dní“.
Existujú rôzne druhy zaujímavých techník pre plánovanie verzií
a manažment záväzkov v Kanban. Predpísanou však nie je žiadna z nich,
a preto googlite a skúste aj niečo iné pokiaľ nenájdete to, čo vám
vyhovuje. V budúcnosti sa pravdepodobne objavia niektoré „najlepšie
praktiky“.

12
Obidva dovoľujú pracovať na viacerých
produktoch súčasne
V Scrum nie je pojem „Produktový backlog“ veľmi šťasný, pretože
evokuje, že všetky položky patria tomu istému produktu. Majme dva
produkty, zelený a žltý, každý s vlastným produktovým backlogom a ich
vlastnými tímami:

Čo ak máte iba jeden tím? Vtedy chápte produktový backlog skôr ako
backlog tímu. Obsahuje zoznam priorít pre nasledujúce iterácie pre jeden
konkrétny tím (alebo aj niekoľko tímov). Ak teda tento tím udržiava
viacero produktov, spojte oba produkty do jedného zoznamu. To nás
prinúti prioritizovať medzi produktmi, čo je v mnohých prípadoch
potrebné. Existuje niekoľko spôsobov ako to robiť.
Prvým postupom je mať tím zameraný na jeden produkt v sprinte:

33
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Ďalšou stratégiou môže byť nechať tím pracovať na vlastnostiach
viacerých produktov v každom sprinte:

Aj v Kanban je to rovnaké. Môžme mať naraz viacero produktov, ktoré sú
na tej istej tabuli. Pre rozpoznanie produktu môžme použiť farbu
papierkov:

... alebo použitím „sekcií“:

13
Oba sú Lean a Agile
V tejto kapitole sa nebudem zmieňovať o Lean Thinking ani o Agile
Manifesto, ale vo všeobecnosti aj Scrum aj Kanban napĺňajú tieto hodnoty
a princípy. Napríklad:


Aj Scrum aj Kanban sú systémy riadenia založené na princípe
ťahania, čo korešponduje s Just In Time princípom definovaným
v Lean. To znamená, že tím sa rozhoduje kedy a ako veľa práce
prisľúbi, prácu si radšej „vytiahnu“ keď je pripravená ,,nie až
keď im ju niekto iný natlačí“. Podobne ako tlačiareň, ktorá si
vytiahne ďalšiu stránku iba vtedy, keď je pripravená na tlač (aj
keď má malú a limitovanú dávku papierov, z ktorej ich môže
brať).



Scrum a Kanban sú založené na kontinuálnej a emirickej
optimalizácii procesu, ktoré korešpondujú s Kaizen princípom
Lean.



Scrum a Kanban uprednostňujú reakciu na zmenu pred
sledovaním plánu (aj keď Kanban typicky dovoľuje rýchlejšie
reagovať než Scrum), čo je jedna zo štyroch hodnôt agilného
manifesta.

... atď.
Na jednej strane môže byť Scrum považovaný za nie veľmi lean, pretože
predpisuje zaradenie položiek do časovo ohraničených iterácií. To ale
záleží od toho aké dlhé sú iterácie a s čím ich porovnávate. Porovnaním
s tradičným procesom, kde možno náme integráciu a produkciu niečoho
2-4 krát ročne, je Scrum tím produkujúci zverejniteľný kód každé dva
týždne extrémne štíhly.
Ale potom, keď skracujete iterácie na kratšie a kratšie, v podstate sa
priblížite ku Kanban. Ak začínate rozprávať o iteráciách kratších než
35
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1 týždeň, potom by ste mali zvážiť úplne zrušenie časovo obmedzených
iterácií.
Už som to povedal skôr a budem to tvrdiť stále: Experimentujte, aby ste
našli spôsoby, ktoré fungujú pre vás! A potom vytrvajte v
experimentovaní .

14
Menšie rozdiely
V tejto kapitole popíšeme menšie rozdiely, ktoré nie sú až tak relevantné
v porovnaní s inými, zmienenými už vyššie. Aj napriek tomu je ale dobré
o nich vedieť.

Scrum predpisuje prioritizovaný
produktový backlog
V Scrum je prioritizácia vždy robená triedením produktového backlogu
s následnou zmenou priorít v nasledujúcom sprinte (nie aktuálnom).
V Kanban si môžete zvoliť akúkoľvek schému prioritizácie (alebo aj
žiadnu), a zmeny sa implementujú vtedy, keď je dostupná kapacita (radšej
než pevný čas). Produkt backlog môže a nemusí existovať a môže
a nemusí byť prioritizovaný.
V praxi to znamená malý rozdiel. Na Kanban tabuli najľavejší stĺpec
typicky spĺňa rovnakú rolu ako produktový backlog v Scrum. Bez ohľadu
na to či je utriedený podľa priority alebo nie, tím potrebuje nejaké
pravidlo pre rozhodovanie, ktorá položka má byť vytiahnutá ako ďalšia.
Príklady takýchto pravidiel:


Vždy najvrchnejšia položka.



Vždy najstaršia položka (takže každá položka má časovú
značku).



Vezmite si akúkoľvek položku.



Strávte približne 20% na údržbe a 80% na nových vlastnostiach.



Rovnomerne rozdeľte kapacitu tímu medzi produkty A a B.



Vždy si vezmite najprv červené položky, ak nejaké sú.
37
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Aj v Scrum sa dá produktový backlog použiť Kanban spôsobom. Môžme
obmedziť jeho veľkosť a vytvoriť rozhodovacie pravidlá pre jeho
prioritizáciu.

V Scrum sú denné stretnutia predpísané
Scrum tím má krátke stretnutie (najviac 15 minút) každý deň na
rovnakom mieste a v rovnakom čase. Účelom tohto stretnutia je zdieľanie
informácií o tom, čo sa deje, o pláne na dnešný deň a identifikácii
akýchkoľvek problémov. Niekedy sa nazýva aj „daily standup“, keďže sa
zvykne robiť postojačky (aby bol krátky a mal vysokú energiu).
Denné stretnutia nie sú v Kanban predpísané, ale väčšina Kanban tímov
ich aj tak robí. Je to vynikajúca technika bez ohľadu nato, ktorý proces
používate.
V Scrum je formát stretnutia orientovaný na ľudí – rozpráva každá osoba.
Mnohé Kanban tímy sú viac orientované na tabuľu, zameraní na úzke
miesta a iné viditeľné problémy. Tento prístup je lepšie škálovateľný. Ak
máte 4 tímy zdieľajúce rovnakú tabuľu a robia denné stretnutia spolu,
možno nemusí rozprávať každý pokiaľ sa zameriavame na úzke miesta
viditeľné na tabuli.

V Scrum sú Burndown grafy požadované
Burndown graf sprintu
ukazuje na dennej báze
koľko práce zostáva
v aktuálnej iterácii.
Jednotka osi Y je rovnaká
ako jednotka použitá
v úlohách
sprintu.
Typicky sú to hodiny
alebo dni (ak tím rozdelil
položky backlogu na
úlohy) alebo story pointy (ak ich tím nerozdelil). Jestvuje aj mnoho iných
variánt.
V Scrum sú burndown grafy hlavnými nástrojmi pre sledovanie progresu
iterácie.
Niektoré tímy používajú aj burndown grafy verzií, ktoré majú rovnaký
formát, ale na úrovni verzie – typicky ukazujú koľko story pointov
zostáva v produktovom backlogu po každom sprinte.
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Hlavným účelom burndown grafu je ľahká a skorá identifikácia či
implementácia bude dokončená načas tak, aby sme sa mohli adaptovať
podľa aktuálneho stavu.
V Kanban nie sú burndown grafy vyžadované. V skutočnosti nie je žiaden
špecifický typ grafu požadovaný. A samozrejme sú povolené akékoľvek
grafy, ktoré máte radi (vrátane burndown grafov).
Tu je príklad grafu kumulatívneho toku. Tento typ grafov pekne ilustruje
ako rovnomerný je váš tok a ako WIP ovplyvňuje váš lead time.

Každý deň zrátajte v každom stĺpci Kanban tabule celkový počet položiek
a zakreslite ich na os Y podľa obrázka. Takže na štvrtý deň máme na
tabuli 9 položiek. V produkcii máme 1 položku, 1 položku v testovaní, 2
položky vo vývoji a 5 položiek v backlogu. Ak zakreslíme tieto body
každý deň a potom tieto body spojíme, dostaneme graf podobný tomu na
obrázku. Vertikálne a horizontálne šípky ilustrujú vzťah medzi WIP
a lead time.
Horizontálna šípka ukazuje, že položky pridané do backlogu na štvrtý deň
dosiahli produkciu po priemerne šiestich dňoch. Test zabral približne
polovicu času. Vidíme, že ak by sme limitovali WIP testovania
a backlogu, potom by sme mohli výrazne zredukovať celkový lead time.
Výška tmavomodrej časti ukazuje rýchlosť (teda počet položiek dodaných
za deň). Postupom času môžme uvidieť ako vyššia rýchlosť redukuje lead
time zatiaľ čo vyššia WIP lead time predlžuje.
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Väčšina organizácií chcú dokončiť veci rýchlejšie (teda redukovať lead
time). Nanešťastie mnohé z nich spadnú do pasce predpokladajúc, že to
znamená viac nadčasov pre viac ľudí. Zvyčajne najefektívnejšim
spôsobom ako dokončiť produkty rýchlejšie je zjednodušiť tok
a obmedziť prácu podľa kapacity, nie pridaním ľudí alebo väčším
nasadením. Tento diagram ukazuje prečo, a to následne zýši ochotu tímu
a manažmentu spolupracovať efektívnejšie.
Je oveľa lepšie rozlíšiť medzi stavmi fronty (ako napr.
„čakanie na testovanie“) a pracovnými stavmi (ako napr. „testovanie“).
Chceme absolútne minimalizovať počet položiek, ktoré visia vo frontách.
A práve v tomto nám môže pomocť diagram kumulatívneho toku.

15
Scrum tabuľa vs. Kanban tabuľa – menej
triviálny príklad
V Scrum je backlog sprintu iba jednou časťou úplneho obrazu – časťou,
ktorá ukazuje na čom tím pracuje počas aktuálneho sprintu. Ďalšou
časťou je produktový backlog – zoznam toho, čo produktový vlastník
chce dokončiť v budúcich sprintoch.
Produktový vlastník môže backlog sprintu vidieť, ale nesmie sa ho
dotknúť. Produktový backlog môže zmeniť kedykoľvek chce, ale tieto
zmeny nemajú vplyv (teda nie na prácu, ktorá sa práve robí) až do
nasledujúceho sprintu.

Tím „dodá potenciálne zverejniteľný kód“ produktovému vlastníkovi keď
je sprint dokončený. Takže tím končí sprint, robí review sprintu a hrdo
demonštruje produktovému vlastníkovi vlastnosti A,B,C a D. Nato sa
produktový vlastník môže rozhodnúť, či tieto vlastnosti publikuje alebo
nie. Posledná časť – teda publikovanie produktu – nie je zvyčajne
zahrnuté do sprintu, a teda nie je viditeľná v backlogu sprintu.

41
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V tomto scénari môže Kanban tabuľa vyzerať aj takto:

Teraz máme celý tok práce na jednej tabuli – nepozeráme teda iba nato,
čo jeden Scrum tím robí v jednej iterácii.
V príklade uvedenom vyššie je stĺpec Backlog iba všeobecným
zoznamom prianí bez akéhokoľvek poradia. Stĺpec „Vybrané“ obsahuje
položky s najvysššou prioritou s obmezením na 2 položky. Takto iba 2
položky môžu mať v akomkoľvek momente najvyššiu prioritu.
Kedykoľvek je tím pripravený začať pracovať na ďalších položkách,
zoberú si ich zo stĺpca „Vybrané“. Produktový vlastník môže meniť stĺpce
„Backlog“ a „Vybrané“ kedykoľvek, ale nie iné stĺpce.
Stĺpec „Vývoj“ s limitom 3 (rozdelený do dvoch podstĺpcov) ukazuje čo
sa práve vyvíja. Ak by sme použili terminológiu počítačových sietí, tak
Kanban limit korešponduje so „šírkou pásma“ a lead time korešponduje s
„ping“ (alebo časom odozvy).
Prečo sme rozdelili stĺpec „Vývoj“ na dva podstĺpce „Prebieha“ a
„Hotovo“? Poskytuje to produkčnému tímu šancu vedieť, ktoré položky
môžu vziať do produkcie.
Limit 3 stĺpca „Vývoj“ je zdieľaný v oboch podstĺpcoch. Prečo?
Povedzme, že máme 2 položky v „Hotovo“:
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To znamená, že iba 1 položka može byť v „Prebieha“. A to znamená, že
bude dostatok kapacity vývojárov, ktorí môžu začať vývoj novej položky,
ale nie je im to dovolené limitom Kanban tabule. Poskytne im to
motiváciu zamerať ich úsilie napomôcť produkčnému tímu, vyčistiť sĺpec
„Hotovo“ a maximalizovať tak tok. Tento efekt je pekný a stupňujúci sa
– čím viac „Hotovo“, tým menej vecí je povolených v „Hotovo“ čo
zlepšuje zameranie sa tímu na správne veci.

Jednopoložkový tok
Tok s jednou položkou je scénarom „perfektného toku“, v ktorom položka
prechádza cez tabuľu bez zaseknutia sa vo fronte. To znamená, že
v každom momente na nej niekto pracuje. Tu je príklad ako môže vyzerať
tabuľa v takom prípade:

B je práve vývíjané, A je odoslané do produkcie. Kedykoľvek je tím
pripravený na ďalšiu položku, opýtajú sa produktového vlastníka čo je
práve teraz najdôležitejšie a aj dostanú okamžitú odpoveď. Ak tento
scénar pretrváva, potom je možné dve fronty „Backlog“ a „Vybrané“
odstrániť a získať tak skutočne krátky lead time!
Cory Ladas to formulovala takto: „Ideálny proces plánovania práce by
mal vždy poskytovať vývojovému tímu najlepšiu vec, na ktorej majú
pracovať. Nič viac, nič menej“.
WIP limity sú tu nato, aby sme problémy stále držali pod kontrolou, takže
ak veci majú hladký priebeh, potom WIP limity nie sú v skutočnosti
používané.
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Jeden deň v krajine Kanban
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Vyzerá takto Kanban tabuľa?
Nie, príkladom bola práve tabuľa zobrazená vyššie!
Jediná vec, ktorú Kanban predpisuje je, že tok práce by mal byť
vizualizovaný a WIP by malo byť obmedzené. Účelom je vytvoriť hladký
priebeh práce systémom a minimalizovať lead time. Práve preto sa musíte
pravidelne pýtať nasledujúce otázky:

Aké stĺpce by sme mali mať?
Každý stĺpec reprezentuje stav práce alebo frontu (zásobník) medzi
dvoma stavmi. Začnite jednoducho a stĺpec pridajte až keď je to nutné.

Aké by mali byť Kanban limity?
Keď bol vo „vašom“ stĺpci dosiahnutý Kanban limit a vy nemáte na čom
ďalej robiť, začnite hľadať úzke miesta po toku (teda medzi nakopenými
položkami na pravej strane tabule) a pomôžte opraviť tieto úzke miesta.
Ak žiadne miesto neindikujuje, že Kanban limit je nízky, tak dôvodom
pre redukciu limitu bola redukcia rizika. Ak zistíte, že mnohé položky sa
po dlhú dobu nehýbu, potom to indikuje, že Kanban limit je veľmi
vysoký.


Veľmi malý kanban limit => neaktívni ľudia => zlá produktivita



Veľmi vysoký kanban limit => neaktívne úlohy => zlý lead time

Nakoľko striktné sú Kanban limity?
Niektoré tímy ich považujú za striktné pravidlá (napr. tím nemôže
prekročiť limit), niektoré tímy ich považujú za pokyny alebo spúšťač
diskusie (napr. porušenie kanban limitu je dovolené, ale musí to byť
vedomé rozhodnutie s konkrétnym dôvodom). Takže ešte raz, je to na vás.
Už som vám povedal, že Kanban nie je veľmi predpisujúci, že?
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Sumár Scrum verzus Kanban
Podobnosti


Obidva sú Lean a Agile.



Obidva používajú plánovanie ťahaním.



Obidva limitujú rozrobenú prácu (WIP).



Obidva používajú transparentnosť pre riadenie zlepšovania
procesu.



Obidva sa zameriavajú na dodávanie softvéru často a skoro.



Obidva sú založené na samoorganizovaných tímoch.



Obidva požadujú rozdelenie práce na menšie časti.



V oboch je plán verzií kontinuálne optimalizovaný na základe
empirických údajov (rýchlosť/ lead time).
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Rozdiely
Scrum

Kanban

Časovo obmedzené iterácie sú
predpísané.

Časovo obmedzené iterácie sú
nepovinné. Môžete mať inú
kadenciu plánovania, verzie
a zlepšenia procesu. Môže to byť
dokonca riadené udalosťami,
nielen časovým obmedzením.

Tím sa zaväzuje dodať
špecifikované množstvo práce
v danej iterácii.

Záväzok je nepovinný.

Používa rýchlosť ako štandardnú
metriku pre plánovanie
a spracovanie zlepšení.

Ako štandardnú metriku pre
plánovanie a zlepšenie procesu
používa lead time.

Multi-disciplínne tímy sú
požadované.

Multi-disciplínne tímy sú
nepovinné. Tímy špecialistov sú
povolené.

Položky sa musia rozdeliť na
menšie takže je ich možné
dokončiť v 1 sprinte.

Nie je predpísaná žiadna veľkosť
položky.

Burndown graf je požadovaný.

Žiaden typ diagramu nie je
predpísaný.

Rozrobená práca je limitovaná
nepriamo (sprintom).

Rozrobená práca je priamo
obmedzená (podľa stavu).

Odhad je vyžadovaný.

Odhadovanie je nepovinné.

Do rozpracovanej iteráce nie je
možné pridať ďalšie položky.

Nové položky môžu byť pridané
kedykoľvek to kapacita
dovoľuje.

Backlog sprintu je vlastnený
jedným, špecifickým, tímom.

Kanban tabuľa môže byť
zdieľaná viacerými tímami
alebo jednotlivcami.

Predpísané 3 roly (PO/SM/Tím).

Nepredpisuje žiadnu rolu.
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Scrum tabuľa je vyčistená medzi
dvoma sprintami.

Kanban tabuľa je trvalá.

Vyžaduje sa prioritizovaný
backlog produktu.

Prioritizácia je voliteľná.

Tak. A je to. Teraz už viete rozdiely
Ale ešte nie sme na konci, práve teraz nasleduje tá najlepšia časť! Je čas
skočiť do zákopov spolu s Mattiasom aby sme videli ako to vlastne vyzerá
v praxi!

Časť II – Prípadová štúdia
Kanban v reálnom živote

Toto je príbeh ako sme sa naučili zlepšovať použitím Kanban. Nemali sme
mnoho informácií keď sme začínali a Dr.Google nám poskytol iba
prázdne ruky. Dnes sa Kanban úspešne vyvíja a množstvo informácií
neustále rastie. Odporúčam vám pozrieť sa na prácu Davida Andersona,
napr. ‘triedy služieb’. A tak teraz tu prichádza prvé (a aj posledné)
dementi (sľub!). Kedykoľvek použijete nejaké riešenie, uistite sa, že
adresuje špecifické problémy. Urobte to. Takže pokračujme našim
príbehom.
/Mattias Skarin
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Povaha technických operácií
Ak ste niekedy boli na telefóne 24/7, tak asi chápete pocit zodpovednosti
za riadenie produkčného prostredia. Očakáva sa od vás náprava
problémov uprostred noci bezohľadu nato, či ste dôvodom problémov vy
alebo nie. Nikto toto presne nevie, a preto volajú práve vám. Je to celkom
dobrá výzva, keďže ste nikdy neinštalovali daný hardvér, ovládače,
operačný systém alebo iný softvér. Vaš možnosti identifikácie problému
sú často obmedzené, navyše udalosť musíte zaevidovať tak, aby ju bolo
možné nasimulovať, počkať na zodpovednú osobu a nakoniec problém
aj vyriešiť.
Reakcie a vyriešenie
a presnosťou.

problému

sú
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kľúčom

spolu

s rýchlosťou
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Prečo vôbec zmena?
V roku 2008 jeden z našich klientov, škandinávska spoločnosť vyvíjajúca
hry, prešla sériou zlepšovania procesov. Časť z nich zahŕňala škálovanie
Scrum vo vývojovej časti organizácie a odstraňovanie problémov
bránacich vývojovým tímom dodávať softvér. Keď sa napravili dodávky
a vzrástla výkonnosť, narástol aj tlak na časť zodpovednú za prevádzku.
Prevádzkový tím predtým zvykol pozorovať vývoj z diaľky, teraz však
boli čoraz viac aktívne zahŕňaní do vývojového procesu.

Obr. 1. Organizácia technickej časti vrátane troch tímov,
databázových špecialistov, systémových administrátorov a podpory.
Iba pomáhať vývojovým tímom nebolo dostačujúce. Ak by sme sa
zamerali iba na vývojové tímy, tak by to spôsobilo oneskorenia v kritickej
časti infraštruktúry, za ktorú bol zodpovedný práve prevádzkový tím.
Zlepšenia v oboch častiach sa ukázali ako nutné.
Naviac, zlepšenie vývojových tímov znamenal pre manažérov narastajúci
počet požiadaviek o pomoc s analýzou a spätnou väzbou. Znamenalo to
menej času pre prioritizáciu úloh v reálnom čase a menej času na riešenie
problémov. Manažérsky tím zistil, že potrebuje konať skôr, než sa situácia
stane nezvládateľnou.
57
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Kde začať?
Ako dobrý začiatok sa ukázala diskusia s vývojovými tímami, ktoré
vlastne boli zákazníkmi prevádzkového tímu.

Pohľad vývojárov na prevádzku
Spýtal som sa „Aké sú tri najdôležitejšie veci, na ktoré si spomeniete, keď
premýšľate o ‘prevádzke‘?“. Najčastejšie odpovede boli:
“Meniace sa znalosti”

“Ich spôsob práce nefunguje.”

“Veľmi kompetentí pokiaľ ide
o infraštruktúru.”

“Čo tí chlapi vlastne robia?”

“Chcú pomôcť, ale skutočne
pomôcť je veľmi ťažké.”

“Potrebujú veľa emailov aj na
jednoduché veci.”

“Projekty trvajú veľmi dlho.”

“Je ťažké ich skontaktovať.”

Stručne povedané, práve takýto je pohľad vývojárov na prevádzku. Teraz
to porovnajme s pohľadom prevádzky na vývoj...

Pohľad prevádzky na vývoj
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“Prečo nevyužívate výhody existujúcich platforiem?”
“Uľahčíme produkciu novej verzie!”
“My trpíme zlou kvalitou vašej práce!”
„Mali by sa zmeniť“ bolo najčastejšou témou oboch táborov. Aby sme
boli schopní zmeniť sa, potrebovali sme zjavne zmeniť myslenie.
Pozitívom bolo „veľmi kompetentní pokiaľ ide o infraštruktúru“ (čo
indikovalo dôveru v kľúčové kompetencie). To mi naznačovalo, že
mentalita „my verzus oni“ môže byť napravená pokiaľ pripravíme
správne pracovné podmienky. Eliminácia nadpráce a zameranie sa na
kvalitu bola jedna z možností.
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Rozbiehame sa
Potrebovali sme teda začať nanovo, ale ako? Jedine čo sme určite vedeli
bolo, že začíname tam, kde nechceme skončiť.
Pôvodne som vývojár, a preto som určite o prevádzke vedel iba veľmi
málo. Nebolo to o prístupe „zmeňme veci búrkou“. Potreboval som menej
konfrontačný prístup, ktorý nás stále naučí relevantné veci, potlačí
nerelevantné a bude jednoduché naučiť sa ho.
Kandidátmi boli:
1. Scrum – vo vývojových tímoch fungoval perfektne.
2. Kanban – nový a nevyskúšaný, ale veľmi dobre zohľadňujúci
Lean princípy, ktoré nám tak chýbali.
Po diskusii s manažérmi sme dospeli k názoru, že práve Kanban a Lean
princípy popisujú problémy, ktoré sa snažíme adresovať. Z ich pohľadu
sprinty neboli dobré, pretože priority sa menili každoddenne. Kanban sa
tak stal logickým pre začiatok, aj keď pre nás stále novinkou.
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Štartujeme tímy
Ako naštartujeme tímy? Neexistoval žiaden návod ako začať. Ak by sme
začali zle, tak by sme veľmi riskovali. Okrem zlepšení sme na produkčnej
platforme pracovali s vysokošpecializovanými ľuďmi, ktorých bolo ťažké
vymeniť. Znepriateliť si ich by bol zlýýýýý nápad.


Máme teda jednoducho iba začať? Budeme následky prijímať tak
ako sa budú objavovať?



Alebo spravíme najskôr nejaký seminár?

Pre nás to bolo jasné – urobme správny seminár. Ale ako? Bolo veľkou
výzvou dostať na seminár celý technický tím súčasne (kto bude
odpovedať ak niekto zavolá?). Nakoniec sme sa rozhodli pre poldenný
seminár, ktorý bude jednoduchý a založený na praktických príkladoch.

Seminár
Jedným z benefitov seminára bolo, že veľmi skoro pomohol identifikovať
problémy. Zároveň poskytol aj prostredie s vysokou dôverou kde
dôsledky a tvrdenia mohli byť priamo diskutované s členmi tímov. Nie
každý však bol nadšený zmenou aktuálneho spôsobu práce. Väčšina
členov tímov bolo otvorených to vyskúšať. Urobili sme teda seminár,
ktorý vysvetľoval najdôležitejšie princípy a poskytol aj zjednodušenú
simuláciu Kanban.
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Na konci seminára sme urobili hlasovanie pomocou techniky „päť
prstov“, aby sme zistili nakoľko sú tímy ochotné do toho ísť aj reálne.
Neboli vznesené žiadne námietky a tak sme mohli pokračovať.
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Predstavitelia
Bolo jasné, že naši predstavitelia klienta budú Kanbanom takisto
ovplyvnení. Boli to ale dobré zmeny – znamenalo to, že tímy začnú
hovoriť „nie“ práci, ktorú nie sú schopné dokončiť, znamenalo to začať sa
zameriavať na kvalitu a odstrániť neprioritné veci z backlogu. Aj napriek
tomu však diskusia pred touto zmenou bola dobrým nápadom.
Najbližšími predstaviteľmi boli prvá línia podpory a manažéri oddelení.
Keďže sa takisto zúčastnili seminára, boli pozitívne naladení. To isté
platilo aj pre vývojové tímy (ktorí tak či onak menej očakávali zlepšenie).
Ale pre jeden tím, tím podpory, realita bola iná. Ich najväčším problémom
bolo množstvo nadpráce. Takisto sa venovali problémom zákazníkov
a boli zodpovední za odpovede na všetky problémy. Toto sa malo zmeniť,
keďže sme implementovali Kanban a začali používať WIP limity.
Navštívili sme teda všetkých kľúčových zástupcov klienta a predstavili
sme im naše zámery očakávajúc benefity a možné následky. Podľa mňa
boli naše nápady prijaté pozitívne, niekedy dokonca s poznámkou „super,
že konečne môžeme tieto veci odložiť“.
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Tvorba prvej tabule
Dobrým spôsobom ako začať vytvárať Kanban tabuľu je zmapovanie toku
hodnoty. Je to v podstate vizualizácia hodnotového reťazca a náhľad na
stavy práce, tok a čas toku cez daný systém (čas cyklu).

Začali sme ale oveľa jednoduchšie, jednoduchou Kanban tabuľou, ktorú
sme spolu s manažérom nakreslili na papier. Niekoľkokrát sme ju
spripomienkovali a potom pokračovali. Počas tejto fázy sa objavili
otázky:


Aké typy práce robíme?



Kto to robí?



Máme zdieľať zodpovednosť za rôzne typy práce?



Ako budeme pracovať so zdieľanou
nezabúdajúc na špecializované znalosti?

zodpovednosťou

Keďže rôzne typy práce mali rôzne dohody a predpisy, bolo prirodzené
nechať tímy vytvoriť si ich vlastné tabule. Urobili si vlastné stĺpce
a riadky.
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Ďalším veľkým rozhodnutím bolo, či prijmeme alebo neprijmeme zdieľanú
zodpovednosť cez rôzne typy práce. „Máme nechať jeden pevne stanovený
tím pracovať s priamymi otázkami (reaktívna práca) a nechať ostatných sa
zamerať na projekty (proaktívna práca)?“ Rozhodli sme sa najprv takúto
zdieľanú zodpovednosť vyskúšať. Kľúčovým dôvodom bolo, že sme
identifikovali, že samoorganizácia a rast členov tímov bol základom
udržateľného rastu. Nevýhodou tohto rozhodnutia bolo potenciálne narušenie
pre každého, no bolo to to najlepšie riešenie s ktorým sme mohli začať. Malá
poznámka na okraj; keď sme zorganizovali seminár, tak tímy sa samostatne
zorganizovali pre vyriešenie problémov prevádzky v tom istom čase. Nechali
jednu osobu spracovávať okamžité požiadavky a zvyšok sa venoval väčším
problémom.

Prvý model Kanban
Nižšie je uvedený základný model, ktorý sme použili pre Kanban.
Všimnite si, že tím sa rozhodol radšej nechať vyplávať položky zdola
nahor (ako bublinky vo vode) než typické modely zľava doprava.

Obrázok 2. Toto je prvý model pre Kanban. Priority idú zľava
doprava, tok smeruje nahor. Rozpracovaná práca sa ráta ako celkový
počet úloh v riadku rozpracované (zvýraznené červenou farbou).
Model je ovplyvnený skúsenosťou Lindy Cook.
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Obrázok 3. Prvá Kanban tabuľa pre tím administrácie systémov.
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Riadky
Stav (riadok)
Backlog
Pripravené
Rozpracované
Hotové

Ako sme ho definovali
Stories, ktoré sú podľa manžéra potrebné.
Stories sú odhadnuté a rozdelené na úlohy
s maximálnou veľkosťou 8 hodín.
Riadok, ktorý má obmedzenie rozpracovanej práce.
Začali sme s limitom 2*veľkosť tímu – 1 (kvôli
spolupráci). 4 členný tím tak mal limit 7.
Použiteľné používateľom.

Stĺpce
Typ práce
Produkcia
Podpora
Neplánované

Projekt A
Projekt B

Ako sme ho definovali
Pomoc vývojovým tímom s produkciou softvéru.
Malé požiadavky z iných tímov.
Neočakávaná práca, ktorú je nutné dokončiť, ale
nemá jasného vlastníka. Napr. malé zlepšenia
infraštruktúry.
Väčší projekt technickej prevádzky, napr. výmena
hardvéru na produkčnom prostredí.
Iný veľký projekt.

Nie každá Kanban tabuľa vyzerá rovnako. Všetko sa začína jednoduchým
nákresom, ktorý sa vyvíja za normálneho fungovania.
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Nastavenie prvého limitu rozpracovanej
práce
Naše prvé úsilie na stanovení limitu rozpracovanej práce bolo veľkorysé.
Predpokladali sme, že vizualizáciou toku uvidíme a zažijeme čo všetko sa
deje. Bolo nepravdepodobné, že budeme schopní od začiatku uhádnuť
najlepšiu veľkosť limitu. Predpokladali sme, že časom upravíme WIP
limity zakaždým, keď preto bude dobrý dôvod (všetko čo treba urobiť je
iba zmeniť číslo na tabuli).
Prvým WIP limitom, ktorý sme použili, bol 2*n-1 (n=počet členov tímu, 1 pre podporu spolupráce). Prečo? Jednoducho sme nemali lepší nápad .
Zároveň to nebol tak kontroverzný začiatok. Vzorec poskytoval
jednoduché a logické vysvetlenie pre každého, pokúšajúc sa tlačiť prácu
na tím: „...ak každý člen tímu môže pracovať najviac na dvoch veciach
súčasne, jednu aktívnu a ďalšiu čakajúcu na spracovanie, prečo vlastne
očakávame od nich, že si zoberú viac?“ Pozerajúc sa spätne, pre
začiatočníkov by akýkoľvek veľkorysý limit mal fungovať.
Monitorovaním Kanban tabule bolo jednoduché rozpoznať správny limit
počas prevádzky.
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Obrázok 4. Ako sme aplikovali limit rozrobenej práce pre DBA a tím
systémovej administrácie, jeden limit pre typ práce.
Pozorovaním sme zistili, že nie je praktické definovať WIP limit v story
pointoch. Bolo veľmi ťažké ich odsledovať. Jediným limitom, ktorý sme
boli schopní jednoducho odsledovať, bol počet položiek (teda počet
paralelných úloh).
Pre tím podpory sme použili WIP definovaný na stĺpec. To preto, že sme
potrebovali rýchlejšiu reakciu keď limit bol prekročený.
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Pocta WIP limitu
Aj keď rešpektovanie WIP limitu znie v teórii jednoducho, je veľmi ťažké
ho ctiť aj prakticky. Znamená to, že niekedy musíte povedať „nie“.
Skúsili sme rôzne prístupy ako to dosiahnuť.

Diskusia pri tabuli
Ak bolo identifikované porušenie pravidla, zavolali sme zástupcu klienta
k tabuli a spýtali sa ho čo chce dosiahnuť. Na začiatku najčastejším
dôvodom porušenia WIP limitu bola iba neskúsenosť. V niektorých
prípadoch sme zistili rôzne pohľady na priority, typickým príkladom bol
člen tímu špecialistov pracujúci v špecifickej oblasti. Konflikty sme mali
iba v týchto momentoch, väčšina problémov bola vyriešená diskusiou pri
tabuli.

Priradenie sekcie pretečenia
Ak bolo veľmi kontroverzné povedať „nie“, a navyše odstránenie
položiek bolo ťažké, presunuli sme položky s nízkou prioritou do sekcie
tabule „pretečenie“ v momente keď boli WIP limity prekročené. Na
položky, ktoré boli naviac, sme aplikovali dve pravidlá:
1. Na tieto položky nezabudneme. Kedykoľvek budeme mať čas,
tak ich spracujeme.
2. Budete informovaní keď ich zrušíme.
Už po dvoch týždňoch bolo zrejmé, že položky, ktoré boli naviac, sa
nebudú spracovávať, a preto ich manažér tímu mohol konečne odstrániť.
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Obrázok 5. Nákres kanban tabule pre tím podpory, sekcia
„pretečenie“ ja úplne vpravo (overflow).

26
Ktoré úlohy sa dostanú na tabuľu?
Už pomerne skoro sme sa rozhodli nedávať všetku prácu, dokončenú
tímom, na tabuľu. Monitorovaním záležitostí ako telefonáty alebo pitie
kávy by zmenilo Kanban tabuľu na administratívne monštrum. Sme tu,
aby sme riešili problémy . Takže sme sa rozhodli dávať na tabuľu iba
úlohy s veľkosťou >1 hodina, čokoľvek menšie bolo považované za
„biely šum“. Jednohodinový limit fungoval celkom dobre a bola to jedna
z vecí, ktorú sme nezmenili (niekoľkokrát sme museli naše predpoklady
o dopadoch šumu upraviť, ale o tom neskôr).

Obrázok 6. Začali sme s predpokladom, že celková kapacita bola
tvorená dvoma typmi práce, väčšia práca (projekty) a menšia
(podpora). Sledovanie rýchlosti na projektoch nám indikovalo dátum
dodávky, ak to bolo potrebné. „Biely šum“ (menšia podpora < 1h,
porady, káva, pomoc kolegom) bola vždy očakávanou.
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Ako odhadovať?
Toto je nekonečná téma a určite existuje viacero odpovedí:


Odhadujte pravidelne.



Odhadujte keď je to potrebné.



Použite odhad v ideálnych dňoch alebo story pointoch.



Odhady sú neurčité, použite veľkosť trička (S, M, L).



Neodhadujte alebo odhadujte
oneskorenia to vyrovnáva.

iba

vtedy,

keď

cena

Tak trochu ovplyvnení Scrumom (keďže s ním sme začali), rozhodli sme
sa začať so story pointami. V praxi ale tímy považovali story pointy za
ekvivalent človekohodiny (bolo to prirodzenejšie). Na začiatku boli
odhadnuté všetky stories. Neskôr sa manažéri naučili, že ak udržia počet
paralelných projektov nízky, predstavitelia zákazníkov tak nebudú čakať.
Takisto sa naučili, že v prípade náhlej zmeny, môžu zmeniť priority
a riešiť tak problém.
Potreba dátumu dodávky tak už nebola veľkým problémom. Viedlo to
manažérov k nežiadaniu skorých odhadov vopred. Urobili to iba vtedy,
keď sa báli, že klienti budú čakať.
Raz sa stalo, že manažér stresovaný telefonátom, sľúbil dodanie projektu
„na konci tohto týždňa“. Majúc projekt na Kanban tabuli bolo
jednoduché odhadnúť vývoj (zrátať ukončené stories) a predpokladať, že
po jednom týždni bolo dokončených 25%. Preto boli potrebné ďalšie tri
týždne. Po konfrontácii tohto faktu sa manažér následne rozhodol zmeniť
priority projektu, zastaviť paralelnú prácu a urobiť tak dodávku možnou.
Vždy konfrontujte túžby s tabuľou .
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Čo znamená odhadovaná veľkosť? Je to
lead time alebo čas práce?
Naše story pointy reflektujú dobu práce, teda koľko hodín
neprerušovaného úsilia očakávame v každej story. Nie lead time (alebo
kalendárny čas, alebo hodiny čakania). Meraním počtu story pointov,
ktoré dosiahli stav „hotovo“ každý týždeň (rýchlosť), môžeme dedukovať
lead time.
Každú story sme odhadli iba raz, naše odhady počas práce sme nemenili.
To nám dovolilo minimalizovať čas tímu strávený na odhadoch.

28
Ako sme teda skutočne pracovali?
Kanban je skutočne veľmi nenútený, pretože môžete pracovať rôznymi
spôsobmi. Môžete nechať tím pracovať podľa naplánovaného časového
plánu alebo ich nechať robiť aktivity vtedy, keď bolo identifikovaný
nejaký impulz pre prácu.

Obrázok 7 Objavenie sa troch úloh v backlogu odštartuje plánovanie
a odhadovanie.
Zvolili sme si dve opakujúce sa udalosti:


Denné stretnutie – s tímom pred tabuľou pre identifikáciu
problémov a podporu „pohľadu na víziu“ pomocou úloh
všetkých členov tímu.



Týždenné
plánovanie
iterácií
a kontinuálnemu zlepšovaniu.
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Nám to fungovalo výborne.

Denné stretnutia
Denné stretnutie boli podobné denným scrumom. Toto stretnutie
prebiehalo po dennom „Scrume scrumov“ s účasťou všetkých tímov
(vývoj, testeri, prevádzka). Scrum scrumov dal dôležité vstupy pre
Kanban tímy ako napr. s ktorými problémami by sme sa mali zaoberať čo
najskôr, alebo s ktorými mal vývojový tím najväčšie problémy. Na
začiatku tieto stretnutia často navštevovali manažéri ponúkajúc riešenia
a prioritizujúc rozhodnutia. Neskôr, ako sa tímy zlepšovali
v samoorganizácii, manažéri prichádzali na tieto stretnutia sporadicky (ale
nikdy neboli ďaleko pre prípad potreby).

Plánovanie iterácie
Raz do týždňa sme plánovali iteráciu. Dodržiavali sme týždenný rozvrh
v pevne stanovenom čase pretože sme zistili, že ak sme si toto stretnutie
nenaplánovali, tak čas bol strávený inými prioritami . A potrebovali
sme sa viac rozprávať. Typická agenda bola:


Aktualizácia grafov a tabule. (Projekty sú ukončené keď sú
presunuté na „tabuľu Hotovo“).
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Obzretie sa za posledným týždňom. Čo sa stalo? Prečo to tak
bolo? Čo sme mali spraviť aby to bolo lepšie?



Zmena WIP limitov (ak je to potrebné).



Spodrobnenie úloh a odhad nového projektu (ak to bolo
potrebné).

V princípe bolo plánovanie iterácie kombináciou odhadovania
a kontinuálneho zlepšovania. Malé až stredne veľké položky boli
vyriešenie na mieste vďaka pomoci manažmentu z prvého kontaktu. Ale
sledovanie komplexných, infraštruktúrnych problémov bolo ťažkou
skúškou. Pre ich vyriešenie sme zaviedli možnosť tímom priradiť až 2
problémy tímov ich manažérom.
Pravidlá:
1. Manažér môže
v ktoromkoľvek
momente pracovať na
dvoch položkách.
2. Ak sú obe obsadené,
ďalšiu je možné pridať
iba ak je menej dôležitá
odstránená.
3. Tím rozhoduje kedy je
problém vyriešený.

Toto bola pozitívna zmena. Tímy zrazu videli manažérov ako im
pomáhajú, a to dokonca aj s ťažkými problémami. Kedykoľvek mohli
ukázať na problém a spýtať sa na stav jeho riešenia. Nebolo na nich
zabudnuté pri zmene pravidiel inou, novou, vysoko prioritnou stratégiou.
Jedným príkladom vážneho problému bolo, keď prevádzka nedostávala
podporu vývojárov pri výskyte chyby. Potrebovali pomoc s rozpoznaním,
ktorá časť systému spôsobovala daný problém, ale keďže vývojári boli
zaneprázdnení vyvíjajúc novú funkčnosť, problémy sa iba kopili. Nebolo
prekvapením keď prevádzka cítila, že vývojári nevenujú veľa úsilia
kvalite.
Keď sa tento problém objavil, bol najprv eskalovaný líniovým
manažérom a potom vedúcemu oddelenia. Vedúci naplánoval schôdzku
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spolu so vedúcim vývoja. V diskusii sa manažéri dohodli, že kvalita je
najdôležitejšia, a preto sa dohodli na podpore – každý sprint bude
vývojový tím dostupný „na zavolanie“ a bude okamžite dostupný pre
prevádzku. Potom čo bola zabezpečená podpora manažmentu, vedúci
vývoja vytvoril zoznam kontaktných osôb, ktoré budú podporovať
prevádzkové tímy. Toto riešenie okamžite vyskúšali očakávajúc, že plán
nebude fungovať. No tentokrát boli domáce úlohy spravené a problémy
boli považované za vyriešené. Prevádzkovým tímom to prinieslo značnú
úľavu.

29
Hľadanie konceptu plánovania, ktorý by
fungoval
Príbeh
Dodnes si pamätám bod zvratu jedného tímu. Sedel som s nimi na ich
druhom stretnutí, na ktorom odhadovali.Tím sa zablokoval na projekte,
ktorý nevedeli ako odhadnúť. Existovalo príliš veľa neznámeho a celé
odhadovanie sa tak úplne zastavilo. Namiesto toho, aby som do toho
vstúpil, požiadal som ich, aby zmenili proces tak, aby našli lepšie riešenie.
Vedení ich manažérom, prijali výzvu a začali vytvárať ich vlastné
riešenie. Táto udalosť bola dôležitým bodom zvratu, dôležitá „výhra“,
z ktorej sa vyvinuli v tím s vysokou dôverou. Po tejto udalosti sa začali
vyvíjať tak rýchlo, že my sme im museli uhnúť z cesty.
O dva mesiace neskôr ma po retrospektíve zastihol ich manažér. „Mám
problém“, povedal ukazujúc na Kanban tabuľu jeho tím: „Nemáme
žiadne skutočné problémy. Čo máme robiť?“

Znovaobjavovanie plánovania
Porady odhadovania s použitím plánovacieho pokeru zahrňajúce všetkých
členov tímu nefungovali pre prevádzkové tímy veľmi dobre. Tu sú
niektoré z dôvodov:
1. Znalosti boli v tíme distribuované veľmi nerovnomerne.
2. Najčastejšie rozprávala iba jedna osoba.
3. Členovia tímu chceli adresovať urgentné záležitosti, ktoré im
horeli na stoloch.
Experimentovaním však tímy prišli s inými procesmi odhadovania. Každý
z nich fungoval dobre pre ten či onen tím.
83
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Prístup 1 – Posúvanie a skúmanie



Pre každý projekt/story priradťe pár pozostávajúci zo seniora
a juniora (teda každá osoba, ktorá pozná danú story veľmi dobre
a druhá osoba, ktorá ju nepozná). Toto pomohlo zdieľať znalosti.



Zostávajúci členovia tímu vybrali story, ktorú chcú pomôcť
odhadnúť (ale s limitom štyroch ľudí na story, aby diskusie boli
efektívne).



Každý odhadovací tím urobí rozdelenie story na úlohy a ak je to
nutné, tak ich odhadne.



Potom si tímy vymenia stories a preskúmajú prácu iného tímu
(jedna osoba z tímu „zostane v pozadí“, aby vysvetlila prácu tímu
inému tímu).



Hotovo!

Celé stretnutie odhadovania trvalo typicky 45 minút a energia zostala
počas celého stretnutia veľmi vysoká. Typicky boli navrhnuté 1-2 úpravy
keď stories boli posunuté a preskúmané inými očami.
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Prístup 2 – schválenie seniorom, potom
odhadovanie
Dvaja seniórni členovia tímu urobili preskúmanie story/projektu pred
samotným plánovaním z vyššej úrovne. Analyzovali architekturálne
riešenia a rozhodli sa pre jedno ako riešenie problému. Po dokončení sa
do procesu zapojil tím a rozdelil story na úlohy použitím navrhovaného
riešenia ako začiatočného bodu.

Obrázok 8. Rozdelenie problémov na úlohy s preskúmaním iným
tímom počas plánovania.

30
Čo merať?
Je tu mnoho vecí, ktoré môžu byť merané – čas cyklu (čas odkedy bol
problém odhalený až po riešenie), rýchlosť, fronty, burn down grafy...
Dôležitou otázkou je, ktorá metrika môže byť použitá pre zlepšenie
procesu. Moja rada je experimentujte a uvidíte čo vám funguje. Naučili
sme sa, že burndown grafy boli ťažkou muníciou pre akýkoľvek projekt
kratší než 1-4 týždne. Základný progres mohol byť stále meraný
pohľadom na Kanban tabuľu (koľko stories bolo v backlogu a koľko
z nich bolo dokončených).
Kandidát na
metriku
Čas cyklu

Pre

Proti

Jednoduché meranie.
Nie je potrebné
odhadovanie.
Začína a končí
zákazníkom.

Neberie do úvahy
veľkosť.

Celková rýchlosť
(agregovaná cez
všetky typy práce)

Hrubý, ale
jednoduchý, indikátor
pre usmerňovanie
zlepšení a variácií.

Nepomáha predvídať
dátumy dodávky pre
špecifické typy práce.

Rýchlosť podľa typu
práce

Presnejšia metrika ako
celková rýchlosť.

Aby bola použiteľná, je
nutné, aby začala
potrebami zákazníka až
pokiaľ nie sú dodané.

Dĺžky fronty

Rýchly indikátor
kolísania dopytu.
87

Je náročnejšia na
sledovanie v porovnaní
s celkovou rýchlosťou.
Nepovie, či príčinou je
nerovnomerný dopyt
alebo nerovnomerná
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Jednoduchá
vizualizácia.

kapacita.
Prázdna fronta môže
indikovať nadmernú
kapacitu.

Začali sme meraním „Rýchlosť podľa typu práce“ a „Dĺžky front“.
Rýchlosť podľa typu práce je jednoduchá na meranie a funguje. Dĺžky
front sú dobrým indikátorom, keďže môžu byť rozpoznané okamžite
(v momente keď viete kde ich hľadať).

Obrázok 9. Úzke hrdlá a príležitosti. Červenou farbou označené
karty ukazujú ako sa vytvorili fronty odstránením úzkeho hrdla
v testovaní. Absencia akejkoľvej fronty v stĺpci Podpora indikuje, že
pre prácu typu podpora nie je žiadne čakanie. Toto je dobré
znamenie vysokej úrovne služieb.
Nepoužili sme kumulatívny diagram toku, ale bolo by to zaujímavé.
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Nepoužili sme ho, keďže Kanban tabuľa a graf rýchlosti nám poskytovali
dostatočné množstvo informácií, prinajmenšom v počiatočných fázach.
Úzke miesta, neočakávanosti a nadpráca mohli byť stále ľahko
rozpoznateľné a ich vyriešenie nám trvalo prvých šesť mesiacov.

31
Ako sa veci začali meniť
Tri mesiace po predstavení Kanban bol tím administrácie systémov
odmenený manažmentom ako „najvýkonnejší tím“ IT oddelenia.
V rovnakom čase bol tím administrácie systémov zvolený ako jedna
z troch „pozitivnych skúseností“ v retrospektíve celej spoločnosti.
Retrospektíva spoločnosti je udalosťou celej firmy ktorá sa uskutočňuje
každých 6 týždňov. Tentokrát to bolo prvýkrát čo sa na zoznam top 3
dostal tím. A to dokonca pred troma mesiacmi boli tieto tímy úzkym
hrdlom, s ktorým bolo najviac ľudí nespokojných.
Kvalita služby sa zreteľne zvýšila. Ako sa to teda stalo?
Kľúčovým momentom bolo keď si každý začal vyberať prácu a to spolu,
súčasne. Manažéri poskytli jasné ciele a chránili tím od práce, ktorá
nebola náležitá. Tímy tak mali priestor pre zodpovednosť za kvalitu
a koncové termíny. Trvalo to približne tri až štyri mesiace kým si to sadlo,
ale potom to už fungovalo hladko. Neznamená to, že sa už nevyskytol
žiaden problém (to by znamenalo, že už nemáme prácu, že? ) – čelili
sme ale novým výzvam ako napr. „ako udržíme motiváciu tímu tak, aby
sa zlepšovali (ak už viac nie sú úzkym hrdlom)?”
Dôležitou časťou puzzle samoorganizácie bolo predstavenie konceptu
„jeden prevádzkový kontakt pre každý tím“. Znamenalo to, že každý
vývojový tím mal jeho vlastný osobný kontakt podpory. Kanban to
umožnil tým, že dovolil sa členom tímu prevádzky samoorganizovať,
predchádzajúc tak nadpráci a dovoľujúc kontinuálne zlepšenie. Predtým si
náhodná osoba vybrala prácu z fronty, vyriešila to najlepšie ako vedela
a potom pokračovala s ďalšou prácou. Akékoľvek nedorozumenie
znamenalo začať nanovo s ďalšou požiadavkou podpory. Keď bol
predstavený koncept jeden-na-jedného, tím podpory mal zrazu príležitosť
reagovať rýchlo na zlé vstupy a problémy kvality ovplyvňujúce systém.
Kuriózna príhoda – po nejakom čase sa vyvinuli vlastné komunikačné
protokoly. Tím prevádzky začal používať pre vývojárov, ktorých dobre
91
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poznali, komunikátor. Email používali pre tých, ktorí písali lepšie než
rozprávali cez telefón. Ak to bol najrýchlejší spôsob ako vyriešiť problém
.
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Predtým

Obrázok 10. Predtým: prvý líniový manažér je kontaktom pre tím.
Čokoľvek je dôležité urobiť ide cez neho. Malé problémy, typicky
problémy vývoja, sú prijímané cez systém sledovania chýb. Je tu
málo interakcie človek-človek.
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Potom

Obrázok 11. Potom: “jeden operačný kontakt na tím” je spustený.
Vývojové tímy rozprávajú priamo s definovanou kontaktnou osobou
v prevádzke. Množstvo interakcií človek-človek. Členovia tímu
prevádzky samoorganizujú prácu použitím Kanban tabule. Manažér
cielene zameriava tím na veľké projekty a poskytuje zálohu v prípade
objavenia sa veľkých problémov.
Ale aký to mal dopad na výkonnosť tímu?

Obrázok 12. Celková rýchlosť a rýchlosť projektu meraná v story
pointoch „hotovo“ za daný týždeň. Celková rýchlosť je sumou
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meranou cez všetky stĺpce, Projektová rýchlosť reprezentuje časť
venovanú „projektom“ (väčšia práca, napr. upgrade hardvéru). Dve
minimá odpovedajú po prvé: týždňu kedy skoro všetky členovia tímu
cestovali a po druhé: hlavný release vývoja.
Napriek tomu tím ukázal celkovo pozitívny trend. V rovnakom čase
investoval veľa do zdieľania vedomostí použitím párového
programovania.
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Pozrime sa na výkonnosť tímu DBA:

Obrázok 13 Celková rýchlosť a malé úlohy podpory. Minimum
v polovici korešponduje Vianociam.
Celková rýchlosť sa zlepšuje, ale s veľkými variáciami. Veľkosť variácie
inšpirovala tím sledovať počet malých úloh podpory (úlohy boli malé
preto, aby boli na Kanban tabuli). Ako môžete vidieť, graf indikuje
zreteľnú inverznú koreláciu medzi počtom malých úloh podpory
a celkovou rýchlosťou.
Tím podpory začal robiť Kanban neskôr než ostatné dva tímy, takže preto
nemáme tak veľa údajov.

Rast vyzrelosti
Identifikácia oblastí s problémami bola jednoduchá. Ale rozpoznanie
najväčšej príležitosti pre zlepšenie bolo ťažké. Kanban tabuľa poskytla
úplne novú úroveň transparentnosti. Nielen, že bolo jednoduchšie
poukázať na problémy, ale boli vznesené dôležité otázky ohľadom toku,
zmien a front. Ako nástroj pre rozpoznanie problémov sme začali
používať fronty. O štyri mesiace neskôr, potom čo sme začali
s Kanbanom, manažéri aktívne identifikovali zdroje variácií, ktoré
zraňovali tímy.
Ako sa tímy vyvíjali z individualít na samoorganizované jednotky,
manažéri rozpoznali, že sa potýkajú s novými výzvami vedenia ľudí.
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Museli sa viac zaoberať problémami ľudí a vytvárať dohody. Nie je to
bezbolestný posun – otvorene priznali, že si to vyžadovalo nové znalosti
a energiu. Túto výzvu ale prijali a stali sa tak lepšími vodcami.

32
Naučené lekcie
Znižovaním rozpracovanej práce sa
objavia obmedzenia
Všetky tímy štartujú s pomerne štedrými limitmi rozpracovanej práce
(WIP). V tom čase bola väčšina energie spotrebovaná vytvorením toku
a uistením sa, že organizácia dostáva potrebnú podporu.
Najskôr manažéri chceli mať viacero projektov, ktoré by bežali súčasne,
ale po niekoľkých týždňoch bolo evidentné, že pre riešenie projektov
s nízkou prioritou nie je dostatok kapacity. Bol potrebný iba jeden pohľad
na tabuľu aby ste uvideli, že sa na nízkoprioritných veciach nezačala
žiadna práca. To prinútilo manažérov znížiť počet projektov na tím.
Postupne, tak ako sa tok zameral na prácu s vysokou prioritou, začali sme
uťahovať WIP limity. Bolo to urobené znížením počtu prebiehajúcich
projektov (stĺpcov) z troch na dva a neskôr na jeden. Boli tak rozpoznané
obmedzenia mimo dosah tímu. Členovia tímu začali hlásiť, že
nedostávajú podporu od iných, takže sa manažéri zamerali práve na nich.
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Ďalším rozpoznaným problémom bolo ako zlý vstup od iných tímov
poškodzuje výkonnosť. Bolo ťažké udržiavať hladký a rýchly tok keď
prichádzajúce položky potrebovali konštantne korekciu.
Tieto problémy pred štartom neboli viditeľné. Problém bol skôr „aké
problémy majú byť riešené čo najskôr“ – a následné dosiahnutie spoločnej
dohody, ktorá by to pokrývala. S Kanban tabuľou každý mohol vidieť ako
špecifické problémy ovplyvňujú tok, čo umožnilo ľahšie vytvoriť popud
pre riešenie problému za organizačnými hranicami.

Tabuľa sa bude priebežne meniť,
rozloženie nie je vyryté v kameni
Všetky Kanban tabule sa postupom času menili. Znamenalo to typicky
dva až tri zmeny rozloženia než tím zistil čo funguje dobre. Takže
investovať veľa času do prvého rozloženia tabule je pravdepodobne
zbytočné. Uistite sa, že budete môcť ľahko zmeniť tabuľu. My sme
použili čiernu pásku. Bolo jednoduché ju presúvať a mohla byť použitá
tak na stenách ako aj na tabuli. Ďalší spôsob, ktorý som videl, boli
nakreslené čiary na tabuli použitím hrubšieho zvýrazňovača (ale uistite sa,
že sa dá zmazať! ).
Nižšie je uvedený typický príklad optimalizácie rozloženia. Priority sa na
začiatku často menia, takže aby sme sa vyhli presunu celého stĺpca tam
a späť, tím namiesto toho zvýrazní číslo priority nad celým stĺpcom.
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Obrázok 14. Jedna z prvých kanban tabúľ s papierikmi pre aktuálne
priority
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Nebojte sa experimentovania a zlyhania
Lekcia, ktorú som naznačil v tomto príbehu, je, že skutočne neexistuje
koniec. Zlyhali sme v bode, keď sme si mysleli, že nejaký koniec vôbec
je. Namiesto toho sme objavili nekonečné experimentovanie a učenie sa.
Nikdy nezlyhať znamená sa nič nenaučiť. Na našej ceste sme zlyhali
veľakrát (zlý dizajn tabúľ, odhady, redudantné burndown grafy...) –
zakaždým sme sa ale naučili aj niečo nové a dôležité. ako by sme niečo
mohli naučiť ak by sme s tým prestali?
Úspech Kanban nateraz inšpiroval manažment tímov a Scrum tímy začať
experimenty s Kanban tabuľami. Možno práve táto kniha môže
napomôcť!

Čo si odniesť na záver
Začnite retrospektívami!
Je to mnoho možností a vecí na premýšľanie, že? Dúfam, že táto kniha
pomohla objasniť aspoň niečo z tej hmly. Aspoň to čo u nás fungovalo .
Ak vás zaujíma zmena a zlepšenie vášho procesu, nechajte nás urobiť
rozhodnutie za vás. Ak nerobíte pravidelne retrospektívy, začnite práve
tým! A uistite sa, že vedú k reálnej zmene. Ak je to nutné, pokúste sa
získať externého mediátora.
V momente, keď retrospektívy fungujú, práve ste začali cestu vývoja
dostatočne správnych procesov vo vašom kontexte - či už založených na
Scrum, XP, Kanban alebo ich kombinácii. Alebo čokoľvek iné.

Nikdy neprestaňte experimentovať!
Kanban alebo Scrum nie je cieľ, cieľom je neustále učenie sa. Jednou
z výborných vecí na softvéri je rýchla spätná väzba, ktorá je kľúčom
k učeniu. Takže používajte spätnú väzbu! Pýtajte sa na všetko,
experimentujte, zlyhajte, učte sa a potom opäť experimentujte. Nebojte sa,
že to nebude správne hneď od začiatku, pretože nebude! Jednoducho
niekde začnite a posuňte sa ďalej.
Jediným skutočným zlyhaním je zlyhanie v poučení sa zo zlyhania.
Ale, pozor, aj z tohto sa môžete poučiť.
Veľa šťastia a užite si tú jazdu!

/Henrik a Mattias, Stockholm 2009-06-24
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H: To je všetko čo máme?
M: Asi áno. Ukončme to.
H: Možno by sme im mali povedať kto vlastne sme?
M: Dobrý nápad. Možno keď im ukážeme, že sme milí chlapci,
tak dostaneme nejaké konzultačné príležitosti.
H: Tak potom to spravme. Potom im povieme, že je koniec.
M: Áno, máme aj inú prácu a takisto aj naši čitatelia.
H: Vlastne, moja dovolenka sa práve začína :o)
M: Áaale, neprovokuj.
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