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Codzienna rzeczywistość

Czemu nie może być tak?

Co klient 
naprawdę 
potrzebował

Jak to zostało 
zaimplementowane 
przez programistę

Kiedy to zostało 
dostarczone

Co to oznacza dla
 klienta
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 "How long would it 
take your 

organization to 
deploy a change that 

involves just one 
single line of code?”

Mary Poppendieck asks:

W naszym przypadku zajmuje to nie więcej 

niż 15 minut!



  

Jak to osiągnąć?

1. Automatyzuj tworzenie wersji oraz proces      

     jej  instalacji

2. Automatyzuj testy jednostkowe i statyczną 
     analizę kodu

3. Automatyzuj testy akceptacyjne

4. Automatyzuj wydawanie wersji



  

{Jak to robimy?}

Przegląd kodu

Statyczna analiza kodu

Testy jednostkowe
Testy integracyjne

Testy akceptacyjne
Testy migracji bazy danych

Migracja bazy odbywa się w ten sposób, że zawsze można 
wrócić do poprzedniej wersji produktu!



  

Wdrożenie na serwer Release 
Candidate – lustrzane odbice 

serwera produkcyjnego

Testy akceptacyjne/manualne 
zespołu deweloperskiego



  

Wdrożenie na serwer Produkcyjny 
– z niewidoczną funkcjonalnością

Testy instalacji



  

Serwer RC
# Database# Database
dataSource.url=jdbc:postgresql://db.app.atsisa.com:5432/app_rc
dataSource.username=app_admin
dataSource.password=Abc

# Mail
mail.sender=apprc@atsisa.com
support.mail=supportrc@atsisa.com

# App Settings
grails.mail.default.from=apprc@atsisa.com
grails.appURL=https://apprc.atsisa.com

#Statistic
statistic.codeId=9

Instalacja na poszczególne serwery 
odbywa się w ten sam sposób,

a specyficzne ustawienia przetrzymywane są 
w pliku konfiguracyjnym

Serwer PROD
# Database# Database
dataSource.url=jdbc:postgresql://db.app.atsisa.com:5432/app_prod
dataSource.username=app_admin
dataSource.password=Def

# Mail
mail.sender=app@atsisa.com
support.mail=support@atsisa.com

# App Settings
grails.mail.default.from=app@atsisa.com
grails.appURL=https://app.atsisa.com

#Statistic
statistic.codeId=39



  

Panel do włączania/wyłączania danej 
funkcjonalności dla poszczególnych osób

Testy akceptacyjne/manualne product ownera



  

User 2User 1

Strategie rozwijania UI poprzez włączenie 
poszczególnym użytkownikom/grupom danej 

funkcjonalności
feature1



  

  <feature:enabled feature="searchInput">
       <form class="form-search">
              <input type="text" class="input-medium search-query">
             <button type="submit" class="btn">Search</button>
      </form>
  </feature:enabled>

  withFeature('searchInput') {
    // do something
  }

  withoutFeature('searchInput') {
    // do something
  }

Testy wydajnościowe poprzez włączanie 
poszczególnym użytkownikom/grupom danej 

funkcjonalności



  
Średni czas wdrożenia funkcjonalności na serwer produkcyjny od rozpoczęcia 

pracy to 4 dni!

Czas cyklu jest najważniejszą z metryk



  

Jak skracać czas 
cyklu? 



  

Zrównoleglenie wykonywania 
testów – zwrot z testów nie może 

przekraczać 10 minut

W naszym przypadku jest 

to blisko 1300 testów 
automatycznych



  

Automatyzuj pomiar statycznej analizy kodu



  

Automatyzuj pomiar pokrycia kodu



  

Mierz liczbę wprowadzonych defektów



  

Badaj prędkość zespołu, obrazującą wielkość działających, 

przetestowanych i gotowych do użycia funkcjonalności



  

Wyznacz 
średnią liczbę 

dziennych 
instalacji 3



  

Określ czas tworzenia wersji wraz ze wszystkimi testami 
automatycznymi oraz instalacją produktu na serwerze

Każda zmiana na repozytorium kodu 
wyzwala procedurę
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