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Poděkování

Tato kniha by nikdy nevznikla bez pomoci všech testerů v Microsoftu. Mnoho z nich pomohlo přímo, 
hodnocením jednotlivých kapitol nebo tím, že psali o svých zkušenostech s testováním. Ostatní 
pomohli tím, že spoluvytvářeli tradici testování v Microsoftu, nebo tím, že inovovali způsob, jakým 
toto testování provádíme.

Z praktických důvodů není možné uvést zde jména všech devíti tisíc testerů (zejména s ohledem 
na to, že psaní této knihy napomohli i bývalí zaměstnanci, lidé z jiných oborů, a dokonce i externí 
recenzenti). Na druhou stranu bychom rádi uvedli jména alespoň několika lidí, jejichž přínos pro 
tuto knihu byl zásadní.

Tato kniha vznikla na základě názorů, návrhů a zpětné vazby mnoha současných i bývalých zaměst-
nanců Microsoftu. Mezi nejvýznamnější z nich patří Michael Corning, Ed Triou, Amol Kher, Scott 
Wadsworth, Geoff Staneff, Dan Travison, Brian Rogers, John Lambert, Sanjeev Verma, Shawn 
McFarland, Grant George, Tara Roth, Karen Carter-Schwendler, Jean Hartman, James Whittaker, 
Irada Sadykhova, Alex Kim, Darrin Hatakeda, Marty Riley, Venkat Narayanan, Karen Johnston, Jim 
Pierson, Ibrahim El Far, Carl Tostevin, Nachi Nagappan, Keith Stobie, Mark Davis, Mike Blaylock, 
Wayne Roseberry, Carole Cancler, Andy Tischaefer, Lori Ada-Kilty, Matt Heusser, Jeff Raikes, Micro-
soft Research (zvláště Amy Stevenson), Microsoft Test Excellence Team, Microsoft Test Leadership 
Team a Microsoft Test Architect Group.

Rovněž bychom rádi poděkovali Lynnu Finnelovi, jenž se ujal funkce projektového redaktora, a kte-
rý nás podporoval a povzbuzoval po celou dobu práce na této knize.
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Úvod

Stále si pamatuji ono ráno, někdy na sklonku podzimu roku 2007, kdy můj tehdejší manažer Ken 
Johnston utrousil: „Měl bys napsat knihu.“

Zrovna se vrátil z oborové konference o testování, kde měl přednášku (ne náhodou nazvanou „Jak tes-
tuje software Microsoft“), a byl nadšen z toho, jak ji publikum přijalo. Ken přednáší rád, ale z nějaké-
ho důvodu se domníval, že bych to měl být já, kdo napíše knihu.

Z legrace jsem odpověděl: „Jasně, proč ne.“ Navrhl jsem, že by kniha mohla zahrnovat mnoho témat, 
o kterých vyučujeme v našich kursech testování, a navíc bychom si mohli trochu zafušovat do jiných 
přístupů k testování, jež se v Microsoftu používají. Mohlo by to být zajímavé, ale o testování existují 
tuny knížek – několik desítek z nich jsem sám přečetl, takže to náhodou vím – a některé z nich jsou 
opravdu dobré. Jaký přínos pro komunitu testerů by mohla mít další kniha?

Chtěl jsem Kenovi celý ten nesmysl rozmluvit, ale pak jsem si uvědomil jednu zásadní věc. V Micro-
softu poskytujeme jedny z nejlepších kursů v oblasti testování softwaru na světě. Výukové materiá-
ly a struktura kursů jsou úžasné, ale to není zdaleka všechno. Důvod, proč jsou ty kursy tak skvělé, 
spočívá ve způsobu, kterým instruktoři vnášejí do výkladu různé historky, příběhy ze života, a vše-
lijaké drobné, ale důležité postřehy. Díky tomu si posluchači odnášejí skutečně hluboké vědomosti. 
Napadlo mě, že kdybychom dokázali sepsat příběhy a informace o tom, jak se různé metody testo-
vání uplatňují přímo v Microsoftu, mohla by z toho být docela zajímavá kniha. Začal jsem přemýš-
let i o věcech, které nevyučujeme, o různých nových nápadech, a přišlo mi, že by to mohlo čtenáře 
bavit. Uvědomil jsem si, že v mých nejoblíbenějších knihách o programování se zpravidla prolíná IT 
slang se spoustou různých zábavných historek.

Najednou jsem se přistihl, jak píšu návrh na vydání knihy. Šablona začala vypadat celkem k světu, 
objevila se v ní čtyři hlavní témata, a kniha dostávala základní tvar. Přišlo mi vhodné uvést čtenáře 
do kontextu kapitolami o celkovém přístupu Microsoftu k lidem a tvorbě softwaru. Další dvě části 
knihy budou pojednávat o průběhu testování a o nástrojích, které používáme. Závěrečná část bude 
o budoucnosti testování v Microsoftu. Poslal jsem návrh do našeho vydavatelství Microsoft Press, 
a ačkoli jsem byl stále nadšen z možností, které kniha skýtá, tak trochu jsem doufal, že mi z vyda-
vatelství napíšou, že je to celé hloupý nápad a že je nemám otravovat. To se ovšem nestalo a krátce 
nato jsem se ocitl před obrazovkou počítače a dumal, jak napsat první větu.

Již od začátku jsem chtěl, aby první dvě kapitoly napsal Ken. Je manažerem už celá léta, a všechny 
ty věci o vedení lidí jsou hlavně jeho parketa. Zhruba v době, kdy jsem návrh odesílal, Ken opustil 
naši skupinu a začal se věnovat skupině Office Online. Krátce poté začalo být zjevné, že by měl Ken 
napsat i kapitolu o tom, jak testujeme Software a služby. Stal se mezitím ve společnosti vůdčí osobností 
v oblasti testování webových služeb, a bylo by ode mne hloupé, kdybych ho nenechal napsat kapito-
lu 14, „Testovaní Softwaru a služeb“. Později jsem požádal Bj Rollisona, jednoho z nejvýznamnějších 
testerů v Microsoftu, aby napsal kapitoly o technikách funkčních a strukturních testů. Bj Rollison 
navrhl náš základní kurs testování a o této oblasti testování ví víc než kdokoli, koho znám. Rovněž 
je to jediný člověk, o kterém vím, že přečetl více knih o testování než já. Ken, Bj a já jsme vytvo-
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řili sehranou autorskou trojici. Každý máme ke psaní dost odlišný přístup, ale ve výsledku se nám 
podařilo dosáhnout vyvážené směsi materiálu i stylistických přístupů, která odpovídá rozmanitosti 
komunity testerů v Microsoftu. Občas v žertu říkáme, že Bj je profesor, Ken se cítí být historikem 
a vypravěčem, a já prostě vstřebávám informace a konstatuji fakta. Ačkoli jsme každý vzali některé 
kapitoly za své, zároveň jsme rozšiřovali a upravovali práci ostatních, takže výsledek je po stylistic-
ké stránce pěkná směsice.

Nemohu dost dobře popsat, jak se každá malá životní překážka mění v gigantický problém, když 
neustále myslíte na psaní své knihy. Poté, co jsem začal psát, jsem v Microsoftu převzal Kenovu 
původní funkci ředitele pro dokonalost testování (Director of Test Excellence). Proč jsem se, u všech 
všudy, rozhodl vzít zcela novou práci se zcela novými úkoly uprostřed psaní knihy? Nevím. Naštěs-
tí mi tato nová role přinesla zcela nový náhled na vedení testování v Microsoftu, což knize neoby-
čejně prospělo.

Po celou dobu psaní jsem se nejvíce děsil toho, co všechno budu muset z knihy vynechat. V Micro-
softu pracuje devět tisíc testerů. Většina z nich používá postupy zde popisované, ale řada z nich 
zároveň dělá různé fantastické a bezvadné věci, které se do knihy nedostaly. Navíc, v téměř každém 
bodě této knihy existují ve firmě drobné odchylky. Snažili jsme se zachytit co možná nejvíce různých 
myšlenek a zároveň ty pasáže, které považujeme za nejdůležitější, podepřít různými příběhy. Musím 
rovněž přiznat, že jsem trochu nejistý ohledně názvu této knihy. Mohl by totiž naznačovat, že jeden 
každý tester v Microsoftu dělá všechno, co je v knize popsáno, což prostě není pravda. V tak počet-
né komunitě testerů a při tak rozsáhlém produktovém portfoliu je zkrátka nemožné psát o testování 
tak, abychom práci každého jednotlivého testera popsali přesně a úplně; učinili jsme tedy některé 
kompromisy. Popsali jsme pouze nejoblíbenější postupy, nástroje a techniky, které testeři v Micro-
softu používají. Ne každý tým dělá vše, co popisujeme, ale většina z nich tak činí. Vše, o čem jsme se 
rozhodli psát, bylo při testování produktů firmy Microsoft úspěšné, takže jednotlivá témata knihy 
jsou sbírkou věcí, o nichž víme, že fungují.

Myslím, že jsme nakonec uspěli, ale jsme testeři, takže víme, že jsme si mohli vést lépe. Bohužel, je již 
načase knihu vydat, ale naštěstí máme plán podpory! Pokud byste chtěli s autory diskutovat o čem-
koli, co v knize najdete, můžete navštívit naši webovou stránku na adrese www.hwtsam.com. Rádi 
uslyšíme, co si o tom všem myslíte.

Alan Page

Komu je tato kniha určena
Tato kniha je určena každému, kdo se zajímá o roli testování při vývoji produktů firmy Microsoft 
nebo o postupy, které Microsoft používá. Kniha nemá nahrazovat jiné skvělé texty o testování soft-
waru; namísto toho popisuje, jak tato firma používá různé testovací techniky a metody vyhodnoco-
vání pro zlepšování svých produktů.

Pro testery v Microsoftu bude tato kniha pravděpodobně zajímavá díky tomu, že se v ní objevují 
postupy a techniky používané v celé společnosti. I pro lidi, kteří se testováním nezabývají, může být 
odhalení role testů v Microsoftu zajímavé a užitečné.

Komu je tato kniha určena
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O čem tato kniha je
Na začátku knihy čtenáře seznamujeme s produkty firmy Microsoftu, o jejích vývojářích, testerech, 
roli testování a o obecném přístupu použitém při návrhu a vývoji softwaru. Druhá část knihy pojed-
nává o řadě běžně užívaných testovacích přístupů a nástrojů. Ve třetí části knihy se budeme věnovat 
některým nástrojům a systémům, jež při práci používáme. V závěrečné části uvádíme některé výhledy 
do budoucnosti testování a řízení kvality v Microsoftu a naše záměry na cestě k této budoucnosti.

Další informace online
Nové a doplněné informace k této knize budou pravidelně zveřejňovány na stránce www.microsoft.
com/learning/books/online/developer (stránka je k dispozici v angličtině). Na této adrese budou zve-
řejňovány případné doplňky k obsahu knihy, články, odkazy na doprovodný materiál, opravy chyb, 
ukázky z knihy a podobně.

Další příběhy a novinky ze světa testování v Microsoftu budou zveřejňovány na adrese www.
hwtsam.com.

Péče o zákazníky
Své připomínky, otázky a nápady související s touto knihou, na něž nenaleznete odpověď na výše 
uvedených webových adresách, prosím, zasílejte e-mailem na adresu vydavatelství Microsoft Press: 
mspinput@microsoft.com, případně poštou na adresu:

Microsoft Press
Attn: How We Test Software at Microsoft Editor
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399

Vezměte, prosím, na vědomí, že na těchto adresách není poskytována podpora softwarových produktů 
firmy Microsoft.

Poznámka redakce českého vydání
Nakladatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou vazbu a bude na 
vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy: 

Computer Press
redakce počítačové literatury
Holandská 8
639 00 Brno
nebo
knihy@cpress.cz.

Další informace a případné opravy českého vydání knihy najdete na internetové adrese http://knihy.
cpress.cz/K1694. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci zaslat komentář nebo dotaz 
týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme.

O čem tato kniha je
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O autorech
Alan Page zahájil svou kariéru softwarového testera v roce 1993 a nastoupil do Microsoftu v roce 
1995. Během své kariéry v Microsoftu se Alan podílel na vývoji několika verzí Windows, prohlížeče 
Internet Explorer a systému Windows CE. Jako člen týmu Windows CE se Alan v roce 2001 stal jed-
ním z prvních test architektů. Alan v roce 2005 nastoupil do týmu pro vývojářskou zdatnost a v sou-
časné době je ředitelem pro vzdělávání testerů v Microsoftu; společně se svým týmem poskytuje tes-
terům technická školení a konzultace.

Ken Johnston je manažerem skupiny vyvíjející a provozující internetovou platformu Microsoft Office. 
Jeho tým vyvíjí prostředky pro správu serverových produktů a služeb a zajišťuje provoz Office Onli-
ne, Office Live, CRM Online a několika dalších služeb. Od svého nástupu do Microsoftu v roce 1998 
Johnston pracoval na mnoha pozicích, mimo jiné jako vedoucí testování Site serveru a MCIS a jako 
test manažer Hosted Exchange, Knowledge Worker Services, Net Docs a služby Microsoft Billing 
and Subscription Platform. Dva a půl roku (v letech 2004 až 2006) zastával pozici ředitele pro vzdě-
lávání testerů v Microsoftu.

Bj Rollison je test architektem v týmu pro vývojářskou zdatnost. Do Microsoftu nastoupil v roce 1994 
a pracoval na vývoji Windows 95. Pracoval rovněž na několika verzích prohlížeče Internet Explorer, 
aplikaci Outlook 98 a na několika menších projektech, načež se stal v roce 1999 ředitelem testová-
ní. Před nástupem do Microsoftu Bj pracoval pro malou japonskou společnost vyvíjející hardwa-
rová a softwarová řešení pro malé podniky. Bj často přednáší na mezinárodních konferencích, při-
spívá do odborných časopisů a vede kursy testování softwaru a automatizace testů na University of 
Washington.

O autorech
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Č Á S T  I

O Microsoftu

V této části najdete:

 Kapitola 1: Vývoj softwaru v Microsoftu
 Kapitola 2: Testeři v Microsoftu
 Kapitola 3: Životní cyklus softwarového vývoje
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K A P I T O L A  1

Vývoj softwaru 
v Microsoftu

V této kapitole najdete:

 Vize firmy Microsoft, naše hodnoty a proč „milujeme tuto společnost!“
 Microsoft je velká softwarová firma
 Vytváříme velkou a efektivní firmu
 Velká společnost a práce v malém
 Zaměstnáváme různé typy softwarových inženýrů
 Microsoft jako globální společnost
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26 Část I: O Microsoftu

Ken Johnston

První část této knihy (kapitoly 1 až 3) obsahuje řadu informací o firmě Microsoft, jejích cílech, orga-
nizaci vývoje produktů a distribuci těchto produktů. Řada věcí z této kapitoly byla již dříve publiko-
vána, ale zatahali jsme trochu za nitky a tak můžeme zveřejnit některé další interní informace.

Řada knih, článků a webových stránek detailně popisuje historii Microsoftu, přesto si ale myslíme, 
že se hodí do této knihy zahrnout krátký přehled se zaměřením na vývoj softwaru v této firmě; díky 
tomu může čtenář pochopit nejen jak, ale i proč software testujeme. Všechny metody a nástroje popi-
sované v knize jsou ovlivněny naší historií, vizí a obchodními cíli.

Vize firmy Microsoft, naše hodnoty 

a proč „Milujeme tuto společnost!“
Softwaroví inženýři se ve skutečnosti málokdy zvlášť odvážou, nepočítáme-li finále mistrovství světa 
ve fotbale nebo v kriketu. Inženýři v Microsoftu nejsou jiní, až na jednu zvláštní příležitost.

Každý rok začátkem října přivezou desítky autobusů tisíce zaměstnanců Microsoftu z areálu 
v Redmondu na stadion Safeco Field, domovské hřiště baseballového týmu Seattle Mariners.  Zde 
se odehrává výroční zasedání firmy, kterého se obvykle účastní bezmála dvacet tisíc zaměstnanců 
přímo a další desítky tisíc online.

Poslední vystoupení má tradičně Steve Ballmer. Pokaždé vtrhne na scénu za bouřlivého jásotu a za 
zvuku hlasité rockové hudby, třeba „Eye of the Tiger“ z filmu Rocky. Steve chvíli řádí na scéně a hecuje 
dav, pak seběhne na hřiště a oběhne všechny mety, přičemž ho ostatní zdraví a povzbuzují. Zastavuje 
se jen aby přítomné vybičoval k ještě většímu jásotu, a nakonec se vrátí na obří pódium. Zpravidla 
se chvíli snaží popadnout dech a pak spolu s ním několikrát unisono zakřičíme můj oblíbený slo-
gan: „Miluji tuhle firmu!“ Záznam této události najdete snadno, zkuste vyhledávání video souborů 
na www.live.com, heslo „Steve Ballmer company meeting“.

Je to pravda; Microsoft je skutečně bezva společnost a pro testery , jak v knize ukážeme, je to ta vůbec 
nejlepší společnost na světě. Naše bohatá historie, skvělé produkty a nevšední tradice (například ono 
výroční zasedání s nepříčetným generálním ředitelem) dělají z Microsoftu skvělého zaměstnavatele 
pro softwarového inženýra.

Během prvních 24 let existence Microsoftu bylo vizí společnosti „osobní počítač na každém stole 
a v každém domě“. Při realizaci tohoto cíle byl Microsoft v mnoha směrech úspěšný. S rapidním roz-
vojem Internetu, se vznikem zařízení jako je Xbox a s postupným zvyšováním významu poskytova-
ných služeb však bylo třeba vizi společnosti aktualizovat. Mezi lety 1999 a 2002 jsme se řídili heslem 
„Nabízíme širokou řadu produktů a služeb, které lidem usnadňují život díky skvělému softwaru — 
kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení“. To byla jednoznačně větší a odvážnější vize než ta původ-
ní, zaměřená čistě na PC, ale nebyla ještě dost velká. V roce 2002 jsme si stanovili novou vizi, která 
zní „Umožnit lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál“. Na obrázku 1.1 je logo 
společnosti z roku 2008, které již naznačuje tuto vizi.
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Obrázek 1.1. Logo společnosti z roku 2008, aktualizované tak, aby znázorňovalo vizi společnosti

Během výročního zasedání v září roku 2008 výkonný ředitel Steve Ballmer představil nové poslání 
společnosti: „Poskytovat nové zkušenosti, které kombinují kouzlo softwaru s možnostmi interneto-
vých služeb na celé řadě zařízení“. Společně s tímto heslem byly na stejném plátně promítány obráz-
ky osobních počítačů, serverů, pokročilých webových aplikací a všemožných zařízení od mobilních 
telefonů po herní konzoly. Naším skutečným posláním je přinést software a služby na každé výkon-
né zařízení připojené k Internetu. Tento cíl platí společně s vizí z roku 2002, takže teď máme vizi 
a poslání. Zajímavé je, že během prezentace tohoto cíle se Steve na chvíli zastavil u otázky, kterou 
jsem si rovněž kladl: co se stalo s naší původní vizí – vaše možnosti jsou naší inspirací? Steve pozna-
menal, že původní cíl „osobní počítač na každém stole a v každém domě“ firmě po léta sloužilo jako 
vize i poslání. Poznamenal, že možná už nikdy nebudeme řídit firmu na základě takto jednoduchého 
a srozumitelného hesla, což ovšem souvisí s naším úspěchem a ohromným vlivem na celý svět. I když 
mám rád původní vizi spočívající v pomoci lidem uvědomit si jejich potenciál, jako inženýr mám 
zároveň rád konkrétnost pojmů jako „software“, „Internet“ a „zařízení“. Jako testera mě to zároveň 
děsí, neboť mi tím opět rozšířili množství testovaných kombinací.

Naše vize a poslání se opírá o šest firemních hodnot: Čestnost a upřímnost, Otevřenost a respekt, 
Ochota přijmout velké výzvy, Nadšení, Odpovědnost a Sebekritičnost. Softwaroví inženýři se nejčastěji 
odkazují právě k hodnotě označované jako Ochota přijmout velké výzvy. Tuto hodnotu zmiňují, když 
mluví o nové úžasné technologii a o nutnosti ji co nejdříve přijmout. Ochota přijímat výzvy zároveň 
zahrnuje schopnost zdravě riskovat; vytrvalost, ale nikoli umíněnost; odvahu, nikoli však zbrklost.

Naplňování našeho poslání a přijímání velkých výzev tvoří společné pouto mezi inženýry v Micro-
softu. Tyto hodnoty pohánějí každého testera při odhalování dalších a dalších chyb, abychom nako-
nec mohli zákazníkům dodat kvalitní produkt.

Když se ptali Stephena Elopa, proč nastoupil do Microsoftu na místo prezidenta obchodní divize 
namísto Jeffa Raikese, který odešel do důchodu, Stephen krom jiného řekl větu, jež u posluchačů 
vyvolala zřetelný ohlas: „Přidat se ke společnosti Microsoft představuje příležitost pozitivně ovliv-
nit život a práci milionů lidí na celém světě; není nic uspokojivějšího, než když vás někdo potká na 
letišti a řekne ‚Podívejte, co jsme dokázali udělat pomocí vašeho softwaru.‘“

Měnit svět pomocí softwaru vyžaduje skvělé produkty a dobrou organizaci, která takové produkty 
dokáže vytvořit. Microsoft je proslulý reorganizacemi své pracovní síly. Ačkoli je tato proslulost zcela 
zasloužená, na nejvyšší úrovni jsme po celé roky měli následující tři divize produktového vývoje:

Divize platforem a služeb (Platform Products and Services Division neboli PSD) – zahrnuje 
Skupinu pro klienty (Client Group), Skupinu pro servery a nástroje (Server & Tools Group) a Sku-
pinu online služeb (Online Services Group).

Kapitola 1: Vývoj softwaru v Microsoftu
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Obchodní divize (Business Division neboli MBD) – zahrnuje Skupinu pro práci s informacemi 
(Information Worker Group), Skupinu pro firemní řešení (Microsoft Business Solutions Group) 
a Skupinu pro sjednocenou komunikaci (Unified Communications Group).
Divize pro zábavu a zařízení (Entertainment and Devices Division neboli E&D) – zahrnuje 
Skupinu pro domácnost a zábavu (Home & Entertainment Group) a Skupinu pro mobilní a inte-
grovaná zařízení (Mobile & Embedded Devices Group).

Tip
Interně se Obchodní divizi říká MBD, což je zkratka anglického označení Microsoft Business 
Division; je to proto, že BD není Z3P (zkratka ze tří písmen) a používání Z3P pro každý produkt 
a oddělení je v naší kultuře pevně zakořeněno.

Veškerý vývoj softwaru je v zásadě řízen jednou z těchto tří divizí. Každá divize je vedena preziden-
tem přímo podřízeným generálnímu řediteli společnosti, který má krom toho další přímé podříze-
né. Od června roku 2008 již Bill Gates pracuje v Microsoftu jen na částečný úvazek, nicméně zřejmě 
v organizační struktuře firmy ještě několik let zůstane (v současné době zaujímá funkci předsedy 
představenstva). Obrázek 1.2 znázorňuje zjednodušenou organizační strukturu Microsoftu.

Obrázek 1.2. Jak tři divize produktového vývoje zapadají do celkové struktury společnosti

Jednotlivé divize produkují mnohamiliardové zisky a mají obrat mezi deseti a dvaceti miliardami 
dolarů, takže je každá z nich sama o sobě větší než některé firmy v žebříčku největších společností 
Fortune 500. Každá divize vyvíjí a podporuje desítky produktů. Některé z těchto produktů přinášejí 
značný obrat a zisk, jiné jsou chápány jako investice a nevytvoří zisk dříve než za mnoho let.

Jednotlivé divize spojuje jejich zaměření na konkrétní segment trhu a typ zákazníků: E&D se zaměřuje 
na zábavu, MBD se zabývá softwarem pro firemní sektor a PSD vytváří základní produkty a platformy, 
na kterých naši partneři a ostatní týmy v Microsoftu staví řešení pro své společnosti a zákazníky.

Náš vedoucí softwarový architekt Ray Ozzie je podřízen přímo generálnímu řediteli, stejně jako 
mnozí další vysoce postavení manažeři – například Kevin Turner (provozní ředitel – COO) a Brad 
Smith (viceprezident týmu pro právní a podnikové záležitosti). Softwaroví inženýři pracují ve všech 
částech společnosti, dokonce i v oddělení lidských zdrojů, nicméně naprostá většina programátorů  
a testerů pracuje v těchto třech divizích.

Předseda 
představenstva

CEO
Generální ředitel

Prezident divize MBD
Prezident divize PSD

Kevin Johnson
Prezident divize 

E&D

Divize produktového vývoje
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Je načase znovu si objednat nová trička
Byl horký, slunný den roku 1998. Steve Ballmer, který ještě nebyl generálním ředitelem ani prezi-
dentem Microsoftu, nechal svolat všechny inženýry pracující na Projektu Atlas do velké zasedačky. 
Den předtím se rozdávala trička projektu Atlas, a já měl to své zrovna na sobě. Při pohledu na tričko 
s obrázkem muže, který nese na ramenou celý svět, mi mělo dojít, že máme potíže – Projekt Atlas 
měl za cíl dodávat software a služby na jakémkoli zařízení, kdykoli a kdekoli. Byli jsme malá skupina 
– kolem dvou set inženýrů – a dostali jsme takto náročný úkol. Z této vize se později stalo oficiální 
poslání Microsoftu, takže je zřejmé, že jsme neměli dost lidí.

Když jsem šel z naší budovy do zasedačky, potkal jsem jednoho z testerů, který utrousil: „Je načase 
objednat nová trička,“ a běžel dál.

Zavolal jsem na něj: „Jak jsi to myslel?“

„Jednoduše,“ řekl, otočil se ke mně a kráčel pozpátku s davem inženýrů. „Dostali jsme trička. Jdeme 
na schůzi, kterou svolal Steve Ballmer. Nechápeš? Tohle je reorganizace.“

„Tohle je třetí tričko projektu, které jsem tenhle rok dostal,“ řekl jsem. „Přece nás nebudou zase reorga-
nizovat.“

No, můj kamarád měl pravdu a já jsem se mýlil – náš tým byl reorganizován, a od té doby ve mně 
slovní spojení „čas objednat nová trička“ vyvolává smíšené pocity. Na jednu stranu to může zname-
nat, že všechno zahodíme a začneme pracovat na jiném projektu úplně od začátku, na druhou stra-
nu je to příležitost dostat jedno z těch skvělých triček, která si na sebe vezmete jen při zvláštních 
příležitostech a jež vždy vyvolají dlouhou debatu na téma „Tak tenhle projekt si pamatuju…“ Taková 
trička mám dvě.

Jednou jsme dokonce dostali trička vyrobená pro testery z celé divize, na kterých byl komiksový strip 
ze seriálu Doonesbury. Kdybyste si ho chtěli najít, vyšel 19. března 1996 a obsahuje větu, která mezi 
testery zdomácněla: „Hledání chyb je fakt bezva“. Autor komiksu, Garry Trudeau, jedno z těch triček 
dokonce podepsal a tento exemplář jsme dlouhá léta hrdě vystavovali ve vstupní hale naší budovy.

Začínat tolikrát znovu od prvopočátku je ve skutečnosti cenná zkušenost. Během několika následují-
cích let jsem mohl testovat několik serverových produktů a několik služeb bez toho, abych přecházel 
do jiného týmu nebo k jinému manažerovi. Dokonce jsme několik projektů i dokončili, a řeknu vám, 
závěrečné večírky byly opravdu legrace.

Microsoft je velká softwarová firma 
Nikoho nepřekvapuje, že je Microsoft velká firma. V lednu 2008 Microsoft celosvětově zaměstnával 
více než 90 tisíc lidí. Je důležité pochopit, jaký vliv má taková velikost firmy na způsob její práce.

V případě Microsoftu je velikost hlavně o šíři – rozmanitosti produktového portfolia dodávaného 
každoročně na trh, rozsahu trhů, na nichž Microsoft prodává a soutěží, a různorodosti technických 
výzev, se kterými se firma utkává, aby naplnila požadavky zákazníků.

Například šířka naší nabídky produktů je značná. Ve fiskálním roce 2007 (od 1. července do 30. 
června) Microsoft dodával více než 100 hlavních produktů, zahrnujících Microsoft Office, operační 
systém Windows, hry, herní konzoly, zařízení pro domácí zábavu, řešení pro firmy jako jsou systé-
my pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management neboli CRM), zabudovaná 
a přenosná zařízení, webové služby pro koncové uživatele jako je Live Mail a Live Search, a také webo-
vé služby pro malé firmy. Microsoft začíná investovat do služeb v oblasti B2B (business-to-business 
neboli vztahy mezi společnostmi) a vstupuje na další nově vznikající softwarové trhy. Firma nadále 
investuje do robotiky, internetové televize (IPTV) a PC v automobilech.

Kapitola 1: Vývoj softwaru v Microsoftu
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Stejně ohromující je množství trhů, na kterých Microsoft podniká. Kdykoli tato firma vydá nový pro-
dukt nebo službu, zpravidla ji uvádíme na trh současně po celém světě. To u téměř každého produk-
tu vyžaduje zajistit překlad do více než osmdesáti jazyků a nářečí. Tabulka 1.1 ukazuje šíři některých 
produktů v portfoliu Microsoftu.

Tabulka 1.1. Zajímavosti o produktech Microsoftu

Produkt Zajímavost

Operační systém Windows

Microsoft Windows běží na více než devadesáti procentech stolních 

počítačů a předpokládá se, že v roce 2008 bude tento systém instalo-

ván na více než miliardě osobních počítačů.

Microsoft Office

Systém Office 95 podporoval 27 různých jazyků. Office 2007 podporuje 

více než čtyřikrát tolik jazyků a  jejich  seznam se dále rozšiřuje s rozvo-

jem světového softwarového trhu.

Windows Mobile
Windows Mobile je jedničkou na trhu operačních systémů pro PDA, 

s více než 20 miliony prodaných kusů v roce 2007.

Xbox 360
Do konce roku 2007 bylo na celém světě prodáno více než 14 milionů 

kusů této herní konzoly.

Hra Halo 3

Prodeje této hry (vydané exkluzivně pro Xbox 360) překročily hranici 

170 milionů dolarů během prvních 24 hodin od jejího vydání, což z ní 

učinilo nejlépe prodávanou videohru v historii.

Windows Live Mail
Největší služba elektronické pošty na světě s více než 425 miliony 

aktivních účtů.

Virtual Earth Služba každý den zobrazí více než 600 milionů mapových výřezů.

Velikost firmy a rozmanitost jejího portfolia naznačují, proč v Microsoftu nemáme jen jeden spo-
lečný postup pro vývoj a distribuci produktů. Microsoft je tělem i duší softwarová firma, poháněná 
nápady svých zaměstnanců. I přes různorodost produktů a procesů jednotlivé produktové skupiny 
při testování sdílejí celou řadu nástrojů a osvědčených postupů. První část této knihy se zabývá lid-
skou stránkou Microsoftu: jak organizujeme týmy a jak tyto týmy přistupují k úkolům vzniklým při 
testování různého softwaru, který firma vyvíjí. Zbylé tři části vysvětlují a ukazují, jak naše postupy 
a nástroje fungují.

Vytváříme velkou a efektivní firmu
Pro organizaci našich vývojářů používáme dva hlavní organizační modely. S tím, jak se prvotní 
nápad rozvíjí do plnohodnotného produktu, často přecházíme od prvního modelu ke druhému. 
Když vznikl Microsoft Office, nebyl to ve skutečnosti ani Office: měli jsme Word a Excel a později 
PowerPoint a Access. Několik prvních verzí těchto produktů bylo vyvíjeno a distribuováno nezávis-
le. Tento model přináší větší vzájemnou nezávislost při distribuci a je zpravidla nazýván model PUM 
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(z anglického Product Unit Manager – vedoucí produktové jednotky). PUM je v rámci Microsoftu 
nejčastější organizační model).

Tým organizovaný podle PUM ovládá všechny zdroje, které potřebuje (nebo přinejmenším všechny, 
jež dokáže získat) v rámci jedné organizace. Takový tým zpravidla není závislý na ostatních, s výjimkou 
případů, kdy potřebuje využít technologii, kterou jiný tým právě dokončuje. Model PUM je ideální 
pro rychlý vývoj a zvyšuje konkurenceschopnost týmu. Neumožňuje nicméně centralizaci některých 
společných funkcí a činností, jako je například sestavování programu  (build) nebo automatizované 
testování. Díky tomu se některé činnosti provádí zároveň na více místech a zároveň se zvyšují náro-
ky na komunikaci. Na téměř každém produktu, jakkoli vyspělém, se stále podílí několik  takových-
to menších týmů. V Microsoft Office i ve Windows se stále používá model PUM pro vývoj nových 
vlastností, oddělený od vývoje hlavních verzí.

Obrázek 1.3. Obvyklý PUM model pro vývojové týmy

Model se sdíleným týmem

Vyspělejší produkty zpravidla vyvíjejí mnohem větší týmy a celkem přirozeně se tak nabízí centra-
lizace jako cesta ke zvyšování efektivity a snižování nákladů. Pro takový organizační model existuje 
mnoho různých názvů, ale nejvhodnější je zřejmě model se sdíleným týmem.  Tento přístup zname-
ná, že společné úkoly a vývoj společných vlastností více produktů převezme centralizovaný sdíle-
ný tým, a ostatní produktové týmy s ním musejí spolupracovat, aby byly schopny vytvářet software 
úspěšně a v souladu se zadáním.

Dobrým příkladem je Microsoft Office. Ode dne, kdy někdo přišel s výborným nápadem spojit naše 
kancelářské aplikace do jedné sady a prodávat je jako jeden balík, se tým Office vydal cestou vytvo-
ření sdíleného týmu. Tento tým se  označuje jako OSS (Office Shared Services team).

Obrázek 1.4. Typická organizační struktura týmu Offi  ce

Organizační struktura produktu Office zahrnuje produktové týmy (Word, Excel a PowerPoint) sou-
středící se na konkrétní aplikace a na uživatelskou základnu, jež  je na ně v mnohém odkázána, a dále 
sdílené týmy (Tým pro uživatelské rozhraní, Tým pro sestavení produktu, Tým pro životní cyklus doku-

Kapitola 1: Vývoj softwaru v Microsoftu
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mentu), které se zabývají sdílenými technologiemi a scénáři. Produktové týmy se primárně zabývají 
„svými“ uživateli (tým vyvíjející Excel hlavně zajímá, co je nejlepší pro uživatele tabulkového proce-
soru), ale činí tak v rámci sdílených aktivit (jak nejlépe navrhnout naše uživatelské rozhraní jednot-
ně  a umožnit tím uživateli, aby se naučil jen jednu sadu postupů použitelných ve všech produktech). 
Tímto způsobem je možné vylepšovat jednotlivé kategorie produktů a zachovávat přitom jistou kon-
zistenci. Tyto cíle mohou být někdy v rozporu, ale spolupráce týmů reprezentujících všechny okruhy 
uživatelů vytváří ucelenou vizi, kterou se řídí návrh, vývoj a testování každé nové verze Office.

Stejný přístup uplatňujeme i při vývoji a zvláště při testování. Každý produktový tým zahrnuje i tým 
testerů, kteří hledají cesty jak testovat funkčnost jejich produktu, ale práci jim usnadňují společ-
né nástroje a postupy. Díky tomu mohou při vývoji a testování Office používat inovativní postupy 
a nástroje, jako například autonomní týmy (popsané v kapitole 3) a OASYS (Office Automation Sys-
tem) pro automatizované testování.

Model se sdíleným týmem sice přináší vyšší efektivitu, může být ale zdrojem tvůrčích sporů. Sdíle-
ný tým například přijde se zajímavým návrhem jednotného vzhledu a chování aplikací, který ovšem 
nesplňuje požadavky určitého typu zákazníků. Pokud sdílená infrastruktura není dostatečně kvalitní, 
bude ostatní týmy zdržovat, a pokud se její kvalita nezlepší, budou ji tyto týmy ignorovat.

Je mnoho variant organizační struktury, které se pohybují mezi modelem PUM a plnohodnotným 
modelem se sdíleným týmem. Ve skutečnosti v Microsoftu pravděpodobně neexistují dva týmy 
s naprosto stejnou organizační strukturou a přístupem k vývoji. Řada lidí používá následující při-
rovnání: zvenku se Microsoft jeví jako bitevní loď, ale při pohledu zevnitř zjistíte, že se spíše jedná 
o skupinu motorových člunů, ženoucích se různými cestami ke společnému cíli. Jeden můj přítel 
přišel s mnohem lepší analogií.

Vydávat software je jako uvádět divadelní hru
Když jsem nastoupila do Microsoftu, dělalo mi potíže pochopit všechny ty procesy, zvyklosti a role 
jednotlivých vývojářů, takže jsem začala přemýšlet o zdejším způsobu práce. Na jednu stranu potře-
bujeme tvořivost a svěží nápady. Na druhou stranu jsme velká společnost. To nejde příliš dohromady; 
velké úspěšné společnosti nebývají hnacím motorem pokroku. Prostředí firmy jsem začala chápat až 
díky analogii s hereckou společností. Stejně jako v divadle máme ředitele, producenty a herce (což 
jsou pochopitelně vývojáři ), hvězdy i nadějné talenty, jevištní výtvarníky a spoustu pomocných pro-
fesí. Vtip je v tom, že ačkoli smyslem divadla je umění, divadelní produkce musí pořád prodávat líst-
ky, což znamená oslovit zákazníky. Vytváření trendů a předpovídání vkusu publika je stejně důležité 
v divadelní práci jako ve vývoji softwaru, obzvláště v dnešní znalostní ekonomice.

Marketing, prodej a právní ošetření ožehavých témat zde mají rovněž svou roli. S Microsoftem si to celé 
spojuji tak, že si výkonné ředitele a finanční oddělení představuji jako producenty, vedoucí manažery 
jako divadelní ředitele, a vývojáře  jako herce. Všichni ostatní zaujímají role, které odpovídají diva-
delním řemeslům. Inovace hrají při vývoji produktu podobnou roli jako tvořivost v divadle. Premiéra 
kasovního trháku je totéž jako uvedení průlomové aplikace. Jakmile jsem si tyto dvě představy spojila, 
začala jsem si připadat, jako bych stála v zákulisí při představení Labutího jezera a sledovala při tanci 
svou dobrou kamarádku ze sousedství. Konečně se mi zdálo, že jsem pochopila smysl a kouzlo celé té 
tajemné Říše divů jménem Microsoft. Malá Alenka ve mně konečně dorazila na dno Králičí nory.

Klíčem k celému přirovnání je nalezení rovnováhy mezi vnitřními protiklady velké softwarové spo-
lečnosti, která musí vytvářet velké zisky a vysokou přidanou hodnotu, a zároveň zůstávat dynamická 
a kreativní. Mezi velkovýrobou a tvořivostí je jistý nutný rozpor; jeho úspěšné vyrovnání je zdrojem 
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úspěchu Microsoftu. Ani Google,  Apple, či  Sun tento úkol ještě dokonale nezvládly. Podařilo se to 
zatím jen Cirque du Soleil a Microsoftu.

Irada Sadykhova (ředitelka pro vzdělávání a efektivitu organizace)

Velká společnost a práce v malém
Microsoft nedělá jen velké obchody. Hledáme nové velké příležitosti a přitom vytváříme řadu malých 
produktů.

Slyšel jsem, že Bill Gates jednou přirovnal vývoj produktů v Microsoftu k filmovému průmyslu. 
Poukázal na to, že každé velké filmové studio sází na jinou kategorii filmů. Jednu kategorii tvoří fil-
mové senzace, jakou bylo poslední zpracování King Konga. Jedná se typicky o velmi nákladné filmy, 
jejichž natáčení přináší značné riziko. Film může skončit jako naprostý propadák, což byl případ 
snímku Pluto Nash z roku 2002 – s rozpočtem téměř 100 milionů dolarů a tržbami kolem 4,4 milionu 
dolarů se jednalo o zřejmě největší fiasko v dějinách filmu – nebo jako fenomenální úspěch – nej-
úspěšnější film všech dob Titanic dosáhl tržeb ve výši 1,8 miliardy dolarů, zatímco film Napoleon 
Dynamit s rozpočtem 400 tisíc dolarů vydělal více než 46 milionů dolarů v kinech (nepočítaje zisky 
z prodeje DVD a další tržby). Jinou kategorii tvoří filmová zpracování úspěšných knižních předloh, 
jako například Spiderman 2 a Spiderman 3.

Všechny filmy jsou natáčeny s vidinou zisku, ale riziko je často snižováno omezením rozpočtu. Smys-
lem Billova přirovnání je to, že ačkoli vždy budou vznikat neočekávané filmové hity, klíčem k úspě-
chu je rozložení rizika pomocí velkého produktového portfolia s cílem nalézt další úspěšnou knižní 
předlohu. Předvídatelný dlouhodobý zisk ze zpracování takové předlohy pak lze použít k financo-
vání dalších projektů, z nichž mohou vzniknout nové úspěšné filmové série. Příkladem úspěšného  
využití knižních předloh může být Pán prstenů v režii Petera Jacksona nebo série filmů o Harry Pot-
terovi, natáčená několika režiséry na základě knih J. K. Rowlingové. Obě tyto filmové série budou ve 
skutečnosti pokračovat – Peter Jackson natáčí dva filmy na motivy knihy Hobit, a o Harry Potterovi 
vzniknou ještě další tři filmy.

Produktová strategie Microsoftu má velmi blízko ke strategii filmového průmyslu. Zisky z velkých 
a úspěšných produktů, jako je Microsoft Office, Windows, Visual Studio, Exchange, SQL Server, Hot-
mail nebo MSN Messenger jsou investovány do „inkubačních“ projektů se silným růstovým potenciá-
lem. V softwarovém průmyslu se inkubace používá běžně. Pojem inkubace se obvykle používá v sou-
vislosti s malou začínající softwarovou společností (v angličtině často označovanou jako start-up), 
která ještě nevytvořila hotový produkt, nicméně má smysluplný podnikatelský záměr a její cílový 
trh vypadá lákavě. Začínající týmy v Microsoftu jsou obvykle vedeny viceprezidentem  – v přípa-
dě větších projektů – nebo manažerem obchodní jednotky (PUM) v případě menších týmů. Takové 
týmy jsou zpravidla soběstačné celky, které se spoléhají zejména na vlastní zdroje. Svůj osud mají 
ve svých rukou.

Jak jsem pracoval pro VOJáky
V roce 1997 jsem byl součástí skupiny nazývané Obchodní jednotka internetových služeb (Internet 
Services Business Unit neboli ISBU), která se oddělila od MSN. V původním MSN týmu jsme vyvinuli 
celou řadu specifických technologií: měli jsme systém elektronické pošty, který byl lépe škálovatelný 
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než Microsoft Exchange Server, měli jsme autentizační server, jenž škáloval lépe než adresářová služba 
Microsoft Active Directory, a měli jsme i server pro správu obsahu a celou řadu dalších serverů, které 
prakticky všichni poskytovatelé Internetu jako CompuServe, Comcast nebo AOL měli či potřebovali.

Pak zřejmě někoho napadla myšlenka: „Hele, pojďme to celé vzít, zabalit a prodávat menším ISP a tele-
fonním společnostem.“ Tak vzniklo ISBU. Mnoho vývojářů  z firmy MSN přešlo do ISBU, nakoupili jsme 
několik menších společností a vytvořili systémy později známé jako Site Server, Commerce Server 
a Microsoft Commercial Internet Server (MCIS). Namísto manažera produktové jednotky (PUM) nebo 
vedoucího manažera (GM) jednotlivé produktové týmy vedla skupina manažerů ve funkcích označe-
ných jako Vedoucí obchodní jednotky (VOJ). Takže všechny vývojáře v ISBU vedla skupina VOJáků.

Microsoft investuje do interních inkubačních projektů v oblasti IPTV, Auto PC a robotiky, a zároveň 
do výzkumu zajišťovaného skupinou Microsoft Research (http://research.microsoft.com). Investuje-
me rovněž do projektů, které mohou rozhýbat změny v celém softwarovém průmyslu. V dubnu 2007 
jsme s více než deseti partnery spustili program Microsoft Software as a Service (SaaS) Incubation 
Center (Inkubační centrum Microsoftu pro Software jako službu).

Pro inkubaci používáme několik různých modelů. Zavedené produkty pro vývoj nových vlastností 
často používají inkubaci v rámci větší organizace. Například takzvaný Pás karet (ribbon), což je ovlá-
dací prvek zavedený v Office verze 12, nebo možnost uspořádání úloh na hlavním panelu ve Win-
dows 7, jsou nové prvky vytvořené v rámci inkubace. Poslední verze Visual Studio obsahuje funkci, 
která kontroluje pokrytí kódu pomocí testů a je založena na nástrojích původně vyvinutých v rámci 
Microsoft Research a v týmu pro vývoj Windows.

Jiný přístup k inkubaci uplatňuje tým interního rizikového kapitálu. Kterýkoli zaměstnanec může při-
nést návrh a tým rizikového kapitálu jej pak zkoumá postupy ne nepodobnými těm, které se používají 
při vstupu rizikového kapitálu do začínající firmy. Stejně jako u skutečného podnikání získá tímto 
způsobem prostředky jen malá část nápadů.

Dalším zdrojem nápadů, ze kterých vznikají inkubační projekty, je ThinkWeek Billa Gatese. Zaměst-
nanci Microsoftu zasílají návrhy s detailním popisem nových nápadů a zlepšovacích návrhů, a během 
týdne nazývaného ThinkWeek, který je vyhlašován zhruba dvakrát do roka, si je Bill přečte a ohod-
notí. Na konci týdne jsou Billovy poznámky zveřejněny v rámci celé společnosti. V roce 2005 popsal 
Wall Street Journal tuto událost takto:

Tento rituál se odehrává dvakrát do roka a může ovlivnit budoucnost Microsoftu, stejně 
jako celého IT průmyslu. Myšlenka zveřejněná v rámci ThinkWeek může nastartovat 
technologii, kterou budou používat miliony lidí, nebo získat Microsoftu nové trhy. Jeden 
z těchto týdnů v roce 1995 se stal inspirací pro dopis nazvaný „Přílivová vlna Internetu“, 
který Bill Gates zaslal vedoucím pracovníkům Microsoftu a jenž vedl Microsoft k vyvi-
nutí internetového prohlížeče a k pokusu rozdrtit Netscape. Během týdnů ThinkWeek 
vznikly plány na vývoj  Tablet PC, na vytváření bezpečnějších aplikací a na vstup na 
trh online videoher*.

Na podzimní ThinkWeek v roce 2008 dorazilo 375 návrhů a Bill Gates jich dokázal okomentovat 
125. Tento program byl vytvořen proto, aby v zaměstnancích podpořil odvahu přicházet s inovativ-
ními a pokrokovými myšlenkami. Mnohé slibnější myšlenky získají financování pro počáteční vývoj 

*) Robert A. Guth, „In Secret Hideaway, Bill Gates Ponders Microsoft`s Future“, Wall Street Journal, March 28, 2005. 
http://online.wsj.com/article_email/SB111196625830690477-IZjgYNklaB4o52sbHmla62Im4.html.
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a Bill rovněž z návrhů sestavuje seznam „doporučené četby“ pro zaměstnance. Můj nedávný návrh 
na zlepšení našeho způsobu testování služeb se na tento seznam dostal, což mne ujistilo o správnosti 
myšlenek, které byly do té doby pouhým teoretizováním.

Z hlav našich zaměstnanců
Koncept interaktivního dotykového stolu Microsoft Surface (viz http://www.microsoft.com/
surface) byl původně popsán skupinou zaměstnanců výzkumné skupiny Microsoft Research. Poté, co si 
Bill dotyčný návrh přečetl, byl k týmu přidělen manažer produktové skupiny a začal proces přetváření 
myšlenky v životaschopný produkt. Výsledkem je počítač zabudovaný do stolu, přičemž deska stolu 
tvoří dotykovou obrazovku počítače. Podle mě to vypadá trochu jako ty stolní videohry, které byly 
krátce k vidění v barech devadesátých let. Uživatelé mohou se Surface pracovat pomocí dotyků a gest, 
nebo na něj mohou umisťovat fyzické předměty (například vizitky nebo MP3 přehrávač Zune).

Microsoft začal v poslední době používat procesy nazývané Quests pro nalézání nových myšlenek 
a inovací. Slovník překládá slovo quest jako „pátrání“ nebo „hledání“. Pro nás toto slovo znamená 
mapování našich dlouhodobých cílů a usilování. V rámci těchto procesů zkušení techničtí guruové 
z celé firmy vytvářejí pěti- až desetileté vize technologických inovací. Špičkové mozky z celé firmy 
pracují společně a navrhují nové technologie, které zásadním způsobem zlepší lidské životy a záro-
veň vytvoří nové obchodní příležitosti pro Microsoft, jeho zákazníky a partnery.

Quests nepřináší jednoduchá řešení snadných problémů. Každý takový proces zpravidla zabere celé 
roky a obvykle zahrnuje výzkumnou činnost, vytváření mnoha prototypů a někdy přináší okamžiky 
prozření, potřebné k vytvoření nového trhu. Úspěch Quests vyžaduje orientaci na zákazníka, vizio-
nářství, jasné směřování a pečlivost. V tomto bodě se protínají dvě naše firemní hodnoty – Čestnost 
a upřímnost s Otevřeností a respektem. Pečlivost v tomto případě znamená podrobné oponentury 
a navíc dohled skupiny nejvýše postavených manažerů, do níž patří všichni tři prezidenti společnos-
ti, několik dalších členů vedení a Steve Ballmer.

Cílem Quests není vytvoření nové verze konkrétního produktu, ale  spíše řízení portfolia dalekosáh-
lých technologických problémů a výzev, jež  nás ze své podstaty nutí spolupracovat napříč skupinami 
a nacházet a využívat synergie. Množství a zaměření procesů typu quest se každoročně mění s tím, 
jak se některé z nich dokončují a jiné spojují. V současné době probíhá více než padesát takových 
procesů pokrývajících všemožné zákaznické segmenty, od koncových uživatelů a informačních spe-
cialistů po IT profesionály a vývojáře.

Zaměstnáváme různé typy softwarových 

inženýrů
Jelikož je Microsoft firma zaměřená na produkty i platformy, spolupracujeme s celou řadou partnerů, 
jejichž vývojáři vytvářejí další produkty stavějící na našem softwaru. Výrobci a partneři spolupracují-
cí s Microsoftem celosvětově zaměstnávají více než 100 tisíc softwarových inženýrů. V rámci celého 
ekosystému tvořeného miliony vývojářů, pracujících se softwarem firem Apple, IBM, Sun a Oracle 
nebo s volně šiřitelným softwaru jako je Linux, je toto číslo poměrně malé. Na druhou stranu je to 
nejspíš největší a nejvlivnější armáda vývojářů na trhu.
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Poznámka
Microsoft zaměstnává na plný úvazek více než 35 tisíc softwarových vývojářů ve více než čtyřice-
ti zemích po celém světě. Každoročně firma najme více než 5 000 softwarových inženýrů a přes 
tisíc vývojářů zaměřených na testování.

Unikátnost Microsoftu v porovnání s ostatními společnostmi spočívá ve vývojových postupech a ve 
způsobu řízení softwarových inženýrů. Tyto zásadní odlišnosti je možné nahlížet jako výraznou kon-
kurenční výhodu, přispívající k neobyčejnému úspěchu společnosti. Na druhou stranu si při pohle-
du na některé neúspěšné a nevydařené produkty můžeme klást otázku, jestli tyto odlišnosti nepřed-
stavují jistou slabinu.

Které faktory v oblasti softwarového inženýrství tedy dělají z Microsoftu výjimečnou a odlišnou 
firmu?

Obory

Rozdělíme-li více než 80 tisíc zaměstnanců přímo pracujících pro Microsoft podle druhu jejich 
práce, zjistíme, že asi 35 tisíc z nich pracuje v obchodním, marketingovém nebo IT oddělení. Část 
společnosti zodpovědná za vývoj a podporu softwarových produktů se jmenuje Product Engineering 
a na začátku roku 2008 zaměstnávala celosvětově kolem 35 tisíc softwarových inženýrů. Zbylých 10 
tisíc zaměstnanců zaujímá rozličné pozice od sekretářek po právníky. Přes rychlý růst společnos-
ti v posledních mnoha letech zůstává poměr mezi zaměstnanci obchodu, marketingu a IT na jedné 
straně a vývojáři na straně druhé prakticky stejný.

Produktoví inženýři jsou ti zaměstnanci, kteří skutečně vytvářejí a dodávají produkty – hardware, 
software a služby – jež Microsoft prodává zákazníkům. Role v této oblasti lze rozdělit do následují-
cích deseti disciplín:

Testování – softwarovým inženýrům zaměřeným na testování se zpravidla říká prostě testeři. Tes-
teři jsou zodpovědní za vysokou úroveň testování a řízení kvality všech produktů společnosti.
Vývoj – vývojáři píší kód, z nějž se skládají produkty a jejich aktualizace.
Programoví manažeři – toto je poměrně neobvyklá role, specifická pro Microsoft. Spojuje prvky 
projektového managementu, plánování a návrhu produktů. Programový manažer je zodpovědný 
za technický návrh nového produktu a dohled nad jeho vývojem.
Provoz – je součástí IT oddělení. Operátoři provozu spravují a udržují online služby Microsoftu 
stejně jako interní infrastrukturu společnosti od sítě po servery. Úzce spolupracují s produktový-
mi týmy při návrhu architektury služeb za účelem snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti.
Vzhled a použitelnost – vzhled se týká vizuální a funkční stránky uživatelského rozhraní našich 
produktů. Použitelnost se  zabývá tím, jak produkt vnímá koncový uživatel. Rovněž provádíme 
výzkum toho, jak uživatelé pracují se stávajícími produkty a s prototypy, a na základě výsledků 
tohoto výzkumu produkty v průběhu vývoje vylepšujeme.
Obsah – na našich webových stránkách tuto oblast stále nazýváme Pomoc uživatelům a vzdě-
lávání. Tato disciplína plánuje a dodává uživatelům podporu – zahrnující texty v uživatelských 
rozhraních, webové stránky, školení, šablony, články v časopisech, knihy, kvízy a soubory nápo-
vědy – s cílem umožnit jim maximálně využívat naše produkty. Postupný posun k termínu Obsah 
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zdůrazňuje potřebu Microsoftu soustředit se na obsah, který může být dodáván prostřednictvím 
různých technických prostředků.
Tvorba – tvůrčí pozice se vyskytují hlavně ve skupině vyvíjející hry. Vývojáři v této oblasti vyví-
její a vylepšují špičkový herní software pro PC a herní konzoly Xbox. Tato disciplína zahrnuje 
herní návrháře i umělce.
Výzkum – zahrnuje část vývojářů i testerů. Hlavní rozdíl mezi výzkumným vývojářem a pro-
duktovým vývojářem spočívá v důrazu kladeném  na výzkum, publikaci článků a rozvoj nových 
technologií spíše než na každodenní vývoj produktů.
Lokalizace – zabývá se především překlady softwaru do různých jazyků a modifikací  aplikací 
pro různá kulturní prostředí. Pracovníci v této oblasti jsou rovněž zodpovědní za přizpůsobová-
ní produktů specifickým potřebám lokálních trhů.
Management – skládá se z vedoucích pracovníků, kteří řídí různé týmy. Jejich pozice mají názvy 
jako Manažer produktové jednotky, Vedoucí manažer nebo Manažer skupiny.

Poznámka
Hardware je považován za zvláštní specializaci a zahrnuje disciplíny jako Vývojář hardwaru, Tester 
hardwaru, a dokonce i Programový manažer hardwaru. Tyto disciplíny jsou podobné svým pří-
buzným v oblasti softwaru a služeb, ale odlišují se dostatečně na to, aby si zasloužily svůj vlastní 
kariérní řád a vlastní systém vzdělávání.

Produktoví inženýři jsou organizováni podle disciplín. Počet inženýrů v jednotlivých disciplínách 
se pohybuje od několika set do deseti tisíc. Největší disciplíny jsou Vývoj, Programový management 
a Testování. Jako čtvrtá a nejrychleji rostoucí oblast následuje Provoz, což je dáno zvýšeným zamě-
řením společnosti na služby.

Microsoft toto rozdělení nepoužíval vždy. Během prvních několika let byl každý prostě „technik“. 
Specializace a oddělení jednotlivých rolí začalo v roce 1979 a užívání různých titulů pro odlišení jed-
notlivých kariérních směrů začalo počátkem osmdesátých let.

Pro Test, Vývoj a Programový management používáme pojem triáda – viz obrázek 1.5. Jedná se o tři 
největší inženýrské disciplíny v Microsoftu a každý produktový tým obsahuje významné množství 
vývojářů z každé z nich. S nastupujícím zájmem o software a služby rovněž rychle roste množství 
operátorů Provozu.

Obrázek 1.5. Triáda: Testování, Vývoj a Programový management 
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Většinu výše uvedených disciplín najdete prakticky v každé firmě. Každá z nich má své vlastní kon-
ference a setkání, jako je například STAR (Software Testing Analysis and Review) pro testery nebo 
DEFCON (http://www.defcon.org/) pro bezpečnostní inženýry. Konference slouží k získávání odbor-
ných znalostí a k propagaci dané profese.

Testování softwaru je jednou z největších disciplín jak v Microsoftu, tak i v celém softwarovém prů-
myslu. V této knize se s vámi chceme podělit o příběhy našich testerů. Budou nám sloužit pro názor-
né objasnění výkladu a zároveň na nich budeme demonstrovat podobnosti i rozdíly mezi testery 
v Microsoftu a v ostatních společnostech.

Testeři prolomili hranici 128 kilobytů RAM
V roce 1985 jsme neměli dost peněz na vybavení pro testery. Excel pro Macintosh dokázal běžet ve 
128 kilobytech paměti, takže to byl nejlepší testovací počítač jaký kdokoli z nás měl. Jakmile jsme 
začali pracovat na další verzi Excelu, paměťové požadavky vzrostly na 512 KB. Testeři docela dlouhou 
dobu nové vybavení nedostali. Nakonec však začalo být jasné, že bez toho prostě nedokážeme dělat 
svou práci, takže jsme dostali nové paměti.

Carole Cancler, bývalá zaměstnankyně Microsoftu

Microsoft jako globální společnost
Lidé se často ptají, zda Microsoft opravdu všechny své produkty vyrábí v Redmondu ve státě Washing-
ton. Stručná odpověď zní: většinu z nich ano, ale všechny ne. Microsoft byl globální společností 
dlouho předtím, než se v únoru 1986 přestěhoval do Redmondu. První zahraniční kancelář firma 
ve skutečnosti otevřela už v roce 1979 v Japonsku. V roce 1998 byl Microsoft ještě velmi redmond-
centrický: přes devadesát procent vývoje probíhalo v hlavním areálu firmy.

Dnes má Microsoft rychle rostoucí vývojová centra po celých Spojených státech i jinde ve světě. Nej-
větší americká centra jsou v Kalifornii, Severní Dakotě, Massachusetts, New Yorku, Jižní Karolíně, 
Texasu a Coloradu. Dvě největší centra mimo USA jsou v Indii a Číně – každé z nich zaměstnává 
více než 1 200 vývojářů. Hlavní komponenty operačního systému Windows Vista byly vyvíjeny záro-
veň v Severní Americe, Evropě a Asii. Do dalších verzí systémů Windows a Office budou ještě více 
přispívat pobočky umístěné mimo Spojené státy.

Obrázek 1.6 ukazuje, že v roce 2004 klesl podíl pracovní síly umístěné v Redmondu z původních 
90 % na 81 % celkového počtu softwarových inženýrů.
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Oblast Procentuální podíl

USA (Redmond, stát Washington) 81%

USA (Kalifornie) 4%

Irsko 2%

Japonsko 2%

Indie 2%

USA (Texas) 1%

USA (Severní Dakota) 1%

Velká Británie 1%

Dánsko 1%

Čína 1%

Izrael 0,5%

Francie 0,3%

Obrázek 1.6. Dvanáct největších vývojových center Microsoftu v roce 2004

Trend umisťování pracovní síly do rozšiřujících se vývojových center po celém světě se dále zrych-
luje. V posledních letech Microsoft uskutečnil několik velkých akvizic a rozhodl se ponechat získa-
né zaměstnance v původních lokalitách. Zaměstnanci v Číně a Indii jsou již po několik let najímá-
ni rychleji než v Redmondu. Jak ukazuje obrázek 1.7, začátkem roku 2008 již inženýři v Redmondu 
představovali již jen 73 % naší celkové pracovní síly.

Kapitola 1: Vývoj softwaru v Microsoftu
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Oblast Procentuální podíl

USA (Redmond, stát Washington) 73%
Indie (Hajdarábád) 7%
USA (Kalifornie) 4%
Čína (Peking) 2,3%
Irsko 1,6%
Velká Británie 1,6%
Dánsko 1,3%
USA (Severní Dakota) 1%
Japonsko 1%
Čína (Šanghaj) 1%
Izrael 0,9%
USA (Massachusetts) 0,5%

Obrázek 1.7. Dvanáct největších vývojových center Microsoftu v roce 2008

Tato snaha o internacionalizaci je záměrná, nicméně na rozdíl od řady jiných společností záměr 
nespočívá v získání levné pracovní síly. Motivací pro globalizaci Microsoftu je snaha o získání talen-
tovaných lidí, přístupu na trhy a výhod plynoucích z nových technologií. Vysoké školy zaměřené na 
informatiku dokončuje ve Spojených státech stále méně absolventů, a zároveň roste čekací doba na 
pracovní víza. Microsoft proto musí jít tam, kde má možnost získat nadějné zaměstnance – někteří 
špičkoví vývojáři se prostě nechtějí stěhovat do Redmondu. Zaměstnáváním velkého množství lidí 
v určité zemi může navíc Microsoft otevřít a stabilizovat tamější trh. Se zvyšujícím se množstvím 
našich zaměstnanců pracujících v čínském rychle rostoucím technologickém sektoru má  čínská vláda 
zákonitě zájem na potlačování softwarového pirátství, které ohrožuje práci jejích vlastních obyvatel. 
Technologie vyvíjená naší společností navíc napomáhá lepší spolupráci mezi našimi zaměstnanci 
bez ohledu na to, kde pracují. Malé týmy nyní komunikují snáze než před několika lety. Vzhledem 
k tempu probíhajících změn předpokládám, že během následující dekády bude Redmond domovem 
pro méně než polovinu našich zaměstnanců.
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Poznámka
Na začátku roku 2008 zaměstnávalo indické vývojové centrum Microsoftu více než 2 400 inžený-
rů. V Šanghaji a Pekingu zaměstnává tato společnost více než 1 400 inženýrů. 

Shrnutí
Microsoft je největší softwarová společnost a pro softwarového inženýra, který se věnuje testování, 
je to nejlepší zaměstnavatel na světě. Vytváříme úspěšné produkty na světové úrovni, které generují 
značný obrat a zisk. Naše bohatá historie, odvážná vize o zkvalitnění lidských životů a dobře defino-
vaná sada hodnot a principů nás vedou na cestě k vytváření dokonalých a unikátních produktů.

S rozvojem naší společnosti se postupy používané velkými a úspěšnými produktovými skupinami vyvi-
nuly od organizačního modelu PUM k lépe škálovatelnému a efektivnímu modelu se sdíleným týmem. 
Microsoft investuje do inkubace nových vlastností zavedených produktů i zcela nových typů softwaru.

Pro Microsoft pracuje 35 tisíc inženýrů, rozdělených do deseti základních disciplín. Tito pracovníci 
vyvíjejí hardware, aplikace, serverové produkty a služby. Vývoj produktů v Microsoftu je stále více 
globalizován. V roce 2008 probíhalo 28 procent vývoje mimo Redmond a předpokládá se, že tento 
trend globálního vývoje bude pokračovat.
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K A P I T O L A  2

Testeři v Microsoftu

V této kapitole najdete:

 Co je po jméně?
 Pozice testerů se vždy nejmenovala SDET
 Chci víc testerů, a hned!
 Jak se stát testerem v Microsoftu
 Kariéra vývojáře v Microsoftu
 Kariérní postupy v oblasti testování
 Shrnutí
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Ken Johnston

Na počátku nebyli žádní testeři, žádní specialisté na lokalizaci, žádní programoví manažeři ani návr-
háři uživatelských rozhraní. U kolébky Microsoftu stáli jen vývojáři; a vlastně ještě nějací ti obchod-
níci a lidé od marketingu.

V první kapitole nazvané „Vývoj softwaru v Microsoftu“ jsme uvedli deset disciplín, v jejichž rámci 
organizujeme vývojáře a rozvíjíme jejich schopnosti. I předtím, než jsme začali tyto disciplíny rozli-
šovat, jsme používali několik různých označení pracovních pozic, například „Podpora hotových pro-
duktů“. Tyto pozice byly chápány jako role, které daní vývojáři zastávají, spíše než jako zvláštní stupně 
v organizační hierarchii. V prvních letech se softwarovým inženýrům říkalo prostě „technici“ a na 
všechny se vztahoval stejný kariérní řád. V té době ovšem v Microsoftu pracovalo méně než 50 lidí, 
software ještě nebyl považován za průmysl a Microsoft ještě nebyla veřejná obchodní společnost.

Posun směrem k rozlišování a podpoře více nezávislých disciplín s odlišným kariérním postupem se 
odehrával docela dlouho. Dvě nejstarší disciplíny jsou Programový management a Použitelnost. Kolem 
roku 1990 se Použitelnost – tedy specializace mající za cíl návrh softwaru snadno použitelného pro 
koncového uživatele – stala formální rolí a po čase i oficiálně uznávanou disciplínou. Vznik této spe-
cializace byl nutný proto, že funkce jako Hromadná korespondence v Microsoft Office (ta umožňuje 
něco podobného, jako když na větší množství dopisů nalepíte štítky  s adresami) byly pro průměrného 
uživatele nesrozumitelné. Někteří zákazníci by asi řekli, že bychom na použitelnosti této funkce měli 
ještě zapracovat, ale to je spíš téma pro knihu o tom, jak v Microsoftu navrhujeme software.

Krátce po vytvoření pozice vývojáře se vydělila pozice testera. Legenda praví, že úplně prvním teste-
rem v Microsoftu byl mladý praktikant, středoškolák jménem Lloyd Frink, který nastoupil v červnu 
roku 1979. Pracovníci našeho archívu tvrdí, že první tester na plný úvazek nastoupil v roce 1983 a vl-
na testerů následovala v roce 1985, což znázorňuje obrázek 2.1. Testování jako oddělená standardní 
pozice s plnohodnotným kariérním řádem vznikla až koncem osmdesátých let.

Obrázek 2.1. Pracovní nabídka zveřejněná roku 1985 v Seattle Times 

Tester softwaru*

Vedoucí role Microsoftu v oblasti softwaru začíná již v roce 1974 s úsvitem mikropočítačů. Náš první 
produkt, Microsoft BASIC, je s dvěma miliony instalací nejrozšířenějším programovacím jazykem na 

*) Překlad obrázku 2.1.
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světě. Jako součást našeho týmu s námi budete sdílet naši oddanost vývoji softwaru a technické doko-
nalosti. V současné době hledáme testery softwaru pro vývoj naší nejnovější softwarové aplikace.

Jako Tester softwaru budete navrhovat, spouštět a dokumentovat testy aplikačního softwaru. Bude-
te vytvářet testovací skripty a automatizované sady testů. Jedná se o náročnou a významnou pozici 
v rychle rostoucí divizi Microsoftu.

Požadavky: vzdělání v oblasti matematiky, počítačů, programování, dvouletá praxe v oblasti testo-
vání výhodou. Uchazeč musí mít smysl pro detail, být pečlivý a mít dobré vyjadřovací schopnosti 
slovem i písmem.

Objevte svou budoucnost v Microsoftu – zašlete nám svůj životopis nebo dopis shrnující Vaše vzdělá-
ní, zkušenosti a mzdové požadavky na adresu Microsoft Corporation, Dept. ST, 10700 Northup Way, 
Box 97200, Bellevue, WA 98009. Jsme zaměstnavatel poskytující rovné příležitosti pro každého. 

Microsoft, The High Performance Software

Možná by někdo měl software před vydáním otestovat
S Billem jsem se předtím několikrát setkal – tak jsem to zaměstnání vlastně získal. Moje matka znala 
Billovu matku Mary. Mluvily spolu na charitativní aukci pořádané školou v Lakeside, kam jsem chodil, 
a zjistily, že se oba jejich synové zajímají o počítače. Bill i já jsme na té aukci byli také, takže nás rov-
nou seznámily. Bylo mi tou dobou čtrnáct a jemu 24. Dohodli jsme se, že spolu někdy poobědváme. 
O několik týdnů později jsme šli společně na oběd do Microsoftu – já, moje matka, Mary, Bill a jeho 
mladší sestra Libby, která chodila o ročník výš než já. Ukázal jsem Billovi nějaké počítačové hry, které 
jsem napsal a prodával, a on mi nabídl na léto místo praktikanta. Tak to celé začalo.

První léto jsem testoval hlavně překladač jazyka BASIC pro Grega Whittena. Měli jsme sadu programů 
napsaných v BASIC a já jsem je překládal a kontroloval, jestli fungují.

Lloyd Frink, bývalý zaměstnanec Microsoftu a spoluzakladatel serveru zillow.com

Co je po jméně?
Co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně. Označení pozice ale může přesto mít vliv na to, jak pra-
covník, v tomto případě vývojář, nahlíží okolní svět. Pozice programátora má v Microsoftu společné 
označení SDE (Software Development Engineer). Píší kód a rozvíjejí tak naše produkty. Formální ozna-
čení pozice testera je SDET (Software Development Engineer in Test), což lze přeložit jako „inženýr soft-
warového vývoje se zaměřením na testování“. Podobnost označení těchto dvou disciplín je záměrná, 
neboť testery považujeme rovněž za vývojáře. Testeři mimo jiné navrhují testy, ovlivňují návrh produk-
tů, provádějí analýzu prvotních příčin problémů, podílí se na vyhodnocování kódu a píší automatizaci 
testů. Příležitostně také kontrolují opravy chyb nebo vyvíjejí drobná vylepšení programů. Testování je 
nicméně náročná činnost, takže se testeři na samotném programování příliš často nepodílejí.

Koncepce najímání vývojářů se zálibou v testování je velmi efektivní a představuje hlavní rozdíl mezi 
přístupem k testování uplatňovaným v Microsoftu a běžnou praxí ostatních firem. Mnoho lidí se 
domnívá, že na pozice testerů najímáme „kodéry“ proto, abychom mohli vše zautomatizovat a zbavit 
se potřeby manuálního testování. Ačkoli máme zájem o testery schopné efektivně automatizovat testy, 
jedná se pouze o malou část celkového záměru. Testeři obeznámení s principy programování a archi-
tekturou počítačů mají zpravidla analytické schopnosti potřebné pro testování. Často také najdou 
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chybu dříve a chápou její příčiny, takže mohou rychleji odhalit  podobné chyby a implementovat jejich 
včasnou detekci. Tyto hluboké znalosti v oblasti informatiky – stejné, jakými disponují programátoři 
– podporují testery při práci a činí naši testovací komunitu dynamičtější a flexibilnější.

Na konferencích často odpovídáme na otázku, proč na pozice testerů nepřijímáme raději doménové 
specialisty (specialisty v dané problematice). Kupříkladu mezinárodní účetní standardy jsou velmi 
složité a tester s čistě technickým vzděláním nemůže znát všechny jejich nuance. Jiným příkladem 
jsou vertikální produkty, jako například systémy pro řízení vztahů se zákazníky (označované jako 
Customer Relationship Management  nebo CRM). Teoreticky by mohlo být výhodné najmout právě 
doménového specialistu a soustředit se na to, abychom jej opravdu dobře vyškolili v oblasti infor-
matiky a návrhu softwaru. Protiargument říká, že bychom zrovna tak mohli najímat certifikované 
účetní specialisty, vychovávat z nich špičkové programátory a nechat je vytvářet účetní programy. 
Takový postup je ale pochopitelně nepraktický. Stát se výborným programátorem vyžaduje jistou 
zálibu v technologiích a mnoho let studia programování.

Prakticky každá společnost přijímá programátory a učí je se orientovat v dané problematice  a rozu-
mět způsobům používání produktu, který budou vyvíjet. To platí pro vývoj všeho možného softwa-
ru – od prooperačních systémů až například po řídicí systémy elektrické rozvodné sítě. V případě 
testerů máme ve skutečnosti dva úkoly. Zaprvé musíme daného vývojáře naučit znát problematiku, 
kterou testovaný produkt řeší; zadruhé ho musíme naučit testovat.

Základním pravidlem proto je najmout někoho se solidními vývojářskými schopnostmi, tedy něko-
ho schopného psát programy stejně dobře jako programátor na absolventské pozici, kdo má záro-
veň další vlastnosti požadované u dobrého testera. Tomuto souboru vlastností říkáme testerova DNA 
a v této kapitole ji rozeberu důkladněji.

Výjimka potvrzuje pravidlo. Zatímco naprostou většinu testerů v Microsoftu tvoří vývojáři zaměření 
na testování, v některých specifických oblastech je nezbytné, aby část týmu tvořili doménoví speci-
alisté. Jako testery například přijímáme velké množství specialistů na mezinárodní účetní pravidla 
nebo výzkumníků v oblasti rozpoznávání lidského hlasu. Kvůli výrobě spotřební elektroniky jsme 
najali experty na výrobní procesy pro testování našich návrhů z hlediska  požadavků na snižování 
nákladů při velkovýrobě. Pozice takovýchto doménových specialistů zpravidla nejsou označovány 
SDET; mají trefnější názvy, jako Návrhář lingvistických testů nebo Tester pro tovární výrobu.

Pozice testerů se vždy nejmenovala SDET
Do roku 2005 se v Microsoftu používala dvě různá označení pro pracovní pozice testerů – Software 
Test Engineer (STE) a Software Development Engineer in Test (SDE/T). Toto dvojí označení bylo znač-
ně matoucí. V některých částech společnosti se označení SDE/T používalo pro pracovníky vyvíjející 
testovací nástroje, v jiných označovalo absolventa informatiky, který se zaměřoval na automatizaci 
testů. Pro pozici SDE/T dokonce ani nebyl plnohodnotně stanoven kariérní postup. Tabulka 2.1 shr-
nuje úkoly, za něž byli zodpovědní zaměstnanci v pozicích STE a SDE/T.

Poznámka
Průvodce kariérním řádem SDET z roku 2004 mimo jiné uvádí toto: „Pracovník v pozici SDE/T se 
řídí kariérním řádem pro testery nebo vývojáře, podle toho, co je přiměřenější“.
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Tabulka 2.1. Činnosti STE a SDE/T

Běžné činnosti SDE/T Běžné činnosti STE

Vyvíjí prostředí pro spouštění testů Píše plány testů

Vyvíjí speciální nástroje pro testování 

bezpečnosti a výkonnostní testy
Dokumentuje testovací scénáře

Automatizuje testy protokolů a API Provádí manuální testování

Podílí se na likvidaci chyb Vytváří automatizaci základních testů

Hledá, odstraňuje a eviduje chyby, 

prověřuje jejich opravy
Hledá  a eviduje chyby, prověřuje jejich opravy

Podílí se na revizích návrhu Podílí se na revizích návrhu

Podílí se na revizích kódu

I bez ujasněného služebního postupu byla pro řadu testerů lákavá představa stát jednou nohou ve světě 
testování a druhou ve světě programování. Po čase množství zaměstnanců v pozici SDE/T narostlo 
natolik, že jsme se rozhodli tyto dvě disciplíny spojit.

V roce 2002 vznikl tlak na to, abychom přestali používat označení pozice SDE/T, jelikož bylo pro 
pracovníky matoucí. V roce 2005 byla pozice SDE/T přejmenována na SDET a vznikla snaha spojit 
pozice SDET a STE, což znázorňuje obrázek 2.2. Pozice oficiálně nazvaná Test architekt se poprvé 
objevila v roce 2003 a je zahrnuta do řádku označeného SDET.

Obrázek 2.2. Posun od STE k SDET v letech 1998 až 2007 

Nemůžeme jim říkat SQE (Software Quality Engineers)
„OK, tak jim pro začátek pojďme říkat třeba zebry,“  prohlásil Grant George. Diskutovali jsme o tom, jak 
by se měla označovat pozice testera, a debata se táhla několik hodin bez zjevného výsledku.

„Všichni souhlasí, že testování softwaru je v zásadě vývojářská činnost. Shodli jsme se na tom, že 
dobrý tester musí mít technické vzdělání a nejlépe i znalosti z oblasti informatiky. Souhlasíme s tím, 
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že dobrý tester se od programátora v něčem odlišuje. Mají v genech DNA řetězec testera.“ Grant se 
docela rozjel a už si to mířil k tabuli s fixem v ruce.

Rozhlédl jsem se po místnosti, v níž se shromáždili ředitelé testování. Dohromady jsme měli přes 200 
let zkušeností s testováním v Microsoftu. Někteří z nás vyrostli na Microsoft Windows, jiní na Micro-
soft Visual Studiu, a jiní se zaměřili na webové služby. Grant nasbíral zkušenosti při vývoji Microsoft 
Office. Byl z nás navíc služebně nejstarší a v danou chvíli to byl jediný viceprezident pro oblast tes-
tování v celém Microsoftu.

Začal na tabuli sepisovat seznam. „Testerova DNA musí nutně obsahovat přirozenou schopnost uvažo-
vání na systémové úrovni, schopnost dekompozice problému, zaujetí pro kvalitu a zálibu ve zkoumání, 
jak věci fungují a jak je rozbít,“ odložil fix a rozhlédl se po místnosti. „Tím máme jasno v tom, co teste-
ra odlišuje od programátora. Tuto DNA kombinujeme s technickými schopnostmi pomocí testování 
softwaru. Název, který zvolíme, by měl tohle všechno zahrnovat, ale zároveň by měl být atraktivní pro 
vývojáře, které najímáme. Měl by demonstrovat, že u nás testování dělají vývojáři.“

„Na tom už jsme se shodli, Grante,“ prohodil kdosi, ale pak se odmlčel.

„Já bych zůstal u SDE/T. V zásadě to zahrnuje všechno, co jsi popsal. Akorát že je to označení zatížené 
minulostí, kterou moc neznám,“ řekl Gregg.

„Co  kdybychom používali SDET bez lomítka,“ navrhl David White. Pracoval v oddělení lidských zdro-
jů a vedl tým, který společně s Týmem pro řízení testů navrhoval jednotný kariérní řád pro všechny 
vývojáře. „Tím uchazečům z vysokých škol a z průmyslu snadno naznačíme, že pro testování potře-
bujeme vývojáře, kteří jsou navíc  orientovaní na testování.“

„Mnohem lepší než SQE“, ozval se jeden z pozdních příchozích, který se opíral o zeď vedle košů na 
tříděný  odpad. „Vždyť to zní jako indiánská squaw.“

Ozval se i Darrin Muir, ředitel pro testování Windows: „Mně se to líbí. Je to jednoduché, prostě odstra-
níme lomítko.“

Debatovali jsme ještě asi hodinu, nicméně nakonec byly všechny pozice testerů v celé firmě označo-
vány zkratkou SDET. Rozdíl mezi programátorem a testerem se tak zúžil na DNA motivující vývojáře 
k tomu, aby se věnoval testování.

Volba výrazného označení pozice, potvrzujícího podobnost mezi programátory a testery, byla rozhodu-
jícím prvkem naší strategie neustálého zvyšování kvality produktů a efektivity testování. Následující tři 
části knihy se velmi podrobně zabývají technikami používanými pro testování. Všechny popsané postupy 
jsou možné jen díky schopnostem, které u nastupujících testerů požadujeme a jenž v nich rozvíjíme.

Dříve jsme označení SDE/T používali hlavně kvůli najímání absolventů vysokých škol. Mnozí kan-
didáti nechtěli po získání vysokoškolského titulu v oboru informatika nastoupit do zaměstnání, kde 
nebudou moci využít svých programátorských schopností. Pozice SDE/T a původní role vývojáře 
testovacích nástrojů byly mnohem populárnější než pozice STE.

Ačkoli se od všech STE očekávala schopnost v případě potřeby vytvářet automatizované testy, u řady 
našich produktů nebyla možnost automatizace na takové úrovni, jakou dnes požadujeme. Pracovníci 
v pozici STE proto trávili jen malou část svého času psaním kódu.

V roce 2001 došlo ve firmě Microsoft k významné změně v politice podpory produktů, jež měla mno-
hem větší dopad na testování než na jakoukoli jinou disciplínu. Jednalo se o změnu délky podpory 
produktů. Většina produktů, Windows nevyjímaje, přešla na režim desetileté podpory. Důležitost 
našich produktů pro podnikovou sféru a dlouhá doba potřebná k upgradu operačního systému nebo 
kancelářského balíku ve velké firmě začala kolidovat s dosavadní politikou podpory. Ta zahrnovala 
pouze stávající a bezprostředně předcházející verzi (N-1). Se zkracováním cyklu vydávání nových 
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verzí bylo potřeba, aby se období podpory jednotlivých verzí překrývala. Od politiky založené na 
číslech verzí jsme proto přešli k systému založenému na počtu let uplynulých od vydání produktu. 
Doba podpory se tak pohybuje od tří let (zejména u spotřební elektroniky, kde nové verze vycházejí 
každoročně) po deset let u serverů, operačních systémů a kritických aplikací.

Když jsme vydávali Windows 95, rozhodně nás nenapadlo, že bychom je podporovali ještě v roce 
2005. Ačkoli systém Windows 95 obsahoval solidní sadu automatizovaných testů pokrývající většinu 
základní funkcionality a klíčové scénáře užití, měli jsme zároveň obrovské množství dokumentova-
ných (a nedokumentovaných) manuálních testů. Ruční průzkumné testování (popsané v kapitole 4, 
„Návrh testů v praxi“) představovalo u produktů distribuovaných v druhé polovině devadesátých let 
běžnou techniku. Na toto testování založené na mačkání tlačítek jsme najali celé armády dodavate-
lů a interních zaměstnanců.

Změna délky podpory znamenala, že automatizované testy mohly být používány mnohem déle a bylo 
proto adekvátní jejich vývoj posunout již do fáze předběžného výzkumu a vývoje produktů. Tato 
skutečnost nás vedla k tomu, že jsme najali více pracovníků do pozice SDE/T. Jakmile se pozice tes-
terů začaly zaplňovat absolventy informatiky, objevili jsme nové možnosti, jak ovlivňovat návrh tak, 
abychom zvyšovali testovatelnost produktů.

Objevily se i další faktory zvyšující naše požadavky na programátorské vzdělání a praxi testerů: zejména 
rostoucí složitost a provázanost produktů a náročnost bezpečnostních testů (zahrnující analýzu rizik, 
vkládání chyb a testování pomocí náhodných dat). Dokonce i rostoucí význam služeb a rychlé zveřej-
ňování jejich nových verzí vedlo ke vzniku nových modelů automatizovaného testování. Dopad online 
služeb na naši strategii v oblasti testování popisuje kapitola 15, „Problémy zítřka řešíme již dnes“.

Chci víc testerů, a hned!
Množství vývojářů v Microsoftu se každoročně zvyšuje. Jen v oblasti testování přibývá ročně zhruba 
500 nových pozic. Přibližně polovina nových testerů přichází z jiných společností, druhou polovinu 
pak tvoří absolventi informatiky přicházející přímo z vysokých škol a univerzit.

Ideální kandidát na pozici testera má v sobě DNA popsanou výše. U kandidátů rovněž vyhledává-
me některé velmi specifické schopnosti a dovednosti, jimž se v hantýrce oddělení lidských zdrojů 
říká „kompetence“. Aby tato kapitola příliš nepřipomínala příručku pro personalisty, pouze stručně 
objasním, co pojem kompetence znamená a jak se vztahuje k DNA testera.

Kompetence popisuje chování vedoucí k dosahování výjimečných výsledků namísto průměrných. 
Kompetence mají rozličné úrovně popisující jejich relativní sílu. Většina úspěšných kandidátů v době 
nástupu do firmy disponuje jistou, byť zpravidla omezenou úrovní většiny kompetencí souvisejících 
s vývojem. Množina kompetencí vyžadovaných u testerů je stejná jako u ostatních vývojářských dis-
ciplín, ale s postupem času se některé z těchto schopností (jako například analytický přístup k řešení 
problémů) stávají při testování důležitější než v jiných oblastech.

Všechny vývojářské disciplíny sdílejí stejnou sadu deseti kompetencí. Další kompetence jsou vyžado-
vány například u manažerů, pracovníků finančního oddělení nebo u obchodníků. Následující seznam 
shrnuje deset kompetencí každého vývojáře:

Analytické řešení problémů – zcela zásadní pro testery, neboť dekompozice problémů a nachá-
zení prvotních příčin chyb je klíčový postup při zvyšování kvality.
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Inovativnost zaměřená na zákazníka – zajímá se kandidát o zákazníky a chápe, jak jim software 
dokáže přinést prospěch či zábavu?
Výborné technické znalosti – hodnotíme, zda kandidát rozumí problematice sítí a operačních 
systémů, a zda dokáže programy nejen psát, ale i optimalizovat.
Projektový management – v případě testera se jedná hlavně o schopnost řídit svůj čas a pláno-
vat svou práci tak, aby byla dokončena včas.
Zaujetí pro kvalitu – pokud tuto schopnost postrádáte, je zbytečné se hlásit na místo vývojáře, 
natož testera.
Strategický pohled – v této oblasti zpravidla noví zaměstnanci nebývají příliš silní, ale najímáme-li 
zaměstnance pro vývoj průlomového produktu, kterým předběhneme konkurenci a přineseme 
zisky našim akcionářům, musí mít tuto schopnost v krvi hned od začátku.
Sebevědomí – testeři jsou často pronásledováni chybami. Musí mít dost sebevědomí na to, aby 
chyby pronásledovali oni.
Autorita a vliv – vliv plyne ze sebevědomí a zkušeností. Autorita plyne ze znalosti cesty vedoucí 
k výsledku. Zpočátku většina kandidátů demonstruje tuto schopnost popisem toho, jak dosáh-
li významné změny v předchozím zaměstnání, nebo jak zorganizovali projektový tým během 
školní činnosti.
Vůle k široké spolupráci – inovace často vznikají spoluprací různých organizačních jednotek. 
Zaměstnanec se zákopovou mentalitou, hrající si jen na svém písečku, nemůže být úspěšný.
Společenské povědomí – tato schopnost spočívá hlavně v sebeuvědomění. Špičkoví kandidáti 
jsou zpravidla sebekritičtí a jsou schopni popsat, jak chtějí nadále zlepšovat své schopnosti. Mají 
tedy jakýsi plán trvale udržitelného rozvoje sebe sama.

Nábory absolventů

Velká část nových zaměstnanců Microsoftu je najímána během náborů absolventů. Při těchto nábo-
rech zpravidla přijímáme uchazeče v průběhu prvního roku po ukončení vysokoškolského či post-
graduálního studia. Stovky náborářů celoročně spolupracují s univerzitami, utužují naše vztahy se 
školami i s profesory a poskytují informace o Microsoftu a různých našich vývojářských profesích.

Jakmile nalezneme vhodné kandidáty, naplánujeme sérii vstupních pohovorů. První pohovory zpra-
vidla probíhají na půdě vysoké školy nebo na místních konferencích, ale někdy kandidáti přijdou i za 
námi do Microsoftu. Pohovory zpravidla probíhají tváří v tvář a vedou je manažeři v oblasti progra-
mování nebo testování. Pohovory s absolventy mohou vést jen pracovníci, kteří mají v tomto směru 
špičkové schopnosti. Ano, nábor je v Microsoftu tak důležitá činnost, že sledujeme a hodnotíme to, 
jak dobře jsou naši manažeři schopni vést vstupní pohovor.

Není neobvyklé, že si uchazeči před pohovorem najdou na Internetu zkušební otázky zveřejněné 
jejich kolegy a pokusí se nabiflovat odpovědi. Háček je  v tom, že my umíme Internet používat také 
a otázky průběžně obměňujeme.

Po několika kolech pohovorů s několika zkušenými pracovníky se rozhodneme, zda uchazeče přijmout 
či ne. Ať už padne jakékoli rozhodnutí, snažíme se o to, aby si všichni kandidáti z náboru odnesli 
cennou zkušenost. Pokud by nebyli chytří a motivovaní, až k pohovoru by se jistě nedostali.

Jakmile učiníme kandidátovi nabídku, obvykle se snažíme společnost představit v co nejlepším světle. 
Budoucím testerům v tomto momentě objasňujeme, v čem se testování v Microsoftu liší od postupů 
uplatňovaných ve většině jiných společností. Řadu let jsme kandidátům doporučovali, aby si přečetli 
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knihy typu Testing Computer Software, 2nd edition (Cem Kaner, Jack Falk, Hung Quoc Nguyen; Wiley, 
1999), nicméně tyto knihy zcela přesně nepopisují technickou stránku testování v Microsoftu.

Jeden z našich test architektů, Keith Stobie, naštěstí dokázal přesvědčit spisovatele Roberta Bindera, 
aby nám umožnil doporučovat kandidátům část jeho knihy o testování: Testing Object-Oriented Sys-
tems: Models, Patterns, and Tools (Addison-Wesley, 1999), obzvláště pak kapitolu 3 nazvanou Stručný 
úvod do testování. Tato kapitola obsahuje pregnantní popis testování, velmi se blížící našemu přístu-
pu k této problematice. Kapitolu 3 „Binderovy knihy“ testerům stále doporučuji.

Mohu mluvit s někým, kdo tu práci dělá?
Jedna věc mne na práci test manažera v Microsoftu skutečně baví. Když jsem dokončil školu, šel jsem 
dělat programátora do jiné společnosti, ale před dvanácti lety jsem přešel do Microsoftu pracovat jako 
tester. Vím, že role testera v Microsoftu je ve srovnání s jinými společnostmi dost unikátní.

Náš náborový tým odvádí skvělou práci při vysvětlování a popisování všech rolí a příležitostí v Micro-
softu,  poskytuje uchazečům všemožné materiály, ale kandidáti vždy chtějí mluvit s někým, kdo danou 
práci skutečně vykonává. Když se účastním náboru na vysokých školách, často po mně chtějí, abych tou 
osobou byl já. Na většině vysokých škol se testování dělá, až když je projekt hotový. Napíšu to, co po 
mně profesor chce, a pak se ujistím, že to funguje. Testuje se dodatečně a často nepříliš promyšleně.

Role testera je v Microsoftu jednou z těch nejdůležitějších a nese s sebou obrovské množství zodpo-
vědnosti. Jakmile začnu s kandidáty mluvit, snažím se jim vysvětlit, že testování je stejná věda jako 
psaní programů a algoritmizace. Začínám vždy širokým přehledem věcí, které tester musí umět.

Jedna z věcí, kterou většina kandidátů dobře nechápe, je skutečnost, že pro vývoj automatizace nezbyt-
né pro testování produktů musíme být především dobrými návrháři. Při tomto vývoji se potýkáme se 
skutečností, že naše automatizace musí s testovaným systémem zacházet tvrději a rychleji, než je při 
reálném použití možné: musíme být schopni simulovat vstup ročního objemu dat, ale v podstatně 
kratším čase. Může vzniknout potřeba automatizace napsané tak, aby automatizované testy praco-
valy v různých prohlížečích, nebo se vám může stát, že potřebujete automatizované testy spouštět ve 
všech podporovaných jazycích. V tomto momentě by myslím většina kandidátů přiznala, že neměli 
tušení, jakouže práci tu vlastně děláme. Automatizací to ovšem nekončí.

Jako tester se musíte snažit chápat nejen vlastnosti, které testujete, ale i ty, které s nimi mohou souvi-
set. Musíte vědět, jakým způsobem spolupracuje server a klientský software nebo jak se systém chová 
z pohledu koncového uživatele. Musíte dobře chápat, jak je celý systém sestaven s pomocí firewal-
lů, směrovačů, back-end serverů a celé řady jiných věcí. Musíte být schopen pochopit a představit si 
zákazníka v celé řadě oblastí, včetně použitelnosti, bezpečnosti a tak dále... Nikdy se nepřestáváme 
učit neomezenému objemu věcí, které pro svou práci chceme a potřebujeme vědět.

Většina kandidátů se dále domnívá, že nemáme vliv a slovo v oblasti návrhu, nebo že nemůžeme 
ovlivnit vlastnosti cílového produktu. Jedna z nejlepších věcí na Microsoftu je, že každý může návrh 
ovlivnit, dokáže-li přesvědčivě argumentovat, zvláště pak tester, který rozumí zákazníkovi a principu 
fungování systému. V Microsoftu software nevytváří jedinec, ale mnoho lidí. Testeři mají právo a zod-
povědnost se vyjádřit k vlastnostem produktu a ke způsobu jejich vývoje, a dokonce i doporučovat 
nové prvky, které potřebujeme. Vždy se snažím návrh ovlivňovat a mí testeři také.

Testování je něco jako školní předmět, u kterého výsledná známka závisí pouze na závěrečné zkoušce. 
Pamatuji si na takové zkoušky a na čekání na známku. Profesor mi dal známku a já jsem byl rád nebo taky 
ne. Jako tester v Microsoftu nyní pár let pracuji na skvělém produktu a snažím se zajistit jeho kvalitu. Nako-
nec jej vydáme a prodáme jej milionům lidí. Všichni tito lidé mě budou známkovat, což je neuvěřitelné!

Patrick Patterson, test manažer Microsoft Office
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Nábory v průmyslu

Nábory v průmyslu se týkají kandidátů, kteří již nejméně rok na plný úvazek pracovali v softwaro-
vém průmyslu nebo jiném souvisejícím odvětví. V takovém případě se spíše jedná o nábor zkušené-
ho vývojáře, na rozdíl od náboru absolventů, kde se jedná hlavně o budoucí potenciál. Na druhou 
stranu i v tomto případě přijímáme do juniorských pozic, takže nejde jen o zkušenosti.

Zhruba polovinu nových testerů každoročně tvoří absolventi a druhou polovinu zaměstnanci z jiných 
firem. Ačkoli někteří kandidáti z této druhé skupiny přicházejí z pozic testerů, většina z nich, včet-
ně autorů této knihy, se testování plně nevěnovala. Při tomto typu náboru se často poohlížíme po 
programátorech, kteří mají jistou zkušenost s testováním nebo pracovali na pozici silně zaměřené 
na dodržování kvality. Uvádí-li uchazeč ve svém životopise dlouholetou praxi testera, obvykle nemá 
znalosti programování a informatiky obecně na úrovni, kterou požadujeme. Ideální kandidát v tom-
to případě zpravidla přichází z firmy, kde je role programátora a testera spojena.

Největším šokem pro kandidáty přicházející z jiných firem je množství testerů, kterými disponujeme, 
a vliv, jejž na běh společnosti máme. Poměr programátorů a testerů v Microsoftu je zhruba jedna ku 
jedné. Běžný poměr v softwarovém průmyslu je zhruba pět programátorů na jednoho testera a někdy 
je tento poměr dokonce deset ku jedné nebo větší. V takovém obklíčení se testeři zpravidla orientují 
spíše na své prosté přežití než na rozvoj svých vývojářských schopností a postupů.

Jak se stát testerem v Microsoftu
Po nástupu se všichni noví zaměstnanci Microsoftu seznamují se společností. První část tohoto 
procesu je Orientace nového zaměstnance – New Employee Orientation neboli NEO, která zabere 
několik úvodních dní. NEO zahrnuje společně všechny zaměstnance bez ohledu na jejich zařazení. 
Po skončení NEO každý tester vyhledá správce svého týmu a zjistí, v které kanceláři bude pracovat.  
Následně se setká se svým přímým nadřízeným a zjistí, kdo bude jeho rádcem.

Skupina pro vývojářskou zdatnost (Engineering Excellence Group) má mimo jiné na starosti technická 
školení zaměstnanců. Prvním kursem testování určeným pro nové testery je „Testování v Microsoftu 
pro SDET“. Toto školení obvykle zaměstnanec absolvuje během prvních dvanácti měsíců po nástupu. 
Ačkoli je mnoho našich kursů a přednáškových cyklů k dispozici online, klíčová výuka (zahrnující 
krom uvedeného školení  i další kursy, znázorněné na obrázku 2.3) se provádí v učebnách a je vede-
na zkušenými testery. To studentům poskytuje výtečnou příležitost k zajímavým diskusím a možnost 
získání hlubšího vhledu do problematiky během cvičení.
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Obrázek 2.3. Rámcový přehled plánu školení pro testery platný pro rok 2008

Kariéra vývojáře v Microsoftu
Každý zaměstnanec může změnit specializaci a každoročně tak mnoho z nich učiní. V rámci každé 
specializace jsou v zásadě na výběr jen dvě možnosti: být samostatný pracovník nebo manažer. Všich-
ni začínající vývojáři zahajují svou kariéru jako samostatní pracovníci. V rámci každého kariérního 
postupu můžeme nalézt několik významných zlomových bodů. Pro manažery je tímto bodem napří-
klad přechod od řízení skupiny samostatných pracovníků (pozice vedoucího) k řízení vedoucích pra-
covníků. Pro samostatného pracovníka je podobným významným okamžikem například rozšíření 
působnosti z jednoho produktu na celou produktovou řadu. Těmto zlomovým bodům říkáme kariérní 
stupně. Náš způsob používání kariérních stupňů je z valné části založen na práci Stephena Drottera 
pro společnost General Electric*. Pro každý kariérní stupeň je popsán jeho konkrétní profil, který 
zaměstnancům umožňuje snadno sledovat, jaké výsledky se od nich v dané pozici očekávají.

Je poměrně běžné, že zaměstnanec „okusí“ kariéru v managementu a pak se rozhodne vrátit ke kariéře 
samostatného pracovníka. S profesním rozvojem si pokročilí samostatní pracovníci musí leckdy osvojit 
vůdčí schopnosti a obchodního ducha vyšších manažerů, což znázorňuje obrázek 2.4. V některých pří-
padech i velmi zkušení vývojáři přecházejí tam a zpět mezi vývojářskými a manažerskými pozicemi.

*) Ram Charan, Stephen Drotter, and James Noel, The Leadership Pipeline: How to Build the Leadership Powered Com-
pany (San Francisco: Jossey-Bass, 2000). 
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Obrázek 2.4. Provázanost cest manažerů a specialistů

Kupříkladu David Cutler nastoupil do Microsoftu v roce 1988, aby vedl vytvoření systému Windows 
NT, který dodnes tvoří jádro každé nové verze operačního systému Windows. Ačkoli David v průbě-
hu své kariéry u Microsoftu řídil několik týmů, je všeobecně považován za systémového architekta 
a postupem času se stal služebně nejstarším vývojářem v celé společnosti. Je vysoce hodnocen pro 
svou technickou zručnost, znalost systémové architektury a vliv na softwarový průmysl spíše než pro 
své schopnosti řídit a vést zaměstnance.

Dalšími dvěma příklady mohou být Eric Rudder (starší viceprezident pro technickou strategii) a Jon 
DeVaan (starší viceprezident divize operačního systému Windows). Oba se několik let věnovali stra-
tegickému řízení malých týmů, a oba vedli skupiny složené z tisíců vývojářů.

Nejvyšší meta, které může samostatný pracovník dosáhnout, je Technický partner (Technical Fellow). 
Tato pozice je ekvivalentní pozici staršího viceprezidenta v manažerském kariérním řádu. Techničtí 
partneři a Význační inženýři (Distinguished Engineer, pozice ekvivalentní viceprezidentovi společ-
nosti) se často společně se zástupci jiných společností podílejí na vytváření průmyslových standardů 
a jsou v softwarovém průmyslu považováni  za odborníky na slovo vzaté. Tito pokročilí vývojáři se 
podílejí na skutečných, prodávaných produktech, ale zároveň se věnují i jiným pro firmu význam-
ným činnostem – do procesu ThinkWeek například přispívají jak vlastními návrhy, tak komentová-
ním návrhů ostatních pracovníků.

Kariérní postupy v oblasti testování
V některých společnostech je pozice testera chápána jako zaměstnání pro začátečníka, ze kterého by 
časem mohl vyrůst programátor. V Microsoftu je pozice testera zcela paralelní k pozici programá-
tora a nabízí stejné možnosti kariérního růstu.

Test architekt

V roce 1999 byla vytvořena role Test architekta, obsazovaná převážně služebně staršími pracovníky. 
Název této role vyjadřuje, že práce jejího nositele má široký dopad na celý vytvářený produkt, zatím-
co běžnější přívlastky „senior či „partner“ jsou používány pro pracovníky zaměřené na konkrétní 
rysy produktů. Je nutné mít na paměti, že Test architekt je role, nikoli pozice. Ačkoli pro zkušené 

Cesta manažera Cesta specialisty

Kariérní stupně

Část I: O Microsoftu
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pracovníky existuje kariérní postup vedoucí k získání této role, ne všichni pokročilí testeři se stanou 
architekty. Firma se zpravidla rozhodne vytvořit roli Test architekta v okamžiku, kdy je takový krok 
podepřen obchodními důvody nebo určitým strategickým záměrem. Je také často možné se setkat 
se zkušenými testery, kteří roli architekta v zásadě plní, ačkoli nejsou tímto titulem formálně ozna-
čováni. Následující odstavce se proto týkají role architekta, nikoli formálního titulu.

Neexistuje žádný „typický“ test architekt. Architekti se zabývají různorodou sadou cílů a širokou 
škálou činností. Někteří z nich tráví čas vývojem testovací infrastruktury, testovacích frameworků 
(k tvorbě a spouštění testů) nebo vyhodnocováním vlastností produktů k vytvoření komplexněj-
ších testů. Jiní mají na starosti určitou technologii používanou v rámci jejich skupiny. Další posky-
tují konzultace na téma zvyšování efektivity testů. Společným rysem všech těchto architektů a jejich 
hlavní zodpovědností je poskytování technického a strategického vedení pro danou skupinu testerů. 
Postavení konkrétního architekta pak určuje, zda jeho působnost zahrnuje určitou funkcionalitu jed-
noho produktu, celou produktovou řadu anebo zda ovlivňuje testery v celé divizi. Od test architekta 
se navíc očekává, že bude nejen zodpovídat za vývoj současné verze produktu, ale bude se neustále 
zabývat i budoucím vývojem; některé výstupy činnosti architekta se nemusí vázat ke konkrétnímu 
produktu či verzi.

Test architekt by měl být schopen přinášet změnu nejen v rámci komunity testerů, ale i mezi pro-
gramátory a programové manažery. Musí podporovat zvyšování kvality napříč všemi vývojářskými 
disciplínami, radit ostatním, poskytovat jim zpětnou vazbu a navrhovat změny vedoucí ke zlepšová-
ní postupů v rámci celého týmu vývojářů.

Je rovněž nutno poznamenat, co role test architekta není. Nejedná se o titul udělovaný za odměnu na 
základě dosaženého věhlasu či zkušeností. Vytvoření této role je investice, spojující na jedné straně 
oblast vyžadující podporu a na druhé straně silnou osobnost, která dokáže přinést svěží myšlenky. 
Zopakujme, že se nejedná o zvláštní typ kariérního postupu. Schopnosti architekta jsou v souladu 
s požadavky kladenými na pozice na stejném kariérním stupni, s důrazem na schopnost komunika-
ce napříč celou společností a ochotu přinášet změny do celé organizace.

Poznámka
V roce 2008 připadalo na 9 000 testerů pouhých 40 test architektů.

Pozice testera

Služební postup testera začíná na pozici nazvané SDET1 (rovněž nazývané IC1) a pokračuje až k pozici 
„tester-partner“ (IC6), což ukazuje tabulka 2.2. Hlavní rozdíly mezi různými stupni spočívají v hloub-
ce a šířce technických znalostí a rozsahu působnosti. Tester v pozici SDET1 se zpravidla učí testovat, 
seznamuje se s firmou a jejím způsobem vývoje softwaru, a hledá chyby v dobře definovaných čás-
tech produktu. Pokročilejší tester se může specializovat například na oblast výkonového nebo bez-
pečnostního testování. Tester dosáhne úrovně partnera společnosti zpravidla v době, kdy již strávil 
mnoho let v předchozích pozicích a dost možná několik let pracoval jako test architekt.
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Tabulka 2.2. Příklad profi lů kariérních stupňů v rámci služebního postupu samostatného testera

Kariérní 

stupeň
Tester (SDET)

Tester 2 

(SDET2)

Senior  tester 

(senior SDET)

Klíčový tester 

(principal senior 

SDET)

Tester-part-

ner (partner 

SDET)

Vliv na 

zákazníky

Získává zpět-

nou vazbu 

od zákazníků 

s pomocí sys-

témů zákaz-

nické podpory  

a jiných pro-

středků, objas-

ňuje funkcio-

nalitu a píše 

testovací scé-

náře

Spolupracu-

je přímo se 

zákazníky, zís-

kává důležitou 

zpětnou vazbu 

týkající se 

funkcionality 

a vyvíjí testo-

vací scénáře

Věnuje se 

požadavkům 

zákazníků 

týkajícím se 

integrace pro-

duktů, vytváří 

specifické tes-

tovací scéná-

ře a popisu-

je modelové 

uživatele

Vyvíjí tech-

niky spojení 

se zákazníky, 

které zlepšu-

jí spolupráci 

mezi zákazníky 

a firmou

Zajišťuje hlu-

boké porozu-

mění potře-

bám zákazníků 

v rámci celé 

produktové 

řady, vedou-

cí ke zlepšení 

návrhu pro-

duktů

Vliv na 

testování

Objasňuje, jak 

by jednotli-

vé vlastnosti 

produktu měly 

fungovat a 

eliminuje tak 

nejednoznač-

né požadavky

Přináší důleži-

tou zpětnou 

vazbu vedou-

cí ke zlepšení 

technických 

specifikací 

a návrhu

Identifiku-

je návrho-

vé vzory, 

jejichž použí-

vání může 

v budoucnu 

vést k chybám

Vede rozvoj 

metodiky 

a technik tes-

tování v rámci 

významného 

produktu

Vede rozvoj 

metodiky 

a technik tes-

tování v rámci 

celé produkto-

vé řady

Rozsah působnosti testera se rozšiřuje od úzce definované vlastnosti produktu přes sadu funkcí, dále 
přes plnohodnotný produkt (jako je Microsoft Office Word nebo Windows Media Player) až k pro-
duktové řadě jako je Office nebo Windows. Tato působnost se navíc může vztahovat k celé škále 
aspektů testování, jako v případě role test architekta, nebo může být vztažena k úzké technické spe-
cializaci, například k bezpečnosti komunikačních protokolů.

Kariérní postup vývojářů na úrovni partnera nekončí, nicméně kariérní postup testerů ano. Tester-part-
ner je o jednu úroveň níže než Význačný inženýr (Distinguished Engineer), což je pozice odpovídající 
funkci viceprezidenta společnosti. Není tomu tak proto, že by pro tuto pozici nebylo v oblasti testování 
místo. Domníváme se ovšem, že s postupem  v kariérním žebříčku začínají vývojáři pracovat a chovat 
se v podstatě podobně a rozdíly mezi vývojářskými disciplínami se stírají. Každý samostatný vývojář 
věnující se kterékoli disciplíně může v tomto smyslu rozvinout svou kariéru do stavu, kdy se z něj znovu 
stane vývojář bez přívlastků.

V oblasti testování v Microsoftu pracuje mnoho vynikajících osobností, které vedou úspěšné blogy, 
navštěvují významné konference a píší knihy. James Whittaker, autor knižní série How to break soft-
ware, nastoupil do Microsoftu v roce 2005 jako člen týmu Trustworthy Computing zaměřeného na 
spolehlivost softwaru. Keith Stobie píše blog TestMuse na serveru spaces.live.com a aktivně se účast-
ní plánování a realizace konference PNSQC (Pacific Northwest Software Quality Conference), každo-
ročně konané v Portlandu. Tým Test Verification and Metrics vedený Tomem Ballem je malá skupina 
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výzkumníků přinášející nové a výjimečné výsledky týkající se využití dat při zvyšování kvality pro-
duktů*. Každý z členů týmu je široce uznáván v oblasti výzkumu testovacích metrik.

Tito lidé představují jen několik příkladů toho, jak Microsoft investuje do podpory a rozvoje světově 
uznávaných expertů v oblasti testování.

Stát se manažerem neznamená povýšení

Management testování představuje druhý hlavní směr kariéry testera. Test manažer může postu-
povat v kariérním žebříčku, přičemž řídí stále větší a větší týmy a oblasti vývoje. Kariérní postup 
manažerů pochopitelně představuje stále se zužující pyramidu, takže mnoho manažerů svůj vze-
stup ukončí dlouho před získání pozice viceprezidenta. V kariéře test manažera existuje ještě jeden 
významný zlomový bod, znázorněný v tabulce 2.3, a tím je dosažení pozice vedoucího manažera. 
Jak jsme uvedli v kapitole 1, tito manažeři řídí organizace obvykle složené z manažerů vývoje, test 
manažerů a z programových manažerů.

Tabulka 2.3. Příklad profi lů kariérních stupňů v rámci služebního postupu test manažera

Název kariérního 

stupně
Vedoucí tester Test manažer Ředitel testování

Kariérní stupeň Manažer Manažer manažerů Manažer skupiny

Rozsah produktu Skupina vlastností Produkt Produktová řada

Vedoucí tester se zabývá 

několika oblastmi funk-

cionality produktu, velmi 

složitou funkcionalitou 

nebo komponentou  

tvořící zvláštní subsys-

tém, nebo jednoduchým 

samostatným produk-

tem. Příkladem zmiňova-

né oblasti funkcionality 

může být: rozpoznávání 

hlasu, překladač jazy-

ka C#, grafický subsys-

tém pro Microsoft Office 

PowerPoint nebo zásob-

ník protokolu IP.

Test manažer pracuje 

na významném produk-

tu nebo skupině velmi 

složitých funkcionalit 

tvořících systém, vět-

ším subsystému nebo 

menší produktové řadě. 

Test manažeři význam-

ně přispívají k tvorbě 

produktových řad. Pří-

kladem produktu může 

být Word, Microsoft 

Money nebo příkazová 

řádka Windows.

Ředitel testování  má 

na starosti celou pro-

duktovou řadu, která 

zpravidla tvoří zvlášt-

ní nákladové středisko, 

případně vysoce kom-

plexní systém či archi-

tekturu tvořící základ 

takové produktové řady. 

Produktovou řadu před-

stavují například Win-

dows, Office, MSN nebo 

Microsoft Exchange.

Nábor pracovníků
Vede nábor pracovníků 

v rámci týmu

Aktivně optimalizu-

je procesy a postupy 

uplatňované v rámci 

skupiny při náboru

Řídí obsáhlý a efektiv-

ní plán náboru v rámci 

produktové řady

*) Microsoft Research, „Software Reliability Research”, http://research.microsoft.com/research/sr. 
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Běžnou otázkou nejen v Microsoftu, ale v celém softwarovém průmyslu je, co je třeba udělat, aby byl 
člověk „povýšen“ na manažera. Je to otázka poměrně obtížná, neboť obsahuje implicitní předpoklad, 
že jsou manažeři lépe placení nebo snad mají lepší kanceláře než samostatní pracovníci. Skutečnost 
je však jiná: přechází-li vývojář do pozice manažera, jedná se o pohyb vodorovný – nezahrnuje tedy 
žádné povýšení. Další případná povýšení závisí na jeho schopnostech a konkrétních výsledcích při 
vedení týmu. Jedná se o jiný model, než jaký je uplatňován ve většině firem a ve státní správě, kde 
pracovní pozice určuje platové zařazení a manažeři se prakticky vždy pohybují ve vyšší platové škále 
než pracovníci na ostatních pozicích.

Pozice vedoucího testera představuje první příčku managementu v oblasti testování. Vedoucí tester 
řídí tým zahrnující dva až deset zaměstnanců. Velikost týmu je téměř vždy určena objemem práce 
nezbytné pro dodání vlastnosti či komponenty, kterou může být například tisk grafiky nebo sdílení 
dokumentů. Tým může být rovněž vytvořen pro provedení zvláštního typu testování, jako je napří-
klad testování výkonu, škálovatelnosti nebo bezpečnosti. Všichni členové týmu jsou přímo podřízeni 
vedoucímu testerovi. Mezi ním a jeho zaměstnanci nejsou žádné další úrovně řízení.

Je nutno poznamenat, že o budoucím služebním postupu a odměnách pro vedoucího testera mnohem 
více rozhodují jeho schopnosti a technická obtížnost problému, který vyřešil, než velikost týmu jejž 
vedl. Dobrým příkladem je oblast bezpečnosti, kde může mít malý zkušený tým zásadní vliv na kva-
litu produktu; na takovém místě pravděpodobně najdete výše postaveného vedoucího pracovníka.

Od vedoucího malého týmu se očekává, že bude sám provádět velkou část testování: programová-
ní, analýzu a evidenci chyb. Všichni členové produktového týmu, od úplného začátečníka po nejvý-
še postaveného manažera, by měli zaevidovat každou chybu, na kterou narazí. S rostoucí velikostí 
týmu se musí jeho vedoucí věnovat více manažerským činnostem a má proto méně času na sku-
tečnou vývojářskou práci. Bez ohledu na velikost týmu musí mít vedoucí tester značné technické 
dovednosti a musí být schopen svému týmu poskytovat technické vedení. Vedoucí je často v týmu 
nejzkušenějším vývojářem pro danou oblast a obecně je v něm zpravidla jedním z nejlepších teste-
rů a programátorů.

Požadavky kladené na technickou zdatnost a praktické zkušenosti vedoucího testera korespondují 
s požadavky kladenými na všechny vývojářské disciplíny. Vedoucí programátoři obvykle přispívají 
k vývoji produktu stejně jako kterýkoli jiný člen týmu. Vedoucí programoví manažeři často navrhují 
nejsložitější vlastnosti produktů nebo se zabývají nejnáročnějšími organizačními problémy. To, že se 
ode všech vývojářů očekávají technické znalosti a osobní zkušenosti s daným typem činnosti, tvoří 
základní DNA Microsoftu. Kořeny této firemní kultury lze vystopovat až k prvopočátkům společ-
nosti, kdy Bill Gates za nocí pročítal kód a dokonce některé jeho části přepisoval.

Test manažeři

Pozice test manažerů mají mnoho různých názvů a jejich obsah je proměnlivější než v případě vedou-
cích testerů. Jak bylo řečeno v kapitole 1, Microsoft je velká společnost a z každého pravidla existuje 
výjimka. Názvy manažerských pozic mají rovněž pravidla a odchylky. Tabulka 2.4 shrnuje nejběžnější 
pozice a to, jakým způsobem se typicky vztahují k velikosti týmu a roli manažera.

Část I: O Microsoftu
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59Kapitola 2: Testeři v Microsoftu

Tabulka 2.4. Názvy pozic manažerů v oblasti testování

Název pozice Velikost týmu Počet stupňů řízení

Vedoucí tester nebo Vedoucí tester 2–10 1

Test manažer, Senior test manažer 

nebo SDET manažer
15–50 2

Skupinový test manažer, Klíčový test 

manažer nebo Ředitel testování
30–100 3–4

Vedoucí manažer nebo viceprezi-

dent pro testování
200 a více 4–5

Manažeři testování se méně věnují „ruční“ práci, tedy psaní a spouštění testů; nicméně každý tes-
ter, bez ohledu na jeho pozici, eviduje nalezené chyby. Manažeři testů jsou stále technicky zaměře-
ní pracovníci, ale zpravidla se spíše soustředí na procesy a nástroje používané při testování než na 
automatizaci konkrétní sady testů.

Test manažer věnuje hodně času nalézání cest k rozvoji a zlepšování schopností svého týmu a – ve 
spolupráci s Produktovým managementem –  vyhodnocování kvality produktu a toho, zda je při-
praven k distribuci.

Shrnutí
Přístup Microsoftu k testování softwaru je v porovnání s běžnými průmyslovými zvyklostmi unikát-
ní. Máme více testerů než vývojářů a u všech klademe důraz na jejich vývojářské schopnosti. Tato 
koncepce se projevuje i v názvu pozice testera – Software Development Engineer in Test (SDET), což 
lze přeložit jako „inženýr softwarového vývoje se zaměřením na testování“. Pozice testera se záměrně 
jmenuje podobně jako pozice programátora, nazývaná Software Development Engineer.

Microsoft každoročně přijme více než 500 nových testerů, a vytvořil proto velmi atraktivní náboro-
vý program, umožňující přijmout jak zkušené vývojáře z jiných společností, tak čerstvé absolventy 
informatiky a příbuzných oborů. Mnozí noví testeři toho o testování softwaru mnoho neví, a pro-
cházejí proto velmi kvalitním programem školení, v rámci kterého získají poznatky o technikách 
testování softwaru.

Důraz, který klademe na velmi technologický přístup k testování, nám umožnil vytvořit plnohod-
notný kariérní řád jak pro management testování, tak pro samostatné testery. Samostatně pracující 
testeři bez podřízených mají možnost postoupit na nejvyšší příčky vývojářského kariérního žebříč-
ku stejně jako programátoři.

Devět tisíc testerů hraje v Microsoftu významnou úlohu při vývoji a zajišťování vysoké kvality pro-
duktů, které dodáváme. Tato velmi živá komunita vývojářů používá celou řadu technik vedoucích 
k trvalému zlepšování našich postupů a produktů.
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K A P I T O L A  3

Životní cyklus 
softwarového vývoje

V této kapitole najdete:

 Softwarové inženýrství v Microsoftu
 Zlepšování procesů
 Dodávka softwaru ze štábu
 Shrnutí: Završení přípravy jídla
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Alan Page

Mám rád vaření. Na celém tom procesu přípravy jídla, organizaci několika chodů a hlídání, aby byly 
všechny hotovy ve stejnou dobu, mě něco hrozně baví. Můj přístup k vaření, který jsem si osvojil 
od mé matky, skvělé kuchařky, zahrnuje spoustu experimentování za pochodu. Stručně řečeno, rád 
improvizuji. Mám s vařením dostatek zkušeností, takže bez obav prohledávám kuchyňskou linku 
a vybírám ingredience, které mi zrovna přijdou vhod. Recepty se řídím jen orientačně, beru si z nich 
jen naprostý základ – jaké přísady použít a jak dlouho co vařit – případně je používám jako zdroj 
inspirace. Tento přístup mi přináší velkou flexibilitu, spojenou s jistou mírou rizika. Při nahrazování 
jedné ingredience druhou se občas rozhodnu špatně (doporučuji vám například nikdy při přípravě 
stravy nepoužívat sójové mléko místo kravského).

Při vaření, stejně jako při testování, postupuji podle situace. Pokud například očekávám k večeři hosty, 
budu asi věci trochu přesněji odměřovat a méně experimentovat, než když vařím jen pro rodinu. Při 
přípravě rizota se snažím snížit riziko chuťové „závady“, takže při přípravě postupuji trochu konvenč-
něji. Práci šéfkuchaře při přípravě recepce pro stovku lidí si dokážu pouze představit. Při vaření pro 
takovou spoustu lidí je přesné odměřování a správné proporce mnohem důležitější. Může být navíc 
docela obtížné najít takovou kombinaci jídel, která bude vyhovovat rozdílným chutím všech hostů. 
A nakonec, všechno jídlo musí být samozřejmě hotovo včas a čerstvě uvařené pokrmy musí být na 
stole přesně na čas. V tomto případě se „datum vydání“ nedá posunout!

Tvorba softwaru má s vařením mnoho společného. Držet se přesného plánu má svoje výhody a flexi-
bilní přístup má taky něco do sebe. Příprava čehokoli pro rozsáhlou skupinu uživatelů je vždy nároč-
nější. Tato kapitola popisuje rozličné metody výroby softwaru uplatňované v Microsoftu.

Softwarové inženýrství v Microsoftu
V Microsoftu neexistuje jeden jediný model tvorby softwaru, který „vládne všem“ a všichni jej použí-
vají. Každý tým si pro dosažení svých cílů sám určuje nejlepší model, v závislosti na velikosti a zamě-
ření produktu, tržních podmínkách, velikosti týmu a jeho předchozích zkušenostech. U nového pro-
duktu může být zásadním požadavkem rychlé uvedení na trh, aby se tak dostal do hry před tím, než 
podobný produkt představí někdo jiný. U zavedeného produktu může být podstatnější přinést zásad-
ní inovaci a vyhodit tak konkurenci ze sedla nebo si udržet náskok. Každá situace vyžaduje poněkud 
odlišný přístup k volbě rozsahu produktu, metodám jeho vývoje a ke způsobu distribuce. Přes tyto 
odlišnosti se mnohé postupy a metody všeobecně ujaly s tím, že je zároveň možné v průběhu vývo-
jového procesu  experimentovat a vylepšovat jej.

Pro testery je důležité chápat, jaké jsou rozdíly mezi obvyklými modely vývoje, jaký model používá 
jejich tým, a ve které části modelu se jejich tým právě nachází. To napomáhá jak při plánování (je 
dobré vědět, co se stane), tak při realizaci (je dobré vědět, co je cílem aktuální fáze modelu). Chápá-
ní procesu a své vlastní role v něm je klíčovým předpokladem úspěchu.

Tradiční modely vývoje

Pro vývoj softwaru se používá mnoho různých modelů. Některé z nich jsou na světě už celá desetile-
tí, zatímco se snad každý týden objevují nové. Některé modely jsou extrémně formální a strukturo-
vané, jiné jsou velmi flexibilní. Žádný z nich samozřejmě nebude fungovat pro úplně každý tým, ale 
vývojovému týmu zpravidla pro vytvoření lepšího produktu pomůže, když se drží některého osvěd-
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63Kapitola 3: Životní cyklus softwarového vývoje

čeného modelu. Pochopení toho, jaké části vývoje a testování se provádějí v které fázi produktového 
cyklu, napomáhá vývojovému týmu  předvídat některé typy problémů a včas rozpoznat, že problé-
mový návrh nebo potíže v oblasti kvality mohou ohrozit jejich schopnost dodat produkt včas.

Model Waterfall („vodopádový“ model)

Jeden z nejznámějších (a nejvíce zneužívaných) modelů vývoje softwaru je takzvaný „vodopádový“ 
model, běžně nazývaný Waterfall. Tento přístup spočívá v tom, že konec každé fáze projektu záro-
veň představuje začátek další fáze, což znázorňuje obrázek 3.1. Práce je rozdělena do jednotlivých 
kroků, které následují v předem určeném pořadí. Provádění prací „přetéká“ z jedné fáze do druhé 
(tak jako vodopád padající do rokle).

Obrázek 3.1. Model Waterfall

Výhodou tohoto modelu je, že jakmile začínáte kteroukoli fázi, všechna práce z předchozí fáze je 
hotová. Návrh například nikdy nezačne předtím, než jsou určeny všechny požadavky. Další mož-
nou výhodou je, že vás tento model nutí přemýšlet a navrhovat co možná nejvíce předtím, než se 
začne programovat. Vezmeme-li tento model doslova, je Waterfall neflexibilní, neboť neumožňuje 
některé fáze opakovat. Jakmile se například během testování objeví chyba, která ukazuje na nedo-
statek v návrhu, co uděláte? Fáze návrhu je „hotová“. Tato zjevná nepružnost vedla k mnoha kriti-
kám modelu Waterfall. Každá fáze může zpozdit celý cyklus vývoje produktu, a v případě dlouhého 
vývojového cyklu se může snadno stát, že přinejmenším některé části původního návrhu začnou být 
během implementace nepodstatné.

Zajímavé na tomto modelu je, že jeho autor, Winston Royce, jej původně zamýšlel jako iterativní 
proces. Jeho původní publikace* uvádí, že je nezbytné opakovat celý proces nejméně dvakrát a použít 
informace získané v předchozích opakováních pro změny při pozdějších iteracích. Waterfall byl 
vyvinut jako nástupce modelu používaného po desetiletí a založeného na pevně stanovených fázích. 
Vylepšení spočívalo v zavedení zpětné vazby mezi jednotlivé fáze a v poskytnutí pokynů minima-
lizujících nutnost přepracovávání hotových výsledků. Bez ohledu na to se z modelu Waterfall stal 
mezi vývojáři jakýsi otloukánek – zvláště pak mezi zastánci agilního programování. V některých 
kruzích se pojem Waterfall používá pro označení jakéhokoli způsobu vývoje obsahujícího striktně 
definované procesy.

*) Winston Royce, „Managing the Development of Large Software Systems,“ z jednání IEEE WESCON 26 
(srpen1970).

Specifikace 
požadavků

Návrh programu

Implementace/
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Údržba
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Spirálový model

V roce 1988 Barry Boehm navrhl spirálový model vývoje softwaru*. Spirála, znázorněná na obráz-
ku 3.2, je iterativní proces obsahující čtyři hlavní fáze: určení cílů, vyhodnocení rizik, vývoj a plá-
nování další iterace.

Určení cílů – identifikace a nastavení konkrétních cílů pro současnou fázi projektu.
Vyhodnocení rizik – identifikace klíčových rizik a cest k jejich omezení, vytvoření krizových 
plánů. Rizikem může být překročení nákladů nebo problémy se zdroji.
Vývoj – během této fáze se provádí skutečná práce (specifikace požadavků, návrh, vývoj, testo-
vání a tak dále).
Plánování – projekt je vyhodnocen a začíná se plánovat další cyklus spirály.

Obrázek 3.2. Zjednodušený spirálový model

Dalším významným prvkem spirálového modelu je opakované používání prototypů jako cesty ke 
snižování rizik. Počáteční prototyp je vytvářen na základě předběžného návrhu a zachycuje přibližně 
vlastnosti cílového produktu. Během následujících iterací prototypy umožňují vyhodnocovat silné 
a slabé stránky produktu a hrozící rizika.

Softwarové týmy mohou spirálový model uplatnit tak, že ze začátku naplánují, navrhnou a vytvo-
ří prototyp nebo značně okleštěnou verzi svého produktu. Poté tým získá zpětnou vazbu od zákaz-
níka a analyzuje získaná data pro vyhodnocení rizik a určení úkolů pro další iteraci spirály. Proces 
pokračuje, dokud není projekt hotov nebo dokud analýza rizik neukáže, že bude lepší (nebo méně 
riskantní) projekt odepsat.

*) Barry Boehm, „A Spiral Model of Software Development,“ IEEE 21, č. 5 (květen1988): 61–72.
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Agilní metodiky

Spirálový model umožňuje týmům iterativní vývoj stavějící na úspěších (a selháních) předchozích 
iterací. Prvky plánování a vyhodnocování rizik, které spirálový model přináší, jsou zásadní pro velké 
softwarové produkty, ale pro mnohé projekty mohou být příliš procesně náročné. Částečně jako 
reakce na striktní modely typu Waterfall vznikly agilní metodiky, zaměřené na nenáročné a inkre-
mentální vývojové postupy.

Agilní metodiky jsou v současné době ve vývojářské komunitě značně populární. Pod pojem „agilní“ 
spadá celá řada odlišných přístupů, které však obvykle sdílejí následující vlastnosti:

Vícenásobné krátké iterace – agilní týmy se snaží vytvářet funkční verze softwaru v krátkých 
časových odstupech, což se jim často daří.
Důraz na osobní komunikaci a spolupráci – agilní týmy si vysoce cení komunikace v rámci 
týmu a interakce se zákazníkem.
Přizpůsobivost měnícím se požadavkům – agilní týmy jsou flexibilní a dobře se vyrovnávají 
se změnami požadavků zákazníků v kterémkoli momentě vývojového cyklu. Krátké iterace jim 
umožňují měnit priority a rychle reagovat na změny.
Sledování kvality v průběhu celého vývojového cyklu – při agilním vývoji převládá jednotkové 
testování (unit testing) a mnohé týmy praktikují programování řízené testy (test-driven develop-
ment neboli TDD), což je metoda, při které programátor napíše test ještě před vytvořením funk-
cionality, díky níž test projde bez chyb.

Být agilní v softwarovém vývoji znamená, že je tým schopen rychle změnit směr kdykoli je třeba. 
Snaží se přitom po celou dobu udržovat software ve funkčním stavu pomocí postupného provádě-
ní malých změn. Tímto způsobem je možné dosahovat výjimečných výsledků a tým má navíc celou 
dobu povědomí o aktuálním stavu produktu. Naproti tomu si vybavuji projekt, který byl „na 95 % 
hotov“ po tři měsíce v kuse. Ohlédnu-li se zpět, hlavní problém spočíval v tom, že jsme neměli sebe-
menší představu, kolik práce nám zbývá, protože jsme se snažili dodat všechno najednou a celé měsí-
ce jsme vyvíjeli, aniž bychom přitom dostali software do funkčního stavu. Cílem agilních metodik 
je dělat práci po malých krůčcích.

Ostatní modely

Existují desítky jiných modelů softwarového vývoje, z nichž mnohé zůstávají nadále v oblibě. Nej-
lepší model neexistuje, ale pokud vámi zvolený model pochopíte a budete vytvářet produkt v jeho 
rámci, zvyšují se vaše šance na dosažení kvalitního výsledku.

Milníky (milestones)

Nevím, zda v tom byl nějaký záměr, ale většina produktů Microsoftu, na kterých jsem pracoval, byla 
vytvářena za použití spirálového modelu nebo jeho variace*. Když jsem vstoupil do týmu vyvíjející-
ho Windows 95, byli jsme v počátcích „Milníku 8“ (neboli M8). Z M8, stejně jako z jeho předchůd-
ce M6, se stala veřejná verze beta. Každý milník zahrnoval určité cíle týkající se kvality a funkčnosti 
produktu. Každý projekt, na kterém jsem v Microsoftu pracoval, a mnohé další, s nimiž jsem přišel 
do styku nepřímo, využívaly systém milníků.

*)  Poté, co jsem v roce 2005 opustil vývoj produktů a připojil se k týmu Engineering Excellence, mnoho týmů začalo 
uplatňovat agilní metodiky. 
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Harmonogram milníků nastavuje časový rozvrh pro vydání projektů a zahrnuje rozpracovaná a prů-
běžná vydání (jako jsou například beta-verze a verze pro partnery). Tento harmonogram týmu 
pomáhá udržet si přehled o vyhlídkách projektu a průběžně ověřovat jeho stav. Příklad milníků je 
na obrázku 3.3.

Obrázek 3.3. Příklad milníků projektu

Na milnících je důležité to, že se nejedná jen o datum zaškrtnuté v kalendáři. Aby byl milník kom-
pletní, musí být splněna konkrétní a předem určená kritéria. Ta mohou obsahovat například násle-
dující položky:

Kód pro klíčové funkce je kompletní – důležitá funkcionalita je implementována, ačkoli ještě 
není kompletně otestována.
Průběžné cíle testování jsou splněny – je například dosaženo požadované pokrytí kódu nebo je 
hotov dostatek testů.
Požadavky na odstranění chyb jsou splněny – to může například znamenat, že nejsou známy 
žádné další chyby se stupněm závažnosti 1 nebo chyby způsobující pád systému.
Nefunkční požadavky jsou splněny – je kupříkladu dokončeno výkonnostní nebo zátěžové tes-
tování a proběhlo bez závažných problémů.

Kritéria se zpravidla s každým dalším milníkem zpřísňují, dokud tým nedosáhne požadavků nasta-
vených pro finální verzi. Tabulka 3.1 ukazuje různé milníky ve smyšleném projektu.

Tabulka 3.1. Příklad kritérií stanovených pro dosažení milníku (částečný seznam)

Oblast Milník 1 Milník 2 Milník 3 Finální verze

Průchod testů

Všechny testy 

s prioritou 1 fun-

gují

Všechny testy 

s prioritou 2 fun-

gují

Všechny testy fun-

gují

Pokrytí kódu

Pokrytí kódu je 

změřeno, jsou 

k dispozici reporty

Pokrytí 65 % Pokrytí 75 % Pokrytí 80 %

Spolehlivost

Zátěžové testy 

s prioritou 1 běží 

každou noc

Úplné zátěžové 

testy běží každou 

noc nejméně na 

200 počítačích

Úplné zátěžové 

testy běží každou 

noc nejméně na 

500 počítačích, 

bez neprozkou-

maných problémů

Úplné zátěžové 

testy běží každou 

noc nejméně na 

500 počítačích, bez 

neprozkoumaných 

problémů

Spolehlivost

Opraveno 50 % 

nejvýznamnějších 

pádů ohlášených 

zákazníky pro 

verzi M1

Opraveno 60 % 

nejvýznamnějších 

pádů ohlášených 

zákazníky pro 

verzi M2

Opraveno 70 % 

nejvýznamnějších 

pádů ohlášených 

zákazníky pro verzi 

M3

 Milník 1 Milník 2 
(Beta 1)

Milník 4 
(Beta 2)

Milník 6 
(Finální verze)

Milník 3 
(Vydání pro 

partnery)

Milník 5 
(Vydání pro 

partnery)
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Oblast Milník 1 Milník 2 Milník 3 Finální verze

Vlastnosti

Nové uživatelské 

rozhraní ve 20% 

produktu

Nové uživatelské 

rozhraní v 50% 

produktu a testy 

použitelnosti jsou 

kompletní

Nové uživatelské 

rozhraní ve 100% 

produktu a byly 

zapracovány ohlasy 

týkající se použitel-

nosti

Výkon

Výkonnostní plán, 

včetně požadavků 

na škálovatelnost, 

je kompletní

Základní výkon-

nostní parametry

jsou stanove-

ny pro všechny 

primární scéná-

ře užití

Je nasazeno plno-

hodnotné vyhod-

nocování výkonu 

včetně sledování 

postupu k cílům 

pro finální verzi

Všechny výkon-

nostní testy prochá-

zejí a výkonnost-

ní požadavky byly 

splněny

Další výhodou modelu využívajícího milníky (a jakéhokoli iterativního modelu) je skutečnost, že 
s každým milníkem tým získá jistou zkušenost spojenou s vydáním verze. Naučí se, jak zvládat neče-
kaná překvapení, jak klást správné otázky ohledně nesplněných kritérií, a jak odhadovat a zpracová-
vat množství odhalených chyb. Cílem rovněž je, aby každý milník představoval vydání funkčně kom-
pletního produktu, který může být použit pro plošné testování (i když se v daném případě nejedná 
o veřejnou beta-verzi). Každý milník je kompletní verze produktu, do kterého se členové produk-
tového týmu nebo jakýkoli jiného týmu v Microsoftu mohou pořádně „opřít“ (ačkoli při tom musí 
dávat pozor, aby neupadli).

Jakostní milník
Před několika lety jsem pracoval v produktovém týmu, který byl zrovna na půli cesty k další verzi. Byl 
jsem součástí triage týmu*  – skupiny, která každodenně chyby vyhodnocuje, přiděluje a někdy jejich 
řešení odkládá do další verze. K takovým odkladům se přistupuje z řady různých důvodů a jedná se 
o nezbytnou součást vývoje softwaru. Několik měsíců před plánovaným datem vydání nám na konci 
schůzky zbylo trochu času, a tak jsem se zeptal, jestli bychom se mohli v rychlosti podívat na chyby 
zařazené do další verze produktu. Jejich počet byl ohromující. Bylo jich tolik, že jsme tomu začali říkat 
„vlna“. Tato vlna znamenala, že po vydání produktu budeme muset započít práci na další verzi s obrov-
skými nedodělky z předchozího vydání.

Nahromaděné chyby společně s nekompletní dokumentací a nespolehlivými testy, které „jedno-
ho dne“ opravíme, dohromady vytvářejí technický dluh**. Při vývoji softwaru musíme často dělat 
kompromisy, a některá kompromisní řešení vedou k vytváření technického dluhu. Takový dluh se 
těžko řeší, ale rozhodně nezmizí sám od sebe, takže se k němu musíme nějak postavit. Často se 
mu snažíme věnovat v průběhu jiné práce nebo v těch výjimečných okamžicích klidu, kdy trošku 
předběhneme harmonogram. Je to zhruba stejně efektivní postup jako vylévání vody z děravé 
lodi pomocí děravého kbelíku.

*) Poznámka českého vydavatele: slovo triage pochází z francouzského „trier“ – třídit, vybrat. Původně označuje proces 
určování pořadí pacientů v nemocnici v případě, kdy nemohou být všichni ošetření okamžitě. 
**) Matthew Heusser často o technickém dluhu píše na svém blogu (xndev.blogspot.com). Matt pro Microsoft 
nepracuje... zatím. 
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Jiný postup, kterým týmy v Microsoftu technický dluh řeší, se nazývá jakostní milník – quality 
milestone neboli MQ. Tento milník, který následuje po vydání produktu, ale ještě před začátkem 
práce na nové verzi, poskytuje týmu příležitost opravit chyby, upravit používané nástroje a infra-
strukturu a opravit všechno to, co se dříve ve spěchu odkládalo na později. MQ rovněž předsta-
vuje příležitost vylepšit vývojářské systémy nebo začít s vývojem předběžných prototypů a sepi-
sováním nových myšlenek.

Začít nový vývojový cyklus bez nahromaděných chyb, s funkční testovací infrastrukturou, s nastave-
nými postupy pro vylepšování produktu a po vyřešení všeho, co vás v minulém cyklu otravovalo, je 
skvělý způsob, jak zahájit práci na nové verzi vyspělého produktu.

Agilní metodiky v Microsoftu

Agilní metodiky jsou v Microsoftu populární. Interní e-mailová konference věnovaná diskusi o agil-
ních metodikách má více než 1 500 členů. V průzkumu mezi více než třemi tisíci testerů a vývojá-
řů v Microsoftu zhruba každý třetí respondent prohlásil, že používá nějakou formu agilního vývoje 
softwaru*.

Autonomní týmy (Feature Crews)

Většina expertů na agilní vývoj tvrdí, že optimální velikost týmu je 10 nebo méně vývojářů pracují-
cích na stejném místě. Pro rozsáhlé týmy o tisících vývojářů to představuje problém. Postup použí-
vaný v Microsoftu pro škálování agilních metodik pro potřeby velkých týmů spočívá ve využívání 
autonomních týmů.

Autonomní tým je malá, mezioborová skupina skládající se ze 3 až 10 jedinců s různými speciali-
zacemi, která autonomně pracuje na kompletní dodávce funkční součásti celkového systému. Tým 
zpravidla obsahuje programového manažera, tři až pět testerů a tři až pět programátorů. Společně 
v krátkých iteracích provádějí návrh, implementaci, testování a integraci vyvíjené vlastnosti do cel-
kového produktu – viz obrázek 3.4.

Klíčové vlastnosti týmu jsou:

Je dostatečně nezávislý, aby mohl uplatňovat vlastní postupy a metody.
Dokáže zajistit dodávku komponenty od definice přes vývoj, testování až po integraci tak, aby 
dokázal zákazníkovi přinést skutečnou hodnotu.

Týmy vyvíjející Office a Windows tento postup využívají jako prostředek k lepšímu zvládnutí pro-
blému a dosažení vyšší nezávislosti, který přitom umožňuje dodržet celkový harmonogram vývoje. 
Projektu Office 2007 se účastnily více než tři tisíce autonomních týmů.

*) Nachiappan Nagappan and Andrew Begel, “Usage and Perceptions of Agile Software Development in an Industrial 
Context: An Exploratory Study,” 2007, http://csdl2.computer.org/persagen/DLAbsToc.jsp?resourcePath=/dl/proceedings/
&toc=comp/proceedings/esem/2007/2886/00/2886toc.xml&DOI=10.1109/ESEM.2007.85. 

K1694.indd   68K1694.indd   68 21.10.2009   14:39:3621.10.2009   14:39:36



69Kapitola 3: Životní cyklus softwarového vývoje

Obrázek 3.4. Model autonomních týmů

Jak mít vše hotovo

Aby mohl autonomní tým na konci každé iterace dodat vysoce kvalitní funkcionalitu, musí nejprve 
dobře definovat, co přesně znamená „mít hotovo“ a pak do tohoto bodu dospět. Taková definice se 
zpravidla vytváří tak, že se pro tým stanoví brány kvality (quality gates) zajišťující, že je vyvíjená vlast-
nost kompletní, a že je riziko problémů při integraci sníženo na minimum. Brány kvality se podobají 
kritériím stanoveným pro dosažení milníku. Jsou kritické pro úspěch týmu a k jejich dosažení je často 
potřeba vynaložit značné množství práce. Tabulka 3.2 obsahuje příklad takových bran kvality*.

Tabulka 3.2. Brány kvality

Brána kvality Popis

Testování
Všechny plánované automatizované i manuální testy jsou kompletní a pro-

cházejí.

Chyby jsou uzavřeny Všechny chyby nalezené ve vyvíjené vlastnosti jsou opraveny nebo uzavřeny.

Výkon Nově vyvíjená vlastnost splňuje výkonnostní cíle produktu.

Plán testování
Je sepsán plán testování popisující všechny plánované automatizované 

a manuální testy.

Revize kódu
Všechen nový kód je revidován, aby bylo zajištěno dodržení vývojových 

metodik.

Funkční specifikace Funkční specifikace je kompletní a byla týmem schválena.

Plán dokumentace Existuje plán pro vytvoření dokumentace vyvíjené vlastnosti.

Bezpečnost
Pro vyvíjenou vlastnost byl vytvořen model možných bezpečnostních rizik 

a případné bezpečnostní problémy byly zmírněny.

Pokrytí kódu Byly vytvořeny jednotkové testy pokrývající 80 % kódu.

Lokalizace Je ověřeno, že vyvíjená vlastnost funguje ve více jazycích.

*) Tato tabulka je založena na prezentaci Adea Millera a Erica Cartera „Agile and the Inconceivably Large“, IEEE (2007). 

Specifikace 
projektu

Vyvíjená 
vlastnost

Specifikace rozdělené
na čtyřtýdenní 
pracovní intervaly

Tým vyvíjející
vlastnost

Implementace

Ověřování

Vý
st

up

Autonomní
tým pracuje 
na interní verzi

Autonomní tým
propojí vyvíjenou vlastnost

se zbytkem produktu,
jakmile je výsledek

stabilní a byla splněna cílová kritéria

Plánování

Programový 
manažer

Programátor
Tester
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Autonomní tým vytváří potřebný kód, vydává interní verze, testuje a jakmile zjistí závady, okamži-
tě iteruje. Jakmile tým splní cíle určené branami kvality, přesune hotový kód do hlavního produktu 
a začne pracovat na nové vlastnosti. Kniha I. M. Wrighta Hard Code (Microsoft Press, 2008) popisuje 
problematiku autonomních týmů podrobněji.

Iterace a milníky

Iterace v agilních metodikách zcela nenahrazují model milníků, který v Microsoftu převládá. Praxe 
agilního vývoje si s milníky dobře rozumí – ve větších produktových týmech je milník výborná pří-
ležitost ověřit, že všechny týmy dokážou vyvíjené vlastnosti integrovat a společně vytvořit cílový pro-
dukt. Ačkoli se agilní tým snaží mít neustále k dispozici fungující verzi svého produktu, většina týmů 
v Microsoftu vydává verze pro beta testery a vybrané uživatele každých několik měsíců. Beta-verze 
a jiná předběžná vydání jsou prakticky vždy spojeny s produktovými milníky.

Jak to všechno dát dohromady

Na mikroúrovni je nejmenší jednotkou práce kód programu. Kód roste a vytváří funkcionalitu, funk-
cionalita přerůstá ve vlastnost produktu. (Někdy v tomto bodě celého procesu nastupuje testování, 
které má za úkol dodat kvalitní funkcionalitu a vlastnosti.)

V mnoha případech se z vývoje větší skupiny vlastností stane projekt. Projekt má jednoznačný začá-
tek a konec, mezi nimiž prochází kontrolními body (milníky). Projekt dále zahrnuje scénáře užití, 
modelové uživatele a řadu dalších věcí. Na nejvyšší úrovni se z několika verzí souvisejících projektů 
může nakonec stát produktová řada. Například Microsoft Windows je produktová řada, operační 
systém Windows Vista je projekt spadající do této produktové řady, a skládá se ze stovek různých 
vlastností.

Na každé úrovni výstupu se provádí plánování a sestavování harmonogramů. Děje se tak ovšem 
v rámci různých kontextů, což znázorňuje obrázek 3.5. Na produktové úrovni je plánování silně 
závislé na dlouhodobé strategii a obchodních požadavcích. Na úrovni jednotlivých vlastností je 
naproti tomu plánování téměř čistě taktické – cílem je provést efektivním způsobem zadanou práci. 
Na projektové úrovni se plánuje často zároveň takticky i strategicky – kupříkladu integrace vlast-
ností do cílového produktu je spíše taktická záležitost, zatímco určování délky jednotlivých milníků 
a stanovování pořadí dílčích úkolů představuje více strategické rozhodnutí. Přesné rozdělení práce 
do těchto dvou škatulek není až tak podstatné, je ale důležité spojit celkovou strategii a její prová-
dění do dlouhodobého plánu.
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Obrázek 3.5. Procesy během životního cyklu projektu

Zlepšování procesů
Ve všem, co beru alespoň trochu vážně, se snažím neustále zlepšovat – ať už vařím večeři, trénuju 
s fotbalovým týmem nebo cvičím na klarinet. Dobré softwarové týmy mají stejný cíl – přemýšlejí 
často o své práci a snaží se přijít na způsoby, jak ji dělat lépe.

Doktor W. Edwards Deming je všeobecně uznáván pro svou práci na poli zlepšování procesů a kvali-
ty. Jedním z jeho největších přínosů je takzvaný PDCA cyklus – písmena znamenají Plan, Do, Check, 
Act neboli Plánuj, Udělej, Zkontroluj, Jednej. Někdy je tento cyklus rovněž označován jako Shewhar-
tův cyklus. Jeho jednotlivé fáze jsou znázorněny na obrázku 3.6:

Plánuj – plánujte dopředu, analyzujte, nastavujte procesy a předpovídejte výsledky.
Udělej – proveďte připravený plán.
Zkontroluj – analyzujte výsledky (poznamenejme, že Deming později tuto fázi pro lepší srozu-
mitelnost přejmenoval na „Studuj“).
Jednej – vyhodnoťte všechny provedené kroky a přijměte opatření ke zlepšení procesů.
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Obrázek 3.6. Demingův cyklus PDCA

Většině lidí připadá tento cyklus velmi jednoduchý až triviální. Přesto se právě díky jeho jednodu-
chosti jedná o velmi silný model. Je základem modelu DMAIC (Definice, Měření, Analýza, Zlep-
šování, Řízení) používaného v rámci strategie Six Sigma, modelu ADDIE (Analýza, Návrh, Vývoj, 
Implementace, Vyhodnocení) používaného při návrhu výukových nástrojů a mnoha jiných modelů 
používaných pro zlepšování procesů v celé řadě průmyslových odvětví.

V softwarové oblasti můžeme najít řadu příkladů aplikací tohoto modelu. Představme si například tým, 
který zjistil, že řada chyb zjištěná testery v poslední beta-verzi mohla být nalezena během revizí kódu.

Tým naplánuje proces provádění revizí kódu – pravděpodobně zahrnující oponentury všech 
změn v kódu. Může se také rozhodnout provést hlubší analýzu chyb nalezených v poslední verzi 
a přesně určit, kolik z nich mohlo být odhaleno během revizí.
Skupina poté během práce na další verzi provede revize kódu.
V průběhu prací skupina sleduje příslušné metriky týkající se nalezených chyb.
Nakonec skupina vyhodnotí celý proces, metriky a výsledky, a rozhodne se, zda potřebuje pro-
vést změny vedoucí k vylepšení celkového postupu.

Formální zlepšování procesů v Microsoftu

Programy zlepšování procesů jsou v softwarovém průmyslu běžné. Společnosti mají k dispozici celou 
řadu postupů, jako je ISO 9000, Six Sigma, CMMI a Lean, umožňujících zlepšit jejich fungování 
a dosáhnout nových cílů. Jednotlivé postupy a programy jsou vždy zaměřeny na zlepšování procesů, 
liší se však v detailech a způsobu implementace. Stručně je popisuje tabulka 3.3.

Tabulka 3.3. Programy zaměřené na zlepšování procesů

Proces Princip

ISO 9000
Systém zaměřený na zvyšování spokojenosti zákazníků prostřednictvím dodržování jakost-

ních požadavků, sledování procesů a trvalého zlepšování organizace.

Six Sigma
Vyvinut společností Motorola. Využívá statistické nástroje a metodu DMAIC (Definice, Měření, 

Analýza, Zlepšování, Řízení) k měření a zlepšování procesů.

CMMI
Pětistupňový model vyspělosti zaměřený na projektový management, softwarové inženýr-

ství a techniky řízení procesů. CMMI se zaměřuje více na organizaci než na projekt.

Lean
Zaměřuje se na odstranění „odpadu“ (například závad, zpoždění a nadbytečné práce) z pro-

cesu vývoje softwaru.

1.

2.
3.
4.

Plánuj

Udělej

Zkontroluj

Jednej
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Ačkoli Microsoft žádný z těchto programů nezačal důsledně a plošně používat, zlepšování proce-
sů (formální či ad-hoc) je rozhodně běžné. Microsoft se nadále programy zlepšování procesů vážně 
zabývá a často některé z nich „testuje“, aby získal lepší představu o tom, jak by fungovaly při vývo-
ji produktů společnosti. V průběhu posledních několika let například Microsoft používal postupy 
založené na Six Sigma a Lean v rámci několika pilotních projektů. Strategie vedoucí k maximalizaci 
zisku z těchto postupů spočívá ve schopnosti dosáhnout žádoucí rovnováhu mezi snahou o dosažení 
rychlých výsledků a přísností výše uvedených programů.

Microsoft a ISO 9000

Společnosti oceněné certifikátem ISO 9000 prokázaly příslušnému auditorovi, že jejich procesy 
a dodržování těchto procesů jsou v souladu se standardy ISO. Tento certifikát může zákazníkům 
poskytnout pocit bezpečí nebo jistotu, že zajišťování kvality je nedílnou součástí vývoje produktu.

V Microsoftu se nám stává, že se zákazníci ptají, zda jsou naše procesy v souladu s normou ISO. 
Zpravidla chtějí mít jistotu, že při vývoji produktů dodržujeme kvalitativní standardy odpovídající 
očekáváním kladeným na držitele certifikátu ISO.

Naší odpovědí je, že náš proces vývoje, dokumentace jeho jednotlivých kroků, podpora manažerské-
ho týmu pro zajišťování kvality a formalizace našeho procesu vývoje do podoby dokumentovaných 
a opakovatelných procesů (jejichž výsledky jsou rovněž dokumentovány) představují jádro ISO stan-
dardů a že tyto standardy ve většině případů dodržujeme či překračujeme.

To samozřejmě neznamená, že si Microsoft standardů normy ISO 9000 neváží, ani to neznamená, že 
Microsoft nikdy nebude mít produkty standardizované podle ISO 9000. Znamená to pouze, že v době 
vzniku této knihy považujeme většinu našich procesů a standardů za stejně adekvátní potřebám našich 
vývojářů a zákazníků, jako standardy ISO. To se samozřejmě může klidně příští měsíc změnit.

Dodávka softwaru ze štábu
Ať se jedná o krátký vývojový cyklus webové služby nebo několikaletý vývoj nové verze Windows 
nebo Office, v nějakém okamžiku je třeba software vydat a zpřístupnit jej tak uživatelům. Je třeba 
učinit rozhodnutí, zda je produkt na vydání připraven, a také musí někdo rozhodnout a analyzovat, 
zda se produkt vyvíjí správným směrem. Takováto rozhodnutí vznikají v takzvaném hlavním štábu. 
Členové štábu se setkávají v průběhu vývojového cyklu a fungují jako komise dohlížející na kvalitu 
dodávky. Název „štáb“ se během let ujal – tento pojem naznačuje, co se na schůzích odehrává: válka 
neboli „konflikt mezi soupeřícími silami či principy“.

Jakožto skupina vytvářející každodenní rozhodnutí o budoucnosti produktu musí mít štáb celistvý 
a úplný přehled o všech komponentách a systémech, z nichž se produkt skládá. Štáb rozhoduje o tom, 
které chyby budou opraveny, jaké vlastnosti budou odstraněny, které části týmu potřebují posílit nebo 
zda posunout datum vydání; to všechno jsou významné kroky s potenciálně závažnými dopady.

Každá oblast produktu je ve štábu reprezentována typicky jedním zástupcem (obvykle manažerem). 
Pokud se příslušný pracovník nemůže dostavit, nominuje zástupce ze svého týmu, aby bylo možné 
provádět konzistentní rozhodnutí a získávat souhlas všech zúčastněných stran, zvláště jedná-li se 
o rozhodnutí pro firmu závazná.
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Schůze štábu se svolávají s různou frekvencí – na začátku projektu jednou týdně, s blížícím se datem 
vydání často denně nebo dokonce dvakrát i třikrát za den.

K čemu je to válčení dobré?

Schůze štábu jsou hnací silou týmu. Je-li štáb efektivní, soustředí se všichni členové týmu na splnění 
správných úkolů a chápou, jaká rozhodnutí byla učiněna a proč. Pokud je štáb neorganizovaný nebo 
neefektivní, celý tým slábne, což způsobuje četné problémy způsobené slabým vedením a nejasným 
směřováním projektu. 

Uvádíme zde několik poznatků a rad, které napomáhají k úspěšnému vedení štábu a jeho schůzí:

Ujistěte se, že jsou přítomni správní lidé. Chybějí-li důležití pracovníci, je to špatné; je-li v míst-
nosti příliš mnoho lidí, je to taky špatné.
Nesnažte se každý problém vyřešit v průběhu jedné schůze. Vyžaduje-li problém další zkoumání, 
přidělte jej někomu k dodatečnému šetření a přejděte na další téma.
Jasně určujte úkoly, zodpovědné osoby a termíny.
Vytvořte si srozumitelný systém sledování úkolů a věnujte se úkolům konzistentně. V průběhu 
času si na to lidé zvyknou a budou lépe připraveni.
Dávejte jasně najevo, co chcete. Prostředí většiny štábů je soustředěné a chladné. Jiné štáby se 
snaží více spolupracovat. Ujistěte se, že všichni vnímají atmosféru stejně. Chcete-li, aby bylo jed-
nání stručné a rázné, nenechte diskusi zabřednout do detailů návrhu, a budujete-li méně formál-
ní prostředí, nesnažte se lidi přerušovat.
Soustřeďte se na fakta, nikoli spekulace. Věty začínající slovy „myslím si“, „mohlo by“, „dalo by 
se“ by vás měly varovat. Se stavem projektu je to jako s těhotenstvím – buď jste v tom, nebo ne, 
nic mezi tím neexistuje.
Každý názor je důležitý. Často proto používáme rčení „Neposlouchejte jenom NANO“, přičemž 
NANO je zkratka pro Názor Největšího Odborníka.
Před začátkem cesty k dalšímu milníku projektu nastavte jasná kritéria pro jeho dosažení a trvejte 
na nich. Všichni by měli vědět, že kvalitativní požadavky je potřeba dodržovat.
Schůzi vede jedna osoba a stará se o její hladký průběh.
Zábava je dobrá.

Označení verze – žargon

Valná část terminologie používané ve štábu může náhodného pozorovatele zmást. Konverzace je pro-
kládána podivnými výrazy a zkratkami. Následují některé nejčastěji používané termíny:

LKG – (Last Known Good) – verze splňující určitou minimální kvalitu. Je zpravidla podobná 
self-host verzi.
Self-host – verze dostatečně kvalitní pro každodenní používání. Tým vyvíjející Windows napří-
klad v průběhu vývoje využívá interní předběžnou verzi tohoto operačního systému.
Self-toast – verze, která naprosto zničí, nebo-li „usmaží“ vaši schopnost provádět každodenní 
práci.
Self-test – verze produktu postačující pro většinu testování, ale má jednu nebo více závad, které 
jí brání dosáhnout statutu self-host.
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Visual freeze – bod nebo milník projektu, ve kterém se uzavřou všechny změny uživatelského 
rozhraní, které se už nebude až do finální  verze měnit.
Debug/checked build – sestavený program zahrnující řadu vlastností umožňující ladění a tes-
tování.
Release/free build – sestavený program optimalizovaný pro finální distribuci.
Alpha release – (alfa-verze) – velmi předběžná verze produktu, určená k získání prvotních ohla-
sů ohledně funkcí a použitelnosti.
Beta release – (beta-verze) – předběžná verze produktu, zasílaná zákazníkům a partnerům pro 
vyhodnocení a získání zpětné vazby.

Povinné postupy

Výkonný management Microsoftu jednotlivým divizím, skupinám a týmům nepředepisuje, jak psát 
a testovat software. Týmy mají svobodu experimentovat, používat ověřené techniky, nebo oba postu-
py kombinovat. Mají rovněž možnost stanovit si své vlastní povinné postupy na úrovni týmu nebo 
divize tak, jak je to v daném prostředí vhodné. Při vývoji Office například platí několik kritérií, která 
musí každá část Office v době vydání splňovat, ale stejná kritéria by neměla žádný smysl pro malý 
tým vyvíjející webovou službu. Svoboda ve vývojovém procesu umožňuje týmům přistupovat k vývoji 
produktu inovativně a dělat vlastní rozhodnutí. Existuje nicméně několik vybraných postupů a zásad, 
které musí každý tým v Microsoftu dodržovat.

Tyto povinné požadavky nemají mnoho společného s detaily vývoje softwaru. Předepisují především 
provedení několika důležitých kroků před vydáním produktu.

Takových povinných zásad je nemnoho, ale produkty, které je nedodrží, není dovoleno vydat. Pří-
kladem oblastí ošetřených povinnými postupy může být plán ochrany důvěrných informací, získá-
ní licencí pro komponenty třetích stran, zhodnocení geopolitických aspektů, antivirová kontrola 
a bezpečnostní revize.

Doporučené versus povinné

Nejsou-li konzistentně a systematicky dodrženy povinné postupy, vzniká neakceptovatelné riziko 
pro zákazníky a Microsoft.

Doporučené postupy jsou efektivní postupy, které by měl každý tým dodržovat (nebrání-li mu v tom 
technická omezení). Nejviditelnějším příkladem je používání nástrojů pro statickou analýzu (viz kapi-
tola 11, „Nefunkční testování“). Když jsme například poprvé vytvořili jazyk C#, neměli jsme pro něj 
ještě nástroje pro statickou analýzu kódu k dispozici. Nedlouho po vydání tohoto jazyka nicméně 
příslušné týmy takové nástroje vytvořily.

Nákup pod jednou střechou

Za proces vydávání verzí je v produktovém týmu zpravidla zodpovědný jeden člověk. Úkolem toho-
to pracovníka je zajistit, že jsou při vydání dodrženy všechny stanovené zásady. Aby všichni znali 
a chápali povinné postupy a správně je dodržovali, je každý z nich společně s potřebnými nástroji 
a detailním popisem umístěn na zvláštním interním webovém portále. Microsoft tak může udržo-
vat nízký počet povinných zásad a poskytovat týmům kvalitní sadu nástrojů umožňujících příslušné 
požadavky dodržovat pokud možno bezbolestně.

K1694.indd   75K1694.indd   75 21.10.2009   14:39:3821.10.2009   14:39:38



76 Část I: O Microsoftu

Shrnutí: Završení přípravy jídla
Stejně jako při vaření musíme při tvorbě softwaru přemýšlet o hodně věcech – zvláště pokud roste 
objem a složitost připravovaného pokrmu (nebo softwaru). Uvažte navíc situaci, kdy připravuje-
te jídelníček na celý týden – nebo několik následujících verzí softwaru – a množství aspektů, které 
musíte sledovat, vám může rychle přerůst přes hlavu.

Přemýšlení o tom, jak se software vytváří, nám může pomoci zjistit, jaké softwarové „ingredience“ 
přidat a kdy a kde to udělat, aby vytvářená aplikace uživatelům chutnala. Plán, recept nebo připra-
vené menu může v mnoha situacích pomoci, ale jak pravil generál Eisenhower: „Při přípravě bitvy 
jsem vždy zjistil, že plány jsou k ničemu, ale plánování je nezbytné.“ Za zapamatování stojí, že jisté 
úsilí věnované promýšlení všeho od implementačních detailů po produktovou vizi může přinášet 
výsledky. Neexistuje nejlepší cesta k vytváření softwaru, ale existuje několik dobrých cest. Nejlepší 
týmy, se kterými jsem pracoval, se zdaleka tolik nezabývaly rozdíly mezi různými vývojovými pro-
cesy jako úspěšným prováděním toho procesu, který používaly.
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