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Üzemeltetés vs. Fejlesztés
Mi történik manapság...?
Talán mindannyian hallottunk már olyan
történeteket, amikor az IT arról panaszkodik, hogy a fejlesztők látszólag
teszteletlen megoldásokat próbálnak élesbe
áttolni, majd mindezzel magára hagyni az
üzemeltetést. Természetesen emellett a
másik oldal is hallatja hangját és
panaszkodik az üzemeltetés által felállított
korlátokra, amelyektől jelentős csúszást
szenvednek a fejlesztések. De előfordul
sokszor az is, hogy épp maga az IT
üzemeltetés támaszt olyan munkaigényt a
fejlesztőkkel szemben, amely apró
frissítésekben, hibajavításokban vagy
éppen nem működő alkalmazásokban
testesül meg.
Az IT egyre nagyobb térhódítása az üzlet
minden területén, valamint a minél jobb
és gyorsabb ügyfélközpontú megoldások
ígérete az egészet még összetettebb
problémává teszi. Ennek eredményeként
a Fejlesztés és az IT üzemeltetés munkaterhelése megnövekedik, ezzel a projektek
sikertelenségét és az üzleti vezetők
frusztráltságát előidézve - látván az
elveszett üzleti lehetőségeket és a cég
működési kockázatait.
Gene Kim, Kevin Behr és George Spafford
„The Phoenix Project” című brilliáns
regénye rámutat, hogy egy képzeletbeli cég
hogyan szembesül a fentiekben bemutatott
kihívásokkal, és hogyan sikerül a DevOps
alapelvei mentén felülkerekednie azokon,
ezáltal jelentős javulást és üzleti
eredményeket elérve.
Ez a szimuláció teljes egészében a könyv
alapjaira épül, hogy ezáltal Ön is
megtapasztalhassa a történtek dinamikáját.

The
Phoenix
Project

A szimuláció során lehetőség van javaslatot
tenni a fejlesztésekre, a problémák kezelésére, alkalmazások készítésére, valamint
irányíthatja kollégáit, hogy az elvárt
fejlesztések időben elkészüljenek és a hibák
ténylegesen megoldásra kerüljenek.

The 3 ways of DevOps

Az alaptörténet
A Parts Unlimited társaság bajba kerül,
mert a megjelenő újságcikkek felfedik a cég
gyenge üzleti teljesítményét. Egyetlen
esélyük a „The Phoenix Project”,
megvalósítása, amellyel a társaság újra
versenyképessé és nyereségessé tehető.
A projekt az IT és az üzlet átformálását teszi
lehetővé, amelynek sikeressége igen nagy
haszonnal bír majd a kiskereskedelmi
üzletág mindennapjaira.
Az IT üzemeltetésért felelős helyettes
vezetőt „kérik meg” a teljes IT osztály
irányítására és a projekt sikeres levezénylésére. Ez ebben a kaotikus helyzetben
egyértelmúen óriási kihívás. Hatalmasak a
lemaradások a projektekben és a napi szintű
üzemeltetésben, valamint a csúszások az
üzlet számára elengedhetetlen funkciók
fejlesztésében.
Az Ön csapatának különböző szerepkörei
lesznek a Parts Unlimited cégen belül,
ilyenek például a Kiskereskedelmi üzletág
vezetője, a Humánügyi vagy a Pénzügyi
vezető, mint „üzleti oldal”, illetve az
IT üzemeltetés vezetője vagy bármely,
informatikai funkcióért felelős vezető, mint
„IT oldal”. Mindemellett mindenki aktív
résztvevője kell legyen a „The Phoenix
Project” munkálatainak.

A legnagyobb kihívás a DevOps alapelvek
alkalmazása ebben a komoly üzleti
szimulációban. A négy forduló során IT
problémákkal és üzleti projektekkel kell
megbirkóznia, valamint biztosítania kell,
hogy a „The Phoenix Project” időben
befejezésre kerüljön. Ám legyen óvatos,
hiszen az üzleti oldal újabbnál újabb
ötleteivel, igényeivel igyekszik befolyásolni
a fejlesz-tők munkáját és eltéríteni a
rendelkezésre álló erőforrásokat az
eredetileg megtervezett feladatoktól.

A szimuláció
A szükséges kezdőlökést a Part Unlimited
dramatikus helyzetéről szóló újságcikk adja
meg.

1.forduló

Az első forduló gyakorlásra szolgál a
résztvevők néhány egyszerűbb projekttel indulnak, amelyek minimális munkaterhelés mellett mutatják be a szimuláció
jellemzőit, az előforduló hibákat és a csapatmunka szükségességét.

2.forduló

A csapat szembesül az IT jelentős lemaradásával, amely a Sales, HR és Pénzügy
felhasználóitól érkező kérésekben és
incidensekben testesül meg. Miközben a
hatalmas mennyiségű munka elvégzése
mindenkit teljes mértékben lefoglal, nem
igazán látszik, hogy az egyes kiadott
feladatok miért szükségesek, illetve mi
történik akkor, ha egyáltalán nem kerülnek
elvégzésre. Az IT támogatás nem tudja
teljesíteni a vállalt SLA-kat és egyre
többször szembesül az üzlet azon igényével,
hogy azonnal orvosolja a incidenseket és
előzze meg az üzleti működést fenyegető
hirtelen leállások hatásait.

Ennek megoldásához az IT támogatás
számos esetben igényelné a Fejlesztés
kapacitását, hogy a kritikus incidensek
javításra kerüljenek, ám a rendelkezésre álló
fejlesztők éppen egy új, innovatív fejlesztési
projekthez vannak hozzárendelve. Az IT
fejlesztési csapat működése sem mentes a
problémáktól, hiszen nincs egyértelmű,
világos elképzelés az üzleti igényekről és
azok prioritásáról, mindemellett az éppen
folyó projektek száma jóval meghaladja a
fejlesztői csapat elérhető kapacitását.
És még ha ez nem lenne elég, a Tesztelői
csapat egyre több komoly problémát talál az
újonnan fejlesztett alkalmazásokban és
rendszerekben, amelyek szinte biztos, hogy
előbb-utóbb súlyos üzleti hatással fognak
járni. . .Uhh!
Annak érdekében, hogy kezelhetővé váljon a
helyzet, áramlást (FLOW) kell létrehozniuk a
szolgáltatási láncon belül. Csapatként együttműködve fel kell oldaniuk a tömegesen
érkező üzleti igények által létrejött feladatkezelési konfliktusokat, ezáltal biztosítva,
hogy a láncolaton keresztül halad át a munka
(a szűk keresztmetszetek ellenére), késések és
utólagos munkavégzések elkerülésével.
A résztvevők a forduló során az elvégzendő
feladatokat Kanban-táblák és post-it használatával vizualizálják.
A csapat felfedezi a DevOps terminológia
szerinti első utat: „The First Way”:„Az első
út megvalósításának eredményei közé
tartozik, hogy soha nem ad át ismert hibát a
feldolgozói munkaközpontokba, soha nem
engedi a helyi optimalizálást, ezzel elkerülve a
teljes bomlást és mindig az áramlás növelésére
törekszik”.
A forduló befejeztével áttekintésre kerülnek
a történtek: Mi ment jól? Mi az, amit javítani szükséges az eddigi működésünkben?
Bemutatásra kerülnek a DevOps alapelvei
és gyakorlata, amellyel javíthatóvá válik a
munkavégzés. A csapatnak a szünetet
követően lehetősége nyílik az itt
megvitatottak alkalmazására a szimuláció
következő fordulóiban.

3.forduló
A harmadik forduló még nagyobb kihívást
tartogat, a Pénzügyi Igazgató súlyos, SOX-404
audit megfeleléssel kapcsolatos problémát vet
fel, amelyet meg kell oldani. Ráadásul lehet,
hogy a cég dolgozói nem lesznek időben
kifizetve, ami komoly szakszervezeti nyomást
jelenthet, főleg ha mindez kikerül az újságok
címlapjára.
A felsoroltakat még kényelmetlenebbé teszi az
a tény, hogy a cég bevételi előrejelzései a
pénzügyi
sajtó
birtokába
kerültek.
Ebben a fordulóban még mindig megtalálhatóak az előző fordulóban elmaradt,
megoldatlan problémák és befejezetlen
projektek. Van néhány új HR projekt is,
amelyeket időben végre kell hajtani. Az IT
támogatás az SLA súlyos problémájával
szembesül és a teljes IT csapat hamarosan
eléri a töréspontot. Vajon az áramlás
valóban könnyebbé teszi a csapat életét?
A résztvevő itt szembesül az áramlás
használatával és a visszacsatolási hurkok
fontosságával. Ennek eredményeképpen
remélhetőleg bevételnövekedést és a
részvényára emelkedést fogunk látni.
A forduló befejeztével ismét áttekintjük a
DevOps alapelveit és megnézzük, hogy
a csapat
vajon
melyik
fejlesztési
javaslata fogja az utolsó fordulót a legjobbá
tenni.
A csapat itt ismerheti meg a DevOps
terminológia szerinti második utat: „The
Second Way”:
„A második út eredményei közé tartozik az
összes belső és külső ügyfél megértése,
válaszadás részükre, az összes visszacsatolási
hurok rövidítése és erősítése, valamint a tudás
beágyazása, a szükséges pontokon."

4.forduló
Ez az utolsó, egyben a szimuláció legfontosabb fordulója. Ez az utolsó pillanat,
amikor az IT üzemeltetés és fejlesztés csapatai
megter-vezik a végső tennivalókat és
projekteket. Itt minden a megfelelő
prioritások
és
a
helyes
döntések
meghozalataláról szól. A csapatnak most kell
megtanulnia, hogyan építsen be rövid
visszacsatolási hurkot az áramlásba, ahelyett,
hogy a teszteléseket csak a ciklusok végén
végezné el. Ily módon csökkentheti annak
kockázatát, hogy a változtatás nem kerül
jóváhagyásra és elkerülhetővé válik az
utómunka és a késedelem az üzlet
szempontjából kritikus projektek esetében.

Ez a szimuláció kiváló kiindulópont minden
olyan szervezet számára, amelynek célja, hogy
felfedezze a DevOps-ban rejlő lehetőségeket.
Felgyorsíthatja az elfogadást szervezetének
minden rétegében, beleértve a szakértői
csapatokat és a vezetést. „Kötelező” minden
DevOps felfedező utazáshoz!
- Sogeti / Dave van Herpen

Ezzel
a
csapat
felfedezi a DevOps
terminológia szerinti harmadik utat:
"The Third way":
"A harmadik út egy olyan kultúra
létrehozását segíti elő, amely egyrészt a
folyamatos kísérletezésre (kockázatvállalás és
tanulás a sikereinkből, kudarcainkból),
másrészt az ismétlésre (a gyakorlás a
mesterré válás előfeltétele) ösztönöz."

A szimuláció végeztével áttekintjük a teljes
napot: Mit tanultunk? Mit tudunk
felhasználni
a
mindennapos
üzleti
tevékenységünk során?

A DevOps-ról
A DevOps-ban három útról beszélünk. Ezek leírják azokat az
értékeket és filozófiákat, amelyek keretbe foglalják a folyamatokat,
eljárásokat és gyakorlatot valamint, az előírt lépéseket egyaránt.
Az első út a teljes rendszer teljesítményét
hangsúlyozza, ellentétben egy konkrét munkakör vagy
részleg teljesítményével – amely lehet akár egy nagy
osztály (Fejlesztés vagy IT üzemeltetés), vagy egy
munkavállaló
(például
egy
fejlesztő
vagy
rendszergazda).
A második út a jobbról balra történő visszacsatolási
hurkok létrehozásáról szól. Szinte minden folyamatfejlesztési kezdeményezés célja a visszacsatolási hurkok
lerövidítése és erősítése, így a szükséges korrekciók
folyamatosan elvégezhetőek.
A harmadik út egy olyan kultúra létrehozására irányul,
amely két dolgot támogat: a folyamatos kísérletezést,
amely megköveteli a kockázatvállalást és a sikerekből/
kudarcokból történő tanulást, valamint annak
megértését, hogy az ismétlés és a gyakorlás a mesterré
válás előfeltétele.

ISMERŐSEK ÖNNEK IS
AZ ALÁBBI KIHÍVÁSOK?
Gyorsabb és megbízhatóbb fejlesztés
Hogyan teremtsünk új kultúrát
Hatékonyabb együttműködés a Fejlesztés és
Üzemeltetés között

A szimuláció jellemzői:
Időtartam: 1 teljes nap (kb. 7-8 óra)
Résztvevők száma: 10-12 fő

1 teljes nap
Célközönség
A szimuláció azon szakembereket célozza, akik szeretnék a Lean, Agile és ITSM alapelveit
alkalmazni a szervezetükben az IT szolgáltatások teljesítményének növelése, vagy azok
értékének jobb kihasználása érdekében, legyen szó Üzleti, IT Fejlesztési vagy IT
Üzemeltetési területről. A szimuláció azon szervezetek számára is hasznos, akik
fejleszteni szeretnék kultúrájukat a jobb együttműködés érdekében, melynek
eredményeképpen gyorsabb és hibamentes új IT megoldásokat tudnak bevezetni.
A szimuláció kiválóan alkalmas:
» tudatosító programként,
» kiválasztási célokra (Asessment Center), illetve
» csapatépítőként hasznosítva.

Tanulási célok
» Hogyan alkalmazhatóak a DevOps alapelvek a valós életben, munkakörnyezetben?
» Hogyan található meg a megfelelő egyensúly az SLA követelmények és az IT
projektek terv szerint történő megvalósítása között?
» Hogyan tapasztalható meg a DevOps üzleti értéke?
» Hogyan növelhető az IT hatékonysága és hatásossága?
» Hogyan lehet jobb áramlást teremteni a csapatokban?
» Hogyan fejleszthető az emberek képessége a DevOps környezethez?
» Hogyan mutatható be az üzlet felelőssége az IT-projektek sikeresebbé tételében?

Ismerősek Önnek is az említett célok?
Bővebb információért keresse partnerünket:
Vályi-Nagy Péter
üzleti szimulációs instruktor
+36-30-830-8174
valyinagy.peter@uzletiszimulaciok.info
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