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Vandaag 

 Scrum with Discipline. 
 Mensen 
 Oplossingen 
 Stakeholder collaboratie 
 Omgaan met veranderingen 

• Planning 
• Specificaties / Kwaliteit aspecten 
• Architecture 
• Coderen 
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SCRUM WITH DISCIPLINE 
Software- en gameproject 
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Disciplined Agile 2.X [1] 

The Disciplined Agile Manifesto[1]  
 Individuals and interactions over processes and tools 

 
 Consumable solutions over comprehensive 

documentation 
 

 Stakeholder collaboration over contract negotiation 
 

 Responding to change over following a plan 
 

 
[1]: Extracted from 
http://www.disciplinedagiledelivery.com/disciplinedagilemanifesto/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.disciplinedagiledelivery.com/disciplinedagilemanifesto/
http://www.disciplinedagiledelivery.com/disciplinedagilemanifesto/
http://www.disciplinedagiledelivery.com/disciplinedagilemanifesto/
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Individuals and interactions 

People, and the way they interact with each other, are 
the primary determinant of success for a solution 
delivery project. 
 
 Korte dagelijkse stand-ups 
 Team-building 
 Veilig omgeving  
 Discipline (On-site werken) 
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Individuals and interactions 

Beter ingenieur worden, denk bij ieder keuze aan 
K T F € bij een product ontwikkelen 

 
 Kwaliteit: o.a. reliability, bruikbaarheid, toekomst vast 

software en alles dat tevredenheid van stakeholders 
verhoogd 

 Time to market 
 Functionaliteit 
 Budget/tijd 

 
Wat is volgens jullie het belangrijkste? 

 
Go to www.menti.com and use the code  254504 
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Consumable solutions  

It must be functional, usable, and desirable to its end users.  
Hoe? 
 User interface design 

 B.v. maak mockups en prototypes 
 

 Continuous integration (CI) 
 B.v. gebruik branching en merge requests 

 
 Test-driven development (TDD) 

 Vantevoren testen bedenken 
 Test strategie, b.v. play-test sessies 

 
 Continuous delivery (CD) 

 Op elke moment in staat zijn om een demo te geven 
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Continuous integration 

Wat is je waarneming? 

Presenter
Presentation Notes
Discussie over hoe de verschillende projecten zich ingericht hebben
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Best practices continuous integration 

Source:  White Paper SCM 
https://www.microfocus.com/media/white-paper/WP_SCM-
Best-Practices_Final.pdf 
 Merge and Integrate Early and Often 

 Build main branch daily 
 Release Frequently  with Continuous Integration 

 Every sprint 
  Create a Structure for distributed development 

 Per story/sub-team/(grote) feature?  
 Use a Promotional-based branching pattern 

 Als de software steeds ‘maturer’ wordt, stel integrators op en 
maak Test vóór een major release en bug fix branch na elke 
‘major’ release 
 

 
 

https://www.microfocus.com/media/white-paper/WP_SCM-Best-Practices_Final.pdf
https://www.microfocus.com/media/white-paper/WP_SCM-Best-Practices_Final.pdf
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HET V-MODEL EN TEST 
DRIVEN DEVELOPMENT 

Software- en gameproject 
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Waterval en Scrum 

 Waterval heeft zijn beperkingen als planningsmethode 



12 

Het V-model uit de engineering 

Requirements 
 

Acceptance 
testing 
 

Specificaties 
 

Software 
Architecture 
 

Integration 
testing 
 

User testing 
 

Component 
Design 
 

Unit testing 
 

Coding 
 

Presenter
Presentation Notes
Achter de waterval model ligt een sterke engineering denkwerk, visualiseert als een VDenkwerk is goed om processen te beheersen, maar niet als een (waterval) planning mechanisme
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Hoe verhoudt dit zich tot scrum? 

Sprints 

Presenter
Presentation Notes
Relatie tot waterval is duidelijk, nu relatie tot scrum.
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Waar zit het meeste werk voor: Scrum 
master? Product owner? Het team? 

Requirements 
 

Acceptance 
testing 
 

Specificaties 
 

Software 
Architecture 
 

Integration 
testing 
 

User testing 
 

Component 
Design 
 

Unit testing 
 

Coding 
 

Discussie (met de persoon naast) 

Presenter
Presentation Notes
Discussie: Waar zit het meeste werk voor de scrum master en de product owner?Wat houdt acceptance testing in?
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Stakeholder collaboration 

 Soft-skills college 
 

 Serious game sessie 
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Responding to change 
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CHANGE EN HET V-MODEL 
Software- en gameproject 
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Waar staat change in het V-model? 

Requirements 
 

Acceptance 
testing 
 

Specificaties 
 

Software 
Architecture 
 

Integration 
testing 
 

User testing 
 

Component 
Design 
 

Unit testing 
 

Coding 
 

Change 

Change 

Change 

Presenter
Presentation Notes
Click to show arrows!Voorbeelden??Integration testing change? Ontwerp fout? Onvoorzien?User testing? Dit is niet wat ik bedoeld had?Acceptance testing change? Test gebruikers hebben het al goed gekeurd, maar de eindgebruikers kunnen er niet mee werken. Oops. Communcatie fout? Hier wil je doorgaans geen grote changes, anders kan dit alle niveaus raken.
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Change management 

 “The only thing constant in life is change, so you have to 
learn to embrace it.” 
 Maar dat wil niet zeggen dat je alles maar goed moet vinden. 

 
 Bewaak 

 Scope van project 
 Proces van change 

 
 Hoe eerder de feedback van de klant, hoe eerder je op 

change kunt reageren. 
 Daarom is een goede voorbereiding van klant sessies ook zo 

belangrijk! 

Presenter
Presentation Notes
Discussie!Hoe ziet ‘bewaak scope’ eruit? -> Geen grote gekke zaken oppakken!Hoe ziet ‘bewaak dat je kunt reageren op change’ eruit?  -> Refactor, clean coding,…Hoe ziet ‘bewaak het proces’’ eruit? -> Zorg dat changes niet je hele sprint overhoop gooien, haal informatie vroeg op.
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Plan for change 

 Verandering heeft op allerlei niveau’s effecten: 
1. Planning. 
2. Specificaties en quality attributes. 
3. Architectuur 
4. Coderen en component design. 
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Scrum and the drum-beat  
(Continuos delivery) 

 Sprints met treinplanning (Slip-chart) 
 Marge incalculeren 
 Incremental opbouw en change proces (Change board / 

backlog management) 
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Slip chart 

Presenter
Presentation Notes
If you want to reach South of France on the same day, you should be in Paris around Noon.
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Plannen met marge 

Presenter
Presentation Notes
If you want to reach South of France on the same day, you should be in Paris around Noon.
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Incrementeel opbouw 

 Een goede planning 
 Haal (technisch) risico’s 

naar voren. 
 Early feedback op 

kritieke punten. 
 

 Change proces 
afspreken  
 Maak impact duidelijk 
 Herinner K T € F? 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Nadruk: risico naar voren halen is verwachte (grote) change naar voren halen.
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Break 
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Vandaag 

 Scrum with Discipline. 
 Mensen 
 Oplossingen 
 Stakeholder collaboratie 
 Omgaan met veranderingen 

• Planning 
• Specificaties / Kwaliteit aspecten 
• Architecture 
• Coderen 
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OMGAAN MET 
VERANDERING 

Software- en gameproject periode 
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Plan for change 

 Verandering heeft op allerlei niveau’s effecten: 
1. Planning. 
2. Specificaties en quality attributes. 
3. Architectuur 
4. Coderen en component design. 
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Plan for change:  
Specificaties en quality attributes 

 Changes in specificaties komen voort uit 
 Veranderde requirements 
 User feedback / user testing 
 Uit engineering / voortscheidende inzicht 

 
 Daarnaast zijn er quality attributes (aka non-functional 

requirements) 
 Security, Availability, Usability, Flexibility, Scalability, 

Adaptability 
 Vergeet ze niet, ook al het een prototype/proof-of-concept is 
 In één keer goed 
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Plan for change:  
Specificaties en quality attributes 

 Denk vooraf goed na: 
 Wat heb ik nodig om de requirements te realiseren. 
 Welke quality attributes horen daarbij. 
 Hoe kan is deze incrementeel toevoegen. 
 En hoe houd je maximale flexibiliteit. 

 
 Dit geeft een basis voor je architectuur. 
 Een plan voor incrementeel architectuur. 



32 

Plan for change 

 Verandering heeft op allerlei niveau’s effecten: 
1. Planning. 
2. Specificaties en quality attributes. 
3. Architectuur 
4. Coderen en component design. 
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Wat is software architectuur? 

 Software architectuur is een eigen onderwerp aan zich. 
 

 Martin Fowler: 
 “The highest-level breakdown of a system into its parts;  
 the decisions that are hard to change;  
 there are multiple architectures in a system; 
 what is architecturally significant can change over a system’s 

lifetime; 
 and, in the end, architecture boils down to whatever the 

important stuff is.” 
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Uitgebereid game engine architecture 

Source en suggested 
reading: 
http://www.latexstudio.net/wp-
content/uploads/2014/12/Game
_Engine_Architecture-en.pdf 

Presenter
Presentation Notes
Gelukkig bestaan Game engines al
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Design choices in architectuur 

Een voorbeeld van een andere extreem 
 Wie kent Door Kickers? 

http://inthekillhouse.com/doorkickers/  
 

http://inthekillhouse.com/doorkickers/
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Design choices in architectuur 

How we won by rolling our own tech 
http://www.gdcvault.com/play/1022956/How-We-Won-
GameDev-by  
 Workflow 

1. Artist makes PNG images  
2. Designer adds PNGs to the map (in a very professional way!)  
3. Run game: everything works 

 At runtime 
1. Render all entities in a single RGBA buffer 
2. Generate collision map 
3. Generate pathfinding map 
4. Generate direct lighting/ambient occlusion 

 

http://www.gdcvault.com/play/1022956/How-We-Won-GameDev-by
http://www.gdcvault.com/play/1022956/How-We-Won-GameDev-by
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Design choices in architectuur 

 Maaruh… wat zijn de nadelen?  
 Discussie (met de persoon naast)  
 5 minutes 

 
 Anno nu 

 http://inthekillhouse.com/door-kickers-2-delayed/  

http://inthekillhouse.com/door-kickers-2-delayed/
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What is Software Architecture? 

A software system’s blueprint 
 Its components 
 Their interactions 
 Their interconnections 

 

A shared, semantically rich 
vocabulary 
 Remote procedure calls (RPCs) 
 Client-Server 
 Pipe and Filer 
 Layered 
 Distributed 
 Object-Oriented 
 Service Oriented 
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From Requirements to Architecture 

 From problem definition to requirements 
specification 
 Determine exactly what the customer and user want 
 Specifies what the software product is to do 

 From requirements specification to architecture 
 Decompose software into modules with interfaces 
 Specify high-level behavior, interactions, and non-functional 

properties 
 Consider key tradeoffs 

• Schedule vs. Budget 
• Cost vs. Robustness 
• Fault Tolerance vs. Size 
• Security vs. Speed 

 Maintain a record of design decisions and traceability 
 Specifies how the software product is to do its tasks 



40 

Scope of Software Architectures 

 Every system has an architecture 

 Details of the architecture are a reflection of system 
requirements and trade-offs made to satisfy them 

 Possible decision factors 
 Performance 

 Compatibility with legacy software 

 Planning for reuse 

 Distribution profile 
• Current and Future 

 Safety, Security, Fault tolerance requirements 

 Evolvability Needs 
• Changes to processing algorithms 

• Changes to data representation 

• Modifications to the structure/functionality 
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Why Software Architecture? 

A key to reducing development costs 
 Component-based development philosophy 
 Explicit system structure 

A natural evolution of design abstractions 
 Structure and interaction details overshadow the choice of algorithms and 

data structures in large/complex systems 

Benefits of explicit architectures 
 A framework for satisfying requirements 
 Technical basis for design 
 Managerial basis for cost estimation & process management 
 Effective basis for reuse 
 Basis for consistency, dependency, and tradeoff analysis 
 Avoidance of architectural erosion 
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Components 

A component is a unit of computation or a 
data store. 

Components are loci of computation and 
state. 
Clients 
Servers 
Databases 
 Filters 
 Layers 
Abstract Data Types (ADTs) 

A component may be simple or composite. 
Composite components describe a system. 
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Connectors 

 A connector is an architectural element that models: 
 Interactions among components 
 Rules that govern those interactions 

 
 Simple interactions 

 Procedure calls 
 Shared variable access 

 
 Complex and semantically rich interactions 

 Client-Server Protocols 
 Database Access Protocols 
 Asynchronous Event Multicast 
 Piped Data Streams 
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Client Server 
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Service Oriented 

Services 

Source:  
IBM 
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Peer 2 Peer 

Peer 1 Peer 2 
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Platform Architecture 
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Architectuur op orde houden 

 Maak een aantal teamleden verantwoordelijk voor het op 
orde houden van de architectuur. 
 Betrek de scrum master hierbij. 

 
 Als de architectuur op orde is, wordt component design 

veel makkelijker. 
 Zijn er rare fratsen nodig op component design niveau, vraag 

je dan af of de architectuur wel goed zit. 
 Heb deze discussies onderling! 

 
 Helaas is echt goede software architectuur moeilijk. 

 

Presenter
Presentation Notes
Deze discussies kunnen leiden tot de keuze om de architectuur ‘slecht’ te laten, maar denk dan goed na wat je dat gaat kosten.
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Plan for change 

 Verandering heeft op allerlei niveau’s effecten: 
1. Planning. 
2. Specificaties en quality attributes. 
3. Architectuur. 
4. Coderen en component design. 
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Ten slotte: component design en coderen 

 Component design: 
 Als je niet teveel quality attributes wilt, je je architectuur goed 

uitgedacht hebt, incrementeel opbouwt, bewaakt en soms 
herziet, kun je eigenlijk maar op één manier in deze situatie 
terecht komen: 
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Re-use 
proven components 

 Open-source software b.v. 
 CodeIgniter (web framework) 
 jQuery (JavaScript framework) 
 i18next (Internationalisation) 
 Cachet (Status pagina) 

 
 RAGE assets (http://rageproject.eu/)  

 From UU 
• Dialogue management (https://github.com/UURAGE)  
• Virtual character expressions (https://github.com/uu-rage/BML-

Realizer)  
 Others 

• https://www.gamecomponents.eu/  

http://rageproject.eu/
https://github.com/UURAGE
https://github.com/uu-rage/BML-Realizer
https://github.com/uu-rage/BML-Realizer
https://www.gamecomponents.eu/
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Refactoren 
‘technical debt afwerken’  

 Niet gehaast last-minute pushen tbv een deadline 
 Zijn er aannames over functionaliteit en interface? 

 Doelen en taken van classe vastleggen 
 Impact van code die je gaat refactoren in kaart brengen 
 Persoonlijke voorkeur c.q. 'ik vind het niet mooi.' is 

geen reden voor refactoren 
 Enkel als het aan de afgesproken coding standaard niet 

voldoet. 
 Gevaar: “refactoren is leuk”  

 Het is geen doel op zich 
 

 Te weinig refactoren? 
 Tijdsdruk? 
 Te veel scope? 
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Voorkom dit! 

 Een zootje van je code maken, dat overkomt je niet. 
 Dat doe je als team! 

 
 Als je hier duidelijke sporen van tegenkomt, maak dan 

meer refactoring stories. 
 Typisch maak je deze na afloop van een sprint, na de 

klantmeeting, voor de volgende sprint: maximaal 
informatie waar het heen moet. 
 

 Vraag je ook af of het probleem op architectuur niveau 
zit, en of hier nog iets aan gedaan kan worden. 
 Iteratief, stapsgewijs ontwikkelen, betekent af en toe ook 

een stapje terug zetten! 
 



54 

Ten slotte: coderen 

 Wat ben je daadwerkelijk aan het doen als je code schrijft? 
 Onderzoek laat zien dat: 

 Je 80% van de tijd code leest en/of aan het zoeken bent. 
 Slechts een klein deel van de tijd code typt. 
 

 Wat betekent dit voor hoe je code schrijft? 
 Hoe belangrijk is snel en goed leesbare code. 
 Leesbaar betekent: door iemand anders leesbaar! 

 
 
Vraagje: voor wie schrijf je leesbare code / 
commentaar? 

Presenter
Presentation Notes
Discussie: Wat ben je daadwerkelijk aan het doen als je code schrijft?Onderzoek heeft wel eens laten zien dat je 80% van de tijd code aan het lezen en/of zoeken bent. Dan nog een aantal 
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Ten slotte: coderen 

 Spreek een coding standard af. 
 Een uniforme stijl voor snelle leesbaarheid. 
 Gebruik tools als ReSharper die een bepaalde stijl afdwingen. 

 
 Richt een code review proces in. 

 Niet omdat mensen slecht coderen. 
 Wel, om te testen of iemand anders het kan lezen. 
 Ook, om de verleiding iets af te raffelen te weerstaan. 
 En, om van elkaar te leren en beter te worden. 
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Slotvraag 

 What is NOT a trade-off in product development? 
 
 

Go to www.menti.com and use the code  254504 
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Thank you! 

 Questions? 
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