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Wprowadzenie

si ka, któr  trzymasz w d oniach (lub któr  widzisz na monitorze swojego kom-
putera), jest efektem ko cowym cyklu bada  nad procesem, w czasie którego zaj-
muj ce si  wytwarzaniem oprogramowania zespo y na ca ym wiecie definiuj ,

rozwijaj  i dostarczaj  w a ciwe produkty — wolne od b dów i opracowywane w krót-
kich cyklach projektowych. Ta ksi ka zawiera wiedz  zgromadzon  dzi ki analizie pra-
wie pi dziesi ciu projektów in ynierii oprogramowania, podczas których zespo y pracowa y
nad dostarczeniem szerokiego zakresu produktów — pocz wszy od ogólnodost pnych stron
internetowych a  po wewn trzne systemy typu back-office. Zbieraj c materia y do tej ksi ki,
przeanalizowa em dzia ania zespo ów rozmaitych typów — by y to zarówno ma e grupy ludzi
pracuj cych w tym samym biurze, jak i powi zane sieci programistów czasami rozlokowane
nawet na ró nych kontynentach, osoby pos uguj ce si  ró norakimi metodologiami pro-
cesów in ynierii: programowaniem ekstremalnym (ang. Extreme Programming), Scrumem,
Kanbanem czy podobnymi metodami (cz sto po czonymi ze sob  i przybieraj cymi formy
metod zwinnych, tj. agile i lean). Wszystkie te zespo y czy o jedno: cis a wspó praca
w zakresie opracowywania poprawnych specyfikacji oraz testów, a tak e ko cowy sukces
i korzy ci, jakie sta y si  ich udzia em dzi ki tej wspó pracy.

Specyfikacja przez przyk ady
Ró ne zespo y stosuj  ró ne terminy dla nazwania tego, co robi  ze specyfikacjami i testami,
a przecie  w ka dym przypadku ludzie ci odwo uj  si  do tych samych kluczowych zasad
i koncepcji, które moim zdaniem w gruncie rzeczy s  zawsze takie same. W ród u ywanych
przez zespo y terminów i skrótów znajdujemy takie jak:

 Zwinne testowanie akceptacyjne.

 ATDD (ang. Acceptance Test-Driven Development), czyli wytwarzanie oprogramowania
w oparciu o testy akceptacyjne.

 EDT (ang. Example-Driven Development), tj. wytwarzanie oprogramowania w oparciu
o przyk ady.

 Testowanie przez historyjki u ytkownika (ang. story testing).

 BDD (ang. Behavior-Driven Development), czyli wytwarzanie oprogramowania w oparciu
o analiz  zachowa  u ytkowników.

 Specyfikacja przez przyk ady (ang. Specification by Example).

Ju  sam fakt, e te same dzia ania maj  tak wiele ró nych nazw, mo e nam wiele powiedzie
o ogromnej innowacyjno ci, z jak  mamy do czynienia w tej dziedzinie. Mnogo  stosowa-
nych terminów i definicji wiadczy tak e o tym, e praktyki opisane w tej ksi ce wp ywaj
na zmian  podej cia zespo ów do specyfikacji oraz do zagadnienia wytwarzania oprogramo-
wania i jego testowania. Kieruj c si  d eniem do zachowania spójno ci przekazu, musia em

K
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12 Specyfikacja na przyk adach

jednak wybra  jeden termin. Zdecydowa em si  na specyfikacj  przez przyk ady i b d  u ywa
tego okre lenia w ca ej ksi ce. Wyja ni  mój wybór w cz ci tego wprowadzenia zatytu o-
wanej „Kilka s ów na temat terminologii”, gdzie znajdzie si  tak e kilka szczegó ów dotycz -
cych reszty terminów zastosowanych dla nazwania elementów opisywanego procesu.

W wiecie rzeczywistym…
Szczegó y proponowanej przeze mnie metodyki przedstawiam, odwo uj c si  do licznych
studiów przypadków i zarejestrowanych rozmów z cz onkami grup programistów. Wybra-
em to podej cie wiadomie, z my l  o tym, eby czytelnicy mieli szans  dowiedzie  si ,

jak radzi y sobie prawdziwe zespo y, pracuj ce zgodnie z regu ami tej metody i czerpi ce
z niej spore korzy ci. Specyfikacja przez przyk ady w adnym razie nie jest ciemniejsz
stron  sztuki, mimo e niektóre popularne media przekonuj , e jest inaczej.

Prawie wszystko, o czym mówimy w tej ksi ce, pochodzi z rzeczywistego wiata in y-
nierii oprogramowania, dotyczy dzia aj cych w tym wiecie zespo ów oraz ich — jak najbar-
dziej realnych — do wiadcze . Tylko nieliczne praktyki zosta y przedstawione w formie
sugestii niepopartych studium przypadku. S  to zwykle pomys y, które — moim zda-
niem — b d  w przysz o ci stanowi  wa ny przyczynek do dyskusji. I w a nie jako takie s
przeze mnie przedstawiane.

Jestem przekonany, e moje wnioski, a tak e badania, jakie przeprowadzi em na potrzeby
tej ksi ki, nie zostan  uznane za powa ne studia naukowe przez sceptyków, którzy twier-
dz , i  zwinne praktyki si  nie sprawdzaj , a bran a powinna wróci  do „prawdziwej in y-
nierii oprogramowania”1. Akceptuj  to. Zasoby, do jakich mia em dost p podczas zbierania
materia ów na potrzeby tego projektu, mo na uzna  za niewystarczaj ce w porównaniu
z tym, czego wymaga si  od powa nych bada  naukowych. I nawet gdybym dysponowa
zasobami spe niaj cymi kryteria uznanych metodologii, to przecie  ani nie jestem naukow-
cem, ani nie zamierzam przedstawia  siebie jako naukowca. Jestem praktykiem.

Kto powinien zapozna  si  z t  ksi k ?
Je li tak jak ja jeste  praktykiem i zarabiasz na chleb, pracuj c przy wytwarzaniu oprogra-
mowania lub wspieraj c prac  nad oprogramowaniem, ta ksi ka ma Ci wiele do zaofe-
rowania. Powsta a wszak przede wszystkim z my l  o zespo ach, które stara y si  wdro y
w swoich rodowiskach zwinne praktyki, ale napotka y problemy wp ywaj ce niekorzystnie
na jako  produktu ko cowego, zwi kszaj ce nak ad pracy i prowadz ce do tego, e dzie o
r k programistów nie spe nia o oczekiwa  klientów. (Tak… wówczas mamy do czynienia

                                                          
1 Je li chcesz pozna  argumenty tych, którzy udz  si , i  rygorystyczne podej cie do in ynierii

oprogramowania przynosi korzy ci, tak jak gdyby by a to jaka  drugorz dna ga  fizyki, zajrzyj na stron
http://www.semat.org. Dobre kontrargumenty zawiera prezentacja Glenna Vanderburga zatytu owana
Software Engineering Doesn’t Work!, z któr  mo na zapozna  si  na stronie http://confreaks.net/videos/282-
lsrc2010-real-software-engineering.
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Wprowadzenie 13

z prawdziwymi k opotami i w takiej sytuacji zwyk a iteracja nie na wiele si  zda, poniewa
staje si  „objazdem”, a nie rozwi zaniem problemu). Specyfikacja przez przyk ady, zwinne
testowanie akceptacyjne, BDD i wszystkie alternatywne nazwy okre laj  ten sam proces,
zorientowany na rozwi zywanie tych problemów. Ta ksi ka pomo e Ci pozna  podstawy
wspomnianych dobrych praktyk in ynierii oprogramowania. Dowiesz si  z niej, jak mo esz
mie  wi kszy pozytywny wp yw na zespó , niezale nie od tego, czy jeste  testerem, dewelo-
perem, analitykiem, czy w a cicielem produktu.

Jeszcze kilka lat temu wi kszo  ludzi, których spotyka em na konferencjach, nigdy
wcze niej nie s ysza a o opisanych w tej ksi ce praktykach. Gros tych, z którymi rozma-
wiam dzi , ma wiadomo  istnienia wspomnianych praktyk, ale wielu z nich nie uda o si
wdro y  ich prawid owo. Istnieje niewielka baza literatury fachowej traktuj cej o proble-
mach, jakie napotykaj  zespo y podczas szeroko poj tego wdra ania zwinnych praktyk, dla-
tego ka dy zniech cony zespó  stwierdza, e jego przypadek musi by  wyj tkowy, a sfor-
malizowane koncepcje po prostu nie sprawdzaj  si  w „jego wiecie”. Ludzie z takich
zniech conych zespo ów dziwi  si , jak po zaledwie pi ciu minutach rozmowy udaje mi si
trafnie zidentyfikowa  ich trzy lub cztery najwi ksze problemy. Cz sto s  bardzo zdziwieni,
s ysz c, e wiele innych zespo ów napotyka na swojej drodze te same przeszkody.

Je li pracujesz w takim zespole, ksi ka, któr  w a nie trzymasz w d oniach, u wiadomi
Ci przede wszystkim, e nie jeste  sam. Zespo y, z którymi rozmawia em podczas zbiera-
nia materia ów do tej pozycji, wcale nie by y zespo ami idealnymi. Tak e one napotka y
na swojej drodze mnóstwo problemów! Jednak zamiast rezygnowa  po zderzeniu z murem
przeciwno ci, ludzie Ci postanowili go „objecha ” lub zburzy . Taka wiadomo  wspólnoty
cz sto pozwala zobaczy  swoje problemy w innym wietle. Mam nadziej , e po przeczy-
taniu tej ksi ki b dziesz w a nie jedn  z tych wyj tkowych osób, które potrafi  spojrze  na
sytuacj  z innej perspektywy.

Je li akurat znajdujesz si  w trakcie wdra ania specyfikacji przez przyk ady, ta ksi ka
dostarczy Ci przydatnych wskazówek, dzi ki którym dowiesz si , jak poradzi  sobie z bie -
cymi problemami i czego mo esz spodziewa  si  w przysz o ci. Mam nadziej , e b dziesz
uczy  si  na b dach innych ludzi i niektórych z nich uda Ci si  unikn .

Ta ksi ka zosta a napisana tak e z my l  o do wiadczonych praktykach, osobach, któ-
rym uda o si  wdro enie zasad specyfikacji przez przyk ady. Gdy zaczyna em rejestrowanie
wywiadów z zespo ami, spodziewa em si , e nie dowiem si  niczego nowego. My la em, e
„wiem, co jest grane”, i szuka em tylko potwierdzenia. Tymczasem ostatecznie musia em
przyzna , e zaskoczy o mnie to, jak wiele ró nych pomys ów mo na zastosowa  zale nie
od kontekstu. Dowiadywa em si  o rozwi zaniach, które wcze niej trudno mi by o sobie
wyobrazi ! Wiele si  przy tym nauczy em. Dlatego mam nadziej , e i Ty, drogi Czytelniku,
wiele nauczysz si  dzi ki lekturze tej ksi ki. Przedstawione w niej praktyki i pomys y
powinny zainspirowa  Ci  do wypróbowania alternatywnych rozwi za  problemów i da  Ci
kilka podpowiedzi, jak usprawni  prac  zespo u, gdy tylko natkniesz si  na histori  przypo-
minaj c  jaki  opisany tu przyk ad.
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14 Specyfikacja na przyk adach

Co znajdziesz w rodku?
W pierwszej cz ci ksi ki przedstawi  podstawy koncepcji specyfikacji przez przyk ady.
Zamiast przekonywa  Ci  do tego, by  przestrzega  zasad opisanych w tej ksi ce, poka
Ci — w sposób charakterystyczny dla metodyki specyfikacji przez przyk ady — konkretne
korzy ci, jakie zespo y pracuj ce nad wytwarzaniem oprogramowania mog  uzyska  dzi ki
zastosowaniu prezentowanych tu regu . Je li zastanawiasz si  nad zakupem tej ksi ki,
najpierw przejrzyj rozdzia  1. i odpowiedz sobie na pytanie, czy której  z opisanych tam
korzy ci mo na spodziewa  si  tak e podczas realizacji Twojego projektu. W rozdziale 2.
przedstawi  najwa niejsze modele procesów i kluczowe artefakty specyfikacji przez przy-
k ady. W rozdziale 3. omówi  szczegó owo koncepcj  yj cej dokumentacji. W rozdziale 4.
przedstawi  typowe punkty wyj cia dla zainicjowania zmian procesu i kultury pracy zespo u
oraz wska , na co nale y zwróci  uwag  podczas implementacji metodyki.

Jednym z moich celów jako autora tej ksi ki jest stworzenie spójnego s ownika dla
wzorców, idei i artefaktów, który b dzie móg  by  stosowany podczas wdra ania zasad
specyfikacji przez przyk ady. W bran y in ynierii oprogramowania u ywa si  tuzina ró nych
terminów dla nazwania samej praktyki i dwa razy wi cej dla nazwania poszczególnych ele-
mentów kluczowych metodyki. Ludzie nazywaj  ten sam element: plikami w a ciwo ci,
przypadkami testowymi, plikami BDD, testami akceptacyjnymi itp. Z tego powodu w roz-
dziale 2. przedstawi  najlepsze (moim zdaniem) terminy stosowane dla okre lenia wszyst-
kich kluczowych elementów omawianej metodyki. Nawet je li jeste  do wiadczonym prak-
tykiem, proponuj , eby  zapozna  si  z tym rozdzia em i odpowiedzia  sobie na pytanie, czy
tak samo rozumiemy kluczowe terminy, wyra enia i wzorce, o których mówimy w tej ksi ce.

W drugiej cz ci przedstawi  najistotniejsze praktyki, z których zespo y opisane w stu-
diach przypadków korzysta y, by wdro y  zasady specyfikacji przez przyk ady. Zespo y
dzia aj ce w ró nych rodowiskach podejmowa y ró norakie decyzje — czasem diametralnie
ró ne, a czasami wr cz sprzeczne — aby jednak ostatecznie uzyska  takie same efekty.
Opis tych praktyk uzupe ni  dodatkowo charakterystyk  kontekstów, w których dzia a y
zespo y podczas wdra ania regu  specyfikacji przez przyk ady. Siedem rozdzia ów drugiej
cz ci podzieli em mniej wi cej zgodnie z podzia em na obszary procesów.

W bran y takiej jak in ynieria oprogramowania nie istniej  uniwersalne, idealne roz-
wi zania, ale na pewno mo na mówi  o dobrych pomys ach, które da si  zastosowa  ze
wietnym skutkiem w ró nych kontekstach. W drugiej cz ci tej ksi ki znajdziesz ikonki

przedstawiaj ce kciuk uniesiony w gór  lub skierowany w dó . Takie grafiki b d  pojawia
si  przy nag ówkach z opisem dzia a , które badane zespo y uzna y za u yteczne, lub pro-
blemów, z którymi cz sto musia y si  mierzy . Potraktuj te wskazania jak propozycje wypró-
bowania przedstawionego przeze mnie rozwi zania lub ostrze enie przed sytuacj , jakiej
warto unika . Nie s  to w adnym razie gotowe recepty, które nale y koniecznie zastoso-
wa . Ikony przedstawiaj ce strza ki podkre laj  najistotniejsze koncepcje zwi zane z ka dym
z prezentowanych dzia a .

Wytwarzanie oprogramowania nie jest sztuk  statyczn , poniewa  stale zmieniaj  si
zarówno zespo y, jak i rodowiska, w których pracuj  ludzie. Procesy rozwoju produktu
musz  nad a  za tymi zmianami. W cz ci trzeciej tej ksi ki przedstawi  studia przypad-
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Wprowadzenie 15

ków opisuj ce „podró e” kilku wybranych zespo ów. Omówi  procesy, ograniczenia i kon-
teksty, analizuj c ewolucj  projektów. Przedstawione w tej cz ci historie pozwol  Ci lepiej
przygotowa  si  do czekaj cych Ci  zmian lub zach c  do wykonania nast pnego kroku,
pomog  w poszukiwaniach inspiracji, a tak e zainspiruj  do odkrywania nowych metod
dzia a  i rozwi za .

W ostatnim rozdziale podsumuj  najwa niejsze wnioski, do których doszed em dzi ki
analizie licznych studiów przypadków zebranych na potrzeby tej ksi ki.

Co  wi cej ni  podstawy
Gdyby odwo a  si  do tradycyjnego modelu doskonalenia Shu-ha-ri2, ta ksi ka znajduje si
na poziomie ha. Na tym etapie ucze  amie obowi zuj ce zasady i dowiaduje si , e istnieje
wiele ró nych sprawdzaj cych si  modeli. Mój model i moje do wiadczenie przedstawi em
w Bridging the Communication Gap. Natomiast w ksi ce, któr  w a nie trzymasz w d oniach,
bardzo staram si  zachowa  obiektywne spojrzenie i unikn  ulegania wp ywom moich
dotychczasowych osobistych do wiadcze . O projektach, nad którymi pracowa em osobi cie,
mówi  tylko wtedy, gdy naprawd  zale y mi na przekazaniu wa nych informacji, a aden
z ankietowanych zespo ów nigdy nie zetkn  si  z podobn  sytuacj . W tym sensie specyfi-
kacja przez przyk ady zaczyna si  tam, gdzie sko czy em Bridging the Communication Gap.

Podstawowe zasady opisuj  krótko w rozdziale 2. Nawet je li nigdy wcze niej nie s y-
sza e  o adnej z przedstawionych tam koncepcji, lektura tego rozdzia u powinna zapewni
Ci do  danych, eby  móg  zrozumie  reszt  ksi ki. Staram si  przy tym nie zag bia
za bardzo w podstawy. Szczegó ow  analiz  fundamentów teorii specyfikacji przez przy-
k ady znajdziesz w Bridging the Communication Gap i nie jest moim celem kopiowanie tych
informacji.

Je li chcesz poszerzy  swoj  wiedz  w zakresie podstaw, zajrzyj na stron  http://
specificationbyexample.com, zarejestruj posiadany egzemplarz tej ksi ki, a otrzymasz za darmo
plik PDF z Bridging the Communication Gap.

Nie s dz , e kiedykolwiek powstanie kontynuacja tej pozycji — to znaczy ksi ka
mojego autorstwa na poziomie ri — poniewa  moim zdaniem poziom ten jest w ogóle nie-
osi galny dla ksi ek. Z drugiej strony wierz , e ta ksi ka pomo e Ci przej  na wy -
szy poziom. Gdy zaczniesz rozumie , e wybór konkretnego narz dzia nie ma znaczenia,
b dzie to znaczy o, e znalaz e  si  na poziomie ri.

                                                          
2 Shu-ha-ri to model doskonalenia zwi zany z nauk  aikido. Shu-ha-ri znaczy mniej wi cej tyle co:

podporz dkuj si  – zerwij – odejd . Na pierwszym poziomie (shu — podporz dkuj si ) ucze  zdobywa wiedz ,
pilnie na laduj c przedstawiony mu model. Na drugim poziomie (ha — zerwij) ucze  dowiaduje si , e
istniej  inne modele i rozwi zania. Na trzecim poziomie (ri — odejd ) ucze  przekracza granic , wychodz c
poza dzia ania polegaj ce na bezrefleksyjnym powtarzaniu znanych rozwi za .
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16 Specyfikacja na przyk adach

Ta ksi ka nie zawiera kodu ród owego
i nie wyja nia dzia ania adnych narz dzi
Nie znajdziesz w tej ksi ce kodu ród owego
ani instrukcji opisuj cych, jak u y  konkretnego
narz dzia. Czuj  si  zobligowany do uprzedze-
nia o tym ju  teraz, poniewa  nawet w trakcie
trwania procesu wydawniczego by em zmu-
szony do sk adania wyja nie  w tej kwestii
(zwykle chodzi o o odpowied  na pytanie: „Co
w a ciwie masz na my li? Ksi ka o programo-
waniu bez kodu ród owego? Jak to mo liwe?”).

Zasady i praktyki specyfikacji przez przyk ady wp ywaj  przede
wszystkim na sposób komunikacji mi dzyludzkiej w zespo ach pracu-
j cych nad dostarczaniem oprogramowania, a tak e na wspó prac
zespo ów z u ytkownikami biznesowymi i interesariuszami (ang. stakeholders). Jestem pewien,
e wielu sprzedawców narz dzi informatycznych b dzie próbowa  sprzeda  Ci gotowe roz-

wi zania. Z kolei wielu mened erów ch tnie nawet zap aci oby za to, aby kto  sprawi , eby
ich problem po prostu znikn . Niestety mamy do czynienia przede wszystkim z problemem
ludzkim, a nie technicznym.

Bill Gates mawia : „Pierwsz  zasad  dotycz c  wszelkich technologii wykorzystywa-
nych w dzia alno ci gospodarczej jest to, e zautomatyzowanie skutecznego dzia ania pot -
guje efektywno . Druga zasada mówi, e automatyzacja zastosowana do nieefektywnego
dzia ania zwi ksza poziom nieskuteczno ci”. Wiele zespo ów, którym nie uda o si  poprawne
wdro enie specyfikacji przez przyk ady, powi kszy o swoj  nieefektywno  poprzez auto-
matyzacj  dotychczasowych (niepoprawnych) praktyk. Zamiast wi c skupia  si  na konkret-
nym narz dziu, chc  zaproponowa  rozwi zanie problemów, które s  prawdziw  przyczyn
niepowodze . Je li tylko uda Ci si  zapanowa  nad komunikacj  i ustali  zasady wspó pracy,
przyjdzie czas na wybranie odpowiednio dopasowanego narz dzia. Je li po przeczytaniu tej
ksi ki b dziesz chcia  poszerzy  swoj  wiedz  na temat narz dzi, które wspieraj  wdro e-
nie specyfikacji przez przyk ady, odwied  stron  http://specificationbyexample.com i przejrzyj
znajduj ce si  tam zasoby.

Kilka s ów na temat terminologii
Je li jest to Twój pierwszy kontakt ze specyfikacj  przez przyk ady, ATDD, ze zwinnymi tes-
tami akceptacyjnymi, BDD czy z którymkolwiek z terminów, których ludzie u ywaj  na
okre lenie zbioru praktyk b d cego podstawowym tematem tej ksi ki, oznacza to, e uda o
Ci si  unikn  wielu lat zamieszania spowodowanego powielaniem i kreowaniem myl cych
nazw. Powiniene  si  z tego ucieszy  i mo esz pomin  t  cz  wprowadzenia. Je li jednak
zetkn e  si  kiedy  z którymkolwiek z wymienionych terminów, okre lenia u ywane przeze
mnie w tej ksi ce mog  Ci  zaskoczy . Za chwil  wyja ni , dlaczego wybra em te, a nie inne
terminy, i dlaczego uwa am, e Ty tak e powiniene  zacz  z nich korzysta .
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Wprowadzenie 17

Podczas prac nad t  ksi k  boryka em si  z problemami, które nie s  obce wszystkim
praktykom pisz cym na temat zautomatyzowanych specyfikacji. Je li terminologia ma mie
sens, musi by  spójna. Cz sto rozumiemy to dopiero wtedy, gdy sami zabieramy si  do opisa-
nia jakiego  zagadnienia. Poniewa  moja ksi ka jest produktem bazuj cym na cyklu wywia-
dów, a wiele osób, z którymi rozmawia em, u ywa o ró nych terminów do nazwania tej samej
rzeczy, uzyskanie spójno ci terminologicznej okaza o si  zadaniem niezwykle trudnym.

Zda em sobie spraw , e specjali ci realizuj cy regu y specyfikacji przez przyk ady
w praktyce — na czele ze mn  — sami s  sobie winni, bo to przecie  oni u ywaj  zdradli-
wych terminów technicznych, wprowadzaj cych w b d nie tylko ich samych, ale i wszystkich
tych, którzy próbowali wdro y  owe praktyki. Wtedy zdecydowa em, e jednym z celów tej
ksi ki b dzie opracowanie spójnej terminologii, któr  b d  mogli pos ugiwa  si  wszyscy
cz onkowie spo eczno ci wytwórców oprogramowania. Je li zale y nam na wi kszym zaan-
ga owaniu w prace projektowe u ytkowników biznesowych — co jest przecie  jednym
z naszych g ównych celów — musimy zacz  u ywa  w a ciwych terminów do nazwania
w a ciwych rzeczy. Czas przesta  wprowadza  zamieszanie!

Doskonale rozumiemy potrzeb  zachowania spójno ci, gdy tworzymy specyfikacje.
Wiemy, e musimy zachowa  powtarzalno  terminów i unika  wprowadzania poj  nie-
jednoznacznych. Tyle e jako  zapominamy o tym, gdy zaczynamy mówi  o procesach.
Na przyk ad gdy mówimy o ci g ej integracji w kontek cie specyfikacji przez przyk ady, tak
naprawd  wcale nie chodzi nam o wykonywanie testów integracyjnych. Dlaczego wi c
mieliby my u ywa  tego terminu, a nast pnie wyja nia , czym ró ni  si  testy akceptacyjne
od testów integracyjnych? Zanim sam nie zacz em u ywa  terminu warsztat specyfikacji do
nazwania spotkania, w którym uczestnicz  osoby odpowiedzialne za wspólne opracowanie
testów akceptacyjnych, mia em spore trudno ci, aby przekona  u ytkowników biznesowych
do udzia u w takich zgromadzeniach. Zwyk a zmiana nazwy sprawi a, e problem przesta
istnie . Dzi ki u yciu lepszego glosariusza terminologicznego mo na unikn  zupe nie bez-
sensownych dysput, sprawiaj c, e wszyscy dobrze si  rozumiej .

Dlaczego specyfikacja przez przyk ady?
W pierwszej kolejno ci chcia bym wyja ni , dlaczego wybra em termin „specyfikacja przez
przyk ady” dla nazwania zbioru praktyk. Dlaczego nie zwinne testowanie akceptacyjne,
BDD czy ATDD?

Podczas konferencji „Domain Driven Design eXchange”, która odby a si  w 2010 roku
w Londynie3, Eric Evans stwierdzi , e termin zwinny (ang. agile) straci  ju  wszelkie zna-
czenie, bo obecnie wszystko mo na nazwa  zwinnym. Niestety Eric ma racj . Widzia em
o wiele za du o zespo ów, próbuj cych wdro y  proces, który nie mia  szans zako czenia si
powodzeniem, cho  wszystkim wydawa o si , e etykietka agile w jaki  magiczny sposób
sprawi, e oka e si  skuteczniejszy, ni  by  w rzeczywisto ci. Przecie  mamy do swojej dyspo-
zycji ogromn  bibliotek  dost pnego pi miennictwa omawiaj cego prawid owe wdra anie
zasad programowania ekstremalnego, Scruma czy innych mniej popularnych procesów
z bogatego wachlarza praktyk zwinnych.
                                                          

3 http://skillsmatter.com/event/design-architecture/ddd-exchange-2010.
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18 Specyfikacja na przyk adach

Aby odej  od tych wprowadzaj cych zamieszanie niejasno ci oraz dyskusji na temat
tego, czy zwinne praktyki si  sprawdzaj , czy nie (i wyja ni , co to w a ciwie znaczy by
agile), w tej ksi ce staram si  ze wszystkich si  unika  terminu zwinny. U ywam go tylko
wtedy, gdy nawi zuj  do zespo ów, które rozpocz y realizacj  dobrze zdefiniowanych proce-
sów zbudowanych na zasadach okre lonych w Manife cie Agile. Tak wi c w sytuacji, gdy nie
mog  umie ci  wtr tu ze s owem „agile” w co drugim moim zdaniu, u ycie terminu „zwinne
testowanie akceptacyjne” jest po prostu nie do przyj cia.

Opisane w tej ksi ce praktyki nie stanowi  kompletnej metodyki tworzenia oprogra-
mowania. S  za to uzupe nieniem innych metod — zarówno tych bazuj cych na iteracji, jak
i na przep ywach — zapewniaj c dyscyplin  specyfikacji i testów, poprawiaj c komunikacj
mi dzy interesariuszami i cz onkami zespo ów deweloperskich, ograniczaj c liczb  zb dnych
przeróbek i u atwiaj c wprowadzanie zmian. Nie chc  zatem u ywa  adnego terminu
zawieraj cego element „Driven Development” (a zw aszcza Behavior-Driven Development —
BDD). Nie chodzi o to, e mam co  przeciwko BDD. Wr cz przeciwnie! Kocham BDD
i uwa am, e wi kszo  z tego, co znajdziesz w tej ksi ce, w rzeczywisto ci stanowi klu-
czowy element BDD. Ale BDD równie  jest ofiar  problemu z nazewnictwem.

Znaczenie terminu BDD podlega ci g ym zmianom. Dan North, najwi kszy autory-
tet w kwestii metodyki BDD oraz cz owiek, który jako jeden z niewielu ma prawo decydo-
wa , czym jest i czym nie jest BDD, stwierdzi  podczas konferencji „Agile Specifications,
BDD and Testing Exchange” w 2009 roku, e BDD jest metodyk 4. (A dok adniej powiedzia ,
e BDD jest: „zwinn  metodyk  drugiej generacji, typu outside-in, pull-based, multiple-

stakeholder, multiple-scale, high-automation”). Aby unikn  nieporozumie  i niejasno ci w kwe-
stii ró nicy pomi dzy definicj  BDD zaproponowan  przez Dana Northa a tym, co ja sam
uwa am za BDD, rezygnuj  ze stosowania tak e tego terminu. Ta ksi ka mówi o precy-
zyjnie zdefiniowanym zestawie praktyk, które mo na stosowa  w ramach ró nych metod,
w tym równie  metodyki takiej jak BDD (je li przyj , e BDD naprawd  jest metodyk ).

Chcia bym równie  unikn  nadu ywania terminu test. Wielu mened erów i u ytkow-
ników biznesowych niestety uwa a testy za aktywno  uzupe niaj c  o czysto technicznej
naturze, a nie co , w czym chcieliby bra  udzia . Przecie  maj  od tego wyspecjalizowanych
testerów! Specyfikacja przez przyk ady wymaga aktywnego uczestnictwa interesariuszy
i cz onków zespo u dostarczaj cego oprogramowanie, w cznie z deweloperami, testerami
i analitykami. Je li nie mo emy nadu ywa  terminu test, trudno mówi  o testowaniu history-
jek, zwinnym testowaniu akceptacyjnym i pos ugiwa  si  innymi, podobnymi okre leniami.

W ten oto sposób doszli my do terminu specyfikacja przez przyk ady, który staje si
najsensowniejszym wyborem, poniewa  niesie najmniejszy baga  negatywnych konotacji.

Wzorce procesów
Na model specyfikacji przez przyk ady sk ada si  kilka wzorców procesów, tj. etapów cyklu
yciowego procesu wytwarzania oprogramowania, definiowanych w nieco szerszej perspek-

tywie. Terminy, których u ywam w tej ksi ce w kontek cie specyfikacji przez przyk ady,

                                                          
4 http://skillsmatter.com/podcast/java-jee/how-to-sell-bdd-to-the-business.
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A
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analiza

kaskadowa, 78
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aplikacje typu back-office, 102, 230
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Development, 11, 55, 116
automatyzacja

elementów systemu, 68
interfejsu u ytkownika, 183
scenariuszy, 79
testów, 20, 66, 74
walidacji specyfikacji, 169,

172, 194
wykonywalnych specyfikacji,

69, 72, 177, 232
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B
BDD, Behavior-Driven

Development, 11, 18, 55
biblioteki

automatyzacji interfejsu
u ytkownika, 184

automatyzacyjne przegl darki,
184

bumerang, 88

C
cel biznesowy, 50, 94

zakres prac, 45
chirurgia rutówk , 90
CI, continuous integration, 195
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integracja, CI, 195, 213
walidacja, 199

CRUD, Create, Read, Update,
Delete, 96

czas reakcji, 141

D
dane

referencyjne, 192, 193
testowe, 191

DDE, 80
dedykowane rodowisko testowe, 200
definicje kroków, step definitions, 170
definiowanie

historyjek, 100
wymaga , 283
zakresu, 19, 93, 95

mapowanie efektu, 105
mapowanie historyjki

u ytkownika, 105
wstrzykiwanie

funkcjonalno ci, 19, 105
demo produktu, 79
dokumentacja, 29, 49, 56, 219
dokumentowanie procesów

biznesowych, 286
dzielenie testów, 211

E
EDT, Example-Driven

Development, 11
efektywne dostarczanie

oprogramowania, 276
eksperci, 121

F
feature injection, 19, 105
feedback, 77, 78
fikstury, fixtures, 170
fikstury testowe, 181
formu owanie celów, 99
formy wspó pracy, 285
funkcjonalno

biznesowa, 154
interfejsu u ytkownika, 186, 188

G
gromadzenie wiedzy, 147
grupowanie

nieudanych testów, 215
specyfikacji, 229

H
hierarchia systemu yj cej

dokumentacji, 229
historyjki, 78–81, 95, 101, 228

I
identyfikowalno  wymaga , 83
ilustrowanie wymaga

niefunkcjonalnych, 140
informacja zwrotna, 207
inicjowanie zmian, 63
integracja zespo ów

multidyscyplinarnych, 78
interfejs u ytkownika, 141, 157

automatyzacja, 184
funkcjonalno , 186, 188
poziomy automatyzacji, 190
test, 185, 188

iteracje, 80, 81

J
j zyk

specyfikacji, 223, 224
wszechobecny, Ubiquitous

Language, 165

K
kamienie milowe, 84
Kanban, 30
klasy równowa no ci, 132
kod automatyzacji, 178
komunikacja w zespole, 242
koncepcje wy szego poziomu, 221
konsultant, 173
kontekst w bazie danych, 189
kontrola

jako ciowa, QA, 114
wersji, 83

koszt
automatyzacji, 171
utrzymania wykonywalnych

specyfikacji, 170
kryteria akceptacji, 250
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L
lista kontrolna, 143, 144
logika biznesowa, 180, 182

M
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efektu, 105
historyjki u ytkownika, 105
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metadane, 250
metaprogramowanie, 119
metodyka scrumowa, 81
metodyki zwinne, 65
migracja, 75
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model

ATDD, 55
BDD, 55
QUPER, 142
tradycyjny, 28
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dokumentacj , 60
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N
narz dzia, 290

do automatyzacji, 84, 172
specyfikacji, 170
testów, 182

monitoruj ce, 77
open source, 259
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Balsamiq Mockups, 142
Cucumber, 84
FIT, 171, 261
FitNesse, 262, 272
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oprogramowania, 95
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testów akceptacyjnych, 154
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praktyk testowania, 87
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organizacja warsztatów
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P
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Refinement, 111
planowanie automatyzacji, 173
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przep ywu pracy
u ytkownika, 190

regu  biznesowych, 190
techniczny aktywno ci, 190
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priorytetyzacja historyjek, 118
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asynchroniczny, 206
konfiguracji, 238
RUP, 86
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oprogramowania, 245
programi ci, 121
programowanie
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w parach, 113

projekt
typu brownfield, 34
typu greenfield, 34, 199

projektowanie testów, 270
projekty oparte na danych, 266
przep yw procesu, 183
przetwarzanie asynchroniczne, 204
przyk ady

funkcjonalne, 142
kompletne, 133
podstawowe, 161
przypadków brzegowych, 138
realistyczne, 134, 136
referencyjne, 144, 145
reprezentatywne, 159
wymaga  funkcjonalnych, 140
zrozumia e, 137

przypadki
brzegowe, 239
u ycia, use cases, 85, 86

Q
QA, 114
QUPER, 142

R
realizacje przypadków u ycia, 86
refaktoryzacja, 186
refaktoryzacja specyfikacji, 87
regu y biznesowe, 87
reorganizacja

pracy, 104
warstwy automatyki, 187

restrukturyzacja skryptów, 154
rola Batmana, 76
rozwi zania alternatywne, 103
RUP, Rational Unified Process, 86
rzucanie wyzwania wymaganiom, 96

S
SBE, Specification by Example, 65
Scrum, 30
SKIT, 79
skrypt, 152
skrypty testów r cznych, 175
s ownik j zyka specyfikacji, 225
specyfikacja, 45, 107, 147–168

dobra, 149
domy lne warto ci, 164
funkcjonalno  biznesowa, 154
implementacja

oprogramowania, 155
integralno  referencyjna, 163
interfejs u ytkownika, 157
jedna regu a biznesowa, 161
j zyk domeny, 165
oczekiwane wyniki, 158
reprezentatywne przyk ady, 159
trudno ci techniczne, 156
udoskonalanie, 20, 147–168
utrzymywanie, 61
warto ci wej ciowe, 158
wdra anie, 147
z a, 150

specyfikacja przez przyk ady, 11,
20, 28–30, 54, 61, 75, 78
dostosowanie aktywno ci, 39
identyfikowalno , 82
jako  produktu, 32
wdra anie, 74
wprowadzanie zmian, 30
zatwierdzenia, 82
znajdowanie b dów, 36

specyfikacje
grupowane, 229
rozbudowane, 220
wykonywalne, 20, 48, 53, 58
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spike, 172
spotkanie

ATDD, 116
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trzech amigos, 112
z interesariuszami, 119
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testu, 87
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systemy zewn trzne, 202
szacowanie historyjek, 99
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first, 19
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specyfikacji wykonywalnej,

157
w chmurze, 213
w transakcjach, 203

timing, 44
transakcje, 203
tworzenie
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dokumentacji, 49, 55–62, 219

strony internetowe, 60
testy automatyczne, 57
wykonywalna

specyfikacja, 58
dublera systemu, 201
procesu przep ywu, 82
przyk adów, 127
specyfikacji, 46, 107, 147–168
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U
UAT, User Acceptance Testing, 35
udoskonalanie specyfikacji, 20,

147–168
utrzymywanie specyfikacji, 61
u yteczno , 141, 144
u ytkownik biznesowy, 99
u ywanie znaczników, 231

W
walidacja, 20, 47, 49, 195

procesów asynchronicznych, 204
specyfikacji, 169, 172
typu end-to-end, 206
wielostopniowa, 202

warstwa
automatyzacji, 163, 178, 179
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