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W tym rozdziale:
Q
Q

Q

Q

Q

Q

Wyczerpujący przegląd praktyk BDD w akcji.
Odkrywanie cech funkcjonalnych i opisywanie
ich za pomocą historyjek i przykáadów.
Wykorzystanie wykonywalnych specyfikacji
do szczegóáowego opisywania cech.
Wykorzystanie niskopoziomowych praktyk BDD
do implementacji cech funkcjonalnych.
Wykorzystanie wyników testów BDD jako dynamicznej
dokumentacji.
Wykorzystanie dynamicznej dokumentacji w celu
wsparcia bieĪącego utrzymania aplikacji.

W tym rozdziale przeanalizujemy konkretny przykïad wykorzystania praktyk BDD
w rzeczywistym projekcie. Jak dowiedzieliĂmy siÚ z poprzedniego rozdziaïu, stosowanie praktyk BDD wiÈĝe siÚ z zaangaĝowaniem zespoïu rozwojowego w czasie trwania
caïego projektu w rozmowy z klientem, a takĝe z wykorzystaniem przykïadów do budowania bardziej konkretnego i jednoznacznego zrozumienia realnych potrzeb firmy. Specyfikacje sÈ budowane w formie wykonywalnej. Moĝna je wykorzystaÊ do okreĂlenia
wymagañ dotyczÈcych oprogramowania, kierowania ich implementacjÈ oraz weryfikowania poprawnoĂci dostarczanego produktu. Moĝna równieĝ stosowaÊ te techniki podczas bardziej wysokopoziomowej analizy wymagañ. Ich wykorzystanie pozwala skupiÊ
siÚ na tych moĝliwoĂciach i funkcjach aplikacji, które przyniosÈ rzeczywistÈ wartoĂÊ dla
biznesu.
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Kluczowym elementem tej praktyki jest okreĂlanie scenariuszy lub konkretnych
przykïadów sposobu dziaïania okreĂlonej funkcji lub zdefiniowanej historyjki uĝytkownika. Scenariusze te pomagajÈ zweryfikowaÊ poprawnoĂÊ rozumienia problemu i rozszerzyÊ wiedzÚ na jego temat. SÈ one równieĝ doskonaïym narzÚdziem komunikacji.
StanowiÈ fundament kryteriów akceptacji, które moĝna póěniej zintegrowaÊ z procesem
kompilacji w formie automatycznych testów akceptacyjnych. W poïÈczeniu z automatycznymi testami akceptacyjnymi te przykïady sterujÈ procesem rozwoju. PomagajÈ
projektantom przygotowaÊ projekt skutecznego i funkcjonalnego interfejsu uĝytkownika oraz wspierajÈ deweloperów w odkrywaniu podstawowych zachowañ, które
trzeba zaimplementowaÊ, aby dostarczyÊ wymagane cechy funkcjonalne.
W pozostaïej czÚĂci tego rozdziaïu przyjrzymy siÚ praktycznemu przykïadowi zastosowania tego procesu. W opisie uwzglÚdnimy aspekty caïego cyklu rozwoju — od analizy biznesowej aĝ do implementacji, testowania i utrzymania kodu.

2.1. Wprowadzenie w tematykĊ aplikacji
rozkáadu jazdy pociągów
Aby zilustrowaÊ przykïadem tematykÚ omawianÈ w niniejszym rozdziale, zaïóĝmy, ĝe
pracujesz dla duĝej rzÈdowej agencji transportu publicznego. Poproszono CiÚ, abyĂ
pokierowaï niewielkim zespoïem majÈcym za zadanie stworzenie usïugi, która dostarczy danych na temat rozkïadu jazdy pociÈgów oraz w czasie rzeczywistym zapewni dane
o opóěnieniach, pracach nad trakcjÈ itp. Usïuga ta ma byÊ dostÚpna dla róĝnych aplikacji mobilnych uĝywanych przez osoby dojeĝdĝajÈce do pracy. SieÊ kolejowÈ, którÈ
wykorzystamy w przykïadzie, pokazano na rysunku 2.1.
W dziale wïaĂnie wdroĝono praktyki Agile i BDD, zaczynasz wiÚc od rozmowy z kluczowymi interesariuszami, aby upewniÊ siÚ, ĝe Ty i Twój zespóï macie czytelny obraz
celów biznesowych sterujÈcych projektem. To pomoĝe zespoïowi dostarczyÊ lepszÈ,
bardziej ukierunkowanÈ aplikacjÚ.
Gdy cele biznesowe zostanÈ zrozumiane i wyartykuïowane, trzeba bÚdzie pracowaÊ
razem z analitykami biznesowymi i przedstawicielami biznesowymi w celu podjÚcia
decyzji dotyczÈcej cech funkcjonalnych oprogramowania, za pomocÈ których bÚdzie
moĝna osiÈgnÈÊ te cele. Cechy te sÈ wymaganiami wysokiego poziomu w postaci: „zapewnienie podróĝnym optymalnej trasy pomiÚdzy stacjami” lub „powiadamianie podróĝnych
o opóěnieniach pociÈgu”.
Prawdopodobnie nie uda siÚ zrealizowaÊ tak obszernych cech funkcjonalnych w jednym kawaïku, dlatego trzeba je rozbiÊ na mniejsze jednostki, znane wĂród zespoïów
praktykujÈcych metodykÚ Agile jako historyjki. Historyjki mogÈ obejmowaÊ takie dziaïania, jak „znajdě optymalnÈ trasÚ miÚdzy stacjami na tej samej linii” lub „znajdě optymalnÈ trasÚ miÚdzy stacjami na róĝnych liniach”.
PrzystÚpujÈc do implementacji historyjki, spotkaïeĂ siÚ z analitykiem biznesowym,
programistÈ i testerem, aby opisaÊ tÚ historyjkÚ za pomocÈ konkretnych przykïadów.
Wiele z tych przykïadów zostaïo wczeĂniej omówionych z przedstawicielami biznesu.
Przykïady te stanÈ siÚ kryteriami akceptacji dla historyjki. SÈ one wyraĝone w formalnym stylu BDD, który póěniej moĝna zautomatyzowaÊ:
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Rysunek 2.1. Fragment sieci kolejowej w Sydney

Zakđadajæc pociægi linii Western odjeľdľajæ z Parramatta o 7:58, 8:02, 8:08, 8:11
Gdy chcú podróľowaè z Parramatta do Town Hall o 8:00
Wtedy powinienem uzyskaè informacjú, ľe naleľy wsiæħè w pociæg o 8:02

Wspomniane kryteria akceptacji speïniajÈ rolÚ punktu wyjĂcia dla prac rozwojowych.
Ze wzglÚdu na to, ĝe do prowadzenia projektów programistycznych w Twoim dziale jest
wykorzystywany jÚzyk Java, kryteria akceptacji bÚdÈ zautomatyzowane za pomocÈ
narzÚdzia Javy o nazwie JBehave, natomiast kod aplikacji bÚdzie napisany w Javie.
Podczas tworzenia cechy bÚdziemy korzystaÊ z bardziej niskopoziomowego narzÚdzia BDD do testów jednostkowych o nazwie Spock. NarzÚdzie to pomoĝe zaprojektowaÊ i udokumentowaÊ implementacjÚ oraz sprawdziÊ jej poprawnoĂÊ.
BÚdÈ równieĝ generowane raporty z testów i tworzona dynamiczna dokumentacja
na podstawie zautomatyzowanych kryteriów akceptacji. W ten sposób zilustrujemy te
funkcje, które juĝ zostaïy wykonane, oraz zaprezentujemy sposób ich dziaïania.
Celem niniejszego rozdziaïu jest zaprezentowanie koncepcji podejĂcia oraz zapoznanie z niektórymi z uĝywanych technologii. Nie jest nim natomiast zaprezentowanie
kompletnego dziaïajÈcego przykïadu uĝycia konkretnego stosu technologii. ZamieĂcimy
jednak wystarczajÈco duĝo szczegóïów technicznych do tego, by byïa moĝliwa analiza
przykïadu. W kolejnych rozdziaïach przyjrzymy siÚ znacznie dokïadniej kaĝdemu
z zagadnieñ poruszanych w tym rozdziale, a takĝe wielu innym.
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2.2. OkreĞlenie korzyĞci
ze stosowania proponowanej aplikacji
Jednym z kluczowych celów stosowania praktyk BDD jest zadbanie o to, aby wszyscy
uczestnicy projektu dokïadnie rozumieli, co projekt stara siÚ zrealizowaÊ, a takĝe znali
jego podstawowe cele biznesowe. To samo w sobie sprowadza siÚ do zapewnienia zrealizowania tych celów przez aplikacjÚ.
Moĝna to osiÈgnÈÊ w wyniku wspóïpracy z uĝytkownikami i innymi interesariuszami w celu zdefiniowania lub wyjaĂnienia wysokopoziomowych celów biznesowych
aplikacji. Cele te powinny dostarczaÊ zwiÚzïej wizji tego, co potrzebujemy stworzyÊ.
Cele biznesowe dotyczÈ dostarczania wartoĂci, powszechnie stosuje siÚ wiÚc wyraĝanie
ich w kategoriach zwiÚkszonych lub bezpiecznych dochodów lub obniĝenia kosztów.
W tym przypadku celem aplikacji, którÈ budujemy, jest dostarczenie podróĝnym
rozkïadów pociÈgów i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Podstawowy cel biznesowy tej
aplikacji moĝna wyraziÊ w nastÚpujÈcy sposób:
Zwiúkszenie przychodów ze sprzedaľy biletów dziúki uđatwieniu podróľy pociægiem
´i zwiúkszenie wydajnoħci takiego sposobu podróľowania

Zrozumienie i zdefiniowanie celów aplikacji znacznie uïatwia ustalenie wzglÚdnej wartoĂci planowanej cechy funkcjonalnej. Na przykïad cecha funkcjonalna, która powiadamia podróĝnych o spóěnieniu ich pociÈgu, przyczynia siÚ do ogólnego celu, poniewaĝ
daje podróĝnym moĝliwoĂÊ odpowiedniej zmiany planów. Z drugiej strony, cecha, która
pozwala podróĝnym oceniaÊ poszczególne stacje kolejowe, moĝe byÊ uznana za niezbyt
wartoĂciowÈ.

2.3. Analiza wymagaĔ — odkrywanie i zrozumienie funkcji
Kiedy uĂwiadomimy sobie wysokopoziomowe cele aplikacji, moĝemy zaczÈÊ wspóïpracÚ
z interesariuszami, aby okreĂliÊ dokïadnie, czego potrzebujÈ, ĝeby osiÈgnÈÊ te cele.
Zazwyczaj polega to na zdefiniowaniu zestawu cech funkcjonalnych, które naleĝy zaimplementowaÊ w aplikacji w celu dostarczenia wartoĂci, których poszukujemy.
Dla potrzeb niniejszego rozdziaïu zaïóĝmy, ĝe uzgodniliĂmy z zainteresowanymi
stronami nastÚpujÈce kluczowe cechy funkcjonalne:
Q
Q

Q
Q

Zaproponowanie podróĝnym optymalnej trasy.
Zapewnienie podróĝnym w czasie rzeczywistym informacji na temat opóěnieñ
w formie zestawienia.
Umoĝliwienie podróĝnym nagrywania swoich ulubionych podróĝy.
Powiadamianie podróĝnych o opóěnieniach ich pociÈgu.

Przyjrzyjmy siÚ, jak moĝna opisaÊ niektóre z tych cech.
2.3.1. Opisywanie funkcji

Po uzyskaniu ogólnego pojÚcia o cechach funkcjonalnych, które chcemy dostarczyÊ,
naleĝy opisaÊ je bardziej szczegóïowo. Istnieje wiele sposobów opisywania wymagañ.
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Zespoïy stosujÈce metodologiÚ Agile zazwyczaj piszÈ krótki zarys wymagania w formacie na tyle zwiÚzïym, aby zmieĂciï siÚ na pojedynczej karcie katalogowej1. Zespoïy
korzystajÈce z praktyk BDD czÚsto uĝywajÈ nastÚpujÈcego formatu:
Jakie cele biznesowe staramy siĊ osiągnąü?

W celu <osiægniúcia celu biznesowego lub dostarczenia wartoħci biznesowej>
Jako <interesariusz>
Kto tego potrzebuje?
Chcú <czegoħ>
Co trzeba zrobiü, aby umoĪliwiü osiągniĊcie tego celu?

KolejnoĂÊ w tym przypadku ma znaczenie. Podczas planowania cechy funkcjonalnej
i historii gïównym celem powinno byÊ dostarczenie wartoĂci biznesowej. Naleĝy rozpoczÈÊ od okreĂlenia wartoĂci biznesowej, jakÈ staramy siÚ dostarczyÊ , nastÚpnie
podajemy, kto potrzebuje funkcji, którÈ proponujemy , i na koniec wymieniamy cechÚ
funkcjonalnÈ, która bÚdzie wspomagaÊ osiÈgniÚcie tego celu .
Taki sposób opisywania pomaga uzyskaÊ pewnoĂÊ, ĝe kaĝda cecha funkcjonalna
aktywnie przyczynia siÚ do osiÈgniÚcia celu biznesowego, a to zmniejsza ryzyko wystÈpienia niekontrolowanego rozrastania siÚ zakresu projektu (ang. scope creep). Taki opis
speïnia równieĝ rolÚ wygodnego przypomnienia powodów, dla których implementujemy
tÚ cechÚ. Na przykïad moĝna powiedzieÊ coĂ takiego:
W celu bardziej efektywnego planowania podróľy
Jako podróľny
Chcú znaè optymalnæ trasú pomiúdzy dwoma stacjami

Jaką wartoĞü biznesową
staramy siĊ dostarczyü?
Kto jest zainteresowany taką cechą?
Co cecha funkcjonalna bĊdzie robiü?

To nie jest jedyna moĝliwoĂÊ. Wiele zespoïów uĝywa szablonów popularnych we
wczeĂniejszych podejĂciach Agile:
Kto skorzysta z tej cechy; kto jej chce?
Co cecha funkcjonalna robi?

Jako <interesariusz>
Chcú <czegoħ>
Tak, abym <mógđ osiægnæè pewien cel biznesowy>

Jakie wartoĞci biznesowe
interesariusze uzyskają
przez tĊ cechĊ funkcjonalną?

Ta odmiana opisu ma pomóc deweloperom zrozumieÊ kontekst wymagania w kategoriach tego, kto bÚdzie uĝywaï cechy funkcjonalnej i czego od niej oczekuje. Interesariusz odnosi siÚ do osoby uĝywajÈcej cechy funkcjonalnej lub osoby zainteresowanej wynikiem jej dziaïania. Cel biznesowy identyfikuje powód, dla którego ta
cecha jest potrzebna, i wartoĂÊ, jakÈ ma ona zapewniÊ. Odpowiednikiem opisu cechy
funkcjonalnej podanego wczeĂniej moĝe byÊ nastÚpujÈcy opis:
Jako podróľny
Chcú znaè najlepszy sposób podróľowania pomiúdzy dwoma stacjami
Tak, abym mógđ szybko dotrzeè do celu podróľy

Oba te formaty sÈ wygodnymi konwencjami, ale nie istnieje obowiÈzek wybrania jednego lub drugiego formatu, pod warunkiem ĝe pamiÚtamy o jasnym wyraĝeniu korzyĂci
1

Te karty katalogowe mogÈ byÊ póěniej uĝyte do zaplanowania i wizualizacji postÚpów.

2

Taki format zostaï pierwotnie zaproponowany przez Chrisa Mattsa w kontekĂcie wstrzykiwania
funkcjonalnoĂci — zagadnienia, któremu przyjrzymy siÚ w nastÚpnym rozdziale.
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biznesowych. Na przykïad, niektórzy doĂwiadczeni praktycy chÚtnie korzystajÈ z notacji
„W celu... Jako... ChcÚ” do opisania takich cech wysokopoziomowych, w których kïadziemy nacisk na wartoĂci biznesowe, jakie system powinien dostarczyÊ, natomiast do
okreĂlenia bardziej szczegóïowych historyjek uĝytkowników w ramach cechy funkcjonalnej, gdy historie dotyczÈ wyraěnie dostarczania wartoĂci dla poszczególnych uĝytkowników w ramach tej cechy, stosujÈ konwencjÚ „Jako... ChcÚ... Tak, aby”.
2.3.2. Podziaá cech funkcjonalnych na historyjki

Cecha funkcjonalna czasami jest sformuïowana wystarczajÈco szczegóïowo, aby moĝna
byïo przystÈpiÊ do jej realizacji od razu, ale czÚsto trzeba jÈ podzieliÊ na mniejsze fragmenty. W projektach Agile wiÚksze cechy funkcjonalne czÚsto sÈ dzielone na historyjki uĝytkownika. Kaĝda historyjka dotyczy odrÚbnego aspektu problemu i jest wystarczajÈco zwiÚzïa, aby moĝna jÈ byïo dostarczyÊ w pojedynczej iteracji.
Na przykïad funkcja „zaproponowanie podróĝnym optymalnej trasy” moĝe byÊ zbyt
duĝa, aby stworzyÊ jÈ za jednym razem (z punktu widzenia deweloperów znalezienie
trasy obejmujÈce ïÈczenie kilku pociÈgów to skomplikowana operacja). Ponadto, byÊ
moĝe przed zbudowaniem caïej cechy funkcjonalnej chcielibyĂmy uzyskaÊ jakieĂ opinie na temat projektu interfejsu uĝytkownika. TÚ cechÚ moĝna podzieliÊ na mniejsze
historyjki, na przykïad:
Q
Q
Q

Znajdě optymalnÈ trasÚ pomiÚdzy stacjami na tej samej linii.
Dowiedz siÚ, o której godzinie odjeĝdĝajÈ nastÚpne pociÈgi do stacji docelowej.
Znajdě optymalnÈ trasÚ pomiÚdzy stacjami na róĝnych liniach.

Moĝna opisaÊ te historyjki trochÚ bardziej szczegóïowo, stosujÈc ten sam format, którego uĝywaliĂmy w odniesieniu do funkcji:
Historyjka: Znajdļ optymalnæ trasú pomiúdzy stacjami na tej samej linii.
W celu dotarcia do miejsca docelowego na czas
Jako podróľny
Chcú siú dowiedzieè, do jakiego pociægu powinienem wsiæħè
Historyjka: Dowiedz siú, o której godzinie odjeľdľajæ nastúpne pociægi do stacji docelowej
W celu bardziej efektywnego planowania podróľy
Jako podróľny
Chcú siú dowiedzieè, jakie nastúpne pociægi odjeľdľajæ do mojej stacji docelowej
Historyjka: Znajdļ optymalnæ trasú pomiúdzy stacjami na róľnych liniach
W celu dotarcia do miejsca docelowego na czas
Jako podróľny
Chcú siú dowiedzieè, do jakiego pociægu powinienem wsiæħè
Oraz uzyskaè szczegóđowe informacje na temat potrzebnych pođæczeē

ZwróÊmy uwagÚ, ĝe pokazana lista historyjek w ĝadnym razie nie jest sztywnym zbiorem specyfikacji, pod którym powinni siÚ podpisaÊ uĝytkownicy i deweloperzy. Definiowanie historyjek jest dynamicznym, iteracyjnym procesem majÈcym na celu uïatwienie komunikacji i zapewnienie wspólnego zrozumienia przestrzeni problemu. Podczas
implementowania poszczególnych historyjek moĝemy uzyskaÊ opinie od interesariuszy.
Na podstawie tych opinii moĝna uĂciĂliÊ inne historyjki, usunÈÊ niektóre z nich bÈdě
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dodaÊ nowe, które w inny sposób mogÈ przyczyniÊ siÚ do osiÈgniÚcia celów biznesowych. Odkrywanie funkcji i tworzenie historyjek jest ciÈgïym procesem poznawania
przestrzeni problemu.
2.3.3. Ilustrowanie historyjek przykáadami

Po zidentyfikowaniu pewnego zbioru wartoĂciowych cech funkcjonalnych i historyjek
moĝemy przystÈpiÊ do analizowania ich w sposób bardziej szczegóïowy. Bardzo skutecznym sposobem, aby to zrobiÊ, jest poproszenie uĝytkowników i innych interesariuszy
o podanie konkretnych przykïadów.
Kiedy uĝytkownik pyta nas o cechÚ funkcjonalnÈ, czÚsto od razu zaczynamy budowaÊ koncepcyjny model problemu, który naleĝy rozwiÈzaÊ. JeĂli bÚdziemy postÚpowaÊ
w ten sposób, nasze zrozumienie problemu moĝe byÊ ïatwo zakïócone przez niejawne
i niewypowiedziane zaïoĝenia. To moĝe doprowadziÊ do stworzenia niedokïadnego
modelu mentalnego, a nastÚpnie do bïÚdnej implementacji. Poproszenie interesariuszy
o konkretne przykïady tego, co majÈ na myĂli, to Ăwietny sposób sprawdzenia i potwierdzenia wïaĂciwego zrozumienia problemu.
Na przykïad pomiÚdzy TobÈ a Jerzym, ekspertem w dziedzinie sieci kolejowej, mogïa
odbyÊ siÚ nastÚpujÈca rozmowa3:
Ty: Czy moĝesz podaÊ mi przykïad pasaĝera podróĝujÈcego pomiÚdzy dwoma
stacjami?
Jerzy: Pewnie. Na przykïad ze stacji Parramatta do Town Hall.
Ty: Jak mogïaby wyglÈdaÊ taka trasa?
Jerzy: Pasaĝer musiaïby skorzystaÊ z linii Western. To bardzo czÚsto uĝywana
linia. Na godzinÚ kursuje na niej od 8 do 16 pociÈgów, w zaleĝnoĂci od pory
dnia. Po prostu trzeba zaproponowaÊ nastÚpny planowy odjazd na tej linii.
Ty: Czy moĝesz podaÊ mi przykïad podróĝy, w której pasaĝer ma do wyboru
wiÚcej niĝ jednÈ liniÚ?
Jerzy: Tak, pasaĝer podróĝujÈcy ze stacji Epping do Central moĝe wybraÊ liniÚ
Epping lub Northern. Czas podróĝy waha siÚ od okoïo 27 minut do okoïo 43
minut, a pociÈgi na tych liniach zwykle przyjeĝdĝajÈ co kilka minut, wiÚc musimy
przekazaÊ pasaĝerom wystarczajÈco duĝo informacji na temat godzin odjazdów
i przyjazdów pociÈgów jeĝdĝÈcych na obu tych liniach.
Nawet w tym prostym przykïadzie widaÊ, ĝe istniejÈ pewne subtelnoĂci. Propozycja
trasy nie zawsze sprowadza siÚ do prostej informacji na temat godziny odjazdu nastÚpnego pociÈgu. Trzeba przekazaÊ pasaĝerowi szczegóïowe informacje na temat godzin
odjazdów i przyjazdów wszystkich zaplanowanych nastÚpnych pociÈgów.

3

Aby ĂledziÊ przytaczane przykïady, moĝna odnieĂÊ siÚ do mapy zaprezentowanej na rysunku 2.1.
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2.4. Implementacja — budowanie i dostarczanie
cech funkcjonalnych
Po zidentyfikowaniu cech, których aplikacja potrzebuje, naleĝy je zbudowaÊ. W tym podrozdziale przyjrzymy siÚ podstawowemu cyklowi ĝycia BDD.
Dowiemy siÚ, w jaki sposób na podstawie przykïadów skoncentrowanych wokóï
potrzeb biznesowych, które omawialiĂmy w poprzednim podrozdziale, moĝna stworzyÊ
wykonywalne specyfikacje. Pokaĝemy teĝ, jak moĝna zautomatyzowaÊ te specyfikacje
oraz w jaki sposób prowadzi to do odkrywania kodu, który trzeba napisaÊ. Pokaĝemy
teĝ, ĝe te specyfikacje wykonywalne mogÈ byÊ doskonaïym narzÚdziem do tworzenia
raportów i tworzenia dynamicznej dokumentacji.
2.4.1. Od przykáadów do kryteriów akceptacji

Przykïady (takie jak podróĝe, które opisaï Jerzy) mogÈ byÊ wykorzystane jako podstawa
kryteriów akceptacji. W skrócie kryteria akceptacji sÈ efektem, który zadowoli zainteresowane strony (i przedstawicieli kontroli jakoĂci) i pozwoli im stwierdziÊ, ĝe aplikacja
robi to, co powinna robiÊ.
Rozmowy takie jak ta z Jerzym (w punkcie 2.3.3) to Ăwietny sposób budowania zrozumienia przestrzeni problemu. JeĂli jednak uĝyjemy nieco bardziej uporzÈdkowanego
stylu, moĝemy uzyskaÊ o wiele wiÚcej. W BDD do wyraĝania przykïadów czÚsto stosuje
siÚ zapis w takiej oto formie4:
Zakđadajæc <kontekst>
Gdy <coħ siú wydarzy>
Wtedy <oczekujemy jakiegoħ efektu>

Ten format pozwala myĂleÊ w kategoriach sposobu interakcji uĝytkowników z systemem
oraz oczekiwanych wyników. Jak dowiemy siÚ w nastÚpnym podrozdziale, format ten
jest równieĝ ïatwy do konwersji na postaÊ automatycznych testów akceptacyjnych za
pomocÈ takich narzÚdzi, jak Cucumber i JBehave. Ale ze wzglÚdu na ewentualnÈ póěniejszÈ moĝliwoĂÊ zautomatyzowania tych testów, ich format jest trochÚ mniej elastyczny.
Jak siÚ przekonamy, sïowa Zakđadajæc (ang. Given), Gdy (ang. When) i Wtedy (ang. Then) majÈ
dla tych narzÚdzi szczególne znaczenie, wiÚc najlepiej traktowaÊ je jako specjalne sïowa
kluczowe.
UĝywajÈc tej notacji, moĝemy wyraziÊ przytoczone wczeĂniej wymaganie w nastÚpujÈcy sposób:
Jaki jest kontekst lub táo tego przykáadu?
Zakđadajæc pociægi linii Western odjeľdľajæ ze stacji Parramatta o 7:58, 8:02, 8:08, 8:11
Jaką akcjĊ opisujemy?
Gdy chcú podróľowaè z Parramatta do Town Hall o 8:00
Wtedy powinienem uzyskaè informacjú, ľe naleľy wsiæħè w pociæg o 8:02
Jaki jest oczekiwany wynik?

4

Skïadnia zaprezentowana w tym przykïadzie czÚsto jest okreĂlana jako format Gherkin, ale nie jest to
precyzyjne — Gherkin to skïadnia uĝywana w aplikacji Cucumber i powiÈzanych z niÈ narzÚdziach,
natomiast w tych przykïadach wykorzystano JBehave. Dokïadniej zagadnienie to zostanie opisane
w rozdziale 5.
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Gdy rozmawiaïeĂ z Jerzym, powiedziaï Ci, ĝe pociÈgi kursujÈ na linii w dwóch kierunkach, zatem sekcja jest niekompletna — trzeba takĝe podaÊ stacjÚ poczÈtkowÈ i kierunek. Drugi wariant jest taki, ĝe kierunek moĝna wywnioskowaÊ na podstawie stacji
docelowej. Powyĝszy scenariusz moĝna uĂciĂliÊ w nastÚpujÈcy sposób:
Zakđadajæc pociægi linii Western z Emu Plains odjeľdľajæ ze stacji Parramatta
do Town Hall o 7:58, 8:00, 8:02, 8:11
Gdy chcú podróľowaè z Parramatta do Town Hall o 8:00
Wtedy powinienem uzyskaè informacjú, ľe naleľy wsiæħè w pociæg o 8:02
Zawiera zarówno nazwĊ linii, jak i kierunek

Jednak podczas omawiania tego przykïadu zdajemy sobie sprawÚ, ĝe mamy tylko dwie
minuty na zakup biletu i przejĂcie na odpowiedni peron. NaprawdÚ trzeba przekazaÊ
Podano
informacjÚ o kilku nastÚpnych pociÈgach:
Zakđadajæc pociægi linii Western z Emu Plains odjeľdľajæ ze stacji Parramatta
do Town Hall o 7:58, 8:00, 8:02, 8:11, 8:14, 8:21
Gdy chcú podróľowaè z Parramatta do Town Hall o 8:00
Wtedy powinienem uzyskaè informacjú o pociægach o: 8:02, 8:11, 8:14
Teraz oczekujemy trzech wyników

szeĞü godzin
odjazdów
pociągów,
tak aby
przykáad
staá siĊ
bardziej
reprezentatywny

Zanim rozwiniemy ten przykïad lub przejdziemy do bardziej zïoĝonych wymagañ, spróbujemy pokazaÊ, jak moĝna przeksztaïciÊ te kryteria akceptacji na wykonywalne specyfikacje za pomocÈ narzÚdzi JBehave, Maven i Git.
2.4.2. Konfigurowanie narzĊdzi Maven i Git

Istnieje wiele specjalistycznych narzÚdzi BDD, które moĝna wykorzystaÊ w celu automatyzacji kryteriów akceptacji. Do popularnych programów sïuĝÈcych do tego celu
naleĝÈ narzÚdzia JBehave, Cucumber, SpecFlow i Behat. Chociaĝ nie jest to niezbÚdne,
to za pomocÈ tych narzÚdzi ïatwiej wyraziÊ zautomatyzowane testy w strukturalnej formie podobnej do notacji „ZakïadajÈc... Gdy... Wtedy...”, zaprezentowanej w poprzednim
podrozdziale. Stosowanie tej notacji uïatwia wïaĂcicielom produktu i testerom zrozumienie i zidentyfikowanie zautomatyzowanych kryteriów akceptacji. To z kolei pomaga
zwiÚkszyÊ zaufanie do zautomatyzowanych testów i w ogóle do podejĂcia automatycznego testowania akceptacyjnego.
W dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki bÚdÚ prezentowaï przykïady, posïugujÈc siÚ kilkoma
róĝnymi narzÚdziami BDD. W tym rozdziale bÚdÚ uĝywaï przykïadów napisanych
z wykorzystaniem JBehave i jÚzyka Java5, a projekt zostanie zbudowany i uruchomiony
za pomocÈ narzÚdzia Maven6. Raporty z testów bÚdÈ generowane z wykorzystaniem
Thucydides7 — biblioteki open source, która uïatwia organizowanie i tworzenie raportów
z wyników testów BDD.
5

6

7

JeĂli czytelnik nie programuje w Javie, nie ma powodu do obaw. Przykïady kodu zostaïy napisane
w taki sposób, aby byïy czytelne dla kaĝdego, kto ma podstawowÈ wiedzÚ na temat programowania.
NarzÚdzia BDD dla Ărodowisk .NET, Ruby i Python zostanÈ omówione w rozdziale 5. i dalszych.
Maven (http://maven.apache.org/) jest powszechnie uĝywanym narzÚdziem do budowania aplikacji
w Javie.
WiÚcej informacji na temat biblioteki Thucydides moĝna znaleěÊ w witrynie internetowej tej
biblioteki (http://thucydides.info).
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Kod ěródïowy dla tego rozdziaïu jest dostÚpny w repozytorium GitHub8 oraz
w witrynie internetowej wydawnictwa Helion. Aby móc ĂledziÊ przykïad, naleĝy skonfigurowaÊ Ărodowisko programistyczne z zainstalowanym nastÚpujÈcym oprogramowaniem:
Q

Q
Q

Java JDK (przykïadowy kod tworzono w Ărodowisku Java 1.7.0, ale powinien
bezproblemowo dziaïaÊ w Ărodowisku JDK 1.6.0).
Maven 3.0.x.
Git.

Serwis GitHub umoĝliwia dostÚp do repozytorium na róĝne sposoby. JeĂli zainstalowaliĂmy aplikacjÚ Git i mamy skonfigurowane konto w witrynie GitHub z dostÚpem SSH9,
moĝemy utworzyÊ klon repozytorium z przykïadowym kodem w nastÚpujÈcy sposób:
$ git clone git@github.com:bdd-in-action/chapter-2.git

JeĂli nie ustawiliĂmy i nie skonfigurowaliĂmy kluczy SSH dla serwisu GitHub, moĝemy
równieĝ uĝyÊ nastÚpujÈcego polecenia (Git poprosi o podanie nazwy uĝytkownika
i hasïa):
$ git clone https://github.com/bdd-in-action/chapter-2.git

10

Po sklonowaniu projektu warto uruchomiÊ polecenie mvn verify w katalogu projektu,
aby aplikacja Maven mogïa pobraÊ zaleĝnoĂci potrzebne do jej dziaïania oraz do uruchomienia projektu. OperacjÚ tÚ trzeba przeprowadziÊ tylko raz, ale moĝe ona trochÚ
potrwaÊ. Uruchom nastÚpujÈce polecenia:
$ cd chapter-2
$ cd train-timetables
$ mvn verify

JeĂli chcesz kodowaÊ kaĝdy krok samodzielnie, przejdě do katalogu train-timetables
i przeïÈcz siÚ na gaïÈě start:
$ git checkout start

Gdy to zrobisz, uzyskasz prosty szkielet projektu z prawidïowo skonfigurowanym skryptem kompilacji programu Maven (plik pom.xml) oraz strukturÚ katalogów, z której
moĝesz skorzystaÊ. JeĂli w dowolnym momencie chcesz przyjrzeÊ siÚ przykïadowemu
rozwiÈzaniu, uruchom nastÚpujÈce polecenie:
$ git checkout master

8

Kod ěródïowy przykïadów z tego rozdziaïu moĝna pobraÊ pod adresem https://github.com/bdd-inaction/chapter-2.
9
Dobry przewodnik dotyczÈcy instalacji narzÚdzia Git dla róĝnych systemów operacyjnych moĝna
znaleěÊ w pomocy serwisu GitHub (https://help.github.com/articles/set-up-git).
10
Podana Ăcieĝka dostÚpu do repozytorium GitHub oraz wszystkie komendy Git dotyczÈ przykïadowych kodów z oryginalnej wersji ksiÈĝki. PolskÈ wersjÚ naleĝy pobraÊ z serwisu FTP wydawnictwa Helion pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/bdddzi.zip. Dalszy opis przykïadów dotyczy
polskiej wersji jÚzykowej — przyp. tïum.
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PoczÈtkowÈ strukturÚ projektu pokazano na rysunku 2.2. Jest ona zgodna ze standardowymi konwencjami programu Maven. Kod aplikacji bÚdzie zapisany w katalogu
src/main/java, natomiast kod testu w katalogu src/test/java. Historyjki JBehave trafiÈ do
katalogu src/test/resources/stories. AcceptanceTestSuite jest prostÈ klasÈ uruchamiania
testów bazujÈcÈ na frameworku JUnit, która uruchomi historyjki JBehave wewnÈtrz
katalogu src/test/resources i w katalogach podrzÚdnych.

Rysunek 2.2. Początkowa struktura projektu

2.4.3. Specyfikacje wykonywalne
— automatyzacja kryteriów akceptacji

Wyraĝanie wymagañ w formie strukturalnych przykïadów daje wiele korzyĂci. Przykïady
stanowiÈ doskonaïy punkt wyjĂcia do rozmów o potrzebach biznesowych i oczekiwaniach. W porównaniu z bardziej abstrakcyjnymi specyfikacjami pozwalajÈ lepiej wyeliminowaÊ nieporozumienia i nieprawidïowe zaïoĝenia. InnÈ waĝnÈ korzyĂciÈ ze stosowania tej metody jest to, ĝe pozwala ona na ïatwiejsze zautomatyzowanie wymagañ
w formie testów akceptacyjnych.
Po skonfigurowaniu Ărodowiska programistycznego nadszedï czas, aby zautomatyzowaÊ przykïad, który omówiliĂmy w poprzednich podrozdziaïach. JBehave, podobnie
jak wiele narzÚdzi BDD, wykorzystuje specjalny jÚzyk do reprezentowania specyfikacji
wykonywalnych w strukturalnym, ale nadal bardzo czytelnym formacie. W JBehave
scenariusz moĝna wyraziÊ w sposób zaprezentowany na listingu 2.1.
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Listing 2.1. Kryteria akceptacji wyraĪone w JBehave

Dowiedz siú, o której godzinie odjeľdľajæ nastúpne pociægi do stacji docelowej
Tytuá historyjki

Opis historyjki w dowolnej formie

Narracja:
W celu bardziej efektywnego planowania podróľy
Jako podróľny
Chcú siú dowiedzieè, jakie nastúpne pociægi odjeľdľajæ do mojej stacji docelowej
Scenariusz

Scenariusz: Znajdļ optymalnæ trasú pomiúdzy stacjami na tej samej linii.
Zakđadajæc pociægi linii Western z Emu Plains odjeľdľajæ ze stacji Parramatta
do Town Hall o 7:58, 8:00, 8:02, 8:11, 8:14, 8:21
Testowane dziaáanie

Gdy chcú podróľowaè z Parramatta do Town Hall o 8:00
Wtedy powinienem uzyskaè informacjú o pociægach o: 8:02, 8:11, 8:14

Warunki
wstĊpne

Oczekiwany rezultat

Powyĝszy opis zawiera niewiele wiÚcej w porównaniu ze strukturalnÈ wersjÈ przykïadu,
który omawialiĂmy wczeĂniej. Zaczynamy od opisu historyjki i . Sïowo kluczowe
Scenariusz (ang. Scenario)
oznacza poczÈtek kaĝdego nowego scenariusza. Sïowa
kluczowe Zakđadajæc (ang. Given) , Gdy (ang. When) i Wtedy (ang. Then) wprowadzajÈ poszczególne czÚĂci kaĝdego scenariusza.
W JBehave scenariusze sÈ pogrupowane wedïug historyjek i zapisane w pliku z rozszerzeniem .story11. Jak moĝna zobaczyÊ na rysunku 2.3, plik zawierajÈcy definicjÚ tej
historyjki nosi nazwÚ znajdz_odjazdy_nastepnych_pociagow.story.

Rysunek 2.3. Pliki historyjek JBehave są zorganizowane w postaci katalogów

11

Pod tym wzglÚdem JBehave nieco róĝni siÚ od systemu Cucumber i narzÚdzi bazujÈcych na systemie
Cucumber, które wykorzystujÈ pliki .feature. Do tej róĝnicy oraz tego, co z niej wynika, powrócimy
w rozdziale 5.
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Wszystkie pliki .story moĝna umieĂciÊ bezpoĂrednio w katalogu stories. To jednak staje
siÚ niewygodne w przypadku, gdy mamy duĝÈ liczbÚ plików historyjek. Zamiast tego
najlepiej pogrupowaÊ historyjki w wysokopoziomowe grupy funkcjonalne. Na przykïad
w miarÚ rozwoju tego projektu moĝe powstaÊ nastÚpujÈca struktura katalogów:
Q
Q
Q

trasy (obliczenia tras i informacje o rozkïadzie jazdy);
podróĝni (indywidualne dane dotyczÈce podróĝy dla pasaĝerów);
powiadomienia (powiadomienia o opóěnieniach dla pasaĝerów).

W celu generowania dokumentacji w kaĝdym z tych katalogów moĝna równieĝ umieĂciÊ plik tekstowy o nazwie narrative.txt12. Zawiera on nazwÚ grupy funkcji oraz krótki
opis tego, co ona obejmuje. Na przykïad plik narrative.txt dla katalogu trasy moĝe wyglÈdaÊ tak, jak na poniĝszym listingu.
Listing 2.2. Plik narrative.txt opisuje wysokopoziomową funkcjonalnoĞü

Trasy i rozkđady jazdy
Informacje w czasie rzeczywistym o rozkđadach jazdy i trasach

Krótki tytuá

Krótki, dowolny opis tej wysokopoziomowej funkcjonalnoĞci

Mamy teraz specyfikacjÚ wykonywalnÈ. ChoÊ nie ma jeszcze kodu obsïugujÈcego ten
scenariusz, narzÚdzie JBehave nadal moĝe jÈ uruchomiÊ. Aby to sprawdziÊ, wystarczy
przejĂÊ do katalogu train-timetables i uruchomiÊ poniĝsze polecenie:
$ mvn verify

Spowoduje to wygenerowanie zbioru raportów w katalogu target/site/thucydides13.
JeĂli otworzysz plik index.html w tym katalogu i klikniesz jedyny test w tabeli Test u doïu
ekranu, powinieneĂ zobaczyÊ ekran podobny do pokazanego na rysunku 2.4.
W tym momencie stworzony scenariusz przestaï byÊ prostym dokumentem tekstowym. Teraz to jest specyfikacja wykonywalna. Moĝe byÊ uruchomiona w ramach
procesu automatycznej kompilacji w celu stwierdzenia, czy okreĂlona funkcja zostaïa
zaimplementowana, czy nie. Gdy takie testy sÈ wykonywane po raz pierwszy, sÈ oznaczane flagÈ PENDING, co w kategoriach BDD oznacza, ĝe test zostaï zautomatyzowany,
ale kod, który implementuje testowanÈ funkcjÚ, nie zostaï jeszcze napisany. JeĂli funkcje
zostanÈ zaimplementowane, a ich testy akceptacyjne zakoñczÈ siÚ sukcesem, sÈ oznaczone sïowem PASSED, co oznacza, ĝe zakoñczyliĂmy pracÚ w tym obszarze.
Dynamiczna dokumentacja jest jednak czymĂ wiÚcej niĝ tylko raportem z testów.
Powinna ona równieĝ informowaÊ o stanie wszystkich wyspecyfikowanych wymagañ,
nawet tych, dla których jeszcze nie napisano ĝadnych testów. Daje to znacznie peïniejszy obraz projektu i produktu. Przykïad raportu o tym poziomie szczegóïowoĂci moĝemy

12

JeĂli plik narrative.txt istnieje, jest równieĝ wykorzystywany przez program Thucydides w celu
generowania dynamicznej dokumentacji, którÈ zaprezentujemy w dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki.

13

Maven najpierw ĂciÈga biblioteki, których potrzebuje — ta operacja moĝe zajÈÊ trochÚ czasu, ale
jest wykonywana tylko raz.
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Rysunek 2.4. Historyjka JBehave wewnątrz raportów z testów akceptacyjnych

zobaczyÊ, klikajÈc zakïadkÚ Requirements w raporcie, który przed chwilÈ wygenerowaliĂmy (patrz rysunek 2.5). Na rysunku powinna siÚ wyĂwietliÊ lista wszystkich wysokopoziomowych wymagañ wraz z informacjÈ o tym, ile prac zrealizowano dla kaĝdego
z nich (na tym etapie bÚdzie to caïkowity brak prac).
Zanim omówimy, w jaki sposób moĝna zautomatyzowaÊ podobne scenariusze w Javie,
przyjrzyjmy siÚ innemu wariantowi. Bardzo waĝnÈ funkcjÈ tworzonej aplikacji jest
zdolnoĂÊ informowania podróĝnych o godzinie, o której dotrÈ do stacji docelowej, jeĂli
wyjadÈ ze stacji poczÈtkowej w okreĂlonym czasie. Jerzy podaï kilka przykïadów, które
moĝna wykorzystaÊ w celu stworzenia scenariusza opisujÈcego to wymaganie. Zaprezentowano je na listingu 2.3.
Listing 2.3. Szacowanie godziny przyjazdu

Informacja dla podróľnych o czasie przybycia do stacji docelowej
Narracja:
W celu bardziej efektywnego planowania podróľy
Jako podróľny
Chcú wiedzieè, o której godzinie dotrú do stacji docelowej

Krótki tytuá

Tytuá
scenariusza

Tutaj zaczynają siĊ
szczegóáy scenariusza
Scenariusz: Szacowanie czasu przyjazdu
Zakđadajæc chcú siú dostaè z <stacja-poczætkowa> do <stacja-docelowa>
I nastúpny pociæg odjeľdľa o <czas-wyjazdu> na linii <linia>
Gdy zapytam o godzinú przyjazdu
Wtedy powinienem uzyskaè nastúpujæcy szacowany czas przyjazdu: <czas-przyjazdu>
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Rysunek 2.5. Dynamiczna dokumentacja powinna równieĪ poinformowaü o tym, jakie wymagania
zostaáy wyspecyfikowane, nawet wtedy, gdy jeszcze nie istnieją dla nich Īadne testy

Przykđady:
stacja-poczætkowa|
Parramatta
|
Epping
|
Epping
|
Epping
|

Nagáówki w tabeli identyfikują wartoĞci w testowych danych

stacja-docelowa
Town Hall
Central
Central
Central

|
|
|
|
|

czas-wyjazdu
8:02
8:03
8:07
8:13

|
|
|
|
|

linia
Western
Northern
Newcastle
Epping

|
|
|
|
|

czas-przyjazdu
8:29
KaĪdy wiersz
reprezentuje
8:48
odrĊbny
8:37
zestaw danych
8:51
testowych

Tutaj gïównÈ nowoĂciÈ jest wykorzystanie tekstowej tabeli do zaprezentowania danych
testowych. Nagïówki tabeli identyfikujÈ wartoĂci testowych danych. Kaĝdy wiersz
w tabeli reprezentuje odrÚbny zestaw danych testowych do wykorzystania w tym
scenariuszu.
TÚ historyjkÚ moĝna umieĂciÊ w pliku oblicz_szacowane_czasy_przyjazdu.story
obok pliku z poprzedniÈ historyjkÈ. Spowoduje to dodanie historyjki do zbioru historyjek
przetwarzanych przez JBehave. W ten sposób po uruchomieniu testów stanie siÚ ona
czÚĂciÈ dynamicznej dokumentacji (patrz rysunek 2.6).
JÚzyk uĝywany w obu tych scenariuszach jest bardzo zbliĝony do jÚzyka uĝywanego
przez uĝytkownika. Poniewaĝ te scenariusze pojawiÈ siÚ w raportach z testów, to dziÚki
temu, ĝe do ich stworzenia uĝyto znanego jÚzyka, bÚdÈ one ïatwiejsze do analizy przez
testerów, uĝytkowników koñcowych oraz innych uĝytkowników, którzy nie sÈ deweloperami.
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Rysunek 2.6. Dynamiczna dokumentacja dla scenariusza zdefiniowanego za pomocą tabeli

2.4.4. Automatyczne testy — implementacja kryteriów akceptacji

Teraz, gdy juĝ zdefiniowaliĂmy i zautomatyzowaliĂmy niektóre kryteria akceptacji, moĝemy przystÈpiÊ do prawdziwej pracy. OczywiĂcie, logika potrzebna do sprawdzenia
kryteriów akceptacji nie napisze siÚ sama: trzeba dodaÊ trochÚ kodu, aby testy rzeczywiĂcie wykonaïy swojÈ pracÚ.
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Zaczniemy od pierwszego scenariusza z listingu 2.1:
Scenariusz: Znajdļ optymalnæ trasú pomiúdzy stacjami na tej samej linii.
Zakđadajæc pociægi linii Western z Emu Plains odjeľdľajæ ze stacji Parramatta do Town Hall
´o 7:58, 8:00, 8:02, 8:11, 8:14, 8:21
Gdy chcú podróľowaè z Parramatta do Town Hall o 8:00
Wtedy powinienem uzyskaè informacjú o pociægach o: 8:02, 8:11, 8:14

KontynuujÈc przykïad z wykorzystaniem JBehave i Javy, moĝemy zaimplementowaÊ
pusty automatyczny test dla tego scenariusza w klasie o nazwie OptimalItinerarySteps.
´java, tak jak pokazano na listingu 2.4.
Listing 2.4. Brakująca implementacja scenariusza JBehave

package com.bddinaction.chapter2.jbehave.steps;
import
import
import
import
import
import

org.jbehave.core.annotations.Given;
org.jbehave.core.annotations.Pending;
org.jbehave.core.annotations.Then;
org.jbehave.core.annotations.When;
java.util.List;
org.joda.time.LocalTime;
Krok Zakáadając

public class OptimalItinerarySteps {
@Given("pociægi linii $line z $lineStart odjeľdľajæ ze stacji $departure do
$destination o $departureTimes")
@Pending
public void givenArrivingTrains(String line,
Oznaczenie tego kroku jako zalegáego
String lineStart,
String departure,
String destination,
List<LocalTime> departureTimes) {
}

}

Krok Gdy
@When("chcú podróľowaè z $departure do $destination o $time")
@Pending
public void whenIWantToTravel(String departure,
String destination,
LocalTime time) {
Krok Wtedy
}
@Then("powinienem uzyskaè informacjú o pociægach o: $viableTrainTimes")
@Pending
public void shouldFindTheseTrains(List<LocalTime> viableTrainTimes) {
}

KlasÚ tÚ naleĝy umieĂciÊ w pakiecie steps wewnÈtrz pakietu jbehave w katalogu src/test/
java (patrz rysunek 2.7). Testy JBehave mogÈ byÊ zaimplementowane w Javie albo
w innych jÚzykach platformy JVM, takich jak Groovy lub Scala. Podczas uruchamiania
scenariusza JBehave wykorzysta teksty z adnotacji @Given , @When i @Then , aby
okreĂliÊ metodÚ, która bÚdzie wywoïana w kaĝdym kroku. Jak widaÊ na listingu,
moĝna równieĝ przekazaÊ elementy z tekstu scenariusza do metod testowych w postaci
parametrów.
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Rysunek 2.7. Struktura pakietu zawierająca nową klasĊ z implementacją kroku

JeĂli pozostawimy implementacjÚ testu w takiej postaci, jakÈ pokazano na listingu, to
dziÚki adnotacji @Pending uzyskamy pewnoĂÊ, ĝe ten test wygeneruje dokïadnie takie
same wyniki, jak pokazano na rysunku 2.4. Ale juĝ wkrótce dodamy implementacjÚ
kaĝdej metody, tak by przeksztaïciÊ ten kod w dziaïajÈcy w peïni test.
Te kroki speïniajÈ rolÚ punktu wyjĂcia dla kodu produkcyjnego: mówiÈ, co bÚdzie
trzeba zbudowaÊ, aby dostarczyÊ opisywanÈ funkcjÚ. Zespoïy praktykujÈce BDD zwykle zaczynajÈ od okreĂlenia wyniku, którego potrzebujÈ, i dziaïajÈ wstecz. Spróbujmy
wiÚc zobaczyÊ, jak ten sposób dziaïania bÚdzie wyglÈdaï w tym przykïadzie.
Zaczniemy od kroku @Then, który wyraĝa oczekiwany wynik. W istocie chcemy, aby
usïuga zwracaïa listÚ proponowanych godzin odjazdów pociÈgów, które pasujÈ do oczekiwanej pory. Oto jeden ze sposobów wyraĝenia tego warunku:
@Then("powinienem uzyskaè informacjú o pociægach o: $expectedTrainTimes")
public void shouldBeInformedAbout(List<LocalTime> expectedTrainTimes) {
assertThat(proposedTrainTimes).isEqualTo(expectedTrainTimes);
}

JBehave dopasuje pierwszÈ linijkÚ scenariusza, wyodrÚbni z niej listÚ oczekiwanych
godzin (oznaczonych w adnotacji @Then zmiennÈ $expectedTrainTimes) i przekaĝe je jako
parametr do metody. ZwróÊmy uwagÚ, ĝe w tym przykïadzie usunÚliĂmy równieĝ adnotacjÚ @Pending. DziÚki temu JBehave bÚdzie wiedziaï, ĝe powinien uruchomiÊ ten krok.
Ale ten test jeszcze siÚ nie skompiluje — nadal trzeba zdecydowaÊ, skÈd bÚdzie odjeĝdĝaï proponowany pociÈg.
BDD pomaga odkryÊ techniczny projekt potrzebny w celu dostarczenia cech funkcjonalnych speïniajÈcych cele biznesowe. Zaïóĝmy, ĝe zdecydowaliĂmy siÚ zaimplementowaÊ tÚ aplikacjÚ za pomocÈ kilku róĝnych usïug sieciowych. Na przykïad moĝemy
potrzebowaÊ usïugi, która dostarcza informacji na temat godzin odjazdów do witryny
WWW lub aplikacji mobilnej. Ta usïuga jeszcze nie istnieje, wiÚc trzeba odkryÊ, co
powinna robiÊ. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów, aby to zrobiÊ, jest po
prostu napisanie kodu, który chcielibyĂmy mieÊ. To pozwala na projektowanie czystego,
czytelnego i samodokumentujÈcego siÚ interfejsu API.
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Na przykïad, aby znaleěÊ czasy odjazdu nastÚpnych pociÈgów z danej stacji, moĝna
wykorzystaÊ jednÈ, bardzo prostÈ implementacjÚ:
proposedTrainTimes = itineraryService.findNextDepartures(departure,
destination,
startTime);

JeĂli ten kod zintegrujemy z krokiem @When, otrzymamy coĂ takiego:
List<LocalTime> proposedTrainTimes;
Krok Gdy (When)

@When("chcú podróľowaè z $departure do $destination o $startTime")
public void whenIWantToTravel(String departure,
Wyszukiwanie
Przekazywanie
String destination,
godzin
parametrów z kroku
nastĊpnych
LocalTime startTime) { Gdy (When)
odjazdów
ItineraryService itineraryService = new ItineraryService();
proposedTrainTimes = itineraryService.findNextDepartures(departure,
Utworzenie
destination, nowej usáugi
startTime); ItineraryService
}

Aby to kryterium akceptacji mogïo przejĂÊ, naleĝy zaimplementowaÊ metodÚ findNext
´Departures(). Jednak zanim to zrobimy, musimy przeïÈczyÊ siÚ z testowania akceptacyjnego na testy jednostkowe. Jak moĝna zauwaĝyÊ, testy akceptacyjne sïuĝÈ do zademonstrowania wysokopoziomowych zachowañ aplikacji, natomiast testy jednostkowe sÈ
uĝywane do budowania komponentów, które bÚdÈ uĝywane do zaimplementowania
tego zachowania. Testy akceptacyjne zazwyczaj uĝywajÈ peïnego lub prawie peïnego
stosu aplikacji, natomiast testy jednostkowe koncentrujÈ siÚ na poszczególnych komponentach w izolacji. Testy jednostkowe uïatwiajÈ skoncentrowanie siÚ na prawidïowym zaimplementowaniu konkretnej klasy oraz okreĂleniu innych usïug lub komponentów, których ona potrzebuje. Testy jednostkowe uïatwiajÈ równieĝ wykrywanie
i izolowanie bïÚdów lub regresji. W celu speïnienia kryterium akceptacji zwykle pisze
siÚ wiele krótkich testów jednostkowych (patrz rysunek 2.8).
W celu napisania tych testów jednostkowych moĝna by uĝyÊ konwencjonalnego frameworka, na przykïad JUnit. Poniewaĝ jednak ta ksiÈĝka jest o BDD, skorzystamy z bardziej specyficznego dla BDD narzÚdzia testów jednostkowych o nazwie Spock. Spock
jest prostÈ w uĝyciu i ekspresywnÈ bibliotekÈ testowania w stylu BDD dla aplikacji
w jÚzykach Java i Groovy. Z tego narzÚdzia bÚdziemy intensywnie korzystaÊ w dalszej
czÚĂci tej ksiÈĝki.
Groovy jest jÚzykiem dynamicznym zbudowanym na bazie Javy, który zawiera wiele
wïasnoĂci z takich jÚzyków, jak Ruby i Python. To bardzo ekspresywny jÚzyk, który
Ăwietnie nadaje siÚ do sprawdzania wyników — pozwala to robiÊ w bardzo czytelny
i zwiÚzïy sposób.
Zaczniemy od testowania kryterium akceptacji opisanego w scenariuszu JBehave na
listingu 2.1, ale na poziomie testu jednostkowego. W Spock stworzymy klasÚ Groovy
o nazwie WhenCalculatingArrivalTimes.groovy i umieĂcimy jÈ w odpowiednim pakiecie
w katalogu src/test/groovy14. Klasa ta moĝe mieÊ nastÚpujÈcÈ postaÊ:
14

W przykïadowym rozwiÈzaniu klasÚ tÚ umieĂciliĂmy w pakiecie com.bddinaction.chapter2.services.
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Rysunek 2.8. Aby speániü kryterium akceptacji, zazwyczaj trzeba napisaü wiele
niskopoziomowych testów jednostkowych w stylu TDD. W przykáadzie zaprezentowanym
w tym rozdziale wykorzystano framework JBehave do implementacji kryterium akceptacji
oraz framework Spock dla testów jednostkowych

Pisanie testów jednostkowych z wykorzystaniem Spock
Za pomocą narzĊdzia Spock testy jednostkowe pisze siĊ w formie „specyfikacji”, przy
uĪyciu bardzo czytelnej struktury „Given... When... Then”, podobnej do tej, która jest stosowana w scenariuszach JBehave. Na przykáad, gdybyĞmy chcieli za pomocą frameworka
Spock przetestowaü klasĊ Calculator, moglibyĞmy uĪyü kodu w nastĊpującej postaci:
Definiowanie specyfikacji

def "powinna wyliczaè sumú dwóch liczb"() {
given: "dwie liczby"
Klauzula given
int a = 1
int b = 2
Klauzula when
when: "dodajemy liczby do siebie"
def calculator = new Calculator()
int sum = calculator.add(a,b)
Klauzula then
then: "wynik powinien byè sumæ dwóch liczb"
sum == 3
Odpowiednik instrukcji assert sum == 3
Wielu programistów Javy pisze testy jednostkowe za pomocą frameworka Spock, poniewaĪ pozwala on pisaü zwiĊzáe i opisowe testy za pomocą kodu mniej szablonowego od
tego, który byáby potrzebny w przypadku zastosowania jĊzyka Java.

package com.bddinaction.chapter2.services
import org.joda.time.LocalTime
import spock.lang.Specification
class WhenCalculatingArrivalTimes extends Specification {
ItineraryService itineraryService;
def "powinna obliczyè prawidđowæ godzinú przyjazdu"() {
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given:
„Zakáadając mam usáugĊ
itineraryService = new ItineraryService();
informacji o trasach”
when:
def proposedTrainTimes =
itineraryService.findNextDepartures("Parramatta",
„Gdy szukam
"Town Hall",
nastĊpnych
odjazdów”
at('8:00'));
then:
proposedTrainTimes == [at('8:02'), at('8:11'), at('8:14' )]
}
def
def
def
new

To powinienem uzyskaü propozycjĊ
nastĊpujących godzin

at(String time) {
hour = Integer.valueOf(time.split(':')[0])
minute = Integer.valueOf(time.split(':')[1])
LocalTime(hour.toInteger(), minute.toInteger())

Funkcja narzĊdziowa
uáatwiająca zainicjowanie
wartoĞci godzin

}
}

Ogólnie rzecz biorÈc, ta specyfikacja realizuje to samo, co test JBehave. Tworzy nowÈ
usïugÚ tras , szuka nastÚpnych odjazdów na trasie Parramatta i Town Hall, poczÈwszy
od 8:00 , a nastÚpnie sprawdza, czy odpowiada to oczekiwanym godzinom . Kiedy
test przejdzie, moĝemy mieÊ pewnoĂÊ, ĝe klasa ItineraryService realizuje oczekiwane
operacje.
OczywiĂcie, jeĂli uruchomimy tÚ specyfikacjÚ, to zakoñczy siÚ ona niepowodzeniem,
poniewaĝ na razie nie napisaliĂmy jeszcze ĝadnego kodu ěródïowego aplikacji. Teraz
nadszedï czas na napisanie tego kodu. Zobaczmy, jak mogïaby wyglÈdaÊ metoda find
´NextDepartures(): Jakie linie kursują pomiĊdzy tymi dwoma stacjami?
public List<LocalTime> findNextDepartures(String departure,
String destination,
LocalTime startTime) {
List<Line> lines = timetableService.findLinesThrough(departure,
destination);
List<LocalTime> allArrivalTimes = getArrivalTimesOnLines(lines,
departure);
List<LocalTime> candidateArrivalTimes
= findArrivalTimesAfter(startTime, allArrivalTimes);
return atMost(3, candidateArrivalTimes);
Interesuje mnie informacja
}

O jakich
godzinach
pociągi
na tych liniach
wyjeĪdĪają
ze stacji
początkowej?

tylko o pierwszych trzech z nich

private List<LocalTime> atMost(int max, List<LocalTime> times) {
return Lists.partition(times, max).get(0);
}

Jakie pociągi
przyjeĪdĪają
tu po podanej
godzinie
startu?

Metoda narzĊdziowa
pozwalająca zwróciü
do trzech godzin
przyjazdów.

Zadaniem usïugi tras jest obliczenie informacji na temat odjazdów i szczegóïów podróĝy
na podstawie aktualnych rozkïadów jazdy. Do tego celu potrzebne sÈ dane dotyczÈce
rozkïadu jazdy, ale jeszcze nie napisaliĂmy ĝadnego kodu, który mógïby obliczaÊ te
informacje: rozkïady jazdy sÈ skomplikowane i stanowiÈ odrÚbnÈ dziedzinÚ problemu.
Zgodnie z dobrymi praktykami projektowymi powinniĂmy uĝyÊ odrÚbnej usïugi, która
dostarczy danych dotyczÈcych rozkïadu jazdy do usïugi tras. W kodzie zamieszczonym powyĝej zadeklarowano obiekt timetableService , który jest odpowiedzialny za
tÚ operacjÚ.
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PierwszÈ rzeczÈ, jakÈ ten kod robi, jest znalezienie linii kolejowej, która pozwoli
pasaĝerowi na podróĝ ze stacji poczÈtkowej do stacji docelowej. Jest to domena usïugi
rozkïadu jazdy, zatem prosimy jÈ o dostarczenie wykazu linii od jednej stacji do drugiej . W tym kontekĂcie linia reprezentuje ĂcieĝkÚ, którÈ poruszajÈ siÚ pociÈgi z jednej stacji do drugiej, w okreĂlonym kierunku. PamiÚtajmy, ĝe usïuga rozkïadu jazdy nie
ma jeszcze ĝadnych metod, zatem wïaĂnie odkryliĂmy coĂ, co powinna robiÊ usïuga rozkïadu jazdy.
Po uzyskaniu listy linii moĝemy znaleěÊ dla kaĝdej z nich godziny przyjazdu pociÈgów na stacjÚ poczÈtkowÈ. Istnieje kilka sposobów, aby to zrobiÊ. Waĝne jest jednak to,
ĝe zadanie to oddelegujemy do innej metody i zajmiemy siÚ gïównÈ logikÈ biznesowÈ.
OstatniÈ rzeczÈ, jakÈ ta metoda musi robiÊ, jest znalezienie godzin przyjazdów po
ĝÈdanej godzinie poczÈtkowej i zwrócenie kolejnych trzech godzin odjazdu .
Kompletny kod ěródïowy tego rozwiÈzania moĝna znaleěÊ w serwisie FTP wydawnictwa Helion15; skoncentrujmy siÚ jednak na metodzie getArrivalTimesOnLines() zamieszczonej poniĝej:
private List<LocalTime> getArrivalTimesOnLines(List<Line> lines,
String station) {
TreeSet<LocalTime> allArrivalTimes = Sets.newTreeSet();
for(Line line : lines) {
allArrivalTimes.addAll(
timetableService.findArrivalTimes(line,station));
}
return new ArrayList<LocalTime>(allArrivalTimes);
}

Pobranie
godzin
przyjazdu

Ta metoda jest interesujÈca, poniewaĝ wskazuje na innÈ operacjÚ, którÈ powinna realizowaÊ usïuga rozkïadu jazdy. Logika nie jest skomplikowana — stworzenie prostej
kolekcji godzin przyjazdu dla linii przechodzÈcych przez danÈ stacjÚ . Linia jest prostym obiektem dziedzinowym z nazwÈ, stacjÈ wyjazdu i listÈ stacji naleĝÈcych do tej
linii16.
Aby jednak metoda getArrivalTimesOnLines() zadziaïaïa, musimy znaÊ planowane
godziny przyjazdu pociÈgów z danej linii na stacjÚ wyjazdu. InformacjÚ tÚ powinniĂmy
uzyskaÊ z usïugi rozkïadu jazdy.
Oznacza to, ĝe potrzebujemy obiektu TimetableService, który realizuje nastÚpujÈce
dziaïania:
Q
Q

Wyszukuje linie przebiegajÈce przez dowolne dwie stacje.
Znajduje godziny przyjazdu na okreĂlonÈ stacjÚ pociÈgów ze wskazanej linii.

Moĝemy sformalizowaÊ to, czego potrzebujemy, w kroku Given specyfikacji Spock, tworzÈc usïugÚ, która „udaje” usïugÚ rozkïadu jazdy — zachowujÈcÈ siÚ dokïadnie tak, jak
tego chcemy. Musimy tylko zapewniÊ, aby usïuga tras prawidïowo przetwarzaïa dane
dostarczone z usïugi rozkïadu jazdy. Moĝna to zrobiÊ za pomocÈ poniĝszego kodu:
15

Kod ěródïowy przykïadów z tego rozdziaïu moĝna pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
bdddzi.zip.

16

Dla uproszczenia w przykïadowym kodzie zamieszczono peïnÈ implementacjÚ klasy Line.
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Utworzenie makiety usáugi rozkáadu jazdy.

TimetableService timetableService = Mock(TimetableService)
Gdy zapytamy, które linie przechodzą

def "powinna obliczyè prawidđowæ godzinú przyjazdu"() { przez stacje Parramatta i Town Hall,
makieta usáugi rozkáadu jazdy
given:
zwraca tĊ liniĊ kolejową.

def westernLine =
Definiujemy
Line.named("Western").departingFrom("Emu Plains") liniĊ kolejową
timetableService.findLinesThrough("Parramatta",
"Town Hall") >> [westernLine]
timetableService.findArrivalTimes(westernLine, "Parramatta") >>
[at(7,58), at(8,00), at(8,02), at(8,11), at(8,14), at(8,21)]
Makieta usáugi rozkáadu jazdy zwraca równieĪ
when:
prawidáowe godziny przyjazdu na stacjĊ Parramatta.
def proposedTrainTimes =
itineraryService.findNextDepartures("Parramatta",
"Town Hall",
at(8,00));

then:
proposedTrainTimes == [at(8,02), at(8,11), at(8,14)]
}

Ten kod konfiguruje makietÚ (ang. mock) usïugi rozkïadu jazdy w celu zamodelowania
dziaïañ, jakie powinna realizowaÊ prawdziwa usïuga rozkïadu jazdy. Wiemy, ĝe powinna
ona poinformowaÊ nas, jakie linie przebiegajÈ przez dowolne dwie stacje i o której
godzinie pociÈgi z danej linii przyjeĝdĝajÈ do wskazanej stacji . Symbol >> dla frameworka Spock jest skrótem stwierdzenia: „Gdy wywoïam tÚ metodÚ z tymi parametrami, zwróÊ takie wartoĂci”.
Aby powyĝszy kod siÚ skompilowaï, potrzebujemy klasy TimetableService. W Javie
zwykle zdefiniowalibyĂmy interfejs. Pozwoliïoby to na odïoĝenie wïaĂciwej implementacji klasy TimetableService na póěniej — po zaimplementowaniu klasy ItinerarySer
´vice. Metody, których potrzebuje klasa TimetableService, zdefiniowaliĂmy w i ,
zatem ten interfejs moĝe wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
package com.bddinaction.chapter2.services;
import com.bddinaction.chapter2.model.Line;
import org.joda.time.LocalTime;
import java.util.List;
public interface TimetableService {
List<LocalTime> findArrivalTimes(Line line, String targetStation);
List<Line> findLinesThrough(String departure, String destination);
}

Ostatnim elementem ukïadanki jest metoda findArrivalTimesAfter(), która zwraca listÚ
godzin odjazdów po okreĂlonej godzinie, tak jak pokazano w poniĝszej przykïadowej
implementacji:
private List<LocalTime> findArrivalTimesAfter(LocalTime startTime,
List<LocalTime> times) {
List<LocalTime> viableArrivalTimes = Lists.newArrayList();
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for(LocalTime arrivalTime : times) {
if (arrivalTime.isAfter(startTime)) {
viableArrivalTimes.add(arrivalTime);
}
}
return viableArrivalTimes;

}

JeĂli teraz uruchomimy ten test za pomocÈ polecenia mvn verify, powinien on przejĂÊ,
co pokazuje nam, ĝe teraz mamy dziaïajÈcÈ usïugÚ tras. Jednak na tym praca jeszcze siÚ
nie koñczy. Dziaïanie usïugi tras bazuje na zaïoĝeniu, ĝe usïuga rozkïadu jazdy prawidïowo wykonuje swoje zadanie i uĝywa „atrapy” usïugi rozkïadu jazdy (znanej pod nazwÈ
namiastki — ang. stub — lub makiety — ang. mock), aby uniknÈÊ koniecznoĂci wykorzystania rzeczywistej implementacji. Jest to bardzo skuteczny sposób zbudowania usïugi
tras, poniewaĝ pozwala skoncentrowaÊ siÚ wyïÈcznie na logice biznesowej tej usïugi. Ale
wracajÈc do speïnienia sformuïowanego kryterium akceptacji, naleĝy równieĝ zaimplementowaÊ usïugÚ rozkïadu jazdy.
Zachowanie zdefiniowane dla makiety usïugi rozkïadu jazdy dostarcza bardzo precyzyjnych niskopoziomowych wymagañ co do zachowania tej usïugi. Definicja ta bÚdzie
punktem wyjĂcia do implementacji tej usïugi. NastÚpnie napiszemy nowy test Spock,
o nazwie WhenFindingLinesThroughStations.groovy (ponownie w pakiecie com.bddinaction.
´chapter2.services), który opiera siÚ na tych wymaganiach i bardziej szczegóïowo opisuje, co usïuga rozkïadu jazdy powinna robiÊ:
package com.bddinaction.chapter2.services
import com.bddinaction.chapter2.model.Line
import spock.lang.Specification
class WhenFindingLinesThroughStations extends Specification {
def timetableService = new TimetableService()
def "powinna znaleļè prawidđowe linie pomiúdzy dwoma stacjami"() {
when:
def lines = timetableService.findLinesThrough(departure,
Testowane
destination) dziaáanie.
then:
def expectedLine = Line.named(lineName).
Usáuga rozkáadu
departingFrom(lineDeparture) jazdy powinna
zwróciü te linie
lines == [expectedLine]
where:
departure
| destination | lineName | lineDeparture
Wykorzystamy
"Parramatta" | "Town Hall" | "Western" | "Emu Plains"
"Town Hall"
| "Parramatta" | "Western" | "North Richmond" przykáadowe dane
z tej tabeli
"Strathfield" | "Epping"
| "Epping" | "City"
}
}

Ten test bazuje na przykïadzie kryterium akceptacji i sïuĝy do zbadania wymagañ. Ale
testy jednostkowe powinny byÊ bardziej dokïadne niĝ akceptacyjne. W tym przypadku
skorzystaliĂmy z tabeli , podobnej do tabeli z listingu 2.3, wykorzystywanej przez
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framework JBehave. To sprawia, ĝe ïatwo dodaÊ bardziej wyczerpujÈcy zbiór przykïadów, a o to nam chodzi na tym poziomie szczegóïowoĂci.
Po zaimplementowaniu metody findLinesThrough() moĝemy przejĂÊ do implementowania kolejnej potrzebnej funkcji: wyszukiwania godzin przyjazdu na wskazanÈ stacjÚ.
Do tego celu moĝna zastosowaÊ podobne podejĂcie — zaczÈÊ od napisania nowej specyfikacji Spock.
ûWICZENIE 2.1. Napisz testy jednostkowe dla funkcji „znajdě godziny przyjazdu na podanÈ stacjÚ dla danej linii” i zaimplementuj odpowiedni kod.

Istnieje wiele moĝliwych sposobów implementacji tej usïugi. W tym miejscu nie
bÚdziemy zagïÚbiaÊ siÚ w szczegóïy. Po drodze jednak moĝemy odkryÊ inne usïugi lub
komponenty, które bÚdÈ nam potrzebne. Te komponenty moĝna zastÈpiÊ makietÈ,
a nastÚpnie zaimplementowaÊ. Kiedy juĝ nie bÚdzie klas-atrap do zaimplementowania,
kryterium akceptacji uruchomi siÚ poprawnie, co oznacza zakoñczenie implementacji
funkcji.
2.4.5. Testy jako dynamiczna dokumentacja

Po zaimplementowaniu funkcji powinno byÊ moĝliwe uruchomienie testów. Obok testów
zalegïych (ang. pending) powinny siÚ pojawiÊ speïnione kryteria akceptacji (patrz rysunek 2.9). W przypadku stosowania takich praktyk jak BDD ten wynik to coĂ wiÚcej niĝ
po prostu wskaěnik, ĝe aplikacja speïnia wymagania biznesowe. PrzechodzÈcy test akceptacji jest równieĝ konkretnÈ miarÈ postÚpów. Zaimplementowany test albo przechodzi,
albo koñczy siÚ niepowodzeniem. Najlepiej, jeĂli wszystkie kryteria akceptacji dla
funkcji sÈ zautomatyzowane i pomyĂlnie przechodzÈ. Wtedy moĝna powiedzieÊ, ĝe ta
funkcja jest skoñczona i gotowa do produkcji.
Stan testów daje wiÚcej niĝ tylko ocenÚ jakoĂci aplikacji — jest on wyraěnym wskaěnikiem tego, w jakim miejscu w procesie rozwoju siÚ znajdujemy. Proporcja pomiÚdzy
przechodzÈcymi testami a caïkowitÈ liczbÈ zdefiniowanych kryteriów akceptacji daje
dobry obraz tego, ile pracy zrealizowano do tej pory, a ile pozostaïo do zrobienia. Ponadto,
dziÚki Ăledzeniu liczby zakoñczonych automatycznych testów akceptacji w porównaniu
z liczbÈ zalegïych testów moĝna uzyskaÊ obraz postÚpów projektu w czasie.
Pisanie testów w takim narracyjnym stylu przynosi takĝe inne korzyĂci. Kaĝdy automatyczny test akceptacji staje siÚ udokumentowanym, dziaïajÈcym przykïadem tego,
jak moĝna wykorzystaÊ system do speïniania szczegóïowych wymagañ biznesowych.
A w przypadku, gdy raporty z testów sÈ w postaci stron WWW, dziaïajÈce przykïady
bÚdÈ nawet zilustrowane zrzutami ekranu.

2.5. Utrzymanie
W wielu organizacjach deweloperzy, którzy pracowali w poczÈtkowym projekcie, nie
zajmujÈ siÚ utrzymaniem aplikacji, gdy ta zostanie przekazana do produkcji. Zamiast tego
zadania utrzymania aplikacji sÈ przekazywane do zespoïu pielÚgnacyjnego (ang. Business
as Usual — BAU — dosï. biznes jak zwykle). W tego rodzaju Ărodowisku specyfikacje
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Rysunek 2.9. W raportach z testów powinna siĊ teraz pojawiü informacja o tym, Īe test przechodzi

Rola testerów. Automatyczne testowanie akceptacyjne a kontrola jakoĞci
Automatyczne wdraĪanie aplikacji do produkcji, gdy przechodzą automatyczne testy
akceptacji, wymaga duĪo dyscypliny i ogromnego zaufania do jakoĞci i kompletnoĞci
zautomatyzowanych testów. Jest to godny cel i wielu organizacjom udaáo siĊ go osiągnąü, ale w wiĊkszoĞci przypadków to nie jest takie proste.
W typowych Ğrodowiskach korporacyjnych testerzy zazwyczaj bĊdą przeprowadzali co
najmniej kilka testów rĊcznych przed wdroĪeniem aplikacji do produkcji. Ale jeĞli wyniki testów automatycznych są oczywiste i widoczne, mogą one zaoszczĊdziü zespoáowi
QA wielu dni lub tygodni, które normalnie byáyby przeznaczone na testy regresji lub
podstawowe mechaniczne testy. DziĊki temu czáonkowie zespoáu mogą skupiü siĊ na
bardziej interesujących zadaniach związanych z testowaniem. To z kolei moĪe znacznie
przyspieszyü cykl publikacji.
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wykonywalne i dynamiczna dokumentacja sÈ Ăwietnym sposobem na usprawnienie procesu przekazywania aplikacji do produkcji, poniewaĝ dostarczajÈ dziaïajÈcych przykïadów
cech funkcjonalnych aplikacji wraz z ilustracjami kodu, który obsïuguje te cechy.
Ponadto, specyfikacje wykonywalne znacznie uïatwiajÈ zespoïom zajmujÈcym siÚ
utrzymaniem wdraĝanie zmian lub poprawek. Zobaczmy na prostym przykïadzie, jak to
dziaïa. Zaïóĝmy, ĝe uĝytkownicy poprosili o cechÚ funkcjonalnÈ wyĂwietlajÈcÈ informacje o pociÈgach, które majÈ przybyÊ w ciÈgu najbliĝszych 30 minut, a nie tylko nastÚpnych 15, jak obecnie.
Oto scenariusz zwiÈzany z tym wymaganiem:
Dowiedz siú, o której godzinie odjeľdľajæ nastúpne pociægi do stacji docelowej
Narracja:
W celu bardziej efektywnego planowania podróľy
Jako podróľny
Chcú siú dowiedzieè, jakie nastúpne pociægi odjeľdľajæ do mojej stacji docelowej
Scenariusz: Znajdļ optymalnæ trasú pomiúdzy stacjami na tej samej linii.
Zakđadajæc pociægi linii Western z Emu Plains odjeľdľajæ ze stacji Parramatta do Town Hallo
7:58, 8:00, 8:02, 8:11, 8:14, 8:21
Gdy chcú podróľowaè z Parramatta do Town Hall o 8:00
Wtedy powinienem uzyskaè informacjú o pociægach o: 8:02, 8:11, 8:14

Ten scenariusz wyraĝa nasz bieĝÈcy sposób rozumienia wymagania: aplikacja obecnie
zachowuje siÚ w ten sposób i mamy automatyczne kryterium akceptacji oraz testy jednostkowe, które to udowadniajÈ.
Jednak nowe ĝÈdanie uĝytkownika wszystko zmieniïo. Scenariusz teraz powinien
wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
Potrzebujemy wiĊcej przykáadowych godzin odjazdu.

Scenariusz: Znajdļ optymalnæ trasú pomiúdzy stacjami na tej samej linii.
Zakđadajæc pociægi linii Western z Emu Plains odjeľdľajæ ze stacji Parramatta do Town Hall
o 7:58, 8:00, 8:02, 8:11, 8:14, 8:21, 8:31, 8:36
Gdy chcú podróľowaè z Parramatta do Town Hall o 8:00
Wtedy powinienem uzyskaè informacjú o pociægach o: 8:02, 8:11, 8:14, 8:21
Teraz chcemy wiedzieü o wszystkich pociągach odjeĪdĪających w ciągu 30 minut.

Po uruchomieniu tego nowego scenariusza okaĝe siÚ, ĝe zakoñczyï siÚ on niepowodzeniem (patrz rysunek 2.10). Wszystko w porzÈdku! To pokazuje, ĝe aplikacja nie robi tego,
czego ĝÈdajÈ wymagania. Mamy teraz punkt wyjĂcia do implementacji tej modyfikacji.
Moĝemy uĝyÊ testów jednostkowych do wyizolowania kodu, który powinien zostaÊ
zmieniony. Naleĝy zaktualizowaÊ specyfikacjÚ Spock „powinna obliczyÊ prawidïowÈ
godzinÚ przyjazdu” tak, aby uwzglÚdniïa nowe kryterium akceptacji:
def "powinna obliczyè prawidđowæ godzinú przyjazdu"() {
given:
def westernLineFromEmuPlains =
Line.named("Western").departingFrom("Emu Plains")
timetableService.findLinesThrough("Parramatta","Town Hall") >>
[westernLineFromEmuPlains]
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Rysunek 2.10. Nieprzechodzące kryterium akceptacji ilustruje róĪnicĊ pomiĊdzy tym, jakie są
wymagania, a tym, co aplikacja obecnie robi
Usáuga-atrapa zwraca teraz wiĊcej kursów.

timetableService
.findArrivalTimes(westernLineFromEmuPlains, "Parramatta") >>
[at(7,58), at(8,00), at(8,02), at(8,11), at(8,14),
at(8,21), at(8,31), at(8,36)]
when:
def proposedTrainTimes = itineraryService.
findNextDepartures("Parramatta", "Town Hall", at(8,00));
then:
proposedTrainTimes == [at(8,02), at(8,11), Teraz oczekujemy od usáugi tras
at(8,14), at(8,21)] zwrócenia czterech godzin.
}

To z kolei pomaga wyodrÚbniÊ kod, który trzeba zmieniÊ wewnÈtrz klasy ItinerarySer
´vice. Po wykonaniu tych dziaïañ poprawne zaktualizowanie kodu powinno przyjĂÊ
nam znacznie ïatwiej.
Wprowadzenie wiÚkszych zmian bÚdzie oczywiĂcie wiÈzaïo siÚ z wiÚkszÈ pracÈ, ale
dla modyfikacji dowolnych rozmiarów obowiÈzuje taka sama zasada. JeĂli ĝÈdanie zmiany
dotyczy modyfikacji istniejÈcych cech funkcjonalnych, trzeba zaktualizowaÊ automatyczne kryterium akceptacji tak, by uwzglÚdniaïo nowe wymaganie. JeĂli zmiana jest
poprawkÈ bïÚdu, który nie zostaï wykryty przez kryterium akceptacji w obecnej postaci,
to najpierw trzeba napisaÊ nowe automatyczne kryterium akceptacji, aby powtórzyÊ
bïÈd, nastÚpnie naprawiÊ bïÈd i na koniec uĝyÊ kryterium akceptacji, aby wykazaÊ, ĝe
bïÈd zostaï usuniÚty. A jeĂli zmiana jest wystarczajÈco duĝa do tego, aby istniejÈce kryterium akceptacji staïo siÚ zbÚdne, moĝna usunÈÊ stare kryterium akceptacji i napisaÊ
nowe.
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W tym rozdziale zapoznaliĂmy siÚ z ogólnym cyklem ĝycia projektu BDD. W szczególnoĂci dowiedzieliĂmy siÚ, ĝe:
Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Zrozumienie podstawowych celów biznesowych projektu pozwala odkryÊ funkcje
i historyjki, które przyczyniajÈ siÚ do osiÈgniÚcia tych celów biznesowych.
Funkcje opisujÈ operacje, które pomogÈ uĝytkownikom i interesariuszom osiÈgnÈÊ swoje cele.
Funkcje moĝna podzieliÊ na historyjki, które sÈ ïatwiejsze do stworzenia i dostarczenia za jednym razem.
Skutecznym sposobem opisywania i omawiania funkcji sÈ konkretne przykïady.
Przykïady, wyraĝone w póïstrukturalnej notacji „ZakïadajÈc... Gdy... Wtedy”,
moĝna zautomatyzowaÊ, tworzÈc automatyczne kryteria akceptacji.
Kryteria akceptacji sterujÈ niskopoziomowymi zadaniami implementacji. PomagajÈ zaprojektowaÊ i napisaÊ tylko taki kod, którego naprawdÚ potrzebujemy.
StrukturÚ BDD w stylu „ZakïadajÈc... Gdy... Wtedy” moĝna równieĝ stosowaÊ
w testach jednostkowych.
Automatyczne kryteria akceptacji dokumentujÈ równieĝ dostarczone funkcje
w postaci dynamicznej dokumentacji.
Zautomatyzowane kryteria akceptacji i testy jednostkowe w stylu BDD znacznie
uïatwiajÈ utrzymanie aplikacji.

W kolejnych rozdziaïach omówimy znacznie bardziej szczegóïowo kaĝdy z tematów
zasygnalizowanych w niniejszym rozdziale. Pokaĝemy równieĝ, jak moĝna zastosowaÊ
omówione podejĂcia w praktyce, stosujÈc róĝne narzÚdzia i technologie.
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odkrywanie projektu, 306
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opcja, 140
opcje realne, 142
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cech funkcjonalnych, 94, 211
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techniczna dynamiczna dokumentacja, 368
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testowanie
aplikacji AJAX, 265
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usáug sieciowych RESTFUL, 300
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