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siÈĝka, którÈ trzymasz w dïoniach (lub którÈ widzisz na monitorze swojego komputera), jest efektem koñcowym cyklu badañ nad procesem, w czasie którego zajmujÈce siÚ wytwarzaniem oprogramowania zespoïy na caïym Ăwiecie definiujÈ,
rozwijajÈ i dostarczajÈ wïaĂciwe produkty — wolne od bïÚdów i opracowywane w krótkich cyklach projektowych. Ta ksiÈĝka zawiera wiedzÚ zgromadzonÈ dziÚki analizie prawie piÚÊdziesiÚciu projektów inĝynierii oprogramowania, podczas których zespoïy pracowaïy
nad dostarczeniem szerokiego zakresu produktów — poczÈwszy od ogólnodostÚpnych stron
internetowych aĝ po wewnÚtrzne systemy typu back-office. ZbierajÈc materiaïy do tej ksiÈĝki,
przeanalizowaïem dziaïania zespoïów rozmaitych typów — byïy to zarówno maïe grupy ludzi
pracujÈcych w tym samym biurze, jak i powiÈzane sieci programistów czasami rozlokowane
nawet na róĝnych kontynentach, osoby posïugujÈce siÚ róĝnorakimi metodologiami procesów inĝynierii: programowaniem ekstremalnym (ang. Extreme Programming), Scrumem,
Kanbanem czy podobnymi metodami (czÚsto poïÈczonymi ze sobÈ i przybierajÈcymi formy
metod zwinnych, tj. agile i lean). Wszystkie te zespoïy ïÈczyïo jedno: Ăcisïa wspóïpraca
w zakresie opracowywania poprawnych specyfikacji oraz testów, a takĝe koñcowy sukces
i korzyĂci, jakie staïy siÚ ich udziaïem dziÚki tej wspóïpracy.

Specyfikacja przez przykïady
Róĝne zespoïy stosujÈ róĝne terminy dla nazwania tego, co robiÈ ze specyfikacjami i testami,
a przecieĝ w kaĝdym przypadku ludzie ci odwoïujÈ siÚ do tych samych kluczowych zasad
i koncepcji, które moim zdaniem w gruncie rzeczy sÈ zawsze takie same. WĂród uĝywanych
przez zespoïy terminów i skrótów znajdujemy takie jak:
x Zwinne testowanie akceptacyjne.
x ATDD (ang. Acceptance Test-Driven Development), czyli wytwarzanie oprogramowania
w oparciu o testy akceptacyjne.
x EDT (ang. Example-Driven Development), tj. wytwarzanie oprogramowania w oparciu
o przykïady.
x Testowanie przez historyjki uĝytkownika (ang. story testing).
x BDD (ang. Behavior-Driven Development), czyli wytwarzanie oprogramowania w oparciu
o analizÚ zachowañ uĝytkowników.
x Specyfikacja przez przykïady (ang. Specification by Example).
Juĝ sam fakt, ĝe te same dziaïania majÈ tak wiele róĝnych nazw, moĝe nam wiele powiedzieÊ
o ogromnej innowacyjnoĂci, z jakÈ mamy do czynienia w tej dziedzinie. MnogoĂÊ stosowanych terminów i definicji Ăwiadczy takĝe o tym, ĝe praktyki opisane w tej ksiÈĝce wpïywajÈ
na zmianÚ podejĂcia zespoïów do specyfikacji oraz do zagadnienia wytwarzania oprogramowania i jego testowania. KierujÈc siÚ dÈĝeniem do zachowania spójnoĂci przekazu, musiaïem
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jednak wybraÊ jeden termin. Zdecydowaïem siÚ na specyfikacjÚ przez przykïady i bÚdÚ uĝywaï
tego okreĂlenia w caïej ksiÈĝce. WyjaĂniÚ mój wybór w czÚĂci tego wprowadzenia zatytuïowanej „Kilka sïów na temat terminologii”, gdzie znajdzie siÚ takĝe kilka szczegóïów dotyczÈcych reszty terminów zastosowanych dla nazwania elementów opisywanego procesu.

W Ăwiecie rzeczywistym…
Szczegóïy proponowanej przeze mnie metodyki przedstawiam, odwoïujÈc siÚ do licznych
studiów przypadków i zarejestrowanych rozmów z czïonkami grup programistów. Wybraïem to podejĂcie Ăwiadomie, z myĂlÈ o tym, ĝeby czytelnicy mieli szansÚ dowiedzieÊ siÚ,
jak radziïy sobie prawdziwe zespoïy, pracujÈce zgodnie z reguïami tej metody i czerpiÈce
z niej spore korzyĂci. Specyfikacja przez przykïady w ĝadnym razie nie jest ciemniejszÈ
stronÈ sztuki, mimo ĝe niektóre popularne media przekonujÈ, ĝe jest inaczej.
Prawie wszystko, o czym mówimy w tej ksiÈĝce, pochodzi z rzeczywistego Ăwiata inĝynierii oprogramowania, dotyczy dziaïajÈcych w tym Ăwiecie zespoïów oraz ich — jak najbardziej realnych — doĂwiadczeñ. Tylko nieliczne praktyki zostaïy przedstawione w formie
sugestii niepopartych studium przypadku. SÈ to zwykle pomysïy, które — moim zdaniem — bÚdÈ w przyszïoĂci stanowiÊ waĝny przyczynek do dyskusji. I wïaĂnie jako takie sÈ
przeze mnie przedstawiane.
Jestem przekonany, ĝe moje wnioski, a takĝe badania, jakie przeprowadziïem na potrzeby
tej ksiÈĝki, nie zostanÈ uznane za powaĝne studia naukowe przez sceptyków, którzy twierdzÈ, iĝ zwinne praktyki siÚ nie sprawdzajÈ, a branĝa powinna wróciÊ do „prawdziwej inĝynierii oprogramowania”1. AkceptujÚ to. Zasoby, do jakich miaïem dostÚp podczas zbierania
materiaïów na potrzeby tego projektu, moĝna uznaÊ za niewystarczajÈce w porównaniu
z tym, czego wymaga siÚ od powaĝnych badañ naukowych. I nawet gdybym dysponowaï
zasobami speïniajÈcymi kryteria uznanych metodologii, to przecieĝ ani nie jestem naukowcem, ani nie zamierzam przedstawiaÊ siebie jako naukowca. Jestem praktykiem.

Kto powinien zapoznaÊ siÚ z tÈ ksiÈĝkÈ?
JeĂli tak jak ja jesteĂ praktykiem i zarabiasz na chleb, pracujÈc przy wytwarzaniu oprogramowania lub wspierajÈc pracÚ nad oprogramowaniem, ta ksiÈĝka ma Ci wiele do zaoferowania. Powstaïa wszak przede wszystkim z myĂlÈ o zespoïach, które staraïy siÚ wdroĝyÊ
w swoich Ărodowiskach zwinne praktyki, ale napotkaïy problemy wpïywajÈce niekorzystnie
na jakoĂÊ produktu koñcowego, zwiÚkszajÈce nakïad pracy i prowadzÈce do tego, ĝe dzieïo
rÈk programistów nie speïniaïo oczekiwañ klientów. (Tak… wówczas mamy do czynienia

1

JeĂli chcesz poznaÊ argumenty tych, którzy ïudzÈ siÚ, iĝ rygorystyczne podejĂcie do inĝynierii
oprogramowania przynosi korzyĂci, tak jak gdyby byïa to jakaĂ drugorzÚdna gaïÈě fizyki, zajrzyj na stronÚ
http://www.semat.org. Dobre kontrargumenty zawiera prezentacja Glenna Vanderburga zatytuïowana
Software Engineering Doesn’t Work!, z którÈ moĝna zapoznaÊ siÚ na stronie http://confreaks.net/videos/282lsrc2010-real-software-engineering.
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z prawdziwymi kïopotami i w takiej sytuacji zwykïa iteracja nie na wiele siÚ zda, poniewaĝ
staje siÚ „objazdem”, a nie rozwiÈzaniem problemu). Specyfikacja przez przykïady, zwinne
testowanie akceptacyjne, BDD i wszystkie alternatywne nazwy okreĂlajÈ ten sam proces,
zorientowany na rozwiÈzywanie tych problemów. Ta ksiÈĝka pomoĝe Ci poznaÊ podstawy
wspomnianych dobrych praktyk inĝynierii oprogramowania. Dowiesz siÚ z niej, jak moĝesz
mieÊ wiÚkszy pozytywny wpïyw na zespóï, niezaleĝnie od tego, czy jesteĂ testerem, deweloperem, analitykiem, czy wïaĂcicielem produktu.
Jeszcze kilka lat temu wiÚkszoĂÊ ludzi, których spotykaïem na konferencjach, nigdy
wczeĂniej nie sïyszaïa o opisanych w tej ksiÈĝce praktykach. Gros tych, z którymi rozmawiam dziĂ, ma ĂwiadomoĂÊ istnienia wspomnianych praktyk, ale wielu z nich nie udaïo siÚ
wdroĝyÊ ich prawidïowo. Istnieje niewielka baza literatury fachowej traktujÈcej o problemach, jakie napotykajÈ zespoïy podczas szeroko pojÚtego wdraĝania zwinnych praktyk, dlatego kaĝdy zniechÚcony zespóï stwierdza, ĝe jego przypadek musi byÊ wyjÈtkowy, a sformalizowane koncepcje po prostu nie sprawdzajÈ siÚ w „jego Ăwiecie”. Ludzie z takich
zniechÚconych zespoïów dziwiÈ siÚ, jak po zaledwie piÚciu minutach rozmowy udaje mi siÚ
trafnie zidentyfikowaÊ ich trzy lub cztery najwiÚksze problemy. CzÚsto sÈ bardzo zdziwieni,
sïyszÈc, ĝe wiele innych zespoïów napotyka na swojej drodze te same przeszkody.
JeĂli pracujesz w takim zespole, ksiÈĝka, którÈ wïaĂnie trzymasz w dïoniach, uĂwiadomi
Ci przede wszystkim, ĝe nie jesteĂ sam. Zespoïy, z którymi rozmawiaïem podczas zbierania materiaïów do tej pozycji, wcale nie byïy zespoïami idealnymi. Takĝe one napotkaïy
na swojej drodze mnóstwo problemów! Jednak zamiast rezygnowaÊ po zderzeniu z murem
przeciwnoĂci, ludzie Ci postanowili go „objechaÊ” lub zburzyÊ. Taka ĂwiadomoĂÊ wspólnoty
czÚsto pozwala zobaczyÊ swoje problemy w innym Ăwietle. Mam nadziejÚ, ĝe po przeczytaniu tej ksiÈĝki bÚdziesz wïaĂnie jednÈ z tych wyjÈtkowych osób, które potrafiÈ spojrzeÊ na
sytuacjÚ z innej perspektywy.
JeĂli akurat znajdujesz siÚ w trakcie wdraĝania specyfikacji przez przykïady, ta ksiÈĝka
dostarczy Ci przydatnych wskazówek, dziÚki którym dowiesz siÚ, jak poradziÊ sobie z bieĝÈcymi problemami i czego moĝesz spodziewaÊ siÚ w przyszïoĂci. Mam nadziejÚ, ĝe bÚdziesz
uczyÊ siÚ na bïÚdach innych ludzi i niektórych z nich uda Ci siÚ uniknÈÊ.
Ta ksiÈĝka zostaïa napisana takĝe z myĂlÈ o doĂwiadczonych praktykach, osobach, którym udaïo siÚ wdroĝenie zasad specyfikacji przez przykïady. Gdy zaczynaïem rejestrowanie
wywiadów z zespoïami, spodziewaïem siÚ, ĝe nie dowiem siÚ niczego nowego. MyĂlaïem, ĝe
„wiem, co jest grane”, i szukaïem tylko potwierdzenia. Tymczasem ostatecznie musiaïem
przyznaÊ, ĝe zaskoczyïo mnie to, jak wiele róĝnych pomysïów moĝna zastosowaÊ zaleĝnie
od kontekstu. Dowiadywaïem siÚ o rozwiÈzaniach, które wczeĂniej trudno mi byïo sobie
wyobraziÊ! Wiele siÚ przy tym nauczyïem. Dlatego mam nadziejÚ, ĝe i Ty, drogi Czytelniku,
wiele nauczysz siÚ dziÚki lekturze tej ksiÈĝki. Przedstawione w niej praktyki i pomysïy
powinny zainspirowaÊ CiÚ do wypróbowania alternatywnych rozwiÈzañ problemów i daÊ Ci
kilka podpowiedzi, jak usprawniÊ pracÚ zespoïu, gdy tylko natkniesz siÚ na historiÚ przypominajÈcÈ jakiĂ opisany tu przykïad.
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Co znajdziesz w Ărodku?
W pierwszej czÚĂci ksiÈĝki przedstawiÚ podstawy koncepcji specyfikacji przez przykïady.
Zamiast przekonywaÊ CiÚ do tego, byĂ przestrzegaï zasad opisanych w tej ksiÈĝce, pokaĝÚ
Ci — w sposób charakterystyczny dla metodyki specyfikacji przez przykïady — konkretne
korzyĂci, jakie zespoïy pracujÈce nad wytwarzaniem oprogramowania mogÈ uzyskaÊ dziÚki
zastosowaniu prezentowanych tu reguï. JeĂli zastanawiasz siÚ nad zakupem tej ksiÈĝki,
najpierw przejrzyj rozdziaï 1. i odpowiedz sobie na pytanie, czy którejĂ z opisanych tam
korzyĂci moĝna spodziewaÊ siÚ takĝe podczas realizacji Twojego projektu. W rozdziale 2.
przedstawiÚ najwaĝniejsze modele procesów i kluczowe artefakty specyfikacji przez przykïady. W rozdziale 3. omówiÚ szczegóïowo koncepcjÚ ĝyjÈcej dokumentacji. W rozdziale 4.
przedstawiÚ typowe punkty wyjĂcia dla zainicjowania zmian procesu i kultury pracy zespoïu
oraz wskaĝÚ, na co naleĝy zwróciÊ uwagÚ podczas implementacji metodyki.
Jednym z moich celów jako autora tej ksiÈĝki jest stworzenie spójnego sïownika dla
wzorców, idei i artefaktów, który bÚdzie mógï byÊ stosowany podczas wdraĝania zasad
specyfikacji przez przykïady. W branĝy inĝynierii oprogramowania uĝywa siÚ tuzina róĝnych
terminów dla nazwania samej praktyki i dwa razy wiÚcej dla nazwania poszczególnych elementów kluczowych metodyki. Ludzie nazywajÈ ten sam element: plikami wïaĂciwoĂci,
przypadkami testowymi, plikami BDD, testami akceptacyjnymi itp. Z tego powodu w rozdziale 2. przedstawiÚ najlepsze (moim zdaniem) terminy stosowane dla okreĂlenia wszystkich kluczowych elementów omawianej metodyki. Nawet jeĂli jesteĂ doĂwiadczonym praktykiem, proponujÚ, ĝebyĂ zapoznaï siÚ z tym rozdziaïem i odpowiedziaï sobie na pytanie, czy
tak samo rozumiemy kluczowe terminy, wyraĝenia i wzorce, o których mówimy w tej ksiÈĝce.
W drugiej czÚĂci przedstawiÚ najistotniejsze praktyki, z których zespoïy opisane w studiach przypadków korzystaïy, by wdroĝyÊ zasady specyfikacji przez przykïady. Zespoïy
dziaïajÈce w róĝnych Ărodowiskach podejmowaïy róĝnorakie decyzje — czasem diametralnie
róĝne, a czasami wrÚcz sprzeczne — aby jednak ostatecznie uzyskaÊ takie same efekty.
Opis tych praktyk uzupeïniÚ dodatkowo charakterystykÈ kontekstów, w których dziaïaïy
zespoïy podczas wdraĝania reguï specyfikacji przez przykïady. Siedem rozdziaïów drugiej
czÚĂci podzieliïem mniej wiÚcej zgodnie z podziaïem na obszary procesów.
W branĝy takiej jak inĝynieria oprogramowania nie istniejÈ uniwersalne, idealne rozwiÈzania, ale na pewno moĝna mówiÊ o dobrych pomysïach, które da siÚ zastosowaÊ ze
Ăwietnym skutkiem w róĝnych kontekstach. W drugiej czÚĂci tej ksiÈĝki znajdziesz ikonki
przedstawiajÈce kciuk uniesiony w górÚ lub skierowany w dóï. Takie grafiki bÚdÈ pojawiaÊ
siÚ przy nagïówkach z opisem dziaïañ, które badane zespoïy uznaïy za uĝyteczne, lub problemów, z którymi czÚsto musiaïy siÚ mierzyÊ. Potraktuj te wskazania jak propozycje wypróbowania przedstawionego przeze mnie rozwiÈzania lub ostrzeĝenie przed sytuacjÈ, jakiej
warto unikaÊ. Nie sÈ to w ĝadnym razie gotowe recepty, które naleĝy koniecznie zastosowaÊ. Ikony przedstawiajÈce strzaïki podkreĂlajÈ najistotniejsze koncepcje zwiÈzane z kaĝdym
z prezentowanych dziaïañ.
Wytwarzanie oprogramowania nie jest sztukÈ statycznÈ, poniewaĝ stale zmieniajÈ siÚ
zarówno zespoïy, jak i Ărodowiska, w których pracujÈ ludzie. Procesy rozwoju produktu
muszÈ nadÈĝaÊ za tymi zmianami. W czÚĂci trzeciej tej ksiÈĝki przedstawiÚ studia przypad-
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ków opisujÈce „podróĝe” kilku wybranych zespoïów. OmówiÚ procesy, ograniczenia i konteksty, analizujÈc ewolucjÚ projektów. Przedstawione w tej czÚĂci historie pozwolÈ Ci lepiej
przygotowaÊ siÚ do czekajÈcych CiÚ zmian lub zachÚcÈ do wykonania nastÚpnego kroku,
pomogÈ w poszukiwaniach inspiracji, a takĝe zainspirujÈ do odkrywania nowych metod
dziaïañ i rozwiÈzañ.
W ostatnim rozdziale podsumujÚ najwaĝniejsze wnioski, do których doszedïem dziÚki
analizie licznych studiów przypadków zebranych na potrzeby tej ksiÈĝki.

CoĂ wiÚcej niĝ podstawy
Gdyby odwoïaÊ siÚ do tradycyjnego modelu doskonalenia Shu-ha-ri2, ta ksiÈĝka znajduje siÚ
na poziomie ha. Na tym etapie uczeñ ïamie obowiÈzujÈce zasady i dowiaduje siÚ, ĝe istnieje
wiele róĝnych sprawdzajÈcych siÚ modeli. Mój model i moje doĂwiadczenie przedstawiïem
w Bridging the Communication Gap. Natomiast w ksiÈĝce, którÈ wïaĂnie trzymasz w dïoniach,
bardzo staram siÚ zachowaÊ obiektywne spojrzenie i uniknÈÊ ulegania wpïywom moich
dotychczasowych osobistych doĂwiadczeñ. O projektach, nad którymi pracowaïem osobiĂcie,
mówiÚ tylko wtedy, gdy naprawdÚ zaleĝy mi na przekazaniu waĝnych informacji, a ĝaden
z ankietowanych zespoïów nigdy nie zetknÈï siÚ z podobnÈ sytuacjÈ. W tym sensie specyfikacja przez przykïady zaczyna siÚ tam, gdzie skoñczyïem Bridging the Communication Gap.
Podstawowe zasady opisujÚ krótko w rozdziale 2. Nawet jeĂli nigdy wczeĂniej nie sïyszaïeĂ o ĝadnej z przedstawionych tam koncepcji, lektura tego rozdziaïu powinna zapewniÊ
Ci doĂÊ danych, ĝebyĂ mógï zrozumieÊ resztÚ ksiÈĝki. Staram siÚ przy tym nie zagïÚbiaÊ
za bardzo w podstawy. SzczegóïowÈ analizÚ fundamentów teorii specyfikacji przez przykïady znajdziesz w Bridging the Communication Gap i nie jest moim celem kopiowanie tych
informacji.
JeĂli chcesz poszerzyÊ swojÈ wiedzÚ w zakresie podstaw, zajrzyj na stronÚ http://
specificationbyexample.com, zarejestruj posiadany egzemplarz tej ksiÈĝki, a otrzymasz za darmo
plik PDF z Bridging the Communication Gap.
Nie sÈdzÚ, ĝe kiedykolwiek powstanie kontynuacja tej pozycji — to znaczy ksiÈĝka
mojego autorstwa na poziomie ri — poniewaĝ moim zdaniem poziom ten jest w ogóle nieosiÈgalny dla ksiÈĝek. Z drugiej strony wierzÚ, ĝe ta ksiÈĝka pomoĝe Ci przejĂÊ na wyĝszy poziom. Gdy zaczniesz rozumieÊ, ĝe wybór konkretnego narzÚdzia nie ma znaczenia,
bÚdzie to znaczyïo, ĝe znalazïeĂ siÚ na poziomie ri.

2

Shu-ha-ri to model doskonalenia zwiÈzany z naukÈ aikido. Shu-ha-ri znaczy mniej wiÚcej tyle co:
podporzÈdkuj siÚ – zerwij – odejdě. Na pierwszym poziomie (shu — podporzÈdkuj siÚ) uczeñ zdobywa wiedzÚ,
pilnie naĂladujÈc przedstawiony mu model. Na drugim poziomie (ha — zerwij) uczeñ dowiaduje siÚ, ĝe
istniejÈ inne modele i rozwiÈzania. Na trzecim poziomie (ri — odejdě) uczeñ przekracza granicÚ, wychodzÈc
poza dziaïania polegajÈce na bezrefleksyjnym powtarzaniu znanych rozwiÈzañ.
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Ta ksiÈĝka nie zawiera kodu ěródïowego
i nie wyjaĂnia dziaïania ĝadnych narzÚdzi
Nie znajdziesz w tej ksiÈĝce kodu ěródïowego
ani instrukcji opisujÈcych, jak uĝyÊ konkretnego
narzÚdzia. CzujÚ siÚ zobligowany do uprzedzenia o tym juĝ teraz, poniewaĝ nawet w trakcie
trwania procesu wydawniczego byïem zmuszony do skïadania wyjaĂnieñ w tej kwestii
(zwykle chodziïo o odpowiedě na pytanie: „Co
wïaĂciwie masz na myĂli? KsiÈĝka o programowaniu bez kodu ěródïowego? Jak to moĝliwe?”).
Zasady i praktyki specyfikacji przez przykïady wpïywajÈ przede
wszystkim na sposób komunikacji miÚdzyludzkiej w zespoïach pracujÈcych nad dostarczaniem oprogramowania, a takĝe na wspóïpracÚ
zespoïów z uĝytkownikami biznesowymi i interesariuszami (ang. stakeholders). Jestem pewien,
ĝe wielu sprzedawców narzÚdzi informatycznych bÚdzie próbowaÊ sprzedaÊ Ci gotowe rozwiÈzania. Z kolei wielu menedĝerów chÚtnie nawet zapïaciïoby za to, aby ktoĂ sprawiï, ĝeby
ich problem po prostu zniknÈï. Niestety mamy do czynienia przede wszystkim z problemem
ludzkim, a nie technicznym.
Bill Gates mawiaï: „PierwszÈ zasadÈ dotyczÈcÈ wszelkich technologii wykorzystywanych w dziaïalnoĂci gospodarczej jest to, ĝe zautomatyzowanie skutecznego dziaïania potÚguje efektywnoĂÊ. Druga zasada mówi, ĝe automatyzacja zastosowana do nieefektywnego
dziaïania zwiÚksza poziom nieskutecznoĂci”. Wiele zespoïów, którym nie udaïo siÚ poprawne
wdroĝenie specyfikacji przez przykïady, powiÚkszyïo swojÈ nieefektywnoĂÊ poprzez automatyzacjÚ dotychczasowych (niepoprawnych) praktyk. Zamiast wiÚc skupiaÊ siÚ na konkretnym narzÚdziu, chcÚ zaproponowaÊ rozwiÈzanie problemów, które sÈ prawdziwÈ przyczynÈ
niepowodzeñ. JeĂli tylko uda Ci siÚ zapanowaÊ nad komunikacjÈ i ustaliÊ zasady wspóïpracy,
przyjdzie czas na wybranie odpowiednio dopasowanego narzÚdzia. JeĂli po przeczytaniu tej
ksiÈĝki bÚdziesz chciaï poszerzyÊ swojÈ wiedzÚ na temat narzÚdzi, które wspierajÈ wdroĝenie specyfikacji przez przykïady, odwiedě stronÚ http://specificationbyexample.com i przejrzyj
znajdujÈce siÚ tam zasoby.

Kilka sïów na temat terminologii
JeĂli jest to Twój pierwszy kontakt ze specyfikacjÈ przez przykïady, ATDD, ze zwinnymi testami akceptacyjnymi, BDD czy z którymkolwiek z terminów, których ludzie uĝywajÈ na
okreĂlenie zbioru praktyk bÚdÈcego podstawowym tematem tej ksiÈĝki, oznacza to, ĝe udaïo
Ci siÚ uniknÈÊ wielu lat zamieszania spowodowanego powielaniem i kreowaniem mylÈcych
nazw. PowinieneĂ siÚ z tego ucieszyÊ i moĝesz pominÈÊ tÚ czÚĂÊ wprowadzenia. JeĂli jednak
zetknÈïeĂ siÚ kiedyĂ z którymkolwiek z wymienionych terminów, okreĂlenia uĝywane przeze
mnie w tej ksiÈĝce mogÈ CiÚ zaskoczyÊ. Za chwilÚ wyjaĂniÚ, dlaczego wybraïem te, a nie inne
terminy, i dlaczego uwaĝam, ĝe Ty takĝe powinieneĂ zaczÈÊ z nich korzystaÊ.
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Podczas prac nad tÈ ksiÈĝkÈ borykaïem siÚ z problemami, które nie sÈ obce wszystkim
praktykom piszÈcym na temat zautomatyzowanych specyfikacji. JeĂli terminologia ma mieÊ
sens, musi byÊ spójna. CzÚsto rozumiemy to dopiero wtedy, gdy sami zabieramy siÚ do opisania jakiegoĂ zagadnienia. Poniewaĝ moja ksiÈĝka jest produktem bazujÈcym na cyklu wywiadów, a wiele osób, z którymi rozmawiaïem, uĝywaïo róĝnych terminów do nazwania tej samej
rzeczy, uzyskanie spójnoĂci terminologicznej okazaïo siÚ zadaniem niezwykle trudnym.
Zdaïem sobie sprawÚ, ĝe specjaliĂci realizujÈcy reguïy specyfikacji przez przykïady
w praktyce — na czele ze mnÈ — sami sÈ sobie winni, bo to przecieĝ oni uĝywajÈ zdradliwych terminów technicznych, wprowadzajÈcych w bïÈd nie tylko ich samych, ale i wszystkich
tych, którzy próbowali wdroĝyÊ owe praktyki. Wtedy zdecydowaïem, ĝe jednym z celów tej
ksiÈĝki bÚdzie opracowanie spójnej terminologii, którÈ bÚdÈ mogli posïugiwaÊ siÚ wszyscy
czïonkowie spoïecznoĂci wytwórców oprogramowania. JeĂli zaleĝy nam na wiÚkszym zaangaĝowaniu w prace projektowe uĝytkowników biznesowych — co jest przecieĝ jednym
z naszych gïównych celów — musimy zaczÈÊ uĝywaÊ wïaĂciwych terminów do nazwania
wïaĂciwych rzeczy. Czas przestaÊ wprowadzaÊ zamieszanie!
Doskonale rozumiemy potrzebÚ zachowania spójnoĂci, gdy tworzymy specyfikacje.
Wiemy, ĝe musimy zachowaÊ powtarzalnoĂÊ terminów i unikaÊ wprowadzania pojÚÊ niejednoznacznych. Tyle ĝe jakoĂ zapominamy o tym, gdy zaczynamy mówiÊ o procesach.
Na przykïad gdy mówimy o ciÈgïej integracji w kontekĂcie specyfikacji przez przykïady, tak
naprawdÚ wcale nie chodzi nam o wykonywanie testów integracyjnych. Dlaczego wiÚc
mielibyĂmy uĝywaÊ tego terminu, a nastÚpnie wyjaĂniaÊ, czym róĝniÈ siÚ testy akceptacyjne
od testów integracyjnych? Zanim sam nie zaczÈïem uĝywaÊ terminu warsztat specyfikacji do
nazwania spotkania, w którym uczestniczÈ osoby odpowiedzialne za wspólne opracowanie
testów akceptacyjnych, miaïem spore trudnoĂci, aby przekonaÊ uĝytkowników biznesowych
do udziaïu w takich zgromadzeniach. Zwykïa zmiana nazwy sprawiïa, ĝe problem przestaï
istnieÊ. DziÚki uĝyciu lepszego glosariusza terminologicznego moĝna uniknÈÊ zupeïnie bezsensownych dysput, sprawiajÈc, ĝe wszyscy dobrze siÚ rozumiejÈ.

Dlaczego specyfikacja przez przykïady?
W pierwszej kolejnoĂci chciaïbym wyjaĂniÊ, dlaczego wybraïem termin „specyfikacja przez
przykïady” dla nazwania zbioru praktyk. Dlaczego nie zwinne testowanie akceptacyjne,
BDD czy ATDD?
Podczas konferencji „Domain Driven Design eXchange”, która odbyïa siÚ w 2010 roku
w Londynie3, Eric Evans stwierdziï, ĝe termin zwinny (ang. agile) straciï juĝ wszelkie znaczenie, bo obecnie wszystko moĝna nazwaÊ zwinnym. Niestety Eric ma racjÚ. Widziaïem
o wiele za duĝo zespoïów, próbujÈcych wdroĝyÊ proces, który nie miaï szans zakoñczenia siÚ
powodzeniem, choÊ wszystkim wydawaïo siÚ, ĝe etykietka agile w jakiĂ magiczny sposób
sprawi, ĝe okaĝe siÚ skuteczniejszy, niĝ byï w rzeczywistoĂci. Przecieĝ mamy do swojej dyspozycji ogromnÈ bibliotekÚ dostÚpnego piĂmiennictwa omawiajÈcego prawidïowe wdraĝanie
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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Aby odejĂÊ od tych wprowadzajÈcych zamieszanie niejasnoĂci oraz dyskusji na temat
tego, czy zwinne praktyki siÚ sprawdzajÈ, czy nie (i wyjaĂniÊ, co to wïaĂciwie znaczy byÊ
agile), w tej ksiÈĝce staram siÚ ze wszystkich siï unikaÊ terminu zwinny. Uĝywam go tylko
wtedy, gdy nawiÈzujÚ do zespoïów, które rozpoczÚïy realizacjÚ dobrze zdefiniowanych procesów zbudowanych na zasadach okreĂlonych w ManifeĂcie Agile. Tak wiÚc w sytuacji, gdy nie
mogÚ umieĂciÊ wtrÚtu ze sïowem „agile” w co drugim moim zdaniu, uĝycie terminu „zwinne
testowanie akceptacyjne” jest po prostu nie do przyjÚcia.
Opisane w tej ksiÈĝce praktyki nie stanowiÈ kompletnej metodyki tworzenia oprogramowania. SÈ za to uzupeïnieniem innych metod — zarówno tych bazujÈcych na iteracji, jak
i na przepïywach — zapewniajÈc dyscyplinÚ specyfikacji i testów, poprawiajÈc komunikacjÚ
miÚdzy interesariuszami i czïonkami zespoïów deweloperskich, ograniczajÈc liczbÚ zbÚdnych
przeróbek i uïatwiajÈc wprowadzanie zmian. Nie chcÚ zatem uĝywaÊ ĝadnego terminu
zawierajÈcego element „Driven Development” (a zwïaszcza Behavior-Driven Development —
BDD). Nie chodzi o to, ĝe mam coĂ przeciwko BDD. WrÚcz przeciwnie! Kocham BDD
i uwaĝam, ĝe wiÚkszoĂÊ z tego, co znajdziesz w tej ksiÈĝce, w rzeczywistoĂci stanowi kluczowy element BDD. Ale BDD równieĝ jest ofiarÈ problemu z nazewnictwem.
Znaczenie terminu BDD podlega ciÈgïym zmianom. Dan North, najwiÚkszy autorytet w kwestii metodyki BDD oraz czïowiek, który jako jeden z niewielu ma prawo decydowaÊ, czym jest i czym nie jest BDD, stwierdziï podczas konferencji „Agile Specifications,
BDD and Testing Exchange” w 2009 roku, ĝe BDD jest metodykÈ4. (A dokïadniej powiedziaï,
ĝe BDD jest: „zwinnÈ metodykÈ drugiej generacji, typu outside-in, pull-based, multiplestakeholder, multiple-scale, high-automation”). Aby uniknÈÊ nieporozumieñ i niejasnoĂci w kwestii róĝnicy pomiÚdzy definicjÈ BDD zaproponowanÈ przez Dana Northa a tym, co ja sam
uwaĝam za BDD, rezygnujÚ ze stosowania takĝe tego terminu. Ta ksiÈĝka mówi o precyzyjnie zdefiniowanym zestawie praktyk, które moĝna stosowaÊ w ramach róĝnych metod,
w tym równieĝ metodyki takiej jak BDD (jeĂli przyjÈÊ, ĝe BDD naprawdÚ jest metodykÈ).
Chciaïbym równieĝ uniknÈÊ naduĝywania terminu test. Wielu menedĝerów i uĝytkowników biznesowych niestety uwaĝa testy za aktywnoĂÊ uzupeïniajÈcÈ o czysto technicznej
naturze, a nie coĂ, w czym chcieliby braÊ udziaï. Przecieĝ majÈ od tego wyspecjalizowanych
testerów! Specyfikacja przez przykïady wymaga aktywnego uczestnictwa interesariuszy
i czïonków zespoïu dostarczajÈcego oprogramowanie, wïÈcznie z deweloperami, testerami
i analitykami. JeĂli nie moĝemy naduĝywaÊ terminu test, trudno mówiÊ o testowaniu historyjek, zwinnym testowaniu akceptacyjnym i posïugiwaÊ siÚ innymi, podobnymi okreĂleniami.
W ten oto sposób doszliĂmy do terminu specyfikacja przez przykïady, który staje siÚ
najsensowniejszym wyborem, poniewaĝ niesie najmniejszy bagaĝ negatywnych konotacji.

Wzorce procesów
Na model specyfikacji przez przykïady skïada siÚ kilka wzorców procesów, tj. etapów cyklu
ĝyciowego procesu wytwarzania oprogramowania, definiowanych w nieco szerszej perspektywie. Terminy, których uĝywam w tej ksiÈĝce w kontekĂcie specyfikacji przez przykïady,
4

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