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Rozdziaï 7.

Przed projektem
Czy kiedykolwiek czuãeĤ, İe projekt jest nie do zrealizowania, zanim jeszcze
rozpoczčãa sič jego realizacja? Taka sytuacja moİe mieþ miejsce, jeĤli prac nad
projektem nie poprzedzimy ustaleniem pewnych reguã. W przeciwnym razie
równie dobrze moİna od razu odmówiþ realizacji projektu i oszczčdziþ pieniĈdze
jego sponsora.
Na samym poczĈtku projektu musimy okreĤliþ wymagania. Samo wsãuchiwanie
sič w gãos uİytkowników nie wystarczy — wičcej informacji na ten temat moİna
znaleĮþ w podrozdziale „Kopalnia wymagaę”.
KonwencjonalnĈ wiedzĈ i sposobami zarzĈdzania ograniczeniami zajmiemy sič
w podrozdziale „RozwiĈzywanie niemoİliwych do rozwiĈzania ãamigãówek”.
W zaleİnoĤci od tego, czy pracujemy nad wymaganiami, analizĈ, kodowaniem,
czy testami, moİemy spodziewaþ sič róİnych problemów. W wičkszoĤci przypadków wspomniane problemy nie sĈ takie trudne, na jakie poczĈtkowo wyglĈdajĈ.
Nawet po rozwiĈzaniu tych problemów wciĈİ moİemy nie mieþ pewnoĤci, czy
projekt rzeczywiĤcie ma szanse powodzenia. Czy jest to tylko jakiĤ niepokojĈcy
nawyk, odruch, czy coĤ wičcej? W podrozdziale „Nie, dopóki nie jesteĤ gotowy”
moİna znaleĮþ sytuacje, kiedy naleİy zachowaþ zdrowy rozsĈdek i powaİnie
traktowaþ te ostrzegajĈce gãosy w naszych gãowach.
Zbyt szybkie rozpoczčcie projektu to jeden problem, ale zbyt dãugie oczekiwanie
bywa jeszcze bardziej niebezpieczne. W podrozdziale „Puãapka specyfikacji”
omówimy zalety specyfikacji na konkretnym przykãadzie.
I wreszcie, w podrozdziale „Okrčgi i strzaãki” przeanalizujemy kilka typowych
puãapek czyhajĈcych na programistów w ramach formalnych procesów i metodyk wytwarzania. įadna metoda nie zastĈpi myĤlenia, choþby byãĈ najlepiej
zaplanowana i obejmowaãa wszystkie znane „najlepsze praktyki”.
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JeĤli uda sič wyeliminowaþ te krytyczne problemy przed przystĈpieniem do wãaĤciwego projektu, bčdziemy mogli duİo skuteczniej unikaþ paraliİu analitycznego i sprawnie rozpoczĈþ prace nad projektem.

36

Kopalnia wymagañ
DoskonaãoĤþ osiĈga sič nie wtedy, kiedy nie moİna juİ nic dodaþ,
lecz gdy juİ niczego nie moİna ujĈþ…
Antoine de St. Exupéry, Ziemia, planeta ludzi, 1939
W wielu ksiĈİkach i podrčcznikach zbieranie wymagaę jest prezentowane jako
wczesna faza projektu. Samo sãowo „zbieranie” sugeruje istnienie jakiejĤ grupy
beztroskich analityków, którzy İywiĈ sič leİĈcymi wokóã orzeszkami wiedzy przy
pobrzmiewajĈcych cicho dĮwičkach symfonii Pastoralnej. „Zbieranie” wskazuje
na to, İe wymagania juİ istniejĈ, a nasza rola sprowadza sič tylko do ich odnalezienia, umieszczenia w koszyku i radosnego podĈİania naprzód.
RzeczywistoĤþ jest nieco inna. Wymagania rzadko sĈ dostčpne od rčki. Zwykle
sĈ raczej dobrze ukryte pod warstwami zaãoİeę, nieporozumieę i decyzji politycznych.
WSKAZÓWKA NR 51

Nie należy zbierać wymagań — należy je wydobywać z ukrycia.

Poszukiwanie wymagañ
Jak rozpoznaþ prawdziwe wymagania podczas przekopywania sič przez otaczajĈcy je muã? OdpowiedĮ jest jednoczeĤnie prosta i skomplikowana.
Prosta odpowiedĮ mówi, İe wymaganie to stwierdzenie dotyczĈce celu, który musi
byþ osiĈgničty. Dobre wymagania mogĈ obejmowaþ nastčpujĈce elementy:
z

Rekord pracownika moİe byþ przeglĈdany tylko przez wyznaczonĈ grupč
osób.

z

Temperatura gãowicy cylindra nie moİe przekraczaþ wartoĤci krytycznej,
której poziom zaleİy od rodzaju silnika.

z

Edytor bčdzie wyróİniaã sãowa kluczowe zaleİnie od typu edytowanego
pliku.

Okazuje sič jednak, İe bardzo niewiele wymagaę jest formuãowanych w tak jasnych sãowach, co znacznie komplikuje proces analizy wymagaę.
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Pierwsze zdanie z powyİszej listy równie dobrze uİytkownicy mogliby wyraziþ
sãowami: „Tylko przeãoİeni pracowników i pracownicy dziaãu personalnego mogĈ
przeglĈdaþ rekordy pracowników”. Czy takie stwierdzenie rzeczywiĤcie jest wymaganiem? Byþ moİe dzisiaj takie odczytanie tego zdania jest moİliwe, ale zawarto w nim zdecydowanie zbyt duİo elementów zaleİnych od polityki. Decyzje
polityczne stale podlegajĈ zmianom i jako takie nie powinny byþ trwale wpisywane w nasze wymagania. Zachčcamy do dokumentowania tych decyzji politycznych poza wymaganiami i do ewentualnego wiĈzania obu dokumentów za
pomocĈ hiperãĈczy. Wymaganie powinno byþ ogólnym stwierdzeniem i przekazywaþ programistom informacje polityczne w formie przykãadu scenariusza, który
musi byþ realizowany przez przyszãĈ implementacjč. Decyzje polityczne moİna
teİ wyraİaþ w formie metadanych sterujĈcych zachowaniem gotowej aplikacji.
To z pozoru nieistotne rozróİnienie ma zasadniczy wpãyw na sytuacjč programistów zaangaİowanych w projekt. JeĤli wymaganie jest wyraİone w ten sposób:
„Tylko personel moİe przeglĈdaþ rekord pracownika”, programista moİe byþ
zmuszony do kaİdorazowego kodowania stosownego testu, kiedy aplikacja uzyskuje dostčp do odpowiednich plików. JeĤli jednak to samo wyraİenie zostanie
wyraİone sãowami: „Tylko uprawnieni uİytkownicy majĈ dostčp do rekordu pracownika”, programista najprawdopodobniej zaprojektuje i zaimplementuje jakiĤ
system kontroli dostčpu. W razie zmiany polityki (co na pewno kiedyĤ nastĈpi)
aktualizacji bčdĈ wymagaãy tylko metadane uİywane przez ten system. W praktyce gromadzenie wymagaę w ten sposób naturalnie prowadzi do zaprojektowania systemu dziaãajĈcego w oparciu o metadane.
Podziaã na wymagania, politykč i implementacjč bywa bardzo nieczytelny w przypadku rozwaİaę poĤwičconych interfejsom uİytkownika. „System musi umoİliwiaþ uİytkownikowi wybór poİyczki terminowej” — tak moİe brzmieþ jasne
wymaganie. „Potrzebujemy listy wyboru z moİliwoĤciĈ wskazania poİyczki
terminowej” — to moİe, ale nie musi byþ wymaganie. JeĤli uİytkownicy koniecznie muszĈ dysponowaþ listĈ wyboru, mamy do czynienia z wymaganiem.
JeĤli jednak chodzi tylko o moİliwoĤþ wyboru, a kontrolka listy wyboru jest tylko
przykãadem, sytuacja nie jest juİ taka oczywista. W ramce w dalszej czčĤci tego
podrozdziaãu zostanie omówiony projekt, który zakoęczyã sič fiaskiem tylko
dlatego, İe ignorowano wymagania dotyczĈce interfejsu uİytkownika.
Bardzo waİne jest odkrycie powodów, dla których uİytkownicy wykonujĈ okreĤlone czynnoĤci, nie tylko sposobu ich wykonywania. WãaĤciwym celem tworzenia oprogramowania jest przecieİ rozwiĈzywanie problemów biznesowych,
nie bezrefleksyjna realizacja wymagaę. Dokumentowanie powodów uzasadniajĈcych poszczególne wymagania jest dla zespoãu projektowego bezcennym Įródãem informacji podczas podejmowania codziennych decyzji dotyczĈcych samej
implementacji.
Istnieje pewna prosta technika bliİszego poznawania wymagaę uİytkowników, która o dziwo nie cieszy sič zbyt duİĈ popularnoĤciĈ — wystarczy na
chwilč zostaþ uİytkownikiem. Piszemy system dla pracowników dziaãu wsparcia
technicznego? Warto poĤwičciþ kilka dni na odbieranie telefonów od klientów
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(w towarzystwie doĤwiadczonego pracownika odpowiedniego dziaãu). OtrzymaliĤmy zadanie automatyzacji systemu kontroli zasobów magazynowych? Moİe warto spčdziþ tydzieę w magazynie1. Oprócz moİliwoĤci zyskania gãčbszej
wiedzy o przyszãych sposobach uİywania naszego systemu ze zdziwieniem odkryjemy, jak pytanie: „Czy mogč usiĈĤþ obok i przez tydzieę przypatrywaþ sič
twojej pracy?” moİe pomóc w budowaniu zaufania i nawiĈzywaniu komunikacji
z przyszãymi uİytkownikami. Musimy tylko pamičtaþ, aby nigdy nie przeszkadzaþ przyszãym uİytkownikom!
WSKAZÓWKA NR 52

Aby myśleć jak użytkownik, należy z nim popracować.
Proces gromadzenia i poznawania wymagaę to takİe czas na nawiĈzywanie
kontaktów z przyszãymi uİytkownikami, próby zrozumienia ich oczekiwaę i nadziei wiĈzanych z budowanym przez nas systemem. Wičcej informacji na ten
temat moİna znaleĮþ w podrozdziale „Wielkie oczekiwania” w rozdziale 8.

Dokumentowanie wymagañ
Zaãóİmy, İe usiedliĤmy juİ przy jednym stole z uİytkownikami i próbujemy
wyciĈgnĈþ od nich jakieĤ ogólne wymagania. Wspólnie wypracowujemy kilka
prawdopodobnych scenariuszy, które doĤþ dobrze opisujĈ funkcje przyszãej
aplikacji. Jako profesjonaliĤci chcemy zapisaþ te wnioski i opublikowaþ gotowy
dokument, tak aby kaİdy (programiĤci, uİytkownicy koęcowi i sponsorzy projektu) mógã go uİywaþ jako podstawy do dalszych dyskusji.
Grupa odbiorców jest doĤþ szeroka.
Ivar Jacobson [Jac94] zaproponowaã model, w którym do gromadzenia wymagaę wykorzystuje sič przypadki uİycia. W ten sposób moİna opisywaþ konkretne scenariusze pracy z systemem — nie przez pryzmat interfejsu uİytkownika, tylko w sposób bardziej abstrakcyjny. W pracy Jacobsona zabrakão niestety
szczegóãów, stĈd tak wiele wspóãczesnych, zupeãnie odmiennych koncepcji dotyczĈcych ksztaãtu samych przypadków uİycia. Czy przypadki uİycia powinny
mieþ formalny, czy nieformalny charakter; czy powinny mieþ postaþ opisowego
tekstu, czy raczej dokumentu z precyzyjnie okreĤlonĈ strukturĈ (na przykãad
zbliİonĈ do formularza)? Jaki poziom szczegóãowoĤci bčdzie wãaĤciwy (zwaİywszy
na szerokĈ grupč odbiorców)?

1

Czy tydzieę to zbyt dãugo? Z pewnoĤciĈ nie, szczególnie jeĤli w tym czasie mamy obserwowaþ procesy, w których kierownictwo i szeregowi pracownicy dziaãajĈ w zupeãnie innych Ĥwiatach. W takim przypadku kierownictwo przedstawi nam jednĈ wizjč
funkcjonowania przedsičbiorstwa, ale kiedy zejdziemy pičtro niİej, odkryjemy zupeãnie innĈ rzeczywistoĤþ, której zrozumienie z natury rzeczy wymaga czasu.
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Czasem to interfejs jest właściwym systemem
W artykule opublikowanym w magazynie „Wired” (styczeń 1999, strona 176.) producent i muzyk Brian Eno opisał niewiarygodny przykład technologii — nowoczesną
konsoletę mikserską. Taka konsoleta pozwala na dosłownie wszystko, co tylko można
zrobić z dźwiękiem. Mimo to, zamiast umożliwiać muzykom tworzenie lepszych
utworów oraz szybciej i taniej nagrywać kolejne dzieła, konsoleta staje na drodze
procesu twórczego i mocno go zakłóca.
Aby lepiej zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, warto przyjrzeć się pracy inżynierów
dźwięku. Okazuje się, że ustawiają parametry dźwięku intuicyjnie. Przez lata wypracowują swoistą pętlę zmysłów łączącą ich uszy i palce — na tej podstawie ustawiają
suwaki wyciszania, obracają gałki itp. Co ciekawe, interfejs nowego miksera w żaden
sposób nie wykorzystuje tych zdolności i przyzwyczajeń. Przeciwnie — zmusza
użytkowników do wydawania poleceń za pomocą klawiatury i myszy. Zestaw funkcji
oferowany przez nowy mikser był wystarczająco bogaty, jednak sposób ich opakowania odbiegał od standardów i był wręcz egzotyczny. Funkcje potrzebne inżynierom
dźwięku zostały ukryte za niezrozumiałymi nazwami lub są dostępne dopiero po
użyciu nieintuicyjnych kombinacji podstawowych elementów.
Podstawowym wymaganiem stawianym przed nowym środowiskiem jest efektywne
wykorzystanie istniejących umiejętności użytkownika. Bezmyślne powielanie tego,
co już istnieje, nie gwarantuje co prawda postępu, jednak musimy znaleźć sposób
płynnego przejścia do przyszłości.
Na przykład inżynierowie dźwięku najprawdopodobniej woleliby otrzymać interfejs
z ekranem dotykowym, aby nadal mieć pod ręką namacalne kontrolki przynajmniej
zbliżone do tych oferowanych przez tradycyjne konsolety mikserskie, a jednocześnie
zyskać szersze możliwości zapewniane przez oprogramowanie (większe niż w przypadku fizycznych gałek i przełączników). Warunkiem sukcesu jest zapewnienie płynnego,
komfortowego przejścia pomiędzy znanymi rozwiązaniami a nowymi mechanizmami.
Przytoczony przykład ilustruje też naszą tezę, zgodnie z którą najlepsze narzędzia
muszą dostosowywać się do rąk rzemieślnika, który ich używa. W tym przypadku to
narzędzia budowane przez nas dla innych muszą dostosowywać się do ich potrzeb
i możliwości.

Jednym ze sposobów odczytywania przypadków uİycia jest zwracanie szczególnej uwagi na opisywane cele. Alistair Cockburn opracowaã artykuã opisujĈcy
ten model i zaproponowaã szablony, które moİna wykorzystaþ (w oryginalnej lub
zmienionej formie) jako punkt wyjĤcia ([Coc97a] oraz w internecie pod adresem
[URL 46]). Na rysunku 7.1 pokazano uproszczony przykãad takiego szablonu. Na
rysunku 7.2 przedstawiono przykãadowy przypadek uİycia.
Stosowanie formalnego szablonu w roli przypomnienia daje nam pewnoĤþ, İe
nasze przypadki uİycia zawsze bčdĈ obejmowaãy wszystkie niezbčdne informacje: parametry wydajnoĤci, informacje o innych zaangaİowanych stronach,
priorytet, czčstotliwoĤþ oraz rozmaite bãčdy i oczekiwane problemy, które mogĈ
pojawiþ sič w przyszãoĤci (tzw. wymagania niefunkcjonalne). Przypadki uİycia
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Rysunek 7.1. Szablon przypadku użycia autorstwa Cockburna
w tej formie stanowiĈ teİ doskonaãe miejsce dla komentarzy uİytkowników, jak:
„Nie, w razie wystĈpienia warunku X musimy raczej zrobiþ Y”. Szablon peãni
funkcjč gotowej agendy spotkaę z przyszãymi uİytkownikami naszych produktów.
Proponowana organizacja umoİliwia ãatwe porzĈdkowanie przypadków uİycia
w ramach struktur hierarchicznych, gdzie bardziej szczegóãowe przypadki uİycia
sĈ zagnieİdİane w ramach przypadków wyİszego poziomu. Na przykãad pãatnoĤci kartĈ debetowĈ i kartĈ kredytowĈ to wyspecjalizowane formy transakcji
kartĈ pãatniczĈ.

Diagramy przypadków uĝycia
Przepãyw pracy moİna wyraİaþ na diagramach czynnoĤci UML, zaĤ diagramy
klas na poziomie pojčciowym mogĈ byþ z powodzeniem wykorzystywane do modelowania interesujĈcych nas procesów biznesowych. Prawdziwe przypadki uİycia majĈ jednak postaþ tekstowych opisów z okreĤlonĈ hierarchiĈ i wzajemnymi
odwoãaniami. Przypadki uİycia mogĈ zawieraþ hiperãĈcza do innych przypadków
uİycia i mogĈ byþ zagnieİdİane w ramach pozostaãych przypadków.
Wielu programistów nie moİe uwierzyþ, İe ktokolwiek moİe powaİnie traktowaþ
pomysã dokumentowania tak szczegóãowych informacji, rysujĈc ludziki zãoİone
z kilku linii (patrz rysunek 7.3). Nie powinniĤmy jednak przywiĈzywaþ sič do jakiejkolwiek notacji; powinniĤmy raczej wybieraþ tč metodč, która pozwala najskuteczniej komunikowaþ wymagania naszym odbiorcom.
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Rysunek 7.2. Przykładowy przypadek użycia

Rysunek 7.3. Przypadki użycia w notacji UML — nawet dziecko to potrafi!
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Zbyt duĝa liczba szczegóïów
Jednym z najwičkszych zagroİeę podczas sporzĈdzania dokumentu z wymaganiami jest dĈİenie do zapisania zbyt wielu szczegóãów. Dobre dokumenty o wymaganiach zachowujĈ swojĈ abstrakcyjnoĤþ. W przypadku wymagaę najprostsze
stwierdzenia, które moİliwie precyzyjnie wyraİajĈ potrzeby biznesowe, sprawdzajĈ sič zdecydowanie najlepiej. Nie chodzi jednak o przesadnĈ ogólnikowoĤþ
— w naszych wymaganiach musimy uwzglčdniþ niezmienniki semantyczne,
a konkretne lub bieİĈce praktyki naleİy udokumentowaþ raczej w formie polityki.
Wymagania to nie architektura. Wymagania to nie projekt ani interfejs uİytkownika. Wymagania to koniecznoĤþ.

WidzieÊ dalej
Problem roku 2000 czčsto kojarzy sič z krótkowzrocznymi programistami, którzy
desperacko poszukiwali moİliwoĤci oszczčdzenia choþby kilku bajtów pamičci
w czasach, gdy najwičksze komputery dysponowaãy mniejszĈ iloĤciĈ pamičci niİ
wspóãczesny pilot do telewizora.
W rzeczywistoĤci nie byãa to ani wina programistów, ani problem niedostatecznej iloĤci pamičci. GdybyĤmy mieli kogokolwiek winiþ za to niedopatrzenie,
za bãĈd odpowiadajĈ raczej analitycy i projektanci systemów. Problem roku 2000
miaã dwie przyczyny — nieumiejčtnoĤþ przewidywania sytuacji poza bieİĈcĈ
praktykĈ biznesowĈ oraz naruszanie zasady DRY.
Firmy posãugiwaãy sič skróconym, dwucyfrowym formatem zapisu lat na dãugo
przed pojawieniem sič komputerów. Byãa to powszechna praktyka. Dziaãanie
wczesnych aplikacji przetwarzajĈcych dane ograniczaão sič do automatyzacji
istniejĈcych procesów biznesowych, stĈd powielenie bãčdnego zapisu. Nawet
gdyby architektura narzucaãa programistom stosowanie dwucyfrowych reprezentacji lat w danych wejĤciowych, raportach i bazie danych, powinna istnieþ
jakaĤ abstrakcja DATA, która „wiedziaãaby”, İe te dwie cyfry to tylko skrócona
forma rzeczywistej daty.
WSKAZÓWKA NR 53

Abstrakcje żyją dłużej niż szczegóły.
Czy „widzieþ dalej” wymaga od nas przewidywania przyszãoĤci? Nie — chodzi
raczej o zapisywanie wymagaę w nastčpujĈcy sposób:
System czčsto korzysta z abstrakcji DATA. System bčdzie implementowaã
usãugi zwiĈzane z tĈ abstrakcjĈ, jak formatowanie, zapisywanie czy
operacje matematyczne, w spójny i uniwersalny sposób.
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Wymagania w tej formie okreĤlajĈ tylko to, İe system bčdzie operowaã na datach.
MogĈ teİ sugerowaþ, İe na datach bčdĈ wykonywane jakieĤ dziaãania matematyczne. MogĈ wskazywaþ, İe daty bčdĈ dodatkowo przechowywane w rozmaitych
formatach. Mamy tutaj do czynienia z ogólnymi wymaganiami dotyczĈcymi moduãu lub klasy DATA.

Jeszcze tylko jedna malutka funkcja…
Wiele projektów koęczy sič niepowodzeniem wskutek niekontrolowanego rozszerzania zakresu prac, czyli zjawiska okreĤlanego mianem przerostu funkcji.
Mamy tutaj do czynienia z pewnym aspektem syndromu gotowanej İaby z podrozdziaãu „Zupa z kamieni i gotowane İaby” w rozdziale 1. Co moİemy zrobiþ,
aby zapobiec wpadničciu w puãapkč zbyt wielu wymagaę?
W literaturze moİna znaleĮþ opisy wielu róİnych miar, jak liczba zgãoszonych
i usuničtych bãčdów, gčstoĤþ usterek, spójnoĤþ, zwiĈzki, punkty funkcyjne, wiersze kodu itp. WartoĤci tych miar moİna Ĥledziþ rčcznie lub za pomocĈ odpowiedniego oprogramowania.
Okazuje sič jednak, İe tylko w niewielkiej czčĤci projektów aktywnemu Ĥledzeniu podlegajĈ wymagania. Oznacza to, İe uczestnicy tych raportów nie majĈ
moİliwoĤci raportowania o zmianach zakresu prac — tego, kto İĈdaã poszczególnych funkcji, kto zatwierdziã te wnioski, jaka jest ãĈczna liczba zaakceptowanych
wymagaę itp.
Kluczem do zarzĈdzania wzrostem liczby wymagaę jest jasne stwierdzenie, İe
kaİda nowa funkcja wydãuİa termin przekazania gotowego produktu sponsorom
projektu. Kiedy projekt jest opóĮniony o rok wzglčdem poczĈtkowych szacunków
i kiedy wszyscy dookoãa zaczynajĈ formuãowaþ wzajemne oskarİenia, warto dysponowaþ precyzyjnym, kompletnym obrazem tego, jak i kiedy zanotowano wzrost
liczby wymagaę.
Bardzo ãatwo wpaĤþ w wir „tylko jednej dodatkowej funkcji”, jednak uwaİne
Ĥledzenie wymagaę moİe nam uãatwiþ odkrycie, İe ta tylko jedna dodatkowa
funkcja to tak naprawdč juİ pičtnasty element dodany w tym miesiĈcu.

Utrzymywanie glosariusza
W momencie przystĈpienia do rozmowy o wymaganiach uİytkownicy i eksperci
z danej dziedziny zaczynajĈ uİywaþ pewnych terminów, które majĈ dla nich
specyficzne znaczenie. MogĈ na przykãad odróİniaþ klienta od kupujĈcego. W takim przypadku zamienne stosowanie obu sãów w systemie byãoby niewãaĤciwe.
Warto wičc utworzyþ i utrzymywaþ glosariusz na potrzeby projektu, czyli jedno
miejsce, w którym bčdĈ definiowane wszystkie terminy i sãownictwo uİywane
w ramach projektu. Wszyscy uczestnicy projektu, od uİytkowników koęcowych
po pracowników dziaãu wsparcia, powinni posãugiwaþ sič tym glosariuszem, aby
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zachowywaþ spójnoĤþ terminologii. Oznacza to, İe glosariusz powinien byþ powszechnie dostčpny — to jeden z argumentów przemawiajĈcych za dokumentacjĈ udostčpnianĈ na stronach WWW (wrócimy do tego tematu w dalszej czčĤci
tego podrozdziaãu).
WSKAZÓWKA NR 54

Należy stosować glosariusz projektu.
Bardzo trudno pomyĤlnie zakoęczyþ projekt, w którym uİytkownicy i programiĤci stosujĈ odmienne nazwy dla tych samych elementów czy zdarzeę lub — co
gorsza — odwoãujĈ sič do róİnych aspektów, posãugujĈc sič tĈ samĈ nazwĈ.

Dokumenty sÈ dla wszystkich
W podrozdziale „Pisanie przede wszystkim” w rozdziale 8. omówimy problem
publikowania dokumentów projektu w wewnčtrznych serwisach WWW, tak aby
zapewniþ ãatwy dostčp do tych dokumentów wszystkim uczestnikom projektu.
Proponowana metoda dystrybucji dokumentacji jest szczególnie przydatna
w przypadku dokumentów poĤwičconych wymaganiom.
PrezentujĈc wymagania w formie dokumentu hipertekstowego, moİemy skuteczniej odpowiadaþ na oczekiwania róİnych odbiorców — kaİdy czytelnik moİe
znaleĮþ w tego rodzaju dokumentach to, co go interesuje. Sponsorzy projektu
mogĈ otrzymywaþ informacje na wysokim poziomie abstrakcji, które dadzĈ im
pewnoĤþ co do speãniania celów biznesowych. ProgramiĤci mogĈ uİywaþ hiperãĈczy do wygodnego przechodzenia do coraz bardziej szczegóãowych informacji (nawet na poziomie odwoãaę do odpowiednich definicji lub specyfikacji inİynierskich).
Model, w którym dokumentacja jest umieszczana na stronach internetowych,
eliminuje teİ problem typowych, opasãych tomów zatytuãowanych Analiza wymagaę, których nikt nigdy nie czyta i które stajĈ sič nieaktualne, zanim obeschnie tusz na papierze.
JeĤli coĤ jest internecie, jest szansa, İe nawet programiĤci to przeczytajĈ.

Pokrewne podrozdziaãy
z

„Zupa z kamieni i gotowane İaby” w rozdziale 1.

z

„Odpowiednio dobre oprogramowanie” w rozdziale 1.

z

„Okrčgi i strzaãki” w rozdziale 7.

z

„Pisanie przede wszystkim” w rozdziale 8.

z

„Wielkie oczekiwania” w rozdziale 8.
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Wyzwania
z

Czy uİywasz oprogramowania, które piszesz? Czy moİna dobrze zgromadziþ i zrozumieþ wymagania bez samodzielnego sprawdzenia oprogramowania?

z

Wybierz jakiĤ problem niezwiĈzany z komputerami, który wãaĤnie musisz
rozwiĈzaþ. Opracuj wymagania dla rozwiĈzania tego problemu (bez uİycia
komputera).

ýwiczenia
42. Które z poniİszych zdaę zasãugujĈ na miano peãnowartoĤciowych wymagaę? Spróbuj (jeĤli to moİliwe) inaczej wyraziþ zdania, które nie speãniajĈ
warunków dobrych wymagaę.

Patrz
odpowiedź 42.
w dodatku B.

1. Czas odpowiedzi musi byþ krótszy niİ 500 ms.
2. Okna dialogowe bčdĈ miaãy szary kolor tãa.
3. Aplikacja zostanie zorganizowana jako pewna liczba procesów frontowych
oraz jeden serwer wewnčtrzny.
4. JeĤli uİytkownik poda znaki nienumeryczne w polu numerycznym,
system odtworzy dĮwičk ostrzegawczy i odrzuci wprowadzonĈ wartoĤþ.
5. Kod i dane aplikacje nie mogĈ zajmowaþ wičcej niİ 256 kB.

37

RozwiÈzywanie niemoĝliwych
do rozwiÈzania ïamigïówek
Gordios, król Frygii, zawiĈzaã kiedyĤ wčzeã, którego nikt nie potrafiã rozsupãaþ.
Mówiono, İe ten, kto rozwiĈİe zagadkč wčzãa gordyjskiego, zdobčdzie wãadzč
nad AzjĈ. Zagadkč rozwiĈzaã dopiero Aleksander Wielki, który przeciĈã wčzeã
mieczem. Okazaão sič, İe wystarczyãa tylko inna interpretacja wymagaę — to
wszystko… i rzeczywiĤcie Aleksander podbiã znacznĈ czčĤþ Azji.
Od czasu do czasu odkrywamy gdzieĤ w Ĥrodku projektu, İe nie potrafimy zrobiþ
choþby kroku naprzód. Trafiamy na przeszkodč niemoİliwĈ do rozwiĈzania, jak
nieumiejčtnoĤþ radzenia sobie z jakĈĤ technologiĈ czy fragment kodu, który
okazuje sič duİo trudniejszy do napisania, niİ poczĈtkowo zakãadaliĤmy. Byþ
moİe problem rzeczywiĤcie wydaje sič niemoİliwy do rozwiĈzania. Czy jednak
rzeczywiĤcie jest taki trudny, na jaki wyglĈda?
Przeanalizujmy tradycyjne ukãadanki — wszystkie te kãopotliwe ksztaãty z drewna, stali lub plastiku, które tak czčsto znajdujemy pod choinkĈ lub na wyprzedaİach niepotrzebnych rzeczy. Zwykle wystarczy przenieĤþ okrĈgãy ksztaãt w inne
miejsce, umieĤciþ klocek w ksztaãcie T w okreĤlonym miejscu itp.

Kup książkę

Poleć książkę

228 X

Rozdziaã 7.

Przed projektem

Przenosimy wičc okrĈgãy ksztaãt lub próbujemy umieĤciþ klocek w ksztaãcie litery
T w okreĤlonym miejscu, aby szybko odkryþ, İe to oczywiste rozwiĈzanie nie zdaje
egzaminu. Ukãadanek nie moİna rozwiĈzywaþ w ten sposób. To, İe rozwiĈzanie
nie jest oczywiste, nie powstrzymuje ludzi przed próbami wielokrotnego powtarzania tych samych czynnoĤci w przekonaniu, İe ãamigãówka musi mieþ jakieĤ
rozwiĈzanie.
To oczywiste, İe w ten sposób nie moİna dojĤþ do rozwiĈzania. RozwiĈzanie leİy
gdzie indziej. Sekretem ukãadanki jest identyfikacja rzeczywistych (nie wyobraİonych) ograniczeę i znalezienie rozwiĈzania w ich ramach. Niektóre ograniczenia majĈ bezwzglčdny charakter; inne majĈ raczej postaþ nieuzasadnionych
uprzedzeę. Ograniczenia bezwzglčdne muszĈ byþ przestrzegane niezaleİnie od
tego, czy sprawiajĈ wraİenie nielogicznych lub wrčcz gãupich. IstniejĈ teİ pozorne
ograniczenia, które nie majĈ nic wspólnego z rzeczywistoĤciĈ. Istnieje na przykãad stara sztuczka znana bywalcom barów, która polega na wzičciu nowej,
zamkničtej butelki szampana i przyjmowaniu zakãadów, jakoby moİna z niej
wypiþ piwo. Caãa sztuka polega na odwróceniu butelki do góry nogami i wlaniu
niewielkiej iloĤci piwa do wgãčbienia na jej spodzie. Wiele problemów dotyczĈcych
oprogramowania moİna rozwiĈzaþ w równie przebiegãy sposób.

Stopnie swobody
Popularne wyraİenie „wykraczaþ myĤlami poza schematy” (ang. thinking outside the box) zachčca nas do identyfikacji ograniczeę, które w naszym przypadku
nie znajdujĈ zastosowania, i do ich ignorowania.
Przytoczona koncepcja nie jest jednak w peãni sãuszna. JeĤli tym „schematem”
jest warunek graniczny, problem polega raczej na znalezieniu schematu, który
co najwyİej moİe byþ istotnie szerszy, niİ poczĈtkowo sĈdzimy.
Kluczem do rozwiĈzania ukãadanki jest zarówno rozpoznanie krčpujĈcych nas
ograniczeę, jak i stopni swobody, którymi dysponujemy — dopiero na tej podstawie moİemy znaleĮþ wyjĤcie z sytuacji. WãaĤnie dlatego ukãadanki sĈ takie
kãopotliwe; czčsto zbyt pochopnie rezygnujemy z potencjalnych rozwiĈzaę.
Czy potrafimy na przykãad poãĈczyþ wszystkie punkty na poniİszym rysunku
i wróciþ do punktu wyjĤcia, rysujĈc zaledwie trzy proste odcinki (bez odrywania
dãugopisu od papieru ani dwukrotnego rysowania odcinka ãĈczĈcego te same
punkty) [Hol78]?

Musimy zmierzyþ sič ze wszystkimi przyjčtymi z góry wyobraİeniami i oceniþ,
czy rzeczywiĤcie reprezentujĈ fizyczne ograniczenia.
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Problemem nie jest wičc to, czy myĤlimy schematycznie, czy potrafimy wyjĤþ poza
schematy. Kluczem do rozwiĈzania jest raczej znalezienie schematu — identyfikacja faktycznych ograniczeę.
WSKAZÓWKA NR 55

Nie należy wykraczać myślami poza schemat — należy raczej znaleźć ten
schemat.
W razie napotkania szczególnie kãopotliwego problemu warto zapisaþ sobie
wszystkie moİliwe Ĥcieİki rozwiĈzania, które na tym etapie potrafimy dostrzec.
Nie naleİy niczego pomijaþ, choþby wydawaão sič zupeãnie niepraktyczne lub
wrčcz gãupie. Dopiero po sporzĈdzeniu tej listy warto jĈ uwaİnie przejrzeþ i wyjaĤniþ, dlaczego ta czy inna Ĥcieİka nie doprowadzi do szczčĤliwego koęca. Czy na
pewno? Potrafimy to udowodniþ?
Przypomnijmy sobie historič konia trojaęskiego — nowatorskiego rozwiĈzania
problemu, który wydawaã sič niemoİliwy do rozwiĈzania. Jak niepostrzeİenie
przerzuciþ wojsko do dobrze ufortyfikowanego miasta? JesteĤmy pewni, İe koncepcja „przez gãównĈ bramč” poczĈtkowo byãa odrzucana jako samobójcza.
Warto przypisywaþ poszczególne ograniczenia do kategorii i nadawaþ im priorytety. Kiedy stolarze przystčpujĈ do projektu, zaczynajĈ od cičcia najdãuİszych
fragmentów drewna, by nastčpnie odpowiednio pociĈþ pozostaãe fragmenty.
W ten sam sposób chcemy najpierw identyfikowaþ najbardziej krčpujĈce ograniczenia i umieszczaþ pozostaãe ograniczenia w ich ramach.
RozwiĈzanie zagadki czterech punktów ãĈczonych trzema odcinkami moİna
znaleĮþ w dodatku B.

Musi istnieÊ prostszy sposób!
Zdarza sič, İe pracujemy nad rozwiĈzaniem problemu, który sprawia wraİenie
duİo trudniejszego, niİ jest w rzeczywistoĤci. Czčsto sĈdzimy, İe obraliĤmy
niewãaĤciwĈ drogč — musi przecieİ istnieþ prostszy sposób osiĈgničcia celu! Byþ
moİe juİ teraz nie jesteĤmy w stanie dotrzymaþ harmonogramu lub wrčcz popadamy w rozpacz, tracĈc wiarč w moİliwoĤþ prawidãowego funkcjonowania systemu, poniewaİ jakiĤ problem wydaje sič „niemoİliwy do rozwiĈzania”.
W takich przypadkach powinniĤmy zatrzymaþ sič na chwilč i zadaþ sobie kilka
pytaę:
z

Czy istnieje prostszy sposób?

z

Czy rozwiĈzujemy wãaĤciwy problem, czy natrafiliĤmy tylko na zewnčtrznĈ
przeszkodč technicznĈ?

z

Dlaczego w ogóle analizowana kwestia jest problemem?

z

Co sprawia, İe jego rozwiĈzanie jest trudne?
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z

Czy nie ma innego rozwiĈzania?

z

Czy w ogóle musimy to robiþ?

Próby odpowiedzenia sobie na te pytania nierzadko prowadzĈ do zaskakujĈcych
odkryþ. W wielu przypadkach wystarczy ponowna interpretacja wymagaę, aby
pozbyþ sič caãego zbioru problemów (tak jak w przypadku wčzãa gordyjskiego).
Wszystko, czego nam trzeba, to prawdziwe ograniczenia, nietrafione ograniczenia
oraz wiedza, jak je rozróİniaþ.

Wyzwania

38

z

Spróbuj z dystansu spojrzeþ na dowolny trudny problem, który wãaĤnie
próbujesz rozwiĈzaþ. Czy moİesz po prostu przeciĈþ ten wčzeã gordyjski?
Zadaj sobie wymienione powyİej pytania, w szczególnoĤci: „Czy nie ma
innego rozwiĈzania?”.

z

Czy zbiór ograniczeę byã znany w momencie podpisywania kontraktu na
bieİĈcy projekt? Czy zdefiniowane wówczas ograniczenia wciĈİ sĈ aktualne
i czy ich interpretacja zachowaãa swojĈ wartoĤþ?

Nie, dopóki nie jesteĂ gotowy
Czasem chwila zawahania moİe byþ wybawieniem.
James Thurber, The Glass in the Field
Najlepsi wykonawcy majĈ jednĈ wspólnĈ cechč: wiedzĈ, kiedy zaczĈþ i kiedy
skoęczyþ. Nurek stoi na trampolinie i czeka na idealny moment do skoku. Dyrygent nieruchomo stoi przed orkiestrĈ z uniesionymi rčkami aİ do momentu,
w którym uzna, İe to najlepszy czas na rozpoczčcie koncertu.
My takİe chcemy byþ wielkimi wykonawcami. Musimy wsãuchiwaþ sič w gãos
podpowiadajĈcy: „Zaczekaj”. JeĤli siadamy do pisania kodu i stale nachodzĈ
nas jakieĤ wĈtpliwoĤci, nie moİemy ich lekcewaİyþ.
WSKAZÓWKA NR 56

Należy słuchać uporczywych wątpliwości — nie wolno zaczynać pracy,
dopóki nie jest się gotowym.
Istniaã kiedyĤ model trenowania tenisa okreĤlany mianem „gry wewnčtrznej”.
Trening polegaã na wielogodzinnym przebijaniu piãek nad siatkĈ bez zwracania
szczególnej uwagi na precyzjč — chodzião raczej o ocenč miejsca upadania piãki
wzglčdem jakiegoĤ celu (zwykle krzesãa).Celem tych þwiczeę byão trenowanie
podĤwiadomoĤci i refleksu, tak aby zawodnik potrafiã bez zastanowienia wybieraþ wãaĤciwy sposób uderzenia piãki.
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Jako programiĤci robimy mniej wičcej to samo przez caãĈ karierč. Próbujemy
rozmaitych rozwiĈzaę i sprawdzamy, które z nich zdajĈ egzamin, a które okazaãy sič nietrafione. Z czasem gromadzimy rozmaite doĤwiadczenia i wiedzč.
Kiedy zmagamy sič z uporczywymi wĈtpliwoĤciami lub nasze doĤwiadczenie
podpowiada nam, aby obraþ innĈ drogč, warto z tych „podszeptów” skorzystaþ.
Byþ moİe nie jesteĤmy w stanie dokãadnie wskazaþ palcem, co nam sič nie
podoba, ale wystarczy trochč czasu, aby obecne wĈtpliwoĤci przerodziãy sič w coĤ
bardziej namacalnego — konkretny problem do rozwiĈzania. Wytwarzanie oprogramowania wciĈİ nie jest naukĈ. Moİemy wičc pozwoliþ sobie na udziaã instynktu w realizowanych przedsičwzičciach.

Uzasadniona obawa czy niepotrzebna zwïoka?
Kaİdy boi sič pustej kartki papieru. Rozpoczynanie nowego projektu (lub nawet
rozpoczynanie prac nad nowym moduãem w ramach istniejĈcego projektu) bywa
bardzo irytujĈcym doĤwiadczeniem. Wielu programistów wolaãoby jak najdãuİej
odkãadaþ te szczególnie trudne, poczĈtkowe fazy projektu. Jak w takim razie
stwierdziþ, czy mamy do czynienia z nieuzasadnionĈ grĈ na zwãokč, czy odpowiedzialnym oczekiwaniem na zgromadzenie wszystkich niezbčdnych elementów?
W naszym przypadku najskuteczniejszĈ technikĈ radzenia sobie w tych okolicznoĤciach jest tworzenie prototypów. Naleİy wybraþ obszar, który wydaje nam
sič szczególnie kãopotliwy, i przystĈpiþ do tworzenia rozwiĈzaę potwierdzajĈcych
lub obalajĈcych te zaãoİenia. W wičkszoĤci przypadków tworzenie prototypów
prowadzi do jednej z dwóch sytuacji. Z jednej strony, krótko po przystĈpieniu
do tych eksperymentów moİemy uznaþ, İe tracimy czas. To zniechčcenie czčsto
pokazuje, İe poczĈtkowe obawy byãy spowodowane tylko niechčciĈ do pierwszych faz projektu. Warto wówczas przerwaþ prace nad prototypami i przejĤþ
do wãaĤciwego wytwarzania.
Z drugiej strony, podczas tworzenia prototypów moİemy nagle odkryþ, İe któreĤ
z podstawowych zaãoİeę dotyczĈcych danego projektu byão bãčdne. Co wičcej,
bčdziemy potrafili jasno okreĤliþ, jak zmieniþ i wyraziþ na nowo to zaãoİenie.
W takim przypadku moİemy w poczuciu komfortu przerwaþ prace nad prototypami i przystĈpiþ do realizacji wãaĤciwego projektu (z uwzglčdnieniem skorygowanej wiedzy). Instynkt nas nie zawiódã — wãaĤnie oszczčdziliĤmy sobie i naszemu zespoãowi mnóstwo wysiãku, który w przeciwnym razie poszedãby na marne.
JeĤli decydujemy sič na przygotowanie prototypu jako sposobu lepszego zbadania Įródeã swojego niepokoju, koniecznie musimy pamičtaþ o pierwotnych
przyczynach tej decyzji. OstatniĈ rzeczĈ, której nam potrzeba, jest poĤwičcenie
wielu tygodni na powaİne prace programistyczne tylko po to, aby wreszcie
przypomnieþ sobie, İe pracujemy tylko nad prototypem.
Proponowany model jest teİ przejawem cynizmu — ãatwiej zyskaþ politycznĈ
akceptacjč dla eksperymentu z prototypem niİ prostego stwierdzenia: „Mam
obawy co do tego projektu” i ostentacyjnego rozpoczčcia ukãadania pasjansa.
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Omów syndrom obaw przed poczĈtkiem projektu ze swoimi wspóãpracownikami. Czy inni doĤwiadczajĈ tego samego? Czy gãoĤno wyraİajĈ
swoje obawy? Jakich sztuczek uİywajĈ do radzenia sobie z tym problemem? Czy caãa grupa jest zaangaİowana w rozwiewanie obaw poszczególnych czãonków zespoãu, czy raczej wywiera dodatkowĈ presjč?

Puïapka specyfikacji
Pilot lĈdujĈcy zachowuje status pilota prowadzĈcego do momentu zejĤcia
na wysokoĤþ decyzyjnĈ, kiedy prowadzĈcy pilot nielĈdujĈcy przejmuje zadania
nieprowadzĈcego pilota lĈdujĈcego, chyba İe ten drugi wyda komendč „odejĤcie”.
W takim przypadku nielĈdujĈcy pilot prowadzĈcy dalej prowadzi, a lĈdujĈcy
pilot nieprowadzĈcy dalej nie prowadzi aİ do nastčpnej komendy „lĈduj”
lub „odejĤcie”. W zwiĈzku z ostatnimi nieporozumieniami dotyczĈcymi tych
przepisów, uznaãem, İe naleİy je doprecyzowaþ.
Memorandum linii British Airways
cytowane w piĤmie „Pilot Magazine”, grudzieę 1996
Specyfikacja programu to proces przetwarzania wymagaę i ich redukowania do
punktu, w którym programista moİe efektywnie korzystaþ ze swoich umiejčtnoĤci. Tworzenie specyfikacji to akt komunikacji, wyjaĤniania i precyzowania faktów w sposób pozwalajĈcy wyeliminowaþ najwaİniejsze niejasnoĤci. Oprócz
przesãania dla programisty, który bčdzie pracowaã nad poczĈtkowĈ implementacjĈ, specyfikacja jest teİ zapisem dla przyszãych pokoleę programistów, którzy
bčdĈ konserwowali i rozszerzali ten kod. Specyfikacja jest teİ swoistĈ umowĈ
z uİytkownikiem — zapisem jego potrzeb i nieformalnym kontraktem potwierdzajĈcym, İe system w swojej ostatecznej formie bčdzie speãniaã konkretne
wymaganie.
Pisanie specyfikacji to duİa odpowiedzialnoĤþ.
Problem w tym, İe wielu projektantów nie wie, kiedy przestaþ. PracujĈ w poczuciu, İe zadanie jest wykonane dopiero po zapisaniu kaİdego, choþby najdrobniejszego szczegóãu.
Taka metoda jest bãčdna z kilku powodów. Po pierwsze, wiara w to, İe jakakolwiek specyfikacja moİe uwzglčdniaþ wszystkie szczegóãy i niuanse systemu bĈdĮ
jego wymagaę, jest przejawem naiwnoĤci. W ograniczonych dziedzinach problemów istniejĈ zwykle formalne metody opisywania systemów, co jednak nie zwalnia projektanta z obowiĈzku wyjaĤnienia znaczenia stosowanej notacji uİytkownikom koęcowym — İadna notacja nie eliminuje problemu interpretacji przez
czãowieka. Nawet bez problemów zwiĈzanych z tĈ interpretacjĈ trudno oczekiwaþ, aby przecičtny uİytkownik potrafiã precyzyjnie okreĤliþ, czego oczekuje od
nowego systemu. Nawet jeĤli uİytkownicy twierdzĈ, İe rozumiejĈ wymagania,
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i podpisujĈ przygotowany przez nas 200-stronicowy dokument, moİemy byþ
pewni, İe kiedy zobaczĈ dziaãajĈcy system, zasypiĈ nas İĈdaniami zmian.
Po drugie, pewnym problemem jest ograniczony potencjaã wyraİania myĤli w naszym jčzyku. Wszystkie techniki prezentowania informacji w formie diagramów
oraz metody formalne opierajĈ sič na zapisach dotyczĈcych wykonywanych operacji wyraİonych w konkretnym jčzyku2. Praktyka pokazuje, İe jčzyki naturalne
nie najlepiej sprawdzajĈ sič w tej roli. Wystarczy spojrzeþ na sãownictwo stosowane w dowolnej umowie — prawnicy dĈİĈcy do maksymalnej precyzji posãugujĈ sič wyjĈtkowo nienaturalnym jčzykiem.
Zachčcamy do prostego eksperymentu. Spróbujmy napisaþ krótki tekst, który
wyjaĤni odbiorcy, jak wiĈzaþ sznurowadãa. Do dzieãa!
Kaİdy, kto ma z tym zadaniem podobne problemy do nas, napisze: „Owię teraz
kciuk i palec wskazujĈcy, tak aby wolny koniec wszedã pod lewe sznurowadão…”
lub coĤ równie niezrozumiaãego. To zadziwiajĈco trudne zadanie. Co ciekawe,
wičkszoĤþ z nas wiĈİe buty, w ogóle nie myĤlĈc o tej czynnoĤci.
WSKAZÓWKA NR 57

Niektóre rzeczy lepiej robić, niż o nich mówić.
I wreszcie po trzecie, istnieje problem kaftana bezpieczeęstwa. Projekt, który nie
pozostawia kodujĈcemu İadnego pola do implementacji, uniemoİliwia mu peãne
pokazanie swoich umiejčtnoĤci. Niektórzy twierdzĈ, İe wãaĤnie takie rozwiĈzanie
jest najlepsze, ale nie majĈ racji. Czčsto wãaĤnie podczas kodowania ujawniajĈ
sič pewne potencjalne opcje. Nierzadko podczas kodowania myĤlimy sobie:
„Ciekawe, poniewaİ zakodowaãem tč funkcjč w ten sposób, mógãbym uzupeãniþ jĈ o pewne dodatkowe rozwiĈzanie dosãownie w pičþ minut” lub
„Specyfikacja mówi, İe mam zrobiþ to i to, ale niemal identyczne rezultaty
mogč osiĈgnĈþ w inny sposób, poĤwičcajĈc na to dwa razy mniej czasu”.
Nie powinniĤmy, oczywiĤcie, zbyt pochopnie wprowadzaþ zmian w projekcie, ale
warto pamičtaþ, İe nawet nie dostrzeglibyĤmy wspomnianych okazji, gdy ten
projekt byã zbyt precyzyjny.
Jako pragmatyczni programiĤci powinniĤmy postrzegaþ gromadzenie wymagaę,
projektowanie i implementacje jako odmienne aspekty tego samego procesu
— procesu dostarczania systemu wysokiej jakoĤci. Nie warto inwestowaþ w Ĥrodowiska, gdzie zbieranie wymagaę, pisanie specyfikacji i samo kodowanie ma
postaþ odrčbnych, odizolowanych czynnoĤci. PowinniĤmy raczej wdraİaþ modele
ãĈczĈce te elementy, gdzie specyfikacja i implementacja stanowiĈ tylko róİne
aspekty jednego procesu identyfikacji i kodowania wymagaę. Kaİda z tych czynnoĤci powinna prowadziþ wprost do nastčpnej bez sztucznych granic. Szybko
2

IstniejĈ co prawda formalne metody algebraicznego wyraİania operacji, jednak rzadko
sĈ stosowane w praktyce. Tego rodzaju techniki wciĈİ wymagajĈ od analityka tãumaczenia poszczególnych zapisów uİytkownikom koęcowym.
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odkryjemy, İe wãaĤciwy proces wytwarzania oprogramowania zachčca jego
uczestników do uwzglčdniania wniosków pãynĈcych z implementacji i testów
w procesie przygotowywania specyfikacji.
Dla jasnoĤci podkreĤlamy, İe nie jesteĤmy przeciwnikami generowania specyfikacji. Przeciwnie — zdajemy sobie sprawč z tego, İe w pewnych przypadkach nawet najbardziej szczegóãowe specyfikacje sĈ niezbčdne (na przykãad dla jasnoĤci
kontraktu, z uwagi na specyficzne Ĥrodowisko, w którym pracujemy, lub z powodu nietypowego charakteru tworzonego produktu)3. Musimy przy tym mieþ
ĤwiadomoĤþ, İe zapisujĈc coraz bardziej szczegóãowe specyfikacje, prčdzej czy
póĮniej osiĈgniemy punkt, od którego dalsze uszczegóãawianie tych zapisów nie
bčdzie przynosião İadnych korzyĤci lub wrčcz bčdzie powodowaão straty. PowinniĤmy teİ unikaþ budowy specyfikacji ponad innymi specyfikacjami bez uprzedniego
opracowywania implementacji czy choþby prototypów — bardzo ãatwo zapisaþ
w specyfikacji rozwiĈzania, których w praktyce nie bčdzie moİna zbudowaþ.
Im dãuİej trwa tworzenie specyfikacji i im bardziej ten proces jest wykorzystywany w roli tarczy chroniĈcej programistów przed przeraİajĈcym zadaniem
pisania kodu, tym trudniej przystĈpiþ do wãaĤciwego kodowania. Nie moİemy
wpadaþ w spiralč specyfikacji — w pewnym momencie musimy zaczĈþ kodowaþ!
JeĤli odkrywamy, İe nasz zespóã przyjĈã wygodnĈ postawč pisania specyfikacji
w nieskoęczonoĤþ, musimy to przerwaþ. Warto wówczas rozwaİyþ opracowanie
prototypów lub zastosowanie modelu pocisków smugowych.

Pokrewne podrozdziaãy
z

„Pociski smugowe” w rozdziale 2.

Wyzwania
z

Przytoczony wczeĤniej przykãad sznurowadeã jest interesujĈcĈ ilustracjĈ
problemu wyraİania prostych czynnoĤci sãowami. Czy nie warto byãoby
opisaþ ten proces za pomocĈ diagramów zamiast sãów? A moİe zastosowaþ zdjčcia? Moİe warto skorzystaþ z jakiejĤ formalnej notacji zaczerpničtej z topologii? Moİe sprawdziãyby sič modele z drucianymi sznurowadãami? Jak nauczyãbyĤ tej czynnoĤci maãe dziecko?
Obraz jest czasem wart wičcej niİ dowolna liczba sãów. Innym razem obraz jest bezwartoĤciowy. Czy w razie stwierdzenia, İe budowana specyfikacja jest zbyt szczegóãowa, obrazy lub specjalne notacje mogĈ w czymĤ
pomóc? Jak szczegóãowe powinny byþ same obrazy lub notacje? Czy
narzčdzie graficzne byãoby lepsze od fizycznej tablicy?

3

Zapisywanie szczegóãowych specyfikacji jest, oczywiĤcie, uzasadnione w przypadku
systemów, od których zaleİy ludzkie İycie. Wydaje sič, İe podobne zasady powinny
dotyczyþ takİe interfejsów i bibliotek tworzonych z myĤlĈ o innych programistach.
JeĤli jedynym efektem naszej pracy ma byþ zbiór wywoãaę funkcji, powinniĤmy zrobiþ wszystko, aby te wywoãania byãy precyzyjnie zdefiniowane.
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OkrÚgi i strzaïki
[zdjčcia] z okrčgami i strzaãkami oraz jednym zdaniem wyjaĤnienia
na drugiej stronie bčdĈ Ĥwiadczyþ przeciwko nam…
Arlo Guthrie, Alice’s Restaurant
Od czasów programowania strukturalnego, przez koncepcje zespoãów pod wodzĈ
gãównego programisty, narzčdzia CASE, wytwarzanie kaskadowe, model spirali,
propozycje Jacksona, diagramy ER, chmury Boocha, technikč OMT, obiektowoĤþ, metodč Coada-Yourdona, aİ po wspóãczesne diagramy UML informatycy
nigdy nie mogli narzekaþ na brak metod tworzonych z myĤlĈ o upodabnianiu ich
pracy do przedsičwzičþ inİynierskich. Kaİda metoda znalazãa wiernych wyznawców i cieszyãa sič popularnoĤciĈ w pewnym okresie. Niedãugo potem kaİda byãa
zastčpowana przez nastčpnĈ. SpoĤród wszystkich wymienionych metod chyba
tylko pierwsza — programowanie strukturalne — istniaãa naprawdč dãugo.
Mimo to niektórzy programiĤci, dryfujĈc po morzu zatopionych projektów, kurczowo trzymajĈ sič najnowszych odkryþ i metodyk. PrzypominajĈ przeraİonych
marynarzy ãapiĈcych pãywajĈce deski. Kaİdy nowy element pojawiajĈcy sič na
powierzchni traktujĈ jako szansč na poprawč swojej sytuacji. Ostatecznie jednak
okazuje sič, İe niezaleİnie od jakoĤci pãywajĈcych szczĈtków statku programiĤci
wciĈİ dryfujĈ bez celu.
Nie chcemy byþ Įle zrozumiani. Lubimy (niektóre) formalne techniki i metody.
Uwaİamy jednak, İe bezmyĤlne wdraİanie kaİdej nowej techniki bez analizy jej
przydatnoĤci w kontekĤcie praktyk wytwarzania i wãasnych moİliwoĤci jest
najkrótszĈ drogĈ do rozczarowania.
WSKAZÓWKA NR 58

Nie możemy być niewolnikami formalnych metod.
Formalne metody majĈ pewne powaİne ograniczenia.
z
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WičkszoĤþ formalnych metod wymusza zbieranie wymagaę przy uİyciu
kombinacji diagramów i jakichĤ form dodatkowych opisów. Tworzone
w ten sposób obrazy reprezentujĈ wymagania, tak jak rozumiejĈ je programiĤci. Okazuje sič jednak, İe w wielu przypadkach takie diagramy sĈ
zupeãnie niezrozumiaãe dla uİytkowników koęcowych, zatem projektanci
muszĈ je dodatkowo interpretowaþ. WãaĤnie dlatego nie istniejĈ rzeczywiste, formalne techniki weryfikacji wymagaę przez docelowych uİytkowników przyszãego systemu — wszystko opiera sič na wyjaĤnieniach
projektantów, a wičc dokãadnie tak jak w tradycyjnych dokumentach
z wymaganiami. Dostrzegamy pewne zalety takiego sposobu gromadzenia
wymagaę, jednak zdecydowanie wolimy (o ile to moİliwe) przekazywanie
uİytkownikowi prototypu, z którym sam bčdzie mógã eksperymentowaþ.
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Metody formalne pozornie zachčcajĈ do specjalizacji. Jedna grupa ludzi
pracuje nad modelem danych, inna dba o architekturč, a pracownicy
odpowiedzialni za gromadzenie wymagaę przygotowujĈ przypadki uİycia
(lub ich odpowiedniki). Z doĤwiadczenia wiemy, İe taki model pracy
utrudnia komunikacjč i prowadzi do straty czasu. Co wičcej, przytoczony
podziaã ról wiĈİe sič z ryzykiem postawy „my kontra oni” na linii projektanci – programiĤci. Wolimy model, w którym kaİdy rozumie caãy system,
nad którym pracuje. Zgromadzenie szczegóãowej wiedzy na temat kaİdego
aspektu systemu nie zawsze jest moİliwe, ale powinniĤmy przynajmniej
wiedzieþ, jak przebiega interakcja poszczególnych komponentów, gdzie sĈ
przechowywane dane i jakie sĈ wymagania.

z

Wszyscy lubimy pisaþ systemy dynamiczne, które dostosowujĈ sič do
warunków i które pozwalajĈ zmieniaþ charakter aplikacji w czasie wykonywania (za pomocĈ metadanych). WičkszoĤþ wspóãczesnych metod formalnych ãĈczy obiekty statyczne lub modele danych z rozmaitymi mechanizmami zdarzeę lub czynnoĤci. Nie znaleĮliĤmy jednak İadnej metody
umoİliwiajĈcej ilustrowanie dynamiki, której oczekujemy od naszych
systemów. W praktyce wičkszoĤþ formalnych metod wyznacza zupeãnie
przeciwny kierunek, zachčcajĈc nas do definiowania statycznych relacji
ãĈczĈcych obiekty, których interakcja powinna mieþ charakter duİo bardziej dynamiczny.

Czy te metody siÚ opïacajÈ?
W 1999 roku w swoim artykule dla miesičcznika CACM [Gla99b] Robert Glass
dokonaã przeglĈdu badaę nad wzrostem produktywnoĤci i jakoĤci oferowanym
przez siedem róİnych technologii wytwarzania oprogramowania (jčzyki programowania czwartej generacji, technologie strukturalne, narzčdzia CASE, metody
formalne, metodyki tzw. czystego pokoju, modele procesów oraz techniki obiektowe). Wykazaã, İe poczĈtkowy zachwyt towarzyszĈcy wszystkim wymienionym
metodom byã nieuzasadniony. Stosowanie niektórych spoĤród tych metod przynosi co prawda pewne korzyĤci, jednak zwykle moİna je dostrzec dopiero po poczĈtkowym okresie spadku produktywnoĤci i jakoĤci, kiedy nowa technika jest
wdraİana i poznawana przez uİytkowników. Nigdy nie naleİy lekcewaİyþ kosztów wdraİania nowych narzčdzi i metod. Musimy byþ przygotowani na traktowanie pierwszych projektów realizowanych przy uİyciu tych technik jako procesów poznawczych.

Czy powinniĂmy stosowaÊ formalne metody?
OczywiĤcie. Zawsze powinniĤmy pamičtaþ, İe formalne metody wytwarzania to
tylko kolejne narzčdzia w naszym zestawie. JeĤli po uwaİnej analizie czujemy
potrzebč zastosowania jakiejĤ formalnej metody, moİemy iĤþ tĈ drogĈ — musimy jednak pamičtaþ, kto podejmuje decyzje. Nie moİemy dopuĤciþ do sytuacji,
w której bčdziemy niewolnikami tej czy innej metodyki. Okrčgi i strzaãki kiepsko
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sprawdzajĈ sič w roli przeãoİonych. Pragmatyczni programiĤci krytycznym okiem
patrzĈ na metodyki, po czym wyciĈgajĈ z kaİdej z nich to, co najlepsze, przeksztaãcajĈc je w zbiór sprawdzonych praktyk, które z kaİdym miesiĈcem zyskujĈ
na jakoĤci. To klucz do sukcesu. PowinniĤmy ustawicznie poprawiaþ i doskonaliþ
swoje procesy. Nigdy nie powinniĤmy akceptowaþ skostniaãych ograniczeę narzucanych przez metody jako ograniczenia wãasnego Ĥwiata.
Nie moİemy bezmyĤlnie przyjmowaþ faãszywych opinii o poszczególnych metodach. Nawet jeĤli ludzie przynoszĈ na spotkania wielkie pãachty z diagramami
klas i po 150 przypadków uİycia, caãa ta masa papieru wciĈİ jest tylko zawodnĈ
interpretacjĈ wymagaę i projektu. Kiedy analizujemy efekt pracy jakiegoĤ narzčdzia, powinniĤmy przynajmniej spróbowaþ zapomnieþ, ile to narzčdzie kosztowaão.
WSKAZÓWKA NR 59

Drogie narzędzia nie generują lepszych projektów.
Formalne metody z pewnoĤciĈ majĈ swoje miejsce w Ĥwiecie wytwarzania
oprogramowania. JeĤli jednak obserwujemy projekt realizowany wedãug filozofii
„diagram klas to aplikacja, reszta to tylko mechaniczne kodowanie”, moİemy byþ
pewni, İe mamy do czynienia zespoãem zmierzajĈcym wprost ku klčsce.

Pokrewne podrozdziaãy
z

„Kopalnia wymagaę” w rozdziale 7.

Wyzwania
z

Diagramy przypadków uİycia UML wchodzĈ w skãad procesu gromadzenia wymagaę (patrz podrozdziaã „Kopalnia wymagaę” w rozdziale 7.). Czy
takie diagramy sĈ efektywnym sposobem komunikacji z uİytkownikami?
JeĤli nie, dlaczego ich uİywasz?

z

Jak stwierdziþ, czy jakaĤ formalna metoda przynosi korzyĤci Twojemu zespoãowi? Co moİna mierzyþ? Co jest traktowane jako poprawa? Czy potrafisz odróİniþ korzyĤci wynikajĈce ze stosowania tego narzčdzia od zwykãych skutków rosnĈcego doĤwiadczenia czãonków zespoãu?

z

Gdzie leİy punkt rentownoĤci dla wprowadzania nowych metod w Twoim
zespole? Jak szacujesz przyszãe korzyĤci wzglčdem bieİĈcych spadków
produktywnoĤci (na etapie wprowadzania nowego narzčdzia)?

z

Czy narzčdzia, które sprawdzajĈ sič w przypadku wielkich projektów,
okazujĈ sič równie dobre w mniejszej skali? Czy w przypadku odwrotnej
relacji jest podobnie?
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