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1
Praktyki programowania
zwinnego

Kogut na wiey kocielnej, cho wykuty z elaza, szybko zostaby strcony, gdyby
cho na moment zapomnia o powinnoci ulegania najmniejszym powiewom.
— Heinrich Heine

Wielu z nas przeyo koszmar pracy nad projektem, dla którego nie istnia zbiór sprawdzonych praktyk, jakimi mona by si kierowa. Brak efektywnych praktyk prowadzi do
nieprzewidywalnoci, wielokrotnych bdów i niepotrzebnie podejmowanych dziaa.
37

Kup książkę

Poleć książkę

38

Cz I Wytwarzanie zwinne

Klienci s niezadowoleni z niedotrzymywanych terminów, rosncych kosztów i kiepskiej
jakoci. Sami programici s zniechceni cigymi nadgodzinami i wiadomoci niskiej
jakoci budowanego oprogramowania.
Po dowiadczeniu podobnej sytuacji stajemy si ostroniejsi, aby podobne fiasko
nigdy nie stao si ponownie naszym udziaem. Tego rodzaju obawy czsto okazuj si
dobr motywacj do definiowania procesów determinujcych kolejne dziaania (wcznie
z ich wynikami i produktami porednimi). Ograniczenia i oczekiwania wzgldem poszczególnych etapów tych procesów definiujemy na podstawie dotychczasowych dowiadcze — z reguy decydujemy si na rozwizania, które zdaway egzamin w przeszoci.
Kady taki wybór wie si z przewiadczeniem, e odpowiednie rozwizania oka si
skuteczne raz jeszcze.
Projekty nie s jednak na tyle proste, by zaledwie kilka ogranicze i gotowych komponentów mogo nas uchroni przed bdami. Musimy si liczy z dalszym wystpowaniem niedocigni, których diagnozowanie skania nas do definiowania kolejnych
ogranicze i oczekiwanych produktów kocowych, jakie w zaoeniu maj nas uchroni
przed podobnymi bdami w przyszoci. Po wielu realizowanych w ten sposób projektach
moe si okaza, e nasze metody dziaania s skomplikowanie, niewygodne i w praktyce
uniemoliwiaj efektywn realizacj projektów.
Skomplikowany i nieusprawniajcy pracy proces moe prowadzi do wielu problemów, które za pomoc tych metod chcielimy wyeliminowa. Skutki stosowania takich
procesów mog obejmowa opó nienia czasowe i przekroczenia zakadanych wydatków
budetowych. Rozmaite niejasnoci w ramach tych procesów mog rozmywa odpowiedzialno zespou i — tym samym — prowadzi do powstawania niedopracowanych
produktów. Co ciekawe, opisywane zjawiska skaniaj wiele zespoów do przekonania, e
ródem problemów jest niedostateczna liczba procesów. W takim przypadku odpowiedzi na negatywne skutki nadmiernej liczby przesadnie rozronitych procesów jest
pogbianie tych zjawisk.
Nadmierne rozbudowywanie procesów byo powszechnym zjawiskiem w wielu firmach budujcych oprogramowanie koo 2000 roku. Mimo e jeszcze w 2000 roku wiele
zespoów tworzyo oprogramowanie bez procesów, popularyzacja bardzo skomplikowanych
procesów postpowaa w byskawicznym tempie (szczególnie w najwikszych korporacjach).

Agile Alliance
Grupa ekspertów zaniepokojonych obserwowanymi zjawiskami (polegajcymi midzy
innymi na wpdzaniu si wielu korporacji w powane kopoty wskutek rozrastajcych si
procesów) zorganizowaa na pocztku 2001 roku spotkanie, na którym powstao zrzeszenie nazwane Agile Alliance. Celem tej grupy bya popularyzacja wartoci i regu, które
skoni zespoy programistyczne do szybkiego i elastycznego wytwarzania oprogramowa-
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nia. Przez kilka miesicy grupie Agile Alliance udao si opracowa najwaniejsze zaoenia. Efektem tej pracy by dokument zatytuowany The Manifesto of the Agile Alliance:
Manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania
Próbujemy odkrywa lepsze sposoby wytwarzania oprogramowania, realizujc
wasne eksperymenty w tym obszarze i zachcajc do podobnych dziaa innych
programistów. Wskutek tych eksperymentów udao nam si sformuowa
nastpujce wskazówki:
Programici i ich harmonijna wspópraca jest waniejsza od procesów i narzdzi.
Dziaajce oprogramowanie jest waniejsze od wyczerpujcej dokumentacji.
Faktyczna wspópraca z klientem jest waniejsza od negocjacji zasad kontraktu.
Reagowanie na zmiany jest waniejsze od konsekwentnego realizowania planu.
Oznacza to, e chocia rozwizania wymienione po prawej stronie maj pewn warto,
z punktu widzenia skutecznoci projektów duo bardziej wartociowe s dziaania
opisane z lewej strony.
Kent Beck
Ward Cunningham
Andrew Hunt
Robert C. Martin
Dave Thomas

Mike Beedle
Martin Fowler
Ron Jeffries
Steve Mellor

Arie van Bennekum
James Grenning
Jon Kern
Ken Schwaber

Alistair Cockburn
Jim Highsmith
Brian Marick
Jeff Sutherland

Programici i ich harmonijna wspópraca jest wa niejsza
od procesów i narzdzi
Ludzie zawsze s najwaniejszym czynnikiem decydujcym o sukcesie. aden, nawet
najlepszy proces nie zapobiegnie porace projektu, jeli nie mamy do dyspozycji zespou,
któremu moemy zaufa. Co wicej, zy proces moe spowodowa, e nawet najlepszy
zespó bdzie pracowa nieefektywnie. Okazuje si, e grupa doskonaych programistów
moe ponie dotkliw porak, jeli nie stworzy prawdziwego zespou.
Dobry czonek zespou wcale nie musi by genialnym programist. Dobry pracownik
moe by przecitnym programist, ale musi posiada zdolno wspópracy z pozostaymi czonkami swojego zespou. Harmonijna wspópraca z innymi pracownikami i umiejtno komunikacji jest waniejsza od talentów czysto programistycznych. Prawdopodobiestwo odniesienia sukcesu przez grup przecitnych programistów, którzy dobrze
ze sob wspópracuj, jest wiksze ni w przypadku zespou zoonego z samych geniuszy
programowania niepotraficych si porozumie.
Dobrze dobrane narzdzia mog mie istotny wpyw na ostateczny efekt realizacji
projektu. Kompilatory, interaktywne rodowiska wytwarzania (IDE), systemy kontroli
wersji kodu ródowego itp. s kluczowymi narzdziami decydujcymi o funkcjonowaniu
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zespou programistów. Z drugiej strony, nie naley przecenia roli samych narzdzi. Nadmierna wiara w si narzdzi prowadzi do równie fatalnych skutków co ich brak.
Zaleca si stosowanie z pocztku stosunkowo prostych narzdzi. Nie naley zakada,
e bardziej rozbudowane i zaawansowane narzdzia bd lepsze od prostych, do czasu
weryfikacji ich przydatnoci w praktyce. Zamiast kupowa najlepsze i niewyobraalnie
drogie systemy kontroli wersji kodu ródowego, warto poszuka darmowych narzdzi
tego typu i korzysta z nich do czasu, a wyczerpi si oferowane przez nie moliwoci.
Zanim kupimy najdroszy pakiet narzdzi CASE (od ang. Computer-Aided Software
Engineering), powinnimy skorzysta ze zwykych tablic i kartek papieru — decyzj o zakupie bardziej zaawansowanych rozwiza moemy podj dopiero wtedy, gdy tradycyjne metody oka si niewystarczajce. Przed podjciem decyzji o zakupie niezwykle
drogiego i zaawansowanego systemu zarzdzania baz danych powinnimy sprawdzi,
czy do naszych celów nie wystarcz zwyke pliki. Nigdy nie powinnimy zakada, e wiksze i lepsze narzdzia musz w wikszym stopniu odpowiada naszym potrzebom. Wiele
z nich bardziej utrudnia, ni uatwia prac.
Warto pamita, e budowa zespou jest waniejsza od budowy rodowiska. Wiele
zespoów i wielu menederów popenia bd polegajcy na budowie w pierwszej kolejnoci rodowiska w nadziei, e wokó niego uda si nastpnie zebra zgrany zespó. Duo
lepszym rozwizaniem jest skoncentrowanie si na budowie zespou i umoliwienie mu
organizacji rodowiska odpowiadajcego jego potrzebom.

Dziaajce oprogramowanie jest wa niejsze
od wyczerpujcej dokumentacji
Oprogramowanie bez dokumentacji jest prawdziw katastrof. Kod ródowy nie jest
jednak idealnym medium komunikowania przyczyn stosowania poszczególnych rozwiza i struktury systemu. Lepszym sposobem jest uzasadnianie podejmowanych przez
zespó programistów decyzji projektowych w formie zwykych dokumentów.
Z drugiej strony, zbyt dua liczba dokumentów jest gorsza od zbyt skromnej dokumentacji. Wytwarzanie wielkich dokumentów opisujcych oprogramowanie wymaga duych nakadów czasowych, a w skrajnych przypadkach uniemoliwia synchronizacj
dokumentacji z kodem ródowym. Dokumentacja niezgodna z faktycznym stanem kodu
staje si wielkim, zoonym zbiorem kamstw, które prowadz tylko do nieporozumie.
Niezalenie od realizowanego projektu dobrym rozwizaniem jest pisanie i utrzymywanie przez zespó programistów krótkiego dokumentu uzasadniajcego podjte decyzje
projektowe i opisujcego struktur budowanego systemu. Taki dokument powinien by
moliwie krótki i do ogólny — nie powinien zajmowa wicej ni dwadziecia stron
i powinien dotyczy najwa niejszych decyzji projektowych oraz opisywa struktur systemu na najwyszym poziomie.
Skoro dysponujemy jedynie krótkim dokumentem uzasadniajcym decyzje projektowe i struktur budowanego systemu, jak bdziemy przygotowywa do pracy nad tym
systemem nowych czonków zespou? Taki trening nie powinien polega na przeka-
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zaniu dokumentów, tylko na mudnej pracy z nowym programist. Transfer wiedzy
o systemie musi polega na wielogodzinnej pomocy nowemu wspópracownikowi. Tylko
blisko wspópracujc z programist, moemy z niego szybko uczyni penowartociowego
czonka naszego zespou.
Najlepszymi mediami umoliwiajcymi przekazanie informacji niezbdnych do pracy
nowych czonków zespou jest kod ródowy i sam zespó. Kod nigdy nie jest sprzeczny
ze swoim faktycznym dziaaniem. Z drugiej strony, mimo e precyzyjne okrelanie funkcjonowania systemu na podstawie samego kodu ródowego moe by trudne, wanie
kod jest jedynym jednoznacznym ródem informacji. Zespó programistów utrzymuje
swoist map drogow stale modyfikowanego systemu w gowach swoich czonków. Oznacza to, e najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem prezentacji zaoe systemu
osobom spoza zespou jest przelanie tej mapy na papier.
Wiele zespoów wpado w puapk pogoni za doskona dokumentacj kosztem waciwego oprogramowania. Takie podejcie prowadzi do fatalnych skutków. Mona tego
bdu unikn, stosujc nastpujc regu:
Pierwsze prawo Martina dotyczce dokumentacji
Nie pracuj nad adnymi dokumentami, chyba e w danym momencie bardzo
ich potrzebujesz.

Faktyczna wspópraca z klientem jest wa niejsza
od negocjacji zasad kontraktu
Oprogramowanie nie moe by zamawiane jak zwyky towar oferowany w sklepie. Opisanie potrzebnego oprogramowania i znalezienie kogo, kto je dla nas opracuje w okrelonym terminie i za ustalon cen, jest po prostu niemoliwe. Wielokrotnie podejmowane próby traktowania projektów informatycznych w ten sposób zawsze koczyy si
niepowodzeniem. Cz tych niepowodze bya do spektakularna.
Kadra menederska czsto ulega pokusie przekazania zespoowi programistów swoich
potrzeb z myl o odbyciu kolejnego spotkania dopiero wtedy, gdy wróc z gotowym
systemem (w peni zgodnym z oczekiwaniami zamawiajcych). Ten tryb wspópracy prowadzi jednak albo do tworzenia oprogramowania fatalnej jakoci, albo do zupenego
niepowodzenia projektów.
Warunkiem powodzenia projektu jest staa wspópraca z klientem, najlepiej w formie regularnych, moliwie czstych spotka. Zamiast opiera si wycznie na zapisach kontraktu, zespó programistów moe cile wspópracowa z klientem, aby obie
strony stale miay wiadomo wzajemnych potrzeb i ogranicze.
Kontrakt precyzujcy wymagania, harmonogram i koszty przyszego systemu z natury
rzeczy musi zawiera powane bdy. W wikszoci przypadków zapisy takiego kontraktu staj si nieaktualne na dugo przed zakoczeniem realizacji projektu, a w skrajnych
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przypadkach dezaktualizuj si przed jego podpisaniem! Najlepsze kontrakty to takie,
które przewiduj cis wspóprac zespou programistów z przedstawicielami klienta.
W 1994 roku miaem okazj negocjowa kontrakt dla wielkiego, wieloletniego projektu (obejmujcego pó miliona wierszy kodu), który zakoczy si penym sukcesem.
Czonkowie zespou programistów, do którego naleaem, otrzymywali stosunkowo niewielkie uposaenia miesiczne i cakiem spore premie po dostarczeniu kadego wikszego bloku funkcjonalnoci. Co ciekawe, tego rodzaju bloki nie byy szczegóowo opisane
we wspomnianym kontrakcie. Umowa gwarantowaa, e premie bd wypacane dopiero
wtedy, gdy dany blok przejdzie pozytywnie testy akceptacyjne klienta. Kontrakt nie okrela te szczegóów przeprowadzania samych testów akceptacyjnych, których przebieg
zalea wycznie od klienta zainteresowanego jak najlepsz jakoci produktu kocowego.
W czasie realizacji tego projektu bardzo blisko wspópracowalimy z klientem. Niemal
w kady pitek przekazywalimy mu jak cz budowanego oprogramowania. Ju
w poniedziaek lub we wtorek kolejnego tygodnia otrzymywalimy list zmian oczekiwanych przez klienta. Wspólnie nadawalimy tym modyfikacjom priorytety, po czym
planowalimy ich wprowadzanie w cigu kolejnych tygodni. Nasza wspópraca z przedstawicielami klienta bya na tyle bliska, e testy akceptacji nigdy nie stanowiy problemu.
Doskonale wiedzielimy, kiedy poszczególne bloki funkcjonalnoci speniay oczekiwania
klienta, poniewa jego przedstawiciele stale obserwowali postpy prac.
Wymagania stawiane temu projektowi stale byy modyfikowane. Bardzo czsto decydowalimy si na wprowadzanie bardzo istotnych zmian. Zdarzao si, e rezygnowalimy
lub dodawalimy cae bloki funkcjonalnoci. Mimo to zarówno kontrakt, jak i sam projekt
okaza si penym sukcesem. Kluczem do tego sukcesu bya intensywna wspópraca
z klientem i zapisy kontraktu, które nie definioway szczegóowego zakresu, harmonogramu
ani kosztów, tylko reguloway zasady wspópracy wykonawcy ze zleceniodawc.

Reagowanie na zmiany jest wa niejsze
od konsekwentnego realizowania planu
O sukcesie bd porace projektu polegajcego na budowie oprogramowania decyduje
zdolno czstego i szybkiego reagowania na zmiany. Pracujc nad planami realizacji
projektu, koniecznie musimy si upewni, e tworzony harmonogram bdzie na tyle
elastyczny, aby mona byo w jego ramach wprowadza zmiany (zarówno w wymiarze
biznesowym, jak i technologicznym).
Projektu polegajcego na tworzeniu systemu informatycznego nie mona szczegóowo
zaplanowa. Po pierwsze, musimy si liczy ze zmianami otoczenia biznesowego, które
bd miay wpyw na stawiane nam wymagania. Po drugie, kiedy nasz system wreszcie
zacznie dziaa, moemy by niemal pewni, e przedstawiciele klienta zaczn wspomina o zmianach dotychczasowych wymaga. I wreszcie, nawet jeli mamy pen wiedz
o wymaganiach i jestemy pewni, e nie bd si zmieniay, nie jestemy w stanie precyzyjnie oszacowa czasu ich realizacji.
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Mniej dowiadczeni menederowie ulegaj pokusie nanoszenia caego projektu na
wielkie arkusze papieru i rozklejania ich na cianach. Wydaje im si, e takie schematy
daj im pen kontrol nad projektem. Mog atwo ledzi wybrane zadania i wykrela
je ze schematu zaraz po ich wykonaniu. Mog te porównywa obserwowane daty realizacji zada z datami planowanymi i waciwie reagowa na wszelkie odstpstwa od harmonogramu.
Prawdziwym problemem jest jednak to, e struktura takiego schematu szybko si
dezaktualizuje. Wraz ze wzrostem wiedzy zespou programistów na temat budowanego
systemu ronie wiedza klienta o potrzebach samego zespou, a cz zada reprezentowanych na wykresie okazuje si po prostu zbdna. W tym samym czasie mog by odkrywane zupenie inne zadania, które naley doda do istniejcego schematu. Krótko mówic,
zmianie ulegaj nie tylko daty realizacji poszczególnych zada, ale take same zadania.
Duo lepsz strategi planowania jest tworzenie szczegóowych harmonogramów
i wykazów zada na najbliszy tydzie, ogólnych planów na kolejne trzy miesice oraz
bardzo ogólnych, wrcz szkicowych planów na dalsze okresy. Powinnimy mie precyzyjn wiedz o zadaniach, nad którymi bdziemy pracowa w przyszym tygodniu, mniej
wicej zna wymagania, jakie bdziemy realizowa w cigu kolejnych trzech miesicy,
oraz mie jakie wyobraenie o moliwym ksztacie naszego systemu po roku.
Stopniowo obniany poziom szczegóowoci formuowanych planów oznacza, e
powicamy czas na szczegóowe szacowanie tylko tych zada, którymi bdziemy si
zajmowali w najbliszej przyszoci. Modyfikowanie raz opracowanego, szczegóowego
planu dziaa jest trudne, bo w jego tworzenie i zatwierdzanie by zaangaowany cay
zespó. Poniewa jednak taki plan dotyczy tylko najbliszego tygodnia, pozostae szacunki
pozostaj elastyczne.

Podstawowe zasady
Na podstawie ogólnych regu opisanych w poprzednim podrozdziale mona sformuowa nastpujcy zbiór dwunastu szczegóowych zasad. Wanie te reguy odróniaj
praktyki programowania zwinnego od tradycyjnych, cikich procesów:
1. Naszym najwy szym nakazem jest spenienie oczekiwa klienta przez mo liwie

wczesne dostarczanie wartociowego oprogramowania. W kwartalniku „MIT
Sloan Management Review” opublikowano kiedy analiz praktyk wytwarzania
oprogramowania, które uatwiaj przedsibiorstwom budow produktów wysokiej
jakoci3. W przytoczonym artykule zidentyfikowano szereg rónych praktyk, które
miay istotny wpyw na jako ostatecznej wersji systemu. Opisano midzy innymi
cis korelacj pomidzy jakoci kocowego produktu a wczesnym dostarczeniem czciowo funkcjonujcego systemu. W artykule dowiedziono, e im mniej
3

Product-Development Practices That Work: How Internet Companies Build Software, „MIT Sloan
Management Review”, zima 2001, nr 4226.
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funkcjonalny bdzie pocztkowo dostarczony fragment systemu, tym wy sza
bdzie jako jego wersji kocowej. W tym samym artykule zwrócono te uwag
na zwizek pomidzy jakoci systemu kocowego a czstotliwoci dostarczania
klientowi coraz bardziej funkcjonalnych wersji porednich. Im czciej przekazujemy klientowi gotowy fragment funkcjonalnoci, tym wy sza bdzie jako
produktu kocowego.
Zbiór praktyk programowania zwinnego nakazuje nam moliwie wczesne
i czste dostarczanie fragmentów oprogramowania. Powinnimy przekaza klientowi pocztkow wersj budowanego systemu ju w cigu kilku tygodni od rozpoczcia prac nad projektem. Od momentu przekazania pierwszej, najskromniejszej wersji oprogramowania powinnimy co kilka tygodni dostarcza klientowi
coraz bardziej funkcjonalne warianty. Jeli klient uzna, e zaoferowana funkcjonalno jest wystarczajca, moe si zdecydowa na wdroenie poredniej wersji produktu w rodowisku docelowym. W przeciwnym razie klient dokonuje
przegldu istniejcej funkcjonalnoci i przekazuje wykonawcy wykaz oczekiwanych zmian.

2. Traktujmy zmiany wymaga ze zrozumieniem, nawet jeli nastpuj w pó -

nych fazach wytwarzania. Procesy zwinne musz si zmienia wraz ze zmieniajcymi si uwarunkowaniami biznesowymi, w których funkcjonuje strona
zamawiajca. Wszystko jest kwesti waciwego podejcia. Uczestnicy procesów zwinnych z reguy nie obawiaj si zmian — uwaaj je wrcz za zjawisko
pozytywne, które prowadzi do lepszego rozumienia przez zespó programistów
oczekiwa klienta.
Zespó pracujcy nad zwinnym projektem musi powica wiele czasu na
utrzymywanie waciwej elastycznoci struktury swojego oprogramowania, poniewa tylko takie podejcie pozwala zminimalizowa wpyw zmian wymaga na
ksztat budowanego systemu. W dalszej czci tej ksiki omówimy reguy, wzorce
projektowe i praktyki programowania obiektowego, które uatwiaj nam zachowywanie takiej elastycznoci.
3. Dziaajce oprogramowanie nale y dostarcza klientowi mo liwie czsto

(w odstpach kilkutygodniowych lub kilkumiesicznych). Powinnimy przekazywa stronie zamawiajcej pierwsz wersj pracujcego oprogramowania tak
szybko, jak to tylko moliwe, i kontynuowa ten proces na wszystkich etapach
realizacji projektu. Nie wystarczy dostarczanie plików dokumentów ani nawet najbardziej rozbudowanych planów. aden dokument nie zastpi rzeczywistej funkcjonalnoci przekazywanej klientowi. Naszym ostatecznym celem jest dostarczenie
zamawiajcemu oprogramowania, które w peni bdzie speniao jego oczekiwania.
4. Ludzie biznesu powinni cile wspópracowa z programistami na wszystkich

etapach projektu. Warunkiem zwinnoci projektu jest czsta i intensywna wspópraca klientów, programistów i orodków biznesowych zaangaowanych w jego
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finansowanie. Projektu polegajcego na tworzeniu oprogramowania nie mona
traktowa jak broni „odpal i zapomnij”. Tego rodzaju projekty musz by stale
kierowane.
5. Projekty nale y planowa wokó dobrze umotywowanych programistów. Nale y

im zorganizowa niezbdne rodowisko i wsparcie, a tak e obdarzy ich potrzebnym zaufaniem. To ludzie s najwaniejszym czynnikiem decydujcym
o powodzeniu projektu. Inne czynniki (w tym proces, rodowisko i sposób zarzdzania) maj znaczenie drugorzdne i mog by dowolnie dostosowywane do
potrzeb ludzi zaangaowanych w realizacj projektu.
6. Najbardziej efektywn metod przekazywania informacji do i w ramach zespou

programistów jest rozmowa w cztery oczy. Projekty zwinne polegaj w duej
mierze wanie na rozmowach prowadzonych przez czonków zespou. Podstawowym trybem takiej komunikacji s bezporednie kontakty programistów. Ewentualne dokumenty s pisane i aktualizowane równolegle do takich rozmów (zgodnie
z harmonogramem prac nad oprogramowaniem).
7. Podstawowym miernikiem postpu prac nad projektem jest ilo i jako dzia-

ajcego oprogramowania. Miar postpu projektu zwinnego jest ilo oprogramowania, która w danej chwili spenia oczekiwania klienta. Szacowanie biecego stanu prac w adnym razie nie powinno polega na weryfikacji realizowanej
fazy projektu, objtoci wytworzonej dokumentacji czy iloci gotowego kodu infrastrukturalnego. O 30% postpie moemy mówi tylko wtedy, gdy 30% funkcjonalnoci dziaa i spotyka si z akceptacj klienta.
8. Procesy zwinne uatwiaj utrzymywanie cigoci wytwarzania. Sponsorzy,

programici i u ytkownicy powinni mie mo liwo utrzymywania staego tempa
pracy przez cay czas realizacji projektu. Projekt zwinny duo bardziej przypomina maraton ni bieg sprinterski na 100 metrów. Zespó programistów nie
powinien od razu próbowa osign maksymalnej wydajnoci, której utrzymanie
w duszym okresie byoby niemoliwe. Lepszym rozwizaniem jest utrzymywanie
wysokiej, ale staej szybkoci pracy.
Narzucanie zbyt wysokiego tempa pracy prowadzi do wypalenia psychicznego,
podejmowania decyzji o wyborze rozmaitych skrótów i ostatecznego fiaska. Zwinne
zespoy potrafi same utrzymywa sta wydajno — aden czonek takiego zespou nie musi korzysta z zapasów jutrzejszej energii z myl o duszej bd
szybszej pracy dzisiaj. Programici wchodzcy w skad zwinnych zespoów utrzymuj stae tempo prac, które umoliwia im realizacj standardów najwyszej jakoci przez cay okres trwania prac nad realizacj projektu.
9. Pozytywny wpyw na zwinno projektu ma staa dbao o doskonao tech-

niczn i waciwy projekt. Wysoka jako jest kluczem do duej wydajnoci.
Oznacza to, e waciwym sposobem zachowania zadowalajcej szybkoci jest
utrzymywanie moliwie prostej i przemylanej struktury oprogramowania. Wszyscy
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Cz I Wytwarzanie zwinne
czonkowie zwinnego zespou powinni si koncentrowa na wytwarzaniu kodu
ródowego o najwyszej jakoci, na jak pozwalaj ich umiejtnoci. Nie doprowadzaj do sytuacji, w której musz kogo zapewnia, e zalege zadania zrealizuj
w bliej nieokrelonej przyszoci. Eliminuj róda potencjalnych opó nie
w zarodku.

10. Kluczowym elementem pomylnego zakoczenia projektu jest prostota, czyli

sztuka maksymalizacji iloci pracy, której nie wykonujemy. Zwinne zespoy
nie próbuj na si budowa wielkich i skomplikowanych systemów — zawsze
staraj si dochodzi do stawianych im celów najkrótsz drog. Nie przywizuj
zbyt duej wagi do ewentualnych problemów dnia jutrzejszego ani nie próbuj za
wszelk cen zmaga si z problemami bliszymi aktualnie realizowanych zada.
Ich celem jest osignicie moliwie najwyszej jakoci z jednoczesnym zapewnieniem elastycznoci umoliwiajcej atwe modyfikowanie oprogramowania w odpowiedzi na przysze problemy.
11. ródem najlepszych architektur, specyfikacji wymaga i projektów s zespoy,

którym dano woln rk w zakresie organizacji. Zwinny zespó programistów
musi sam organizowa swoj prac. Odpowiedzialno za poszczególne zadania
nie powinna by przydzielana wybranym czonkom zespou z zewntrz, tylko
komunikowana caemu zespoowi. Sam zespó powinien nastpnie decydowa,
jak te zadania najefektywniej zrealizowa.
Czonkowie zwinnego zespou wspólnie pracuj nad wszystkimi aspektami
zleconego projektu. Kady czonek takiego zespou moe zgasza swoje propozycje dotyczce dowolnego aspektu realizowanego zlecenia. Za takie zadania, jak
tworzenie architektury, definiowanie wymaga czy testy, nigdy nie odpowiadaj
poszczególni programici. Odpowiedzialno za tak kluczowe czynnoci musi
obejmowa cay zespó, a kady jego czonek musi mie moliwo wpywania
na sposób ich realizacji.
12. W staych odstpach czasu zespó zaanga owany w tworzenie oprogramowania

powinien analizowa mo liwoci usprawniania pracy i dostosowywa swoje
dalsze dziaania do wniosków pyncych z tej analizy. Zwinny zespó stale udoskonala swoj organizacj, reguy, konwencje, relacje itp. Czonkowie takiego zespou doskonale zdaj sobie spraw z tego, e rodowisko, w którym pracuj, stale
si zmienia, i wiedz, i ich zwinno zaley w duej mierze od zdolnoci dostosowywania si do tych modyfikacji.

Konkluzja
Celem zawodowym kadego programisty i kadego zespou programistów jest generowanie moliwie jak najwyszej jakoci kodu dla pracodawców i klientów. Mimo to
nadal przeraajcy odsetek tego rodzaju projektów koczy si niepowodzeniem lub nie
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przynosi korzyci waciwym organizacjom. rodowisko programistów wpado w puapk
nieustannego rozwijania procesów, które mimo dobrych intencji dodatkowo utrudniy
realizacj projektów. Reguy i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania powstay
wanie po to, by uatwi zespoom wychodzenie ze spirali rozbudowywania procesów
i koncentrowanie si wycznie na technikach prowadzcych do osigania waciwych
celów.
Kiedy pisano t ksik, istniao wiele zwinnych procesów i metodyk, sporód których
moglimy wybiera: SCRUM4, Crystal5, FDD (od ang. Feature-Driven Development)6,
ADP (od ang. Adaptive Software Development)7 oraz programowanie ekstremalne (ang.
eXtreme Programming — XP)8. Z drugiej strony, zdecydowana wikszo skutecznych
zespoów zwinnych zdoaa wybra takie kombinacje czci sporód wymienionych procesów, które tworz ich wasne, autorskie formy zwinnoci, lekkoci. Do najczciej stosowanej kombinacji naley poczenie metodyk SCRUM i XP, w którym metodyk
SCRUM wykorzystuje si do zarzdzania wieloma zespoami stosujcymi metodyk XP.
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eliminacja cykli zalenoci, 513
graf skierowany, 514
hermetyzacja, 549
idealna konfiguracja, 523
kierunek stabilnoci, 519
miary stabilnoci, 520
mierzenie abstrakcji, 526
nieodpowiedzialne, 545
niezalene, 522
odlego od cigu gównego, 528
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odpowiedzialne, 522
problem spójnoci, 511
przerywanie cykli, 516
stabilno, 511, 519
stabilno pozycyjna, 520
strefa wykluczenia, 527
struktura zalenoci, 521
wizanie, 549
wska nik A, 526
wska nik D, 529
wysokopoziomowy ukad, 524
zasada acyklicznych zalenoci, 511
zasada równowanoci wielokrotnego
uycia i wydawania, 507
zasada stabilnych abstrakcji, 525
zasada stabilnych zalenoci, 519
zasada zbiorowego wielokrotnego
stosowania, 509
zasada zbiorowego zamykania, 510
zasady spójnoci, 507
zbyt abstrakcyjne, 528
zbyt niestabilne, 528
ziarnisto, 507
zmienna stabilno, 522
kompozycja, 322
kompozyt, 326, 563
komunikacja z innymi programistami, 252
komunikaty, 292
aktywacja urzdzenia, 301
argumenty, 292
asynchroniczne, 302, 303
czas przesyania, 300
rejestrowanie, 309
synchroniczne, 302
wysyanie do interfejsów, 309
koncepcyjny diagram UML, 240
konserwacja aplikacji obiektowych, 236
konstrukcja, 245
kontrakty, 199
kontrola typów, 536
kontrolki, 776
koszty pozostaych zada, 70
koszyk z zakupami, 610
krawdzie skierowane, 513
ksztat kodu ródowego, 261
kwalifikatory asocjacji, 327
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L
lampa biurkowa, 596
leniwe konstruowanie, 412
liczby pierwsze, 84
liczno, 323, 566
lifelines, 292
Light, 598
linie ycia, 292
links, 245, 246
Liskov Substitution Principle, 189
Liskov, Barbara, 190
lista pac, 367
AddEmp, 434
AddEmployeePresenter, 764
AddEmployeePresenterTest, 761
AddEmployeeTransaction, 451, 455, 759
AddEmployeeView, 769
AddEmployeeWindow, 773
AddEmployeeWindowTest, 770
AddSalariedEmployee, 456
AddServiceCharge, 464
Affiliation, 446
AllInfoIsCollected, 768
analiza podziau na pakiety, 541
analiza przypadków uycia, 433
baza danych, 433, 499, 715
baza danych systemu pacowego, 452
bdny format transakcji, 439
ChangeAffiliationTransaction, 476, 478
ChangeClassificationTransaction, 471, 473
ChangeDirectTransaction, 475
ChangeEmployeeTransaction, 467, 470
ChangeHoldTransaction, 475
ChangeHourlyTransaction, 474
ChangeMailTransaction, 475
ChangeMemberTransaction, 476, 477, 479
ChangeMethodTransaction, 475
ChangeNameTransaction, 466, 468, 470
ChangeSalariedTransaction, 472
ChangeUnaffiliatedTransaction, 476, 479
ChangeUnionMember, 477
ChgEmp, 439
Classifications, 544, 556
ClassificationTransactions, 553, 556
DateUtil, 496
decyzje biznesowe, 482

Poleć książkę

834
lista pac
decyzje projektowe, 482
DelEmp, 436
DeleteEmployee, 457
DeleteEmployeeTransaction, 458
diagram klas systemu pacowego, 440
diagram komponentów, 543, 548
dodawanie danych pracownika, 369,
434, 450
dodawanie nowych pracowników, 719
Dzie wypat nie przypada dzisiaj, 481
Dzie wypat przypada dzisiaj, 482
Employee, 496
Employee.Payday, 485
EnablingAddEmployeeButton, 777
Execute, 484, 492
fabryka obiektów, 556
fabryka obiektów transakcji, 557
formularz transakcji Dodaj pracownika, 758
formy wypat, 446
GUITransactionSource, 499
harmonogram wypat, 444
hermetyzacja, 549
HourlyClassification, 489, 492
identyfikacja abstrakcji, 443
implementacja, 449
implementacja interfejsu uytkownika, 759
inicjalizacja fabryk, 558
InMemoryPayrollDatabase, 719
interfejs uytkownika, 755, 758
karty czasu pracy, 458
kontrolki, 776
ksigowanie wypat, 482
LoadEmployeeOperation, 740, 741, 742,
743, 744, 746, 751
LoadEmployeeOperationTest, 739
LoadEmployeeOperationTest.Load
´EmployeeData, 741
LoadEmployeeOperationTest.Loading
´HoldMethod, 744
LoadEmployeeOperationTest.Loading
´Schedules, 742, 743
LoadPaymentMethodOperation, 745,
747, 748, 751
LoadPaymentMethodOperationTest, 745,
746, 750
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LoadPaymentMethodOperationTest.Load
´MailMethodCommand, 748
mechanizm naliczania skadek na zwizki
zawodowe, 490
mierniki, 551, 553
MockAddEmployeeView, 769
MockPayrollView, 783
MockViewLoader, 784
model dynamiczny abstrakcji
harmonogramów wypat, 445
model dynamiczny programu
gównego, 498
model dynamiczny scenariusza Dzie
wypat nie przypada dzisiaj, 481
model dynamiczny scenariusza Dzie
wypat przypada dzisiaj, 482
model dynamiczny scenariusza
Przekazywanie wynagrodzenia, 482
model dynamiczny transakcji
ChangeAddressTransaction, 469
model dynamiczny transakcji
ChangeAffiliationTransaction, 476
model dynamiczny transakcji
ChangeClassificationTransaction, 471
model dynamiczny transakcji
ChangeCommissionedTransaction, 472
model dynamiczny transakcji
ChangeDirectTransaction, 475
model dynamiczny transakcji
ChangeEmployeeTransaction, 468
model dynamiczny transakcji
ChangeHoldTransaction, 475
model dynamiczny transakcji
ChangeHourlyTransaction, 471
model dynamiczny transakcji
ChangeMailTransaction, 475
model dynamiczny transakcji
ChangeMemberTransaction, 476
model dynamiczny transakcji
ChangeMethodTransaction, 475
model dynamiczny transakcji
ChangeNameTransaction, 469
model dynamiczny transakcji
ChangeSalariedTransaction, 472
model dynamiczny transakcji
ChangeUnaffiliatedTransaction, 476
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model dynamiczny transakcji
DeleteEmployee, 457
model dynamiczny transakcji dodawania
danych pracownika, 454
model dynamiczny transakcji
PaydayTransaction, 481
model dynamiczny transakcji
SalesReceiptTransaction, 463
model dynamiczny transakcji
ServiceChargeTransaction, 464
model statyczny abstrakcji
harmonogramów wypat, 445
model statyczny programu gównego, 498
model statyczny transakcji
ChangeEmployeeTransaction, 467
model statyczny transakcji
PaydayTransaction, 481
model statyczny transakcji
SalesReceiptTransaction, 462
model statyczny transakcji
ServiceChargeTransaction, 463
Model View Presenter, 760
MonthlySchedule, 485
NoAffiliation, 465
odczytywanie danych o pracownikach, 738
okna, 770
okno gówne, 778
okresy rozliczeniowe, 490
Payday, 441
PaydayTransaction, 481
PaydayTransaction.Execute, 484, 492
PaymentClassification, 442
PaymentClassification.IsInPayPeriod, 493
PayrollApplication, 498, 499
PayrollDatabase, 452, 453, 716, 717, 719
PayrollDomain, 544
PayrollMain, 791
PayrollPresenter, 780
PayrollPresenterTest, 779
PayrollTest.HourlyUnionMemberService
Charge, 494
PayrollView, 783
PayrollWindow, 787
PayrollWindowTest, 786
PaySingleHourlyEmployee, 487
PaySingleHourlyEmployeeOnWrongDate,
488
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PaySingleHourlyEmployeeTwoTimeCards,
488
PaySingleSalariedEmployee, 483
PaySingleSalariedEmployeeOnWrong
´Date, 483
podstawowy model, 441
poczenie z baz danych, 722
PresenterValuesAreSet, 777
program gówny, 498
projekt warstwy widoku systemu
pacowego, 778
przebudowa granic spójnoci, 558
Przekazywanie wynagrodzenia, 482
przynaleno zwizkowa, 446
przypadki uycia, 431
raporty o sprzeday, 458
RemoteTransactionSource, 499
SalariedClassification, 440
SalariedUnionMemberDues, 491
SalesReceipt, 437
SalesReceiptTransaction, 462
SaveEmployeeOperation, 737
ScheduleCode, 724
schemat bazy danych, 717
ServiceCharge, 438
ServiceChargesSpanningMultiplePay
´Periods, 495
ServiceChargeTransaction, 463, 465
skadki na zwizki zawodowe, 458
specyfikacja systemu, 368
SqlPayrollDatabase, 721, 724, 726, 727,
728, 729, 731, 733, 737
SqlPayrollDatabase.AddEmployee, 738
SqlPayrollDatabaseTest, 720, 721, 722,
725, 726, 727, 731, 732, 736, 738
SqlPayrollDatabaseTest.ScheduleGets
´Saved, 723
struktura komponentów, 542
struktura pakietów, 559
Template Method, 454, 455
TestChangeHourlyTransaction, 472
TestChangeNameTransaction, 469
TestPaySingleHourlyEmployeeNoTime
´Cards, 486
TestPaySingleHourlyEmployeeWithTime
´CardsSpanningTwoPayPeriods, 489
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lista pac
TimeCard, 436, 459
TimeCardTransaction, 459, 461
Transaction, 450, 718
TransactionContainer, 790
TransactionContainerTest, 789
TransactionImplementation, 557
transakcje, 450, 729, 732
UnionAffiliation, 477, 492
UnionAffiliation.CalculateDeductions, 493
uproszczona specyfikacja systemu, 368, 432
usunicie danych pracownika, 370, 436, 456
ViewLoader, 782, 783
wartoci mierników, 555
WeeklySchedule, 490
wizanie komponentów, 549
wielokrotne wykorzystanie kodu, 546
WindowViewLoader, 785
WindowViewLoaderTest, 784
wygenerowanie listy pac na dany dzie,
372, 441
wynagradzanie pracowników, 480
wynagradzanie pracowników
etatowych, 483
wynagradzanie pracowników
zatrudnionych w systemie
godzinowym, 486
wynagrodzenia wypacane
pracownikom, 444
wysanie informacji o opacie na rzecz
zwizku zawodowego, 371, 438
wysanie karty czasu pracy, 370, 436
wysanie raportu o sprzeday, 370, 437
wyznaczanie wysokoci wynagrodzenia
pracownika, 442
zarzdzanie zmianami, 547
zasada otwarty-zamknity, 441
zasada pojedynczej odpowiedzialnoci, 434
zasada zbiorowego zamykania, 544
zmiana danych pracowników, 466
zmiana formy wynagradzania
pracownika, 471
zmiana szczegóowych danych
pracownika, 371, 439
Logger, 309
login, 710
LoudDialModem, 670, 671, 674
LSP, 189, 190, 224, 591
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cza, 245, 246

M
MA, 314
macierz rzadka, 660
main sequence, 528
Manifest zwinnego wytwarzania
oprogramowania, 39
mapy drogowe, 253
marker interface, 675
maszyna stanów, 247, 270, 687
mechanizm
odzyskiwanie pamici, 294
rejestrowanie komunikatów, 309
utrwalanie, 172
weryfikacja typów w czasie
wykonywania, 190
wielodziedziczenie, 582
Mediator, 403, 405
metafora, 59
metaphore, 59
metody abstrakcyjne, 318
metodyka spirali, 820
metodyki zwinne, 64
miary stabilnoci, 520
middleware, 55
mierniki, 551
postp prac nad projektem, 45
zarzdzanie zalenociami, 507
mierzenie abstrakcji, 526
migawka, 278
Mock Object, 77
mocking, 538
MockTimeSink, 573, 576, 577, 586
MockTimeSource, 575, 579, 583, 586, 588
model, 249
model obiektów koszyka z zakupami, 610
model oprogramowania, 250
model specyfikacji, 241
Model View Presenter, 755, 760
model wpychania, 585
model wycigania, 590
modelowanie
oprogramowanie, 249
zachowania, 257
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modem, 599
Modem, 651, 670
ModemConnectionController, 605
ModemDecorator, 673
ModemDecoratorTest, 672
ModemImplementation, 171
ModemVisitor, 656
ModemVisitorTest, 653, 659
moduy
niskopoziomowe, 212
wysokopoziomowe, 212
modyfikacje programu, 161
Monostate, 409, 415, 417
dziedziczno, 417
efektywno, 417
ograniczony zasig, 417
polimorfizm, 417
przejrzysto, 417
wady, 417
zajmowane miejsce, 417
zalety, 417
most, 605
motywacja programistów, 45

N
nadmierna zoono, 150, 156
nadstan, 271
naduywanie diagramów UML, 249
name-only dependency, 534
narzdzia
CASE, 265
projektowanie obiektowe, 206
narzucanie strategii, 405
nastpny poranek, 518
naturalna struktura, 181
needless complexity, 150
needless repetition, 150
negocjacje zasad kontraktu, 41
NHibernate, 635
niedostosowanie do rzeczywistoci, 150, 156
nieelastyczno, 150, 156
niepotrzebne powtórzenia, 150, 157
nieprawidowe cykle agregacji, 322
nieprzejrzysto, 150, 157
niestabilno, 521, 552
niszczenie obiektów, 293
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Boocha, 320
projekt oprogramowania, 820
null, 426
Null Object, 425, 426
NUnit, 776
NUnitForms, 776

O
obiekt dostpu do danych, 172
obiekt rozszerzenia, 646
obiekt zastpczy, 77
obiektowy jzyk programowania, 175
obiekty, 292
aktywne, 279, 282, 308
niszczenie, 293
tworzenie, 293
obiekty transferu danych, 639
object diagram, 244
Object-Oriented Design, 54
Object-Oriented Programming Language, 175
ObservableClock, 582
Observer, 567, 589
delegowanie, 584
model wycigania, 590
modele, 590
zasada otwarty-zamknity, 591
obszar odpowiedzialnoci, 169
OCP, 164, 174, 441, 443, 444, 510, 591
oczekiwania klienta, 43
oddzielanie
reguy biznesowe od szczegóowej
implementacji, 631
wzajemnie powizane
odpowiedzialnoci, 171
odlego od cigu gównego, 552
odwracanie relacji wasnoci, 213
odwracanie zalenoci, 165, 211
zalenoci czce aplikacj z warstw
izolujc, 633
odzyskiwanie pamici, 294
off-hook message, 301
ogólno, 552
ograniczanie liczby obiektów wybranych
klas, 415
okablowanie, 376
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okno, 770
OOD, 54, 206
OOPL, 175
opacity, 150
open workspace, 56
Open/Closed Principle, 164, 174
opowieci uytkownika, 50, 65
dzielenie, 65
scalanie, 65
oprogramowanie, 40, 811
poredniczce, 55, 631
wolne od wzajemnych zwizków, 74
ORB, 58
OrderData, 623
OrderGateway, 634, 635
OrderProxy, 626
organizacja wysokopoziomowa, 505
otwarta przestrze pracy, 56
otwarte-zamknite, 164, 174

P
pakiety, 505, 506
pakowanie systemu pacowego, 503
Part, 661, 679
PartCountVisitor, 664
PartExtension, 680
PartVisitor, 663
PassInLockedState, 691
PassInUnlockedState, 691
Payroll, 538
PayrollApplication, 542
PayrollDatabase, 716, 719
PayrollDomain, 544
PDL, 820
ptle, 295, 298
wyraenia warunkowe, 300
physical diagrams, 241
PiecePart, 662, 680
Pierwsze prawo Martina dotyczce
dokumentacji, 41
pisanie
przypadki uycia, 286
testy, 76
plan iteracji, 51
plan wydania, 52
planning game, 57
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iteracje, 66
modyfikacje, 161
wydania, 66
zadania, 67
podrabianie, 538
fabryka, 539
podwójny przydzia, 650, 654
podzia na pakiety, 541
podzia na warstwy, 212
pojedyncza odpowiedzialno, 167
polecenia kompozytowe, 565
polecenie, 373, 374
polimorfizm, 177, 189, 417
polityka wysokiego poziomu, 217
poczenie z baz danych, 722
poowa opowieci uytkownika, 68
positional stability, 520
postrzeganie kodu jako projektu
oprogramowania, 813
porednik, 172, 326, 610
praktyki programowania ekstremalnego, 50
prawidowo modelu, 197
primary course, 286
PrimeGenerator, 87
PrinterWriter, 159
priorytety operatorów, 111
problemy
modem, 599
spójno komponentów, 511
zalenoci, 534
proces
wytwarzanie oprogramowania, 816
zwinny, 45
ProductGateway, 638
ProductProxy, 619, 621, 622
program, 334
programici, 39
programming by coincidence, 115
programowanie
intencjonalne, 75
obiektowe, 812
przez przypadkow zbieno, 115
w parach, 53
zwinne, 37, 99, 165
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programowanie ekstremalne, 25, 47, 49
ciga integracja, 55
gra planistyczna, 57
krótkie cykle, 51
metafora, 59
moduy, 54
opowieci uytkownika, 50
otwarta przestrze pracy, 56
plan iteracji, 51
plan wydania, 52
praktyczne rozwizania, 58
programowanie w parach, 53
prosty projekt, 57
refaktoryzacja, 54, 59
równe tempo, 56
system, 60
tempo, 56
testy akceptacyjne, 52
wspólna wasno, 54
wytwarzanie sterowane testami, 54
zadania, 52
zasady, 58
zespó, 50
projektowanie, 24, 134
obiektowe, 54, 812
oprogramowanie, 814
przez kontrakt, 198
wstpujce, 518
zstpujce, 518
zwinne, 149, 153
projekty, 38, 814
pocztkowe, 159
poprzedzone testami, 75, 486
XP, 50
Proxy, 172, 326, 610, 614
implementacja wzorca, 615
model dynamiczny, 615
model statyczny, 614
przebieg gówny, 286
przebiegi alternatywne, 287
przebudowa granic spójnoci, 558
przejcia, 271
midzy stanami, 247
zwrotne, 272
przekazywanie informacji, 45
przenono midzy platformami, 412
przepenienie sterty, 200
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przerywanie cykli zalenoci czcych
komponenty, 516
przetwarzanie rozproszone, 712
przewidywanie zmian, 181
przyczyna zmiany, 170
przygotowywanie punktów zaczepienia, 182
przypadki testowe, 111
przypadki uycia, 285
pisanie, 286
przebieg gówny, 286
przebiegi alternatywne, 287
relacje, 289
widoczne zdarzenia, 286
zdarzenia, 286
pseudostany
kocowy, 274
pocztkowy, 271, 274
pull model, 590
push model, 585
PutUncrossedIntegersIntoResult, 92

Q
QuickBubbleSorter, 401
QuickEntryMediator, 405, 407

R
race condition, 301
RDBMS, 500
reagowanie na zmiany, 42
realizacja, 315
realizacja planu, 42
realizes relationship, 315
refactoring, 54, 59
refaktoryzacja, 54, 59, 83, 87
ReSharper, 87
reguy gry w krgle, 147
rejestrowanie komunikatów, 309
relacje
dziedziczenie, 314
IS-A, 193, 197, 209
jeden-do-jednego, 566
kompozycja, 322
realizacja, 315
relacyjny model danych koszyka, 611
relacyjny system zarzdzania baz danych, 500
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relational cohesion, 551
release plan, 52
REP, 507, 508, 546
ReSharper, 87
Reuse/ Release Equivalence Principle, 508
rigidity, 150
rozbudowany projekt, 251
RTC, 384
Run-To-Completion, 384
rysowanie diagramów, 264, 265

S
SalesReceipt, 550
SalesReceiptTransaction, 550
SAP, 525
satyra na dwa przedsibiorstwa, 793
scalanie opowieci uytkownika, 65
scenariusze, 295
SCRUM, 47, 64
SDP, 519, 522, 523
segregacja interfejsów, 223
Self-Shunt, 538
Sensor, 565
separacja
przez delegacj, 227
przez wielokrotne dziedziczenie, 229
sequence diagram, 245
Set, 201
Shape, 177
ShapeFactory, 533, 534
silna analiza, 793
Single-Responsibility Principle, 168
Singleton, 409, 410
efektywno, 413
implementacja wzorca, 412
leniwe konstruowanie, 412
moliwo stosowania dla dowolnej
klasy, 412
niedziedziczno, 413
nieprzejrzysto, 413
niezdefiniowany proces destrukcji, 412
przypadki testowe, 411
tworzenie przez dziedziczenie, 412
wady, 412
zalety, 412
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sito Eratostenesa, 87
skoczona maszyna stanów, 269, 417, 687
interpretacja tabeli przej, 694
izolacja midzy akcjami a logik, 699
przejcia midzy stanami, 693
State, 696
tabela przej, 693
testowanie akcji, 692
wewntrzny zasig zmiennej stanu, 691
zagniedone wyraenia switch-case, 688
zastosowanie, 709
skrzyowane przewody, 339
Sleep, 282
SleepCommand, 382
SMC, 276, 700
SocketServer, 282
SomeApp, 533
SortHandler, 399
sortowanie bbelkowe, 392
spare, 147
sparse matrix, 660
specyfikacja zachowa, 770
spenianie oczekiwa klienta, 43
spiral development, 820
spoofing, 538
spójno komponentów, 507
spójno relacyjna, 551
SQL Server, 716, 732
SqlTransaction, 732
SRP, 168, 434, 444, 510, 669
stabilno, 511, 519
pozycyjna, 520
Stable-Abstractions Principle, 525
stalwart-analysis, 793
stany, 270
Start, 282
State, 687, 696, 699
skoczona maszyna stanów, 688
Turnstile, 696, 698
wady, 699
wewntrzny zasig zmiennej stanu, 691
zalety, 699
State Machine Compiler, 276, 700
State Transition Diagram, 270
State Transition Tables, 275
static diagrams, 241
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statyczna kontrola typów, 536
STD, 270, 275
stereotypy
asocjacje, 324
klasy, 318
sterowanie
interakcja z interfejsem GUI, 711
polecenie, 375
przez dane, 185
sterta, 200
stosowanie mierników, 553
strategia
brak usterek, 160
wysoki poziom, 217
Strategy, 176, 387, 396, 699
stranik, 245
strefy
bezuyteczno, 528
ból, 527
wykluczenie, 527
strike, 147
string, 532
struktura komponentów, 542
struktura zalenoci, 521
struktury
nieograniczone, 200
ograniczone, 200
STT, 275
stymulowanie zmian, 183
superstan, 271, 272
superstate, 271
Switch, 597
Switchable, 597
switch-case, 179, 688, 692
sygna wybierania, 301
symptomy zego projektu, 149, 154
nadmierna zoono, 156
niedostosowanie do rzeczywistoci, 156
nieelastyczno, 156
niepotrzebne powtórzenia, 157
nieprzejrzysto, 157
sztywno, 155
wraliwo, 155
symulowanie
stan poczenia, 603
zdarzenia, 538
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synchronous messages, 302
syndrom nastpnego poranka, 518
system, 60
system listy pac, 368
System.Data, 404
szacowanie czasu i kosztu implementacji, 65
sztywno, 150, 155
szybko implementacji opowieci
uytkownika, 65


ledzenie postpu, 69

T
tabela przej, 693
przejcia midzy stanami, 275
Table Data Gateway, 405, 634
test bram DB, 643
testowanie w pamici, 642
TDD, 27, 54, 536
TDG, 634
technika
podwójny przydzia, 654
sterowanie przez dane, 185
technologia
.NET, 28
bazy danych, 716
Template Method, 176, 387, 388, 454, 669
bdne zastosowanie, 392
test bram DB, 643
Test-Driven Development, 27, 54
test-first design, 486
testowanie, 73
akcje, 692
eliminowanie powiza, 78
izolacja testów, 76
konstrukcje TDG w pamici, 642
testy akceptacyjne, 79
testy jednostkowe, 79
TestSleepCommand, 381
testy
biaa skrzynka, 79
czarna skrzynka, 79
jednostkowe, 73, 79, 86, 538
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testy akceptacyjne, 52, 79, 80, 81
architektura oprogramowania, 81
TextReader, 389
TextWriter, 389
Thread, 282
TimeCard, 550
TimeCardTransaction, 550
TimeSink, 572, 576
TimeSource, 571, 572, 575, 579
tokeny danych, 245, 292
ToXML, 674
Transaction, 450
TransactionImplementation, 557
transakcje, 377, 450, 729, 732
transitions, 271
TreeMap, 244
trwao, 171
try-catch, 426
Turnstile, 420, 688, 694, 696, 698, 701, 703
TurnstileActions, 701
TurnstileController, 689, 692
TurnstileFSM, 702
TurnstileState, 697
TurnstileTest, 418, 690
tworzenie
diagramy UML, 264
diagramy wspópracy, 259
instancje klas, 532
mapy drogowe, 253
obiekty, 293

U
UML, 56, 154, 239
diagramy klas, 243
diagramy obiektów, 244
diagramy sekwencji, 245
diagramy stanów, 246
diagramy wspópracy, 246
pakiety, 506
unbounded, 200
UnboundedSet, 200
Undo, 379
Unified Modeling Language, 56, 239
uniwersalno, 373
UNIX, 650
UnixModemConfigurator, 652, 658
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User, 413
user story, 51
UserDatabase, 413, 414
usuwanie zwizków midzy komponentami, 78
utility classes, 319
utrzymywanie
cigo wytwarzania, 45
projekt w dobrym stanie, 165
uwierzytelniony dostp, 413

V
vapor classes, 335
velocity graph, 69
ViewLoader, 782
virtual, 194
viscosity, 150
Visitor, 647, 649, 650
efekt zastosowania, 651
generowanie raportów, 660
zastosowanie, 660, 667

W
warstwa izolujca, 632
warstwy, 212
warunki, 298
wycig, 301
zakoczenie projektu, 67
wtki, 307, 384
wejcie, 271
weryfikacja
struktury, 259
typy w czasie wykonywania, 190
wartoci null, 426
wewntrzna struktura systemu, 278
wewntrzny zasig zmiennej stanu, 691
wzy grafu, 513
white box tests, 79
wizanie komponentów, 549
widoczne zdarzenia, 286
wielodziedziczenie, 582
wielokrotne dziedziczenie, 229
wielokrotne wykorzystanie kodu, 395, 546
wielozadaniowo, 373
Windows Forms, 757
wizytator, 647
acykliczny, 185
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wraliwo, 150, 155
wska niki
A, 526
D, 529
zarzdzanie zalenociami, 530
wspópraca
programici, 39
z klientem, 41
wstpne poznawanie wymaga, 64
dzielenie opowieci uytkownika, 65
scalanie opowieci uytkownika, 65
WWW, 756
wyjcie, 271
wykresy
A/I, 526
szybkoci, 69
wypalania, 70
wykrywanie zalenoci cyklicznych, 312
wymagania, 41, 42
dokadnie na czas, 286
zmiany, 42, 44, 163
wyobraenie o kodzie, 261
wyodrbnianie, 205, 207
wyraenia
rekurencyjne, 298
warunkowe, 300
wysokopoziomowa polityka dziaania
graficznych interfejsów uytkownika, 709
wysokopoziomowa strategia, 217
wysokopoziomowe diagramy, 298
wysokopoziomowy ukad komponentów, 524
wysyanie komunikatów do interfejsów, 309
wytwarzanie sterowane testami, 27, 54, 74,
172, 536
wytwarzanie sterowane zachowaniami, 770
wytwarzanie zwinne, 35
wzorce projektowe
Abstract Server, 596
Active Object, 380
Acyclic Visitor, 185, 654
Adapter, 598
baza danych, 646
Bridge, 604
Command, 373
Composite, 563
Decorator, 647, 668
Extension Object, 646, 674

Kup książkę

843
Facade, 404, 647
Factory, 531, 782
Mediator, 405
Mock Object, 77
Model View Presenter, 755, 760
Monostate, 415
Null Object, 425
Observer, 567, 589
Proxy, 610
Singleton, 410
State, 687, 696
Strategy, 176, 396
Table Data Gateway, 634
Template Method, 176, 388, 669
Visitor, 647, 649
wzorzec testowy Self-Shunt, 538
wzrost efektywnoci, 57

X
XML, 674, 685
XmlAssemblyExtension, 683
XmlPartExtension, 682
XmlPiecePartExtension, 682
XP, 25, 47, 50

Z
zachowania, 197, 257
zadania, 52, 67
RTC, 384
zagniedone wyraenia switch-case, 688
zakoczenie projektu, 46
zalenoci
moduy, 212
nazwy, 534
od abstrakcji, 215
pomidzy klasami, 311
przychodzce, 521
w kodzie ródowym, 314
wychodzce, 521
zanieczyszczanie interfejsów, 223, 225
zarzdzanie
projekty, 69
struktura zalenoci pomidzy
komponentami, 513
zasady projektowania obiektowego, 591
zmiany, 547
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zasada acyklicznych zalenoci, 511, 512
zasada cotygodniowych kompilacji, 512
zasada eliminowania cisych zwizków, 79
zasada odwracania zalenoci, 165, 211, 344,
388, 516
odkrywanie niezbdnych abstrakcji, 217
odwracanie relacji wasnoci, 213
podzia na warstwy, 212
stosowanie, 216
zalenoci od abstrakcji, 215
zasada otwarte-zamknite, 164, 173, 174, 441,
444, 451, 510
abstrakcja, 175, 184
jawne zamykanie oprogramowania
dla zmian, 184
naruszenia zasady, 177
naturalna struktura, 181
Observer, 591
otwarte na rozszerzenia, 174
pena zgodno z zasad, 180
przewidywanie zmian, 181
przygotowywanie punktów zaczepienia, 182
punkty zaczepienia, 182
sterowanie przez dane, 185
Strategy, 176
stymulowanie zmian, 183
Template Method, 176
zamknite dla modyfikacji, 174
zapewnianie zamknicia, 185
zasada podstawiania Liskov, 189, 190, 224
definiowanie kontraktów, 199
heurystyki, 208
IS-A, 197
konwencje, 208
naruszenie zasady, 190, 192
Observer, 591
prawidowo modelu, 197
projektowanie przez kontrakt, 198
rozwizanie niezgodne z zasad, 203
rozwizanie zgodne z zasad, 204
wyodrbnianie, 205
zasada pojedynczej odpowiedzialnoci, 167,
168, 434, 444, 451, 510, 669
definiowanie odpowiedzialnoci, 170
oddzielanie wzajemnie powizanych
odpowiedzialnoci, 171
przyczyna zmiany, 170
trwao, 171
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zasada równowanoci wielokrotnego uycia
i wydawania, 507, 508, 546
zasada segregacji interfejsów, 223, 227
interfejs uytkownika bankomatu, 230
interfejsy klas, 227
interfejsy obiektów, 227
odrbne interfejsy, 225
odrbne klasy klienckie, 225
separacja przez delegacj, 227
separacja przez wielokrotne
dziedziczenie, 229
zanieczyszczanie interfejsów, 223
zasada spójnoci komponentów, 507
zasada stabilnych abstrakcji, 525
zasada stabilnych zalenoci, 519
zasada zalenoci od abstrakcji, 215
zasada zbiorowego wielokrotnego
stosowania, 509
zasada zbiorowego zamykania, 510, 544, 669
zdarzenia, 247, 286
specjalne, 271
zegar cyfrowy, 568
zero defects, 160
zespoy, 40, 46
zestawienia materiaowe, 660
zestawy, 506
ziarnisto, 507
ponowne uycie, 507
wydania, 507
ze projekty, 149, 154
zmiany, 42, 163
wymagania, 44, 161
zmienna stabilno komponentów, 522
znormalizowana odlego od cigu
gównego, 552
ZoomModem, 652, 658
ZoomModemVisitor, 657
zwalnianie obiektu, 294
zwizki
jeden-do-wielu, 313
przychodzce, 551
wychodzce, 552
zwinno, 149


róda poraek projektów, 154
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