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Wprowadzenie
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wiele naszych projektów nie udaje się, zawodzi oraz, że ten ogólny
obraz nie polepsza się w widocznym stopniu [1][2]. Wiemy też, że słaby stan praktyk związanych z
wymaganiami jest często określany jako jeden z czynników niepowodzenia *3+*4+. Jednakże, czy
możemy można podad bardziej fundamentalną przyczynę? Przyczynę, która do tej pory jest mało
rozpoznana i która z pewnością nie jest dobrze rozwiązana przez wiele znanych i powszechnie
nauczanych metod. Czym jest ta zasadnicza przyczyna? W skrócie: to, że myślimy, jak programiści, a
nie jak inżynierowie i menedżerowie. Innymi słowy, nie skupiamy się na dostarczeniu wartości, lecz
skupiamy się na funkcjach, przypadkach użycia i dostarczaniu kodu. W rezultacie w naszych
specyfikacjach wymagao poświęcamy niewiele uwagi pozyskiwaniu wartości i informacji związanych z
wartością. Nie udaje nam się wychwycid informacji, która pozwala nam odpowiednio rozważyd
priorytety i projektowad oraz zarządzad rozwiązaniem wartościowym dla udziałowców.
Ten artykuł przedstawia kilka praktycznych wskazówek mających na celu rozwiązanie tych
problemów i poprawę jakości specyfikacji wymagao. Koncentruje się na "podnoszeniu poprzeczki" w
komunikowaniu wartości w naszych wymaganiach. Oczywiście, nadal jest jeszcze wiele do nauki w
temacie specyfikowania wartości, ale możemy zacząd - i osiągnąd znaczną poprawę w dostarczaniu
projektu IT - przez zastosowanie tego, o czym już wiadomo, że jest dobrą praktyką.
Zauważcie, że w dalszej części pracy niewiele jest nowego, a wiele z tego, co jest w niej zawarte
można po prostu uznad za rozsądek. Jednak, ponieważ projekty IT nadal nie zrozumieją znaczenia
prezentowanego podejścia - są bowiem ludzie, którzy muszą odkryd ten sposób myślenia - warto to
powtarzad!

Definicja wartości
Celem projektu jest osiągnięcie "zrealizowanej wartości" (znanej również jako "korzyści"), dla
udziałowców: to nie zdefiniowana funkcjonalnośd, i nie historyjki użytkowników rzeczywiście się liczą.
Wartośd można określid jako "korzyśd, jaką uważamy, że otrzymamy z czegoś" [5, s. 435]. Rysunek 1.

Rysunek 1 Wartośd może byd stopniowo dostarczana udziałowcom. Różni udziałowcy będą postrzegad różną wartośd.

Zwródcie uwagę na subtelne rozróżnienia między początkowo postrzeganą wartością („Myślę, że to
byłoby przydatne”) a wartością zrealizowaną: wartością efektywną i faktyczną („to było w praktyce
bardziej wartościowe, niż myśleliśmy, że może byd, bo ...”). Zrealizowana wartośd zależy od
udziałowców faktycznie wykorzystujących produkty projektu.
Problem z większością konwencjonalnego myślenia o wymaganiach jest taki, że nie jest dośd ściśle
powiązane z "wartością". Analitycy biznesowi IT często ponoszą porażkę w gromadzeniu informacji
umożliwiających dokładniejsze zrozumienie i / lub obliczanie wartości. Ponadto, przy określaniu
swoich wymagao ludzie ze strony biznesu często nie oceniają ich przy użyciu wartości. Zagrożeniem,
jeżeli wymagania nie są ściśle związane z wartością jest to, że brakuje nam podstawowych informacji
pozwalających nam na skonstruowanie i określenie priorytetów dostarczania wartości i ryzykujemy
porażkę niedostarczenia oczekiwanej wartości, nawet jeśli "wymagania" są spełnione.
Warto zaznaczyd, że „wartośd” jest wielowymiarowa. Dane wymaganie może mied wartośd
finansową, wartośd dla środowiska, wartośd przewagi konkurencyjnej, walory architektoniczne, jak
również wiele innych wymiarów wartości. Z pewnością wartośd wymaga dużo wyraźniejszej definicji,
niż grupy priorytetowe stosowane przez notację MoSCoW (Musi mied - Must have, powinno mied Should have, mogłoby mied - Could have i chcielibyśmy mied/nie będzie mied tym razem - Would like
to have/ Won’t have this time ) [6] lub przez Grę planowania (ważne - Essential, mniej ważne – Less
essential i miło byłoby mied – Nice to have) [7]) do określania priorytetów wymagao. Ponadto, dla
projektów IT, inżynieria „wartości” obejmuje rozważenie nie tylko wymagao, ale również
opcjonalnych projektów i dostępnych środków: potrzebne są kompromisy. Jednak są to tematy do

kolejnych artykułów, artykuł ten skupia się na wstępnej poprawie specyfikacji wymagao potrzebnej,
aby wykonad krok w kierunku myślenia pod kątem wartości.

Definicja wymagania
Czy wszyscy mamy wspólną notację dla tego, czym jest „wymaganie”? To nasz kolejny problem.
Każdy ma opinię i wiele z opinii o znaczeniu koncepcji „wymagania” jest sprzecznych: niektóre z
popularnych definicji są poprawne, czy użyteczne - zwłaszcza jeśli wziąd pod uwagę pojęcie
"wartości" obok nich. Zdecydowaliśmy się zdefiniowad wymóg jako "stan koocowy wartościowany
przez udziałowców". Możliwe, że jeszcze nie zaakceptujecie lub nie będziecie korzystad z tej definicji,
ale wybraliśmy ją, aby podkreślid "sedno" inżynierii systemów IT.

Rysunek 2 Przykład koncepcji wymagao w Planguage

W poprzednich pracach zidentyfikowaliśmy i zdefiniowaliśmy wiele koncepcji wymagao [5, patrz
słownik, str. 321-438]. Próbka tych koncepcji jest przedstawiona na Rysunku 2. Możecie używad tych
koncepcji i pojęcia „stan koocowy wartościowany przez udziałowców” by ponownie przeanalizowad
swoje obecne specyfikacje wymagao. W dalszej części tego artykułu przedyskutujemy bardziej
szczegółowo niektóre z kluczowych punktów („kluczowe zasady”), jakie powinniście rozważyd.

Kluczowe zasady
Najważniejsze zasady są podsumowane na Rysunku 3. Zbadajmy teraz te zasady w sposób bardziej

szczegółowy.
Uwaga: jeśli nie określono inaczej, więcej szczegółów na temat wszystkich aspektów Planguage
(języka planowania opracowanego przez jednego z autorów, Toma Gilba) można znaleźd w *5+.
Dziesięd kluczowych zasad udanych wymagao
1. Zrozum krytyczne cele najwyższego poziomu
2. Myśl o udziałowcach: nie tylko o użytkownikach i klientach!
3. Skup się na wymaganej jakości systemu, a nie tylko na jego funkcjonalności
4. Określ liczbowo wymagania jakościowe jako podstawę do inżynierii oprogramowania
5. Nie mieszaj celów ze środkami
6. Pozyskuj wyraźną informację o wartości
7. Upewnij się, że specyfikacja jest „bogata”: specyfikacje wymagao potrzebują znacznie więcej
informacji, niż samo wymaganie!
8. Wykonuj kontrolę jakości specyfikacji (ang. specification quality control, SQC)
9. Weź pod uwagę całkowity cykl życia i zastosuj myślenie systemowe - nie tylko koncentrację
na oprogramowaniu
10. Uznaj, że wymagania się zmieniają: używaj informacji zwrotnej i aktualizuj wymagania w
razie potrzeby
Rysunek 3 Dziesięd kluczowych zasad udanych wymagao

Zasada 1. Zrozum krytyczne cele najwyższego poziomu
„Najgorszy grzech wymagao” można znaleźd niemal we wszystkich projektach, na które patrzymy i
problem ten dotyczy całego świata. Raz po raz, wymagania na wysokim poziomie – znane również
jako krytyczne cele najwyższego poziomu (te, które finansują projekt), są niejasno określone i
ignorowane przez zespół projektu. Takie wymagania często wyglądają jak przykład podany na
Rysunku 4 (który został nieco zmieniony, by zachowad anonimowośd). Są to wymagania dla
prawdziwego projektu, który trwał osiem lat i kosztował ponad 100 mln dolarów USA. Projekt nie
dostarczył żadnego z nich. Jednak głównym problemem jest to, że nie są to cele krytyczne
najwyższego poziomu: nie wyjaśniają on wystarczająco szczegółowo, co biznes chce osiągnąd: nie ma
realnych wskaźników do określenia celów biznesowych i priorytetów. Istnieją również dodatkowe
problemy, które będą omówione później (jak np. brak kwantyfikacji, mieszanie opcjonalnych
projektów do wymagao i niewystarczający opis tła *kontekstu]).
Przykład słabych wstępnych celów krytycznych najwyższego poziomu
1. Kluczowe znaczenie dla strategii biznesowej korporacji ma mied światowa premiera
dostawcy usług zintegrowanych <domeny>
2. Dostarczymy bardziej efektywny interfejs użytkownika

3. Znacznie zmniejszyd skalę wstecz czasu potrzebną po uzyskaniu ostatnich danych do
dostosowania czasu, poprawy głębokości, sklejania, łączenia, policzenia i / lub do
czegokolwiek innego, co jest potrzebne do wygenerowania pożądanych produktów.
4. Sprawid, że system będzie znacznie łatwiejszy do zrozumienia i zastosowania, niż miało to
miejsce w przypadku poprzedniego systemu
5. Podstawowym celem jest dostarczenie znacznie bardziej wydajnego środowiska systemu
programistycznego, niż miało to miejsce dotychczas
6. Dostarczyd bogatszy zestaw funkcjonalności wspierającej narzędzia i aplikacje logowania
nowej generacji
7. Odpornośd jest podstawowym wymogiem systemu
8. Znacząca poprawa jakości danych w porównaniu do obecnej praktyki
Rysunek 4 Przykład słabych wstępnych celów krytycznych najwyższego poziomu

Zarządzanie na poziomie CEO, CTO i CIO nie podjęło trudu, aby wyjaśnid te krytyczne cele. W
rzeczywistości, CIO powiedział mi, że CEO aktywnie odrzucił pomysł ich wyjaśnienia! Tak więc
kierownictwo stracił kontrolę nad projektem na samym początku. Co więcej, żaden z „ekspertów”
technicznych nie zareagował na tę sytuację. Radośnie wydali 100 mln dolarów na wszystkie te
proponowane rozwiązania architektoniczne, które zostały zmieszane z celami.
W rzeczywistości przerobienie jednego z tych celów, „Odporności”, tak by był on jasny, mierzalny i
ilościowy (patrz dalej) zajęło mniej, niż godzinę. Tak więc w ciągu jednego dnia pracy projekt mógłby
mied wyjaśnione cele i może uniknąd w pewnym stopniu tych ośmiu lat zmarnowanego czasu i
wysiłku.

Zasada 2. Myśl o udziałowcach: nie tylko użytkownikach i klientach!
Zbyt wiele specyfikacji wymagao ogranicza ich zakres, tak, że w minimalnym stopniu koncentrują się
na potrzebach klienta lub użytkownika. Należy rozważad szerszy zakres potrzeb i wartości
udziałowców, gdzie „udziałowcem” jest ktoś lub coś, kto ma interes w systemie *5, s. 420+. Należy
uwzględnid nie tylko użytkowników i klientów; liczą się też: development IT, utrzymanie IT, wyższy
szczebel zarządzania, zarządzanie operacyjne, regulacje, rząd, oraz inni udziałowcy. Różni udziałowcy
będą mieli różne punkty widzenia na temat wymagao i związanych z nimi wartości. Ponadto
udziałowcy będą "ekspertami" w różnych obszarach wymagao. Te różne punkty widzenia
potencjalnie mogą prowadzid do różnic zdao dotyczących priorytetów realizacji.

Zasada 3. Skup się na wymaganej jakości systemu, a nie tylko na jego
funkcjonalności
Zbyt dużo uwagi poświęca się temu, co system musi robid (funkcji) a zbyt mało temu, jak dobrze
powinien to zrobid (cechy jakościowe). Wiele wymagao specyfikacji składa się ze szczegółowego
wyjaśniania funkcjonalności i tylko krótkiego opisu wymaganej jakości systemu. Dzieje się tak
pomimo faktu, że poprawa jakości wydaje się byd głównym bodźcem dla nowych projektów.

Dla kontrastu, oto przykład studium przypadku Confirmitu *8+, w którym nacisk w projekcie położono
nie na funkcjonalnośd, ale na jakośd systemu. Poprzez koncentrację na wymaganiach jakościowych
„Użytecznośd” i „Wydajnośd”, projekt wiele osiągnął! Patrz tabela 1.
Tabela Podsumowanie ze studium przypadku Confirmit [8]

Opis zadania/wymagania

Stan przeszły

Obecny
status

Użytecznośd.Produktywnośd: Czas, w którym system generuje ankietę

7200 sekund

15
sekund

Użytecznośd.Produktywnośd: Czas wykonania typowego raportu badao
rynkowych

65 min

20 min

Użytecznośd.Produktywnośd: Czas przyznania określonym
użytkownikom koocowym dostępu do zestawu raportów i
rozpowszechnienia informacji o sprawozdaniu

80 min

5 min

Użytecznośd.Intuicyjnośd: Czas w minutach, jaki zabiera średnio
doświadczonemu programiście określenie pełnej i prawidłowej definicji
transferu danych z Web Service Confirmit bez dokumentacji
użytkownika lub innej pomocy

15 min

5 min

Wydajnośd.Czas pracy.Konkurencyjnośd: Maksymalna liczba
równoczesnych respondentów wykonujących badanie z częstością
klikania 20 sekund i czasem odpowiedzi <500 ms przy zdefiniowanej
*Złożoności ankiety+ i zdefiniowanej *Konfiguracji Serwera, Typowej+

250
użytkowników

6000

Przez system jakości, mamy na myśli wszystkie "-ści" i inne cechy, które system może wyrazid.
Niektórzy deweloperzy systemu ograniczają jakośd systemu do odnoszenia się do poziomu błędów w
kodzie. Jednakże powinna byd stosowana szersza definicja. Cechy jakościowe systemu obejmują
dostępnośd, użytecznośd, przenośnośd i inne cechy jakościowe, którymi są zainteresowani
udziałowcy, jak intuicyjnośd i solidnośd. Patrz Rysunek 5, który pokazuje zestaw wymagao
jakościowych. Prezentuje również przekonanie, że zasoby są „wejściem” lub są wykorzystywane przez
funkcję, która z kolei „produkuje” lub wyraża cechy jakościowe systemu. Czasami cechy jakościowe
systemu są błędnie określane jako „wymagania niefunkcjonalne (NFR)”, ale jak widad na rysunku,
cechy jakościowe są w pełni związane z funkcjonalnością systemu. W rzeczywistości, różne części
funkcjonalności systemu mogą wymagad różnych cech jakościowych.

Rysunek 5 Sposób wizualizacji jakości w odniesieniu do funkcji i kosztów. Cechy jakościowe i koszty są zmiennymi
skalarnymi, możemy więc określid skalę pomiaru w celu przedyskutowania ich w postaci numerycznej. Strzałki na skali
reprezentują interesujące punkty, takie jak poziomy wymagao. Wymaganiem nie jest „bezpieczeostwo” samo w sobie,
ale zdefiniowany i testowalny stopieo bezpieczeostwa *5, s. 163+

Zasada 4. Określ liczbowo wymagania jakościowe jako podstawę do
inżynierii oprogramowania
Często nie udaje nam się zastosowad „inżynierii oprogramowania’ w sensie rzeczywistej inżynierii, tak
jak to opisują profesorowie inżynierii, np. Koen *9+. Zbyt często specyfikacje wymagao jakościowych
składają się tylko ze słów. Żadnych liczb, tylko miło brzmiące słowa, wystarczająco dobre, aby skłonid
menedżerów do wydawania milionów za nic (np. "o wiele bardziej wydajny interfejs użytkownika").

Wydaje się, że prawie całkowicie unikamy praktyki szacowania jakości. Potrzebujemy kwantyfikacji ,
aby uczynid wymania jakościowo zrozumiałymi, jak również do stworzenia podstawy do pomiaru i
śledzenia naszych postępów w kierunku poprawy ich spełnienia. Ponadto, to kwantyfikacja jest
kluczem do lepszego zrozumienia kosztów i wartości - różne poziomy jakości mają różne powiązanie z
nimi koszty i wartości.

Kluczową ideą dla kwantyfikacji jest zdefiniowanie lub ponowne użycia definicji skali pomiaru. Dla
przykładu, dla cechy jakościowej „Intuicyjnośd”, składnika „Użyteczności”:
Użytecznośd. Intuicyjnośd:
Typ: Wymaganie jakościowe produktu marketingowego.

Ambicja: Każdy potencjalny użytkownik, w każdym wieku może natychmiast odkryd i poprawnie
użyd wszystkich funkcji produktu, bez szkolenia, pomocy przyjaciół czy zewnętrznej dokumentacji
Skala: % szans, że określony *Użytkownik+ może z powodzeniem <natychmiast> ukooczyd określone
*Zadania+ bez zewnętrznej pomocy.
Miara: Raporty klienta testują wszystkie zadania, dla wszystkich zdefiniowanych typów
użytkowników i dają publiczny raport.
Cel *Rynek = USA, Użytkownik = Seniorzy, Produkt = Nowa wersja, Zadanie = Zestaw zadao
związanych z fotografią, Kiedy = 2012+: 80% ±10%  Wstępny plan marketingowy.
Rysunek 6 Prosty przykład kwantyfikacji wymagania jakościowego: „Intuicyjnośd”

Pewne wyjaśnienie kluczowych cech ilościowych na Rysunku 6:
1.

Ambicją jest wysokopoziomowe podsumowanie wymagania. To jedyne, co można łatwo
uzgodnid i zrozumied.

2. Skala jest formalną definicją wybranych przez nas skali pomiaru. Parametry *Użytkownik+ i
*Zadanie+ pozwalają nam tutaj uogólniad, podczas gdy stają się coraz bardziej szczegółowe
poniżej (patrz dalej). Będą również wspierad i umożliwiad ponowne wykorzystanie Skali, jako
swego rodzaju „wzoru”.
3. Miara dostarcza zdefiniowanego procesu pomiaru. Może istnied więcej, niż jedna miara na
różne okazje.
4. Cel jest jednym z wielu możliwych poziomów wymagao (patrz szczegóły na Rysunku 2 . dla
innych: Rozpiętośd, Życzenie, Porażka i Przeżycie). Określamy tu wartościowany przez
udziałowców przyszły stan (na przykład: 80% ± 10%).

Jednym z udziałowców są „Seniorzy w USA”. Przyszłośd to 2012. Typ poziomu wymagao, Cel, jest
zdefiniowany jako posiadający bardzo wysoki priorytet, jako zabudżetowana obietnica dostarczenia.
Jest to wyższy priorytet niż poziom Rozpiętości lub Życzenia. Zauważcie, że inne priorytety mogą byd
sprzeczne i w praktyce uniemożliwiad dostarczenie tego szczególnego wymagania.
Jeśli znacie konwencjonalny stan metod dla wymagao, to teraz, z tego przykładu, zaczniecie doceniad
różnicę proponowaną przez taką kwantyfikację - specjalnie dla wymagao jakościowych. Projekty IT
szacują już czas, koszt, czas odpowiedzi, stopieo spalania i gęstośd błędów - ale do osiągnięcia
inżynierii systemowej potrzeba znacznie więcej!

Oto kolejny przykład kwantyfikacji (patrz Rysunek 7). Jest to początkowy etap przepisywania
Odporności z przykładu na Rysunku 4. Najpierw ustaliliśmy, że Odpornośd jest złożona i składa się z
wielu różnych atrybutów, takich jak Testowalnośd.
Odpornośd:

Typ: Złożone Wymaganie Jakościowe Produktu.
Obejmuje: ,Przestoje oprogramowania, Szybkośd przywracania, Testowalnośd, Zdolnośd
zapobiegania awariom, Zdolnośd izolowania awarii, Zdolnośd analizy awarii, Sprzętowe możliwości
debugowania}.
Rysunek 7 Definicja złożonego wymagania jakościowego: Odpornośd

Następnie bardziej szczegółowo zdefiniowaliśmy Testowalnośd (Rysunek 8).
Testowalnośd:
Typ: Wymaganie Jakości Oprogramowania.
Wersja: 20 Październik, 2006.
Status: Draft.
Udziałowiec: {Operator, Tester}.
Ambicja: Szybki czas automatycznego testowania <krytycznych złożonych testów> z najwyższą
konfiguracją operatora i inicjacją.
Skala: Czas trwania określonego *Zestawu+ testów lub określonego *Typu testowania+ zgodnie z
określonym *Poziomem umiejętności+ operatora systemu w określonych *Warunkach pracy].
Cel [Na użytek wszystkich klientów, Zestaw = 1,000,000 elementów danych, Typ testowania =
WireXXXX vs. DXX, Poziom umiejętności = Nowicjusz, Warunki pracy = Polowe]: < 10 minut.
Projekt: Symulatory narzędzi, narzędzie reverse cracking, generowanie symulowanych ramek
telemetrycznych w całości w oprogramowania, aplikacja specyficzna dla odwiertów - tryb symulacji
zapisany poprzez odtwarzanie pliku zrzutu, jarzmo testowe konsoli aplikacji  6.2.1 HFS.
Rysunek 8 Liczbowa definicja Testowalności, atrybutu Odporności

Zauważ, że ten przykład pokazuje pojęcie różnych poziomów wymagao. Zasada 1 również ma tu
znaczenie, ponieważ jest związana z celami najwyższego poziomu (wymaganiami). Różne poziomy,
które mogą byd zidentyfikowane obejmują: wymagania firmy, kilka krytycznych wymagao projektu
lub produktu na najwyższym poziomie, wymagania systemowe i wymagania oprogramowania.
Musimy jasno udokumentowad poziom i interakcje pomiędzy tymi wymaganiami.

Dodatkowe pojęcie to „zestawy wymagao”. Dany udziałowiec prawdopodobnie będzie mied raczej
zestaw wymagao, niż tylko jedno wyizolowane wymaganie. W rzeczywistości, osiąganie wartości
może zależed od spełnienia całego zestawu wymagao.

Zasada 5. Nie mieszaj celów ze środkami
“Doskonalenie środków i pomieszanie celów wydaje się charakterystyczne dla naszej epoki.” Albert
Einstein. 1879-1955

Problem pomieszania celów i środków jest oczywiście stary i głęboko zakorzeniony. Określamy
rozwiązania, projekt i / lub architekturę, zamiast tego, co naprawdę cenimy - nasze prawdziwe
wymagania. Przyczyny tego są możliwe do wyjaśnienia - na przykład rozwiązania są bardziej
konkretne, a to, czego chcemy (cechy jakościowe) są dla nas bardziej abstrakcyjne (bo jeszcze nie
nauczyliśmy się, jak uczynid je mierzalnymi).
Problem pojawia się kiedy je mylimy: jeśli określamy środki, a nie nasze prawdziwe cele. Jak to się
mówi: „Uważaj, o co prosisz, bo możesz to po prostu dostad" (źródło nieznane). Problemy obejmują:
Możecie nie dostad tego, czego naprawdę chcecie
Rozwiązanie, które określiliście, może kosztowad zbyt dużo lub mied złe efekty uboczne,
nawet jeśli dostaniecie to, co chcecie
Może byd znacznie lepsze rozwiązanie, o którym jeszcze nie wiecie.
A więc jak możemy znaleźd “właściwe wymaganie”, owo „prawdziwe wymaganie” *10+ które jest
„maskowane” rozwiązaniem? Załóżmy, że prawdopodobnie istnieje lepsze sformułowanie, które jest
bardziej dokładnym wyrażeniem naszych prawdziwych wartości i potrzeb. Szukajcie go pytając
„Dlaczego”?
Dlaczego chcę X, ponieważ naprawdę chcę Y i załóżmy, że dostanę to poprzez X. Ale w takim razie
dlaczego chcę Y? Ponieważ tak naprawdę chcę Z i zakładam, że jest to najlepszym sposobem dostania
X. Kontynuujcie ten proces do momentu, w którym wyda się rozsądne skooczyd. Jest to niewielka
zmiana w technice "5 razy dlaczego" *11+, która jest zwykle używana w celu określenia głównych
przyczyn problemów (bardziej, niż wymagao wysokiego poziomu).
Załóżmy, że nasi udziałowcy zwykle będą określad swoje wartości w odniesieniu do niektórych
postrzeganych środków, by osiągnąd to, co naprawdę cenią. Pomóżmy im zidentyfikowad (5 razy
dlaczego?) i potwierdzid to, czego naprawdę chcą i uczyocie to „oficjalnym” wymaganiem. Nie
obrażajcie ich mówiąc im, że nie wiedzą, czego chcą. Ale wyjaśnijcie, że pomożecie im z większą
pewnością uzyskad to, czego chcą w głębi, z lepszymi i taoszymi rozwiązaniami, byd może z nową
technologią, jeżeli przejdą z wami przez proces „5 razy dlaczego?”. Patrz Rysunek 9.
Dlaczego wymagacie „hasła”? Dla bezpieczeostwa!
Jaki rodzaj zabezpieczenia chcecie? Przeciw kradzieży informacji.
Za jaki poziom siły bezpieczeostwa wobec kradzieży informacji jesteście gotowi zapłacid? Co
najmniej 99% szans, że hakerzy nie mogą się włamad w ciągu 1 godziny próbowania! Niezależnie od
tego, czy taki poziom kosztuje do wysokości 1 mln EUR.
Więc to jest wasze prawdziwe wymaganie? Tak.
Czy możemy zrobid to oficjalnym wymaganiem i pozostawid projekt zabezpieczeo naszym ekspertom
od spraw bezpieczeostwa i pozostawid do udowodnienia za pomocą pomiaru, by zadecydowad, czy
to naprawdę właściwy projekt? Oczywiście!

Celem jest, że niezależnie od technologii, jaką wybierzemy, dostaniecie 99%?
Jasne, dzięki za pomoc w wyrażeniu tego!
Rysunek 9 Przykład wymagania, nie cechy projektu, które jest prawdziwym wymaganiem

Należy pamiętad, że takie oddzielenie projektów od wymagao nie oznacza, że zignorujecie
rozwiązania / projekty / architekturę podczas inżynierii oprogramowania. Oznacza to tylko, że
musicie oddzielid swoje wymagania - w tym wszelkie wymagane środki – od wszelkich opcjonalnych
środków. Kluczową sprawą jest, aby zrozumied, co jest obowiązkowe tak, abyście rozważyli
rozwiązania alternatywne. Patrz Rysunek 10, który pokazuje dwa alternatywne rozwiązania: Projekt A
z Projektami B i C, lub Projekt A z Projektem D. Założenie, że powiedzmy Projekt B jest obowiązkowy,
mogłoby zakłócid planowanie projektu.

Rysunek 10 Graficzna metoda zrozumienia atrybutów wydajności (co obejmuje wszystkie cechy jakościowe) w
odniesieniu do funkcji, projektu i zasobów. Koncepcje projektów wymagają pewnych zasobów a dostarczają wydajnośd
(wraz ze wszystkimi cechami jakościowymi systemu) dla określonych funkcji.

Zasada 6. Pozyskuj wyraźną informację o wartości
Jak możemy wyartykułowad i udokumentowad pojęcia wartości w specyfikacji wymagao? Spójrzcie na
przykład „Intuicyjności”, komponentu jakości „Użytecznośd”, przedstawiony na Rysunku 11, który
rozszerza Rysunek 6.

Użytecznośd.Intuicyjnośd:
Typ: Wymaganie produktu marketingowego.
Udziałowcy: {Dyrektor Marketingu, Menedżer Wsparcia Technicznego, Centrum Szkolenia-.

Wejścia: ,Sprzedaż Produktów, Koszty Wsparcia Technicznego, Działania Szkoleniowe, Projekt
Dokumentacji}.
Wsparcie: Polityka Jakości Firmy 2.3.
Ambicja: Każdy potencjalny użytkownik, niezależnie od wieku, może natychmiast odkryd i
prawidłowo korzystad ze wszystkich funkcji produktu, bez szkolenia, pomocy znajomych lub
dokumentacji zewnętrznej.
Skala: % szans, że określony *Użytkownik+ może pomyślnie wykonad określone [Zadania]
<natychmiast> bez pomocy z zewnątrz.
Miara: Raporty Klienta testują wszystkie zadania dla wszystkich określonych typów użytkowników i
dostarczają publicznego raportu.
-------------------------------------- Analiza --------------------------------Tendencja *Rynek = Azja, Użytkownik = ,Młodzież, Wcześni użytkownicy-, Produkt = Główny
Konkurent, Prognoza = 2013+: 95% ± 3% <- Analizy rynku.
Przeszłośd *Rynek = USA, Użytkownik = Seniorzy, Produkt = Stara wersja, Zadanie = Zestaw Zadao
Fotograficznych, Kiedy = 2010]: 70% ± 10% <- Pomiary naszych laboratoriów.
Rejestr *Rynek = Finlandia, Użytkownik = , Android do telefonów komórkowych, Młodzież}, Zadanie =
Telefon+ zestaw zadao SMS, Zestaw Rejestracji = Styczeo 2010+ : 98% ±1% <- Tajny Raport.
------------------------------ Plany Naszych Produktów ----------------Cel [Rynek = USA, Użytkownik = Seniorzy, Produkt = Nowa wersja, Zadanie = Zestaw Zadao
Fotograficznych, Kiedy = 2012+: 80% ± 10% <- Szkic Planu Marketingowego.
Wartośd *Rynek = USA, Użytkownik = Seniorzy, Produkt = Nowa wersja, Zadanie = Zestaw Zadao
Fotograficznych, Okres = 2012]: 2M USD.
Tolerancja [Rynek = Azja, Użytkownik = ,Młodzież, Wcześni użytkownicy-, Produkt = Nasza nowa
wersja, Termin = 2013+: 97% ± 3% <- Przemówienie dyrektora marketingu.
Porażka [Rynek = Finlandia, Użytkownik = ,Android do telefonów komórkowych, Młodzież}, Zadanie =
Telefon+ zestaw zadao SMS, Wydanie Produktu 9.0]: mniej niż 95%.
Wartośd [Rynek = Finlandia, Użytkownik = ,Android do telefonów komórkowych, Młodzież}, Zadanie
= Telefon+ zestaw zadao SMS, Okres = 2013]: 30 000 USD.
Rysunek 11 Przykład Planguage, zaprojektowany dla zaprezentowania sposobów wyjaśnienia wartości wymagania

Aby zachowad zwięzłośd, nie podamy tu szczegółowego wyjaśnienia. Mam nadzieję, że specyfikacja
Planguage jest wystarczająco zrozumiała bez szczegółowych objaśnieo. Na przykład, deklaracja Celu
(80%) określa dla którego rynku (USA) i użytkowników (seniorów) jest przeznaczona wartośd, jaki
zbiór zadao jest wartościowany („Zestaw Zadao Fotograficznych”) i kiedy cenne byłoby otrzymanie tej
wartości (2012). Ta „kwalifikowana” informacja we wszystkich deklaracjach pomaga

udokumentowad, gdzie, dla kogo i kiedy ma zastosowanie dany poziom jakości. Dodatkowy parametr
wartości określa postrzeganą wartośd osiągnięcia 100% wymagania. Oczywiście, o wartości i jej
specyfikacji można powiedzied więcej, to jest tylko "dzwonkiem alarmowym", że w ramach wymagao
musi byd wychwycona wyraźna wartośd. Jest to lepsze, niż bardziej popularne specyfikacje
wymagania Użyteczności, które często widzimy, takie jak: „Przy użyciu systemu Windows produkt
będzie bardziej przyjazny dla użytkownika”.
Więc kto będzie opracowywad te deklaracje wartości w specyfikacji wymagao? Nie oczekuję od
deweloperów, że będą się bardzo przejmowad deklaracjami wartości. Ich zadaniem jest dostarczenie
takich poziomów wymagao, jakie ktoś inny określił jako wartościowe. Decydowanie o tym, które
zestawy wymagao są wartościowe jest funkcją Właściciela Produktu (Scrum) lub Kierownictwa
Marketingu. Z pewnością pracownicy IT powinni określad tylko wartości związane z wymaganiami
udziałowców IT!

Zasada 7. Upewnij się, że specyfikacja jest „bogata”: specyfikacje
wymagań potrzebują znacznie więcej informacji, niż samo
wymaganie!
Często kładzie się zbyt duży nacisk na samo wymaganie, a jednocześnie zbieranych jest zbyt mało
informacji o jego tle, na przykład: kto chce tego wymagania i kiedy? Samo wymaganie może stanowid
mniej, niż 10% pełnej specyfikacji wymagao, która obejmuje informacje o kontekście. Określanie tych
powiązanych informacji o tle oraz zapewnienie, że są one ściśle i bezpośrednio powiązane z samym
wymaganiem powinno byd standardem korporacyjnym.

Taka informacja o kontekście jest przydatną informacją powiązaną, ale nie jest ani centralna
(kluczowa) dla implementacji, ani nie jest komentarzem. Centralna informacja obejmuje: Skalę,
Miarę, Cel, Definicję i Ograniczenia.
Specyfikacja tła zawiera: wzorce ,Przeszłośd, Zapis, Trend-, Właściciela, Wersję, Udziałowców,
Streszczenie (krótki opis), Ambicję, Wpływy i Środki wsparcia. Uzasadnienia informacji o kontekście
są następujące:
Aby pomóc ocenid wartośd wymagania
Aby pomóc określid priorytet wymagania
Aby pomóc zrozumied ryzyko związane z wymaganiem
Aby pomóc zaprezentowad wymaganie w większym lub mniejszym stopniu szczegółowości
dla różnych odbiorców i różnych celów
Aby nam pomóc w aktualizacji wymagania
Aby zsynchronizowad relacje pomiędzy różnymi, ale powiązanymi poziomami wymagao
Aby pomóc w kontroli jakości wymagao

Aby poprawid przejrzystośd wymagania

Komentarzem jest jakikolwiek szczegół, który – nawet jeśli jest błędny - prawdopodobnie nie będzie
miał żadnych konsekwencji ekonomicznych, jakościowych czy związanych nakładem pracy; jest to na
przykład notatka lub komentarz.
Przykład ilustrujący wsparcie dostarczane przez informację tła odnośnie ryzyka znajduje się na
Rysunku 12.
Niezawodnośd:
Typ: Jakośd wydajności.
Właściciel: Dyrektor ds. Jakości Autor: John Engineer.
Udziałowcy: ,Użytkownicy, Sklepy, Centra naprawy-.
Skala: Średni czas pomiędzy awariami.
Cel *Użytkownicy+: 20,000 godzin  Badanie opinii klienta, 2004.
Uzasadnienie: Cokolwiek mniejszego byłoby niekonkurencyjne.
Założenie: Nasz główny konkurent nie wprowadzi ulepszeo większych, niż 10%.
Problemy: Może pojawid się nowy konkurent.
Ryzyka: Koszt technologii użytej do osiągnięcia tego poziomu może byd wygórowany.
Sugestie projektowe: Potrojenie nadmiarowego oprogramowania i systemu baz danych.
Cel [Sklepy]: 30,000 godzin  <- Dyrektor ds. Jakości.
Uzasadnienie: Specyfikacja kontraktu z klientem.
Założenie: Jest to technicznie wykonalne.
Problemy: Wymagana technologia może spowodowad niepożądane opóźnienia w
harmonogramie.
Ryzyka: Klient może połączyd się z konkurencją i zostawid nas z kosztami części
komponentów, których już nie potrzebuje.
Sugestie projektowe: Uproszczenie i ponowne wykorzystanie znanych komponentów.

Rysunek 12 Specyfikacja wymagao może byd wzbogacona wieloma specyfikacjami tła, które pomogą nam zrozumied
ryzyka związane z jednym lub więcej elementem specyfikacji wymagao*12+.

Informacja o kontekście(tle) nie może byd rozrzucona po różnych dokumentach i notatkach ze
spotkania. Musi byd ona zintegrowana bezpośrednio z jedynym nadrzędnym, re-używalnym
obiektem specyfikacji wymagao. W przeciwnym razie nie będzie ona dostępna, gdy jest potrzebna:
nie będzie aktualizowana lub zidentyfikowana jako niezgodna z nowymi ulepszeniami w specyfikacji
wymagao.
Rysunek 13 prezentuje szablon wymagao dla specyfikacji funkcjonalnej *5, s. 106+, wskazując na
bogactwo możliwych informacji tła.
Szablon specyfikacji funkcjonalnej <ze wskazówkami>
Tag: <Nazwa tagu fukcji>
Typ: <{Specyfikacja funkcjonalna, Wymaganie funkcjonalne (Cel), Ograniczenie funkcjonalne)>.
============= Informacje podstawowe===============================
Wersja: <Data lub inne oznaczenie wersji>.
Status: <{Szkic, Po kontroli jakości, Zatwierdzony, Odrzucony->.
Poziom Jakości: <Maksymalna liczba otwartych krytycznych błędów/stronę, przykładowy rozmiar,
data>.
Właściciel: <Nazwa roli/email/osoba odpowiedzialna za zmiany i aktualizację tej specyfikacji>.
Udziałowiec: <Nazwa każdego udziałowca zainteresowanego tą specyfikacją>.
Streszczenie: <5 do 20 słów podsumowujących naturę tej funkcji>.
Opis: <Szczegółowy opis funkcji, lub odniesienie tagowe do miejsca, w którym jest ona
uszczegółowiona. Pamiętajcie o umieszczeniu definicji wszelkich lokalnych pojęd>.
============= Związki =======================================
Funkcje nadrzędne: <Lista tagów funkcji/misji, których/częścią jest dana funkcja. Bardziej przejrzysta
jest hierarchia tagów, jak A.B.C. Uwaga: alternatywnym sposobem wyrażenia funkcji nadrzędnej jest
zastosowanie notacji Jest Częścią.
Funkcje podrzędne: < Lista tagów wszystkich funkcji podrzędnych (czyli kolejnego niższego poziomu)
danej funkcji. Uwaga: alternatywnym sposobem wyrażenia funkcji podrzędnej jest Zawiera i Składa
Się Z.
Zależna od: < Lista tagów wszystkich koncepcji projektowych lub dostarczonych czy zdolnych do
dostarczenia kroków Evo dla danej funkcji. Bieżąca funkcja NIE jest modyfikowana przez koncepcję
projektową, ale jej obecnośd w systemie jest, lub może byd, w pewien sposób zmieniona. Jest to
powiązaniem w tabeli Szacowania Wpływu>.
Powiązana z: < Lista nazw lub tagów wszystkich innych specyfikacji systemowych, z którymi
powiązana jest dana funkcja, w dodatku to powyżej określonych relacji hierarchii funkcjonalnej i
linków IE. Uwaga: alternatywnym sposobem wyrażenia takiej relacji jest użycie notacji odpowiednio

Wspiera lub Jest Wspierana Przez>.
============= Pomiar =======================================
Testy: <Odniesienie do tagów wszelkich planów czy/oraz przypadków testowych, które odnoszą się
do tej funkcji>.
============= Zarządzanie priorytetem i ryzykiem ==========================
Uzasadnienie: < Ocena istnienia tej funkcji. Dlaczego jest ona konieczna? >.
Wartośd: <Nazwa [Udziałowiec, czas, miejsce, zdarzenie >+: <Określ liczbowo, lub wyraź w słowach
wartośd deklarowaną jako wynik dostarczenia tego wymagania>.
Założenia: <Określ, lub podaj odniesienie do tagów wszelkich założeo związanych z tą funkcją, które
mogą spowodowad problem jeśli okażą się nieprawdziwe, lub staną się nieprawidłowe>.
Zależności: <Przy użyciu tekstu lub tagów nazwij wszystko, co jest zależne od tej funkcji w każdy
istotny sposób, lub od czego w każdy istotny sposób zależy dana funkcja >.
Ryzyka: < Określ, lub podaj odniesienie do tagów wszystko, co może spowodowad awarie,
opóźnienia lub negatywny wpływ na plany, wymagania i oczekiwane rezultaty>.
Priorytet: <Nazwij przy użyciu tagów wszelkie elementy systemu, po których musi byd wykonana
dana funkcja, lub przed którymi musi byd wykonana. Podaj przyczyny>.
Problemy: <Stwierdź wszelkie znane problem>.
============= Budżety =====================================
Budżet finansowy: <Odniesienie do pieniędzy przydzielonych na planowanie i implementację (co
obejmuje testowanie) tej funkcji>.
Rysunek 13 Przykład specyfikacji funkcjonalnej *5, s. 106+

Zasada 8. Wykonuj kontrolę jakości specyfikacji (SQC)

Principle 8. Carry out specification quality control (SQC)

Jest zbyt mało kontroli jakości wymagao względem odpowiednich standardów. Wszystkie
specyfikacje wymagao powinny przejśd testy kontroli jakości, zanim zostaną przekazane do użycia
przez następne procesy. Wstępna kontrola jakości specyfikacji wymagao tam, gdzie wcześniej nie
wykonywano żadnej kontroli jakości specyfikacji (SQC) – znanej również jako „Inspekcja” – przy
użyciu trzech prostych zasad kontroli jakości („jednoznaczne dla czytelników”, „testowalne” i „bez
opcjonalnych projektów”) zwykle identyfikuje od 80 do 200 (i więcej) słów na 300 słów tekstu
wymagao jako niejednoznaczne lub niejasne dla odbiorców! *13+

Zasada 9. Weź pod uwagę całkowity cykl życia i zastosuj myślenie
systemowe - nie tylko koncentrację na oprogramowaniu
Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę całego cyklu życia systemu, ryzykujemy, że nie pomyślimy o
wszystkich tych rzeczach, które są koniecznymi warunkami wstępnymi do terminowego dostarczenia
pełnej wartości dla prawdziwych udziałowców. Na przykład, jeżeli chcemy lepszej utrzymywalności,
musi ona byd zaprojektowana w systemie. Jeśli naprawdę chcemy poddad inżynierii koszty, musimy
myśled o całkowitych kosztach operacyjnych w czasie. To znacznie więcej, niż po prostu
uwzględnienie aspektów programistycznych.
Musicie wziąd pod uwagę charakter systemu: aplikacja internetowa nie potrzebuje tego samego
poziomu inżynierii oprogramowania co system bankowy czasu rzeczywistego!

Zasada 10. Uznaj, że wymagania się zmieniają: używaj informacji zwrotnej i
aktualizuj wymagania w razie potrzeby
Idealnie wymagania muszą byd opracowane w oparciu o bieżące informacje zwrotne od
udziałowców, nawiązując do ich rzeczywistej wartości. Umożliwiają to metody rozwijania systemu,
takie jak metody Agile. Udziałowcy mogą wyrazid opinię na temat ich sposobu postrzegania wartości,
w oparciu o realia rzeczywistego korzystania z systemu. Wymagania muszą ewoluowad w oparciu o
realistyczne doświadczenie. Cały ten proces („Plan Do Study Act” Shewharta) jest cyklicznym
procesem uczenia się z udziałem wielu złożonych czynników, w tym czynników spoza systemu, takich
jak polityka, prawo, różnice międzynarodowe, ekonomia i zmiany technologiczne.
Podejścia do naprawiania wymagao przed uzyskaniem informacji zwrotnej są zwykle marnowaniem
energii (chyba, że wymagania są w pełni znane z góry, co może mied miejsce w prostym
przepisywaniu systemu bez żadnych w nim zmian). Zobowiązywanie się w kontrakcie do stałej
specyfikacji wymagao nie jest realistyczne.

Kto lub co zmieni stan rzeczy?
Wszyscy mówią o wymaganiach, ale niewielu ludzi zdaje się czynid postępy w zakresie podnoszenia
jakości swoich specyfikacji wymagao i ulepszania wsparcia dla inżynierii oprogramowania. Tak,
istnieją międzynarodowe konkurencyjne firmy, jak HP i Intel, które od dłuższego czasu poprawiają
swoje praktyki z uwagi na ich konkurencyjną naturę oraz koniecznośd *8, 14+. Ale w znacznym stopniu
różnią się one od większości organizacji wytwarzającej oprogramowanie. Zdecydowaną większośd
zespołów wytwarzających systemy IT uznajemy za słabo zmotywowane do nauki lub praktykowania
inżynierii wymagao pierwszej klasy (lub czegokolwiek innego!). Również menedżerowie i
deweloperzy systemowi nie wydają się silnie zmotywowani do poprawy. Powodem jest to, że dostają
niezłą zapłatę nawet za upadłe projekty.
Uczelnie na pewno nie szkolą dobrze studentów IT / informatyki w kwestii wymagao, również szkoły
biznesowe z pewnością nie uczą takich kwestii menedżerów *15+. Obecnie wydaje się modne uczenie
się nadmiernie uproszczonych metod, i/lub metod zalecanych przez niektóre organy certyfikacyjne
lub normalizacyjne. Byd może firmy ubezpieczeniowe i prawodawcy mogliby wymagad lepszych
praktyk branżowych, ale obawiam się, że nawet to mogłoby byd w praktyce zniszczone, jak pokazuje

historia (pomyślcie na przykład o CMMI i różnych organizacjach poświadczonych jako będące na
poziomie 5).

Podsumowanie
Obecna praktyka specyfikacji wymagao jest często zdecydowanie niewystarczająca dla dzisiejszych
krytycznych i złożonych systemów. Jednak znamy znaczną ilośd (ale nie wszystkie!) dobrych praktyk.
Głównym pytaniem jest to, czy „wymagania” faktycznie zawierają prawdziwy zakres informacji, która
jest potrzebna do rozpoczęcia inżynierii wartości dla waszych udziałowców.
Poniżej jest kilka specyficznych pytao o wasze obecne specyfikacje wymagao w projektach IT, które
powinniście sobie zadad:
Czy macie listę krytycznych celów na wysokim poziomie?
Czy bierzecie pod uwagę wiele punktów widzenia udziałowców?
Czy znacie oczekiwaną wartośd, która ma byd dostarczona?
Czy wyraziliście liczbowo 5 głównych atrybutów jakości? Czy są one testowalne? Jakie są
obecne poziomy dla tych atrybutów jakości?
Czy w waszych wymaganiach są jakiekolwiek opcjonalne projekty (rozwiązania)?
Czy możecie podad źródło każdego z waszych wymagao?
Jaki jest poziom jakości waszej dokumentacji wymagao? To jest, ile poważnych błędów
przypada na stronę?
Kiedy zamierzacie dostarczyd wartośd udziałowcom? Do jakich udziałowców?
Jeśli nie możecie odpowiedzied na te pytania udzielając „właściwych” odpowiedzi, czeka was praca
do zrobienia! I możecie również lepiej zrozumied, dlaczego wasze projekty IT zbaczają z kursu
dostarczania wymagao. Dobrą wiadomością jest to, że podejście przedstawione w niniejszym
artykule powinno pomóc wam szybko skupid się na tym, co jest naprawdę ważne dla udziałowców:
na dostarczeniu wartości.
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