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2

Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (2)

Plan wykładów

Standardy serii ISO 9000
Model dojrzałości CMMI
Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2, cz. I
Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2, cz. II
Personal Software Process, cz. I
Personal Software Process, cz. II
Metodyki programowania: TSP i RUP
Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (IEEE 830)
Wymagania pozafunkcyjne i ISO 9126
Zarządzanie ryzykiem
Systemy krytyczne i HAZOP
Szacowanie rozmiaru oprogramowania
Szacowanie pracochłonności

Jest to już ósmy wykład z tej serii. Po wykładach związanych z całym
procesem wytwarzania oprogramowania (standardy, modele dojrzałości,
metodyki), czas aby skupić się bardziej na poszczególnych czynnościach w
tych procesach. Dzisiaj zaczniemy od procesu pozyskiwania i
dokumentowania wymagań.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (3)

Przypadki użycia - przypomnienie

Na początku kilka słów przypomnienia…
Na wcześniejszym cyklu wykładów poświęconych inżynierii oprogramowania
przedstawione były przypadki użycia, jako dobry sposób opisu wymagań
funkcjonalnych systemów informatycznych.
Każdy przypadek użycia składa się z:
-nazwy - określającej cel przypadku użycia
-identyfikatora - unikalnego w obrębie specyfikacji wymagań
-głównego scenariusza - pokazującego najprostszy scenariusz osiągnięcia
celu przypadku użycia
-rozszerzeń - pozwalających na pokazanie alternatywnych scenariuszy - w
przypadku gdy główny scenariusz się nie powiedzie
-atrybutów, przechowujących dodatkowe informacje o przypadku użycia: np.
głównego aktora, priorytet, źródło…
Było powiedziane również, że specyfikacja wymagań to zbiór przypadków
użycia.
Wydawałoby się, że cała wiedza dotycząca spisywania wymagań została już
przedstawiona.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (4)

Wprowadzenie

• Jakie pytania zadać klientowi?
• Komu zadawać pytania?
• Jak stworzyć całą specyfikację wymagań?

Jeżeli jednak przyszłoby nam spotkać się z klientem, który zamawia system
informatyczny i przystąpić do spisywania wymagań, to pewnie byłoby wiele
pytań i wątpliwości. Od czego mielibyśmy zacząć? Jakie pytania i komu
zadawać? W jaki sposób zbiór przypadków użycia przedstawić w formie
specyfikacji wymagań?
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (5)

Plan wykładu

• Wprowadzenie
• IEEE 830

– Kryteria dobrej specyfikacji
– Struktura dokumentu

• Dobre praktyki dotyczące
dokumentu wymagań

Zadaniem tego wykładu jest odpowiedź na przedstawione pytania. Ludzie
wielokrotnie po omacku eksperymentowali podczas analizy wymagań, a swoje
doświadczenie i wiedzę udało im się zawrzeć w standardzie IEEE 830 z 1998
roku, który określa kryteria dobrej specyfikacji wymagań, jak również daje
wskazówki na temat struktury tego dokumentu.
Wykład ten przedstawi elementy standardu IEEE 830. Będzie również
przeplatany dobrymi praktykami inżynierii wymagań związanymi z tymi
zagadnieniami, które zostaną zebrane na końcu i podsumowane.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (6)

Dobre praktyki inżynierii wymagań

• Yan Sommerville &
Pete Sawyer ‘97

• Zbiór dobrych praktyk

Dobre praktyki są zaczerpnięte z książki „Requirements Engineering. A good practice
guide” autorstwa Sommerville i Sawyer’a. Praktyki będą przedstawiane na slajdach w
niebieskiej ramce z ikoną ludzika.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (7)

Kryteria  dobrej specyfikacji

• Poprawna
• Jednoznaczna
• Kompletna
• Spójna
• Uporządkowana wg ważności/stabilności
• Weryfikowalna
• Modyfikowalna
• Umożliwiająca śledzenie powiązań

IEEE Std 830-1998

Standard IEEE 830 przestawia szereg kryteriów, które powinny być spełnione
przez dobry dokument wymagań.
Po pierwsze, specyfikacja powinna być poprawna (ang. correct). Specyfikacja
wymagań jest poprawna tylko wtedy, gdy każde wymaganie jest takim, które
system powinien spełniać. Nie ma automatycznych sposobów sprawdzania
poprawności, ani procedur, które zapewniają poprawność.
Należy porównać specyfikację wymagań z innymi dokumentami projektu,
standardami, których system musi przestrzegać (np. w programie księgowym
nie można zawrzeć żadnych wymagań, które będą sprzeczne z polskim
prawem).
Dlatego śledzenie powiązań (ang. traceability) ułatwia sprawdzanie
poprawności.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (8)

Kryteria  dobrej specyfikacji

• Poprawna
• Jednoznaczna
• Kompletna
• Spójna
• Uporządkowana wg ważności/stabilności
• Weryfikowalna
• Modyfikowalna
• Umożliwiająca śledzenie powiązań

IEEE Std 830-1998

Specyfikacja wymagań musi być jednoznaczna (ang. unambiguous).
Specyfikacja jest jednoznaczna, gdy każde wymaganie można zinterpretować
tylko w jeden sposób. Aby zapobiec wieloznaczności, należy zdefiniować
słownik wszystkich terminów, które mogą być niezrozumiałe, lub rozumiane
na wiele sposobów.
Podczas pisania specyfikacji wymagań za pomocą języka naturalnego, nigdy
nie osiągniemy pełnej jednoznaczności. Jedynie zapis wymagań za pomocą
metod formalnych pozwala w pełni uniknąć wieloznaczności.
Na szczęście dla większości projektów poziom niejednoznaczności osiągany
podczas pisania wymagań językiem naturalnym jest wystarczający. Jedynie
do „poważniejszych” zastosowań (np. systemy krytyczne) należy
specyfikować wymagania za pomocą metod formalnych.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (9)

Kryteria  dobrej specyfikacji

• Poprawna
• Jednoznaczna
• Kompletna
• Spójna
• Uporządkowana wg ważności/stabilności
• Weryfikowalna
• Modyfikowalna
• Umożliwiająca śledzenie powiązań

IEEE Std 830-1998

Specyfikacja wymagań musi być kompletna (ang. complete) - specyfikacja jest
kompletna tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki:
•zawiera wszystkie istotne wymagania (nie tylko funkcjonalne, lecz również
pozafunkcjonalne),
•określa odpowiedź systemu na każdy bodziec wejściowy, dla danych
zarówno poprawnych, jak i niepoprawnych
•referencje do wszystkich diagramów, tabel, pojęć słownikowych.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (10)

Kryteria  dobrej specyfikacji

• Poprawna
• Jednoznaczna
• Kompletna
• Spójna
• Uporządkowana wg ważności/stabilności
• Weryfikowalna
• Modyfikowalna
• Umożliwiająca śledzenie powiązań

IEEE Std 830-1998

Kryterium spójności (ang. consistent) - oznacza spójność wewnętrzną. Jeżeli
specyfikacja nie jest zgodna z jakimś dokumentem wyższego poziomu, to nie
jest poprawna (correct).
Są różne źródła niespójności. Może ona wynikać z:

•konfliktów pomiędzy opisywanymi obiektami: np. jedno wymaganie
mówi, że pewien raport ma być w formie tabelarycznej, natomiast drugi,
że w formie tekstowej
•konflikty logiczne pomiędzy akcjami: np. jedno wymaganie mówi, że
program bierze dwie liczby i je dodaje, a drugie mówi o mnożeniu.
•używania różnych terminów do opisu tych samych obiektów
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (11)

Kryteria  dobrej specyfikacji

• Poprawna
• Jednoznaczna
• Kompletna
• Spójna
• Uporządkowana wg ważności/stabilności
• Weryfikowalna
• Modyfikowalna
• Umożliwiająca śledzenie powiązań

IEEE Std 830-1998

Specyfikacja powinna być uporządkowana wg ważności/stabilności (ang.
ranked for importance/stability) - ułatwia to programistom podjęcie właściwych
decyzji dot. architektury oraz skupienia się na najważniejszych wymaganiach.
Dzięki priorytetom wymagań, można prościej rozwiązać konflikty w przypadku
niespójności wewnętrznej. Określenie stabilności natomiast pomaga wybrać te
obszary specyfikacji wymagań, które raczej nie ulegną już zmianie - takie
fragmenty mogą być implementowane w pierwszej kolejności.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (12)

Kryteria  dobrej specyfikacji

• Poprawna
• Jednoznaczna
• Kompletna
• Spójna
• Uporządkowana wg ważności/stabilności
• Weryfikowalna
• Modyfikowalna
• Umożliwiająca śledzenie powiązań

IEEE Std 830-1998

Specyfkacja wymagań jest weryfikowalna (ang. verifiable) - gdy każde
wymaganie jest weryfikowalne, czyli można w jednoznaczny sposób
powiedzieć, że zostało wykonane, lub sprawdzić, czy zostało wykonane we
właściwy sposób.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (13)

Kryteria  dobrej specyfikacji

• Poprawna
• Jednoznaczna
• Kompletna
• Spójna
• Uporządkowana wg ważności/stabilności
• Weryfikowalna
• Modyfikowalna
• Umożliwiająca śledzenie powiązań

IEEE Std 830-1998

Specyfikacja wymagań jest modyfikowalna (ang. modifiable) - jeżeli struktura i
styl dokumentu pozwalają zmieniać go w prosty, kompletny i spójny sposób.
Elementy, które mocno utrudniają modyfikowalność:
•redundancja - jedno wymaganie jest wymienione w wielu miejscach,
•skomplikowana struktura dokumentu,
•mieszanie wymagań - jedno miejsce w specyfikacji zawiera wymagania nie
powiązane ze sobą, natomiast jedno wymaganie zapisane jest w różnych
miejscach.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (14)

Kryteria  dobrej specyfikacji

• Poprawna
• Jednoznaczna
• Kompletna
• Spójna
• Uporządkowana wg ważności/stabilności
• Weryfikowalna
• Modyfikowalna
• Umożliwiająca śledzenie powiązań

IEEE Std 830-1998

•Umożliwiająca śledzenie powiązań (ang. traceable) - czyli pochodzenie
każdego wymagania jest znane i dokument umożliwia zarządzanie
referencjami pomiędzy wymaganiami, a innymi artefaktami.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (15)

Plan wykładu

• Wprowadzenie
• IEEE 830

– Kryteria dobrej specyfikacji

–Struktura dokumentu
• Dobre praktyki dotyczące

dokumentu wymagań

Drugim elementem standardu IEEE 830 jest zaproponowana właściwa
struktura dokumentu wymagań.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (16)

Struktura SRS

1. Wprowadzenie
2. Ogólny opis produktu
3. Wymagania funkcjonalne
4. Wymagania pozafunkcjonalne
Dodatki
Indeks

IEEE Std 830-1998

Określ standardową strukturę
dokumentu

Standard proponuje strukturę specyfikacji wymagań. Wynika ona z lat
doświadczeń osób pracujących nad nim, dzięki czemu struktura jest
dobrze przemyślana i dostosowana do 2 zadań:

- pozyskiwania wymagań - struktura rozdziałów odpowiada kolejności pracy
analityków nad poszczególnymi zagadnieniami wymagań

- przeglądu wymagań - informacje są uporządkowane w taki sposób, aby
ułatwić czytelnikom zrozumienie wymagań, jest również dużym
ułatwieniem dla osób, które recenzują wiele specyfikacji wymagań –
jednokrotnie wkładają wysiłek w zapoznanie się z tą strukturą – przy
następnych projektach dużo szybciej znajdą potrzebną informację

Określenie standardowej struktury dokumentu wymagań, to dobra praktyka
Sommerville i Sawyera. Pomaga ona analitykowi zorganizować swoją
pracę nad wymaganiami, zapobiega zastanawianiu się nad miejscem
poszczególnych informacji w dokumencie.

Standard proponuje taką strukturę rozdziałów:
1.  Wprowadzenie
2.  Ogólny opis produktu
3.  Wymagania funkcjonalne
4.  Wymagania pozafunkcjonalne
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (17)

Zdefiniuj terminy
specjalistyczne

Dołącz streszczenie
wymagań

Wyjaśnij, jak korzystać z
dokumentu

Struktura SRS

1. Wprowadzenie
1.1 Cel dokumentu
1.2 Zakres produktu
1.3 Definicje, akronimy i skróty
1.4 Odwołania do literatury
1.5 Omówienie dokumentu

2. Ogólny opis produktu
3. Wymagania funkcjonalne
4. Wymagania pozafunkcjonalne
Dodatki
Indeks

IEEE Std 830-1998

Rozdział pierwszy „Wprowadzenie”, składa się z pięciu podrozdziałów.
Niektóre z nich odpowiadają dobrym praktykom Sommerville i Sawyera, np.:
•Cel dokumentu - wyjaśnia, jak korzystać z dokumentu
•Zakres produktu - to streszczenie wymagań systemu, tak aby czytelnicy mogli
szybko poznać ogólną koncepcję produktu
•Definicje, akronimy i skróty  - to miejsce, gdzie można umieścić definicję
wszystkich specjalistycznych terminów.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (18)

1.1 Cel dokumentu

Niniejszy dokument prezentuje wymagania
dotyczące oprogramowania, czyli opisuje
funkcjonalność budowanego oprogramowania i
warunki, jakie ono musi spełniać.

Dokument ten został napisany z myślą o
potencjalnych użytkownikach, projektantach,
programistach,  osobach zajmujących się
testowaniem i autorach dokumentacji użytkowej.

Rola dokumentu specyfikacji
wymagań + czytelnicy

•Podrozdział 1: Cel dokumentu - tłumaczy rolę dokumentu specyfikacji
wymagań i adresatów tego dokumentu (kto powinien go czytać i w jaki
sposób).

Przykładowy fragment rozdziału 1.1 może wyglądać następująco:

„Niniejszy dokument prezentuje
wymagania dotyczące
oprogramowania, czyli opisuje
funkcjonalność budowanego
oprogramowania i warunki, jakie
ono musi spełniać.

Dokument ten został napisany z
myślą o  potencjalnych
użytkownikach, projektantach,
programistach,  osobach
zajmujących się testowaniem i
autorach dokumentacji
użytkowej.”

Można jeszcze dodać, na co poszczególni czytelnicy powinni zwrócić uwagę
podczas czytania wymagań, np:
•tester - na łatwość weryfikacji każdego wymagania za pomocą przypadków
testowych
•użytkownik - na kompletność funkcjonalną produktu
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (19)

1.2 Zakres produktu

• Wizja produktu:
–  Na czym polega problem?
–  Kogo dotyczy?
–  Jakie są jego implikacje?
–  Jaki jest pomysł na jego

rozwiązanie?

•Identyfikacja produktu programistycznego
poprzez nazwę.
•Co produkt będzie, a czego nie będzie robił.
•Zastosowanie specyfikowanego
oprogramowania.

Podrozdział 2: Zakres produktu - jest krótkim opisem funkcjonalności produktu
z opisem problemów, które ta funkcjonalność ma rozwiązywać. Warto tutaj
skorzystać z propozycji zaczerpniętej z RUP - opisu wizji produktu. Wg RUP
należy odpowiedzieć na 4 pytania:
•Na czym polega problem? - opis problemu z punktu widzenia klienta
•Kogo dotyczy? - wyszczególnienie osób/działów, które mają powyższy
problem
•Jakie są jego implikacje? - Jakie straty klient ponosi w związku z tym
problemem? Mogą to być straty materialne, obniżenie zaufania klientów, itp.
•Jaki jest pomysł na jego rozwiązanie? - najobszerniejsza część, zawierająca
podsumowanie funkcjonalności systemu, który ma zostać zaimplementowany.
Podczas opisywania zakresu produktu warto wprowadzić nazwę produktu,
opisać, co produkt ma robić, a czego nie. Warto również wyraźnie zaznaczyć,
do których czynności nowy produkt będzie zastosowany, a które czynności
będą wykonywane bez niego.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (20)

1.2 Zakres produktu

Polskie Towarzystwo Literackie ma ponad
10 tys. członków. Członkowie często
zmieniają swoje dane adresowe i są
kłopoty z ich szybką aktualizacją. Problem
dotyczy zarówno członków towarzystwa
(ok. 500 osób rocznie zmienia swoje dane),
jak też zarządu, który ma kłopoty z
komunikacją.  Konsekwencją tego stanu
rzeczy są zaległości składkowe rzędu 15
tys. zł. Rozwiązaniem ma być system
internetowy e-Member umożliwiający
aktualizację danych adresowych poprzez
Internet.

•Identyfikacja
produktu
programistyczneg
o poprzez nazwę.
•Co produkt
będzie, a czego
nie będzie robił.
•Zastosowanie
specyfikowanego
oprogramowania.

Na slajdzie znajduje się przykładowy opis zakresu produktu. Opis ten
odpowiada na wszystkie 4 pytania zadawane przez RUP:

•Kogo dotyczy problem?: „Polskie Towarzystwo
Literackie…”
•Na czym polega problem?: „…ma
ponad 10 tys. członków. Członkowie
często zmieniają swoje dane adresowe
i są kłopoty z ich szybką aktualizacją.
Problem dotyczy zarówno członków
towarzystwa (ok. 500 osób rocznie
zmienia swoje dane), jak też zarządu,
który ma kłopoty z komunikacją…”
•Jakie są jego implikacje?:
„…Konsekwencją tego stanu rzeczy są
zaległości składkowe rzędu 15 tys.
zł…”
•Jaki jest pomysł na jego rozwiązanie?:
„…Rozwiązaniem ma być system
internetowy e-Member umożliwiający
aktualizację danych adresowych
poprzez Internet.”
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (21)

1.3 Definicje, akronimy i skróty

ASAP – Tak szybko, jak to możliwe (od ang. As Soon As
Possible)

Explorer – patrz MS Explorer

...

MS Explorer – Oprogramowanie firmy Microsoft
umożliwiające czytanie stron internetowych

NIP     – Numer identyfikacji podatkowej

PTL    – Polskie Towarzystwo Literackie

Uporządkuj alfabetycznie

Podrozdział 3: Definicje, akronimy i skróty - służy do zredukowania
niejednoznaczności związanych z posługiwaniem się terminami, które mogą
zostać niezrozumiane, lub zrozumiane w zły sposób.
Warto uporządkować terminy wg jakiegoś klucza (np. alfabetycznie), aby
ułatwić czytelnikom znalezienie informacji.
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (22)

1.4 Odwołania do literatury

System powinien podawać wartość średnią i odchylenie
standardowe [Montgomery97].

[Montgomery97] D.Montgomery, Introduction to Statistical
Quality Control, John Wiley & Sons, Boston, 1997.

[Ustawa2000] Ustawa z dnia 16.11.2000 o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu, Dz.U. z dnia 22 grudnia 2000.

Podrozdział 4: Odwołania do literatury - w tekście dokumentu należy zaszyć
odwołania do pozycji literatury, aby czytelnik mógł szybko odnaleźć
dokładniejsze informacje na interesujący temat. Jest wiele sposobów pisania
odwołań do literatury, jednak standard IEEE 830 zaleca utworzenie rozdziału
„Odwołania do literatury” i umieszczenie tam wszystkich pozycji, a następnie
odwoływanie się do nich za pomocą klucza lub numeru.



23

Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (23)

1.5 Omówienie dokumentu

W rozdziale 2. omówiono ogólnie produkt wraz z krótką
charakterystyką użytkowników i funkcjonalności, jaką
będzie im udostępniał budowany system. Rozdział 3. jest
poświęcony szczegółowemu opisowi wymagań
funkcjonalnych, które zostały podzielone na grupy wg klas
użytkowników (ról). Wymagania te są punktem wyjścia do
opisu wymagań pozafunkcjonalnych, które przedstawiono
w rozdziale 4.

Omówić organizację pozostałej
części dokumentu

Podrozdział 1.5 jest krótkim przewodnikiem po pozostałych rozdziałach
dokumentu. Przykładowo może wyglądać następująco:

„W rozdziale 2. omówiono ogólnie
produkt wraz z krótką charakterystyką
użytkowników i funkcjonalności, jaką
będzie im udostępniał budowany
system. Rozdział 3. jest poświęcony
szczegółowemu opisowi wymagań
funkcjonalnych, które zostały
podzielone na grupy wg klas
użytkowników (ról). Wymagania te są
punktem wyjścia do opisu wymagań
pozafunkcjonalnych, które
przedstawiono w rozdziale 4. ”
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Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (24)

Struktura SRS

1. Wprowadzenie
2. Ogólny opis produktu

2.1 Kontekst funkcjonowania
2.2 Charakterystyka użytkowników
2.3 Główne funkcje produktu
2.4 Ograniczenia
2.5 Założenia i zależności

3. Wymagania funkcjonalne
4. Wymagania pozafunkcjonalne
Dodatki
Indeks

IEEE Std 830-1998

Rozdział 2 stanowi ogólną analizę systemu, opisuje kontekst funkcjonowania,
charakterystykę użytkowników, główne funkcje produktu, ograniczenia oraz
założenia i zależności.
Stanowi podstawę do zrozumienia bardziej szczegółowych wymagań
funkcjonalnych.
Zobaczmy, co powinny zawierać poszczególne podrozdziały…
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Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (25)

2.1 Kontekst funkcjonowania

Omawiany system ma współpracować z
systemem PolCard w zakresie płatności
elektronicznych. Diagram kontekstu
przedstawiono na rys. 1.

Wzbogacaj język naturalny
innymi formami opisu

Odpowiednio korzystaj
z diagramów

W podrozdziale 2.1 analityk opisuje kontekst funkcjonowania systemu, czyli
umiejscawia system pomiędzy użytkownikami końcowymi, a systemami
zewnętrznymi. Tutaj jest miejsce na naszkicowanie dokładnych granic
pomiędzy odpowiedzialnością systemu, użytkowników, a systemów
zewnętrznych.
Przykładowo, system e-Member będzie wykorzystywany przez członka
towarzystwa literackiego oraz osobę z zarządu. Oni będą się komunikować za
pomocą e-Member. Dodatkowo system będzie współpracować z zewnętrznym
systemem PolCard w zakresie obsługi płatności elektronicznych.
Jedna z dobrych praktyk Sommerville i Sawyer mówi, aby wzbogacać język
naturalny innymi formami opisu, dlatego w tym rozdziale warto narysować
diagram kontekstu funkcjonowania systemu, który może wyglądać jak diagram
na slajdzie.
Inna praktyka mówi, aby „Odpowiednio korzystać z diagramów”, czyli
wykorzystywać je wszędzie tam, gdzie takie przedstawienie informacji ułatwi
zrozumienie całości, lecz nie ulegać manii rysowania wszystkiego na
diagramie. W tej sytuacji użycie diagramu jest uzasadnione.
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Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (26)

2.2 Charakterystyka użytkowników

Można wyróżnić następujące role:

Członek towarzystwa – Gros członków PTL (ponad 80%)
jest w przedziale od 30 do 55 lat. Część z nich ma
problemy ze wzrokiem. Z przeprowadzonej
ostatnio ankiety wynika, że 80% członków ma w
domu komputer i umie lub chce się nauczyć
korzystać z Internetu.

Zarząd – Wszyscy członkowie zarządu mają komputery i
potrafią korzystać z Internetu.

W kolejnym podrozdziale (2.2) należy opisać przyszłych użytkowników
systemu. Aby zrobić to w sposób systematyczny, warto zastanowić się jakie
role będą posiadać użytkownicy (rola, to pewien zestaw czynności
wykonywanych przez pewną osobę), a następnie w sposób ilościowy
scharakteryzować każdą grupę. Na tym etapie należy abstrahować od funkcji,
które dany użytkownik będzie wykonywał, natomiast skupić się na:
•wieku użytkowników - w zależności od wieku może być potrzeba
zaprojektowania multimedialnego interfejsu użytkownika - dla osób młodszych,
lub prostego ze zwiększonymi czcionkami i kontrastem - dla osób starszych,
którzy mogą mieć problemy ze wzrokiem.
•dostępie do Internetu - w zależności od tego może być tworzona aplikacja
internetowa, lub stacjonarna z synchronizowaniem z serwerem co jakiś czas
na żądanie
•stopniu zaawansowania w korzystaniu z komputera - dla osób
zaawansowanych można stworzyć bardziej skomplikowany interfejs, za
pomocą którego będą oni w stanie szybciej wykonać pewne czynności, lecz
dla użytkowników początkowych konieczny jest prosty interfejs, który będzie
bardziej zrozumiały.
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Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (27)

2.3 Główne funkcje produktu

Produkt udostępnia funkcje opisane poniżej.
Członek PTL może za pomocą e-Member:
• Czytać swoje dane przechowywane w systemie
• Aktualizować swoje dane

Zarząd PTL może:
• Wysyłać do członków PTL korespondencję zbiorową

Następna czynność, którą musi wykonać analityk (a zarazem kolejny
podrozdział), to wyszczególnienie głównych funkcji produktu. Najlepiej zrobić
to w podziale na role wypisane w poprzednim rozdziale. Te funkcje staną się
podstawą szczegółowych wymagań w rozdziale 3. Tutaj można skorzystać
również z diagramu przypadków użycia z UML’a.
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Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (28)

2.4 Ograniczenia

System musi spełniać wymagania stawiane przez
ustawę o ochronie danych osobowych [UstawaOsob].

Kolejny podrozdział (2.4) to miejsce na różne ograniczenia, które system musi
spełniać. Ten rozdział jest szczególnie przydatny dla informatyków, którzy
będą implementowali produkt. W jednym miejscu będą mogli znaleźć
wszystkie ograniczenia, jakie nie są bezpośrednio związane z wymaganiami
funkcjonalnymi, wraz z referencjami do materiałów źródłowych.
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Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (29)

2.5 Założenia i zależności

Prezentowane wymagania dotyczą stanu prawnego na
dzień 1 września 2005 roku.

Podczas podejmowania decyzji o wymaganiach systemu informatycznego
analityk czyni wiele założeń. Dobrze będzie, jeżeli uda się te założenia
zapisać - w tym rozdziale jest miejsce na to.
Spisanie wszelkich założeń pomaga dwojako:
-wszyscy recenzenci wymagań (klient i użytkownicy końcowi) mogą
zweryfikować te założenia i wskazać błędne, oraz przeprojektować system w
razie potrzeby
-dostawca oprogramowania zabezpiecza się w ten sposób - jeżeli na skutek
ograniczeń zewnętrznych część założeń początkowych ulegnie zmianie może
on zażądać od klienta dodatkowych środków na wprowadzenie zmian w
późniejszych fazach projektu.
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Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (30)

Struktura SRS

1. Wprowadzenie
2. Ogólny opis produktu
3. Wymagania funkcjonalne
  3.1 Interfejsy zewnętrzne
  3.2 Funkcje
    3.2.1 Członek PTL
             3.2.1.1 Czytanie danych
             3.2.1.2 Aktualizacja danych
    3.2.2 Zarząd PTL
             3.2.2.1 Wysyłanie korespondencji
4. Wymagania pozafunkcjonalne
Dodatki
Indeks

IEEE Std 830-1998

Rozdział trzeci to właściwa część specyfikacji wymagań - tutaj jest miejsce na
wszystkie wymagania opisujące funkcje użytkowników.
Standard zaleca opisywanie wymagań funkcjonalnych jako luźnych zdań w
stylu: „system powinien robić to”, „system powinien robić tamto”. W czasie
kiedy standard ten był opracowywany był to najpowszechniejszy sposób opisu
wymagań. Obecnie natomiast bardziej powszechne jest wykorzystanie
przypadków użycia (patrz: wykłady z Inżynierii Oprogramowania). Bez
większych przeszkód jednak można zastosować przypadki użycia, korzystając
ze struktury polecanej przez standard IEEE 830.
Standard opisuje również kilka rodzajów uporządkowania wymagań w trzecim
rozdziale. Można je podzielić wg funkcji, modułów, obiektów biznesowych,
jednak najbardziej intuicyjny wydaje się podział wg. użytkowników.
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Struktura SRS

IEEE Std 830-1998
1. Wprowadzenie
2. Ogólny opis produktu
3. Wymagania funkcjonalne
  3.1 Interfejsy zewnętrzne
  3.2 Funkcje
    3.2.1 Członek PTL
             3.2.1.1 Czytanie danych
             3.2.1.2 Aktualizacja danych
    3.2.2 Zarząd PTL
             3.2.2.1 Wysyłanie korespondencji
4. Wymagania pozafunkcjonalne
Dodatki
Indeks

Pierwszy podrozdział zawiera opis zewnętrznych interfejsów.
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Interfejsy zewnętrzne

W tym rozdziale należy wyspecyfikować wszystkie wejścia i wyjścia.
Informacje te powinny być uzupełnieniem rozdziału 2.1, a nie powieleniem
tamtego rozdziału.
Dla każdego interfejsu zewnętrznego należy podać jego nazwę, opis,
specyfikację wejścia i wyjścia, ograniczenia czasowe, itp.
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Struktura SRS

1. Wprowadzenie
2. Ogólny opis produktu
3. Wymagania funkcjonalne
    3.1 Opis otoczenia
    3.2. Funkcje
    3.2.1 Członek PTL
             3.2.1.1 Czytanie danych
             3.2.1.2 Aktualizacja danych
    3.2.2 Zarząd PTL
             3.2.2.1 Wysyłanie korespondencji
4. Wymagania pozafunkcjonalne
Dodatki
Indeks

IEEE Std 830-1998

Przypadki
użycia!

Główna część rozdziału 3, to poszczególne funkcje systemu. Można tutaj
skorzystać ze struktury przypadków użycia i każde wymaganie przedstawić w
takiej formie.
Podczas zbierania przypadków użycia do specyfikacji wymagań należy
pamiętać o dobrych praktykach, o których była mowa podczas wykładu:
Specyfikacja Wymagań (Inżynieria oprogramowania), czyli:
•aby przypadki użycia tworzyły „Rozwijaną historię” - drzewo coraz bardziej
szczegółowych przypadków użycia
•„szerokość przed głębokością” - czyli nie tworzyć od razu kompletnych
przypadków użycia. Najpierw zastanowić się nad samymi aktorami, następnie
nazwami funkcji, a dopiero później uzupełnić główny scenariusz i
rozszerzenia, upewniając się po każdym etapie, że idziemy w dobrym
kierunku.
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Struktura SRS

1. Wprowadzenie
2. Ogólny opis produktu
3. Wymagania funkcjonalne
4. Wymagania pozafunkcjonalne

4.1 Użyteczność
4.2 Niezawodność
4.3 Wydajność
4.4 Bezpieczeństwo

Dodatki
Indeks

IEEE Std 830-1998

Rozdział 4 to miejsce na wymagania pozafunkcjonalne. Można tutaj
skorzystać z podziału FURPS (omówiony również na wykładzie Specyfikacja
wymagań - Inżynieria oprogramowania), czyli:
U - użyteczność, oznacza łatwość użytkowania systemu. Takie wymagania
można precyzować np. poprzez maksymalny czas szkolenia pracownika,
liczbę kontaktów ze wsparciem klienta, liczbę sytuacji, w których konieczne
jest skorzystanie z systemu pomocy.
R - niezawodność, może być mierzona poprzez: średnią liczbę godzin pracy
bez awarii (ang. MTBF - Mean Time Between Failure), maksymalną liczbą
godzin w miesiącu, w ciągu których system będzie wyłączony w celach
pielęgnacyjnych (ang. maintainance) - ma to znaczenie szczególnie w
przypadku systemów 365/7/24 - np. systemy bankowości elektronicznej
P - wydajność - mierzona np. liczbą transakcji jakie system jest w stanie
obsłużyć w ciągu godziny, liczbą użytkowników, którzy mogą być zalogowani
jednocześnie do portalu
S - bezpieczeństwo, to wymagania związane z szyfrowaniem, polityką praw,
itp.
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Plan wykładu

• Wprowadzenie
• IEEE 830

– Kryteria dobrej specyfikacji
– Struktura dokumentu

• Dobre praktyki
dotyczące dokumentu
wymagań

Przejdźmy do ostatniej części wykładu – dobrych praktyk dotyczących
dokumentu wymagań.
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Klasyfikacja dobrych praktyk

432IW dla systemów krytycznych
234Zarządzanie wymaganiami
134Walidacja wymagań
-33Modelowanie systemu
-14Opisywanie wymagań
125Analiza i negocjacja wym.
166Zbieranie wymagań
--8Dokument wymagań

Zaaw.
9

Pośred.
21

Podst.
36Obszar

We wspomnianym modelu dojrzałości procesów inżynierii wymagań
Sommerville i Sawyera znajdują się dwa obszary ściśle związane z tym
tematem.
Pierwszy z nich to „Dokument wymagań”, który zawiera 8 praktyk poziomu
podstawowego.
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Dokument wymagań

• Zdefiniuj standardową strukturę
dokumentu

• Wyjaśnij, jak korzystać z dokumentu
• Dołącz streszczenie wymagań
• Opracuj uzasadnienie biznesowe dla

systemu
• Zdefiniuj terminy specjalistyczne
• Wybierz czytelny szablon dokumentu
• Pomóż czytelnikom znaleźć

informację
• Uczyń dokument łatwym do zmiany

Część z tych praktyk została już wspomniana podczas tego wykładu, lecz
warto po krótce wyjaśnić pozostałe (praktyki przedstawione kolorem szarym
zostały już omówione):
•„Opracuj uzasadnienie biznesowe dla systemu” - jest czynnością, która
powinna mieć miejsce na samym początku pozyskiwania wymagań. Czasem
klient nie zdaje sobie sprawy z kosztów wprowadzania systemu
informatycznego, lub korzyści, które jest w stanie dzięki niemu osiągnąć.
Analiza uzasadnienia biznesowego to wyliczenie tych kosztów i korzyści.
•„Wybierz czytelny szablon dokumentu” - specyfikacja wymagań jest
dokumentem pisanym raz - na początku projektu, a czytanym często (na
początku przez recenzentów, lecz również później przez projektantów,
programistów), dlatego warto poświęcić czas, na dopracowanie dokumentu
pod względem czytelności szablonu, czyli ustawienia czcionek, kolorów,
odległości od paragrafów tekstu, wielkości marginesów, itp.
•„Pomóż czytelnikom znaleźć informację” - specyfikacja wymagań jest często
czytana w sposób wybiórczy - recenzenci, projektanci, programiści poszukują
często pewnej szczególnej informacji. Dla takich osób warto wzbogacić
dokument o różnego rodzaju indeksy, spisy treści, tabel, rysunków, itp. - dzięki
temu będą w stanie szybko znaleźć informację.
•„Uczyń dokument łatwym do zmiany” - specyfikacja wymagań jest
dokumentem specyficznym, który często ulega zmianom - zwłaszcza w
początkowych fazach rozwoju, kiedy jest recenzowana przez wiele osób -
wiele błędów jest wtedy poprawianych. Ze względów oszczędności
papieru/tonera/czasu warto tak przygotować ten dokument, aby zmiany nie
ponosiły za sobą potrzeby przedrukowania całego dokumentu. Np. Każdy
rozdział może się zaczynać od nowej strony, strony mogą być numerowane
nie w sposób ciągły, lecz względem każdego rozdziału (np. 1-1, 1-2, 1-3, 2-1,
2-2, 2-3) - dzięki temu po wprowadzeniu zmian potrzeba wydrukować tylko te
rozdziały, które się zmieniły.
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Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (38)

Klasyfikacja dobrych praktyk

432IW dla systemów krytycznych
234Zarządzanie wymaganiami
134Walidacja wymagań
-33Modelowanie systemu
-14Opisywanie wymagań
125Analiza i negocjacja wym.
166Zbieranie wymagań
--8Dokument wymagań

Zaaw.
9

Pośred.
21

Podst.
36Obszar

Drugi obszar to opisywanie wymagań. Tutaj znajdziemy 4 praktyki
podstawowe i 1 pośrednią.
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Opisywanie wymagań

• Zdefiniuj standardowe szablony
dla opisu wymagań

• Pisz prosto i krótko
• Odpowiednio korzystaj z

diagramów
• Wzbogacaj język naturalny

innymi formami opisu
• Specyfikuj wymagania ilościowo

Nieomówione jeszcze praktyki  z tego obszaru to:
•„Zdefiniuj standardowe szablony dla opisu wymagań” - czyli sposób opisu
pojedynczego wymagania. W momencie korzystania z podejścia przypadków
użycia, szablon każdego wymagania jest określony
•„Pisz prosto i krótko” - specyfikacja wymagań to nie powieść - nie należy się
rozpisywać tylko po to, aby „lepiej” wyglądało. Należy pamiętać, że każde
dodatkowe zdanie wymaga przeczytania, zrozumienia i sprawdzenia z resztą
wymagań.
•„Specyfikuj wymagania ilościowo” - jest to praktyka poziomu pośredniego -
bardziej skomplikowana do wdrożenia. Dobrze, jeżeli wymagania
wyspecyfikuje się w sposób ilościowy, czyli np. „System powinien dać
odpowiedź w czasie 2 sekund”, zamiast: „System powinien dać odpowiedź
bardzo szybko”
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Podsumowanie

• Standard IEEE 830-1998
– kryteria dobrej specyfikacji

wymagań
– dotyczy dokumentu

specyfikacji wymagań
• Struktura dokumentu
• Dobre praktyki inżynierii

wymagań

Podsumujmy wiedzę z tego rozdziału.
Został omówiony standard IEEE 830 z roku 1998. Określa on kryteria dobrej

specyfikacji wymagań oraz strukturę takiego dokumentu, który powinien się
składać z rozdziałów:

1.  Wprowadzenie
2.  Ogólny opis produktu
3.  Wymagania funkcjonalne
4.  Wymagania pozafunkcjonalne

Wiele wymogów tego standardu pokrywa się z dobrymi praktykami inżynierii
wymagań zalecanymi przez Sommerville i Sawyer’a, które również były po
krótce przedstawione, np.:

• Wybierz czytelny szablon dokumentu
• Pomóż czytelnikom znaleźć informację
• Uczyń dokument łatwym do zmiany
• Pisz prosto i krótko
• Specyfikuj wymagania ilościowo
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Zaawansowana inżynieria oprogramowania

Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań (41)
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