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Poznajmy…

 Prowadzących…

 Uczestników…

 I oczekiwania.



Agenda 

 Wymagania 

 Różne poziomy wymagań

 Kryteria jakości dla wymagań

 Specyfikacje 

 http://edu.ittraining.pl/szkolenie/Tworzenie_i_ocena_specyfikacji_wymaga

n_funkcjonalnych

http://edu.ittraining.pl/szkolenie/Tworzenie_i_ocena_specyfikacji_wymagan_funkcjonalnych


Wymaganie 

 Co to jest wymaganie?

 Rozważmy przykład: wymagania na kota

 Kot ma składać się z głowy i korpusu

 Kot musi mieć 4 odnóża

 Kot musi mieć 2 oczu

 Kot powinien mieć ogon



Wymagania 

 Projekt kota na postawie wymagań:



Wymagania 

 Projekt kota po uszczegółowieniu wymagań:



Wymagania 

 Co dostał klient:



Wymagania 

 Błędy w procesie to koszt: Co chciał klient:



Zadanie 

 Definiowanie wymagań



Wymagania 

 W czym leży problem?

 Jakość wymagań

 Wymagania stanowią element kontraktu na usługę/produkt

 Żeby wykonać usługę/produkt, trzeba dokładnie wiedzieć, CO chcemy 

osiągnąć



Wymagania 

1. Warunek lub umiejętność wymagana przez interesariusza po to, by 

rozwiązać określony problem lub osiągnąć cel. 

2. Warunek lub umiejętność, która musi być spełniona przez system lub 

komponent systemu, aby wypełnić założenia umowy, standardu, 

specyfikacji lub innego formalnego 

3. Udokumentowana reprezentacja warunku lub umiejętności jak w (1) lub 

(2)



Wymagania 



Wymagania 

Wymaganie

Produktowe

Funkcjonalne

Niefunkcjonalne

Ograniczenia

Techniczne 

Biznesowe



Wymagania 

Przenaszalność

•Łatwość adaptacji 

•Możliwość 
współistnienia 

•Łatwość instalacji 

•Łatwość zastąpienia

Utrzymywalność

•Łatwość analizy 

•Łatwość 
wprowadzania zmian.

•Stabilność 

•Łatwość testowania 

Wydajność 

•Wykorzystanie czasu.

•Wykorzystanie zasobów 

Użyteczność

•Łatwość zrozumienia 

•Łatwość nauki.

•Operatywność 

•Atrakcyjność 

Niezawodność 

•Dojrzałość 

•Odporność na błędy 

•Zdolność do 
odtworzenia 

Funkcjonalność 

Dopasowania 

Dokładność 

Interoperacyjność 

Bezpieczeństwo 



Wymagania 

 Atrybuty wymagań nadają kontekst
Projekt Sklep internetowy

ID BRQ 001

Nazwa Użytkownik musi być w stanie dokonać wyszukiwania

produktu w serwisie

Priorytet Wysoki

Krytyczność Średnia

Ryzyko Umożliwienie wyszukiwania przy użyciu zbyt wielu kryteriów

wyszukiwania może opóźniać działanie systemu

Źródło Dział Marketingu

Typ Wymaganie funkcjonalne

Status Proponowane

Planowana

iteracja

realizacji

Faza 1

Poziom

skomplikowan

ia

Średni

Autor Jan Nowak

Właściciel Karol Kowalski



Kryteria jakości

 Poprawne– wymaganie musi odpowiednio przekazywać potrzebę interesariusza czy inne 
wyższego rzędu wymaganie. Punktem odniesienia do sprawdzenia poprawności wymagania 
jest jego źródło (na przykład sprawdzenie, czy konkretne wymaganie interesariusza 
odpowiednio odzwierciedla wymaganie biznesowe, z którego wzięło początek).

 Konieczne – wymaganie powinno dokumentować to, czego klient (lub inni interesariusze) 
naprawdę potrzebują, aby spełnić konkretną potrzebę czy cel biznesowy, czy też standard lub 
inne wymaganie zewnętrzne. Innymi słowy, implementacja wymagania musi dostarczać jakiś 
potencjał wartości dla interesariuszy. Wymaganie jest wtedy konieczne, kiedy jego brak w 
produkcie powoduje odczuwalną i wpływającą na kompletność lub/i jakość lukę. 

 Wykonalne – wymaganie musi być możliwe do zaimplementowania zgodnie ze znanymi 
możliwościami i/lub ograniczeniami produktu, projektu oraz otoczenia.

 Jednoznaczne – opis wymagania musi być taki, by istniała możliwość tylko jednej interpretacji. 
Wymaganie, które odbiorcy rozumieją na inne sposoby, nie jest jednoznaczne, a tym samym nie 
będzie nigdy testowalne ani możliwe do implementacji.

 Weryfikowalne – inaczej testowalne. Wymaganie musi być możliwe do przetestowania i 
jednoznacznego i mierzalnego określenia, czy zostało poprawnie zaimplementowane. 



Kryteria jakości

 Spriorytetyzowane – wymagania nie są równe pod względem znaczenia dla interesariuszy. By być w 
stanie określić ważność danego wymagania, należy przypisać mu odpowiedni priorytet.

 Jednostkowe – stwierdzenie wymagania (opis) nie może zawierać wielu wymagań. Przy 
opracowywaniu treści wymagań należy upewnić się, że opisujemy pojedyncze wymaganie.

 Zgodne – wymaganie nie stoi w sprzeczności z innymi wymaganiami, lub powiązaną dokumentacją.

 Zrozumiałe — wymaganie jest zrozumiałe wtedy, gdy jego przekaz i znaczenie są jasne dla odbiorcy. 
Skróty myślowe, specjalistyczne terminy i skróty, nigdzie niewyjaśnione czy rozwinięte, powodują, iż 
czytelnik może mieć trudności w „prawidłowym” (czyli z godnym z intencją autora) zrozumieniu 
wymagania, co w dalszej kolejności może powodować problemy wynikające z różnej interpretacji treści 
wymagania.

 Abstrakcyjne – inaczej niezależne od sposobu implementacji. Wymaganie powinno  opisywać „Co” 
chcemy osiągnąć a nie „Jak” to zrobić. Innymi słowy, wymaganie nie powinno implikować ani 
narzucać sposób implementacji. Umieszczanie w opisie wymagania informacji wskazujących na sposób 
rozwiązania jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych w dokumentacji wymagań, ponieważ 
„myślenie w rozwiązaniach” jest w wielu przypadkach prostsze i bardziej intuicyjne, niż posługiwanie się 
abstrakcyjnymi wyobrażeniami.



Kryteria jakości

 Dobry opis wymagania:

 Prostota – opis wymagania nie może zawierać złożonych warunków i struktur; to 

będzie przedmiotem dalszej analizy.

 Spójność – terminologia używana w dokumentacji wymagań jest spójna i ma to 

samo znaczenie w różnych częściach dokumentacji (przykład – słowo „klient” 

użyte w dokumentacji zawsze znaczy to samo i określa docelowego Klienta z 

punktu widzenia organizacji zamawiającej produkt IT).

 Zrozumiałość – powinno być zrozumiałe zarówno dla eksperta dziedzinowego, 
testera, programisty, jak i dowolnej innej osoby z grupy udziałowców. 

 Zwięzłość – tekst wymagań powinien być w miarę możliwości krótki i powinien 

opisywać wyłącznie zakres danego wymagania.



Kryteria jakości

Wymaganie Problemy

System ma być intuicyjny. Wymaganie jest: niejednoznaczne, a w konsekwencji

nietestowane i niewykonalne. Wszystkie problemy

wynikają z tego, że określenie „intuicyjny” nie jest

mierzalne (a więc nie będzie również ani wykonalne – bo

jak zrealizować coś, czego nie rozumiemy, ani

testowalne)

System powinien wyświetlać stronę “Wyników

wyszukiwania” z przyciskami Następny i Poprzedni

znajdującymi się na dole ekranu.

Taki opis wymagania determinuje sposób implementacji.

Wymaganie zależy więc od implementacji.

System ma działać na dowolnej przeglądarce IE. Wymaganie jest niejednoznaczne – co oznacza

“dowolna przeglądarka IE”? Wersje już niewspierane lub,

co gorsza, przyszłe, również? W takiej postaci

wymaganie staje się dodatkowo niewykonalne i

nietestowane.



Kryteria jakości

 Dla każdego wymagania:

 Czy wymaganie jest prawidłowe?

 Czy wymaganie jest wykonalne?

 Czy wymaganie jest mierzalne?

 Czy wymaganie jest testowalne?

 Czy wymaganie jest pojedyncze?

 Czy wymaganie jest zrozumiałe?

 Czy wymaganie posiada priorytet?

 Czy wymaganie jest jednoznaczne? 



Kryteria jakości

 Przykład – czy wszystko ok?

System ma umożliwiać zakup biletów w komunikacji lotniczej.

Zakup biletu wymaga określenia odpowiedniego połączenia 

lotniczego i podania danych pasażera.

System umożliwia wyszukiwanie połączeń lotniczych



Kryteria akceptacji

 Oprócz kryteriów jakości – kryteria akceptacji

 Standardy, czy warunki wymagane, by spełnić oczekiwania jakościowe 

interesariuszy i uzyskać akceptację finalnego produktu.

 Kryteria nałożone na określony obiekt, które musza być spełnione, by 

zamawiający zaakceptował i przyjął ów obiekt. 



Kryteria akceptacji 

 System ma umożliwiać zakup biletów w komunikacji lotniczej.

 Zakup biletu wymaga określenia odpowiedniego połączenia lotniczego i podania danych 
pasażera.

 System umożliwia wyszukiwanie połączeń lotniczych.

 Kryteria akceptacji dla wymagania związanego z wyszukiwaniem połączeń lotniczych:

 System umożliwia wyszukiwanie połączeń lotniczych przy użyciu wybranych kryteriów wyszukiwania.

 W przypadku braku połączeń spełniających kryteria użytkownika, system komunikuje brak wyników 
wyszukiwania a użytkownik może zmodyfikować kryteria wyszukiwania i wykonać procedurę wyszukiwania 
od nowa.

 W przypadku awarii wyszukiwania połączeń lotniczych, system komunikuje użytkownikowi błąd o 
odpowiedniej treści.

 Wyszukiwanie danych i wyświetlenie wyników wyszukiwania nie trwa dłużej, niż 30 sekund. 



Specyfikacja wymagań

 Różne formy:

 User story

 Przypadki użycia

 IEEE 830



Specyfikacja wymagań

ID

Tytuł 

Status 

Opis 

Ograniczenia 

Uzasadnienie 

Priorytet 

Referencje 

Wpływy 

Kryteria 

akceptacji 

Komentarze 



Specyfikacja wymagań

Id FR001
Tytuł Wyszukiwanie książki
Krótki opis System umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie książki za pomocą wybranych kryteriów

wyszukiwania.
Przebieg podstawowy 1. Użytkownik wybiera funkcję wyszukiwania książki

2. System wyświetla formularz wyszukiwania książki (SCR_001_1).
3. Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania i potwierdza żądanie wyszukiwania
4. System wyświetla wyniki wyszukiwania (SRC_001_2).

Przebieg alternatywny *a. Użytkownik przerywa operację.

*a.1 System kieruje użytkownika na główną stronę aplikacji.

3a. Użytkownik wykonuje wyszukiwanie bez wprowadzenia minimalnych kryteriów
wyszukiwania.

3a.1 System wyświetla komunikat błędu (ER_001)

3a.2 Powrót do kroku 2 przebiegu podstawowego.

4a. Nie znaleziono wyników. System wyświetla komunikat informacyjny (ER_002).

4a.1 Powrót do kroku 2 przebiegu podstawowego.
Właściciel John Doe



Traceability

Wymagani

a 

biznesowe



Traceability

Macierz śledzenia wymagań

Projekt: Bankowość

Kierownik projektu: J.D.

Opis projektu:

ID Potrzeba klienta Wymagani

e 

funkcjonaln
e

Status Nr. Przypadku 
testowego

Testo

wane 
w

Zaimple

mentow
ane w

001 Umożliwienie 

wykonania 

kluczowych 

transakcji 
bankowych 

FR01 

Realizacja 

wpłaty 

gotówki

FR02 

Realizacja 

wypłatz 

gotówki

FR03 

Realizacja 

przelewu 

środków 

pieniężnych

FR04 

Wyszukiwan

ie klienta

FR05 

Zarządzanie 

danymi 

klienta

FR06 

Obliczanie 

prowizji

FR07 

Drukowanie 

raportów 

przepływu 
gotówki

W 

trakci
e

TC01 

Realizacja 

wpłaty 

gotówki

TC 02 

Realizacja 

wypłatz 

gotówki

TC 03 

Realizacja 

przelewu 

środków 

pieniężnych

TC 04 

Wyszukiwanie 

klienta

TC 05 

Zarządzanie 

danymi 

klienta

TC 06 

Obliczanie 

prowizji

TC 07 

Drukowanie 

raportów 

przepływu 
gotówki

Wyda
nie #1

Wydani
e #1



Modele 

 Modele to reprezentacja wymagań – je też się testuje.

 Czy są kompletne?

 Czy nie są sprzeczne?

 Czy wymagania tak zamodelowane mają sens?



Modele



Potestujmy więc

 http://edu.ittraining.pl/szkolenie/Tworzenie_i_ocena_specyfikacji_wymaga

n_funkcjonalnych

http://edu.ittraining.pl/szkolenie/Tworzenie_i_ocena_specyfikacji_wymagan_funkcjonalnych

