
Wstęp. 

Modelowanie. 

Metody projektowania. 

Dokumentacja programowa. 

Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne 

Cykl życia systemu 

 



Inżynieria oprogramowania 

Zastosowanie  

 systematycznego,  

 zdyscyplinowanego,  

 ilościowego podejścia do 
rozwoju,  

 eksploatacji i  

 utrzymania 
oprogramowania 



Cykl inżynieryjny 

Wymagania 

Projektowanie 

Walidacja 

Ewolucja 



Cykl inżynieryjny 
 Specyfikacja wymagań, czyli ustalenie co budowany system ma 

robić i projektowanie oprogramowania, czyli – w dużym 
uproszczeniu – zaproponowanie jego struktury. 

 Kolejne dwie jednostki dotyczą walidacji i weryfikacji 
oprogramowania (czyli, inaczej mówiąc, kontroli jakości) i jego 
ewolucji, czyli utrzymania użyteczności programu i umiejętnego 
wprowadzania do niego koniecznych zmian. 

 Procesy wytwarzania oprogramowania (rozpatruje się tutaj, m.in. 
różne modele cyklu życia oprogramowania, co ma potem wpływ 
na planowanie przedsięwzięć programistycznych) i zarządzanie 
przedsięwzięciami programistycznymi. 

 Ostatnie dwie obowiązkowe jednostki wiedzy dotyczą narzędzi i 
środowisk programistycznych oraz interfejsów 
programistycznych – w skrócie API od ang. Application 
Programming Interface. 
 



Specyfikacja wymagań 
 Poprzez specyfikację wymagań nazywać będziemy nie 

tylko proces, gdy kilku informatyków siedzi przy stole i 
wymyśla co też takiego system robić powinien… Albo 
co gorsza – ile klient powinien za to zapłacić… 

 Specyfikacja to ogół czynności mających na celu 
kontakt i dopasowanie do potrzeb klienta 
zamawiającego oprogramowanie. 

 



Najważniejsza część 



Wymagania 
 Należy je spisać 

 Wymagania jako sposób zabezpieczenia: klienta przed 
wyłudzeniem, a nas przed … zarwanymi nockami 

 Czym jest bulgazator? 

? 



Komunikacja 



Case study - pralka 



Case study - pralka 

To co zapisaliśmy - Wiedza świadoma, 
zwrócić uwagę na określenia „duża”, 
„szybka”, „cicha”. 
To czego nie zapisaliśmy – wiedza 
nieświadoma.  
 
Dlaczego wejście nie może być od dołu? 
Czemu panel musi być tylko na jednej 
stronie? Czemu nie można jej zrobić z 
gumy? 



Podział wymagań - pralka 
Wymagania funkcjonalne 

 

 Pojemność 

 Czas prania 

 Zużycie energii 

 

 

 

 

Wymagania niefunkcjonalne 

 

 Kolor 

 Regulacje prawne 

 Gwarancja 

 



Podział wymagań 
Wymagania funkcjonalne 

 

 

 Funkcje systemu 
widziane od strony 

użytkownika końcowego 

 

 

 

Wymagania niefunkcjonalne 

 

 Wszystkie inne wymagania, 
w tym np. wymagania 
systemu prawnego, MTBF, 
wydajność, itp.. 



Podział FURPS 

F 
• Functional, wymagania funkcjonalne 

U 
• Usability, użyteczność, łatwość używania 

R 
• Reliabity , niezawodność 

P 
• Performance, wydajność 

S 
• Supportability, wsparcie 



Komunikacja, zbieranie wymagań 

Zbieranie 
wymagań 

Analiza 
wymagań 

Negocjacje 
wymagań 



Reguły biznesowe 
 fakty - proste stwierdzenia, które są zawsze prawdziwe dla biznesu. Same fakty rzadko przekładają się 

bezpośrednio na wymagania funkcjonalne, są natomiast często częścią modelu danych. 
Przykłady: 
Każdy kontener z materiałami chemicznymi ma indywidualny identyfikator. 
Każde zamówienie musi mieć określoną cenę. 

 ograniczenia - jak sama nazwa wskazuje ograniczają akcje , które system lub użytkownik może 
wykonywać. 
Przykłady: 
Pożyczkobiorca, który ma mniej niż 18 lat musi mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 
Stały czytelnik może mieć maksymalnie 10 książek wypożyczonych. 

 wyzwalacze - reguły, które pod wpływem określonych zdarzeń lub w określonych warunkach wywołują 
specyficzne akcje. 
Przykłady: 
Jeśli produkt straci ważność w ciągu najbliższych 30 dni powiadom osobę przypisaną do tego produktu. 

 obliczenia - określają sposób w jaki wykonywane są określone operacje matematyczne lub algorytmy. 
Przykłady: 
Cena produktów jest obniżana o 10% jeśli zamówienie zawiera od 6 do 10 sztuk, o 20% gdy zamówienie 
zawiera od 11 do 20 sztuk, o 35% dla zamówienia z ponad 20-ma sztukami. 
Droga między dwoma punktami ma być wyznaczana zgodnie z algorytmem Bellmana-Forda. 

 wnioski - określają nową wiedzę lub zmianę stanu obiektów biznesowych ma podstawie określonych 
warunków. 
Przykłady: 
Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w ciągu 30 dni od określonej daty zapłaty  to konto klienta staje się 
unieważnione. 



Kompletny język opisu projektu 
 Otwarty format UML (ang. Unified Modeling 

Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) –
 język formalny wykorzystywany do modelowania 
różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady 
Boocha, Jima Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, 
obecnie rozwijany przez Object Management Group. 



Kompletny język opisu projektu 
 Służy do modelowania dziedziny problemu 

(opisywania-modelowania fragmentu istniejącej 
rzeczywistości – na przykład modelowanie tego, czym 
zajmuje się jakiś dział w firmie) – w przypadku 
stosowania go do analizy oraz do modelowania 
rzeczywistości, która ma dopiero powstać – tworzy się 
w nim głównie modele systemów informatycznych. 
UML jest głównie używany wraz z jego reprezentacją 
graficzną – jego elementom przypisane są symbole, 
które wiązane są ze sobą na diagramach. 

 



Język UML 



Diagramy UML 
 Diagram przypadków użycia (Use-Case) 

 Diagram klas (Class diagram) 

 Diagram stanów (State Chart Diagram) 

 Diagram sekwencji (Sequence diagram) 

 Diagram komponentów 

 …. 



Use Case 
 Nazwa 

 Identyfikator 

 Główny scenariusz 

 Rozszerzenia 

 Lista atrybutów 

 

UC1: Wpis oceny do indeksu 

• Główny scenariusz 

• 1. Student przychodzi na zaliczenia. 

• 2. Student wyciąga i podaje Wykładowcy indeks. 

• 3. Wykładowca uzupełnia wszystkie wymagane pola 

• Rozszerzenia 

• 1A: Jeśli student nie ma zaliczonych ćwiczeń, przystępuje do 
egzaminu sprawdzającego 

• Atrybuty 

• Warunki wejścia: student posiada indeks 

• Wyjście: indeks z wpisaną oceną 

• Źródło wymagania: Tomasz Jach 

• Priorytet: Wysoki 



Use Case 

 Przypadek użycia jest opisem interakcji pomiędzy użytkownikiem, a systemem informatycznym. 

 Mogą one występować w różnych formach. Najprostsza to akapit tekstu pisany językiem naturalnym. 

 Bardziej powszechna jest jednak postać strukturalna. 

 Każdy przypadek użycia w tej formie składa się z następujących elementów: 

 Nazwa - wyraża cel przypadku użycia (np. wystawianie faktury, zamówienie książki, dodanie wpisu na forum) 

 Identyfikator - unikalny w obrębie danej specyfikacji wymagań, przydaje się podczas dyskusji na temat wymagań - do odwoływania 
się do poszczególnych elementów. Dzięki nim można prosto powiedzieć, że np. w przypadku użycia UC1, w kroku 2 jest błąd. 

 Główny scenariusz - sekwencja kroków, która musi zostać wykonana do osiągnięcia celu przypadku użycia (wyrażonego w nazwie). 
Opisuje najczęstszy przebieg interakcji pomiędzy głównym aktorem, a systemem. 

 Nie zawsze jest możliwość wykonania głównego scenariusza. Czasem użytkownik popełni jakiś błąd, innym razem nie są spełnione 
pewne warunki, co uniemożliwia przejście dalej. Reakcje na takie wydarzenia możemy umieścić w rozszerzeniach. 

 Przykładowo w kroku 3. może się okazać, że sprzedawca nie dodał żadnej pozycji. Dzięki rozszerzeniom możemy podać sekwencję 
kroków, która będzie wykonana w takiej sytuacji. 

 Dodatkowo, do każdego wymagania możemy dołączyć listę atrybutów, np. nazwę głównego aktora - użytkownika, który gra główną 
rolę w danym przypadku użycia, priorytet tego wymagania z punktu widzenia klienta, źródło wymagania - osoba, od której pochodzi 
konkretne wymaganie - taka informacja przydaje się później, kiedy programiści będą mieli jakieś wątpliwości i dodatkowe pytania - 
będą w stanie trafić bezpośrednio do osoby najlepiej poinformowanej. 

 

UC1: Wpis oceny do indeksu 

• Główny scenariusz 

• 1. Student przychodzi na zaliczenia. 

• 2. Student wyciąga i podaje Wykładowcy indeks. 

• 3. Wykładowca uzupełnia wszystkie wymagane pola 

• Rozszerzenia 

• 1A: Jeśli student nie ma zaliczonych ćwiczeń, przystępuje do 
egzaminu sprawdzającego 

• Atrybuty 

• Warunki wejścia: student posiada indeks 

• Wyjście: indeks z wpisaną oceną 

• Źródło wymagania: Tomasz Jach 

• Priorytet: Wysoki 



Diagram przypadków użycia 
 Aktorzy 

 Przypadki użycia 

 Połączenia 

 



Diagram 
przypadków 

użycia 
• Definiuje granice modelowanego 

systemu 

• Wymienia użytkowników 

systemu i jednostki zewnętrzne 

•Przedstawia funkcje dostępne dla 

użytkowników 

•Określa powiązania i zależności 

pomiędzy nimi 



Jak tworzyć przypadki użycia i ich 
diagram? 
 Dla przypadków użycia proponowane są następujące 

etapy: 

1. odkrycie wszystkich aktorów 

2. zaprezentowanie funkcji - nazwy przypadków użycia 

3. dopisanie głównego scenariusza do każdej nazwy 
przypadku użycia 

4. uzupełnienie rozszerzeń 

 



Diagram klas 
 Zawiera hierarchię klas 

 Może być 
przygotowywany na 
różnym poziomie 
szczegółowości 

 Zaznaczone relacje 
dziedziczenia 

 Każda klasa opisana: 
lista metod, atrybutów. 

 Modyfikatory metod 



Powiązania na diagramie klas 
 Zależności 

 Jedna z klas oddziałuje na drugą: 

 <<call>> - operacje w klasie A wywołują operacje w klasie B 

 <<create>> - klasa A tworzy obiekt klasy B 

 <<use>> - do zaimplementowania klasy A niezbędna jest klasa 
B 

 



Powiązania na diagramie klas 
 Klasy asocjacyjne 

 Gdy nie da się bezpośrednio połączyć dwóch klas, lub 
też mamy do czynienia z atrybutami, których nie da się 
wrzucić do żadnej z klas: 



Powiązania na diagramie klas 
 Agregacja 

 Jest związkiem typu całość-część. 

 Każda „część” może istnieć bez „całości” 

 Relacja typu „zawiera” 



Powiązania na diagramie klas 
 Kompozycja 

 Jest związkiem typu całość-część. 

 Każda „część” może należeć tylko do jednej całości i nie 
istnieje bez niej 

 Relacja typu „posiada” 



Powiązania na diagramie klas 
 Generalizacja 

 Hierarchia klas 

 Dziedziczenie 



Przykład diagramu klas 



Diagram sekwencji 



Diagram stanów 



Metodyki projektowania 
 pisz i poprawiaj 

 model kaskadowy 

 model prototypowy 

 model przyrostowy (iteracyjny) 

 programowanie zwinne (ang. agile programming) 

 programowanie ekstremalne (ang. extreme 
programming) 

 model spiralny 

 



Pisz i poprawiaj 
 Metoda „na hurra”. 

 Ogólnie: nie polecana dla czegokolwiek większego niż 
100 linijek kodu 

 Bardzo trudna praca grupowa 

 Brak historii zmian 

 Syndrom studenta 

 



Model kaskadowy 

Jeśli któraś z faz zwróci niesatysfakcjonujący produkt cofamy się wykonując 
kolejne iteracje aż do momentu kiedy otrzymamy satysfakcjonujący produkt na końcu 

schodków. 



Model kaskadowy 
Wady Zalety 

 Sztywna organizacja projektu 
– nie da się przejść dalej bez 
zakończenia poprzedniej fazy 

 Czaso- i koszto-chłonne 
iteracje 

 

 Jasno określony początek i 
koniec danej fazy – łatwiej 
zapanować nad ludźmi 

 Pozorna organizacja 



Model prototypowy 
Zalety Wady 

 Zadowolony klient widzi 
szybko efekty pracy 

 Stała weryfikacja klienta co 
do dobrego zrozumienia 
przez zespół projektowy 

 Przyspieszenie wdrożenia 
systemu – możliwe częściowe 
szkolenia załogi na 
niepełnym produkcie. 

 Redukcja kosztów 

 Możliwość nieporozumień z 
klientem 

 Wysoki koszt budowy 
systemu 

 



Model przyrostowy 
 Wstępny, ogólny projekt systemu 

 Określenie całości wymagań 

 Rozpoczęcie etapów przyrostowych 

 Wybór kilku funkcji systemu 

 Szczegółowy projekt oraz implementacja części systemu 
realizującej wybrane funkcje 

 Testowanie zrealizowanego fragmentu i dostarczenie go 
klientowi 



Model przyrostowy 
Wady Zalety 

 Wysoki koszt realizacji 
oddzielnych modułów 
systemowych 

 Jak wybrać które 
funkcjonalności 
implementujemy? 

 Konieczna prowizorka – 
przepływy danych, niepełne 
procesy zależne, itp. 

 Możliwa totalna klapa, gdy 
przeoczymy jakieś kluczowe 
wymaganie 

 W miarę częsta weryfikacja 
postępów przez klienta. 

 Brak konieczności 
szczegółowego modelowania 
i definiowania wymagań 

 Szybkie oddanie części 
systemu 

 Elastyczna realizacja – brak 
napiętych harmonogramów. 



Programowanie zwinne 
 Osiągnięcie satysfakcji klienta poprzez szybkość wytwarzania 

oprogramowania, 
 Działające oprogramowanie jest dostarczane okresowo (raczej 

tygodniowo niż miesięcznie), 
 Podstawową miarą postępu jest działające oprogramowanie, 
 Późne zmiany w specyfikacji nie mają destrukcyjnego wpływu na 

proces wytwarzania oprogramowania, 
 Bliska, dzienna współpraca pomiędzy biznesem a developerem, 
 Bezpośredni kontakt, jako najlepsza forma komunikacji w zespole i 

poza nim, 
 Ciągła uwaga nastawiona na aspekty techniczne oraz dobry projekt 

(design), 
 Prostota, 
 Smozarządzalność zespołów, 
 Regularna adaptacja do zmieniających się wymagań. 

 



Programowanie zwinne - wady 
 Wymuszenie częstych raportów sporządzanych dla 

klienta 

 Chodzenie „po trupach” 

 Późne zmiany w specyfikacji nie mają destrukcyjnego 
wpływu na proces wytwarzania oprogramowania, ale 
wydłużają proces i sabotują pracę 

 Konieczność trzymania klienta na miejscu 

 Szczątkowa dokumentacja papierowa 



Programowanie eXtremalne 
 Tworzenie małych i średnich projektów 

 Wysokie ryzyko 

 Synergia 



Programowanie eXtremalne 
 Programowanie ekstremalne (ang. eXtreme 

Programming, XP) - 
to paradygmat i metodyka programowania mające na celu 
wydajne tworzenie małych i średnich "projektów 
wysokiego ryzyka", czyli takich, w których nie wiadomo do 
końca, co się tak naprawdę robi i jak to prawidłowo zrobić. 
Przyświeca temu koncepcja prowadzenia projektu 
informatycznego, wywodząca się z obserwacji innych 
projektów, które odniosły sukces. 

 Podstawą ekstremalnego programowania 
jest synergia wynikająca ze stosowania rozmaitych praktyk, 
które same w sobie mają wiele zalet, lecz mogą być trudne 
w zastosowaniu. Łączne użycie tych praktyk ma zapewniać 
wyeliminowanie niedogodności każdej z nich. 



eXtreme Programming 
 Planowanie 

 Twórz w sposób iteracyjny  
 Spraw by każdy wiedział, jak 

działa każdy moduł 
 Często wypuszczaj release 
 Jeśli XP zaczyna zawodzić, 

zmień je!  

 Projektowanie 
 Niech projekt będzie prosty 
 Nie dodawaj nadmiernej 

funkcjonalności 
 Dokonuj refaktoringu, wtedy 

gdy jest to konieczne 

 Programowanie 
 Stosuj ustaloną konwencję 

 Najpierw napisz testy, potem 
właściwy kod 

 Programowanie w parach 
 Często integruj kod 
 Optymalizuj na samym końcu 
 Brak nadgodzin!!! 
 Każdy jest równo 

odpowiedzialny za kod 

 Testowanie 
 Każdy fragment kodu, musi 

mieć odpowiadające mu testy 
 Kod jest umieszczany w 

repozytorium, dopiero po 
zaliczeniu wszystkich testów 

 Gdy znajdziesz błąd, stwórz dla 
niego testy 



Model spiralny 
 Proces tworzenia ma 

postać spirali, której 
każda pętla reprezentuje 
jedną fazę procesu. 
Najbardziej wewnętrzna 
pętla przedstawia 
początkowe etapy 
projektowania, np. 
studium wykonalności, 
kolejna definicji 
wymagań systemowych, 
itd. 



Model spiralny 
Wady Zalety 

 Menedżer projektu musi być 
doświadczony i posiadać 
internistyczną wiedzę z 
zakresu informatyki, biznesu, 
ekonomii, HR. 

 Reusability 

 Szybkie i wczesne wykrywanie 
potencjalnych problemów 

 Możliwość znacznej redukcji 
kosztów i niepodejmowania się 
projektu, który nas przerasta 

 Stała możliwość rozwoju 

 W każdej z iteracji można 
korzystać z innych metod 
projektowania, np. kaskady, 
prototypów, itp. 

 

 



Kilka rad i porad związanych z jego projektowaniem 



Ewolucja GUI 



Anty-przykład, czyli jak zrazić 
użytkownika już na starcie 
 Zawsze używaj cudnych i słodkich ikonek, przycisków 

i grafik. Wszyscy kochają ogromne czerwone serca, 
różowe króliczki i żółte uśmiechnięte twarzyczki. 

 Nie bój się eksperymentować z kolorami!  

 Twoja aplikacja powinna odgrywać różne śmieszne 
dźwięki (np. odgłos chrumkania świni) aby 
użytkownik się nie znudził. 

 



Anty-przykład, czyli jak zrazić 
użytkownika już na starcie 

 Nigdy, ale to przenigdy nie 
używaj wbudowanych w 
system operacyjny stylów 
kontrolek graficznych. 
Użytkownicy się nudzą 
widząc ciągle to samo. 

 Jeśli tylko możliwe – wyłącz 
zarządzanie oknami przez 
system operacyjny i puść 
wodzę fantazji jak ma 
wyglądać Twoja aplikacja. Kto 
powiedział, że X nie może być 
w lewym dolnym rogu, a 
przyciski „OK.” i „Anuluj” – w 
przeciwnych rogach? 
 



Anty-przykład, czyli jak zrazić 
użytkownika już na starcie 
 Znany dialog „zapisz jako”? Zapomnij! Niech stanie się 

nowość! 

 Czytelność jest przereklamowana. Pola wyboru 
(checkbox) powinny przykuwać wzrok, a nie łatwo dać 
odróżnić stan zaznaczony od niezaznaczony. 

 Dbaj o przerwy dla użytkownika. Twój system 
powinien działać jak filmy na Polsacie – co pół godziny 
przerwa na reklamę/kawę. 

 Informacje krytyczne umieszczaj w najmniej 
spodziewanych miejscach. To ich nauczy uwagi. 



Anty-przykład, czyli jak zrazić 
użytkownika już na starcie 
 Ty wiesz lepiej jak ma wyglądać okno aplikacji. 

Dlatego nie pozwól komukolwiek zmieniać jego 
rozmiaru. A jak już to zrobi – niech tego srogo 
pożałuje! 

Uzywaj fantazyjnych czcionek, poszerzasz dzieki temu 
horyzonty uzytkownika! 



Anty-przykład, czyli jak zrazić 
użytkownika już na starcie 
 Niech użytkownik nie ma możliwości cofnięcia zmian. 

Lepiej niech dwa razy pomyśli zanim zrobi coś 
głupiego. 

 Na topie teraz są grafiki zrobione przez 5latków. Weź 
to pod uwagę  
konstruując layout. 



Anty-przykład, czyli jak zrazić 
użytkownika już na starcie 
 Jeśli już jednak ją napiszesz – pod żadnym pozorem 

nie drukuj. Ekologia, te sprawy… 

 Kup sobie słownik frazeologiczny. Użytkownik nie 
cierpi używać stałej nomenklatury… 

 … i nie cierpi prostych słów. Error 105234: missplaced 
hook in data ACQ process brzmi lepiej niż Błąd 
aplikacji: import nieudany 



Anty-przykład, czyli jak zrazić 
użytkownika już na starcie 
 Skróty klawiszowe znacznie ułatwiają życie, ale ten 

który je zdefiniował był kompletnym idiotą. Zrób to po 
swojemu – np. niech Ctrl+X zamyka aplikacje. 

 Masz super inteligentnych użytkowników systemu, 
którym nigdy nie przyda się instrukcja obsługi. 



Anty-przykład, czyli jak zrazić 
użytkownika już na starcie 
 Żądaj od użytkownika zalogowania już na starcie. Co z 

tego, że nie ma konta. I co z tego, że nie wykorzystasz 
w żaden sposób faktu zalogowania. 

 Od razu koduj program. Przecież jesteś super-hiper-
inżynierem, który nie potrzebuje pytać statystycznych 
użytkowników jak odbierany jest jego interfejs. 

 Feedback od użytkowników jest najważniejszy. 
Wszystko co mówią powinno natychmiast być 
zaimplementowane. 

 





1. Słuchaj użytkowników krytycznie. 

1. Generation-gap 

2. Geek mode 

2. KISS! 

1. Pierwsza randka 

2. Not 2 fast 4 U! 

3. Użytkownik Twoim przyjacielem 

1. To jest za trudne by się tego nauczyć 

 

Teraz na serio – na co zwracać 
uwagę 



Teraz na serio – na co zwracać 
uwagę 

4. Hej, to można kliknąć! 

5. Idą święta, system jak choinka. 

6.  استخدام اللغة للمستخدم



Kilka słów o realizmie 

 Fotorealistyczna grafika 

 Efekty przezroczystości 

 Trójwymiarowość 

 Bezpośrednia interakcja 

 Realistyczna fizyka 

 

Ale czy dla GUI to dobre? 

 

Komputery coraz lepiej naśladują rzeczywistość 
 

http://ignorethecode.net/blog/2010/01/21/re
alism_in_ui_design/  

http://ignorethecode.net/blog/2010/01/21/realism_in_ui_design/
http://ignorethecode.net/blog/2010/01/21/realism_in_ui_design/


Realizm a GUI 

http://ignorethecode.net/blog/2010/01/21/realism_in_ui_design 



Uniwersalność vs. specyficzność 



Od szczegółu do ogółu 



Od szczegółu do ogółu w GUI 



Wyjątek od reguły 



Przyszłość – nowe interfejsy 



Augmented Reality 



Jak się zabezpieczyć prawnie? 

Rodzaje licencji treści 

mgr Tomasz Jach , 2010 r. 



Rzeczy oczywiste 

 Dane stron umowy 

 Termin wykonania 

 Termin płatności 

 Przedmiot umowy 

 Gwarancja 



Rzeczy mniej oczywiste 
 Terminy konsultacji z klientem 

 Testy akceptacyjne? 

 Kary umowne 

 Przedmiot umowy: 

 Gotowy CMS czy od system pisany od zera? 

 Oprawa graficzna na zamówieniem czy gotowy szablon? 

 Prawa osób trzecich 

 Umieszczone na serwerze klienta czy własnym? 

 Sąd właściwy do rozstrzygania sporów 



Rzeczy całkiem nieoczywiste 
 Prawa autorskie i prawa majątkowe 

 Powielanie utworu 

 Pola eksploatacji 

 Terminy przekazywania materiałów przez klienta 

 Ile razy można zgłaszać poprawki? 

 „Opieka” nad aplikacją 

 Szkolenia 

 Odpowiedzialność za szkody (włamania, wandalizmy) 

 Pozycjonowanie witryny 

 Copyrighty, linki tekstowe, itp.. 



Kurioza 
1. Co nie jest napisane, nie istnieje. Nie dajmy 

rozstrzygać sądom, bo potrwa to wieczność. 

2. Każda strona internetowa jest utworem. Warto 
zaznajomić się z „Ustawą o prawach autorskich i 
prawach pokrewnych”. 

3. Kwestie podatkowe 

1. 50% koszty uzyskania przychodu 

 



Typy licencji 
 Licencje niewyłączne, w których udzielający licencji 

może zezwolić na korzystanie z utworu wielu osobom 
równocześnie, które nie muszą mieć formy pisemnej, 

 Licencje wyłączne (rzadkość w przypadku aplikacji 
komputerowych), spotykane głównie w przypadku 
znacznych kontraktów np. na wykonanie systemów 
bankowych itp., w tym przypadku zwykle umowa 
licencyjna wynika z umowy o dzieło, na podstawie której 
firma wykonująca oprogramowanie wykonuje zamówioną 
aplikację, umowa taka wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, 

 Sublicencja, w której licencjobiorca może udzielić dalszej 
licencji, pod warunkiem wszakże takiego upoważnienia w 
jego umowie licencyjnej. 
 



Licencje na oprogramowanie 

• Tu wchodzą w skład licencje takie jak GPL, LGPL, BSD, 
Freeware, PublicDomain. Można robić praktycznie wszystko 
z takim utworem 

„Darmowe bez haczyków” 

• Adware – można korzystać, ale z reklamami; Beerware – 
można korzystać, ale jak się spotka twórcę, to trzeba mu 
postawić piwo; CreativeCommons – są dodatkowe 
obwarowania (np. brak wykorzystania komercyjnego, 
konieczność zachowania nazwiska oryginalnego twórcy, itp.) 

„Darmowe z haczykiem” 



Licencje na oprogramowanie 

• Wystarczy zapłacić twórcy, a możemy korzystać z 
utworu (zgodnie z licencją!). Przykład to licencja 
Windowsa czy Office’a. Albo większość licencji na 
oprogramowanie. 

„Płatne bez haczyków” 

• Nie dość, że trzeba zapłacić, to zwykle kryją się 
ukryte koszty – np. coroczna subskrypcja lub 
mikropłatności. 

„Płatne z haczykami” 



Wstęp 



Cytaty 
 Kiedy zawiesza się program konkurencji, to jest awaria. 

Kiedy zawiesza się własny program, to jest „drobiazg”. 
Często po awarii pojawia się komunikat typu „ID 02”. 
„ID” to skrót od „idiotyczny drobiazg”, a następująca po 
nim liczba wskazuje, przez ile miesięcy produkt 
informatyczny powinien być jeszcze testowany 

Guy Kawasaki, The Macintosh Way 

 

 Uwielbiam ostateczne terminy. Zwłaszcza podoba mi 
się świst, jaki wydają kiedy nas mijają. 

Douglas Adams, „The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy 



Bug, skąd się wziął 



Kilka definicji 
 Pomyłka, błąd (mistake, error): Działanie człowieka 

powodujące powstanie nieprawidłowego wyniku 

 Defekt, usterka, pluskwa (defect, fault, bug): skutek 
błędu twórcy oprogramowania. Usterka może, ale nie 
musi spowodować awarię. 

 Awaria (failure): odchylenie od spodziewanego 
zachowania albo wyniku działania oprogramowania 

 



Sukces vs porażka 
Sukces Porażka 

 Wykrycie błędów w procesie 
testowania  

 

 Sytuacja odwrotna 

 

Analogia: pacjent z subiektywnymi objawami, wykonanie 
badań. Dobre wyniki laboratoryjne (testy) są porażką => nie 
wiadomo co pacjentowi dolega. 
 



Dwa zadania testowania 
Weryfikacja Walidacja 

 

 

 Zgodność produktu z jego 
bezpośrednią specyfikacją 

 

 

 Zgodność produktu ze 
specyfikacją wymagań lub – 
wobec jej braku – z 
faktycznymi oczekiwaniami 
klienta 



„„Błąd”” oprogramowania 
1. Oprogramowanie nie wykonuje czegoś, co wg 

specyfikacji powinno 

2. Oprogramowanie robi coś, czego nie powinno  

3. Oprogramowanie robi coś, o czym specyfikacja nie 
wspomina. 

4. Oprogramowanie nie robi czegoś, czego nie ma w 
specyfikacji, ale być powinno. 

5. Oprogramowanie jest trudne do zrozumienia, trudne 
do użycia, powolne – albo zdaniem testera 
„nieprawidłowe” 



Kiedy powstają błędy? 

Inne 

Kod 

Projekt 

Specyfikacja 



Koszty usuwania błędów 



Jaki jest cel testowania? 

Nadrzędnym celem 
testowania jest 

odnajdywanie błędów … 
do tego jak najwcześniej! 



Cechy dobrego testera 
 Być odkrywcą 

 Być łowcą problemów 

 Być nieustępliwym 

 Być twórczym 

 Być perfekcjonistą… dojrzałym perfekcjonistą 

 Być rozsądnym w podejmowaniu decyzji 

 Być taktownym i dyplomatycznym 

 Umieć przekonywać 

 Dodatkowo: mieć przeszłość progrmiastyczną 



Co tak naprawdę składa się na 
„produkt informatyczny”? 
 Pliki pomocnicze 

 Pliki programu 

 Próbki i przykłady 

 Komunikaty o awariach 

 Konfiguracja i instalacja 

 Podręcznik użytkownika 

 Etykietki 

 GUI 

 Ogłoszenia i reklamy 

 … 



„Ciekawe” błędy 
 Błąd: brak klawiatury. Wciśnij F1 aby kontynuować 

 Windows znalazł nieznane urządzenie i instaluje dla 
niego sterowniki 

 Nastąpił błąd krytyczny 006 pod adresem 
000:00000007 



Model V 



Testowanie totalne 
 Programu nie da się przetestować całkowicie: 

 Dane wejściowe są ogromne 

 Dane wyjściowe jeszcze większe 

 Ścieżki działania programu są niezliczone 

 Test nigdy nie udowodni braku błędów 

 

 



Case Study: Kalkulator 



Czy zawsze należy naprawiać błędy? 
 Brak czasu 

 Właściwie to nie jest błąd… 

 Zbyt wielkie ryzyko naprawy  

 Po prostu nie warto    



Typy testów 
 Ze względu na „zakres” 

 Modułowy (uwaga –kumulacja!!) 

 Integracyjny mały 

 Systemowy 

 Integracyjny duży 

 Akceptacyjny 

 Ze względu na „użycie kodu” 

 Statyczne (kod nie jest wykonywany –bez komputera) 

 Dynamiczne (kod jest wykonywany) 

 



Typy testów c.d. 
 Funkcjonalne 

 Wymagania (specyfikacja) 

 Proces biznesowy 

 Niefunkcjonalne 

 Wydajnościowe 

 Użyteczności 

 Bezpieczeństwa 

 



Testy 



Testowanie www 

Planowanie testów 

Dokumentacja testów 



Plan 
 Testowanie pozytywne vs testowanie negatywne 

 Testowanie stron www 
 T. konfiguracji 

 T. kompatybilności 

 T. użyteczności 

 T. dokumentacji 

 T. lokalizacji 

 Testowanie skryptów 

 Testowanie serwerów 

 Testowanie komunikacji 

 Testowanie baz danych 

 



Elementy strony www 
•  Teksty w różnych kolorach, 

wielkościach, krojach 

• Grafika i fotografie 

• Łącza tekstowe i graficzne 

• Reklamy 

• Okna do selekcji 

• Pola do wprowadzania 

danych 

• Elementy interaktywne 



Funkcje możliwe do testowania 
 Układ stron dostosowywany do potrzeb klienta 

 Dynamicznie generowana zawartość 

 Listy rozwijane do dokonywania wyborów 

 Zmieniający się tekst 

 Zawartość strony dynamicznie przystosowywana do 
rozdzielczości ekranu, itp. 

 Kompatybilność z różnymi konfiguracjami 

 Ukryte formatowanie, niewidoczne informacje 



Testowanie czarną skrzynką 



Tekst 
 Traktowany jak 

dokumentacja: 

 Określenie grupy 
docelowej 

 Poziom zaawansowania 
grupy docelowej 

 Terminologia 

 Zawartość 

 Tematyka 

 Dokładność 

 Pisownia 

 Aktualność danych 
kontaktowych 

 Poprawność tytułu 

 Znaczniki ALT 

 Skalowanie strony 

 

 



Hiperłącza 
 Czy każde łącze prowadzi do właściwego celu? 

 Widoczność łączy 

 Łącza typu mailto: 

 Osierocone strony 

 Pokrycie kodu: listing z serwera vs. faktyczny stan 

 



Grafika 
 Czy wszystkie elementy są wyświetlane poprawnie? 

 Czy w adresach grafik nie ma spacji? 

 Małe / wielkie litery 

 Jaka jest wydajność ładowania strony? 

 



Formularze 
 Czy pola mają właściwy rozmiar? 

 Czy przyjmują wszystkie wartości poprawna i 
odrzucają wszystkie błędne? 

 Czy trzeba wciskać przycisk „wyślij”, czy wystarczy 
nacisnąć [Enter]? 

 Czy pola wymagane są rzeczywiście wymagane, a pola 
opcjonalne rzeczywiście opcjonalne? 

 Co się stanie po wprowadzenia zbyt długiego ciągu? 



Elementy złożone 
 Czy zaawansowane pola do wprowadzania danych  

działają? 

 Liczniki odwiedzin, AJAX, skrypty w JS? 



Szklana skrzynka 
 Znamy kod PHP 

 Treść dynamiczna 

 Strony sterowane przez bazę danych 

 Strony dynamicznie generowane 

 Wydajność i ładowanie 

 Bezpieczeństwo 

 



Konfiguracja i kompatybilność 
 Platforma sprzętowa 

 Wersja i rodzaj przeglądarki 

 Wtyczki przeglądarki 

 Opcje przeglądarki 

 Rozdzielczość ekranu i skala kolorów 

 Wielkość tekstu 

 Szybkość połączenia 

 



Użyteczność 
 Nieuzasadnione użycie 

„najostrzejszych” 
technologii. 

 Rozwijany tekst, ruchome 
ramki, animacje 

 Długie, przewijane strony 

 Monotonny wygląd 

 Brak trzymania się 
standardów (np. kolorów) 

 Przestarzała informacja 

 Nieodpowiednia treść 

 Zbyt długie ładowanie 

 Brak narzędzi do 
nawigacji 

 Osierocone strony 

 Złożone adresy www 

 Używanie ramek 

 Testowanie dla osób 
niepełnosprawnych 



Projektowanie testów 
 Test specyfikacji: 

 Kompletność? 

 Dokładność 

 Precyzyjność, jednoznaczność, przejrzystość 

 Spójność 

 Istotność 

 Wykonywalność 

 Brak szczegółów realizacji 

 Testowalność 

 



Projektowanie testów 
 Spisanie zadań testowych 

 Kalkulator: 
 0+0 = 0 
 254+1 = 255 
 255+1 = 256 
 1023+1 = 1024 
 Itp.. 

 Metoda klas równoważności 
 1+1 
 1+2 
 1+3 
 … 
 1+6 

 
 1+9999999999999999999999

999999999 
 

 Wartości puste 
 

 Kilka sposobów na osiągnięcie 
tego samego 



Projektowanie testów 
 Standardy i reguły pisania oprogramowania: 

 Komentarze 

 Go to 

 „Brudne hacki” 

 Błędy przy odwoływaniu się do zmiennych 

 Błędy przy deklarowaniu zmiennych 

 Błędy obliczeniowe 

 Błędy porównań 

 Błędy przepływu sterowania 

 Błędy w parametrach procedur 

 Błędy wejścia-wyjścia 

 



Projektowanie testów 
Definicja zadań testerów: 

 Olek: teksty: przejrzystość, pisownia, znaczenie 

 Sara: grafika, hiperłącza 

 Ludwik: kod programu: funkcje wyświetlające 

 Jola:  kod programu: funkcje liczące 

 Wanda: kod programu: połączenia zewnętrzne 

 Roman: dokumentacja i pomoc 

 Grzegorz: przeciążenie i obciążenie 

 Michał: formularze 

 Wszyscy: użyteczność 

 

 



Czyli jak śledzić siebie samego 



RCS 
 System kontroli wersji (ang. version/revision control 

system) jest to oprogramowanie służące do: 

 śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym 

 pomocy programistom w łączeniu i modyfikacji zmian 
dokonanych przez wiele osób w różnych momentach. 





Rodzaje repozytoriów 
 Wolnodostępne systemy 

kontroli wersji: 
 Scentralizowane: 

 RCS 
 CVS 
 Subversion 
 GNU CSSC, klon SCCS 
 JEDI VCS 

 Rozproszone: 
 Bazaar 
 Codeville 
 Darcs 
 Git 
 GNU Arch 
 Mercurial 
 Monotone 
 svk 

 Zamknięte 

(własnościowe) systemy 
kontroli wersji: 
 BitKeeper firmy BitMover 
 Code Co-op firmy Reliable 

Software 
 Perforce firmy Perforce 

Software 
 Rational ClearCase firmy 

IBM 
 Sablime firmy Lucent 

Technologies 
 StarTeam firmy Borland 
 Visual SourceSafe firmy 

Microsoft 
 Visual Studio Team 

Foundation Server firmy 
Microsoft 



Jak to w ogóle działa? 



Lokalnie vs. globalnie 



Status pliku 



A na deser - GitHUB 



GitHub Student Pack 

https://education.github.com/pack 



GitHub Student Pack 
 ATOM – edytor kodu (free) 

 Bitnami – aplikacje w chmurze (49$/m-c - rok) 

 CrowdFlower – współpraca programistyczna (2500$ / m-c – do końca życia) 

 DigitalHosting – hosting stron w chmurze (100$) 

 DNS Simple – hosting DNSów (3$/m-c – 2 lata) 

 GitHub – zarządzanie kodem, CVS (7$ / m-c) 

 HackHands – helpdesk programistyczny (25$) 

 NameCheap – domena + certyfikat SSL (18$/rok) 

 Orchestrate – bazy danych (49$/m-c) 

 Screenhero – współdzielenie pulpitu (9,99$/m-c) 

 SendGrid – kampanie mailowe (15K maili / m-c) 

 Stripe – obsługa płatności webowych (brak opłat do 1k $) 

 Unreal Engine (20$ / m-c) 

 


