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Streszczenie 
 

Publikacja przedstawia zasady stosowane w programowaniu ekstremalnym. Zawiera 
opis czterech podstawowych etapów: planowania, projektowania, kodowania oraz testowania. 
Planowanie to ciągła współpraca z klientem. Projektowanie skupia się na tym, jak stworzyć 
nieskomplikowany projekt, którego funkcjonalność dodaje się we właściwym czasie. Opisane 
są zalety programowania parami i reguły, jakie obowiązują przy integrowaniu kodu. Sposoby 
wykonywania testów oraz stosowane do tego odpowiednie moduły testujące. 

Summary 
 
The publication presents the rules used in extreme programming. It comprises the 

description of four basic stages: planning, projecting, coding and testing. Planning is a 
constant cooperation with the client. Projecting consists in creating an uncomplicated project 
which proves functionality after a time. The advantages of programming in pairs are 
described together with the rules being obeyed on code integrating. Means of testing together 
with the appropriate testing modules are also presented. 
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1. Wstęp 
 
Programowanie ekstremalne jest to całkiem realna i konkretna koncepcja tworzenia 

wysokiej jakości oprogramowania, bez uciekania do czynności zbędnych, które nie prowadzą 
do zamierzonego celu [1]. Zrywa ona ze „starym” procesem tworzenia systemu i wprowadza 
kilka nowych, prostych reguł. Opiera się na współdziałaniu z klientami, dokładnym 
zrozumieniu zagadnienia, unikaniu niepotrzebnych działań i skupieniu się na rzeczach 
najważniejszych. Daje to możliwość odniesienia sukcesu na rynku oprogramowania. 
Koncepcja dwóch programistów przy jednym komputerze zapewne budzi śmiech, ale gdy 
przyjrzymy się temu uważnie, to dostrzeżemy, że dwie osoby przy jednym komputerze 
szybciej wychwycą błędy popełnione przez partnera, bowiem prędkość pisania kodu w parach 
jest porównywalna do pisania kodu przez jednego programistę, a popełnione błędy zawsze 
ciężko wychwycić. 

Motorem napędowym całego przedsięwzięcia o nazwie extreme programming1 był 
Kent Beck, a stworzona przez niego koncepcja jest płynna i wciąż ewoluuje, wobec czego 
niektóre z jej reguł zastępowane są innymi, znacznie doskonalszymi, które powstają w 
wyniku nabierania coraz to większego doświadczenia w tej dziedzinie. Istnieją jednak zasady 
tzw. fundamentalne, które nigdy się nie zmieniły i nie zmienią; należą do nich takie zasady 
jak:  

♣ współpraca z klientami, 
♣ wstępne opinie użytkowników. 

 
Powszechnie wiadomo, że wymagania na rynku programistycznym ulegają zmianom. 

Według XP należy doprowadzić coś do działania i utrzymać to w tym stanie; projektować dla 
tego, co się wie i nie tworzyć projektów na wyrost, gdyż może się okazać, że jutro wcale nie 
nadejdzie. 

  

2. Istota XP 
  

Proces programowania ekstremalnego możemy podzielić na cztery etapy: 
♣ Planowanie, 
♣ Projektowanie, 
♣ Kodowanie, 
♣ Testowanie. 
Każdy z tych etapów odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu nowego systemu.  
Planowanie jako pierwszy etap polega na zebraniu jak największej porcji danych od 

klienta zawierających informacje, czego oczekuje od nowego systemu. Takie zbieranie 
informacji w XP nazywamy tworzeniem historii użytkownika. Każda informacja uzyskana od 
klienta jest zapisywana na oddzielnej kartce i uzyskuje swój niepowtarzalny numer. Te 
informacje odpowiednio ponumerowane i posegregowane według kolejnych wersji wydań 
programu będą odpowiednią dokumentacją tworzonego programu. To na podstawie historii 
użytkownika ustala się plan wydań kolejnych wersji systemu i oczywiście ich terminarz. 
Extreme programming postuluje, aby wypuszczać często nowe wersje systemu, dzięki temu 
klient ma możliwość zapoznania się z zamówionym przez siebie produktem, dokonuje on 
szeregu wstępnych testów akceptacyjnych. Jeżeli ma jakieś uwagi lub zastrzeżenia, to kieruje 
je do zespołu programistów, który ulepsza system. Ma to na celu zbudowanie systemu 
zgodnego z oczekiwaniem klienta. Dopiero po zaakceptowaniu przez klienta pierwszej wersji 

                                                
1 extreme programming (XP) – programowanie ekstremalne 
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systemu, zespół kontynuuje prace. Istota XP polega na dostarczaniu kolejnych etapów 
możliwie szybko, by następnie dostarczyć coś jeszcze lepszego. Graficzny opis projektu 
według XP pokazano na rysunku 1 [2]. 
 

 
 
Rysunek 1. Projekt w XP. 
 

Należy jeszcze dokonać podziału na kroki niezbędne do działania systemu i kroki 
„upiększające”. Najpierw zajmujemy się krokami niezbędnymi, a później - jeśli zespół będzie 
dysponował wolnym czasem - można przystąpić do „upiększania” systemu. Jako bardzo 
prosty przykład możemy podać proces programowania kasy fiskalnej: najpierw 
wprowadzamy niezbędne dane o sprzedawanych artykułach, a dopiero w ostateczności 
zajmujemy się tym, żeby na paragonie widniał napis np. „Dziękujemy za zakupy”.  

Możemy sobie zadać pytanie: Czy można oszacować prędkość projektu? Odpowiedź 
brzmi: Tak. W XP wprowadzono termin „idealny tydzień”. Trwa on 5 dni roboczych i 
zawiera się w 40 godzinach pracy. Ogromny wpływ na planowanie odgrywa doświadczenie. 
Zespół doświadczony potrafi trafnie określić swoją szybkość.  

Szybkością nazywamy liczbę idealnych tygodni, w których zespół jest w stanie 
zrealizować w ustalonym okresie czasu rzeczywistego swoją część iteracji. Jeżeli zespół 
programistów zna swoją szybkość, to na jej podstawie jest w stanie oszacować mnożnik tzn., 
jaki okres rzeczywistego tygodnia roboczego odpowiada idealnemu tygodniowi. Kolejną 
regułą XP jest rozpoczynanie każdego roboczego dnia zebraniem, podczas którego 
programiści omawiają swoje dotychczasowe postępy w tworzeniu systemu, wymieniają się 
uwagami i swoimi spostrzeżeniami oraz otrzymują zadania na bieżący dzień. Powszechnie 
wiadomo, że takie zebrania trwają długo. Aby skrócić czas takich spotkań, organizuje się je 
na stojąco i podaje filiżankę kawy. Pozycja stojąca zmusza programistę do „streszczania się”, 
czego skutkiem jest krótsze zebranie. Dzięki temu pracownik nie traci czasu podczas zebrań i 
wykorzystuje go czynnie do tworzeniu systemu. 

Aby tworzenie systemu przebiegało szybko i sprawnie, należy wdrożyć planowanie 
taktyczne, które stosowane jest do planowania każdej iteracji i każdego dnia pracy. 
Rezultatem wprowadzenia planowania taktycznego jest szybkie usuwanie błędów w kodzie, 
gdyż planowane są pojedyncze zadania związane z historią użytkownika, a wszelkie postępy 
są raportowane. Przydzielenie zadania parze programistów wiąże się z tym, iż muszą oni 
podać przybliżony czas, w jakim wykonają swoją pracę. Na ogół ten czas nie trwa więcej niż 
3 dni.  

W przypadku, gdy źle zostanie oszacowany czas na realizację przydzielonego 
fragmentu iteracji, wtedy zespół klientów musi przesunąć realizację niektórych historii 
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użytkownika do kolejnej iteracji. Podobnie dzieje się w odwrotnej sytuacji, jednak o tym, 
które historie przyspieszyć, a które opóźnić do kolejnej iteracji, decyduje zespół klientów. 

Bardzo często zachodzi potrzeba przegrupowania programistów między różnymi 
parami, dzięki czemu uzyskujemy jeszcze lepszy efekt tworzenia systemu.  

Proces projektowania w XP znacznie odbiega od tradycyjnego projektowania 
perspektywicznego, co przeciwnicy XP uważają za dużą wadę. Projektowanie jest integralną 
częścią XP, z tą jednak różnicą, iż w przeciwieństwie do dużych projektów, jest to 
projektowanie przyrostowe, polegające na ciągłym korygowaniu projektu, stosownie do 
bieżących potrzeb. Dzięki temu uzyskuje się konkretną dokumentację zawierającą sensowny i 
aktualny opis kodu i zamieszczonych diagramów. Brane są pod uwagę tylko te rzeczy, które 
okazują się być niezbędne. 

Projektowanie w XP cechuje się maksymalną prostotą i przebiega według takich 
przesłanek jak: 

♣ projektuj zgodnie z wymogami chwili, 
♣ wykorzystuj najprostsze działające konstrukcje, 
♣ nieustannie upraszczaj projekt. 
Utrzymanie takiego porządku w projekcie powoduje, iż jest on przejrzysty, elastyczny 

i łatwo wprowadzać w nim zmiany. Odkłada się tutaj pewne decyzje aż do momentu, kiedy 
będą one naprawdę potrzebne. XP nazywa to – „projektem na chwilę obecną”. Całkowicie 
jest tutaj odrzucone tworzenie projektu „zapiętego na ostatni guzik”. W tradycyjnym 
programowaniu zmiana wymagań podczas pracy nad projektem zawsze lub prawie zawsze 
prowadzi do błędów, jeśli nie w samym kodzie, to w dokumentacji. W XP w trakcie 
projektowania używa się kart CRC, czyli Class Responsibilities and Colaboration Cards. Na 
nich zapisuje się informacje o klasach, ich powiązaniach i odpowiedzialności. Mają one na 
celu ułatwienie wprowadzenia zmian w projekcie. Zwykle programista musi „pokonać” dużą 
ilość procedur zanim wprowadzi jakieś zmiany. Możemy sobie zadać pytanie: czy XP 
nawiązuje do UML? Otóż tak, przecież UML, czyli Unified Modeling Language jest wizualną 
notacją projektu, za pomocą diagramów ilustruje się działanie programu. W XP szczególnie 
użyteczne są diagramy: 

♣ klas, 
♣ sekwencji, 
♣ stanów. 
Programista, aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu, stosuje rozwiązanie polegające 

na stworzeniu prototypu. Za taki prototyp może mu posłużyć prosty diagram, na którym 
przeprowadzi prostą symulację. Taki diagram najczęściej tworzy się na kartce papieru, 
serwetce lub rysuje się na tablicy, a po wprowadzeniu go w życie, taki diagram po prostu się 
wyrzuca - jest on już bezużyteczny, a aktualizowanie go jest bezsensowne, ponieważ 
ryzykujemy tym, iż w końcu użyjemy diagramu już nieaktualnego.  

Jednym z podstawowych wymagań XP jest praktycznie ciągła obecność klienta przy 
tworzonym systemie. Klient nie zawsze oznacza osobę, która będzie użytkownikiem systemu, 
często jest to ktoś, kto jest ekspertem w danej dziedzinie (dziedzinie związanej z tworzonym 
systemem). Dlatego nie musi nic wiedzieć na temat sposobu implementacji systemu, tak jak 
programiści nie muszą posiadać wiedzy z dziedzin, do których tworzą oprogramowanie. W 
zrozumieniu problemu mają pomóc im tworzone przez klientów „historie użytkownika”, na 
podstawie których mogą powstać odpowiednie klasy realizujące określone zadania. Dlatego 
klient nie jest tylko po to, aby pomagać grupie zajmującej się określonym projektem, ale staje 
się jej częścią. Praca nad projektem najczęściej wymaga dużego poświęcenia z jego strony, 
ale przynosi wymierne korzyści po jej zakończeniu, czego wynikiem jest najczęściej dobre 
dopasowaniem stworzonego oprogramowania do wymagań; także pisanie „historii 
użytkownika” wykonawcy wspólnie z klientem często pomaga we właściwym określeniu 
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priorytetów wszystkich składowych części projektu oraz w ustaleniu terminów wypuszczenia 
kolejnych wersji „próbnych”. Pomoc klienta jest również niezbędna przy tworzeniu „testów 
akceptujących”, bo dopiero po ich prawidłowym przejściu można stwierdzić, że system 
spełnia postawione mu zadania. 

Bardzo ważną rzeczą jest ustalenie jednego standardu kodowania, aby kod był 
wystarczająco czytelny dla każdego programisty w grupie [3]. Klasy powinny być tak 
implementowane, aby do ich zrozumienia nie były potrzebne komentarze, może jedynie poza 
skomplikowanymi metodami w klasach. Z drugiej strony jednak, jeśli coś wymaga 
komentowania, to znaczy, że jest zbyt skomplikowane, a to w XP jest rzeczą niepożądaną,  
powinno więc nastąpić „rozbicie” danego problemu na drobniejsze elementy dające się 
rozwiązać, przy użyciu prostszych metod. Jest to jedną z zasad XP, która nakazuje, aby kod 
był zawsze jak najmniej skomplikowany. Często za tym może iść mniejsza jego efektywność, 
ale łatwiej jest wprowadzać zmiany i w przypadku gruntownej zmiany (przebudowy) całego 
projektu (co w XP jest dozwolone w każdej chwili), nie zostanie zmarnowany czas, który 
został poświęcony na udoskonalanie jego szczegółów. 

Każda część kodu w projekcie zawsze jest tworzona przez dwie osoby, pracujące 
wspólnie przy jednym komputerze. Może się wydawać, że gdyby pracowały metodami 
tradycyjnymi czyli osobno, to mogłyby wykonać dwa razy więcej pracy. Taki sposób 
myślenia nie do końca jest uzasadniony. Został nawet przeprowadzony eksperyment na 
„University of Utah”, który udowodnił, że jedna „para programistów” potrafi rozbudować 
program w takim samym stopniu, jak gdyby pracowali osobno, jednak jakość powstałego 
kodu jest znacznie lepsza. W efekcie mamy zaoszczędzony czas, który mógłby być 
zmarnowany na poprawianie błędów, a wiadomo, że czas łatwo jest przeliczyć na pieniądze. 
W „parze” przed komputerem zawsze jedna osoba pełni rolę „pilota” czyli „przejmuje 
kontrolę” nad myszą, klawiaturą i zapisuje implementację klasy według własnego pomysłu, 
druga natomiast pełni rolę „pomocnika”, którego zadaniem jest zgłaszanie zauważonych 
błędów, kwestionowanie stylu lub pomysłu oraz ogólna kontrola nad tym, co tworzy w danej 
chwili partner. Działania „pilota” mają konkretny charakter (tworzenie kodu), podczas gdy 
działania „partnera” odgrywają bardziej długofalową rolę. Programiści mogą się zamieniać 
rolami w każdej chwili, co następuje najczęściej, gdy „pilot” nie ma już pomysłów, których 
nie brakuje partnerowi. 

Mogą wystąpić sytuacje, gdy partner – chociażby dlatego, że nie do końca rozumie, co 
ma zamiar zrobić kolega - będzie stanowczo kwestionował jego konkretny pomysł, co dla 
„pilota” może być nieco frustrujące, gdyż „stanowczość” może zostać odebrana jako 
całkowity brak akceptacji sposobu jego myślenia. Jednak niesłusznie, gdyż próba 
wytłumaczenia tego, co ma zamiar zrobić, pozwoli na ponowną analizę i ewentualne 
wprowadzenie poprawek. Często można spróbować wytłumaczyć projekt dotyczący np. 
klasy, poprzez stworzenie testu, który dokładnie pokaże, jakiego zachowania od niej się 
oczekuje. 

Skrót PP oznaczający „pair programming” czyli „programowanie parami” często jest 
rozszyfrowywany jako „partner pressure”, czyli „presja partnera”, ponieważ programowanie 
parami zawiera w sobie coś w rodzaju takiej presji. Presja na zachowanie poprawnego stylu, 
trzymanie się zasad oraz poważnego traktowania zgłaszanych wątpliwości. Dzięki stałemu 
naciskowi więcej jest korzyści: programista nie musi podchodzić do problemu z obawą, bo 
jest obok osoba, która pomoże mu w ich rozwiązaniu, nie musi bać się błędnej implementacji, 
bo posiada testy, które to wychwycą oraz cały proces pisania kodu jest stale nadzorowany 
przez partnera. 

Rozwiązanie ze „stałym partnerem” nie ma zastosowania w XP, ponieważ po 
dłuższym okresie czasu para staje się jak jeden programista, włączając w to wszystkie jego 
wady i zalety. Krytyczne początkowo podejście partnera zanika, a współpraca popada w 
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rutynę. Dlatego powinno się dążyć do stałej wymiany partnerów, tylko wtedy zostaną 
wykorzystane wszystkie zalety programowania parami. 

Kolejną zaletą jest to, że zaraz po zaprezentowaniu swojego pomysłu, możemy nie 
uzyskać zgody na jego realizację, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy dopiero np. następnego 
dnia po jego zaimplementowaniu, ktoś zdecyduje, że tego nie można rozwiązać w taki 
sposób, co jest równoważne z oszczędnością cennego czasu. Można więc na bieżąco 
korygować błędy albo przekonać partnera do swoich racji. 

Dużym problemem w takim systemie programowania są prywatne preferencje 
programistów w przypadku narzędzi, jakimi się posługują. Przyzwyczajania często bywają 
tak silne, że najczęściej próbują oni przekonywać także innych do tego, aby właśnie ich 
„niezastąpione” narzędzia weszły w skład narzędzi „zestawu uniwersalnego” stosowanego 
przez wszystkich. Jeżeli rezygnacja z „ulubionych” narządzi prowadzi do znacznego 
obniżenia tempa pracy, jest to wtedy nieuniknionym efektem XP, zwanym „równaniem do 
najwolniejszego”. 

Równie istotna, obok narzędzi, jest konfiguracja sprzętowa każdego komputera. 
Powinna być ona w miarę możliwości identyczna, np. klawiatura i jej standard kodowania, 
myszka, a nawet ilość pamięci operacyjnej. Tylko w takich warunkach programiści będą 
wolni od obciążeń pracy w różnych warunkach. 

Każdy większy projekt powinien łatwo poddawać się dekompozycji czyli podziałowi 
na mniej skomplikowane zadania, którymi można prawie bezproblemowo zarządzać. Od 
prawidłowego wykonania każdego najmniejszego zadania zależy powodzenie całego 
projektu. Każde z zadań może znajdować się w jednym z dwóch możliwych stanów: 
„wykonane” i „niewykonane”. Wielkość poszczególnych zadań jest odpowiednio dobrana 
wtedy, gdy zadanie stosunkowo krótko przebywa w stanie „niewykonane”, a stwierdzenie 
jego „wykonania” można otrzymać po wykonaniu odpowiednich testów. 

Po podzieleniu projektu na zadania i przydzieleniu ich programistom, w tradycyjnym 
podejściu następuje kodowanie każdej koncepcji, natomiast w XP musi być ono poprzedzone 
stworzeniem odpowiednich „testów jednostek”. W przeciwieństwie do „testów 
akceptacyjnych”, testy te kontrolują jedynie implementację klas i ich metod, dlatego każda 
nowo tworzona klasa powinna dysponować odpowiednią „kolekcją testów”. 

Aby testowanie miało sens, powinno być przeprowadzone po każdym wprowadzeniu 
zmian do kodu, który już wcześniej przeszedł wszystkie testy pomyślnie. Dzięki temu mamy 
pewność, że wszystko, co stworzymy później, będzie współpracowało ze stabilną wersją 
systemu; jedynie nowe zmiany kodu będą mogły powodować jakiekolwiek błędy w 
wykonaniu programu. Mając zaufanie do tego, co zostało wcześniej stworzone, nie będziemy 
marnować czasu na szukanie błędów w nieodpowiednich miejscach. Kolejną zaletą jest to, że 
podczas tworzenia kodu zasadniczego, nie trzeba wzbogacać go o dodatkowe elementy 
służące testowaniu. 

Testy powinny byś wykonywane przed refaktoryzacją - aby się upewnić, że postać 
pierwotna funkcjonuje bezbłędnie, a następnie po refaktoryzacji – upewnimy się wtedy, że nie 
wprowadziliśmy błędów oraz po zaimplementowaniu nowego zadania. 

Wraz z rozrastaniem się kodu, rozrasta się zestaw testów, a co za tym idzie, 
wykonywanie ich może trwać zbyt długo; w takich przypadkach nie wykonuje się wszystkich 
testów, a jedynie te, które dotyczą bezpośrednio określonego fragmentu kodu. Najlepszym 
rozwiązaniem jest uporządkowanie testów według pewnej hierarchii: testy pojedynczej klasy, 
pakietu, całego systemu itp.; wtedy w łatwy sposób można doprowadzić do tego, aby po 
naciśnięciu jednego przycisku uruchamiany był odpowiedni zestaw testów. 

W sytuacjach takich jak „integrowanie jednostek” powinny być przeprowadzone 
wszystkie testy dwukrotnie: przed - aby się upewnić, że zostały one stworzone na właściwej 
wersji kodu bazowego i  po -  by mieć pewność, że współpracują one ze sobą prawidłowo. 
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Tak częste testowanie sprawiałoby ogromne problemy, gdyby nie odpowiednie do 
tego moduły [4]. Pierwsza wersja modułu testującego została stworzona przez Beck’a i 
Gamma w Smaltalku i nosi nazwę sUnit, obecnie są moduły stworzone do wielu innych 
języków np.: cppUnit, jUnit, perlUnit itd. 

W module dwie klasy „TestCase” i „TestSuite” umożliwiają hierarchiczne tworzenie 
testów. Klasa „TestCase” jest jakby najmniejszą kolekcją testów, z niej musi wywodzić się 
każda klasa reprezentująca dowolny test. Natomiast klasa „TestSuit” jest klasą bazową dla 
dowolnych zbiorów testów, zbiory testów muszą wywodzić się z „TestCase” albo z 
„TestSuit”. Zazwyczaj jest tak, że każdy test jest reprezentowany przez klasę pochodną do 
„TestCase”, natomiast klasa pochodna do „TestSuit” reprezentuje zbiór testów dotyczących 
jednego pakietu. Dlatego możliwe jest wywoływanie dowolnych pojedynczych testów, jak i 
całych ich zestawów. Dodatkowo w klasie pochodnej do „TestSuit” można zgrupować testy 
elementów, które ze sobą w jakiś sposób współpracują lub z jakichkolwiek innych powodów, 
aby np. sprawdzić czy działają tak jak powinny. 

Refaktoryzacja nie jako „grzebanie w kodzie”, ale jako ciągłe poprawienie jego 
czytelności i prostoty, bez zmiany jego zachowania, jest kolejnym bardzo ważnym elementem 
w XP. Refaktoryzacja powinna być wykonywana małymi krokami, bo jeśli moduł nie 
przejdzie z pozytywnym wynikiem odpowiednich testów, będzie wiadomo, że błędy mogły 
wystąpić tylko na ostatnio edytowanym kodzie. Nie można refaktoryzacji dokonywać 
równocześnie z rozbudowywaniem systemu. Rozbudowa wiąże się z tworzeniem nowych 
testów, a w przypadku refaktoryzacji może być wymagana tylko zmiana niektórych sygnatur 
w modułach testujących. Refaktoryzację można wykonywać tylko na systemie, który zaliczył 
sto procent wszystkich testów, po czym koniecznie trzeba go przetestować ponownie. 

Integracja, czyli wprowadzanie zmian do kodu bazowego, może stwarzać problemy 
tym większe, im więcej osób się tym zajmuje, np. zmiany wprowadzone przez jednego 
programistę będą kolidowały z tym, co umieścił już inny. Najlepszym rozwiązaniem tego 
problemu jest jak najczęstsze integrowanie, najlepiej ze stanowiska, na którym się pracuje, 
aby było wykonywane naprawdę szybko. Zostało udowodnione, że problemy z integracją 
wzrastają wykładniczo w stosunku do okresu czasu, co jaki jest ona przeprowadzana. Dlatego 
wykonywana odpowiednio często (np. po zakończeniu każdego zadania) eliminuje niemal 
całkowicie jakiekolwiek problemy z nią związane. Dla dodatkowego bezpieczeństwa można 
(powinno się) stosować systemy kontroli wersji, które wychwycą nieodpowiednie pliki. 

Uaktualnianie można wykonywać na dwa odmienne sposoby. Metoda żetonu polega 
na tym, że integrować może tylko ta para, która ma w danej chwili „żeton”, eliminuje to 
całkowicie konflikty powstałe w wyniku jednoczesnej aktualizacji. Nowszą metodą jest jak 
najczęstsze aktualizowanie kopii kodu bazowego, którą posiada każdy programista, w ten 
sposób programując, ma zawsze dostęp do najnowszej „prywatnej” wersji kodu. Jeżeli 
przeprowadzi na niej odpowiednie testy, które nie wykażą błędów, dopiero wtedy może 
zintegrować z kodem „głównym”. 

 

3. Podsumowanie 
 
Po zadaniu sobie pytania, czy XP jest dobrym sposobem tworzenia oprogramowania? 

Bez zastanowienia można odpowiedzieć: tak, jest dobrym sposobem tworzenia 
oprogramowania, nawet bardzo dobrym. Klient cały czas ma kontakt z tym, co jest tworzone, 
w każdej chwili może zmienić koncepcję, ponosząc niewielkie koszty w stosunku do zmiany 
koncepcji w projekcie tworzonym tradycyjnymi metodami, gdzie wszystko jest sztywno 
ustalone z góry. Cały system podzielony jest na części, z których każda ma ustalony priorytet, 
przy ich odpowiednim dobraniu, system jeszcze przed całkowitym ukończeniem jest gotowy 
do używania. Nie będzie posiadał wszystkich funkcji ukończonego systemu, ale można, 
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chociaż w pewnym stopniu, rozpocząć jego wdrażanie. Gdy klient zrozumie, że to, co zostało 
stworzone do tej pory, w zupełności mu wystarczy, może zażądać zatrzymania prac nad 
projektem. Z tego materiału można wywnioskować, że XP dąży do tego, aby oprogramowanie 
było jak najbardziej dopasowane do wymagań klienta, i chyba słusznie, bo to on za to 
wszystko płaci. 
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