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Witamy w edycji specjalnej ma-
gazynu  C0RE. Numer poświę-
cony jest w całości tegorocznej 
konferencji Testwarez 2012. 

Konferencja organizowana jest 
przez Stowarzyszenie Jakości 
Systemów Informatycznych, 
które już od dziewięciu lat sta-
nowi platformę wymiany do-
świadczeń oraz miejsce spo-
tkań i dialogu ludzi zajmujących 
się zapewnieniem jakości. 

Od lat cel konferencji pozostaje 
niezmienny. Chcemy stworzyć 
sposobność do wymiany wie-
dzy i doświadczeń, zachęcić do 
dyskusji na temat problemów i 
trendów w testowaniu oprogra-
mowania.

Tematy konferencji zorganizo-
wane są wokół praktyki testo-
wania, jego organizacji, przy-
gotowania oraz wykonania. 
Formuła konferencji pozwala 
na dialog z prelegentami oraz 
networking w kuluarach.
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Głównym tematem tegorocz-
nej konferencji będzie przyj-
rzenie się różnym aspektom 
testowania, dlatego też propo-
nujemy tytuł konferencji „Od 
A jak automatyzacja do Z jak 
zarządzanie”. Zgodnie z postu-
latami uczestników konferencji 
Testwarez 2011, jedną sesję 
chcemy poświecić szeroko ro-
zumianym zagadnieniom zwią-
zanym z testami systemów te-
lekomunikacyjnych.

Dziękujemy prelegentom kon-
ferencji, którzy włożyli niemały 
wysiłek w przygotowanie arty-
kułów pokonferencyjnych. To 
dzięki nim z tematami poruszo-
nymi na Testwarez mogą zapo-
znać się osoby, które nie brały 
udziału w wydarzeniu. 

Dziękujemy również SJSI za 
organizację konferencji i liczy-
mu na to, że spotkamy się za 
rok - na Testwarez 2013.

Życzymy miłej lektury!

Redakcja

Od redakcji
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Software Quality 
Assurance… Czy 
tylko Software? 
O nieaplikacyjnych testach 
niefunkcjonalnych

Autor: Jakub Bryl

Rola SQC/SQA/…?

Zadaniem zespołów Software Quality 
Control jest weryfikacja poprawności 
funkcjonowania badanej aplikacji. Pro-
cesem, który jest tu wykorzystywany 
jest testowanie, czyli „eksperymentalne 
badanie programu lub jego komponen-
tu, polegające na próbnym wykonaniu w 
znanych warunkach, rejestrowaniu wy-
ników i ocenianiu na ich podstawie wła-
ściwości tego programu lub komponen-
tu.”[1] Każdy tester wie (a przynajmniej 
wiedzieć powinien), że przez  samo te-
stowanie nie sposób podnieść jakości 
produktu IT. Poprawa jakości następuje 
dopiero wówczas, gdy wykryte błędy zo-
staną naprawione. Niemniej jednak takie 
działanie nijak ma się do zmniejszenia 
ryzyka pojawienia się nowych błędów w 
przyszłości.

O zapewnieniu  jakości (Software Quali-
ty Assurance), możemy mówić z chwilą, 
gdy nasze działania będą „ukierunkowa-
ne na zapewnienie zaufania, że wyma-
gania dotyczące jakości będą spełnione-
”[2]. Zadania zespołów Software Quality 
Assurance wykraczają właśnie w tą 
strefę - dotykając szeroko rozumianych 
aspektów jakościowych, starają się mieć 
pozytywny wpływ na jakość produktu 
zanim jeszcze trafi on do formalnej fazy 

testów. Software Quality Assurance jest 
więc pojęciem szerszym, którego tylko 
częścią jest samo testowanie, czyli de 
facto kontrola jakości oprogramowania 
(Software Quality Control).

Mimo, że – całkiem słusznie zresztą – 
przyjęto, iż Software Quality Assurance 
stoi „poziom wyżej” niż Software Quali-
ty Control, nadal nie jest wykorzystywa-
ny cały potencjał, który kryje się za tym 
pojęciem. Już w samym zresztą sformu-
łowaniu „Software Quality Assurance” 
ograniczamy się do zapewnienia jakości 
wyłącznie samego oprogramowania. Ja-
kość oprogramowania natomiast to tylko 
jeden z wielu elementów większej ukła-
danki pod nazwą „jakość systemu IT”. 
W jego skład wchodzi oczywiście sama 
warstwa aplikacyjna, ale jej jakość wbrew 
pozorom nie zawsze jest kluczowa dla 
jakości całego systemu IT. Współczesne 
systemy IT to skomplikowane rozwiąza-
nia, których tylko częścią (i to nie zawsze 
największą) jest oprogramowanie. Poza 
nim, równie ważne są inne czynniki, ta-
kie jak wykorzystywana infrastruktura IT, 
dokumentacja, procesy utrzymaniowe, 
systemy wspomagające, wiarygodność 
dostawców, czy poziom wyszkolenia pra-
cowników utrzymujących te systemy.

Testwarez 2012

 O Autorze: 

Jakub Bryl – konsultant, trener, manager. 
Od lat zawodowo związany z zapewnie-
niem bezpieczeństwa i jakości systemów 
informatycznych. 

Pracował zarówno na indywidualnych 
stanowiskach, jak i jako kierownik dużych 
(ponad 40 osobowych) zespołów QA. 

Obecnie pełni rolę IT Quality, Risk and 
Compliance Managera w globalnej firmie 
farmaceutycznej.
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Podejście usługowe do IT oraz 
perspektywa „4P”
 
Jak zatem zdefiniować na nowo zadania 
stojące przed działami SQC/SQA? Jak 
określić ich zakres odpowiedzialność i 
przedmiot ich zainteresowania? Zacznij-
my od próby zdefiniowania przedmiotu 
rozważań, czyli „systemu”, potem zaś 
dodajmy do niego element „IT”. W zależ-
ności od autora tekstu, przyjętej metody-
ki, czy wręcz aktualnej mody, pojęcie to 
jest różnie definiowane. Na potrzeby ni-
niejszego tekstu, przyjmijmy słownikową 
definicję: “system” to “układ elementów 
mający określoną strukturę i stanowią-
cy logicznie uporządkowaną całość”[3]. 
Gdy do tej definicji dodamy element „IT”, 
otrzymamy definicję, która jest znacznie 
szersza niż tradycyjne rozumienie „sys-
temu IT”, określanego jako np. „sprzęt 
(serwer) oraz oprogramowanie”.

Na przestrzeni ostatnich lat  znacząco 
zmienił się także zakres działań osób 
odpowiedzialnych w organizacjach za 
ogólnie rozumiane IT (w tym działów 
SQC/SQA). Warto zaznaczyć, że w wie-
lu stosowanych współcześnie metodyk 
w ogóle odchodzi od sformułowań typu 
„działy IT”, „zarządzanie systemami IT”. 

Zadania, które stoją przed IT, nie są już 
zorientowane wyłącznie na technologicz-
ne aspekty IT. Równie ważne, o ile nie 
ważniejsze, staje się zrozumienie potrzeb 
klienta końcowego i takie funkcjonowa-
nie, które umożliwi mu osiągnięcie celów 
biznesowych. W podejściu usługowym, 
zdefiniowanym w serii publikacji biblioteki 
ITIL (IT Infrastructure Library), przedmio-
tem zainteresowania nie jest system IT, a 
usługa. Podejście zdefiniowane w ITIL’u, 
zwane właśnie podejściem usługowym, 
definiuje usługę jako „sposób dostarcze-
nia wartości dla klientów”. 

Model „4P” jest jednym z wielu możliwych 
perspektyw, możliwych do zastosowania 
w celu ułatwienia całościowego spojrze-
nia na składowe świadczonej dla klienta 
usługi IT. Jest on szeroko wykorzystywa-
ny m.in. w trzeciej edycji biblioteki ITIL 
[4]. Dzięki niemu możliwe jest spojrzenie 
na podmiot pracy działów SQC/SQA w 
znacznie szerszej perspektywie.

Model „4P” wskazuje na 4 obszary, na 
których należy się skupić wdrażając po-
dejście usługowe w IT. Są to:

• Rozwiązania IT (ang. Products 
/ Technology) – sprzęt (infrastruktura IT) 

oraz oprogramowanie – zarówno to koń-
cowe, jak i to niezbędne do jego prawi-
dłowego działania (np. oprogramowanie 
sterujące biblioteką taśmową czy siecią 
teleinformatyczną),

• Procesy (ang. Processes) – 
zarówno te niezbędne do wytworzenia 
oprogramowania (np. zbieranie wyma-
gań, standardy kodowania czy metody-
ki prowadzenia projektu), ale także te 
wykorzystane później do jego obsługi i 
utrzymania (np. zarządzanie zmianą, za-
rządzanie użytkownikami, obsługa zgło-
szeń czy incydentów),
• Zasoby ludzkie (ang. People) – 
wszystkie osoby zaangażowane w two-
rzenie oprogramowania (programiści, 
testerzy, kierownicy projektów, analitycy 
biznesowi, autorzy techniczni…), ale tak-
że końcowi użytkownicy tworzonego roz-
wiązania,
• Kontrahenci (ang. Partners / 
Suppliers) – dostawcy oraz firmy z nami 
współpracujące przy tworzeniu danego 
rozwiązania.

Schemat modelu „4P” przedstawiony zo-
stał na diagramie (Rys. 1).
  

Zapewnienie jakości w per-
spektywie „4P”

Spoglądając na funkcjonowanie więk-
szości działów zajmujących się testami 
czy ogólnie rozumianym zapewnieniem 
jakości, bardzo rzadko można znaleźć 
taki, którego działania obejmują wszyst-
kie cztery składowe modelu „4P”. 

Działy SQC z natury skupiają się tylko 
na testowaniu oprogramowania – czyli 
cząstki technologii, mieszczącej się w 
obszarze nazwanym „Rozwiązania IT”. 
Działy SQA idą o krok dalej, starając się 
mieć mniejszy lub większy wpływ na pro-
cesy, ich optymalizację i zapobieganie 
błędom w przyszłości. Nadal jednak ich 
uwaga skierowana jest głównie na ob-
szar testowania oprogramowania oraz 
procesów, które są wykorzystywane do 
jego tworzenia.

W celu zapewnienia jakości we wszyst-
kich obszarach perspektywy „4P”, należy 
na nowo zdefiniować zadania Software 
Quality Assurance. Zadania te znacząco 
będą wykraczały poza obecnie, tradycyj-
nie rozumiane czynności, za które SQA 
jest odpowiedzialne. Obszar zaintereso-
wania zespołów SQC/SQA, dla każdego 
z czterech „P” przedstawia Rys. 2. Aby 

Rysunek 1 Perspektywa “4P”
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uniknąć niejasności, „nowe SQA” zostało 
oznaczone jako „Service Quality Assu-
rance” (w skrócie SeQA).

Zastosowanie takiego, kompleksowego 
podejścia do zapewnienia jakości, ułatwi 
nam osiągnięcie:

• dobrego oprogramowana, opar-
tego o właściwie dobraną infrastrukturę, 
wspieraną przez właściwie dobrane na-
rzędzia i właściwie dobrane technologie,
• efektywnych i skutecznych pro-
cesów zarządzania IT,
• właściwego poziomu umiejętno-
ści, wiedzy oraz kultury usługowej zespo-
łów IT (w tym zespołów SQC/SQA),
• efektywnych i właściwie zarzą-
dzanych relacji biznesowych, oraz praw-
dziwego partnerstwa z kooperantami i 
dostawcami.

Przykłady nieaplikacyjnych te-
stów niefunkcjonalnych

W niniejszym rozdziale przedstawione 
zostaną przykłady nieaplikacyjnych te-
stów niefunkcjonalnych, które mogą zo-
stać przeprowadzone w celu weryfikacji 
każdego z obszarów modelu „4P”. Oczy-
wiście przedstawiony katalog testów nie 
jest wyczerpujący – są to jedynie przy-
kłady.

Rozwiązania IT

Zbyt często poszczególne działy IT 
funkcjonują w silosach, współpracując 
ze sobą w bardzo ograniczonym, lub 
wręcz zerowym wymiarze. Testowanie 
ogranicza się do weryfikacji zgodności 
stworzonego oprogramowania z dostar-
czoną specyfikacją. Żaden z zespołów 
zaangażowanych w tworzenie oprogra-
mowania – dział rozwijający aplikacje 
(dział programistyczny), czy dział SQC/
SQA – nie jest zainteresowany w tym, 
czy stworzona aplikacja w ogóle będzie 
miała szanse dostarczyć klientowi koń-
cowemu (zewnętrznemu lub wewnętrz-
nemu) jakąkolwiek wartość. Współpraca 
między poszczególnymi działami jest 
sporadyczna. Zazwyczaj oparta jest ona 
na działaniach reaktywnych, czyli rozwią-
zywaniu problemów, zamiast skupieniu 
się na proaktywnym przeciwdziałaniu ich 
wystąpieniu.
Po zakończeniu prac programistycznych, 
aplikacja trafia do działu SQA. Wykony-
wane są testy, wprowadzane są popraw-
ki do wykrytych błędów, następują re-te-
sty, i aplikacja jest przekazywana do… 

Rysunek 2 Obszary zadań działów SQC, SQA oraz SeQA

No właśnie. Zazwyczaj jest to mityczny 
„dział infrastruktury”. W razie problemów 
z konfiguracją środowiska, zaczyna się 
licytacja, czy spowodowane jest to błę-
dem aplikacji, czy błędem infrastruktury 
(hardware). Podobnie ma się rzecz w 
przypadku kontaktu ze stroną biznesową 
(klientami czy użytkownikami). Zazwy-
czaj, o ile w ogóle występuje, jest ona 
ograniczona do wąskiej grupy użytkow-
ników zaangażowanych w testy akcepta-
cyjne (UAT). 

W przypadku „zburzenia” ścian pomię-
dzy działami, zmiany trybu kontaktu z 
„reaktywnego” na „proaktywny”, znaczna 
część problemów jakościowych mogła-
by zostać wyeliminowana na wczesnym 
etapie życia produktu. Jedną (ale nie 
jedyną!) z metod  zainicjowania takiej 
zmiany jest rozszerzenie zadań działu 

odpowiedzialnego za zapewnienie jako-
ści na inne, niż samo oprogramowanie, 
techniczne składniki rozwiązania.

Przykładowe testy, które może przepro-
wadzać dobrze zorganizowany, widocz-
ny w całej organizacji dział SQA:

• Testy zdolności do poprawnej 
instalacji tworzonego rozwiązania IT – 
szczególnie, jeśli ma być ono instalowane 
wielokrotnie, w różnych środowiskach.
• Testy infrastruktury, np.:
─ Testy uruchomienia / wyłącze-
nia serwera
─ Testy failover – przejęcia zadań 
jednego systemu przez drugi i weryfika-
cja jak zachowa się w tym przypadku te-
stowana aplikacja 
─ Testy pojemności (pamięci, dys-
ków, łącza)

Rysunek 3. Silosy w IT
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─ Testy zdolności zapewniania 
wysokiej dostępności (High Availability)
• Testy zdolności do utrzymania 
sprawności rozwiązania IT, czyli np. sku-
teczność i poprawność procesu wgra-
nia poprawek do komponentów danego 
rozwiązania IT (np. poprawek systemu 
operacyjnego serwera, poprawek silnika 
bazy danych).
• Testy mechanizmów kopii zapa-
sowych.
• Testy mechanizmów monitoru-
jących pracę rozwiązania IT.
• Techniczne testy bezpieczeń-
stwa platformy, na której znajduje się 
Rozwiązanie IT.
• Testy ciągłości działania.

Techniki, które można użyć testując roz-
wiązania IT, nie różnią się od tych, które 
stosujemy testując sama aplikację. Są 
jednak ukierunkowane nie na aplikację, 
ale na jej „otoczenie” – a więc na infra-
strukturę, systemy wspomagające, sys-
temy monitorowania, systemy zarządza-
nia kopiami zapasowymi etc.

Procesy

Przy przekroczeniu pewnej skali rozwią-
zania IT, trudno nim skutecznie zarzą-
dzać bez szczegółowo opisanych zasad 
postepowania. W każdej organizacji IT 
istnieją pewne sposoby postepowania, 
ukierunkowane na przekształcanie da-
nych wejściowych (np. informacji, umie-
jętności) w dane wyjściowe (np. produk-
ty IT, usługi) [5]. Takie właśnie działania 
opisujemy jako procesy. Procesy mogą 
obejmować różne elementy w cyklu życia 
rozwiązania IT – zaczynając od jego za-
projektowania (np. proces opisujący spo-
sób zbierania wymagań klienta), poprzez 
tworzenie oprogramowania (programo-
wanie, testowanie, usuwanie błędów), 
wdrożenie gotowej aplikacji (przygoto-
wanie release), utrzymanie (zarządzanie 
dostępem użytkowników, zarządzanie in-
cydentami, zarzadzanie zmianami), koń-
cząc na wycofywaniu oprogramowania z 
użytku. 
Procesy mogą różnić się poziomem 
szczegółowości i stopniem sformalizo-
wania, ale głównym wyznacznikiem ich 
przydatności jest ich powtarzalność, czy-
li wykonywanie w taki sam (lub bardzo 
zbliżony sposób), niezależnie od wiedzy, 
doświadczenia czy stażu pracy osoby 
wykonującej dane zadania. W tym celu 
dokonuje się kodyfikacji procesów, czyli 
tworzy ich dokumentację. Dokumentacja 
może mieć różną postać – od tradycyj-
nych dokumentów zawierających opisy 

lub grafy postępowania, poprzez mniej 
formalne wpisy na wewnętrznym Wiki, a 
kończąc na „zaszyciu” sposobu postępo-
wania w mechanizmach systemu work-
flow. Od zachowania równowagi między 
nadmierną biurokracją (która, jak wiemy, 
nie cieszy się zbytnią popularnością w 
IT…), a rzeczywistą przydatnością doku-
mentacji zależy to, czy spisane polityki, 
procedury i instrukcje będą rzeczywiście 
stosowane, a procesy będą powtarzalne. 
W przypadku, gdy dokumenty będą zbyt 
szczegółowe, będą bardzo trudne w uży-
ciu (choćby ze względu na ich rozmiar). 
Gdy zaś poziom szczególności będzie 
zbyt niski, dokumentacja przestanie być 
użyteczna, i jej jedyną (nikłą) zaletą bę-
dzie możliwość wykazania się przed au-
dytorami faktem posiadania spisanych 
procedur.

Testowania procesów, poza naprawdę 
małymi organizacjami, nie sposób więc 
wykonać bez testowania dokumentacji. 
Zakres testowanych procedur zależy 
oczywiście od tego, jakie procesy istnieją 
w danym przypadku, oraz czy i w jakiej 
formie zostały one skodyfikowane (nie 
istnieje jakakolwiek forma dokumentacji 
je opisująca) . Należy jednak pamiętać, 
że można testować również procesy, któ-
re nie zostały skodyfikowane. Jest to o 
tyle trudniejsze, że początkowo brak jest 
punktu odniesienia (nierzadko zostaje on 
uzgodniony dopiero po kilku, różniących 
się wynikami, iteracjach danego testu).
Przykładowe testy jaki można zastoso-
wać przy testowaniu procesów:

• Samodzielne wykonanie, zgod-
nie z istniejącą dokumentacją (a nie na-
szymi, spisanymi przypadkami testowymi 
dla tego obszaru), danego procesu – np. 
zakładania konta użytkownika – w celu 
sprawdzenia, czy stworzona dokumenta-
cja jest poprawna i kompletna.

• Kilkukrotne, niezależne od sie-
bie, testowe wykonanie procesu przez 
osoby, które będą realizowały ten proces 
w przyszłości – w celu weryfikacji, czy 
dany proces jest powtarzalny.
• Audyt stworzonej dokumentacji 
z ekspertami dziedzinowymi. Taki test 
jest dobrym wyjściem, gdy nie ma tech-
nicznych lub finansowych możliwości 
przetestowania danego procesu w rze-
czywiści (np. proces pełnego odtworze-
nia systemu w serwerowni zapasowej na 
skutek krytycznej awarii).
• Weryfikacja zgodności testowa-
nego rozwiązania IT z regulacjami we-
wnętrznymi i zewnętrznymi (ang. com-

pliance and regulatory testing).

Możliwe techniki testowania obejmują 
m.in.:

• Przegląd dokumentacji, przez 
osoby wykonujące testy, lub przy współ-
udziale niezależnych ekspertów dziedzi-
nowych.
• „Przejście” krok po kroku przez 
cały dokument, tak jakby był on rzeczy-
wiście wykonywany (ang. manual walk-
through, table top testing).
• Symulacje danego procesu w 
rzeczywistym rozwiązaniu IT.

Zasoby ludzkie

Umiejętności, wiedza i doświadczenie 
ludzkie są kluczowymi elementami każ-
dego sprawnie działającego rozwiązania 
IT. Dobrze zorganizowane działy SQA 
starają się zmienić sposób realizacji pro-
jektów programistycznych w taki sposób, 
ale zminimalizować w przyszłości licz-
bę błędów i zwiększyć jakość produktu. 
Niestety, zazwyczaj ograniczają się one 
tylko do procesu wytwórczego oprogra-
mowania. Optymalizując metody dzia-
łania, SQA jest zainteresowana tylko 
pracą programistów i testerów, czasem 
dołączając jeszcze do tej grupy takie role 
jak analitycy biznesowi czy kierownicy 
projektów.

Odbiór (ocena) jakości danego rozwią-
zania IT przez użytkowników nie kończy 
się natomiast z chwilą jego skutecznego 
przekazania do instalacji czy z chwilą „go 
live” i rozpoczęciem procesów utrzyma-
niowych. Tak naprawdę, to dopiero w tym 
momencie użytkownicy zaczynają zwra-
cać uwagę na to jak aplikacja się zacho-
wuje, czy są dostępne funkcje pozwalają 
na realizację ich zadań, jakie są czasy 
reakcji aplikacji etc. Pierwsze kilka tygo-
dni po wdrożeniu nowej lub zmienionej 
aplikacji są kluczowe dla jej późniejsze-
go odbioru – pozytywnego („przyjazna”, 
„użyteczna”, „szybka”, zrozumiała”…) 
lub negatywnego („ciągle się wiesza”, 
„help desk nie umie mi pomóc”, „założe-
nie konta trwa wieki”…). Z tego powodu, 
warto gruntownie przetestować, czy oso-
by z działów, które nie były zaangażowa-
ne w proces stworzenia aplikacji, będą w 
stanie skutecznie wspierać jej użytkowni-
ków końcowych.

Podobnie rzecz ma się z drugą i trzecią 
linią wsparcia oraz personelem zajmują-
cym się utrzymaniem aplikacji. Skutecz-
ność ich działania również ma olbrzymi 
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wpływ na to, jak postrzegana jest jakość 
danego rozwiązania IT. Szybkość i bez-
awaryjność wdrażania poprawek, przy 
zachowaniu ciągłości działania systemu 
zależy w dużej od tego, czy te osoby 
będą miały odpowiedni poziom wiedzy i 
właściwe umiejętności.

Zakres testów, na które należy zwrócić 
uwagę, zależą oczywiście od stopnia 
skomplikowania aplikacji, od struktu-
ry organizacyjnej, czy w końcu od tego 
kim będą użytkownicy (czy wspierać 
będziemy wewnętrzny dział techniczny, 
wewnętrzny dział HR, czy użytkowników 
z innych firm). Przykładowe testy mogą 
obejmować:

• Weryfikację, czy dział wsparcia 
użytkowników / dział help-desk posia-
da odpowiedni poziom wiedzy na temat 
wspierania aplikacji oraz ma odpowied-
nie kompetencje techniczne.
• Przeprowadzenie „szkolnych” 
testów ze znajomości rozwiązania IT 
(weryfikacja i ocena wiedzy na temat 
aplikacji i procedur jej wsparcia).

Możliwe techniki testowania obejmują 
m.in.:

• Symulacje / role-playing – czyli 
ogrywanie z pracownikami działu wspar-
cia typowych scenariuszy (np. „dzwoni 
użytkownik i prosi o odblokowanie konta 
– jak się zachowasz, co robisz, w jakiej 
kolejności?”).
• Obserwację wykonywanych 
przez pracowników wsparcia działań 
(ang. desk checking).
• Próby generalne / wdrożenia te-
stowe (ang. pilots) i weryfikacja na małej 
próbce, jak działa system wsparcia.

Kontrahenci

Bardzo często w celu utrzymania danego 
rozwiązania IT korzystamy ze wsparcia 
podmiotów zewnętrznych. Niezależnie 
od tego, czy przyczyny takiej sytuacji są 
czysto ekonomiczne (korzystanie z pod-
miotu zewnętrznego jest tańsze niż wy-
konywanie tych działań samemu), czy po 
prostu nie mamy wewnątrz odpowiednich 
kompetencji wewnątrz organizacji, oraz 
niezależnie od tego, czy jest to wsparcie 
zdalne, z innej strefy czasowej (np. z In-
dii czy Meksyku), czy pracownicy firmy 

zewnętrznej są u nas na miejscu, jakość 
wykonywanej przez podmioty zewnętrz-
ne pracy ma bezpośredni wpływ na po-
strzeganie jakości całego rozwiązania IT. 
Co więcej, nie zapominajmy, że użytkow-
nicy końcowi nie są zainteresowani tym, 
jak funkcjonuje dział IT i które zadania 
są wykonywane przez pracowników, a 
które zlecane „na zewnątrz”. Z tego wła-
śnie powodu, powinniśmy upewnić się, 
że podmioty zewnętrze będą w stanie 
dostarczyć uzgodnione zasoby osobo-
we, wiedzę i umiejętności na warunkach 
określonych w umowie.

W zależności od zakresu zadań zleco-
nych podmiotowi zewnętrznemu, testy 
dotyczące kontrahentów mogą mieć róż-
ny zakres i rożny poziom szczegółowo-
ści. Przykładowe testy obejmują:

• Testy możliwości dotrzymania 
technicznych parametrów systemu IT 
zdefiniowanych w umowie SLA (Service 
Level Agreement) – czyli np. czasu odpo-
wiedzi, dostępności systemie, poziomu 
usług wsparcia.
• Testy gwarancji określonych w 
kontrakcie.
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• Testy czasów reakcji na zgło-
szenie – wykonywane po uprzednim za-
wiadomieniu kontrahenta o planowanych 
testach, lub też bez takiego zawiadomie-
nia.
• Testy pojemności – czyli wery-
fikacja, czy dostawca będzie w stanie w 
przyszłości obsłużyć zakładany wolumen 
zgłoszeń, czy podoła ilości pracy, którą 
planujemy w przyszłości mu przekazać.
• Testy sytuacji awaryjnych, np. 
przejęcia całości obsługi czy utrzymania 
systemu w razie wystąpienia zdarzeń 
nieporządnych (czyli testy zachowania 
ciągłości działania).

Ciekawym do przetestowania, choć czę-
sto w ogólne nie rozważanym nawet w 
samej umowie, jest scenariusz wycofa-
nia się ze współpracy i przejęcia realiza-
cji czynności do wewnątrz organizacji lub 
zmiany zewnętrznego  dostawcy.
Możliwe techniki testowania obejmują 
m.in.:

• Symulacje / role-playing – czy-
li odgrywanie z przedstawicielami ze-
wnętrznych podmiotów typowych scena-
riuszy (np. zgłoszenia awarii).
• Modelowanie – czyli weryfikacja, 
jak zachowa się dostawca w przypadku 
zmiany istotnych składników kontraktu 
(np. ilości zgłoszeń, ilości użytkowników, 
zmiany godzin świadczenia usług etc.).

Wyzwania, zadania, korzyści

Budowa działu SQA, którego zadaniem 
będzie testowanie wszystkich perspek-
tyw modelu „4P” nie jest zadaniem try-
wialnym. Do głównych wyzwań, na które 
należy zwrócić szczególną uwagę, nale-
żą:

• Konieczność zbudowania ze-
społu o bardzo szerokim zakresie umie-
jętności, na co dział SQA może nie mieć 
zgody i/lub funduszy.
• Znaczące zwiększenie zakresu 
odpowiedzialności działu SQA, co przy 
dużej ilości prowadzonych równolegle 
projektów, może skutkować brakami ka-
drowymi i/lub zbyt małym budżetem.
• Konieczność opracowania po-
wszechnie (w różnych działach organiza-
cji) akceptowanej metody prowadzenia 
testów i raportowania ich wyników.
• Konieczność opracowania spój-
nych, porównywalnych między działami / 
obszarami, metryk testów.
• Konieczność uzgodnienia po-
wszechnie akceptowanych celów, uspój-
nienie oczekiwań i zapewnienie zrozu-
mienia takiego podejścia do zapewnienia 
jakości.

Aby budowa działu SQA o tak szerokim 
zakresie umiejętności się udała, na pew-
no należy zadbać o wsparcie i dogłębne 
zrozumienie celu ze strony wszystkich 

interesariuszy, szczególnie tzw. „naj-
wyższego kierownictwa”. Dodatkowo, 
niezmiernie istotne jest tutaj zwiększanie 
świadomości istoty jakości w całej orga-
nizacji oraz codzienna „ewangelizacja” 
zmierzająca do tego, aby jakość rozu-
mieć jako pojęcie zdecydowanie szersze 
niż „brak błędów”. 

W przypadku jednak, gdy taką organi-
zację uda się zbudować, korzyści są 
ogromne. Należą do nich m.in.:

• Lepsza koordynacja działań 
projakościowych z uwagi na istnienie 
jednego punktu kontaktu i odpowiedzial-
ności.
• Większa świadomość potrzeby 
zapewnienia jakości w produktach IT i 
wpływu jej braku w części elementów na 
całość rozwiązania.
• Zwiększona widoczność działu 
SQA i wzrost jego znaczenia w organiza-
cji
• Ułatwienie realizacji celów biz-
nesowych przez klientów.
• Szybsze wdrażanie nowych 
rozwiązań IT, przy optymalnej równowa-
dze kosztów i ryzyka.
• Niższe koszty, brak kosztów 
związanych z wdrożeniem złych jako-
ściowo rozwiązań. 

Referencje
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jest również w Sylabusie Podstawowego 
Poziomu ISTQB.
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Czy budowanie 
możliwe jest bez 
zarządzania, a
zarządzanie bez 
budowania?

Autor: Andrzej Brzeziński

 O Autorze: 

Absolwent kierunku informatyka Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach oraz kie-
runku Menager Jakości  Akademi Eko-
nomicznej w Katowicach.

Karierę zawodową rozpocząłem w 1998 
roku zajmując się testowaniem aplika-
cji. W kolejnych latach konsultant ds. 
wdrożeń systemów informatycznych 
oraz systemów jakości, główny tester, 
release manager,  a obecnie kierownik 
grupy kontroli jakości w Proximetry Po-
land Sp. z o.o.

Streszczenie

Jeszcze koledzy i koleżanki, czy już pod-
władni/współpracownicy? Jak się zacho-
wać w momencie, gdy jedna z osób z 
zespołu awansuje? Jak motywować bez 
narzędzi motywujących? Jakimi sposo-
bami wzmacniać i wspierać zaangażo-
wanie zespołu? Kłody pod nogi, czyli jak 
radzić sobie z przełożonymi... Testerzy 
są z Marsa a developerzy z Wenus, a 
może odwrotnie... Nie ma równych ze-
społów, różnorodność jest wskazana i 
potrzebna, ale co zrobić z gwiazdorem? 
W jaki sposób dać odpoczywać, a rów-
nocześnie mieć z tego pożytek... Jak 
zgrać ze sobą własny zespół z posiłkami 
z innych zespołów? Co zrobić, żeby inni 
nie zniechęcili się do tej roboty? Czy da 
się skutecznie rekrutować? Czy da się 
uniknąć błędów i pomyłek przy rekruta-
cji? Czy miarą skuteczności budowania 
zespołu może być jego stabilność w dłuż-
szym okresie czasu?

Wprowadzenie

Przeglądając propozycje zagadnień na 
Testwarez 2012 zwróciłem uwagę na

dwa z nich:
– budowanie zespołu oraz
– zarządzanie zespołem.

Od razu nasunęło mi się pytanie - czy bu-
dowanie możliwe jest bez zarządzania, a 
zarządzenie bez budowania?

W swoim wystąpieniu chcę podzielić się 
doświadczeniem związanym z budowa-
niem i zarządzaniem zespołem testerów. 
Zwrócę uwagę na następujące aspekty i 
problemy życia codziennego w zespole 
testerów, a w szczególności:

– relacje w zespole po zmianie szefa,
– motywacja i demotywacja,
– współpraca z przełożonymi,
– relacje zespołu z zespołem programi-
stów,
– jednostki wybitne,
– nuda i zmęczenie,
– cała firma testuje,
– rekrutacja do zespołu.

Swoje doświadczenia zbieram od prawie 
trzynastu lat, od czterech w Proximetry 
Poland Sp. z o.o. Od dwóch i pół roku 
pełnię rolę team leadera grupy testerów 
(wcześniej w innej firmie pełniłem funk-
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cję głównego testera, a później release 
managera). Zostałem awansowany w 
trudnym dla zespołu momencie, po dość 
ciężkim okresie kilku miesięcy pracy nad 
releasem oraz po rozstaniu się z naszym 
(moim i reszty kolegów z zespołu) kie-
rownikiem.

Jeszcze koledzy i koleżanki, 
czy już podwładni/współpra-
cownicy?

Jak się zachować w tym momencie, gdy 
jedna z osób z zespołu awansuje. Co 
zrobić, aby zespół się wzmocnił i zinte-
grował, a nie rozpadł...

Tutaj chyba nie ma reguły ani złotego 
środka. Najgorzej, to według mnie, z dnia 
na dzień stać się kimś innym. Ja staram 
się być sobą, nadal być kumplem z ze-
społu, nie wyróżniać nikogo ani samego 
siebie. Nie przestałem być testerem zo-
stając szefem zespołu...

Owszem, mam mniej czasu na testo-
wanie jako takie, nie mniej jednak biorę 
na siebie część zadań związanych z in-
tegracją, testami regresyjnymi, czy też 
weryfikacją bug’ów. Przecież testowanie 
to frajda, a zarządzanie zespołem to do-
datkowe obowiązki. Skupianie się tylko 
na tych „dodatkowych obowiązkach” wy-
nikających z zarządzania moim zdaniem 
przyniosłoby dwa niepożądane efekty:

– nie jestem już testerem, członkiem ze-
społu - jestem kimś ważniejszym niż po-
zostali,

– tracę kontakt z produktem, z czasem 
przestaję się orientować jak produkt się 
rozwija i jaka jest tego jakość.

Moim sposobem na sklejenie zespołu po 
zmianach było traktowanie wszystkich 
tak jak do tej pory - koleżanki/kolegów 
z zespołu z którymi przecież spędzamy 
w pracy mnóstwo czasu, często więcej 
niż z własnymi rodzinami. Podstawą jest 
więc dobra atmosfera w zespole, zrozu-
mienie i wyczucie w pewnych sytuacjach 
(ktoś nagle potrzebuje wyjść, spóźni się 
do pracy, dzwoni, że nie przyjdzie, itp.). 
Wszyscy jesteśmy ludźmi ze swoimi 
ułomnościami i wadami. 

Skoro mnie się może trafić zły humor, to 
innym również i trzeba to zrozumieć. 

Jeśli ja chodzę przemęczony i praca mi 
nie idzie, to muszę zrozumieć, że komuś

innemu też się to może zdarzyć i pracuje 
wtedy mniej wydajnie. Nie pracujemy w 
fabryce śrubek, nie robimy na akord. Mo-
żemy między sobą dzielić zadania, tak 
aby je dopasować do możliwości, umie-
jętności, czy tempa pracy. To kolejny mój 
sposób: nie przydział, narzut, ale podział 
w zespole. Często po prostu mówię co 
jest do zrobienia i czekam, aż koleżan-
ki/koledzy sami się podzielą zadaniami. 
Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, 
często trzeba przydzielić zadania według 
predyspozycji. Ważne jest, aby w zespo-
le panowała dobra, czasem nawet luźna
atmosfera. Można, a nawet trzeba pożar-
tować i pogadać o głupotach, żeby się 
zrelaksować i wrócić do pracy. W koń-
cu praca testera to często wykonywanie 
żmudnych i męczących tych samych 
czynności.

Jak motywować bez narzędzi 
motywujących? Jakimi spo-
sobami wzmacniać i wspierać 
zaangażowanie zespołu? Co 
zrobić, aby w trudnych momen-
tach tego nie stracić?

O motywowaniu zespołu napisano już 
wiele pozycji. Ja temat podzieliłbym na 
dwa obszary:

– motywowanie mniejsza z tym jakimi 
sposobami - byle legalnie ;)

– nie demotywować !!!

Jeśli nie mamy narzędzi finansowych aby 
motywować zespół, możemy próbować 
to załatwić pośrednio - ja rozmawiam 
ze swoim szefem o premiach dla tych z 
zespołu, którzy w jakiś sposób wykazują 
więcej...

Poza tym organizuję co jakiś czas budżet 
na wspólne wyjście po pracy... Ponadto 
staram się przynajmniej raz w roku wy-
słać kogoś z zespołu na szkolenie lub 
konferencję - wiem to raczej zalicza się 
do rozwoju/dokształcania, ale moim zda-
niem można też potraktować to jako śro-
dek motywujący.

Co do demotywowania, to staram się 
przede wszystkim dawać przykład, za-
chęcając tym samym do większego 
zaangażowania w sytuacjach, gdy jest 
to potrzebne. Nie wyobrażam sobie sy-
tuacji, gdybym wymagał i oczekiwał od 
swoich podwładnych, a tak naprawdę 
koleżanek i kolegów ponadprzeciętnego 
zaangażowania, jeśli sam miałbym to w 

nosie. Byłem w sytuacji, gdy mój prze-
łożony naciskał na pracę po godzinach 
oraz w soboty, a sam nigdy nie został 
dłużej...

Jeśli chodzi o demotywację to należy 
zwrócić tutaj uwagę również na kontesta-
cję. Każdy z nas ma szczególną zdolność 
do kontestowania decyzji przełożonych, z 
którymi się nie zgadza, które burzą jakieś 
plany... Owszem można, a nawet należy
podzielić się z zespołem swoimi wątpli-
wościami, ale nie należy tego kontesto-
wać. To przede wszystkim pokazuje mój 
stosunek do przełożonego, a tym samym 
daje możliwość kontestowania moich 
decyzji członkom zespołu. Najtrudniej w 
tym wszystkim poradzić sobie z utrzy-
maniem na dłuższą metę motywacji w 
zespole, zwłaszcza w końcowym etapie 
releasu. Z doświadczenia wiem, że mimo 
różnych perypetii udaje się zmotywować 
i zaangażować zespół do wzmożonego 
wysiłku, do pracy w nadgodzinach, czy 
w weekendy. Nie należy jednak tego wy-
korzystywać i nadwyrężać ludzi. Każdy 
potrafi się zebrać w sobie i dać z siebie 
więcej, gdy cel jest blisko - jeśli jednak z 
jakiegoś powodu cel się zacznie oddalać 
(z różnych powodów release jest odkła-
dany w czasie) pojawia się zmęczenie, 
w fekcie rozprężenie i brak zaangażowa-
nia. Trudno jest potem w krótkim czasie 
zebrać siły na nowo...

Nie można oczekiwać też, że po osiągnię-
ciu celu możemy wrzucać ludziom różne 
dodatkowe zadania do wykonania w nad-
godzinach - to tylko powoduje frustrację 
i przeświadczenie, że skoro pracowałem 
przez jakiś czas w nadgodzinach, to ktoś
to teraz chce wykorzystywać na dłuż-
szą metę i załatwiać również inne mniej 
istotne zadania w takim trybie. Takie po-
stępowanie doprowadza do sytuacji, że 
następnym razem, gdy jest potrzeba ze-
wrzeć szyki - wojsko wychodzi o 16 - tej.

Trzeba tutaj powiedzieć o jeszcze jednej 
istotnej rzeczy - jeśli osiągnęliśmy zamie-
rzony cel uścisk dłoni prezesa (może i 
trywialny) jest naprawdę cenny. Tym bar-
dziej cenny jeśli za tym pójdzie extra pre-
mia, czy też innego rodzaju bonus (np. 
voucher do restauracji, aby wynagrodzić 
żonie stracone wspólne wyjście z powo-
du nadgodzin ;)).

Kłody pod nogi, czyli jak radzić 
sobie z przełożonymi...

Bronić i chronić zespół, czy może świa-
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domie przerzucać pełną odpowiedzial-
ność i wszystkie problemy w dół...
Najwygodniej byłoby zbierać laurki od 
przełożonych a w razie odpowiedzialno-
ści przerzucać ją w dół - ale moim zda-
niem to nie fair. Powodzenie zależy od 
zaangażowania i pracy całego zespołu, 
czasem od indywidualnego wysiłku jed-
nostki. I za to trzeba docenić. Porażka 
jak mówią jest sierotą, ale tak naprawdę 
porażka często wynika z błędów zarzą-
dzania na wyższym poziomie lub ze złej 
decyzji szefa zespołu - czyli mnie. Trzeba 
mieć odwagę się do tego przyznać. Uwa-
żam, że zespół należy bronić, a z drugiej 
strony przekazać im negatywne opinie, 
natomiast indywidualnie należy rozma-
wiać z kimś kto zawalił...

Innym aspektem tego problemu są de-
cyzje a w zasadzie ich zmiany jakie nasi 
przełożeni podejmują. Decyzje są zmie-
niane bardzo często, nam wydawać się 
może, że bez powodu i bez sensu. Wie-
my, że częste zmiany decyzji powodują 
nie tylko frustrację w zespole, ale też 
poczucie, że nasza praca jest marnotra-
wiona.

Nie mając informacji o tym jaki jest po-
wód zmian, nie mogę w klarowny sposób 
uzasadnić tego co się dzieje. Pozostaje 
więc wykonać, albo przeczekać. Czasami 
stosuję świadomie taktykę przeczekania. 
Dzień, dwa, może trzy, pozwala czasem 
dokończyć rozpoczęte zadanie zanim 
dana osoba zaangażuje się w nowe, 
pilniejsze (które często po kilku dniach 
okazuje się być jednak nie tak pilnym). 
Ryzyko oczywiście jest duże, trzeba po-
tem tłumaczyć się z opóźnienia...

Testerzy są z Marsa a progra-
miści z Wenus, a może odwrot-
nie...

Nie od dziś wiadomo, że między zespo-
łami zgrzyta. Jak radzić sobie z takimi 
sytuacjami? Spotkałem się z dwoma mo-
delami współpracy: 

– proxy - szef zespołu był jedynym punk-
tem styku pomiędzy zespołami

– każdy z każdym...

Obydwa modele mają swoje zalety i 
wady. Staram się załatwiać to mieszając 
obydwa podejścia. Przydzielając zadanie 
koledze z zespołu dostarczam informacji
również o odpowiedzialnym programiście 
(a programistę informuję kto z teamu te-

sterów będzie z nim współpracował). 
Tym samym pozwalam na bliską współ-
pracę nad jednym zadaniem najbardziej 
zaangażowanych osób. Z drugiej  strony 
działam jako firewall w sytuacjach gdy 
developerzy zaczynają nadmiernie obcią-
żać kogoś z zespołu wrzutkami „sprawdź 
mi fix’a”, „powtórz i zgraj logi”, itp. Jeśli 
koliduje to z bieżącymi zadaniami, albo 
prowadzi do konfliktu z powodu różnicy 
zdań, takie zadania biorę na siebie.

Gwiazdor w zespole...

Nie ma równych zespołów, różnorodność 
jest wskazana i potrzebna, ale co zrobić 
z gwiazdorem? Pytanie skąd się wziął 
gwiazdor? Często jest tak, że sami go 
sobie hodujemy dając jednej osobie róż-
ne zadania w przeświadczeniu, że inni 
zrobią to gorzej, albo sobie nie poradzą. 
W pewnym momencie stajemy przed 
faktem, że gwiazdor nie chce wykonać 
jakiegoś zadania bo uważa je za głupie/
nudne/niegodne jego osoby...

Powodem takiej sytuacji jest często po-
śpiech i częste zmiany priorytetów. Wrzu-
camy takie zadania osobie, która szybko 
nam to sprawdzi, dostarczy konkretnych 
wyników i wniosków. Takim sposobem 
doprowadzamy do sytuacji, że jedna, 
dwie osoby w zespole są od zadań spe-
cjalnych, a reszta? Niestety nie ustrze-
głem się takiego błędu, pod presją czasu 
i priorytetów często zadania ńa wczora-
j”przydzielałem jednej osobie. Teraz sta-
ram się nie ulegać panice i takie zadania 
traktować jak każde inne - może je wyko-
nać każda osoba z zespołu.

Płodozmian, czyli co robić kie-
dy zespół jest już  przemęczo-
ny...

W jaki sposób dać odpoczywać, a równo-
cześnie mieć z tego pożytek...

Najprostszą formą płodozmianu jest 
zmiana obszarów jakie testują koledzy z 
zespołu. Ma to ten plus, że w dowolnym 
momencie mamy zastępstwo. Nie jest to 
jednak wystarczające w sytuacji długiego 
okresu pracy nad releasem, gdy wszyscy 
są zmęczeni testowaniem. W moim przy-
padku sprawdza się zadanie z integracji/
research’u/automatyzacji. Niestety czę-
sto brak na to czasu, a przełożeni nie 
zawsze rozumieją, że inwestycja w auto-
matyzację po jakimś czasie się zwraca.

Uważam, że trzeba co jakiś czas dać 
szansę każdemu na napisanie automatu 
do jakiegoś kawałka aplikacji, możemy 
się wtedy wszyscy przekonać, czy taka 
osoba ma do tego predyspozycje, czy też 
nie. Pożytek możemy mieć też z resear-
chu nowych rozwiązań w świecie QA, a 
jest to doskonała odskocznia od codzien-
nego testowania regresji.

Pospolite ruszenie, czyli termi-
ny się walą, a RC nie widać...

Jak zgrać ze sobą własny zespół z posił-
kami z innych zespołów? Co zrobić, żeby 
inni nie zniechęcili się do tej roboty? 

Osoby z pospolitego ruszenia z założe-
nia niechętnie podchodzą do czegoś, do 
czego zostają poniekąd przymuszeni. 
No bo to nie jest coś co chcą robić. Na 
co dzień są developerami, architektami, 
pracują z klientem, a tu nagle testowa-
nie - najnudniejsze i najgłupsze zadanie 
na świecie. Nie dość, że im się nie chce 
tego robić, to jakie można mieć zaufanie 
do ich pracy? 

Najbliżej do testowania osobom z „cu-
stomer support’u”. Muszą znać produkt, 
muszą wiedzieć jak działa, więc łatwo 
ich dołączyć do zespołu. Niestety często 
oczekują, że będą testować nowy „featu-
re”, żeby się go nauczyć.

Blisko do testowania jest też architektom/
projektantom, nie mniej jednak nie po-
strzegają oni aplikacji oczami klienta tyl-
ko pomysłodawcy. Najdalej jest progra-
mistom, twórcom - trudno jest krytycznie 
patrzeć na swoje dzieło. Na szczęście są 
wśród nich osoby obdarzone zdolnością 
krytycznego spojrzenia na produkt oraz 
cierpliwego szukania sposobu „wywa-
leniaąplikacji. O ile w przypadku archi-
tektów warto pozwolić im testować coś 
co „wymyślili”(z łatwością sprawdzą czy 
wszystkie wymagania są zaimplemento-
wane), o tyle programista moim zdaniem
nie powinien sprawdzać swojego kodu. 
Jeśli już muszę korzystać z pomocy pro-
gramistów w testach to przydzielam im 
zadania z zupełnie innego obszaru, niż 
zajmują się na co dzień.
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Czy da się skutecznie rekruto-
wać? Czy da się uniknąć błę-
dów i pomyłek przy rekrutacji? 
Jak traktować nowego członka 
zespołu?

Skuteczna rekrutacja to zapewne taka, 
w wyniku której przyjmiemy do pracy 
osobę, która spełnia nasze oczekiwania 
i po okresie próbnym zostanie z nami na 
czas nieokreślny. To tyle teorii, w prak-
tyce wygląda to inaczej w każdej firmie 
w zależności od regionu, w którym firma 
działa. W różnych miastach jest inny ry-
nek pracy, inni kandydaci funkcjonują na 
tym rynku. Mają różną wiedzę oraz róż-
ne doświadczenia. Często o skutecznej 
rekrutacji decydują detale albo otwartość 
obu stron na zmiany.

Przyjęcie nowej osoby do zespołu to za-
wsze stres i ryzyko. Nie wiemy, czy taka 
osoba wpasuje się w zespół, czy się na-
uczy tego co robimy i jak robimy, w końcu 
czy potwierdzą się nasze oceny i przy-
puszczenia z procesu rekrutacji. Ryzyko 
wiąże się z tym, że jeśli nowy pracownik 
się nie sprawdził to straciliśmy jakiś czas 
(często kilka miesięcy) i ponieśliśmy po-
rażkę (nadal brakuje nam człowieka w 
zespole), musimy zacząć rekrutację od 
nowa, a co gorsze, zespół będzie miał 
więcej zadań przez kolejnych kilka mie-
sięcy. Błędów i pomyłek moim zdaniem 
nie sposób uniknąć, ale można je mini-
malizować - jeśli mamy przeczucie, że 
kandydat nie spasuje, że coś jest nie tak, 
to nawet pomimo obiecujących wyników 
z testów i rozmowy trzeba się kilka razy 
zastanowić...

Nowego człowieka w zespole nie da się 
od razu traktować tak samo jak wszystkich 
innych, nie znaczy to jednak, że trzeba 
go jakoś specjalnie wyróżniać. Wiadomo, 
musimy go wdrożyć, nauczyć, zobaczyć 
jak pracuje i co potrafi, a przede wszyst-
kim musimy nabrać zaufania do jego pra-
cy. Dużo łatwiej pracuje się z kimś, kto od 
początku łapie kontakt z innymi, nie izo-
luje się, wczuwa się w atmosferę zespo-
łu. Wiadomo, podświadomie zaczynamy 
go lubić, szybciej zaczynamy mu ufać. To 
może nas zgubić, dopiero po dłuższym 
czasie może się okazać, że taka osoba 
nie spełnia naszych oczekiwań, pomimo 
tego, że jest fajnym kolegą...

Z drugiej strony jeśli nowa osoba nie czu-
je się zbyt swobodnie w zespole, wyda-
je nam się, że się izoluje, że nie pasuje, 
może nam to przysłonić właściwy obraz i 
możemy wyciągnąć niepoprawne wnioski 

na jej temat. Obydwie sytuacje zapewne 
mają swoje definicje w psychologii, czy 
też socjologii - nie mniej jednak nie uczą 
tego na co dzień i łatwo popełnić błąd.

Czy miarą skuteczności budo-
wania zespołu może być jego 
stabilność w dłuższym okresie 
czasu?

A może utratę członka zespołu traktować 
jako sygnał, że coś jest nie tak...

Mówi się, że fluktuacja kadr to normalne 
zjawisko w każdej firmie. Każdy po pew-
nym czasie jest zmęczony tym co robi, 
jak robi, z kim pracuje, itp. To prawda, nie 
zmienia to faktu, że każde odejście z pra-
cy moim zdaniem należy traktować jako 
sygnał, że coś jest nie tak. Nie tak może 
być w samym zespole (złe zarządzanie, 
przydzielanie zadań, motywowanie), albo 
źle może być po prostu w firmie (brak moż-
liwości rozwoju, stagnacja, brak ścieżki 
kariery, lub po prostu słaba motywacja fi-
nansowa). Skala zjawiska jest tutaj moim 
zdaniem pewnym wyznacznikiem. Jeśli 
odejścia są tylko w moim zespole, to coś 
jest nie tak na moim podwórku, jeśli rów-
nież w innych to coś jest nie tak w firmie. 
Nie ma się co oszukiwać, tłumaczenia w 
stylu „zmęczenie materiału”, „szukanie 
nowych wyzwań”, „potrzeba zmiany kli-
matuśą poniekąd tylko mydleniem oczu 

w ramach tzw. „politycznej poprawności”, 
czy też próbą rozstania się bez palenia 
mostów za sobą.

Podsumowanie

Budowanie zespołu to na pewno skła-
dowa różnych decyzji na różnych po-
ziomach firmy. Nie da się więc oddzielić 
budowania zespołu od zarządzania nim i 
odwrotnie. Błędy w zarządzaniu skutku-
ją problemami wspomnianymi wcześniej 
(zmęczenie, demotywacja, gwiazdor-
stwo) a w efekcie końcowym odejściem 
z zespołu jednej lub kilku osób.

Wystrzeganie się błędów wcale nie musi 
uchronić nas przed tymi samymi proble-
mami, ale moim zdaniem daje nam wię-
cej czasu na to, aby się na te problemy 
przygotować. To, jak postępujemy sami, 
w znacznym stopniu wpływa na sposób, 
jakość i atmosferę pracy zespołu, co w 
rezultacie skutkuje tym, że zespół jest 
zgrany, zmotywowany i zdolny do efek-
tywnej pracy. Możliwe jest także i to, że 
każdy na własną rękę zaczyna myśleć o 
opuszczeniu zespołu.  To, jaką pracę i ile 
pracy jest do wykonania, w przyszłości 
możemy próbować wykorzystać jako ar-
gument w dyskusji o potrzebie rekrutacji 
i wzmocnieniu zespołu. Gorzej, jeśli jest 
to rekrutacja w celu uzupełnienia luki po 
kimś, kto zespół opuścił. 
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Wprowadzenie 

Grupa testerów, liczne wymagania, na-
pięty harmonogram, wysokie oczeki-
wania względem rezultatów i główne 
pytanie, jak temu sprostać? Jak zorga-
nizować i zarządzać zespołem, który bę-
dzie mógł w efektywny sposób zmierzyć 
się z licznymi zadaniami i pojawiającymi 
się w trakcie ich realizacji problemami? 

Bez wątpienia nie ma jednej, niezawod-
nej metody, aby uzyskać dobre rezultaty. 
Zarówno otoczenie jak i cechy zespołu, 
które zależą od pojedynczych osób two-
rzących dany zespół są bardzo różne. 
Aby zaplanować i wdrożyć własne, indy-
widualne podejście dobrze jest przyjrzeć 
się już wcześniej wykorzystywanym w ta-
kich warunkach rozwiązaniom i doświad-
czeniom, które mogą stać się doskonałą 
inspiracją lub też uchronić przed pewny-
mi błędami.

W niniejszym artykule przedstawione zo-
stanie studium przypadku z firmy teleko-
munikacyjnej opisujące etapy formowa-
nia zespołu prowadzące do jego pełnego 
zarządzania. 

Charakterystyka przypadku

Niezwykle ważnym elementem przed 
podjęciem konkretnych decyzji związa-
nych z wyborem drogi rozwoju zespo-
łu jest dokładne rozpoznanie sytuacji i 
zależności istniejących w zespole jak 

również, a może i przede wszystkim w 
jego otoczeniu. W dalszej części artykułu 
przybliżona zostanie specyfika zespołu i 
otoczenia opisywanego przypadku.

Otoczenie i organizacja pracy 
zespołu

W prezentowanym studium przypadku 
zespół testowy jest samodzielną jednost-
ką organizacji. Cechą charakterystyczną 
rozważanej organizacji jest dynamicz-
ny oraz często nieprzewidywalny cha-
rakter zmian. Rozwój oprogramowania 
odbywa się w sposób iteracyjny. Zespół 
odpowiada za koordynację UAT testów, 
testowanie, a w konsekwencji zapewnie-
nie jakości zaplanowanych 11 Releasów 
rocznie. Oznacza to, że w przybliżeniu w 
każdym miesiącu pojawiają się nowe ele-
menty lub usprawnione wersje systemu. 
Nietrudno zauważyć, że jest to bardzo 
napięty harmonogram dostaw, w którym 
nawet niewielkie opóźnienie ma zna-
czący wpływ na ogólny plan. Rysunek 1 
prezentuje schematyczny plan każdego 
Releasu.

Należy również wspomnieć, że głów-
nym obszarem działalności zespołu jest 
koordynacja testów UAT związanych ze 
wspomnianymi Releasami oprogramo-
wania. Ponadto, zespół zaangażowany 
jest w pracę związaną z koordynacją te-
stów dla projektów, weryfikację hot fixów 
oraz innych elementów niewłączonych 
bezpośrednio w Releasy.
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Rysunek 2. Zespół zróżnicowany 
kulturowo

Rysunek 1. Schematyczny plan Releasu

Zespół

Bez wątpienia jest to element niniejszego 
przykładu, któremu można by poświęcić 
osobny artykuł, głównie ze względu na 
jego zróżnicowaną budowę pod wzglę-
dem:

• Kulturowym – zespół, który z 
początkowej liczby 5 osób ewaluował do 
13-15 osób, pochodzących z 9 krajów. 
Dodatkowo niezbędna jest bliska współ-
praca z podwykonawcą reprezentującym 
kolejny kraj. Zróżnicowanie ilustruje rysu-
nek 2.

• Doświadczenia i wieku – zespół 
tworzą zarówno osoby będące zaraz po 
studiach, właściwie bez doświadczenia 
zawodowego, jak również z wieloletnim 
doświadczeniem w omawianej branży.

Wspomniane uwarunkowania powodują, 
że zarządzanie zespołem jest niezwy-
kłym wyzwaniem oraz wymaga elastycz-
ności i umiejętności dostosowywania się 
do niestandardowych i nieprzewidywal-

nych, choć często również zabawnych 
sytuacji.

Krok po kroku...

Nietrudno zauważyć, że już sam tytuł 
artykułu wskazuje, iż zmiany w rozważa-
nym przypadku były niezbędne. Myślę, 
że opis sytuacji wyjściowej, przedstawio-
ny w pierwszym etapie, pozwoli odpo-
wiedzieć na pytanie, dlaczego były one 
konieczne. Kolejne etapy tych zmian zo-
staną opisane w dalszej części artykułu.

ETAP 1

Początkową sytuację można opisać jed-
nym słowem – CHAOS. Trudno w odnie-
sieniu do tej fazy nazwać grupę UAT test 
koordynatorów zespołem, gdyż każda z 
osób działała niejako niezależnie. Osoby 
z zewnątrz zgłaszające zapotrzebowanie 
na wykonanie pracy przez koordynatora 
kontaktowały się z nim bezpośrednio pro-
sząc o wykonanie konkretnych zadań. 

Rysunek 3. ETAP 1 - Chaos

Rysunek 3 przedstawia początkową sy-
tuację.

Negatywnymi skutkami takiej organizacji 
pracy były między innymi:

• brak kontroli nad ilością, jak 
również rodzajem zadań, 

• brak przepływu wiedzy między 
test koordynatorami,
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Rysunek 4. Obszary zadań zespołu

• zdecydowanie nierównomierny 
podział pracy, którego rezultatem była 
frustracja najbardziej doświadczonych i 
obciążonych pracowników. 

Ciekawym wydaje się jednak fakt, że 
stan taki może się utrzymywać bardzo 
długo, głównie ze względu na strach 
przed zmianami jak również przed naru-
szeniem struktury, która w subiektywnej 
ocenie części osób może funkcjonować 
bez zarzutu. Zwłaszcza, jeśli są to osoby 
bardzo blisko związane z poszczególny-
mi test koordynatorami. W tym przypadku 
jednak oszacowane korzyści wynikające 
ze zmian przyczyniły się do przejścia do 
kolejnego etapu.

ETAP 2

Standardowe rozwiązanie, które również 
zostało wykorzystane w tym przypadku 
to wprowadzenie struktury hierarchicznej 
z kierownikiem liniowym nadzorującym 
pracę test koordynatorów. Dodatkowo, 
kierownik liniowy miał za zadanie peł-
nienie również funkcji test managera 
odpowiadającego za planowanie i usys-
tematyzowanie wszelkich prac zespołu. 

Z założenia miał on być oficjalnym, poje-
dynczym punktem kontaktu z zespołem 
tak, aby napływające zadania były jasno 
zdefiniowane, jak również sprawdzone 
pod względem zgodności z zakresem 
działania.

Niestety, pomimo iż w teorii wszystko 
wygląda idealnie, w praktyce okazało 
się jednak, że kultura organizacji oraz 
przyzwyczajenia poszczególnych osób 
powodowały, iż w dalszym ciągu wystę-
powała tendencja do pomijania oficjalnej 
ścieżki kontaktu. Rysunek 4 prezentuje 
zaistniałą sytuację.

W celu uniknięcia powtarzających się, 
jednak zdecydowanie niechcianych sy-
tuacji, niezbędne okazało się dwutorowe 
działanie:

1. Ciągłe uświadamianie i egze-
kwowanie od otoczenia oraz członków 
zespołu nowego sposobu pracy.

2. Definiowanie oraz wdrażanie 
procesów w odniesieniu, do których ze-
spół oraz otoczenie powinny funkcjono-
wać.

Aktywność podjęta w pierwszym z wy-
mienionych obszarów wymagała nie-
zwykłej konsekwencji, gdyż zarówno w 
odniesieniu do zespołu, jak i jego oto-
czenia dotyczyła zmiany kulturowej. W 
przypadku zespołu niezwykle ważne było 
wdrożenie nowego podejścia, w którym 
wszelkie zgłaszane dotąd zadania drogą 
nieoficjalną powinny być sygnalizowane 
kierownikowi. 

Główną odpowiedzią na drugi punkt 
było przygotowanie i rozpropagowanie 
Master Test Planu, który jednoznacznie 
definiował między innymi następujące 
zagadnienia:

• Zakres odpowiedzialności i 
umiejscowienie prac zespołu testowego 
w procesie produkcji oprogramowania.

• Zdefiniowane fora decyzyjne.

• Strategie testowania, wraz z 
dokładnym opisem wykorzystywanych 
środowisk, sposobu planowania, jak rów-
nież sposobem kategoryzacji i obsługi 
błędów.

• Wysoko poziomową specyfika-
cja testów będących w zakresie zespołu 
testowego.

Dokument ten pozwolił na odnalezienie 
wspólnej płaszczyzny porozumienia z 
otoczeniem zespołu, jak również stał się 
podstawą do rozstrzygania sytuacji spor-
nych dotyczących zakresu obowiązków.
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Uwagi:

• Ponieważ w trakcie tego etapu 
zaczęły pojawiać się sformalizowane, 
usystematyzowane rozwiązania, również 
temat zarządzania wiedzą stał się zna-
czący W związku z tym, dobrym rozwią-
zaniem okazało się stworzenie dostępnej 
przez interfejs webowy strony zespołu.  
Zawiera ona niezbędne informacje, sza-
blony i opisy procesów oraz jest rozbudo-
wywana i uaktualniana na bieżąco.

• Dokument będący podstawą 
działania zespołu musi być łatwo dostęp-
ny dla wszystkim. Dobrym rozwiązaniem 
jest umieszczenie głównych informacji 
na portalu ogólnodostępnym. 

Należy tutaj podkreślić, że dopiero w tym 
etapie po raz pierwszy można jasno po-
wiedzieć, iż powstał zespół UAT test ko-
ordynatorów, a był to dopiero początek 
niezbędnych zmian.

ETAP 3

Patrząc z perspektywy był to jeden z do-
tychczas najtrudniejszych etapów. Głów-
nie ze względu na podwójną naturę za-
gadnień, z którymi należało się zmierzyć. 
Z jednej strony dotyczyły one elementów 
zewnętrznych wynikających z otoczenia 
zespołu, natomiast drugim obszarem 
były interakcje wewnątrz zespołu. Wyni-

kało to głównie z faktu, że wkroczył on 
w fazę formowania jak również następu-
jącej po niej fazę burzy, która wymagała 
dodatkowych działań skierowanych na 
rozwiązywanie konfliktów. Zagadnienie 
to nie będzie przedmiotem szczegółowej 
analizy w tym artykule, jednak ze wzglę-
du na jego znaczenie w odniesieniu do 
elementów, które zostały wprowadzone 
w ramach tej fazy nie można go pomi-
nąć.

Ważną częścią omawianego etapu było 
przeprowadzenie analizy i pogrupowa-
nie zadań, za które zespół jest odpowie-
dzialny. W wyniku tego działania udało 
się wyróżnić obszary przedstawione na 
rysunku 4.

Uwagi:

• W wielu przypadkach przepro-
wadzenie podobnej analizy może być 
podstawą do rozważenia możliwość out-
sourcingu wyodrębnionego obszaru, w 
którym znajdują się najlepiej zdefiniowa-
ne lub też najbardziej niezależne zada-
nia.

Ponadto, niezbędne okazało się rozdzie-
lenie obowiązków Line Managera oraz 
Test Managera, jak również wprowadze-
nie nowych ról w zespole:

• Resource Manager (Kierow-

Rysunek 5. ETAP 3 – Reorganizacja

nik ds. zarządzania zasobami) – często 
zdarza się, że odpowiedzialność za ten 
obszar ponosi Line Manager. W rozwa-
żanym przypadku rola ta została wyod-
rębniona ze względu na napływające z 
różnych źródeł, liczne zgłoszenia zapo-
trzebowania na wsparcie zespołu testo-
wego.

• Environment Manager (Kierow-
nik ds. środowiska testowego) – wpro-
wadzenie wymienionej roli okazało się 
kluczowe do prawidłowego zarządzania 
trzema środowiskami testowymi. Po-
zwoliło to na ujednolicenie dostępnych 
środowisk pod względem konfiguracji 
– między innymi dotyczyło to instalowa-
nych upgradów, jak również dostępnych 
interfejsów. Działania te w konsekwencji 
umożliwiły bardziej elastyczne, wymien-
ne wykorzystanie środowisk dopasowa-
ne do aktualnych potrzeb związanych z 
kolejnymi dostawami.

Powstałą w wyniku wprowadzonych 
zmian strukturę organizacyjną przedsta-
wia rysunek 5.

Dodatkowo, w odpowiedzi na pojawia-
jące się wyzwania na tym etapie zostały 
również wprowadzone wymienione poni-
żej elementy. Ponieważ celem artykułu 
nie jest opisanie dokładnego sposobu 
ich tworzenia i zawartości, w związku z 
tym, zostaną one przedstawione tylko w 
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stopniu niezbędnym dla zrozumienia opi-
sywanego przykładu.

Plan komunikacji

Plan komunikacji jest to bez wątpienia je-
den z najważniejszych dokumentów obok 
Master Test Planu. Stworzony dokument 
zawierał wyróżnione elementy komuni-
kacji zewnętrznej, związanej z komunika-
cją z forami decyzyjnymi, współpracą z 
innymi zespołami testowymi, jak również 
dokładny opis komunikacji wewnętrznej 
definiującej spotkania, niezbędna doku-
mentację oraz jednostki odpowiedzialne 
za poszczególne działania.

Dodatkowo, zamieszczone zostały w nim 
informacje związane ze ścieżkami eska-
lacji w różnych, wymagających tego sy-
tuacjach.

 Uwagi:
• Plan komunikacji musi być ogól-
nodostępny, na przykład na stronie inter-
netowej organizacji.

• Dokument powinien zostać 
poddany inspekcji a następnie zatwier-
dzony, w idealnej sytuacji, przez wszyst-
kie wymienione w nim stron. W bardziej 
realnym przypadku, przynajmniej przez 
główne osoby decyzyjne.

System rozliczania godzin

System rozliczania godzin (HBS – Hours 
Booking System) to kluczowy element, 
ponieważ to on służy do estymacji kosz-
tów niezbędnych do działania zespołu. 
Jego stworzenie najczęściej jest konse-
kwencją stawianych wymagań przez or-
ganizację.  Rozwiązanie wykorzystane w 
prezentowanym przykładzie zostało opra-
cowane na podstawie 3-miesięcznego 
projektu pilotażowego, który pozwolił na 
zebranie wystarczającej ilości danych 
potrzebnych do wiarygodnych estymacji 
planowanych zadań. 

Na podstawie przeprowadzonych obser-
wacji, udało się wyróżnić część statyczną 
oraz dynamiczną stworzonego systemu. 
Część statyczna to wszystkie zadania po-
wtarzalne w kolejnych miesiącach. Część 
dynamiczna zawiera natomiast wszystkie 
elementy, których oszacowanie zmienia 
się w konkretnych przypadkach. 

Rysunek 6 przedstawia ogólną ideę 
stworzonego systemu. 

Rysunek 6. Struktura wewnętrzna systemu rozliczania godzin

Uwagi:

• System rozliczania godzin po-
winien być przejrzysty i zrozumiały dla 
wszystkich zainteresowanych stron – za-
równo zespołu, jak i między innymi Pro-
ject Managerów, którzy pokrywają koszty 
testowania.

Role i odpowiedzialności

W wydajnie pracującym zespole, każdy 
z jego członków zna swoje obowiązki jak 
również uprawnienia. Natomiast pojawia-
jące się stwierdzenie: „to nie jest moim 
zadaniem” są wyraźnym, niepokojącym 
sygnałem, iż obszar ten nie jest w wy-
starczający sposób zdefiniowany. Sytu-
acja taka może prowadzić do narastania 
konfliktów pomiędzy członkami zespołu, 
a w konsekwencji do trudnej sytuacji ma-
jącej wpływ na realizację postawionych 
celów. 

W omawianym przypadku można zadać 
pytanie, dlaczego zagadnienie to po-
jawiło się tak późno? Odpowiedź na to 
pytanie wydaje się stosunkowo prosta. 
Dopiero na tym etapie nastąpiło przedefi-
niowanie praw i obowiązków związanych 
z istniejącą rolą, którą w tym przypadku 
był test koordynator. Dodatkowo pojawi-
ły się nowe, bardziej wyspecjalizowane 
role, których zakres wymagał doprecy-
zowania. 

Uwagi:

• Dokumenty opisujące role i od-
powiedzialności powinny być stworzone 

w jak najwcześniejszej fazie budowania 
zespołu. Poziom ich sformalizowania po-
winien być dopasowany do konkretnego 
zespołu lub też wymagań zewnętrznych. 

Lessons Learned

Niezwykle ważnym elementem przy 
wdrażaniu zmian jest aktywne włączanie 
do procesu również członków zespołu. 
Jednym ze sposobów może być wykorzy-
stanie Lessons Learned, dzięki któremu 
wiele ciekawych propozycji usprawnień 
może zostań wykorzystane. Ponadto, 
buduje to w członkach zespołu poczucie 
współodpowiedzialności za kierunek roz-
woju, w którym podąża zespół. Należy 
jednak pamiętać, iż działanie związane z 
Lessons Learned muszą być powtarzal-
ne, aby mogły być wiarygodne. W prze-
ciwnym razie spowodują obojętność lub 
nawet niechęci w stosunku do propono-
wanych lub wprowadzanych zmian.

Omawiany etap ze względu na swoją 
stabilność pod względem jasno określo-
nej struktury, jak również zdefiniowanych 
obowiązków spełniał wymagania, aby 
Lessons Learned mogło być działaniem 
powtarzalnym. Zostało ono włączone w 
miesięczny cykl Releasów.

Planowanie urlopów

Zagadnienie planowania urlopów może 
wydawać się w porównaniu z innymi ob-
szarami mało znaczące. W rozważanym 
przypadku temat ten ma kluczowe zna-
czenie ze względu na niewielki zespół w 
porównaniu do ilości napływającej pracy, 
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jak również dynamiczny charakter oto-
czenia i liczne zmiany. Dokument taki 
został stworzony i pełni znaczącą role w 
planowaniu pracy zespołu oraz zapew-
nieniu wystarczającej liczby osób do wy-
konania napływających zadań.

Rysunek 7. ETAP 4 – Rozbudowa zespołu

Uwagi:

• Sposób zbierania i przechowy-
wania informacji o urlopach nie jest naj-
ważniejszy – może to być narzędzie we-
bowe jak również dokument w formacie 
Excel. Jednak należy zauważyć, że gra-
ficzne odwzorowanie planów urlopowych 

przy niewielkich zespołach jest zdecy-
dowanie bardziej czytelne. Dodatkowo, 
można zobrazować w tych planach głów-
ne kamienie milowe planowanych Re-
leasów, które umożliwiają szybką loka-
lizację odcinków czasowych, w których 
niezbędna jest obecność większej liczby 
członków zespołu.  

ETAP 4

W porównaniu z poprzednimi etapami 
zmiany w nim wprowadzone mogą wyda-
wać się niewielkie, gdyż formalnie zosta-
ły stworzony kolejny zespół Releasowy, 
koordynowany przez drugiego Test Ma-
nagera. Rozwiązanie to zostało jednak 
wyodrębnione biorąc pod uwagę fakt, iż 
jest to aktualna sytuacja, w jakiej funk-
cjonuje zespół, jak również ze względu 
na znaczenie w odniesieniu do główne-
go procesu dostawy oprogramowania. 
Takie podejście pozwoliło na uniezależ-
nienie od siebie pod względem zasobów 
dwóch następujących po sobie dostaw, 
a w konsekwencji mniejsze obciążenie 
pracowników pracą. Dodatkowo możli-
we stało się również bardziej elastyczne 
planowanie urlopów. Należy podkreślić, 
że również w tym etapie liczba członków 
zespołu wzrosła.  

Zmianę prezentuje rysunek 7.
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Rysunek 8. ETAP 5 – Wiedza na wagę złota

ETAP 5

Pomimo, iż etap 5 jest rozważaną drogą 
rozwoju na przyszłość, to już w tym mo-
mencie zdecydowanie wiadomo, iż w tej 
lub w podobnej formie będzie musi za-
istnieć. Zmiana ta związana jest z wpro-
wadzeniem nowej roli – koordynatora ds. 
wiedzy. Do obowiązków osoby pełniącej 
tę funkcję będzie należało de facto ko-
ordynacja techniczna. Ze względu na 
swoją wiedzę, jak również doświadcze-
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nie będzie mogła ona udzielać wsparcia, 
analizować i ukierunkowywać na właści-
we rozwiązania mniej doświadczonych 
członków zespołu. Dodatkowo, będzie 
ona odpowiedzialna za przeprowadzanie 
szkoleń, jak również zabezpieczenie i 
usystematyzowanie wiedzy w sposób na-
dający się do ponownego wykorzystania. 
Będą to odpowiednie dokumenty tech-
niczne i opisy dobrych praktyk niezwykle 
cennych w obszarze testowania. Niewąt-
pliwie nie od dziś wiadomo, że wiedza w 
organizacji jest na wagę złota. 

Docelowy model zespołu prezentuje ry-
sunek 8.

Podsumowanie

Zarządzanie zespołem jest ciągłym pro-
cesem, w którym można wyróżnić kolej-
ne etapy pojawiające się wraz z rozwo-
jem dojrzałości zespołu, lub też będące 
odpowiedzią na stawiane wymagania ze-
wnętrzne. Bez wątpienia istnieją elemen-
ty, które ułatwiają koordynację zespołem 
jak również wspierają wszelkie decyzje, 
które jego dotyczą. Część z nich zosta-
ła wspomniana również w tym artykule. 
Najważniejszą jednak umiejętnością jest 
odpowiednie dopasowanie ich do po-
trzeb konkretnego zespołu i jego otocze-

nia, jak również wdrożenie we właściwym 
momencie czasowym. Zbyt wczesne 
wprowadzenie elementów pomocniczych 
może skutkować ich odrzuceniem, zbyt 
późne może wywołać konflikty wewnątrz 
zespołu lub też jego negatywny odbiór 
przez otaczające środowisko. Zespół bę-
dzie postrzegany, jako chaotyczna, źle 
zarządzana struktura.

Z mojego doświadczenia mogę z całą 
pewnością stwierdzić, że praca poświę-
cona na rozwój zespołu i przeprowadze-
nie go w zorganizowaną i zarządzaną 
jednostkę, wymagała czasu, cierpliwości, 
jak również otwartości i elastyczności w 
podejmowaniu decyzji związanych z ze-
społem. Z pewnością nie jest to również 
koniec zaangażowania w tym obszarze, 
jednak dotychczasowe rezultaty dzia-
łań, które można zmierzyć poprzez za-
kończone sukcesem wdrożenia nowych 
wersji oprogramowania przynoszą satys-
fakcje, dają energię i liczne pomysły na 
przyszłość. 
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Abstrakt

W artykule opisano doświadczenia wy-
nikające z organizacji i zarządzania 
Zespołem Testów w dużych projektach 
realizowanych na zamówienie admini-
stracji publicznej w latach 2004-2012. 
Czynnikami decydującym o sposobie 
zarządzania testami są: umiejscowienie 
Zespołu Testów w strukturze organiza-
cyjnej projektu oraz liczność Zespołu z 
uwzględnieniem doświadczenia tester-
skiego poszczególnych osób.

Informacje o projektach

Projekty dla administracji publicznej, o 
których jest mowa przy okazji opisywania 
zarządzania Zespołem Testów to projek-
ty składające się najczęściej z kilku eta-
pów. Każdy etap trwa od 2-3 miesiecy do 
roku. 

W ramach etapu wyróżnia się m.in.: 

• fazę analizy kończącą się wy-
tworzeniem specyfikacji wymagań syste-
mu na dany etap, 
• fazę projektowania i wytwarza-
nia oprogramowania, 

• fazę testów wewnętrznych, 
• fazę testów odbiorczych, zwa-
nych też bardzo często akceptacyjnymi,
• wdrożenie wytworzonego opro-
gramowania lub przyrostu oprogramowa-
nia na produkcję,
• fazę utrzymania, połączoną z 
gwarancją.

Umiejscowienie Zespołu 
Testów

Często zadania Zespołu Testów realizo-
wane są przez Zespół Wytwórczy lub Ze-
spół Analizy, a czasami rozdzielane mię-
dzy oba te zespoły. Analitycy opracowują 
scenariusze i przypadki testowe zarówno 
dla testów wewnętrznych, jak i testów 
odbiorczych, a testowanie wewnętrzne 
realizowane jest przez programistów peł-
niących także rolę testerów. 

Nasze doświadczenia pokazują, że wy-
dzielenie Zespołu Testów, jako samo-
dzielnego i niezależnego zespołu może 
przynieść wymierne korzyści dla projektu 
i organizacji:

• niezależność prowadzenia prac 
testowych,
• niezależność raportowania wy-
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ników testów,
• możliwość dobrego zdefiniowa-
nia kamieni milowych projektu,
• możliwość kreowania standar-
dów projakościowych w całym projekcie.

Przy takiej organizacji Zespół Testów sta-
je się ogniwem łączącym spisane przez 
analityków wymagania Zamawiającego i 
ich interpretacje dokonane przez progra-
mistów. Jeśli tester ma okazje uczestni-
czyć w przeglądach oprogramowania z 
Zamawiającym, często jest w stanie wy-
chwycić zagadnienia nie do końca opi-
sane w dokumentacji analitycznej, które 
podczas wytwarzania stały się przedmio-
tem „radosnej” twórczości programisty.

Zespół Testów może wnosić duży wkład 
również w fazie wdrożenia i utrzymania 
oprogramowania na produkcji. Doświad-
czenia zdobyte podczas prac testowych 
okazują się nieocenione. Pozwalają efek-
tywnie określać możliwe scenariusze po-
stępowania i diagnozować niesprawności 
wybranych zagadnień systemu. 

Wydzielenie Zespołu Testów poza kosz-
tami organizacyjno-finansowymi wymu-
sza zdefiniowanie zasad komunikacji 
między zespołami projektowymi a Zespo-
łem Testów. Ponadto nakłada na Kierow-
nika Zespołu Testów  odpowiedzialność 
za proces testowy i za ocenę jakości te-
stowanego oprogramowania. Przy reali-
zacji zadań testerskich w ramach Zespo-
łu Wytwórczego lub Zespołu Analizy ta 
odpowiedzialność nie jest jednoznaczna 
i najczęściej zgodnie z porzekadłem „ko-
szula bliższa ciału” testy „spychane” są 
na dalszy plan po wytwórstwie lub ana-
lizie. Balansowanie pomiędzy nastawie-
niem na jakość, a nastawieniem na wynik 
przy wydzieleniu niezależnego Zespołu 
Testów daje większą szansę jakości. 
W wyniku tego Zespół Testów staje się 
źródłem informacji o stanie projektu dla 
Kierownika projektu a często również dla 
Komitetu Sterującego. 

Organizacja Zespołu Testów

Przy prowadzeniu równolegle kilku du-
żych projektów, będących w różnych 
fazach realizacji, wewnętrzna struktura 
Zespołu Testów musi zapewnić płynność 
prowadzenia prac testerskich. Należy 
przy tym uwzględnić spiętrzenia aktyw-
ności testowych w różnych fazach pro-
jektów. Istotne jest, aby poszczególni 
Testerzy byli w miarę możliwości równo 
obciążania pracami oraz mieli zadowole-
nie z wykonywanych zadań. 

Liczebność ZT średnio na poziomie 25 
osób pozwala na przydzielanie obsza-
rów w poszczególnych projektach tzw. 
Teamom Testerskim, składającym się z 
Lidera i 1-3 Testerów. Przy czym Tester 
będący Liderem w jednym obszarze jest 
równocześnie Testerem w innym obsza-
rze. Liderzy są odpowiedzialni za organi-
zację procesu testowania w Teamie, ja-
kość testowania i raportowanie wyników. 
W działaniach tych wspiera ich Kierownik 
ZT, który często wykonuje zadania czy-
sto testerskie w wybranych obszarach. 
Wydzielenie Teamów Testerskich daje 
możliwość dopasowania zadań do in-
dywidualnych zainteresowań i predys-
pozycji poszczególnych Testerów oraz 
zapewnia naturalne, wzajemne przeka-
zywanie wiedzy między Testerami. Przy 
dużym liczebnie Zespole Testów istnieje 
możliwość szybkiego wdrożenia do roli 
nowoprzyjętych Testerów, a następnie 
przydzielanie zadań na miarę ich możli-
wości. 

Możliwość bycia Liderem Teamu daje 
szansę sprawdzenia swojej sprawności 
organizacyjnej, satysfakcji z osiągnięte-
go sukcesu, a czasami również smaku 
porażki. Składy poszczególnych Teamów 
Testerskich na różnych etapach realiza-
cji projektu ulegają zmianom. Zmiany 
te wynikają z naturalnych predyspozycji 
poszczególnych Testerów oraz fluktuacji 
osób w zespole. Dodatkowo dokonywane 
są przetasowania Testerów w obszarach, 
a także między projektami w celu zapew-
nienia rozwoju merytorycznego związa-
nego z projektem i poszerzania wiedzy 
technologicznej związanej ze specyfiką 
danego projektu. Działania te mają na 
celu utrzymanie na wysokim poziomie 
satysfakcji Testera, braku znudzenia 
testami, eliminacji rutyny i danie szan-
sy rozwoju. W wieloosobowym zespole 
nie ma potrzeby uniwersalizmu wiedzy 
testerskiej. Najczęściej udaje się tak 
przypisać zadania do realizacji poszcze-
gólnym osobom, aby jak najefektywniej 
wykorzystać ich indywidualny potencjał. 
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Duże projekty dają często możliwość 
wykorzystania wysoko specjalistycznej 
wiedzy testerów niekoniecznie wprost 
powiązanej z zadaniami testera.

Lepsze efekty dla projektu, osiąga Zespół 
Testów, gdy jego niezależność jako ze-
społu jest wpisany w podejście do jakości 
w ramach szerszej jednostki organizacyj-
nej, niż gdy jest zespołem powołanym na 
potrzeby jednego projektu. 

Dokumenty wytwarzane w 
procesie testowania

Ważnym elementem w organizacji Ze-
społu Testów jest dokumentacja zwią-
zana z prowadzonymi pracami. Można 
podzielić ją na dwa rodzaje: dokumenty 
organizacyjne i merytoryczne. 

Najważniejszym dokumentem organi-
zacyjnym jest harmonogram Zespołu 
Testów skorelowany z harmonogramem 
projektu. Harmonogram Zespołu Testów 
jest wydawany przez Kierownika ZT co 
tydzień, z planem zadań na 2-4 tygodnie. 
Zawiera on zadania przypisane do Teste-
ra, określa czas ich realizacji i oczekiwa-
ny wynik końcowy. 

Z dokumentów merytorycznych najistot-
niejsze to scenariusze i przypadki testo-
we do testów wewnętrznych i do testów 
odbiorczych z Zamawiającym oraz spra-

wozdania z testów. Scenariusze i przy-
padki testowe są podstawą do wykony-
wania testów. Codzienne sprawozdania 
z testów zapewniają możliwość monito-
rowania na bieżąco jakości oprogramo-
wania. 

Ważne jest, aby dokumenty wytwarza-
ne w Zespole Testów wykonywane były 
według ustalonych szablonów z ich od-
biorcami. Zadaniem Kierownika ZT jest 
zapewnienie powtarzalności procesu te-
stowego, przy równoczesnej weryfikacji i 
modyfikacji stosowanych szablonów dla 
poszczególnych projektów. Preferowana 
zasada uzgadniania dokumentacji zwią-
zanej z testami odbiorczymi zakłada, iż 
wszelkie ustalenia z Zamawiającym do-
konują Analitycy, w wyjątkowych sytu-
acjach wspierani przez testerów.

Na przykładzie dokumentacji można po-
kazać, że procesy testowe są:

• powtarzalne – zdefiniowanie 
szablonów dokumentów merytorycznych 
tworzonych w pracach testowych pozwa-
la utrzymać powtarzalną jakość prowa-
dzonych prac testowych, 
• zdefiniowane – zadania realizo-
wane przez poszczególnych testerów są 
zaplanowane w harmonogramie Zespołu 
Testów, uwzględniając dostępność róż-
nych zasobów potrzebnych do ich reali-
zacji,
• zarządzane – codziennie przy-

syłane sprawozdania dzienne pozwalają 
weryfikować postęp oraz wynik prac wy-
danych w harmonogramie Zespołu Te-
stów, 
• optymalizowane – dokumenty 
tworzone w procesach testowych pod-
legają ciągłej weryfikacji i ewaluacji, 
stosownie do dojrzewania procesu testo-
wego i potrzeb kolejnych projektów testo-
wych.

Nowe

W zarządzaniu Zespołem Testów zwraca 
się szczególną uwagę na pojawianie się 
tzw. „nowego”. Wszystko co nowe, a wiec 
nowy Tester, nowy projekt, nowy szablon, 
nowa procedura, nowe zadanie - jest 
pod specjalnym nadzorem Kierownika 
ZT i Lidera Teamu. Zapewnia to wyeli-
minowanie nieprawidłowości w możliwie 
wczesnej fazie i uniemożliwia powstania 
niekorzystnych przyzwyczajeń.

Sukces testera, a sukces 
projektu

Przy realizacji każdego zadania bardzo 
istotne jest określenie kryteriów sukcesu. 
Szczególnie istotne jest to w odniesieniu 
do zadań realizowanych przez Zespół 
Testów. Testerzy często są postrzegani 
przez pozostałych uczestników projektu 
jako ci, którzy czerpią satysfakcję ze złe-
go stanu oprogramowania, gdy w swoich 
raportach mogą wykazać jak niskiej jako-
ści jest przedmiot testów. Przy źle usta-
wionych kryteriach oceny testera, bardzo 
łatwo można doprowadzić do sytuacji, 
gdy dla testera kluczowym osiągnięciem 
stanie się ilość zgłoszonych błędów. 
Takie podejście szybko doprowadzi do 
zaniku współpracy w ramach Zespołu 
Testów i współpracy Zespołu Testów z 
pozostałymi zespołami uczestniczącymi 
w projekcie.

Kluczowym zadaniem dla Kierownika ZT 
jest więc wypracowanie postrzegania 
przez testerów własnego sukcesu przez 
pryzmat sukcesu Zespołu Testów, a suk-
ces Zespołu Testów przez pryzmat suk-
cesu projektu.

Wykorzystując opisane tu metody orga-
nizacji i sposoby zarządzania stosowane 
w praktyce osiągnęliśmy to, iż Zespół Te-
stów ma wysoką ocenę nie tylko u Kie-
rownictwa projektów, ale również w po-
zostałych Zespołach projektowych. 
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Automatyzacja testowania 
systemu Network
Management System

Autorzy: Marcin Tyman, Piotr Górecki

 O Autorach: 

Marcin Tyman

Tester oprogramowania z wieloletnim do-
świadczeniem. Absolwent Wydziału Fizy-
ki Matematyki i Chemii na Uniwersytecie 
Śląskim . Od początku pracy w branży 
zajmuje się testami manualnymi oraz ich 
automatyzacją. Od kilku lat pracownik fir-
my Proximetry. Współtwórca środowiska 
testowego systemu Network Manage-
ment System. Programuje w środowisku 
TestComplete, Ruby, C#. 

Piotr Górecki

Tegoroczny absolwent kierunku infor-
matyka Wydziału Informatyki i Nauki o 
Materiałach na Uniwersytecie Śląskim w 
Sosnowcu. Od dwóch lat pracownik firmy 
Proximetry. Współtwórca środowiska te-
stowego systemu Network Management 
System.

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia pewne roz-
wiązania wykorzystywane w procesie au-
tomatyzacji testów Network Management 
System (NMS). Zapoznaje czytelnika z 
produktem oraz ilustruje wygląd części 
środowiska do testów automatycznych. 
W głównej części artykułu zostały przed-
stawione konkretne rozwiązania wyko-
rzystywane podczas tworzenia środo-
wiska testowego wykorzystywanego do 
testów interfejsu użytkownika oraz śro-
dowiska do testów urządzeń sieciowych. 
Niniejszy artykuł nie omawia komplekso-
wo wszystkich zagadnień dotyczących 
automatyzacji testów. Powinien jednak 
pomóc w zrozumieniu pewnych proble-
mów związanych z tą tematyką, jak rów-
nież podsunąć ciekawe pomysły zainte-
resowanym. 

Wprowadzenie

Network Management System to apli-
kacja wielowarstwowa. Testowanie tak 
dużego systemu przysparza wielu pro-
blemów począwszy od identyfikacji źró-
dła napotkanego błędu, ciągłej walce ze 
zbyt małą ilością czasu potrzebnego na 
dokładne przetestowanie, kończąc na 
zmaganiach z nudą, której źródłem jest 
powtarzanie nawet po kilka razy tego sa-
mego zestawu testów przez testera. Pro-
dukowany przez Proximetry Poland Sp. z 
o.o. system typu NMS o nazwie AirSync  
oparty jest o architekturę wielowarstwową 

(.Net GUI, Jboss, MySQL, sieć urządzeń 
opartych na Linuksie) i przeznaczony 
jest do zarządzania rozległymi sieciami 
bezprzewodowymi, udostępniając m. in. 
zapewnienie Quality of Service poprzez 
konfigurację stacji bazowych i klienckich, 
monitoring sieci, monitoring oraz zarzą-
dzanie alarmami, monitoring ruchu sie-
ciowego, masowy firmware upgrade etc. 
Jedną z aplikacji AirSynca’a jest system 
GateSync, zapewniający bezprzewodo-
wą komunikację z pokładem samolotu na 
płycie lotniska.

Niniejszy artykuł skupi się na przedsta-
wieniu zastosowanych w firmie rozwią 
zań automatycznego testowania produk-
tu AirSync/GateSync. Ponieważ testowa-
nie automatyczne całego systemu (ver-
b+GUI+, Server, DB i sieć) byłoby zbyt 
skomplikowane i prowadziłoby do niepo-
trzebnego nadmiaru pracy nad weryfika-
cją napotkanych problemów z AUT (Ap-
plication Under Test), jak również błędów 
samego ASTF (Automatic Software Test 
Framework), testowanie automatyczne w 
firmie jest podzielone następująco:

– Testy części provisioningowej (.Net 
GUI - Jboss Server - MySQL DB),

– Testy urządzeń sieciowych (stacja ba-
zowa WiMAX, eTWLU i inne),

– ASTF do testów wydajnościowych i sta-
bilnościowych serwera wraz z emulatora-
mi sieci stworzonych w języku Erlang.

W artykule zostaną przedstawione roz-
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wiązania użyte i projekty ASTF dla czę 
ci provisioningowej (GUI - Server) oraz 
urządzeń sieciowych. Oba ASTF sku-
piają się na testach regresyjnych i sta-
bilnościowych. Dotykają funkcjonalności, 
które są niezmienne w czasie. Dobrze 
zrobiony projekt tego środowiska oraz 
jego wysoka hermetyzacja zapewniają 
niskie koszty utrzymania.

Automatyzować, czy nie  
automatyzować?

Charakter procesu tworzenia oprogramo-
wania powinien być ściśle dostosowany 
do potrzeb i sposobu działania firmy. W 
dużych korporacjach o ustabilizowanej 
pozycji proces ten jest bardziej dojrza-
ły, usystematyzowany. W małej firmie, 
proces ciągle dorasta do aktualnych 
potrzeb. Dojrzewa do tego, by można 
było tworzyć coraz lepsze, zawierające 
mniej defektów oprogramowanie. W dy-
namicznie rozwijającej się firmie, która 
kładzie nacisk na innowacyjność, chcąc 
być konkurencyjną na rynku, wymagania 
stawiane tworzonemu oprogramowa-
niu ciągle się zmieniają. Często trudno 
za nimi nadążyć. Automatyzacja testów 
jest również częścią procesu tworzenia 
oprogramowania. Ciągle jednak wydaje 

się być niedocenionym jego fragmen-
tem. Wiele firm jest przekonanych, że 
dynamika zmian w tworzonych przez 
nie oprogramowaniu zupełnie wyklucza 
opłacalność automatyzacji, inwestując 
w testy manualne. Fakt - automatyzacja 
procesu testowania jest droga. Samo 
oprogramowanie setek, a nawet tysięcy 
przypadków testowych jest bardzo cza-
sochłonne. Utrzymanie sprawnie działa-
jących testów automatycznych w dobie 
żyjącego oprogramowania potrafi być 
zadaniem równie zajmującym, a przez 
to droższym, niż testowanie ręczne. Jed-
nak odpowiednio zaprojektowane ASTF 
potrafi zminimalizować koszty jego utrzy-
mania oraz wytwarzania oprogramowa-
nia. Dobry projekt ASTF, dostosowany 
do charakteru procesu w firmie jest klu-
czowy i potrafi sprawić, że implementa-
cja kolejnych przypadków testowych (a 
więc rozwój ASTF), jak również utrzy-
manie działającego środowiska staje się 
opłacalne. W przypadku spóźniającego 
się releasu testy automatyczne, odciąża-
jące testerów od zadań, które wymagają 
czynnika ludzkiego stają się nieocenio-
ne. W firmie Proximetry Poland z o.o. 
automatyzacja testów skupia się głównie 
na testach regresyjnych. Brak szczegó-
łowych wymagań i dosyć częste zmiany 
w obszarach nowych funkcjonalności 

Rysunek 2. Ogólny schemat blokowy środowiska testowego

sprawiają, że automatyzacja testów tej 
części oprogramowania nie ma sensu. 
Należy oczywiście podkreślić, że nawet 
najbardziej stabilna regresja będzie nie-
opłacalna w sensie automatyzacji testów 
jeśli środowisko ASTF będzie kiepsko 
zaprojektowane, a tym samym testerzy 
będą musieli poświęcać czas na jego 
utrzymanie. 

Zatem na pytanie czy automatyzować - 
odpowiadamy - zdecydowanie tak, ale 
pod warunkiem, że jesteśmy zdolni do 
dobrego projektu ASTF i wyodrębnimy w 
miarę stabilne pod względem funkcjonal-
ności fragmenty tworzonego oprogramo-
wania.

Ogólny wygląd środowiska do  
testów GUI - Serwer

Głównym narzędziem wykorzystywanym 
do przeprowadzenia testów części syste-
mu ze schematu 3 jest środowisko opar-
te o aplikację TestComplete. 

TestComplete jest narzędziem typu cap-
ture and playback ze zintegrowanym IDE 
i niezłym debuggerem pracującym w śro-
dowisku Windows. Testy te kładą główny 
nacisk na wykonanie operacji z poziomu 
GUI według zdefiniowanych scenariuszy
testowych oraz wykonaniu walidacji w 
bazie danych, jak również w samym GUI. 
Same scenariusze testowe nie są przed-
miotem tego artykułu. Zamiast tego sku-
piono się na budowie i projekcie samego 
ASTF.

Jednym z najważniejszych zadań stawia-
nych ASTF jest walidacja nowych wersji 
oprogramowania. Proces ten powinien 
być jak najbardziej zautomatyzowany.

Rysunek 1. Blokowy schemat testowanego systemu
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Dzięki Windows Task Schedulerowi oraz 
prostym batch skryptom zostało stwo-
rzone proste środowisko Continous In-
tegration (CI). Task Scheduler odpala 
skrypt batch, który wykonuje następują-
ce zadania: instalację nowej wersji opro-
gramowania, odpala projekt środowiska 
TestComplete, który zaczyna wykony-
wać testy oraz finalizuje proces testowa-
nia poprzez archiwizację logów. Jest to 
bardzo prosta, ale i wystarczająca forma 
środowiska typu Continous Integration
oraz Continous Deploynment (CD).

Definiowanie scenariusza 
testowego w środowisku 
testowym

Podstawowymi funkcjami narzędzi typu 
capture and playback jest nagrywanie 
scenariusza oraz późniejsze jego odtwo-
rzenie. Takie podejście jest proste. Każdy 
może wykonać tego typu operację opie-
rając się na zdefiniowanych i opisanych 
przypadkach testowych. Jednak jest to 
metoda wielce nieskuteczna w przypad-
ku testów aplikacji podlegającej ciągłym 
zmianom. Każda najdrobniejsza zmiana 
wymaga nagrania większości scenariu-
szy od nowa. Kolejnym podejściem jest 
napisanie funkcji interfejsowych zwraca-
jących referencję do okien i kontrolek w 
aplikacji, a w przypadku aplikacji webo-
wych referencji do elementów na stronie 
WWW. Można jeszcze zastosować ma-
powanie nazw, czyli przyporządkowanie 
krótkim nazwom długich odwołań refe-
rencyjnych do elementów aplikacji. Dzię-
ki tym zabiegom otrzyma się oddzielenie 
warstwy scenariuszy testowych od reszty 
bibliotek odpowiedzialnych za wykony-
wanie akcji niższego poziomu. Idąc dalej
można zdefiniować własny metajęzyk, 
służący do definiowania samych scena-
riuszy testowych i parser, który będzie 
odpowiedzialny za wykonywanie kon-
kretnych operacji na testowanej aplikacji. 
Zastosowanie metajęzyka pozwala oso-
bom nieprogramującym pisać przypadki 
testowe. W tym wypadku silnik wykonu-
jący akcje jest kompletnie oddzielony od 
scenariusza testu i gdy projekt takiego 
programu jest odpowiednio przemyślany, 
środowisko testowe staje się bardziej od-
porne i łatwiejsze w utrzymaniu w razie 
zmian w AUT.

Metajęzyk

Zastosowanie metajęzyka wprowadza 
automatycznie do metodologii Keyword-

Driven Testing (KDT).Wopisywanym śro-
dowisku do opisu scenariusza testowego 
zastosowano język XML. Struktura ta-
kiego XML’a na najwyższych poziomach 
wygląda następująco:

<tc>
<objects></objects>
<logic> </logic>
</tc>

Pomiędzy tagami <objects> znajdują się  
definicje obiektów. Część <logic> opisu-
je operacje na tych obiektach - scena-
riusz testowy. W systemie AirSync takimi 
obiektami są np. <device />, <group />, 
<role />, <device_profile />, <device_in-
terface />, <folder />. Są to abstrakcje 
obiektów, na których operuje administra-
tor systemu z poziomu GUI. Każdy z tych 
obiektów charakteryzuje się pewnymi 
właściwościami np. <name />, <serial_
number />, <description /> itp. itd. Biorąc 
dla przykładu system do katalogowania 
książek w bibliotece obiektami pomiędzy 
tagami <objects></objects> mogły by 
być definicje: <book />, <user />, <folder 
/>. Właściwościami dla książki mogą być: 
<author />, <title />, <no_of_pages /> itp. 

Taki XML mógłby wyglądać następująco:

<book><title>Black Castle></
title><author>John Grim</au-
thor></book>

Żeby mieć możliwość operacji na po-
dobnych obiektach w części logic należy 
powiązać daną operację z tym obiektem 
poprzez np. dodanie do przykładowego 
obiektu <book /> atrybutu id np.: <book 
id=”book_1” />. System AirSync umożli-
wia dodawanie do systemu w/w obiek-
tów, ich modyfikację, usuwanie, tworze-
nie relacji pomiędzy nimi, wyszukiwanie, 
zmianę parametrów systemu itp. itd. 

Operacje, jakie zostały zdefiniowane w 
części <logic /> są następujące:

– AddAllObjectsOperation - dodaje 
wszystkie obiekty do systemu zdefinio-
wane pomiędzy tagami <objects />.
– AddObjectOperation - dodaje konkret-
ny obiekt o podanym id.

– AssignObjectOperation - wykonuje ope-
rację drag and drop (z obiektu będącego 
źródłem do obiektu będącego celem).

– ChangeObjectPropertyOperation - 
zmienia właściwość obiektów, rekordów 
w PropertyGrid.

– CheckGUIElementOperation - spraw-
dza czy dany element znajduje się na 
drzewie (TreeView), czy też liście (Li-
stView). Pełni rolę sprawdzającą.

– DeassignObjectOperation - usuwa po-
wiązanie pomiędzy obiektami.

– FillWindowOperation - ogólna opera-
cja wypełniająca danymi dowolne okno. 
Operuje na kolekcji obiektów Field za-
wierających takie parametry jak: nazwa 
pola, wartość jaką należy wprowadzić, 
czy wartość jest ciągiem znaków dozwo-
lonych, czy też nie.

– InvokeOperation - wywołanie dowolnej 
metody/funkcji w kodzie. Pozwala doko-
nać czynności specyficznych dla kon-
kretnego przypadku testowego.

– SelectItemOperation - zaznacza ele-
ment na drzewie (TreeView) lub liście 
(ListView).

– SortOperation - sortuje listy względem 
konkretnej kolumny.

Bardzo często potrzeba dodatkowych 
parametrów, aby wykonać jakąś operację 
- chociażby po to żeby określić metodę 
wykonywania operacji (czy obiekt device 
ma być dodany do systemu poprzez klik-
nięcie na opcję w menu kontekstowym, 
czy tez przez naciśnięcie buttona „Add”). 
Każda z tych operacji powinna więc jako 
sub-element pobierać listę parametrów. 

Dodatkowo tester powinien zweryfikować 
w bazie danych, jak również w GUI czy 
zmiana użytkownika została uwzględnio-
na systemie. Każda z tych operacji po-
winna więc posiadać sub-element, który 
będzie opisywał jak zweryfikować powo-
dzenie scenariusza testowego.

Kod poniżej to przykład XML’a opisujące-
go scenariusz dodania obiektu Folder do 
systemu AirSync poprzez menu kontek-
stowe.

  <objects>
 <Folder ObjectId=”folderCtx”>
  <Name>Folder4-4</Name>
     </Folder>
  </objects>
  <logic>
       <addObject objectId=”fol-
derCtx” checkingGUI=”true” 
success
=”true”>
  <parameters>
             <simplePara-
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meter name=”OpenMethod” type-
=”String” value
=”ContextMenu” />
          </parameters>
          <validation>
             <databaseValida-
tion dbQuery=”select name from 
folders
 where name = ‘[%=folderCtx.
Name%]’” validationExpressio-
n=”$name
 == ‘[%=folderCtx.Name%]’” 
success=”true” />
          </validation>
       </addObject>
</logic>

Powiązanie modułów 
środowiska testowego

Na schemacie 6 zamieszczono uprosz-
czony diagram UML przedstawiający 
podstawowe klasy wykorzystywane w 
środowisku, jak również relację pomię-
dzy nimi. 

Dla uproszczenia przykład oparto na 
operacji AddObjectOperation. Podczas 
tworzenia obiektu TestCase scenariusz 
testowy z XML jest deserializowany. 
Danymi inicjalizowane są lista Objects-
Definitions i obiekt Logic, który zawiera 
listę Elements, przechowującą obiekty 
pochodne od Operations. Na każdej ope-

racji jest wywoływana metoda Execute 
pochodząca z rodzica, która z kolei wy-
wołuje Do-Operation - konkretną meto-
dę wykonującą akcje w GUI. Operacja 
AddObjectOperation, na której oparto 
diagram jest odpowiedzialna za otwarcie 
odpowiedniego okna kreatora (Wizard). 
Jest ono wypełniane danymi, a następnie 
zamykane. Podczas wypełniania okna na 
bieżąco sprawdzane jest, na podstawie 
definicji obiektów w kolekcji Fields, czy 
wartość wpisywana w dane pole powinna 
być przez aplikację akceptowana, czy też 
aplikacja powinna zgłosić błąd walidacji 
danych. Dzięki definicji pól Field, które 
pierwotnie są także zagnieżdżone w pli-
ku scenariusza testowego (XML), moż-
na bardzo łatwo i szybko stworzyć test 
sprawdzający zachowanie aplikacji w 
przypadku wprowadzania dozwolonych 
i niedozwolonych znaków w dane pole 
okna. Definicja klasy Operation posiada 
listę obiektów typu EventHandlers. Jest 
to lista operacji typu InvokeOperation 
zawierających informację o tym, w jaki 
sposób obsłużyć dodatkowe zachowania 
aplikacji. Przykładowo załóżmy, że po 
wprowadzeniu niedozwolonego znaku w 
jakieś pole pojawi się okno informacyjne 
z komunikatem. Event handlery pozwa-
lają np. sprawdzić treść tego komunika-
tu i zgłosić błąd jeśli komunikat będzie 
nieodpowiedni lub zamknąć okno. Event 
handlery pozwalają również na wykona-
nie pewnych czynności inicjalizujących 

przed wykonaniem jakiejś operacji.

Bazowa klasa dla wszystkich operacji po-
siada również kolekcję Validation- Steps 
(tak, ta kolekcja jest również wypełniana 
danymi ze zdeserializowanego XML’a). 
Zawiera ona listę operacji sprawdzają-
cych integralność danych znajdujących 
się w aplikacji front end z bazą danych. 
Walidacja jest ostatnim krokiem w me-
todzie DoOperation konkretnej operacji. 
Stanowi ona o tym, czy dany przypadek 
testowy zakończy się powodzeniem.

Timery

Środowisko TestComplete jak również 
specyfika języka JScript uniemożliwiają
programowanie współbieżne. Istnieje 
czasem potrzeba odpalenia jakiegoś za-
dania monitorującego pewne właściwości 
systemu przez cały okres testów. 

Test-Complete mimo braku wsparcia dla 
wielowątkowości udostępnia programi-
ście obiekt Timer, który jest kontenerem 
dla zadań wywoływanych w pewnych, 
zdefiniowanych przedziałach czaso-
wych. Umożliwia on np. monitorowanie 
liczników wydajnościowych GUI (private 
memory, bytes in all heaps, gen 0, 1, 2 
bytes etc.).

Tym samym podczas działania testów 
regresyjnych pozwala wykryć wycieki 
pamięci z aplikacji. W przyszłości plano-
wane jest zintegrowanie testów z profi-
lerem, który na koniec testu wygeneruje 
szczegółowy raport. 

Zdarzenia

TestComplete oferuje możliwość opro-
gramowania m.in. następujących zda-
rzeń:

– OnTestStart
– OnTestStop
– OnLogError
– OnUnexpectedWindow
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Rysunek 3. Uproszczony diagram UML przedstawiający powiązanie pomiędzy klasami środowiska. Dla upro-
szczenia zamieszczono jedynie relację pomiędzy operacją AddObjectOperation i innymi ważniejszymi klasami w 
środowisku.
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– OnOverlappingWindow

Dzięki umiejętności obsłużenia tych zda-
rzeń test automatyczny ma możliwość 
zareagowania na jakieś nieoczekiwa-
ne zachowanie AUT, wykonania jakichś 
czynności czyszczących po skończeniu 
testu, czy też przygotowania środowiska 
testowego. Dla przykładu funkcja podpię-
ta do zdarzenia OnUnexpectedWindow 
wykonuje screen capture i kopiuje stos 
wywołań do logu testu zawarty w oknie 
wyjątku. Następnie restartuje GUI i prze-
chodzi do kolejnego przypadku testo-
wego. Restart AUT w tym wypadku jest 
potrzebny, gdyż każdy otrzymany wyją-
tek aplikacji mógłby wpłynąć na rezultat 
kolejnych przypadków testowych.

Organizacja testów

Poszczególne przypadki testowe zorga-
nizowane są w scenariusze. Każdy przy-
padek testowy stanowi odrębną jednostkę 
tj. może być odpalony niezależnie. Dzięki 
takiemu podejściu osoba puszczająca 
testy bez zastanowienia może wybrać 
podzbiór potrzebnych testów. Każdy test, 
o ile zachodzi taka potrzeba, sprząta po 
sobie, jak również przygotowuje dla sie-
bie środowisko.

Automatyzacja testów platform 
sieciowych

W ramach wsparcia działu QA, szczegól-
nie w testach regresyjnych i funkcjonal-
nych, opracowane i zaimplementowane 
zostało środowisko testowania automa-
tycznego.

Obiektem testów są różnorakiego typu 
urządzenia sieciowe, pracujące pod kon-
trolą jednego z produktów firmy - serwera 
AirSync. Z biegiem czasu, gdy wymaga-
nia stawiane środowisku jak i sama ar-
chitektura produktu ulegała zmianom, 
przebudowane zostało od podstaw całe 
środowisko. Niniejsza część artykułu opi-
suje wykonywany proces automatyzacji 
testowania systemów NMS od strony sie-
ciowej w firmie Proximetry, bez zbędnego 
wchodzenia w szczegóły. 

W pierwszej kolejności, jeszcze przed 
przystąpieniem do pracy nad architek-
turą środowiska, należy przeprowadzić 
rzetelną analizę. Celem jej jest przede 
wszystkim jak najlepsze dopasowanie 
ASTF do stawianych mu wymagań przy 
jednoczesnym ustrzeżeniu się przed błę-

dami, zwłaszcza tymi już popełnionymi.

Dokładność i sumienność na tym etapie 
zwiększają szansę powodzenia całego 
projektu. Przydatnym może być również 
udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy 
produkt jest wystarczająco stabilny, by 
myśleć o automatyzowaniu testów? W 
przypadku, gdy z wersji na wersje funk-
cje AUT ulegają częstym zmianom, samo 
pisanie i utrzymywanie testów automa-
tycznych jak już wyżej wspomniano jest 
marnowaniem czasu i pieniędzy. Jednak 
już na tym niestabilnym etapie warto w 
wolnych chwilach myśleć o przyszłej ar-
chitekturze. 

Na etapie projektowania ASTF analizie 
możemy poddać m in.:

– dotychczasowe środowisko i podejście 
do problemu,
– obecne wymagania stawiane przez ze-
spól QA,
– wymagania samych testów,
– specyfikacja produktu i urządzeń sie-
ciowych,
– sam proces testowania oprogramowa-
nia.

Oczywiście obszarów, którym możemy 
się przyjrzeć może być znacznie więcej.

Dzięki przeprowadzonej analizie wyżej 
wymienionych obszarów, powinno udać 
się wyłuskać wady jak i zalety poszcze-
gólnych elementów dotychczasowego 
podejścia do zagadnienia. Zdobyte do tej 
pory doświadczenie z pewnością zaowo-
cuje zredukowaniem liczby popełnionych 
na tym etapie błędów, a aplikacja zyska 
na stabilności i wygodzie użytkowania, 
w porównaniu z poprzednią wersją.Waż-
nym źródłem informacji i wymagań jest 
zespól QA. Nie zawsze automatyzacją 
testów zajmują się doświadczeni testerzy 
albo programiści pracujący nad kodem 
produktu.

W takiej sytuacji ścisła współpraca osób 
zajmujących się ASTF z QA i developera-
mi jest kluczowa. Obecnie trzon naszego 
ASTF napisany jest w języku Ruby.Wy-
bór języka nie był przypadkowy. Zdecy-
dowały o tym przede wszystkim:

– dobra znajomość w zespole języka 
Ruby i jego ękosystemu”,
– pewne wsparcie ze strony wspaniałej 
społeczności,
– wygoda, prostota, elastyczność, zwię-
złość,
– wydajność pod względem szybkości 

tworzenia wysokiej jakości sprawnego 
kodu,
– bogactwo bibliotek (gemów),
– szybki rozwój.

Dzięki wybraniu popularnego interpre-
tera JRuby, kod wykonywany jest na 
wirtualnej maszynie Javy. Daje nam to 
możliwość wykorzystania wielu narządzi 
tej platformy, od bibliotek i specjalistycz-
nych klas zaczynając, na narzędziach 
monitorujących JVM kończąc, jednocze-
śnie wciąż pisząc w Ruby. Ważne jest, 
że Ruby jest językiem interpretowanym. 
Cecha ta skraca charakterystyczny dla 
języków kompilowanych cykl zmodyfikuj-
skompiluj-uruchom do znacznie krótsze-
go cyklu zmodyfikuj-uruchom. Interpre-
tacja jest jednak wolniejszym procesem. 
Jednakże w tego rodzaju oprogramowa-
niu, wydajność czasowa wykonywania 
kodu ma mniejsze znaczenie. Jeśli jed-
nak są obszary, w których np. wydajność 
jest krytyczna, możemy posłużyć się np. 
skompilowanymi klasami napisanymi w 
Javie.

JRuby umożliwia nam szybkie i efektyw-
ne implementowanie ASTF bez „nisko 
poziomowej zawiłości”przy jednocze-
snym dostępie do wielu korzyści używa-
nia JVM. Język programowania, chociaż 
ważny, stanowi jedynie fundament. Tym 
co stanowi o jego przydatności jest stos 
technologiczny, jaki udostępnia. Budu-
jąc środowisko testów automatycznych 
jesteśmy niejako zmuszeni do korzysta-
nia z różnych narzędzi. Aby zachować 
logiczną spójność pomiędzy nimi, ukła-
damy je jak klocki tak, by do siebie paso-
wały. Budowanie modułowe oprogramo-
wania jest dobrą praktyką zapewniającą 
m.in. bezpieczeństwo kodu podczas jego 
modyfikacji. Nie inaczej jest w przypadku  
projektowania ASTF. Na podstawie prze-
prowadzonej wcześniej analizy wyma-
gań, możemy wydzielić podstawowe mo-
duły składające się na trzon środowiska:

– Menadżer testów,
– Menadżer konfiguracji,
– Menadżer sieci,
– Reporter.

Oczywiście ASTF może posiadać ich 
znacznie więcej, jest to jedynie propozy-
cja. Każdy z wymienionych elementów 
możemy spróbować krótko scharaktery-
zować.

Menadżer testów to moduł, którego za-
daniem jest zarządzanie, organizacja 
testów w środowisku i zgodnie z nią, ich 
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wykonywanie. Jako jeden z jego elemen-
tów wykorzystujemy, prawdopodobnie 
najstarszy, prosty framework przezna-
czony do pisania i wykonywania testów 
jednostkowych w Ruby - TestUnit. Dzięki 
zastosowaniu tej biblioteki uzyskaliśmy, 
niemal za darmo, wystarczający zbiór 
asercji oraz prostego reportera wyników. 
Pomimo istnienia znacznie popularniej-
szych frameworków jak np. verb+R-
Spec2+, TestUnit dzięki swojej prostej 
implementacji okazał się wygodniejszy 
w późniejszym zastosowaniu dla istnie-
jących już testów - jednym ze stawianych 
wymagań była możliwość uruchamiania 
istniejących już testów oraz przeglądania 
ich wyników przy minimalnym wkładzie 
pracy. Menadżer konfiguracji to moduł, 
którego zadaniem jest zarządzanie i 
udostępnianie pozostałym częściom śro-
dowiska niezbędnych informacji o kon-
figuracji testów, jak i samych urządzeń 
sieciowych biorących udział w testach. 
Jest to o tyle ważny moduł, że pozwala 
stosunkowo wygodnie wykonywać róż-
ne testy na różnych konfiguracjach sie-
ciowych. Ułatwia także wprowadzanie 
zmian w definicjach, gdy fizyczny stan 
sieci testowych ulega zmianom.

Na nasze potrzeby utworzyliśmy web 
aplikację napisaną w frameworku Ruby 
on Rails (stos technologiczny Ruby) do 
zarządzania bazą danych. Baza ta prze-
znaczona jest wyłącznie do przechowy-
wania konfiguracji. Dzięki Railsom i ich 
mechanizmom, takim jak scaffolding czy 
migracje, w sposób niemal błyskawicz-
ny przygotowaliśmy prostą aplikacje do 
zarządzania bazą danych poprzez prze-
glądarkę WWW jak i samą bazę danych. 
W tym momencie pojawia się pomysł 
przechowywania wyników testów w ba-
zie danych. Ocena takiego podejścia jest 
indywidualna i nie można jednoznacznie 
określić, czy podejście to jest zawsze do-
bre, albo zawsze złe. Dzięki użyciu bazy 
danych, uzyskujemy m.in. dosyć ciekawą 
możliwość przeprowadzania statystycz-
nej analizy zebranych wyników. 

Wyobraźmy sobie test, który generuje 
transfer poprzez urządzenie sieciowe A, 
po radiu przez urządzenie B i trafia do 
hosta C. W takim teście interesujące nie 
jest tylko, czy wygenerowany transfer zo-
stał w rzeczywistości uzyskany, ale też 
jak jego charakterystyka zmieniała się na 
przestrzeni buildów obrazu urządzeń. 

Dzięki przechowywaniu zebranych da-
nych w bazie danych uzyskujemy w 
naturalny sposób dostęp do informacji 

statystycznych. Podczas analizy wy-
magań powinniśmy ocenić przydatność 
tego rozwiązania oraz racjonalnie ocenić 
koszt jego wprowadzenia. Dane w bazie 
danych wymagają bowiem ich wydoby-
cia i odpowiedniego zaprezentowania, 
co stanowi dodatkowy nakład pracy pod-
czas implementacji, jak i utrzymania. Al-
ternatywnym podejściem do zagadnienia
jest zapisanie rezultatu testu wraz z ze-
branymi, dodatkowymi informacjami, w 
postaci statycznego dokumentu. Podej-
ście to opiera się o fakt, że dane z raz 
wykonanego testu nie ulegają zmianom. 
W takim przypadku nie warto pisać apli-
kacji, która za każdym razem będzie na 
nowo generowała ten sam raport na pod-
stawie tych samych informacji. 

Tu wkracza kolejny proponowany moduł 
ASTF - reporter. Podstawowym zadaniem 
reportera jest generowanie czytelnego 
raportu z przebiegu wykonanych testów. 
Zadanie to co prawda wykonuje silnik Te-
stUnita, ale nie spełniał wymagań, jakie 
były nam stawiane. W związku w tym, do 
przeglądania wyników wykorzystujemy 
znane wszystkim narzędzie CI - Jenkins. 
Aby prezentowany raport był bardziej 
czytelny wykorzystujemy gem ci_repor-
ter za sprawą której raport z TestUnita 
przybiera w raporcie Jenkinsa znacznie 
czytelniejszą formę. Dzięki wykorzysta-
niu w roli reportera zewnętrznego i popu-
larnego narzędzia CI, nie musimy pisać 
ani utrzymywać osobnej aplikacji do pre-
zentowania wyników testów. Dodatkową 
zaletą używania narzędzia CI jest m in.

– uruchamianie testów z poziomu prze-
glądarki WWW,
– planowanie automatycznego wykony-
wania testów,
– reagowanie na zbudowanie firmware 
urządzenia.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest re-
porter w formie klasy, która na podstawie 
otrzymanych danych generuje raport w 
formie dokumentu HTML lub PDF.

Generowanie to może odbywać się przy 
pomocy popularnych szablonów (ang. 
template) ERB czy tez HTML. Wspo-
mniane szablony wykorzystywane są 
m.in. przez framework Ruby on Rails 
do generowania widoków - najczęściej 
dokumentów HTML. Generowanie to 
polega na wstawianiu w ramach dowol-
nego dokumentu wyrażeń języka Ruby 
a następnie ich interpretacji i wstawieniu 
rezultatu - interpolacji. Menadżer sieci 
jest modułem odpowiedzialnym za za-

rządzanie, konfigurację i komunikację z 
urządzeniami sieciowymi w sieci labora-
toryjnej. Jego podstawowym zadaniem 
jest umożliwienie interakcji z fizycznymi 
urządzeniami.

Wybór protokołu komunikacyjnego zależy 
od samego urządzenia, jaki ono wspiera 
i od otrzymanej konfiguracji testu. Mena-
dżer sieci tworzy obiekty reprezentujące 
dane urządzenia. Przy ich pomocy wy-
konywane są zdalnie komendy sterujące 
urządzeniami, ich konfiguracją i sposo-
bem działania. Element ten jest kluczowy 
dla ASTF nastawionego na testy syste-
mów NMS, i - co za tym idzie - implemen-
tacja powinna być niezawodna. 

Tutaj możemy wydzielić takie obszary 
warte uwagi jak:

– dostęp do urządzeń poprzez proxy,
– implementacja interfejsu komunikacji 
(adapter/proxy),
– reakcja na utratę łączności, restart 
urządzeń, zawieszanie,
– wczytywanie konfiguracji początkowej,
– monitoring urządzeń,
– zbieranie logów.

Każde z wymienionych zagadnień jest 
ściśle związane z typem urządzenia, 
jakie poddajemy testowaniu i poszcze-
gólne rozwiązania mogą się od siebie 
znacznie różnić. Warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na dwa spośród wymie-
nionych wyżej: wczytywanie konfiguracji 
początkowej oraz zbieranie logów.Wczy-
tywanie i ustawianie konfiguracji począt-
kowej urządzeń sieciowych na potrzeby 
testów automatycznych nie jest trywial-
nym zadaniem. Testy mogą się między 
sobą różnić m.in. konfiguracja sieci na 
jakiej startują. Konfiguracja ta dodatkowo 
różnić się może od specyfikacji fizycznej 
sieci, która użyta zostanie do testów. Nie 
zawsze bowiem istnieje komfort posiada-
nia stałej, wydzielonej i dedykowanej do 
celów testowania automatycznego sieci i 
urządzeń. Co więcej, wystarczy wyobra-
zić sobie sytuację, podczas której test 
w połowie swojego działania napotyka 
nieoczekiwany problem i kończy swoje 
działanie. W takim wypadku sieć zmienia 
swój stan, swoją konfigurację, a co za 
tym idzie, kolejne testy startują na sieci w 
nieoczekiwanym stanie. Wtedy wyników, 
jakich nam dostarczają, nie możemy być 
pod żadnym względem pewni. Również 
same testy zmieniają konfigurację sieci. 
Sposobem na rozwiązanie tego proble-
mu jest podział samych testów na sekcje 
wykonywane zależnie od stanu, z jakim 
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poprzednie się zakończyły. Test możemy 
podzielić na następujące sekcje:

1. konfiguracja startowa,
2. konfiguracja testowa,
3. operacje testowe,
4. czynności porządkowe.

Podczas konfiguracji startowej, dopro-
wadzamy urządzenie do stanu, w jakim 
chcielibyśmy, by test je zastał. Ta faza 
upewnia nas, że test, bez względu na to, 
w jakim stanie urządzenie się znajduje, 
rozpocznie się na oczekiwanej konfigu-
racji.

Następnie wykonana zostaje konfigura-
cja testowa, ustawiająca urządzenie w 
stan testowy. Po pomyślnej konfiguracji 
testowej następuje wykonanie testu wła-
ściwego. Jeśli nie nastąpi podczas niego 
nic niespodziewanego, wykonane powin-
ny zostać czynności porządkowe przy-
wracające urządzenie do stanu umożli-
wiającego jego dalsze używanie. 

Drugim zagadnieniem wartym uwagi 
jest zbieranie logów. Proces ten okazuje 
się szczególnie przydatny w momencie 
wykrycia przez test automatyczny błęd-
nego zachowania urządzenia lub syste-
mu NMS. Tak samo, jak we wcześniej 
wymienionych czynnościach, zbieranie 
logów jest ściśle związane i zdetermino-
wane przez samo urządzenie. 

Jednakże możemy wymienić trzy popu-
larne rozwiązania. 

W pierwszym logujemy się zdalnie np. 
przy pomocy biblioteki SSH do urządze-
nia i wykonujemy w shellu program tail -F 
na interesującym nas pliku. W ten sposób 
odczytujemy na bieżąco zawartość pliku, 
którą możemy zapisywać lokalnie jako jej 
kopia. Podejście to zapewnia nam posia-
danie logów, nawet do momentu zawie-
szenia się urządzenia. 

Innym podejściem jest nasłuchiwanie 
portu na który urządzenie, a dokładniej 
program działający na nim, wysyła swoje 
logi. 

Trzecie podejście jest najprostsze, pole-
ga na skopiowaniu z urządzenia intere-
sujących nas logów, lub skopiowanie ich 
po uprzednim ich wygenerowaniu. Temat 
automatyzacji testów platform sieciowych 
nie został oczywiście wyczerpany, ale ar-
tykuł ten powinien stanowić przyzwoity 
wstęp do omawianego zagadnienia.

Podsumowanie

Automatyzacja testów jest istotnym ele-
mentem procesu testowania oprogramo-
wania.

Do problemu możemy podejść w różny 
sposób. Jest on zależny od testowanego
produktu, organizacji w zespole, we-
wnętrznego procesu firmy etc. Naj-
ważniejszym  celem automatyzacji jest 
odciążenie zespołu testerskiego oraz za-
pewnienie powtarzalności testów. ASTF 
powinno być zatem hermetyczne, odpor-
ne na zmiany w oprogramowaniu. Czę-
sto warto poszukać rozwiązań gotowych, 
jak np. przedstawiony Jenkins, których 
development oraz utrzymanie nie będzie 
kosztować. 

Środowisko powinno być zaprojektowa-
ne w sposób, który będzie minimalizował
czas poświęcony na tworzenie kolejnych 
scenariuszy testowych oraz jego utrzy-
manie.

ASTF powinien być również odporny na 
różnego rodzaju niespodziewane sytu-
acje, zapewniając stabilność środowiska 
i jego bezawaryjność. Mając zapewnione 
powyższe warunki testerzy będą mo-
gli skupić się na zadaniach testerskich 
wymagających czynnika ludzkiego oraz 
implementacji kolejnych automatycznych 
scenariuszy testowych, zapewniając tym 
samym lepszą jakość oprogramowania.

Oczywiście temat automatyzacji testów 

zarówno interfejsu użytkownika, jak i 
platform sieciowych, nie został w niniej-
szym artykule wyczerpany. Mamy jednak 
nadzieję, że może podsunąć parę pomy-
słów i częściowo przekonuje czytelnika, 
że warto zainwestować czas w dobry 
projekt środowiska do testów automa-
tycznych. 
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Abstrakt

Testowanie oparte o ryzyko jest najstar-
szą, najbardziej naturalną i jedną z naj-
bardziej skutecznych strategii testowa-
nia, która niestety jest pomijana przez 
większość firm oraz zespołów podczas 
ustalania taktyki testowania, estymacji 
poszczególnych zadań i przypisywania 
zasobów ludzkich. Podstawowymi czyn-
nikami ryzyka jest prawdopodobieństwo 
wystąpienia awarii oraz koszt, jaki po-
niesie organizacja w przypadku jej wy-
stąpienia. Pierw-
szy z czynników 
zależy od spraw 
technicznych; dru-
gi jest czynnikiem 
biznesowym. Jako 
inżynierowie mo-
żemy analizować 
ten pierwszy, nato-
miast, aby zbadać 
czynnik biznesowy 
wymagana jest 
wiedza sponso-
rów, użytkowników 
etc. W niniejszym 
artykule zostanie 
pokazane podej-
ście oraz aplikacja, 
która oprócz za-
rządzania testami 
umożliwia auto-
matyczne badanie 
poziomu ryzyka 

dostarczając nam informacji dotyczą-
cych najbardziej ryzykownych wymagań, 
obszarów, testów itd. Otrzymane dane są 
wynikiem analizy kilku różnych czynni-
ków (na różnych okresach czasu) i mogą 
posłużyć jako cenna informacja podczas 
m.in. ustalania planu testów, estymacji 
oraz prioretyzowania zadań, oceny goto-
wości produktu etc.
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Wstęp

Testowanie w oparciu o ryzyko jest stra-
tegią, którą możemy bez trudu zaimple-
mentować w każdym projekcie, priorety-
zuje zadania opierając się na poziomie 
ryzyka, który jest eksponowany w ciągu 
całego cyklu życia oprogramowania. 
Dodatkowo identyfikuje prawdopodo-
bieństwo i konsekwencje awarii (stra-
ty finansowe, utrata zaufania klientów, 
uszkodzenie tożsamości firmy itd.) oraz 
nadzoruje postęp prac opierając się 
głównie na danych statystycznych prze-
chowywanych np. w bazie danych, gdzie 
wyniki są aktualizowane po każdym wy-
konaniu.

Podczas realizacji ww. strategii kładzie-
my nacisk na naszych ostatecznych 
klientów, ponieważ spędzamy większość 
czasu na testowaniu elementów, któ-
re odgrywają kluczową rolę w naszym 
projekcie i funkcjonalności oraz na ele-
mentach, które najczęściej nie działały, 
co spowoduje, że dostarczony produkt 
będzie reprezentować wysoki poziom 
solidności i niezawodności w najbardziej 
istotnych momentach.

Cele

Głównym powodem, dla którego powin-
niśmy zdecydować się na skorzystanie 
z testowania opartego o ryzyko jest fakt 
o wiele szybszego obniżenia poziomu 
ryzyka w porównaniu z testowaniem kla-
sycznym (bez analizy ryzyka). Aby zapo-
znać się ze szczegółami zapraszam do 
przeczytania następującego artykułu [1].
 
Kolejnym ważnym argumentem jest unik-
nięcie przeszacowania i niedoszacowa-
nia czasu potrzebnego na przetestowa-
nie danych obszarów, komponentów itd. 

Rysunek 1. Porównanie czasu szacowanego dla zadań w przypadku testowania klasycznego i opartego o ryzyko

W tym przypadku korzystamy z prostej 
zasady: tam gdzie poziom ryzyka jest wy-
soki/niski testujemy więcej/mniej. Kiedy 
nie znamy poziomu ryzyka przeznacza-
my mniej więcej tyle samo czasu i uwagi 
na każdy z komponentów (Rysunek 1).

Dodatkowo strategia wypełnia fundamen-
talne zasady testowania tj. ujawnianie 
błędów, wczesne testowanie, wykrycie 
obszarów kumulujących błędy, uniknięcie 
paradoksu pestycydów. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, iż wysoki poziom 
ryzyka reprezentowany przez dany ob-
szar lub komponent jest potencjalnie ob-
szarem zawierającym dużą liczbę defek-
tów a więc testowanie skoncentrujemy 
od razu na ryzykowne funkcjonalności. 
Testowanie tych najbardziej ryzykownych 
pociąga za sobą nie tylko wykonanie ist-
niejących testów manualnych, ale także 
zastosowanie testów eksploracyjnych tj. 
testowanie w parach, sesje Dojo, testy 
eskperckie i inne co dowodzi uniknięciu 
paradoksu pestycydów.

Co więcej, testowanie w oparciu o ryzyko 
w metodologiach klasycznych spowoduje 
wprowadzanie mniejszej liczby defektów 
za pomocą technik prewencyjnych, nato-
miast w metodologiach iteracyjnych zna-
lezienie większej liczby defektów dzięki 
technikom reakcyjnym.

Oprócz ww. faktów należy zwrócić uwa-
gę, że zadowoleni będą nie tylko końco-
wi klienci, ale także zespół zarządzający. 
Zminimalizowany wysiłek wymagany do 
fazy testowania oraz obniżone ryzyko 
wystąpienia awarii na końcu cyklu ży-
cia oprogramowania powoduje redukcję 
cyklu i pozwala na agresywniejsze wy-
puszczanie produktu. Jeśli chodzi o in-
żynierów najbardziej korzystnym faktem 
będzie zwiększenie wydajności podczas 
testowania oraz podwyższone prawdo-
podobieństwo wykrycia defektów pod-
czas wczesnych faz.
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Rysunek 2. Przykładowa infrastruktura systemu wykrywającego ryzyka

Implementacja

Realizacja testowania w oparciu o ryzyko 
jest prosta, elastyczna i dostosowująca 
się do każdego rodzaju projektu, ponie-
waż jest całkowicie niezależna od plat-
formy, języka programowania, metodolo-
gii, sposobu testowania, typu testów itd. 
Najważniejsze są wyniki testów oraz apli-
kacja, która będzie przechowywać dane 
oraz kontrolować poziom ryzyka. 

Dla metodologii klasycznych najważniej-
sze jest rankingowanie wymagań od sa-
mego początku trwania projektu; można 
to zrobić na wiele sposobów; jednym z 
nich jest ocena każdego wymagania pod 
względem złożoności technicznej oraz 
prawdopodobieństwa zmiany. Ocena 
powinna być liczbowa (np. 1 - najwyższe 

ryzyko, 5 - najniższe ryzyko) bądź słow-
na. Następnie tworzymy ranking mnożąc 
obydwie (lub więcej) wartości i dla tych 
zajmujących najwyższe miejsce w ran-
kingu stosujemy techniki statyczne tj. 
inspekcje, przegląd techniczny itd. Pra-
widłowe zastosowanie technik prewen-
cyjnych spowoduje wprowadzenie mniej-
szej liczby defektów w kolejnych fazach. 
Najczęstszym i najbardziej kosztownym 
błędem jest rozpoczęcie testowania do-
piero po zakończeniu kodowania. Oprócz 
stosowania technik statycznych możemy 
także zastanowić się przypisaniem odpo-
wiednich (najbardziej doświadczonych) 
osób do realizacji najbardziej ryzykow-
nych wymagań.

W przypadku metodologii iteracyjnych 
(przeważnie) nie będziemy mieć za dużo 

czasu na techniki prewencyjne, dlatego 
też powinniśmy się skoncentrować na 
naprowadzeniu technik reakcyjnych w 
miejsca najważniejsze z punktu widzenia 
projektu oraz podejrzane o posiadanie 
największej liczby defektów. Aby to było 
możliwe powinniśmy przeprowadzić ma-
nualną i/lub automatyczną analizę ryzy-
ka. Zautomatyzowana analiza oznacza 
inwestycję, która zwróci się po pewnym 
czasie pod warunkiem, że testy auto-
matyczne (regresyjne) pisane podczas 
iteracji (sprintów) mają odpowiednio wy-
soki priorytet, ich kod posiada taką samą 
jakość jak kod produktu, są kontrolowa-
ne oraz istnieje odpowiednia strategia, 
dzięki której wykryjemy testy fałszywie 
failujące/przechodzące. A więc auto-
matyczna analiza głównie opiera się na 
aksjomacie metodologii iteracyjnych, tj. 
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Rysunek 3. Przykładowe wydruki z bazy danych

Rysunek 4. Przykładowy raport dla kadry zarządzającej

automatyzacji testów regresyjnych. Naj-
lepiej jeśli ta automatyzacja jest realizo-
wana na poziomie kodu (z pominięciem 
GUI), tzn. wewnątrz testu są wywoływa-
ne metody naszego produktu a zwrócony 
wynik jest sprawdzany asercjami, które w 
przypadku odchyleń zaznaczają test jako 
nie przechodzący i wyświetlają/logują 
odpowiednią przyczynę.

Na samym początku należy rozpocząć 
od stworzenia infrastruktury, która umoż-
liwi nam uzyskanie automatycznej anali-

zy ryzyka. Przykładowe rozwiązanie zo-
stało pokazane na rysunku 2.

Jednym z dwóch najważniejszych ele-
mentów jest posiadanie bazy danych, w 
której będziemy przechowywać wyniki te-
stów, wymagania, powiązania pomiędzy 
nimi i inne w zależności od stopnia za-
awansowania systemu. Baza danych po-
winna umożliwić nam dużą dowolność w 
przeszukiwaniu różnego rodzaju danych 
np. historię wykonań każdego z testów, 
stan testów dla dowolnej wersji systemu, 

pokrycie wymagań przez testy, liczbę 
testów pokrywających dane wymagania 
itd. Przykładowe wydruki można zoba-
czyć na rysunku 3. Kolejnym krokiem jest 
zaimplementowanie aplikacji, która bę-
dzie analizować dane oraz automatycz-
nie konstruować raporty o poziomach ry-
zyka (rysunek 4, 5) dla inżynierów, kadry 
zarządzającej itd. W przypadku raportów 
dla kadry zarządzającej najważniejsze 
jest pokazanie postępu prac oraz kie-
runku w jakim idzie projekt np. co sprint; 
raporty dla inżynierów powinny zawierać 
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zdecydowanie więcej danych i być two-
rzone codziennie i/lub na żądanie.

Analizę danych należy rozpocząć od sa-
mego kontrolowania (dla dowolnie zada-
nego okresu czasu): procentu failowania 
każdego z testów, średniego procentu fa-
ilowania testów dla każdego wymagania, 
średniego procentu failowania testów dla 
sprintów, regresji, nowych funkcjonal-
ności itd., średniego procentu failowa-
nia wymagań (na podstawie odpowia-
dających testów) dla sprintów, nowych 
funkcjonalności, regresji itd., średniego 
procentu failowania wymagań (na pod-
stawie odpowiadających im testów) dla 
obszarów produktu. Dodatkowo do ana-
lizy możemy (a raczej powinniśmy) dołą-
czyć: liczbę testów pokrywających dane 
wymaganie, komponent, funkcjonalność, 
sprint itd., analizę statyczną kodu, liczbę 
znalezionych defektów, złożoność wy-
magań i inne w zależności od stopnia za-
awansowania aplikacji. Im większa liczba 

Rysunek 5. Przykładowy raport dla inżynierów
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czynników zostanie wzięta pod uwagę 
tym dokładniejszą analizę otrzymamy.

Oczywiście sposób implementacji aplika-
cji, analizowania danych oraz tworzenia 
raportów jest dowolny, najważniejszy jest 
fakt, aby dane jasno i wyraźnie wskazy-
wały gdzie znajdują się potencjalne ryzy-
ka.

Co zrobić z wynikami analizy?

Kiedy już nasz system działa i tworzy ra-
porty należy pamiętać aby nie opierać na 
nich całej strategii testowania, ponieważ 
fałszywie failujące/przechodzące testy 
mogą nas skutecznie zbić z tropu. Do-
datkowo powinniśmy sprawdzić miejsca, 
które są pokryte przez stosunkowo małą 
liczbę testów, przeanalizować testy któ-
re nigdy nie failowały, stale i sukcesyw-
nie obniżać procent failowania testów 
co pozytywnie wpłynie na cały produkt. 

Podczas analizy należy brać wyniki z 
różnych okresów czasu, najlepiej prze-
krojowo tj. rok, pół roku, ostatni miesiąc, 
tydzień itd., co pozwoli nam na odczyta-
nie aktualnego trendu; jeśli poziom ryzy-
ka spada to jesteśmy na dobrej drodze. 
Kiedy już dojdziemy do wniosku które ob-
szary są potencjalnie ryzykowne to: po-
wtórzmy egzekucję istniejących testów 
manualnych np. przez osobę która nie 
miała wcześniej kontaktu z tym obsza-
rem, zastosujmy techniki eksploracyjne 
np. testowanie w parach, sesje Dojo itd., 
przeprowadźmy testy eksperckie, wy-
konajmy testy integracyjne, poprawmy 
proces np. za pomocą TPI (Test Process 
Improvement). 
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Historia udanej 
automatyzacji
Testowanie w oparciu o 
warstwowo zorganizowane 
słowa kluczowe

Autorzy: Piotr Januszek, Monika Januszek

Wprowadzenie

Większość testerów zetknęła się w swo-
jej karierze z problemem automatyzacji. 
W dzisiejszych czasach automatyzacja to 
nie tylko przydatna możliwość, ale wręcz 
wymóg, którego zignorowanie może za-
grozić powodzeniu całego projektu.

W trakcie swojego życia aplikacje roz-
rastają się, sprawiając, że manualne te-
sty regresji stają się niewydajne, a ilość 
pracy potrzebna do wykonania pełnego 
przebiegu testowego wzrasta w zastra-
szający sposób wraz z poszerzaniem 
zakresu aplikacji. Dzięki automatyzacji 
wysiłek konieczny do przetestowania da-
nej aplikacji daje się utrzymać na akcep-
towalnym poziomie.

Niestety, automatyzacja przeprowadzona 
nieskutecznie może okazać się równym 
- o ile nie większym – zagrożeniem dla 
projektu, co jej brak. W wielu wypadkach 
automatyzacja przeprowadzana jest 
spontanicznie, bez gruntownego prze-
myślenia i zaplanowania strategii.

Najpoważniejsze problemy w skutecz-
nym wprowadzaniu automatyzacji, z ja-

O Autorach: 

Monika Januszek zajmuje stanowisko 
analityka QA w firmie hybris Polska. Na co 
dzień zajmuje się prowadzeniem projek-
tów testowych w metodologiach zwinnych 
i rozwojem procesu testowego. Aktywnie 
uczestniczyła w procesie tworzenia działu 
QA w obecnej firmie. 

Certyfikowany tester i programista (SCJP, 
ISTQB), przyczyniła się do powstania 
prezentowanej metodologii.

Piotr Januszek jest analitykiem QA w firmie 
hybris GmbH, specjalizuje się w automatyzacji 
testów. 

Rozpoczął karierę jako inżynier oprogramowa-
nia, na pracę magisterską wybrał temat auto-
matyzacji testów używających słów kluczo-
wych. Praca zakończyła się prototypem, który z 
sukcesem zaimplementował przy użyciu Robot 
Frameworka oraz Selenium.
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kimi się zetknęliśmy to:

─ Brak przejrzystości – Wśród 
osób bez zaplecza technicznego auto-
matyzacja może być postrzegana jako 
„czarna magia”. Zrozumienie testu auto-
matycznego wymaga umiejętności pro-
gramistycznych, konfiguracji środowiska 
developerskiego.

─ Bardzo często automatyzacja 
uważana jest albo za jedyne słuszne roz-
wiązanie, albo za zbędny wysiłek.

─ Trudne w użyciu narzędzia – 
Bardzo często tworzenie testów auto-
matycznych wymaga pisania skryptów w 
jakimś języku programowania. Uniemoż-
liwia to osobom nie umiejącym programo-
wać pracę nad testami automatycznymi i 
podtrzymuje reputację „czarnej magii”

─ Koszty utrzymania testów – 
Wiele projektów automatyzacji testów 
upadło, ponieważ koszty utrzymania te-
stów przekroczyły zyski. Często nie mo-
dernizowane testy były wyłączane i auto-
matyzacja dawała w efekcie końcowym 
fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

─ Brak porozumienia pomiędzy 
programistami, testerami a analitykami 
– Każda profesja mówi odmiennym języ-
kiem, a ich cele różnią się od siebie. O ile 
nie zostanie ustalony wspólny słownik, 
ryzykujemy powstanie nieporozumień, 
które mogą doprowadzić do niezrealizo-
wania celu projektu.

Nasze doświadczenia pokazały nam, 
że nie zaadresowanie powyższych pro-
blemów znacznie zwiększa ryzyko nie-
powodzenia projektu automatyzacji. 
Dodatkowo, uznaliśmy, że zapewnienie 
przejrzystości testów automatycznych na 
wszystkich poziomach oraz wprowadze-
nie członków zespołu nie związanych z 
testowaniem do pracy przy automatyza-
cji testów znacznie zwiększyłoby szanse 
powodzenia projektu.

Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad wpro-
wadzeniem automatyzacji, firma miała 
już za sobą nieudane próby automaty-
zacji testów produktu techniką record 
– replay. Odziedziczyliśmy zestaw kilku 
tysięcy testów, które były zależne od 
siebie, i których utrzymanie kosztowało 
więcej niż były warte. Mieliśmy również 
doświadczenia z testami pisanymi w ję-
zyku Java, które były czytelne wyłącznie 
dla piszących je programistów.

Testowanie w oparciu o słowa kluczowe 
wydawało się dobrą drogą, jednak samo 
w sobie nie zapewniało potrzebnej nam 
przejrzystości.

Dlatego też sięgnęliśmy po wiedzę od 
dawna wykorzystywaną przez progra-
mistów i potraktowaliśmy projekt auto-
matyzacyjny jak każdy inny projekt in-
formatyczny, przenosząc sprawdzone 
praktyki inżynierii programowania (takich 
jak wprowadzenie uporządkowanych bi-
bliotek czy reużywalność komponentów) 
na grunt testów automatycznych.

Testowanie w oparciu o war-
stwowo zorganizowane słowa 
kluczowe

Decydując się na testowanie w oparciu 
o słowa kluczowe szybko zdaliśmy sobie 
sprawę z niedostatków tej metodologii. 
Postanowiliśmy pójść o krok dalej, w wy-
niku czego powstała koncepcja testowa-
nia w oparciu o warstwowo zorganizowa-
ne słowa kluczowe.

Warstwy

Nowością oferowaną przez naszą meto-
dologię jest wprowadzenie trzech warstw: 
biznesowej, sterowników i integracyjnej 
(niskiego poziomu).

Podział ten odzwierciedla trzy role, które 
w jakieś formie występują w każdym pro-
jekcie: analityków biznesowych, testerów 
oraz programistów. Każda warstwa od-
powiada celom i umiejętnościom jednej z 
tych ról ułatwiając im wsparcie testerów 
w procesie automatyzacji. Nadal jednak 
możliwa jest samodzielna praca testerów 
nad wszystkimi warstwami.

• Warstwa biznesowa opisuje 
funkcjonalność na najwyższym poziomie 
abstrakcji. Słowa kluczowe pisane są ję-
zykiem zbliżonym do naturalnego w ta-
kim stopniu, że używanie go nie sprawia 
problemów analitykom biznesowym.  Na 
tym poziomie opisywane są wymagania 
biznesowe, które są całkowicie niezależ-
ne od implementacji. Dzięki temu projekt 
testów może zostać wykonany zanim 
zostanie napisana pierwsza linijka kodu. 
Takie podejście prowadzi do powstania 
słownika słów kluczowych, właściwych 
dla danej aplikacji. Słownik ten jest 
wspólny dla wszystkich biorących udział 
w projekcie automatyzacji i wydatnie uła-
twia komunikację. 

Na  tym poziomie należy pominąć wszyst-
kie dane i szczegóły nieistotne z bizneso-
wego punktu widzenia. Słowa kluczowe 
znajdujące się w warstwie biznesowej re-
prezentują akcje, które użytkownik może 
wykonać na systemie.

Słowa kluczowe tej warstwy powinny się 
zmieniać jedynie wraz ze zmianą wyma-
gań biznesowych.

• Warstwa sterowników zawiera 
słowa kluczowe opisujące aplikację.  To 
tutaj następuje połączenie biznesowych 
założeń z komponentami aplikacji. War-
stwę tą charakteryzuje średni poziom 
abstrakcji –mówimy o konkretnych kom-
ponentach aplikacji, takich jak na przy-
kład formularz w wypadku strony web, 
czy też konkretny widok w aplikacji. Na 
tym poziomie uzupełniane są dane, które 
zostały pominięte w warstwie biznesowej 
tak, aby możliwe było wykonanie kon-
kretnych akcji.

Słowa kluczowe tej warstwy powinny się 
zmieniać wraz ze zmianami w interfejsie 
samej aplikacji; zmiany używanej tech-
nologii czy wymagań biznesowych nie 
powinny mieć znaczącego wpływu.

• Warstwa integracyjna to war-
stwa o najniższym poziomie abstrakcji, 
w której znajdują się najbardziej podsta-
wowe komendy – proste procedury wy-
wołujące atomowe operacje na aplikacji. 
Mogą (i powinny) być bardzo uniwer-
salne, choć są zależne od technologii, 
w jakiej napisana jest aplikacja. Bardzo 
często słowa te pisane są w sposób zro-
zumiały przede wszystkim dla osób zo-
rientowanych technicznie.

Każde słowo kluczowe zbudowane może 
być ze słów kluczowych tego samego lub 
niższego poziomu. Jedno słowo kluczo-
we zwykle składa się z co najmniej kil-
ku innych słów, choć mogą zdarzać się 
słowa opakowujące słowa niższego po-
ziomu. Zwykle taki zabieg stosuje się w 
celu ukrycia nieistotnych detali pomiędzy 
warstwami (takich jak np. szczegóły im-
plementacyjne).

Słowa z każdej warstwy należy najpierw 
stworzyć, a potem zaimplementować 
(wypełnić). Wraz z rozwojem testów au-
tomatycznych dla danej aplikacji, wzra-
stać będzie ilość dostępnych słów klu-
czowych. Z czasem, przy odpowiednio 
utrzymanej bibliotece słów kluczowych, 
dodanie kolejnego testu będzie mogło 
sprowadzać się do zbudowania go z od-



3940

Testwarez 2012

powiednio sparametry-
zowanych, istniejących 
już słów kluczowych 
niższego poziomu. 

Zaletą tak uporządko-
wanej struktury słów 
kluczowych jest to, 
że rozdziela poziomy 
abstrakcji, pozwalając 
wszystkim rolom zaan-
gażowanym w projekt 
na udział w procesie 
automatyzacji. 

Współpraca

Każdej z warstw słów 
kluczowych w natural-
ny sposób odpowiadają 
różne role w projekcie. 

Poruszanie się w pierwszej warstwie 
będzie najbardziej naturalne dla anality-
ków biznesowych oraz testerów projek-
tujących przypadki testowe. Swobodnie 
poradzą sobie oni z opisem aplikacji, 
nie powinni mieć też większych proble-
mów z implementacją słów kluczowych 
na tym poziomie. Włączenie analityków 
biznesowych zmniejsza ryzyko powsta-
nia przekłamań w testach wynikających 
z interpretacji wymagań przez testerów. 
Ułatwia także przeprowadzanie przeglą-
dów przypadków testowych.

Warstwa druga to naturalne środowisko 
testera. Porusza się on na co dzień po 
już istniejącej aplikacji. Dzięki słowom 
wyższej warstwy, zaprojektowanym 
przez analityków, korzysta on z jasno wy-
znaczonych ścieżek, które przekłada na 
język aplikacji.

Najniższa warstwa to domena programi-
sty. Tutaj następuje połączenie testu z 
konkretnymi elementami aplikacji. Zna-
jomość technologii ma tu ogromne zna-
czenie, a umiejętności programowania 
okazują się bezcenne podczas utrzymy-
wania porządku w słowach kluczowych, 
co jest szczególnie istotne na tym pozio-
mie, jako, że wydatnie zmniejsza koszty 
utrzymania testów. Jest wysoce wskaza-
ne aby słowa kluczowe najniższej war-
stwy były pisane, lub przynajmniej wery-
fikowane przez programistów. 

Należy podkreślić tutaj, że powyższe 
przypisanie ról do warstw w żaden spo-
sób nie wyklucza możliwości pracy nad 
dowolną warstwą. Analityk biznesowy 
może również pomóc w projektowaniu 

słów kluczowych warstwy sterowników. 
Sam projekt słów kluczowych tej warstwy 
nie wymaga dużej wiedzy technicznej, 
wymaga jednak znajomości aplikacji.

Programiści mogą pomóc w implemen-
tacji sterowników, a jeśli dostatecznie 
swobodnie czują się w samej aplikacji, 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby rów-
nież zaprojektowali słowa kluczowe dru-
giej warstwy. Dodatkowo, przegląd słów 
kluczowych drugiej warstwy przez pro-
gramistę zwykle pomaga dużo lepiej ją 
ustrukturyzować i zmniejszyć koszty jej 
utrzymania.

Testerzy zazwyczaj mają wystarczają-
ce umiejętności, aby wykonać projekt i 
implementację słów kluczowych każdej 
warstwy. 

Zaproponowany przez nas podział słów 
kluczowych na warstwy umożliwia współ-
pracę, elastyczne delegowanie zadań i 
wymianę wiedzy pomiędzy analitykami 
biznesowymi, testerami i programistami.

Implementacja

W naszej implementacji testów opartych 
o warstwowo zorganizowane słowa klu-
czowe wykorzystujemy RobotFramework  
[http://code.google.com/p/robotframe-
work/ ]. Dostarcza on nam mechanizm 
słów kluczowych oraz możliwość dosto-
sowania go do testowanego systemu. 
Umożliwia zarówno testowanie aplikacji 
webowych jak i desktopowych; wszystko 
zależy jednie od dostarczenia właściwe-
go narzędzia (biblioteki). RobotFrame-
work nie jest jedynym frameworkiem, 

który może zostać wykorzystany do im-
plementacji naszej metodologii. Został on 
wybrany jako najbardziej odpowiadający 
naszym potrzebom. 

W naszych projektach wykorzystujemy 
przede wszystkim bibliotekę Selenium, 
rozwijamy również bibliotekę pozwalają-
cą na testowanie webservice’ów. 

Jako, że framework to tylko rama, możli-
wości rozszerzania są niemalże nieogra-
niczone – wszystko zależy od dostęp-
nych narzędzi. 

Dodatkowo, jeśli dane narzędzie nie 
spełnia wszystkich oczekiwań, istnieje 
możliwość dostosowania go tak, aby do-
dać brakujące funkcje. 

Podsumowanie

Zaproponowana przez nas metodologia 
pozwala na efektywne wykorzystanie 
umiejętności analityków biznesowych, 
testerów i programistów w procesie auto-
matyzacji testów. Ze względu na wysokie 
koszty początkowe metodologia ta raczej 
nie nadaje się do wykorzystywania w nie-
dużych projektach.

Jej zalety pozwalają uniknąć wielu pro-
blemów trapiących duże projekty au-
tomatyzacyjne. Zastosowanie technik 
programistycznych zdecydowanie redu-
kuje koszty utrzymania testów automa-
tycznych, a podział na warstwy ułatwia 
testom podążanie za zmianami w apli-
kacji przy zachowaniu przejrzystości ich 
struktury. 
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Zwinne sposoby na 
trudnego klienta
Czyli jak zmieszać oliwę    
z wodą?

Autor: Kinga Krajewska

 O Autorce: 

Kinga Krajewska jest absolwentką Poli-
techniki Łódzkiej oraz Birmingham City 
University. 

Project Manager / ScrumMaster, aktu-
alnie na stanowisku Business Develop-
ment Manager-a w firmie Outbox zajmuje 
się rozwojem kompetencji, strategią oraz 
promowaniem działu Quality Assurance 
na rynku IT, a także działaniami sprzeda-
żowymi.  Wcześniej prowadziła projekty 
wewnętrzne w Roche Polska Sp. z o. o. 

Pasjonat i praktyk zwinnego wytwarzania 
oprogramowania szczególnie interesuje 
się tematem zapewniania jakości. 

Abstrakt

Artykuł jest prezentacją doświadczeń 
Zespołu ds. Testowania Oprogramowa-
nia po projekcie prowadzonym wewnątrz 
przy pomocy narzędzi i praktyk progra-
mowania zwinnego, a na zewnątrz wpi-
sującego się w kaskadowy plan pracy 
Klienta. 

Przedstawię najważniejsze punkty po-
zwalające testerom poznać istotę Agile 
i zaadaptować się do nowego środowi-
ska. 

Następnie pokażę, które elementy pro-
gramowania zwinnego pomagały nam w 
pracy, z jakich zasad korzystaliśmy oraz  
co finalnie udało się uzyskać z tej wybu-
chowej mieszanki. Zdradzę tylko, że nie 
będę zachęcać do karkołomnych prób 
ożenku Agile z Waterfall-em, ale poka-
żę jak wykorzystać praktyki jednego na 
randce z drugim.  

Wstęp 

Celem tego artykuły jest zaprezentowa-
nie doświadczeń projektowych jednego 
z zespołów Outbox, z punktu widzenie 
specjalisty ds. testowanie oprogramo-
wania. Przedmiotem projektu był rozwój 
systemu sprzedażowego dla klienta z 
branży telekomunikacyjnej. 

Dlaczego Agile? 

Naszym głównym obszarem zaintereso-
wania na projekcie był oczywiście wzrost 
poziomu jakości dostarczanych funkcjo-
nalności oraz samej pracy. Sen z po-
wiek spędzał nam duży odsetek niesku-
tecznych poprawek błedów zwracanych 
przez testerów Klienta, co przyczyniało 
się do złego obrazu firmy i działu QA oraz 
do frustracji programistów, a ta z kolei 
dalej pogłębiała przepaść we wzajemnej 
współpracy. Źródeł problemów doszuka-
liśmy się w scenariuszach pisanych w 
oparciu o bardzo ogólną dokumentację 
funkcjonalną, braku współpracy z Klien-
tem i z programistami, oraz w wiecznie 
fikcyjnych harmonogramach dostarcza-
nia kodu co powodowało opóźnienia i 
przestoje w pracy testerów. 

Lekiem na całe zło miał być Agile, coraz 
więcej mówi się o korzyściach płyną-
cych z programowania zwinnego, czemu 
my nie mielibyśmy skorzystać z bliskiej 
współpracy pomiędzy Zespołem a Klien-
tem, ze współpracy wewnętrznie w cross-
funkcjonalnym Zespole, elastycznej re-
akcji na zmiany, wzrostu produktywności 
i poziomu jakości i przede wszystkim z 
szansy na budowanie funkcjonalności  
naprawdę oczekiwanych przez Klienta. 
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Testowanie w Agile

Niestety samo powiedzenie sobie „bądź-
my Agile” nie zmienia rzeczywistości jak 
za sprawą czarodziejskiej różdżki; nawet 
bardzo chcąc okazało się, że nie tak ła-
two jest zrozumieć istotę i przestawić się 
na nowy system. 

W pierwszej kolejności dały o sobie znać 
prawie paraliżujące obawy przed nowym. 
Na plan wysunęły się pytania: Gdzie w 
tym wszystkim rola testera i testów sa-
mych w sobie? Czy jestem wciąż po-
trzebny/a? Czy zastąpi mnie automat? 
Jak budować Zespół z NIMI? – przecież 
to programiści. 

W niwelowaniu przerażenia pomocne 
jest dogłębne zrozumienie czym jest Agi-
le i jak się w nim odnaleźć. Na początek 
wymagane jest zrozumienie, że środek 
ciężkości przesuwa się z testowania 
do pojęcia budowy jakości. Konieczne 
w transformacji w stronę Agile jest wy-
mazanie wszystkich dotychczasowych 
dogmatów i praktyk oraz podejście do 
tematu jako biała kartka. Powinniśmy 
zapomnieć, że testing wpisuje się w plan 
sekwencyjny i zaczyna się kiedy kod 
jest już w pełni napisany; bezwzględnie 
należy zapomnieć, że rola testera ogra-
nicza się do pisania scenariuszy testo-
wych i raportowania defektów a jakość 
pracy mierzona jest liczbą zgłoszonych 
błędów; i co najważniejsze musimy wy-
mazać przekonanie, że testerzy nie biorą 
odpowiedzialności za kod kiepskiej jako-
ści. W Agile odpowiedzialność za jakość 
spoczywa na całym Zespole; nie ma pro-
gramistów, testerów, menadżerów – jest 
jeden Zespól, na równi odpowiedzialny 
za dostarczenie oczekiwanego produktu. 
Żeby w pełni skorzystać z zalet progra-
mowania zwinnego, należy zapomnieć 
o sposobie pracy w jakim organizowali-
śmy się dotychczas. Odejść od systemu 
„command & control” a zaufać „inspect & 
adapt”. Czynnikami sukcesu w pracy te-
sterskiej stają się współpraca z Klientem 
i z Zespołem, pro-aktywność objawiającą 
się w licznych pytaniach i wychodzeniu 
naprzeciw użytkownikom oraz programi-
stom, a także potrzeba ciągłego podno-
szenia swoich kwalifikacji i umiejętności. 

Mieszanie oliwy z wodą

Zrozumienie istoty Agile i chęć wypró-
bowania przez cały Zespół to jednakże 
dopiero połowa sukcesu.  Niezależnie 
od ilości szkoleń, publikacji czy forów 

branżowych poświęconych Agile, do jed-
nej grupy wciąż nie sposób dotrzeć. Jak 
przekonać do Agile klienta, dla którego 
lepsze jest wrogiem dobrego i który z 
uporem trzyma się sprawdzonych, kla-
rownych i łatwo wyobrażalnych modeli 
wytwórczych? 

Nasz trudny Klient to klient, który często 
zmieniał zdanie oraz terminy i nie zawsze 
sam wiedział czego chce, a co najważ-
niejsze klient, który wymagał ale niechęt-
nie dawał coś od siebie. Powszechną 
prawdą jest niemożliwość zmieszania 
wody z oliwą (tak jak niemożliwe jest 
mieszanie Waterfall z Agile)... chyba, że 
miesza się wyjątkowo szybko. 

Nie możemy mówić o pracy w Agile je-
śli nie mamy zaangażowania po stronie 
klienta. Możliwe jest jednak korzysta-
nie z praktyk i narzędzi programowania 
zwinnego oraz z zaszczepienia Agile 
jako sposobu myślenia w Zespole,  tak 
aby maksymalnie zoptymalizować swoją 
pracę, jednocześnie nie psując relacji z 
klientem, którego harmonogram pozo-
staje liniowy. Właśnie ze względu na brak 
całkowitego zaangażowania klienta oraz 
w danym momencie, początki z prak-
tycznym wykorzystaniem programowa-
nia zwinnego, u nas w sposób naturalny 
wyewoluował twór czerpiący z Kanbana 
i Scrum’a, wspierany w developmencie 
przez eXtremeProgramming. 

W dynamicznym środowisku, a takim 
niewątpliwie jest branża IT, planowa-
nie ustępuje empirycznemu procesowi 
kontroli oraz umiejętności adaptacji do 
środowiska i szybkiej reakcji na zmiany. 
Kontrola w Agile następuję podczas co-
dziennych spotkań Scrum, dzięki wykre-
som spalania oraz w czasie retrospektyw 
iteracji. Właśnie te narzędzia, w połą-
czeniu z tablicą kanbanową, „planning 
poker” wykorzystywanym do estymacji 
zadań i „Definition of Done”, znalazły za-
stosowanie na naszym projekcie. 

Największą jednak korzyść znaleźliśmy 
w transformacji mentalnej, w nauczeniu 
się współpracy i w jedności Zespołu, co 
jak w naczyniach połączonych zadzia-
łało też na Klienta. Dzięki warsztatom z 
programistami, na których omawiane są 
poszczególny punkty HLD – wymieniamy 
się opiniami i uzyskujemy wspólne zro-
zumienie tematu, a kwestie otwarte są 
natychmiastowo kierowane do Klienta, 
dzięki czemu luki analityczne pojawiają 
się na początku zamiast na etapie te-
stów integracyjnych, a Klient ma okazję 
przemyśleć czego dokładnie oczekuje. 
Pracujemy na „user stories” pisanych 
przez programistów i weryfikowanych 
przez nas dzięki czemu osiągamy więk-
sze zrozumienie nad opracowywanymi 
elementami. Ponadto, Zespół jest inter-
dyscyplinarny, w przypadku opóźnień z 
dostarczeniem kodu, testerzy zajmują się 
innymi aplikacjami dzięki czemu produk-
tywność jest zmaksymalizowana a klient 
usatysfakcjonowany. 

Podsumowanie

Opisany projekt momentami zbierał żni-
wo na zespole testerskim, zwłaszcza w 
początkach prób pracy w Agile, kiedy te-
ster zawieszony miedzy programistami a 
niesprzyjającym Agile Klientem sam bo-
rykał się z własnymi obawami w stosunku 
do programowania zwinnego. Rachunek 
zysków i strat jest jednak jednoznaczny. 

Udało się wyeliminować przestoje, zop-
tymalizować pracę i lepiej wykorzystać 
specjalistów QA, zwiększyć pokrycie 
kodu testami i poprawić jakość dostar-
czanego oprogramowania, zmniejszyć 
liczbę zwracanych poprawek po UAT 
(ponad 90% poprawek jest pozytywnie 
oceniana przez Klienta) – wszystko to 
sumuje się na satysfakcję Klienta oraz 
Zespołu – wspólnego Zespołu programi-
stów i testerów.  
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Scrum

Scrum jest prostym frameworkiem po-
zwalającym zespołom na iteracyjne do-
starczanie złożonych produktów i syste-
mów. 

Scrum opiera się na trzech filarach:

– Inspekcji, czyli analizie działań zespołu 
w poszukiwaniu możliwych usprawnień,
– Adaptacji, czyli wdrażaniu zidentyfiko-
wanych usprawnień,
– Przejrzystości, czyli uwidacznianiu pro-
blemów i ich rozwiązywaniu.

Procesy inspekcji i adaptacji nigdy się nie 
kończą, bo zawsze można coś uspraw-
nić lub zrobić lepiej.

Scrum opiera się też na idei tak zwane-
go „timeboxu”, dlatego wszystkie działa-
nia, w tym iteracja, mają ściśle określony 
czas trwania. Dzięki temu niemożliwe 
staje się pozorowanie postępu poprzez 
nieustanne przesuwanie „deadline’ów”. 
Praca odbywa się w iteracjach o stałej 
długości, a każda z nich ma dostarczyć 
działający produkt, który potencjalnie jest 
zdatny do wdrożenia produkcyjnego.

Zespół Scrumowy

Zespoły Scrumowe same organizują swą 
pracę, nie ma w nich relacji podwład-
ny-przełożony. Zespoły te muszą być 
interdyscyplinarne, czyli posiadać dość 
wiedzy i umiejętności, bo samodzielnie 
podołać zadaniom, których się podejmu-
ją. Zespoły te nie są związane z kompo-
nentami, produktami czy też konkretnymi 
typami zadań, ale mają za zadanie do-
starczyć funkcjonalności („cross functio-
nal feature teams”).

Zespół Scrumowy obejmuje Właściciela 
Produktu, Scrum Mastera oraz zespół 
developerski. Częstym błędem jest brak 
rozróżnienia zespołu Scrumowego i de-
veloperskiego i stawianie między nimi 
znaku równości. 

Typowy zespół developerski składa się z 
jednego do siedmiu programistów z róż-
nym poziomem doświadczenia, analityka 
biznesowego i testera, często zwanego 
po prostu „QA”. Oczywiście w różnych 
projektach i różnych organizacjach kształt 
zespołu Scrumowego będzie różny.

Rodzi się pytanie: jeśli typowy zespół de-
veloperski ma tylko jednego testera, co 
z jakością tworzonego oprogramowania? 
Praca z siedmioma programistami wyda-

Testwarez 2012



43 44

je się zadaniem karkołomnym dla testera. 
W dalszym ciągu prezentacji postaram 
się pokazać, że wcale tak nie jest.

Bez gwarancji sukcesu

Scrum jest tylko frameworkiem i jego 
użycie nie rozwiązuje automatycznie 
żadnego z problemów znanych z meto-
dyk tradycyjnych. Dzieje się tak z wielu 
powodów, niektóre z nich przedstawię 
w dalszej części. Wszystkie z nich prze-
kładają się na niską jakość tworzonego 
oprogramowania, a skrajnym przypadku 
na niemożność jego stworzenia.

Odpowiedzi na pytanie czemu się tak 
dzieje nie da się sprowadzić do proporcji 
między ilością testerów i programistów w 
zespole developerskim. Zasadniczą przy-
czyną jest niezrozumienie, czym jest rola 
testera, analityka i programisty w zespole 
Scrumowym, a ogólniej Agile’owym.

Mini-kaskada

Bardzo często zdarza się, że zespoły 
Scrumowe działają w kolejnych itera-
cjach jakby realizowały mini-projekty, 
posługując się przy tym kaskadowym 
podejściem. Najpierw analityk robi de-
sign wespół z głównym programistą, po-
tem programiści kodują rozwiązanie, na 
koniec tester próbuje je zweryfikować. 
Ponieważ iteracje są krótkie, szansa na 
poprawienie błędów jest minimalna. Do-
datkowe niebezpieczeństwo to pozornie 
niewielka dotkliwość opóźnień; przy krót-
kich iteracjach wydaje się, że łatwo bę-
dzie je nadrobić, ale bez zmiany sposoby 
pracy problem narasta i efekt może być 
gorszy niż w przypadku zastosowania 
Waterfalla lub V-modelu.

Widząc mini-kaskadę, tester powinien 
zaangażować się w analizę i kodowanie, 
promując rozwiązania takie jak Behavio-
ur Driver Developemt, Acceptance Test 
Driven Development czy Specification 
By Example. Powinien też wciągnąć w 
planowanie strategii testowej i projekto-
wanie testów cały zespół. Jeśli pisane są 
testy automatyczne, powinien przekonać 
programistów do pomocy przy ich two-
rzeniu i utrzymaniu.

Przyzwyczajenia

Zespół Scrumowy ma ograniczony czas 
iteracji na podejmowanie i wdrażanie 

decyzji. Tym łatwiej ulec pokusie kopio-
wania rozwiązań, które znamy. Tester, 
który borykał się z automatyzacją testów 
aplikacji o złożonym interfejsie użytkow-
nika może przekonać zespół, że tylko 
weryfikacja manualna ma sens. Progra-
mista, który pisał przez lata systemy typu 
„life-critical” może nakłonić kolegów do 
utopijnej próby zabezpieczenia się przed 
każdym potencjalnym błędem działania 
aplikacji.

Korzystanie z doświadczeń jest dobre, 
ale świadomy swej roli tester powinien 
szukać alternatyw i weryfikować swe 
opinie z resztą zespołu, a jeśli to moż-
liwe z testerami pracującymi w innych 
zespołach. Jeśli tester zdoła wciągnąć w 
tworzenie testów cały zespół, ryzyko ule-
gania przyzwyczajeniom spada.

„Standardy”

Posługiwanie się „standardami” może być 
równie niebezpieczne jak przyzwyczaje-
nia. Zgodność z normami i zaleceniami 
często jest wymagana i nieunikniona, 
natomiast użycie narzędzi lub rozwiązań 
tylko dlatego, że taki jest „standard prze-
mysłowy” prowadzi wyłącznie do pro-
blemów. Próba wdrażania „standardów” 
kończy się pisaniem niepotrzebnych te-
stów i użyciem niedopasowanych narzę-
dzi. Argumentem, który ma to uzasadniać 
jest stwierdzenie, że „wszyscy tak robią”.
Odrzucanie rozsądnych propozycji rów-
nież może być spowodowane wiarą w 
„standardy”, przy czym wtedy argumen-
tem użytym jest dla odmiany „nikt tak nie 
robi”.

Świadomy swej roli tester powinien być 
nie tylko zespołowym ekspertem w za-
kresie testowania i zapewnienia jakości, 
ale też zespołowym „adwokatem diabła”. 
Często wystarczy zadać parę kłopotli-
wych pytań, by dowiedzieć się, że zespół 
świadomie lub podświadomie wdraża 
„standardy” zamiast szukać optymalnych 
rozwiązań.

Niezrozumienie wymagań

Jeśli zespół nie rozumie celu, jaki próbu-
je zrealizować właściciel produktu, wtedy 
niezrozumiałe stają się jego wymagania 
i priorytety. W efekcie zespoły develo-
perskie skupiają się na tych elementach 
systemu, które są trudne i pozwalają wy-
kazać się wiedzą i umiejętnościami. Przy 
odrobinie pecha stworzona aplikacja, 

choć technicznie dopieszczona, słabo 
lub wcale nie spełnia oczekiwań klienta.
Zadaniem dla testera jest upewnienie 
się, że zespół jest w stanie przełożyć 
wizję właściciela produktu na zadania 
wykonywane w iteracji. W tym aspekcie 
rola testera i analityka w zespole łączą 
się. Tester powinien zadbać, by testy 
akceptacyjne opisywały oczekiwania 
klienta, a nie implementację systemu. Co 
więcej, programiści muszą rozumieć cel 
poszczególnych testów akceptacyjnych 
zanim zaczną cokolwiek kodować.

Zaburzona definicja jakości

Wiele zespołów grzęźnie w sprawdzaniu 
coraz bardziej wydumanych scenariuszy 
i rozwiązywaniu znalezionych przy tym 
błędów. Celem jest, oczywiście, wysoka 
jakość. Często też zespół dodaje coraz to 
nowe dodatkowe funkcjonalności, zgod-
ne z wizją produktu, ale zupełnie niepo-
trzebne, co powoduje lawinowy rozrost 
rejestru produktu i nakładu pracy.

Tymczasem kluczem w metodykach 
zwinnych i Scrumie jest możliwość uzna-
nia tworzonego oprogramowania za wy-
starczająco dobre zanim zrealizowane 
zostaną wszystkie historyjki z rejestru 
produktu. Wysoka jakość to nie brak błę-
dów, ale dobre dopasowanie do potrzeb 
klienta.

Rolą testera jest szukania balansu, czyli 
takiej ilości testów i takich narzędzi, by 
zorientować się kiedy produkt jest „wy-
starczająco dobry”. Tu znów rola testera i 
analityka łączy się: aby skupić się na we-
ryfikacji i walidacji tego, co istotne, trzeba 
zrozumieć oczekiwania klienta.

Specjalizacja

Ludzie świadomi swych umiejętności, 
często zaczynają się specjalizować w 
rozwiązywaniu określonego typu zadań. 
Pozornie podnosi to ich wydajność i sku-
teczność, ale ostatecznie prowadzi do 
katastrofy, ponieważ wąska specjalizacja 
wymusza, by jednostki podejmowały de-
cyzje, nie mając możliwości ich skonsul-
towania w zespole.

Tester i analityk są z reguły jedynymi spe-
cjalistami w swych dziedzinach w zespo-
le. Muszą nauczyć się delegować część 
swych zadań do programistów i siebie 
wzajemnie. Wyzwaniem jest pokonanie 
wiary, że programista to zły tester, oraz 
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niechęci programistów do pisania testów. 
Dobrym sposobem jest pair-program-
ming lub bardziej ogólnie rozumiana pra-
ca w parze: programista-tester.

Etykiety

Odejście od tradycyjnych metodyk nie 
eliminuje problemu „etykiet”, czyli pracy 
wyłącznie w zakresie roli, do której się 
zostało przypisanym.

Tester w zespole Scrumowym nie może 
nigdy powiedzieć „ja jestem tylko teste-
rem i kod mnie nie interesuje”. Jego za-
danie to już bowiem nie tylko pisanie i 
wykonanie testów, ale upewnienie się, że 
zespół napisze i wykona testy. Już nie jest 
osobą przypisaną do konkretnej roli, ale 
ekspertem w swej dziedzinie, pilnującym, 
by rola testera zaistniała w zespole.

Zła komunikacja

Każda metodyka wymaga dobrej komu-
nikacji, a te zwinne w szczególności, po-
nieważ zakładają minimum formalizmu 
promują werbalną wymianę informacji. 
Często jednak zespoły nie komunikują 
się skutecznie. Efektem jest narastająca 
sterta dokumentacji, stron Wiki, nieskoń-
czonej długości łańcuchy mailowe – ni-
czym w starym dobrym Waterfallu.

Tester powinien współpracować z anali-
tykiem by ten nie stał się jedyną osobą 
w zespole zdolną przełożyć język dome-
ny biznesowej na język używany przez 
programistów. Posługiwanie się Specifi-
cation By Example, praca w parach pro-
gramista-tester lub analityk-programista 
sprzyja poprawie komunikacji.

Złe użycie narzędzi

Wiele zespołów wbrew „Agile Manifesto” 
skupia się na wdrażaniu narzędzi, które 
mają ułatwiać im życie. Zdarza się, że 
programiści i testerzy wierzą, że pracu-
ją zgodnie z zasadami Behaviour Driven 
Development tylko dlatego, że do pisania 
testów używają frameworku wspierające-
go BDD. Zdarza się, że programiści od-
rzucają jakąś technologię tylko dlatego, 
że używane przez nich środowisko IDE 
nie ma wsparcia dla tej technologii.

Tester powinien pełnić rolę eksperta-nau-
czyciela, który nakłoni zespół, aby narzę-
dzia używane były wraz z praktykami, na 

potrzeby których zostały stworzone. Musi 
też wziąć udział we wdrażaniu nowych 
rozwiązań i narzędzi, by w razie potrzeby 
zadziałać jako „adwokat diabła” i zadać 
trudne pytania.

Rozbieżność celów

Gdy członkowie zespołu zaczynają się 
utożsamiać z rolami, jakie im przypisa-
no, pojawiają się rozbieżności w celach 
między testerem, programistami i anality-
kiem. Jeśli tak się stanie, zespół przesta-
je dostarczać działające oprogramowa-
nie. Zamiast tego dostarcza: dokumenty 
napisane przez analityka, kod napisany 
przez programistów oraz rezultat testów 
wykonanych przez testera. W praktyce, 
powstają mikro-silosy wewnątrz zespołu. 
A stąd już krok do zasłaniania się etykiet-
kami, braku zaufania, złej komunikacji.

Tymczasem w praktyce nie ma takiej oso-
by jak „tester” w zespole Scrumowym. 
Każdy członek zespołu developerskiego 
jest bowiem developerem, realizującym 
wymagane w czasie iteracji role.

Developer

Zespół Scrumowy ma być interdyscy-
plinarny. Dlatego członkowie zespo-
łu developerskiego muszą mieć różne 
umiejętności. W ten sposób w zespole 
developerskim pojawiają się tradycyjne 
role: programista, tester lub QA, analityk. 
Dojrzałość zespołów developerskich ob-
jawia się tym, że role te nie są przypisa-
ne do konkretnych osób, ale mogą być 
realizowane przez wszystkich członków 
zespołu.

Tester jako rola

Wspomniałem wcześniej o obawach od-
nośnie niekorzystnej proporcji między ilo-
ścią programistów i testerów w zespole 
Scrumowym. Jeśli przyjąć, że tester to 
rola, którą w razie potrzeb mogą pełnić 
wszyscy w zespole, problem zostaje wy-
eliminowany. To samo dzieje się z rolą 
analityka.

Rzecz jasna wciąż w zespole potrzebni 
są specjaliści z dziedziny testu i analizy. 
Istotne jest to, że w zespole Scrumowym 
osoby te skupiają się na zorganizowaniu 
zespołu tak, by dokonać analizy, by prze-
prowadzić testy – czyli aby zrealizować 
niezbędną rolę.

Rolę testera można też opisać jako ze-
staw kompetencji, jakie zespół musi po-
siadać, aby zadbać o jakość oprogramo-
wania. Z takiej definicji roli wprost wynika, 
że jej implementacja wymaga udziału 
wszystkich jego członków.

A zatem osoba zatrudniona jako „tester” 
niekoniecznie musi napisać i wykonać 
wszystkie testy, a wręcz nie powinna tego 
robić. Zamiast tego powinna pracować z 
programistami i analitykami tak, aby cały 
zespół w miarę swych możliwości był za-
angażowany w testowanie.

Warto zwrócić uwagę, że rola testera 
zdefiniowana w ten sposób jest odporna 
na wiele błędów wspomnianych wcze-
śniej. Zdanie każdej osoby w zespole 
się liczy, nie ma osób nieomylnych z racji 
noszenia tej czy innej etykiety, członko-
wie zespołu zmuszeni są do nieustannej 
komunikacji i współpracy. Nie powstają 
silosy, nie ma miejsca na specjalizację, 
nie powstaje mini-kaskada (chyba, że 
cały zespół będzie tego chciał). Ryzyko 
wybrania złych narzędzi i rozwiązań albo 
skupienia się na czymś nieistotnym jest 
zredukowane.

QA

Łatwo zrobić niewielki krok i rozszerzyć 
rolę testera w zespole Scrumowym do 
roli QA. W rzeczywistości w sprawnie 
działającym zespole rola ta pojawi się z 
inicjatywy osób mających doświadczenie 
testerskie. Zamiast skupiać się na pro-
dukcie i szukać w nim błędów, w ramach 
realizacji roli QA zespół starał się będzie 
zapobiegać powstawaniu błędów, będzie 
też ciągle dostrajał i usprawniał swój pro-
ces.

Ważne by pamiętać, że QA też jest rolą, 
realizowaną przez cały zespół, a do-
świadczony tester (lub QA) jest jedynie 
leaderem tych działań. Ponieważ cały 
zespół jest zaangażowany w realizację 
roli, w naturalny sposób wszyscy czują 
odpowiedzialność za wdrażanie jak naj-
lepszych rozwiązań.  
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 O Autorze: 

Zbyszek Moćkun – obecnie pracuje na 
stanowisku Head of QA Practice w firmie 
Cognifide. Pracował zarówno w dużych 
międzynarodowych korporacjach (Moto-
rola) jak i mniejszych, dynamicznie roz-
wijających się firmach (WeDo Technolo-
gies, Cognifide). Brał udział w projektach 
różnej wielkości dla różnych dziedzin (te-
lekomunikacja, finanse, medycyna). 

Testowaniem oprogramowania zajmuje 
się już ponad 7 lat, z czego ostatnie 4 lata 
testował/zarządzał procesem testowym 
używając metodyk zwinnych (głównie 
SCRUM oraz Kanban). Właśnie automa-
tyzacja i metodyki miękkie są głównymi 
obszarami jego zainteresowań. Współ-
założyciel PTaQ (Poznań Testing and 
Quality Group). 

Abstrakt

Jeszcze nie tak dawno więkoszośc te-
sterów szukała swojego miejsca w me-
todykach miękkich takich jak Scrum czy 
XP Programing. Jednak już teraz część 
zespołów dusi się w nich i stara się być 
jeszcze bardziej agile, często zaciągając 
ulepszenia z Kanbana. Mieszanie meto-
dyk mimo, iż daje bardzo dobre rezulta-
ty wymaga nieszablonowego podejścia 
również od działu QA. W artykule pokażę 
jak w Cognifide zdefiniowalismy proces 
testowy dla metodyk miękkich takich jak 
Scrum, Kanaban oraz ich kombinacji. 
Napiszę jak zarządzamy defektami, jak 
poradzilismy sobie z widocznością statu-
su projektu na Taskboard (w tym części 
powiązana z testami), dlaczego zaufali-
śmy testom eksploracyjnym, a w końcu 
jak mierzymy wydajność naszego proce-
su testowego.

Wstęp

W dynamicznym świecie IT nic nie jest 
wieczne. Jeszcze nie tak dawno zasta-
nawialiśmy się czy metodologie zwinne 
są w stanie wyprzeć standardowe proce-
sy takie jak RUP. Myśląc o metodykach 
zwinnych (Agile) często ograniczamy się 
do Scrum. To właśnie ona w tej chwili 
wiedzie prym na świecie, została zaim-
plementowana w większości firm, wypar-
ła procesy oparte o model waterfall czy 
model kaskadowy. Jednak modele opar-
te o te procesy ograniczały nas, tak samo 
w tej chwili część firm odbiera Scruma. 
Powoduje to, iż naturalnym kierunkiem 
stają się metodyki, które mają jeszcze 
mniej nakazów i są bardziej adaptacyj-
ne - zacznij z jak najmniejszą liczbą na-

kazów i dodaj nowe jeśli są potrzebne.  
Takie metodyki jak wspomniane w tytu-
le Kanban zdobywają ostatnio coraz to 
większą popularność. Główne założenia 
Kanbana to:

• Wizualizacja przepływu (work-
flow), czyli statusu poszczególnych za-
dań
• Ograniczenie pracy w toku (WIP 
- Work In Progress)
• Brak ograniczeń czasowych ta-
kich jak iteracje

Proces ciągłego doskonalenia (Continu-
ous Improvement) – często powiązany z 
akcjami z retrospektyw) jest tutaj dosko-
nałym przykładem, gdyż często prowadzi 
do mieszania metodyk i wymaga od nas 
niestandardowego podejścia podczas 
tworzenia procesów.

Problemy, z jakimi musielismy 
poradzić sobie w Cognifide

Podstawowym założeniem procesów w 
Cognifide jest wizualizacja statusu projek-
tu, czy też pojedyńczej iteracji za pomo-
cą Taskboarda. Wizualizacja ma zapew-
nić widoczność stanu wszystkich zadań, 
także podczas ich „pobytu” w dziale QA, 
wyeliminować potrzebę tworzenia rapor-
tów, czy też zapewnić wizualizację aktu-
alnie wykonywanych zadań przez osoby 
z QA. Taskboard miał za cel umożliwie-
nie menadżerowi projektu (TPM), czy 
też klientowi szybkie poznanie statusu 
projektu, czy też wybranych zadań bez 
potrzeby czytania dodatkowych raportów 
(na przykład z wykonania testów, czy też 

Artykuły Zbyszka dotyczące automatyza-
cji były publikowane między innymi przez 
magazyn „Testing Experience”. Autor wy-
stępuje jako prelegent na poznańskich 
grupach dyskusyjnych, ma też za sobą 
debiut na Testwarez w 2011 roku. 
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statusu funkcjonalności poprzez przeglą-
danie zgłoszonych błędów w narzędziu 
do zarządzania defektami –w naszym 
wypadku JIRA). Tak samo z aktywnością 
QA – taskboard miał pokazać nad czym 
obecnie pracujemy (testujemy, automa-
tyzujemy, ...), które zadaniazostały zaak-
ceptowane, a które odrzucone i wróciły 
do developmentu do poprawki.

Ponieważ zdecydowaliśmy się na testy 
eksploracyjne (o tym w dalszej części 
artykułu) musieliśmy znaleść sposób na 
zarządzanie nimi i usprawnienie ich, aby-
były jak najbardziej wydajne przy zapew-
nieniu odpowiedniej jakości. Chcieliśmy 
być pewni, że do klienta trafią zadania 
przetestowane,  mimo naturalnego zaku-
su ze strony TPM, aby wysłać do klienta 
funkcjonalość jak najszybciej, czasami z 
pominięciem fazy testów.

Dodatkowo nasz proces miał być mie-
rzalny (potrzebujemy metryk)  oraz powi-
nien być dość eleastyczny i uniwersalny 
– działać w oparciu o metodyki Scrum, 
Kanban, czy też tak zwanych Scrum-i-
nsipred (w naszym wypadku mieszaniny 
Scrum’a z Kanbanem).

Workflows (Przepływy) 

Pracę nad naszym procesem zaczeliśmy 
od workflowów. Jednak, aby je zdefinio-
wać musieliśmy odpowiedzieć sobie na 
pytanie – co znaczy dla nas słowo „done”. 
Kiedy możemy uznać, że skończyliśmy 
pracę? Nasza analiza wykazała, iż nie 
zawsze możemy liczyć na klienta, jednak 
niektórzy z nich chcą z nami współpraco-
wać, uczestniczyć w procesie. Zdefinio-
wanie stanu Done i wspólpracy z klien-

tem (tej rzeczywistej) jest dość ważne w 
metodyce Scrum, gdyż nie możemy za-
mknąć iteracji jeśli wszystkie zadania nie 
osiągną stanu Done. Ponieważ nie mo-
żemy założyć, że klient będzie zawsze z 
nami współpracował stanem końcowym 
dla nas został stan Tested – czyli taki, 
który oznacza, że dana funkcjonalność 
została zaakceptowana przez nasz QA. 
Na końcu workflowu pozostał jeszcze 
jeden stan Close, który został pozosta-
wiony klientowi. Jak się niestety okazało 
standardowe workflowy w JIRA nie speł-
niały naszych założeń – musielismy do-
dać nowe stany: Testing In Progress oraz 
Tested. Po kilku miesiącach zauważyli-
śmy, iż powyższy workflow działa dobrze 
tylko  w projektach, w których klient nie 
współpracuje z nami, w pozostałych nasi 
klienci nie zawsze potrafili zastosować 
się do naszego workflowu. Problemem 
okazała się nasza zmiana – dodatkowe 

stany. Otóż nasi klienci byli przyzwy-
czajeni do standardowego workflowu, w 
którym nie ma tych stanów, dlatego też 
często zaczynali używać funkcjonalno-
ści, które nie zostały skończone (Done), 
czyli ze stanu wcześniejszego Resolved, 
a nie Tested. Stan Resolved jest zaim-
plementowany w większości narzędzi i 
uchodzi za standardowy, który oznacza 
skończony. Dlatego też zmuszeni zosta-
liśmy przeimplementować nasz proces – 
przeniść stany QA przed stan Resolved, 
który to stał się naszym Done. 

Ponieważ dla potrzeb artykułu pominą-
łem zmiany w pozostałych częsciach 
(development, priorytyzacja, analiza wy-
magań,...) stworzony workflow okazał się 
dość rozbudowanym. Warto pamiętać, 
iż część zadań jakie są tworzone nie 
wymaga weryfikacji – służy na przykład 
do podzielenia pracy nad większym za-
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Rysunek 1. Proces tworzenia własnych workflowów



daniem czy też nie dotyczy klienta. Dla 
takich zadań sworzyliśmy jeszcze jedeń 
workflow – prosty, mający zaledwie trzy 
stany, bez stanów QA. Zadania z tym 
workflowem nie są też rozpatrywane pod 
kątem Done.

Zarządzanie zadaniami

Kolejnym krokiem było zdefiniowanie 
zasad zarządzania zadaniami do wyko-
nania, ustaleniem reguł ich przepływu 
pomiędzy stanami.  Na początku przyj-
rzeliśmy się błędom i oznaczyliśmy je 
według dwóch kryteriów:

• Akceptacyjne – czyli wszelkie 
błędy (bugs) czy usprawnienia (improve-
ments) znalezione podczas testowania 
nowej funkcjonalności (zadania).

• Regresyjne – czyli błędy odkryte 
dla oddanych już funkcjonalności - patrz 
znaczenie Done

Taki podział pozwolił przejść nam do 

następnego etapu – zbudowania dwóch 
warstw.  

Standard Issue Type (nazwa z JIRA) jest 
warstwą najwyższą określającą niezależ-
ne zadania, które mogą być zatwierdzone 
oddzielnie. Zaliczamy do nich takie za-
dania, jak ‘story’ (nowa funkcjonalność), 
usprawnianie do istniejących już funkcjo-
nalności, czy też błędy regresyjne. Sub 
Standard Issue Type (nazwa również 
z JIRA) jest warstwą zależną, zadania 
z niej muszą być zawsze podpięte pod 
zadania z wyższej warstwy (nie mogą ist-
nieć samodzielnie) jako tak zwane subs 
(sub-bug, sub-improvement, sub-task). 
Podsumowując Standard Issue Type jest 
po prostu kontenerem zawierającym (czy 
też podzielony) wiele mniejszych zada-
ń(Sub Standard Issue Type).

Bardzo dobrze obrazuje to przykład ‘sto-
ry’ (nowa funkcjonalność). W normalnym 
procesie testerzy znalezione błędy rapor-
towaliby jako nowe samodzielne zadania  
- błedy (na tym samym poziomie), co naj-
wyżej linkując je ze story które było te-

4748

Rysunek 2. Poziomy zadań oraz zależności między nimi

stowane. Takie podejście nie pozwalało 
na przeniesienie statusu funkcjonalności 
na Taskboard – bo po prostu nigdzie go 
nie ma. Aby go poznać trzeba odszukać 
wszystkie polinkowane zadania, lub też 
poprosić test menadżera  o raport z na-
szego narzędzia do zarządzania testami 
(TCM) – więkoszość z nich umożliwia już 
śledzenie statusu wymagań w zależności 
od statusu egzekucji testów. No, ale wte-
dy jesteśmy skazani na testy w oparciu 
o scenariusze testowe, a tego przecież 
nie chcemy.

Podpinanie wszystkich związanych za-
dań pod konkretne ‘story’ powoduje, iż 
otwierając daną funkcjonaloność (lub po-
przez jej status w przepływie) widzimy jej 
stan z punktu widzenia klienta. 

Oznacza to, iż wszelkie zaraportowane 
błędy, ulepszenia widocze są dopiero 
po otwarciu głównego zadania. Pozwa-
la to nam na bardziej realne spojrzenie 
na całą planowaną iterację oraz status 
głównych zadań, które nie zginą w tłumie 
wystawionych błędów akceptacyjnych 
(niestety często zdarza się tak, że do 
jednego głównego zadania wystawiamy 
po kilka i więcej błędów), a przez to jest 
również czytelna dla naszego klienta.

Przykład przepływu

W naszym przypadku, gdy story  jest 
brane z kolejki (stan Implemented, patrz 
wyżej) przez testera, jego stan jest zmie-
niany na „Testing in Progress”, przez co 
reszta zespołu widzi nad czym pracuje-
my. W czasie testów, tester raportuje w 
JIRA wszelkie ulepszenia czy też błędy 
pod testowaną funkcjonalnością jako 
subs. Po skończonej pracy podejmowa-
na jest decyzja do jakiego następnego 
stanu story powinno przejść. Jeśli nie 
został znaleziony żaden błąd story wę-
druje do stanu Resolved i czeka na akcję 
klienta (według nas jest Done i możemy 
np. zakończyć iterację jeśli akurat pracu-
jemy według Scruma). Jeśli błędy zostały 
znalezione, story wędruje z powrotem do 
developmentu wraz z zaraportowanymi 
pod nim błędami czy też ulepszeniami. 
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Rysunek 3. Poces testowy

Rysunek 4. Widok przykładowego Taskboarda

Programista może ponownie wysłać story 
do testów (do stanu implemented) tylko 
wtedy jeśli wszystkie zgłoszone pod nim 
błędy zostaną naprawione. Powodów dla 
tego działania jest kilka:

• Przełączanie się pomiędzy róż-
nymi funkcjonalnościami zabiera czas, 
jest ropraszające i wymaga wysokich 
umiejętności zarządzania czasem

• Testując pojedyńcze błędy moż-

liwe jest, iż nigdy nie zweryfikujemy czy 
tak naprawdę cała dana funkcjonalność 
działa wciąż poprawnie,

• Musimy pamiętać o propaga-
cji zmiany, gdyż naprawa błędu może 
wymusić ponowne przetestowanie całej 
funkcjonalności (dylematy restestu, poni-
żej)

• Klient chce działającą funkcjo-
nalność bez błędów, więc i tak wszystkie 

muszą być naprawione, bardzo często 
jedyną informacją jakiej oczekuje jest to 
pytanie: czy zdążymy na czas lub czy 
jest już gotowe do użycia

Gdy developer naprawi wszyskie znane 
błędy, story z powrotem zmiania swój stan 
na Implemented, skąd jest brane ponow-
nie do testów. Tym razem na podstawie 
dostępnych danych, czyli naprawionych 
błędów (subs), zmian dokonanych w ko-
dzie, czy też rozmowy z developerem 
musi podjąć decyzję, czy:

• Przetestuje tylko naprawione 
błędy

• Cała funkcjonalność wymaga 
ponownego przetestowania

• Przetestuje tylko naprawione 
błędy plus obszary zwiększonego ryzyka 
(wskazane np. przez developera lub na 
podstswie swojego doświadczenia czy 
też narzędzia pokazującego jak propa-
guje się wprowadzona zmiana).

Jeśli nie znajdzie nowych błędów, a na-
prawione zostaną zatwierdzone, story zo-
staje  wysłane do stanu Resolved.  Jeśli 
jednak pojawią się nowe błędy (zostaną 
zaraportowane jako subs dla testowanej 
funkcjonalności) lub naprawione zostaną 
odrzucone, story jeszcze raz musi wrócić 
do developmentu.

Powyższy proces wydaje się dość re-
strykcyjny. Ponieważ, nie wszystkie 
błędy muszą być naprawione od razu, 
na część z nich klient może poczekać, 
zostawiliśmy sobie małą furtkę. Błędy, 
które nie zostały naprawione (czy też nie 
chcemy ich naprawić teraz)są po pro-
stu wypinane ze story i konwertowane z 
Sub Standard Issue Type (błędy akcep-
tacyjne) na Standard Issue Type (błędy 
regresyjne), a story jest przesuwane do 
kolumnu Resolved (gotowe do odbioru 
przez klienta).

Opisany proces jest na tyle uniwersalny, 
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iż stosujemy go w Cognifide we wszyst-
kich typach projektów – od tych prowa-
dzonych za pomocą Scrum czy Kanban 
po projekty  „support services” (usługi 
wsparcia).

Taskboard

Skoro już opisalismy proces, zobaczmy 
jak wygląda nasz taskboard (rys. 4).

Kolumna oznacza stan każdego z zadań 
(dla lepszej czytelności wyświetlane są 
tylko zadania główne – Standard Issue 
Type). Widzimy od razu jakie zadania 
czekają na testy, którymi zadaniami dział 
QA obecnie się zajmuje lub też które już 
zatwierdził. Troszkę bardziej skompliko-
wana sytuacja jest z zadaniami odrzuco-
nymi – w naszym wypadku trafiają one 
ponownie do kolejki ToDo, jednak nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby stworzyć ko-
lejną kolumnę, która będzie pokazywać 
zadania odrzucone. 

Dodatkowo kolumny są posortowane za 
pomocą parametru rank (określa priory-
tet dla klienta), dzieki czemu na górze są 
zawsze najważniejsze zadania, które po-
winny być  brane jako pierwsze.

Wizualizacja taka pomoga nam spełnić 
jeszcze jedną ważną wytyczną meto-
dologi Kanban – ograniczenie „Work In 
Progress”. Dzięki wizualizacji możemy 
śledzić kolejki (liczby zadań w danym sta-
nie), a przez to odpowiednio reagować. 
Dotyczy to również działu QA, który cza-
sami może być też i wąskim gardłem.

Faza Liczba 
testów

Wykonane Passed Failed

Projektowanie 80 0 0 0
Dzień pierwszy 90 20 16 4
Dzień drugi 95 75 65 10
Dzień trzeci 120 75 73 2
Dzień czwarty 125 120 110 10

 Testy Eksploracyje

Proces testowy, który zdefiniowaliśmy i 
używamy powstał również w oparciu o 
nasze doświadczenie z różnymi podej-
ściami testowymi. Jak chyba u każdy te-
ster my także traktujemy podejście skryp-
towe (napisz skrypty wcześniej, później 
je wykonaj) jako referencyjne względem 
którego oceniamy inne. Wiąże się z nim 
też wiele problemów, z którymi nie mo-
gliśmy sobie poradzić (zresztą były one 
widoczne też w innych firmach, w których 
pracowałem lub poznałem). Ale może po 
kolei:

• Zaraportowane defekty – nigdy 
nie było tak, że wszystkie zaraportowane 
błędy były połączone z testami o statusie 
failed. Przez to sam raport z wykonania 
testów nie mówił wszystkiego, potrzebny 
był też dodatkowy z narzędzia do zarzą-
dzania defektami.

• Pokrycie – w naszym wypadku 
niemożliwym jest stworzenie 100% po-
krycia wymagań przez testy z uwagi na 
czynnik ludzki i wielość dostępnych opcji 
dla użytkownika. Dodatkowo część te-
stów (lub tytuły testowe) są tworzenie już 
wcześniej przez analityków jako kryteria 
akceptacji.

• Zmiany wymagań/kryteriów ak-
ceptacji – często wymagania lub kryteria 
akceptacji są zmienianie nawet w czasie 
iteracji (developmentu) podczas prób-
nych demo, czy też przez QA z różnych 
powodów – na przykład użyteczności

• Dylematy restestu – jak zarzą-
dzać retestem w skrytpingu? Często 
naprawiony błąd wymaga sprawdzenie 
też innych części systemu czy też rete-
stu całej funkcjonalności.  Powinniśmy 
stworzyć nowego test run’a z wybranymi 
skrytpami czy jeszcze raz zaraportować 
ich wykonanie w aktualnym? Jak wybrać 
testy i je szybko wyszukać?

• Jedno narzędzie do statusu – 
ponieważ postawiliśmy na Taskboard – 
jak przenieść wyniki z  TCM do Taskboar-
d’a? Pamiętajmy, że taskboard wyświetla 
status zadań na podstawie przepływu z 
JIRA.

• Faza projektowania skryptów 
testowanych – z mojego doświadcze-
nie jak i kolegów wiem, iż jest to jedna 
z najnudnziejszych zadań  testerskich, a 
przez to niewydajna.

Bardzo mądre zdanie zawarł James Bach 
w jednej ze swoich prezentacji [“The case 
against the test case” by James Bach]: 

“Test case number means nothing”

Bo tak naprawdę czym jest ilość testów? 
Poniżej przykład raportów z jednego z 
projektów w zaprzyjaźnionej firmie (rys. 
5).

Takie oto raporty z wykonania testów do-
stawał mój kolega developer od swojego 
zespołu testerskiego. Co  z nich wynika? 
Dla niego nic – wciąż nie wiedział jaki 
jest status funkcjonalności, które on two-
rzył (które zostały przetestowane, a które 
nie), ile jeszcze testy potrwają, gdyż co 
dzień ich liczba wciąż rosła. Czemu widzi 
nowe zaraportowane błędy w dniu w któ-
rym QA nie wykonał żadnych testów we-
dług raportu. Bardzo dobrze widać tutaj 
brak widoczności działania zespołu QA 
przez innych członków zespołu. Zasto-
sowanie Taskboarda i naszego procesu 
wyelimonowałoby ten problem.

Dlaczego testy eksploracyjne okazały się 
lepsze? Już sama definicja testów eks-

Rysunek 6. Liczba akcji wykonana przez QA w każdej iteracji
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ploracyjnych na pierwszym miejscu sta-
wia testera, jego zdolności i przeczucie. 
Można powiedzieć że testy eksploracyj-
ne idealnie pasują do jednego z punktów 
manifestu Agile „Individuals and interac-
tions over processes and tools [Agile 
Manifesto - http://agilemanifesto.org/]” 
czyli ludzie i interakcja ponad narzędzie i 
procesy. Właśnie testy eksploracyjne po-
mogły nam pokonać problemy, które wy-
stępowały w skryptingu, mogliśmy skon-
centrować się nad funkcjonalnościmai, 
zintegrować status testów z Taskboard, 
zarządzać czasem, być odpornym na 
zmienność wymagać czy też zwiększyć 
efektywność.  Szczególnie dobrze widać 
wyższość testów eksploracyjnych gdy 
wrócimy do dylematu retestu opisanego 
wcześniej.

Jeśli już zdecydowaliśmy sie na testy 
eksploracyjne musimy zadbać o ich ja-
kość czyli po prostu szkolić się. Możemy 
to robić na kilka sposobów. Warto poznać 
takie techniki jak Rapid Testing czy Ses-
sion Based Testing. Nie wolno też za-
pomnieć, że to praktyka czyni mistrza i 
wspólne ćwieczenia zwane Testing Dojo 
są najlepszą drogą nie tylko do wymiany 
wiedzy, ale też zbudowania zespołu czy 
standardów. 

Wszyskie techniki testów mają jedną 
wspólną cechę – potrzebę review. Jest 
to dość kosztowna praktyka i bardzo 
często pomijana, dlatego chcę zapropo-
nować bardzo tanie rozwiązanie, które 
bardzo dobrze zastępuje review – na-
zwaliśmy je cross testing. Otóż według 
naszego procesu odrzucone story po 
naprawieniu jeszcze raz wraca do testo-

wania. Naturalnym odruchem jest, aby 
to ten sam tester, który przecież poznał 
już funkcjonalność je retestował. Ale czy 
ten odruch jest prawidłowy? Otóż akcep-
tując ten odruch po pierwsze wprowa-
dzamy ryzyko do projektu – tylko jedna 
osoba z działu QA zna funkcjonalność. 
Jeśli jednak sprzeciwimy się naturze 
iwprowadzimy zasadę, iż retest powin-
na zawsze robić druga osoba nie tylko 
pozbędziemy się ryzyka, ale wprowadzi-
my element review. Drugi tester będzie 
miał okazję przejrzeć błędy wystawione 
przez pierwszego testera (zobaczyć jak 
testował, co znalazł, jakie techniki użył), 
czy też przejrzeć notatki (w części pro-
jektów stosujemy session based testing). 
Po reteście story przez drugiego testera i 
znaleznioniu niewykrytych błędów teste-
rzy powinni spotkać się i przeanalizować 
swoje testy. Jest to idealny przykład re-
view i wymiany doświadczeń, który nas 
praktycznie nic nie kosztuje. Dodatkowo 
cross-testing został bardzo dobrze przy-
jęty przez developerów, którzy bardzo 
cenią sobie to podejście, szczególnie 
dzięki znalezionym błędom – podczas 
retestu przy skomplikowanych story są 
znajdywane nowe błędy, jest inne spoj-
rzenie i story dostarczone przez nas na 
końcu jest naprawdę wysokiej jakości. A 
dodatkowo uzyskaliśmy element review i 
wymiany wiedzy pomiędzy testerami. 

Metryki

Jak każdy proces, także ten obowiązują-
cy w Cognifide powinien być mierzalny i 
kontrolowany. 

Ponieważ nasz proces opiera się na 
przejściach pomiędzy stanami workflo-
wu, jest to idealne miejsca do mierzenia. 
Akcjami wykonywanymi przez QA jest 
zatwierdzenie lub odrzucenie danej funk-
cjonalności (czyli przeniesienie do stanu 
Resolved lub Reopen ze stanu Testing 
in Progres). Jeśli spróbujemy zmierzyc 
ilość takich akcji otrzymamy taki oto wy-
kres (rys. 6).

Wykres pokazuje nam liczbę akcji akcep-
tacji zadań do liczby odrzuceń. Z wykre-
su tego odczytujemy dwie metryki opisa-
ne poniżej.

Poziom akceptacji

Poziom akceptacji jest to stosunek akcji 
akceptacji do wszystkich (akceptacji i od-
rzucenia), które wykonał QA. Metryka ta 
pokazuje nam jakiej jakości aplikację do-
starcza nam dział developmentu.  Oprócz 
jakości, która możemy mierzyć metryka 
ta pokazuje czy mamy problem w projek-
cie – jeśli jej wartość jest niska oznacza, 
iż mamy problem w projekcie:

• Pojawią się tak zwany ping-
pong pomiędzy działami dev i QA
• Mamy problem z jakością
• Zadania nie są kończone w 
sprincie (Scrum)
• Czas realizacji zadania jest nie-
akceptowalny (Kanban)

Prędkość testowania

Jest to suma wszystkich akcji QA podzie-
lona przez liczbę/czas spędzony na te-
stowaniu w danym projekcie. Metryka ta 
bardzo dobrze pokazuje, iż czas na prze-
testowanie danej funkcjonalności zależy 
od dostarczonej jakości. Czyli jeśli dosta-
niemy zadanie złej jakości, to będziemy 
je testować kilka razy, a więc poświęcimy 
wiele dodatkowego czasu. Jeśli nato-
miast zadanie to przyjdzie do nas tylko 
raz i zostanie od razu zatwierdzone bę-
dziemy mieć możliwość przetestowania 
następnych. 

Bardzo dobrze zależność jakości i czasu 
potrzebnego na przetestowanie określo-
nego zadania w swoim blogu opisał Cem 
Kaner [Cem Kaner blog on developsen-
se.com]. 

Testwarez 2012
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Bezstratna kompresja listy 
przypadków testowych 
przeznaczonych do 
wykonania w testowaniu 
regresywnym
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Badacz, Inżynier, Działacz.

Inżynier Testów w dziale Industrial R&D przedsiębior-
stwa Tieto Poland, gdzie zajmuje się m. in. czynnościami 
testowymi w przemyśle motoryzacyjnym.

Posiada doświadczenie głównie w dziedzinie: badań 
i rozwoju, telekomunikacji, informatyki, jakości i samo-
przywództwa. Jest członkiem i/lub wspiera około czte-
rech organizacji non-profit.

Uczestniczył w rozmaitych projektach i przedsięwzię-
ciach, głównie międzynarodowych, w tym naukowych.

Posiada zaawansowany stopień rozwoju osobistego – przyspieszony o kilka lat roz-
wój w stosunku do wieku, przynależność do górnych 21% populacji. Uzyskał bardzo 
wysokie miejsce w krajowym programie edukacyjnym dla kadry menedżerskiej, wy-
grał jedną z edycji krajowego konkursu o prestiżową praktykę, itd. 

Zdobył łącznie około czterdziestu certyfikatów z: zarządzania, angielskiego oraz te-
stowania oprogramowania. Jest autorem: niektórych rozwiązań wdrożonych w bizne-
sie, dwóch zgłoszeń patentowych, ponad 25 artykułów i 1 monografii.

Posiada wykształcenie w: zarządzaniu (niezależne opanowanie programu doktoratu z 
administracji biznesu), technologii (zaliczone trzy lata doktoratu z telekomunikacji).

Zainteresowania to: rozwój osobisty, działalność badawcza (przede wszystkim w 
dziedzinie: technologii informacyjnych, psychologii i ekonomii), i wiele innych.

Singiel, dwie siostry. Pochodzi ze Szczecina.

Abstrakt

Artykuł opisuje metodę bezstratnej kom-
presji listy przypadków testowych prze-
znaczonych do wykonania w testowaniu 
regresywnym. Proponowane rozwiązanie 
jest znamienne tym, że składa minimum 
dwa przypadki testowe w jeden na pod-
stawie analizy podobieństw między kro-
kami wykonania każdego z tych przypad-
ków, w tym, w zakresie zastosowanych 
identycznych rodzajów narzędzi testo-
wych oraz ustawień narzędzia testowe-
go, a także takiej konfiguracji narzędzia 
testowego, aby było możliwe jednocze-
sne zastosowanie różnych ustawień 
narzędzia testowego podczas jednego 
użycia narzędzia, bez zmiany kodu źró-
dłowego tegoż narzędzia. 

Praca rozpoczyna się przeglądem do-
stępnych strategii testów regresywnych 
ze szczególnym uwzględnieniem po-
stępowania z przypadkami testowymi. 
Następnie jest przedstawiona istota i 
przykład praktycznej realizacji tytułowej 
metody. Końcowy rozdział zawiera głów-
nie potencjalne korzystne skutki propo-
nowanej odmiany strategii testów regre-
sywnych. 
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Dostępne strategie testowania 
regresywnego

W oficjalnych materiałach organizacji 
ISTQB dotyczących certyfikowania te-
sterów oprogramowania na poziomie 
zaawansowanym [1], wśród typowych 
strategii testowania na str. 35, jest wy-
mieniony przykład strategii testów regre-
sywnych określony jako rozległa automa-
tyzacja. Do automatyzacji testów używa 
się najczęściej narzędzia do wykony-
wania testów (str. 92). Automatyzacja 
przyspiesza testowanie regresywne oraz 
pozwala zmniejszyć koszty wytwarzania 
oprogramowania (str. 88). Na str. 75 te-
goż dokumentu występuje stwierdzenie, 
że testy regresywne przeprowadza się po 
każdej zmianie oprogramowania. Zmiany 
w oprogramowaniu lub potrzeba pokrycia 
testowaniem regresywnym innych części 
kodu wymagają dodania przypadków 
testowych do testowania regresywnego 
(str. 108). Na str. 92 stwierza się, że przy-
padki testowe do zastosowania w regre-
sji oraz czas ich wykonania są wspierane 
przez narzędzia zarządzania testami. 

Według materiałów organizacji ISTQB 
dotyczących certyfikowania kierowników 
testów na poziomie eksperckim [2], wyko-
nywanie efektywnie zautomatyzowanych 
przypadków testowych zmniejsza ryzyko 
regresji (str. 13). Na str. 16 jest opisana 
strategia przeciwnej regresji, która opie-
ra się na założeniu, że cechy oprogramo-
wania, które działają prawidłowo obec-
nie, będą działać w kolejnych wydaniach 
oprogramowania. Efektywność strategii 
testów regresywnych ujmuje się jako 
odpowiednio szybkie wykonanie testów 
(str. 50). Do metryk implementacji i wy-
konywania testów oraz czynności na za-
kończenie testowania zalicza się procent 
przypadków testowych włączonych do 
testowania regresywnego (str. 57, 59).

Podsumowując, publicznie dostępne 
strategie testowania regresywnego – wy-
boru przypadków testowych do testowa-
nia regresywnego posiadają następujące 
właściwości:

• biorą pod uwagę co zostało 
zmienione w oprogramowaniu, w tym 
gdzie znaleziono błędy,

• przypadki testowe często pod-
legają automatyzacji, ponieważ są po-
wtarzalne,

• mogą być zróżnicowane w za-
leżności od funkcjonalnej domeny testów 

o różną postać danych testowych,

• przypadki testowe są z reguły 
priorytetyzowane w odpowiedzi na po-
trzeby klienta lub wartość ryzyka,

• czasami zbiór przypadków te-
stowych do testowania regresywnego 
jest uruchamiany, gdy zbliża się kamień 
milowy projektu lub dla nowego wydania 
kolejnej wersji oprogramowania,

• część strategii testowania re-
gresywnego bazuje na kodzie źródłowym 
(biało-skrzynkowe), pozostałe na ce-
chach oprogramowania (czarno-skrzyn-
kowe).

Przykładem publicznie dostępnego spo-
sobu wyboru przypadków testowych do 
testowania regresywnego jest obliczanie 
wartości ryzyka dla każdego przypadku 
testowego i włączenie do testowania re-
gresywnego tylko przypadków testowych 
posiadających wysoki poziom ryzyka, co 
jest opisane w 5-tym rozdziale (str. 61-86) 
pracy [3]. Jest to, dostępny w Internecie, 
najbardziej zbliżony do proponowanego 
wynalazku, sposób wyboru przypadków 
testowych do testowania regresywnego 
jaki udało się odnaleźć zgłaszającemu.

Publicznie dostępne sposoby wyboru 
przypadków testowych do testowania re-
gresywnego, odzwierciedlające wymie-
nione powyżej właściwości, są dostępne 
również w 4-tym punkcie (str. 31-32) ar-
tykułu [4].

Najnowszym patentem z dziedziny spo-
sobów otrzymywania przypadków te-
stowych do testowania regresywnego 
jest US 2011161936 (A1). Podejście to 
wykorzystuje pliki z kodem źródłowym i 
pliki konfiguracyjne - jest więc odmianą 
biało-skrzynkową – w celu zbudowania 
tak zwanych kontrolnych przypadków 
testowych mających na celu profilowanie 
zbioru istniejących przypadków testo-
wych.

Drugie rozwiązanie patentowe w tej dzie-
dzinie jest pokazane w CN 101859276  
(A) i adoptuje technologię hierarchiczne-
go cięcia na plastry, gdzie otrzymuje się 
różne poziomy przypadków testowych.

Patentem pokazującym metodę wyboru 
przypadków testowych do testowania 
regresywnego opartą na zmianach w 
jednostkach kodu źródłowego jest US 
2011/001642.

Istota metody bezstratnej kom-
presji listy przypadków te-
stowych przeznaczonych do 
wykonania w testowaniu regre-
sywnym

Tytułowa metoda jest bliżej objaśniona 
w oparciu o rysunek, na którym Fig. 1 
przedstawia schemat blokowy algorytmu 
bezstratnej kompresji listy przypadków 
testowych przeznaczonych do wykona-
nia w testowaniu regresywnym, którego 
warunki (określone w istocie wynalazku 
jako sprawdzenia) są ponumerowane 
cyframi 1 – 4, natomiast pozostałe bloki 
schematu - kolejnymi literami alfabetu.

W metodzie wszystkie kroki wykonania 
ze wszystkich przypadków testowych 
znajdujących się na pierwotnej liście te-
stów, zaprojektowanej przez testera na 
potrzeby wcześniejszych nieregresyw-
nych kampanii testowych, są zapamię-
tywane. Następnie spośród wszystkich 
przypadków testowych wybierane są 
minimum dwa przypadki testowe zawie-
rające największą liczbę kroków wykona-
nia. Następnie dochodzi do sprawdzenia 
1: czy jakiekolwiek kroki wykonania w 
tych przypadkach testowych korzystają z 
tego samego narzędzia testowego. Jeśli 
w sprawdzeniu 1 odpowiedź jest prze-
cząca, to wybrane wcześniej przypadki 
testowe o największej liczbie kroków wy-
konania są umieszczane na końcowej li-
ście przypadków testowych przeznaczo-
nych do testowania regresywnego oraz 
dochodzi do sprawdzenia 2: czy jakieś 
przypadki testowe nie zostały przeana-
lizowane. Jeśli w sprawdzeniu 2 odpo-
wiedź jest twierdząca, to dochodzi do 
ponownego wybrania minimum dwóch 
przypadków testowych zawierających 
największą liczbę kroków wykonania - 
dalszy przebieg algorytmu od tego mo-
mentu powtarza się. Jeśli w sprawdzeniu 
2 odpowiedź jest przecząca, to algorytm 
kończy się. Jeśli w sprawdzeniu 1 od-
powiedź jest twierdząca, to dochodzi do 
sprawdzenia 3: czy ustawienia narzędzia 
testowego są takie same. Jeśli w spraw-
dzeniu 3 odpowiedź jest twierdząca, to 
na końcowej liście przypadków testo-
wych jest umieszczany jeden przypadek 
testowy reprezentujący przypadki testo-
we korzystające z tych samych ustawień 
narzędzia testowego wraz z wszelkimi 
krokami wykonania, które nie stosują na-
rzędzi testowych. Jeśli w sprawdzeniu 3 
odpowiedź jest przecząca, to dochodzi 
do sprawdzenia 4: czy istnieje taka kon-
figuracja narzędzia testowego, aby było 
możliwe jednoczesne zastosowanie róż-
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Rysunek 1. Bestratna kompresja listy przypadków testowych przeznaczonych do wykonania w testowaniu regre-
sywnym  (Źródło: opracowanie własne).

nych ustawień narzędzia podczas jedne-
go użycia tego narzędzia testowego, bez 
zmiany kodu źródłowego narzędzia. Jeśli 
w sprawdzeniu 4 odpowiedź jest prze-
cząca, to dochodzi do umieszczenia na 
końcowej liście przypadków testowych 
minimum dwóch przypadków testowych 
wymagających niepołączonych różnych 
ustawień narzędzia testowego wraz z 
pozostałymi krokami wykonania nie sto-
sującymi narzędzia. Jeśli w sprawdzeniu 
4 odpowiedź jest twierdząca, to dochodzi 
do połączenia różnych ustawień  narzę-

dzia testowego pochodzących z różnych 
kroków wykonania minimum dwóch przy-
padków testowych, tak aby otrzymać 
mniejszą liczbę kroków, gdzie każdy jest 
uruchomiany w jednym użyciu narzę-
dzia, oraz umieszczenia na końcowej 
liście przypadków testowych, przypadku 
testowego zbudowanego także z kroków 
wykonania nie stosujących narzędzia te-
stowego. Po przetworzeniu odpowiedzi 
ze sprawdzeń 1,3,4 znów dochodzi do 
sprawdzenia 2. 

Przykład praktycznej realizacji 
innowacji dla istniejącej pier-
wotnej listy przypadków testo-
wych pochodzącej z nieregre-
sywnej kampanii testowej 

Poniższy przykład realizacji innowacji 
pokazuje otrzymywanie końcowej listy 
przypadków testowych, gdy dana jest 
określona postać pierwotnej listy przy-
padków testowych zaprojektowanej na 
potrzeby nieregresywnej kampanii te-
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stowej przez testera w postaci:

Przypadek testowy Pt_A: Sprawdzanie 
działania cechy f_1 systemu

Krok 1a: Uruchom narzędzie testowe 
nt_1 z opcją o_1

Krok 2a: Uruchom narzędzie testowe 
nt_2 z opcją o_x

Przypadek testowy Pt_B: Sprawdzanie 
działania cechy f_2 systemu 

Krok 1b: Skopiuj odpowiednie pliki w od-
powiednie miejsca systemu

Krok 2b: Uruchom narzędzie testowe 
nt_1 z opcją o_2

Krok 3b: Uruchom narzędzie testowe 
nt_2 z opcją o_y

Na podstawie instrukcji obsługi narzędzia 
testowego nt_1 wiadomo że, może być 
one uruchamiane jednocześnie z opcja-
mi o_1 i o_2.

Na podstawie instrukcji obsługi narzędzia 
testowego nt_2 wiadomo że, może być 
one uruchamiane jednocześnie z opcja-
mi o_x i o_y.

Jednak, aby opcja o_y dała prawidłowe 
rezultaty potrzebne są specjalne dane 
testowe – pliki – w odpowiednich miej-
scach systemu.

Dodatkowo cechy f_1 i f_2 mogą działać 
jednocześnie.

Pierwotna lista przypadków testowych 
zawiera dwa przypadki testowe – Pt_A 
ma dwa kroki wykonania, Pt_B zbudo-
wany jest z trzech kroków wykonania. 

Oba przypadki testowe stosują te same 
narzędzia testowe nt_1 i nt_2. Krok 1a i 
Krok 2b mogą być złożone do jednego 
kroku w postaci:

Krok 1c: Uruchom narzędzie testowe 
nt_1 z opcją o_1 i o_2

Krok 2a i Krok 3b mogą być złożone do 
jednego kroku w postaci:

Krok 2c: Uruchom narzędzie testowe 
nt_2 z opcją o_x i o_y

Dodatkowo Krok 3b wymaga wcześniej-
szego uruchomienia Kroku 1b, ponieważ 
z uwagi na sposób działania narzędzi 
testowych nt_1 i nt_2 musi zostać wyko-
nany przed krokami wykonania wymaga-
jącymi narzędzi testowych. Ostatecznie 
końcowa lista przypadków testowych 
Pt_C nabierze postać:

Krok 1c: Skopiuj odpowiednie pliki w od-
powiednie miejsca systemu

Krok 2c: Uruchom narzędzie testowe 
nt_1 z opcją o_1 i o_2

Krok 3c: Uruchom narzędzie testowe 
nt_2 z opcją o_x i o_y

Końcowa lista przypadków testowych 
Pt_C zbudowana jest z jednego przy-
padku testowego i trzech kroków wyko-
nania.

Obie listy przypadków testowych powin-
ny być przechowywane w narzędziu do 
zarządzania testami co ułatwia ich obser-
wację oraz edycję przez testera.

Potencjalne korzyści z 
innowacji

Bezstratna kompresja listy przypadków 
testowych przeznaczonych do wykona-
nia w testowaniu regresywnym pozwala 
otrzymać krótsze końcowe listy przypad-
ków testowych do testowania regresyw-
nego, które pokrywają wszystkie cechy 
testowanego oprogramowania, o zmniej-
szonej częstotliwości powtarzania tych 
samych zapisów w krokach testowania 
do absolutnego minimum przy założeniu, 
że nie wykorzystuje się informacji o zmia-
nach w oprogramowaniu i ryzyku produk-
towym. W trakcie pracy z wynalazkiem, 
uzyskiwano listy przypadków testowych, 
do systemowego, czarno-skrzynkowe-
go testowania regresywnego, średnio o 
połowę krótsze w porównaniu z pierwot-

nymi listami przypadków testowych za-
projektowanych w celu pokrycia każdego 
wymagania zawartego w specyfikacji wy-
magań testowanego systemu. Znacznie 
krótsze, końcowe listy przypadków testo-
wych pozwalają skrócić czas prowadze-
nia testów regresywnych i jednocześnie 
wielkość zaoszczędzonego w ten sposób 
czasu jest wyraźnie większa od czasu 
przeznaczonego na opracowanie końco-
wej listy przypadków testowych, ponie-
waż prezentowany wynalazek odznacza 
się prostotą na co ma wpływ pominięcie 
wpływu informacji o zmianach i ryzyku 
produktowym na końcowe listy przypad-
ków testowych.

Podsumowanie

W artykule zaprezentowano odmianę 
strategii testów regresywnych, która 
głównie może być zastosowana w te-
stowaniu systemowym oprogramowania 
metodą czarno-skrzynkową.

Powyższa innowacja pozwala na pod-
niesienie efektywności testowania re-
gresywnego poprzez znaczne skrócenie 
czasu wykonywania tychże testów przy 
jednoczesnym niezwiększaniu ryzyka 
produktowego i istniejącym braku wiedzy 
o zmianach w oprogramowaniu. 
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Kompletne środowisko do 
rozproszonego testowania 
automatycznego
Automatyzacja aplikacji web, 
web mobile i native mobile
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 O Autorze: 

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. Czwarty rok związany z firmą Futu-
re-Processing, współpracującą z zagra-
nicznymi klientami.

Podczas swojej pracy, na stanowisku 
Quality Assurance Engineer, pracował 
dla takich klientów jak Trapeze Group, 
Kizoom, czy Piriform. Członek grupy 
eksperckiej ds. automatyzacji procesu 
testowania, świadczącej usługi konsul-
tacyjne odnośnie doboru i usprawnienia 
procesów testowania.

Wprowadzenie

Zdarza się, że praca testera może być po-
strzegana jako mało rozwijająca, czy nie-
ciekawa. Szczególnie, gdy tester pracuje 
z projektami zarządzanymi w oparciu o 
przestarzałe podejścia, w których grupa 
testerów tworzy odrębny zespół wykwali-
fikowanych małpek, którego celem, przed 
wypuszczeniem kolejnej wersji aplikacji, 
jest przebrnięcie przez listę przypadków 
testowych, nie rzadko utrzymywanych w 
postaci przepasłej dokumentacji, stosu 
papieru, i stwierdzenie czy nowa wersja 
zawiera błędy.

Człowiek spędzający czas tak pracując 
może zacząć kwestionować sens pracy. 
Ba, jeżeli zależy mu na rozwoju, wręcz 
powinien. Nie powinien stawiać się w roli 
robota, posłusznie wykonującego kolejne 
kroki przypadku testowego, zaznaczając 
czas wykonania kroku, notując rezultaty i 
błędne zachowania aplikacji.

W nowoczesnym świecie, gdzie triumfy 
święcą podejscia lekkie i giętkie, zada-
niem testera powinno być  zapewnianie 
jakości, nie tylko tworzonego produktu, 

ale również wewnętrznych procesów w 
zespole. Powinien szukać usprawniań w 
założeniach, dokumentacji projektu. Wy-
szukiwać graniczne przypadki, problemy 
na granicy integracji komponentów, sys-
temów, interakcji produktu ze światem 
zewnętrznym, użytkownikiem, ale przede 
wszystkim czuć, że jest integralną czę-
ścią zespołu.

Wykonywanie nużących, powtarzających 
się czynności, takich jak przechodzenie 
przez stosty scenariuszy testowych przy 
wypuszczeniu nowej wersji oprogramo-
wania, powinno zostać zlecone automa-
towi, a cały proces zautomatyzowany.

Klient

O mały włos sam zmuszony byłbym two-
rzyć i wykonywać testy zapisane w to-
mach opasłej dokumentacji przypadków 
testowych.

Miałem zacząć współpracę z klientem z 
branży transportowej, komunikacji pry-
watnej i publicznej, tworzącego oprogra-
mowanie dla różnych rejonów Wielkiej 
Brytanii. Moim zadaniem miało być testo-
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wanie portfela projektów ułatwiającego 
mieszkańcom wybranych rejonów Wiel-
kiej Brytanii korzystanie z różnego typu 
środków komunikacji publicznej. 

Klienci, czyli obywatele Wielkiej Brytanii, 
do dyspozycji mieli różnego typu aplika-
cję, poczynając od internetowych dopa-
sowanych pod przegląarki komputerów 
osobistych, internetowe dopasowane 
pod urządzenia mobilne, aż po aplika-
cje dedykowane implementowane pod 
specyficzną gamę urządzeń mobilnych, 
Android, BlackBerry, iPhone. Dodatkowo 
każdy region Wielkiej Brytanii dyspono-
wał własną gamą wspomnianych produk-
tów.

Problem

Mając na uwadze dobro klienta, ale rów-
nież własne dobro psychiczne, stanąłem 
przed pytaniem, w jaki sposób podejść 
do problemu zapewniania jakości?

Wszystkie aplikacje zawierają się w tej 
samej domenie biznesowej, dysponują 
bardzo zbliżoną funkcjonalnością, pro-
blematyczny jest jedynie wachlarz moż-
liwości wyboru typu aplikacji rozchylany 
przed użytkownikiem.

Rozwiązanie

Ostatecznie bez uszczerbku na zdrowiu  
psychicznym spowodowanym niekoń-
czącym się wykonywaniem zbliżonych 
czynności na różnych urządzeniach, mo-
głem zapewnić jakość kolejnych wersji 
tworzonego oprogramowania.

Dzięki swojemu doświadczeniu byłem 
w stanie zaproponować klientowi odpo-
wiedni proces i środowisko dedykowane 
pod automatyzację testów akceptacyj-
nych dla wytwarzanych przez niego apli-
kacji.

Organizacja środowiska pod 
automatyzację

Automatyzacja w testowaniu to nie łatwy 
orzech do zgryzienia. Poczynając od wy-
boru narzędzi, zapoznaniu się z dobrymi 
praktykami, zbudowaniu właściwego śro-
dowiska, zamodelowaniu procesów, po 
zarządzanie, konserwacje i utrzymanie. 
Wszystko to wpływa na sukces przed-
śięwzięcia.

Pominięcie jednego z wymienionych 
czynników może spowodować, że w 

oczach kierownika nasze wysiłki i stara-
nia tak na prawdę przyniosły straty, nie 
korzyści.

Implementacja testów 
automatycznych

Na implementacje testów aumatycznych 
składają się wybrane narzędzia i język 
programowania, ale również doświad-
czenie w programowaniu, znajomość 
technik, dobrych praktyk, również zrozu-
mienie ograniczeń, zarówno swoich, na-
rzędzi, jak i osób dla których tworzone są 
testy automatyczne.

Wybór narzędzia

Zdarza się, że narzędzia są narzucane, 
lub narzucony jest budżet.

Należy się starać znaleźć najlepsze na-
rzędzia w wyznaczonym budżecie by 
zadowolić klienta, jednak jeżeli widzi-
my jakieś przeciwskaznia, trzeba umieć 
wskazać związane z wyborem ryzyka. 

Czasami klient nie jest świadomy ryzyka 
związanego z narzucony narzędziem. 
Czasami oczekuje od Ciebie krytyki, po-
mocy.

Ja zostałem ograniczony licencyjnie, na-
rzędzie musiało być Open Source. 

Zawsze korzystałem z narzędzi otwar-
tych. Świadom gamy dostępnych narzę-
dzi płatnych, ich ceny oraz oferowanej 
funkcjonalności, był to dla mnie warunek 
całkowicie możliwy do zaakceptowania.

Dla swojego środowiska do automatyzacji 
testów pod aplikacje internetowe wybra-
łem WebDriver [1], czyli nowszą wersję 
Selenium. Narzędzie bardzo popularne, 
umożliwiające testowanie aplikacji inter-
netowych na szerokim spektrum prze-
glądarek internetowych, pod różnymi 
wersjami, wspierające wiele systemów 
operacyjnych. Na dodatek posiadające 
implementacje wspierające testowanie 
aplikacji internetowych pod urządzeniami 
mobilnymi, takimi jak iPhone, BlackBerry, 
Android.

Wybierając WebDriver przez moment za-
stanawiałem się jeszcze nad WebAII [2]. 
Jest to popularna biblioteka, oferująca 
rozbudowane API, pod .NET. Problemy 
licencyjne przekreśliły jej użycie.

Do automatyzacji testów pod urządzenia 
mobilne wybrałem Robotium [3]. Musia-

łem zawęzić automatyzację aplikacji de-
dykowanych jedynie do aplikacji pisanych 
pod Android. Wynikło to z dwu czynni-
ków. Po pierwsze BlackBerry nie wspie-
ra żadne znane mi narzędzie. Po drugie 
zostałem powiadomiony, że programiści 
iPhone sami tworzą testy automatyczne, 
co później okazało się nieprawdą (sic!).
Robotium i WebDriver mają bardzo zbli-
żone API. Operacje na elementach wy-
konuje się w obu przypadkach za pomo-
cą sterownika, czy to przeglądarki, czy 
aplikacji mobilnej.

Techniki oraz dobre praktyki

Równie ważne jak wybór odpowiedniego 
narzędzia jest wiedza dotycząca technik, 
dobrych praktyk, a także doświadczenie 
w implementacji testów automatycznych.
Początkowy tester po usłyszeniu Sele-
nium otworzy Firefoxa, wybierze odpo-
wiedni dodatek i zacznie nagrywać test, 
następnie zapisze go w formacie html, 
bądź, jeżeli ma większe doświadczonie, 
w formacie wybranego języka programo-
wania.

Chociaż cały proces wydaje się łatwy, a 
„implementacja” testów przyjemna, jest 
to jedynie złudzenie. Tak wytworzone te-
sty są koszmarem. Z początku spełniają 
swoje zadanie, ale niech zmieni się tylko 
logika, testowane dane, czy nie daj Boże, 
interfes zewnętrzny, będziemy przeklinać 
ten dzień do końca życia... projektu. 

Analiza i modyfikacja wygenerowanych 
skryptów jest bolesna, czasami wręczb 
nie możliwa. Jeżeli chcemy pozbyć się 
części ryzyka, musimy nauczyć się im-
plementować testy automatyczne. Z bie-
giem czasu implementacja testów będzie 
przebiegała prawie tak płynnie jak ich 
nagrywanie.

Nie zawsze byłem zdania, że skrypty au-
tomatyczne powinien pisać programista, 
jednak doświadczenie mnie tego nauczy-
ło. 

Testy automatyczne powinien implemen-
tować programista, natomiast zachowa-
nie testów powinien definiowac tester. 
Wiąże się to z doświadczeniem jednego 
w programowaniu, technikach i dobrych 
praktykach kodawania, oraz z umysłem 
nastawionym pod zapewnianie jakości 
drugiego.

Page Objects [4]

Bardzo popularna praktyka. Jeżeli roz-



dzielamy implementację aplikacji na 
kontrolery i widoki, dlaczego w ten sam 
sposób nie możemy postąpić z testami 
automatycznymi, czyli zgodnie z zasadą 
SOLID.

W Page Objects zamykamy funkcjonal-
ność wybranego komponentu testowa-
nej aplikacji w klasie, i tak np. klasa Map 
może posiadac implementacje metod 
przesuwania mapą, klikania na mapie, 
zaznaczenia, etc. 

Dzięki takiemu podejściu możemy po-
zbyć się duplikacji kodu skryptów auto-
matycznych, scenariusze pisać obiek-
towo, a przez to zwiększyć czytelność 
poszczególnych kroków testu i ułatwic 
implementacje kolejnych testów.

Page Factory [5]

Każdy dobry programista wie, że nie za-
szywamy stałych w kodzie. Ma to prze-
łożenie również na skrypty automatyzu-
jące, gdzie stałymi są dane testowe, czy 
identyfikatory elementów.

Aby ułatwić pracę z elementami, We-
bDriver umożliwia definiowanie elemen-
tów poprzez adnotacje. Dzięki takiemu 
podejściu jesteśmy w stanie,  w łatwy 
sposób, zmienić identyfikator elementu w 
którym np. wpisujemy wartość, jeżeli jest 
to wymagane, np. w momencie zmiany 
interfejsu graficznego.

Również wyszukiwanie elementów może 
być trudne. W dziesiejszych czasach 
wiele komponentów strony internetowej 
wczytywanych jest już po stronie użyt-
kownika, a nie generowanych przez 
serwer w momencie nadejścia żądania. 
Page Objects umożliwia także wyczeki-
wanie na, które są ładowane po stronie 
użytkownika asynchronicznie jeżeli zo-
stały zdefiniowane z wykorzystaniem ad-
notacji Wystarczy w konstruktorze klasy 
implementującej Page Object wskazać 
odpowiedni model wyczekiwania na ele-
menty, np. Ajax.

Loadable Component [6]

Technika ta umożliwia ukrycie wczytywa-
nie strony w klasie Page Object.  Nie mu-
simy przechodzić do strony, a następnie 
tworzyć odpowiedni obiekt. Teraz może-
my przekazać sterownik przeglądarki 
obiektowi reprezentującemu stronę, którą 
chcemy wczytać, a WebDriver sam sobie 
poradzi z załadowanie strony i stwierdzi 
czy strona została poprawnie wczytana. 

Oczywiście jeżeli zaimplemnetujemy kla-
sę strony zgodnie z techniką Loadable 
Component.

Data Driven Testing [7]

Szeroko znane podejście. Dzisiejsze 
aplikacje operują na dużej ilości danych. 
Nie chcemy tworzyć wielu skryptów, któ-
re testują tę samą funkcjonalność, tylko 
po to by przetestować ją dla różnych da-
nych, dla różnych warunków. Oczywiście 
moglibyśmy zaszywać dane testowe, 
używać pętli, jednak nie jest to ładne, 
czyste, rozwiązanie.

Wiele popularnych bibliotek testów jed-
nostkowych umożliwia przekazywanie 
parametrów testom, dzięki czemu może-
my definiować dane testowe dla których 
ma być uruchamiany wskazany przypa-
dek testowy.

Istnieją również inne możliwości... o któ-
rych w dalszej części.

Zrozumienie ograniczeń

Wspierane przeglądarki, systemy opera-
cyjne, etc. Wszystko to, to ograniczenia. 
Ograniczeniem są również umiejętności 
wymagane od programisty testów au-
tomatycznych. Co z testerami nietech-
nicznymi, nie mającymi wiedzy progra-
mistycznej, co z kierownikami projektów, 
analitykami biznesowymi, klientami, któ-
rzy również chcieliby sprawdzić czy, a 
czasami jak działa ich aplikacja (przypo-
mnieć sobie co tak na prawdę zamówili). 
Czy takie osoby skazane są na wykony-
wanie przypadków testowych manualnie, 
lub naukę programowania?

Zmuszony zostałem znaleźć rozwiąza-
nie odpowiadające na powyższy pytanie, 
gdyż jeden z kierowników testów wyraził 
wielkie zainteresowanie automatyzacją, 
widząc jak „prosto” można zmusić kom-
puter, aby klikał po aplikacji. Zechciał 
sam „implementować” nowe przypadki, 
rozszerzać już powstałe, dodawać nowe 
dane testowe. 

Całe szczęście udało mi się znaleźć roz-
wiązanie o którym wspomne później.

Budowa i cechy środowiska 
testowego

Implementacja testów to nie wszystko. 
Potrzbne jest środowisko na którym testy 
automatyczne będą uruchamiane. Najle-
piej by było to środowisko kompletne.

Kompletne środowisko cechować powin-
ny trzy wartości, tj. rozproszenie, zróżni-
cowanie oraz stabilność.

Należy pomiętać, że środowisko trzeba 
przygotowywać pod dany projekt, bądź 
porfel projektów, szczególne znaczenie 
ma to w przypadku zróźnicowania.

Rozproszenie

Dzisiaj wszystko umieszczamy w chmu-
rze. Budujemy klastry serwerów aplika-
cji. Dlaczego nie mielibyśmy postępować 
podobnie ze środowiskami testowymi. 

Testy akceptacyjne wykonywane z pozio-
mu GUI mają to do siebie, że są relatyw-
nie wolne. W porównaniu do testów jed-
nostkowych mówimy o rzędach jedności 
różnicy. W przypadku, gdy musimy prze-
testować naszą aplikacje, bądź aplikacje, 
pod wieloma różnymi konfiguracjami, po-
winniśmy się starać zrównoleglić proces 
poprzez dodanie dodatkowych maszyn, 
fizycznych, bądź wirtualnych, czy też wy-
kupic maszyny w chmurze. 

Musimy również przyjąć jakiś model ko-
munikacji tak, żeby nasze maszyny po-
trafiły roździelić pomiędzy sobą zadania.
Przykładowym modelem komunikacji jest 
model Master – Slave. Jest on wspier-
dany przez takie narzędzia jak Jenkins 
[8], ale również przez Selenium, a także 
przez następce, WebDriver.

Za synchronizację maszyn, które posłużą 
za środowisko testowe dla testów aplika-
cji internetowych, odpowiedzialny będzie 
WebDriver Grid Master.

WebDriver wspiera budowanie rozpro-
szonych środowisk poprzez usługę Grid. 
W momencie uruchomienia serwera 
WebDriver, przekazując odpowiednie 
parametry, możemy stwierdzić czy dana 
maszyna jest maszyną master, czy sla-
ve, jeżeli slave to musimy wskazac adres 
master z którym slave ma się połączyc 
Komunikacja odbywa się protokołem 
http. Master zbiera statusy od przyłączo-
nych slave, próbujr nawiązać połączenie 
w przypadku jego zerwania, informuje 
użytkownika o swoich możliwościach, tj. 
o liczbie przyłączonych slave oraz o ich 
konfiguracji.

Master w WebDriver Grid dodatkowo po-
zwala rozdzielać zadania do wskazanej 
przeglądarki dostępnej na slave. Wystar-
czy, że w swoim skrypcie skorzystasz z 
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RemoteWebDriver jako sterownika prze-
glądarki, ustawisz odpowiednią nazwę 
przeglądarki, wersję i system operacyjny 
(dwie ostatnie wartości nie są wymaga-
ne), i wskażesz adres master, a maszyna 
sama oddeleguje przeglądarkę o wska-
zanej wersji, operującym na wskazanym 
systemie operacyjnym, bądź, w przy-
padku braku wybranej konfiguracji zwóci 
błąd.

Dodatkowo komunikacja Master-Slave w 
WebDriver Grid jest komunikacją zwrot-
ną, tj. master informuje slave co ma wy-
konać w kolejnym kroku skryptu testowe-
go, ale również slave informuje master o 
napotkanych błędach, dzięki czemu ze-
branie informacji zwrotnej o wykonaniu 
testu jest ułatwione..

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja 
ma miejsce w przypadku rozprosze-
nia środowiska dla testów aplikacji web 
mobile. Chociaż do testowania również 
używamy WebDriver, sterowniki dla urzą-
dzeń mobilnych, takich jak BlackBerry, 
Android i iPhone, nie są widoczne przez 
WebDriver Grid jako sterowniki przeglą-
darek, przez co do mastera WebDriver 
Grid nie można przyłączyć emulatora, 
bądź urządzenia działąjącego na syste-
mie operacyjnym Android. Rozproszenie 
musi być obsłużone w inny sposób.

Implementacje sterowników urządzeń 
mobilnych w WebDriver to tak na praw-
dę instancje RemoteWebServer. Te-
sty wykonywane z poziomu komputera 
hosta komunikują się protokołem http 
z urządzeniem, bądź emulatorem przy-
łączonym do komputera. Przy pomocy 
routingu portów możemy udostępnić do-
stęp do urządzenia komputerom w sieci, 
będzie on dostępny jako jeden z portów 
komputera hosta. W taki sposób, z wy-
branej lokalizacji, możemy przyłączyć się 
do urządzenia, bądź emulatora, podpię-
tego do komputera w sieci i wykonać na 
nim zdalnie testy. Urządzenie urządzenie 
zachowuje się w tym momencie jak ma-
ster WebDriver Grid. Niestety nie mamy 
centralnego master WebDriver Grid, któ-
ry powiedziałby nam pod jakim portem 
na której maszynie jest dostępne jakieś 
urządzenie, we wskazanej wersji syste-
mu operacyjnego, a następnie przeka-
załby temu urządzeniu kroki do wyko-
nania i zebrał wyniki testu. Musimy sami 
utrzymać informacje odnośnie adresów 
urządzeń i emulatorów, a następnie ad-
resy te wykorzystywać do rozproszonego 
testowania.

Jeszcze bardziej problem rozproszenia 
komplikuje się w przypadku testowania 
aplikacji natywnych dla Androida z wy-
korzystaniem Robotium. Aby zrozumieć 
poziom skomplikowania trzeba sobie 
uświadomić sposób uruchamiania testów 
automatycznych przez Robotium.

Robotium można uruchamiać tak by te-
stowało już zainstalowaną na urządze-
niu, bądź emulatorze, aplikację, lub, by 
instalowało aplikację przed przystąpie-
niem do testowania. 

Każde podejście ma swoje dobre i złe 
strony. Jeżeli chcemy instalować aplika-
cje wraz z testami musimy kod testów 
włączyć do kodu aplikacji, co komplikuje 
sprawę dokonywania zmian. Conajmniej 
dwu programistów pracuje nad tym sa-
mym projektem. Pamiętajmy, by unikac 
sytuacji w której programista implemen-
tujący testy automatyczne implementuje 
kod testów automatycznych! Powiązanie 
kodu testowanego i testującego może 
wiązać się z konfliktami w kodzie, ale 
również może wiązać się z zależnościa-
mi. Kod testowy nie powinien być zależ-
ny od kodu testowanego. W przypadku 
testów akceptacyjnych powinien być jak 
najbardziej odseperowany.

W przypadku ręcznego zainstalowania 
aplikacji testowanej na urządzeniu, pro-
jekt testów automatycznych nie musi być 
powiązany z kodem aplikacji.

Robotium z testów akceptacyjnych two-
rzy aplikację Android i instaluje ją na wy-
branym urządzeniu. Następnie korzysta-
jąc z Android Instrumentals wykonuje na 
wskzanej aplikacji testowanej operacje z 
poziomu systemu operacyjnego, jak na-
ciskanie palcem na element, etc. Nie ma 
tutaj komunikacji ze światem zewnętrz-
nym, czyli np. z komputerem hosta do 
którego przyłączone jest urządzenie, jak 
to miało miejsce przy testowaniu web 
mobile za pomocą WebDriver.

W jaki sposób więc można osiągnąć 
rozproszoność? Jednym ze sposobów 
jest skorzystanie z możliwości adb, na-
rzędzia wchodzącego w skład Android 
SDK [9], zarządzającego przyłączonymi 
do komputera urządzeniami i obecny-
mi emulatorami. Dzięki temu narzędziu 
można wskazać na jakim emulatorze, 
bądź urządzeniu, mają zostać urucho-
mione testy akceptacyjne. Wystarczy po-
dać identyfikator urządzenia.
W takim wypadku możemy uzyskac n 
emulatorów i urządzeń przyłączonych do 

jednego komputera na których jesteśmy 
w stanie uruchamiać nasze testy. 

Należy jednak pamiętać, że emulatory jak 
i komunikacja z urządzeniami jest bar-
dzo zasobożerna. Na dobrej maszynie 
uruchomione mogą zostać co najwyżej 
2-3 emulatory. Aby problem ten rozwią-
zać można zwiększyć liczbę maszyn z 
przyłączonymi urządzeniami i obecnymi 
emulatorymi, jednak nie da nam to roz-
proszonego środowiska a jedynie wiele 
rozproszonych środowisk.

Naszym celem jest zbudowanie rozpro-
szonego środowiska z jednym głównym 
punktem z którego będą uruchamiane 
nasze testy akceptacyjne.

Aby połączyć wiele środowisk rozproszo-
nych stworzonych na potrzebę testowa-
nia aplikacji mobilnych pod systemem 
Android możemy wykorzystać mecha-
nizm komunikacji master-slave w Jen-
kins.

Mając mastera Jenkins z przyłączonymi 
slave jesteśmy w stanie wskazać slave 
na którym mają zostać uruchomione te-
sty akceptacyjne, a dzięki wskazaniu 
identyfikatora urządzenia, bądź emulato-
ra, jesteśmy w stanie wybrać odpowied-
nią konfiguracje testową.

Dodatkowym plusem, jak to było w przy-
padku WebDriver Grid, jest to, że mamy 
pomiędzy Jenkins master i slave mamy 
komunikację zwrotną - to co stworzone, 
lub zauważone zostanie na slave jest wi-
doczne w master.

Dzięki zróżnicowaniu podejść do roz-
proszenia przy różnych typach środo-
wisk, nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
na jednej maszynie zainstalowane były 
przeglądarki i uruchamiane były testy 
webowe, a także dostępne były dedyko-
wane urządzenia i emulatory do testów 
aplikacji web mobile i natywnych aplikacji 
mobilnych.

Dzięki rozproszonemu środowisku zna-
cząco możemy zmniejszyć czas potrzeb-
ny na przetestowanie wielu aplikacji na 
wielu konfiguracjach. Wcześniej zapew-
nić należy odpowiednie zróżnicowanie 
dostepnych maszyn, jak i stabilność ca-
łego środowiska. W innym przypadku, 
możemy skończyć z rozbudowanym, 
niedeterministycznym, a z tego powodu 
nieużytecznym przy testowaniu., środo-
wiskiem.
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Zróżnicowanie

Zróżnicowanie środowiska determinuje 
ilość dostępnych dostępnych konfiguracji 
testowych.

W zależności od podmiotu dla którego 
wykonujemy oprogramowanie liczba 
oraz konfiguracja środowisk testowych 
może być różna. Banki i instytucje fi-
nansowe zażyczą sobie Windows XP 
z Internet Explorer 6, firmy świdczące 
usługi klientom publicznym zażyczą so-
bie testowanie na najpopularniejszych 
konfiguracjach.

Tworząc zróźnicowane środowisko zaj-
rzyj do test planu, prawdopodobnie tam 
zostało zdefiniowane jakie konfiguracje 
powinna wspierac aplikacja nad którą 
pracujesz. Albo do wymagań produktu, 
może tam klient zamieścił informacje 
gdzie ma byc używane wytworzone opro-
gramowanie.

W przypadku braku zdefiniowanych śro-
dowisk sprawdź statystyki konfiguracji w 
przeciągu ostatnich dwu lat. Postaraj się 
wyznaczyć trend. Zwróć uwagę szcze-
gólnie na konfiguracje o największym 
trendzie, nie na najpopularniejsze konfi-
guracje dzisiaj. Produkt nad którym pra-
cujesz nie jest przewidziany na wypusz-
czenie dzisiaj, tylko w przyszłości.

Może zdarzyć się, że implementujesz 
testy automatyczne dla aplikacji już do-
stępnej. Po prostu ktoś nie pomyślał o 
testowaniu za wczasu, produkt się roz-
wija, dochodzą nowe funkcjonalności, a 
kontrola jakości jest coraz trudniejsza w 
utrzymaniu. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji 
postaraj się zebrać rzeczywiste statysty-
ki, przeanalizuj rozkład User Agent w lo-
gach Apache. Wyznacz trendy. Postaraj 
się umilić pracę z twoją aplikację przy-
szłym użytkownikom, którzy będą korzy-
stali z jej kolejnych odsłon.

Niestety nie ma narzędzia doskonałego. 
Nie wszystkie konfiguracje będą wspie-
rane przez testy automatyczne. Jednak 
i tak warto je stworzyć, chociażby dla te-
stów manualnym. Bycmoże kolejna wer-
sja twojej biblioteki, przy pomocy której 
implementujesz testy automatyczne, bę-
dzie wspierała problematyczną przeglą-
darke?

W przypadku testowania aplikacji dzia-
łających na urządzeniach mobilnych na 
szczególna uwagę zasługuje kwestia 
kompatybilności wstecznej. 

Aplikacje mobilne powinny być możliwe 
do uruchomienia zarówno na nowych 
wersjach systemów operacyjnych, jak 
i na wersjach starszych. Z reguły. Twój 
klient może wskazać tylko przedziały 
wspieranych wersji systemów operacyj-
nych.

Oczywiście warto obserwować rynek i 
popularność wersji systemów mobilnych. 
Może okazać się, że odsetek użytkow-
ników korzystających z danej jest tak 
niewielki, że nie opłaca się zapewniać 
jakości aplikacji dla tej wersji. Może nie 
trzeba całkowicie rezygnować z testowa-
nia pod tą konfiguracją, ale testowanie 
powinno być mniej częste.

W przypadku testowania urządzeń mo-
bilny warto również zwrócić uwagę na 
wygląd aplikacji i jej zachowanie przy 
różnych ustawieniach ekranu.

Większość telefonów oferuje położenie 
panoramiczne i standardowe, dlaczego 
więc nie miałbyś mieć w swoim środowi-
sku emulatorów i urządzeń w obu pozy-
cjach?

Stabilność

Największym problemem przy auto-
matyzacji w rozproszonym środowisku 
dysponującym zróżnicowaną ilościa kon-
figuracji testowych jest zapewnienie sta-
bilności. 

Czym jest nawet najbardziej zróżnico-
wane środowisko działające niestabilnie, 
niedeterministycznie, którego kolejne 
wykonania tych samych testów przyjmu-
ją różne rezultaty? Takie środowisko to 
strata czasu i pieniędzy, a przede wszyst-
kim nadziei i zapału.

Zapewnienie stabilności staje się zada-
niem jeszcze trudniejszym w przypadku 
wykorzystania narzędzi otwartych. 

W przypadku zakupu narzędzi licencjo-
nowanych zawsze możesz od sprzedaw-
cy wymagać naprawy zauważonego błę-
du. Od narzędzia otwartego możesz co 
najwyżej oczekiwać, że ktoś z community 
zlituje się nad twoją prośbą. Często zmu-
szony jesteś szukać obejść, czy samemu 
likwidować błędy w kodzie narzędzia.

W jaki sposób zapewnic stabilnośc śro-
dowiska? Może poniższa lista pomoże.
• dobrze skonfiguruj przeglądar-
ki; po każdym uruchomieniu testu czyść 
cache, historię; spraw by testy były ato-

mowe, nie zależały jedne od drugich,

• czyść temp, cache, historie sys-
temu; przeglądarki mocno używają temp, 
zła konfiguracja może je znacząco spo-
wolnić, bądź uszkodzić,

• restartuj maszyny będące sla-
ve; różne rzeczy mogą się wydarzyć, gdy 
nie masz kontroli nad środowiskiem, cza-
sami dobrze jest prewencyjnie zrestarto-
wać maszynę,

• restartuj mastera z takim sa-
mych powódek jak slave, ale rzadziej; na 
mastrze z reguły się mniej dzieje jeżeli 
chodzi o niebezpieczne operacje,

• aktualizuj wykorzystywane na-
rzędzia; nowsze wersje mogą działać 
stabilniej; zawsze czytaj release notes – 
czasami mogą być mniej stabilne,

• twórz i przywracaj obrazy ma-
szyn jeżeli maszyny w twoim środowisku 
to maszyny wirtualnej,

• dedykuj oddzielną maszynę 
która będzie zarządzała powyższymi 
czynnościami; niech ta maszyna restar-
tuje pozostałe; ustanawia sesje zdalne,

• przed wykonaniem testów na 
emulatorze zrestartuj go; emulatory są 
bardzo kruche,

• przed wykonaniem testów na 
urządzeniu mobilnym zrestartuj usługę 
WebDriver; może to pomóc uniknąć pro-
blemów komunikacyjnych,

• twórz i przywracaj obraz emula-
torów urządzeń mobilnych,

• dziel swoje zbiory testów au-
tomatycznych na mniejsze; emulatory 
i urządzenia nie radzą sobie z dużymi 
zbiorami testów; jedna klasa testowa na-
raz wystarczy.

Poniższa lista wybranych narzędzi może 
pomóc Ci sprawniej zarządzać maszyna-
mi testowymi w twoim środowisku:

• PsExec – narzędzie umożliwia 
zdalną kontrolę nad maszynami z ro-
dziny windows, z poziomu linii poleceń; 
umożliwia zrestartowanie slave, zdalnie 
wywołanie skryptów batch, etc.

• SSH – to samo co PsExec tylko 
dla systemów z rodziny Linux,
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• CCleaner – darmowe narzędzie 
czyszczące cache, historie, temp, prze-
glądarek oraz systemu operacyjnego 
pod Windows i Unix,

• VMRun – pozwala zarządzać 
maszynami wirtualnymi VMWare z pozio-
mu linii poleceń; dzięki temu narzędziu 
zrestartujesz maszyne wirtualną, stwo-
rzysz, przywrócisz obraz maszyny,

• Adb – narzędzie wchodzące w 
skład Android SDK; pozwala resatarto-
wać, startować, przekazywać połącze-
nia z wybranych portów, wywoływać ko-
mendy na wskazanym urządzeniu, bądź 
emulatorze.

Zapewnie stabilności środowiska to cięż-
ka praca, jednak warta ceny. Dzięki po-
prawnie skonfigurowanemy środiwsku, 
odpowiednio stabilnemu, jesteś w sta-
nie zaoszczędzić czas, nerwy, a także 
usprawnić proces testowania, uzyskać 
pewniejsze i bardziej czytelne wyniki te-
stów, skrócić czas potrzebny na testowa-
nie.

Zarządzanie środowiskiem 
i procesem testowym

Samo środowisko testowe wraz z od-
powiednią wiedzą i podejściem do im-
plementacji testów automatycznych jest 
mało przydatne bez procesów ułatawia-
jących zarządzaniem środowiskiej i ca-
łym procesem testowania.

W jaki sposób wykorzystać dostępną 
dokumentację, przygotowane pod ma-
nualne wykonanie przypadki testowe, jak 
nie zduplować swojej pracy przygotowu-
jąc testy automatyczne? Jak zarządzać 
najbardziej optymalnie czasem? Kiedy 
wykonywać automatyczne testy akcepta-
cyjne? W jakis sposób zmieniać konfigu-
racje dla jakiej wykonywane są testy? Jak 
zbierać i zarządzać rezultatami testów? 
W jakis sposób analizować błędy?

Przypadki testowe 

Automatyzacja nie wyklucza posiadania 
odpowiedniej dokumentacji testowej. Tak 
na prawdę przed automatyzacją musisz 
wiedzieć co chcesz automatyzować. 
Jakie funkcjonalności ma spełniać two-
ja aplikacja, jakie są najważnejsz, które 
będą dostępne jedynie na wersji webo-
wej, które na wersji webowo mobilnej.
Przed przystąpieniem do automatyzacji 
klient zaopatrzył mnie w dokumentację 
testową stworzoną do tej pory. Dokumen-

ty tekstowe. Zdeaktualizowane. Niepeł-
ne. Na początku żałowałem, że nie miał 
dokumentacji, później przestałem. Udało 
mi się zaproponować system tworzenia 
dokumentacji w oparciu o automatyza-
cję.

Jeżeli masz rozbudowną dokumentację 
testową, stoją przed tobą dwie opcje. 
Pierwsza, tworzysz dokumentację od 
nowa, od razu zintegrowaną z automa-
tyzacją, przez co dublujesz swoją pracę. 
Drugą, wiążesz dokumentację z testami 
automatycznymi, np. w metodach testo-
wych umieszczając odpowiednie opisy, 
w adnotacjach dodając identyfikatory 
przypadków testowych z dokumentów, 
etc. To powiązanie posłuży Ci później 
w zrozumieniu wyników testów automa-
tycznych.

W moim przypadku, niepełnej, zdeaktu-
alizowanej dokumentacji, opłacało się 
narzucić nowe podejście, niż aktualizo-
wać stare dokumenty. 

Testy eksploracyjne, analiza dokumen-
tów, rozmowa z programistami i kierow-
nikami, pozwoliły stworzyć bazę przy-
padków testowych zgrupowanych po 
funkcjonalnościach. Baza ta została za-
pisana z wykorzystaniem, popularnego 
w kręgach BDD [10] (Behavior Driven 
Development), języka skryptowego cu-
cumber.

Cucumber pozwala definiowac przypad-
ki testowe z wykorzystaniem przyjętego 
formatu (Given When Then), określają-
cego stan początkowy, akcję testowaną, 
oczekiwany rezultat akcji. Każdy z kro-
ków przypadku testowego jest mapowa-
ny do kodu, w naszym przypadku skryptu 
automatycznego zaimplmentowanego w 
oparciu o WebDriver. I tak „When I se-
arch tomato” wywołuje metodę search 
klasy MapView (zaimplementowanej z 
wykorzystaniem Page Objects, Loadable 
Components i Page Factory) przekazu-
jąc jej słowo szukane tomato.

Dzięki takiemu podejściu testy automa-
tyczne dostępne są dla każdego. Wystar-
czy, że zostaniesz wyposażony w bazę 
zaimplementowanych kroków, byś mógł 
rozszerzać, czy tworzyć nowe przypadku 
w oparciu o tę bazę.

Dodatkowo cucumber wspiera Data Dri-
ven Testing. Możesz definiować zaślep-
ki w krokach, które zostaną wypełnione 
danymi z tabelki. Dla każdego wiersza 
z tabelki zostanie wywołany odpowied-

ni przypadek testowy. Oprócz tego cu-
cumber oferuje oznaczanie przypadków 
testowych.Możesz oznaczyć przypadek 
testowy, jako stary, nieaktywny, obecny 
jedynie w wersji 1.0, obecny jedynie dla 
aplikacji web mobile. Nastepnie urucha-
miać testy dla przypadków testowych 
odpowiednio oznaczonych.  Możesz rów-
nież wywoływać testy tylko dla wybranej 
funkcjonalności, czy wybrać konkretne 
scenariusze, które mają zostać spraw-
dzone. W łatwy sposób jesteś w stanie 
zarządzać zbiorem swoich testów, spo-
sobem ich wywołania.

Dzieki zastosowaniu cucumbera jesteś w 
stanie zrozumieć, który przypadek testo-
wy nie przeszedł bez konieczności zro-
zumienia implementacji. 

Rezultaty i analiza przypadków testo-
wych są bardziej czytelne.

Niestety cucumber, lub podobne narzę-
dzia, nie mają jeszcze implementacji dla 
systemu operacyjnego Android i iPhone, 
dlatego podejście powyżej zaprezento-
wane sprawdza się jedynie dla testowa-
nia aplikacji webowy i web mobile, gdzie 
mogliśmy użyć WebDriver. W przypadku 
aplikacji natywnych na urządzenia mo-
bilne zmuszeni jesteśmy tworzyć doku-
mentację z przypadkami testowymi, lub 
oprzeć się o dokumentację stworzoną z 
użyciem cucumbera, i łączyć komenta-
rzami lub adnotacjami fragmenty kodu z 
konkretnymi przypadkami testowymi.

Konfiguracje testowe

Mając dostępne środowisko rozproszone 
z wieloma różnorodnymi konfiguracjami 
testowymi powinniśmy być w stanie wy-
korzystać testy automatyczne do zwięk-
szenia obłożenia testami. Nie chcemy 
jednak kopiować kod testów automatycz-
nych tylko i wyłącznie po to, by móc wy-
konać testy dla innej konfiguracji.

Powiedzieliśmy, że WebDriver, jak i Ro-
botium, można skonfigurować tak, by te-
sty zostały uruchomione pod odpowied-
nią przeglądarką, czy na odpowiednim 
urządzeniu. Jednak w jaki sposób stwo-
rzyć kod dzięki któremu będzie można 
modyfikować konfigurację środowiska 
bez potrzeby przebudowywania. W tym 
momencie z pomocną dłonią przycho-
dzi Maven[11], Jenkins i PicoContrainer 
[12]. 

Dzięki Maven jesteś w stanie w pliku 
XML zdefiniować parametry środowiska 

61

Testwarez 2012



testowego, jak np. adres urządzenia, 
nazwa przeglądarki. Dla wszystkich do-
stępnych konfiguracji możesz stworzyć 
zadania na Jekins. Dla każdego z zadań 
odpowiednio spreparować parametry wy-
wołania Maven, które następnie poprzez 
skorzystanie z wstrzykiwania przy użyciu 
PicoContrainer zostaną przekazane kla-
sie tworzącej instancje przeglądarki na 
wybranym slave, na której zostaną wyko-
nane testy.

Trochę inaczej wygląda konfiguracja te-
stów w przypadku testowania aplikacji 
natywnych.

Robotium nie komunikuje się ze światem 
zewnętrznym. Musisz więc tak skonfigu-
rować, czy sparametryzować, zadanie 
wykonywane na wybranym slave Jen-
kins, by odpowiednie testy zostały wyko-
nane na wskazanym urządzeniu.

Dzieki temu, że zadania Jenkinsa mogą 
być parametryzowane, konfiguracja pod 
testowanie natywnych aplikacji mobil-
nych na prawdę nie jest skomplikowane. 
Wystarczy, że zdefiniujesz slave Jenkins 
na którym ma być wykonywany test, na 
którym znajduje się interesujace Cię urzą-
dzenie, podasz identyfikator urządzenia i 
zestaw klas testowych, których przete-
stowaniem jesteś zainteresowany. Oczy-
wiście musisz zdefiniować listę skryptów 
wykorzystujących Adb do zrestartowania 

emulatora o wskazanych identyfikatorze, 
zainstalowania wskazanej aplikacji testo-
wej, wywołania odpowiednich testów, w 
końcu zebrania wyników testów. Jednak 
nie są to skrypty rozbudowane. Z reguły 
składają się z wywołania jednej komen-
dy.

Harmonogramowanie

Możliwe, że uda Ci się stworzyć środo-
wisko dysponujące tak dużą ilością ma-
szyn, przeglądarek, systemów operacyj-
nych, urządzeń mobilnych i emulatorów, 
że nie będziesz musiał przejmować się 
kwestią harmonogramowania wykonań 
testów dla różnych aplikacji, pod różnymi 
konfiguracjami. 

Jeżeli jednak ilość dostępnego sprzętu 
będzie problemem musisz zabezpieczyć 
się przed wystąpieniem problemów zwią-
zanych z równoległym przetwarzaniem.
Przeanalizuj swoje środowisko oraz do-
stępne konfiguracje. Sprawdź ile mak-
symalnie trawało wykonanie testów dla 
danej konfiguracji. Podziel prace na Jen-
kinsie i przydziel im odpowiednie okna 
czasowe w których mogą zostać wyko-
nane.
Takie podejście sprawdzi się jeżeli bę-
dziesz uruchamiał testy akceptacyjne raz 
dziennie, np. w nocy. Jednak co w przy-
padku, gdy chcesz np. uruchamiać testy 
w reakcji na zmianę w kodzie aplikacji 

testowanej. Pytanie, czy na pewno tego 
chcesz?

Testy akceptacyjne wykonywane z pozio-
mu interfejsu użytkownika, w porównaniu 
do testów jednostkowych, wykonywane 
są bardzo długo. Kwestia kilku do kil-
kunastu minut. Jeżeli zmiany w kodzie 
dokonywane są co pół godziny możesz 
jedynie utrudnić pracę programistą zaj-
mując kolejke wykonywania w Jenkins.

Jeżeli jednak chcesz uruchamiać testy 
akceptacyjne co zmianę w kodzie apli-
kacji testowanej, ustaw Jenkins by na-
słuchiwał na budowanie aplikacji testo-
wanej, która będzie budowana w reakcji 
na zmianę w kodzie. Musisz jednak tak 
zarządzać kolejnościa budowania by 
ustrzec się przed sytuacją, że w reakcji 
na zmianę w dwu aplikacjach, zostana 
wywołane testy dla takich samych kon-
figuracji, dla których środowisko testowe 
nie jest w stanie zrównoleglić dostępu.

Zbieranie rezultatów

Czym tak naprawdę są testy bez rezulta-
tów. To na bazie rezultatów podejmujemy 
decyzje czy kolejna wersja aplikacja jest 
gotowa na wydanie w ręce klienta, czy 
nie.

Dobre środowisko testowe charakteryzu-
je to, że wyniki testów są łatwo dostępne, 
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czytelne, archiwizowane.

Kompletne środowisko testowe będzie 
dodawało od siebie coś więcej, jak two-
rzenie zrzutów ekranów, czy nagrywanie 
wywołań testów przy błędzie w celu ana-
lizy przyczyny błędu.

WebDriver wspiera tworzenie zrzutów 
przeglądarki na żądanie. Również wy-
miana zrzutów pomiędzy slave i master 
w WebDriver Grid [13] jest możliwe.

Z WebDriver możemy nasze testy za-
implmentować w ten sposób, że zrzut 
ekranu zostanie wykonany w momencie 
wyrzucenia wyjątku przez WebDriver, np. 
w momencie, gdy nie uda się znaleźć 
szukanego elementu na stronie.Czasami 
jednak może zawieźć asercja. W takich 
sytuacjach pomocny jest cucumber [14], 
dla którego można przeładować moment 
przetwarzania zakończenia testu i dostać 
się do wyniku testu. W przypadku po-
prawnego wyniku nie tworzymy zrzutu, w 
przypadku błędu, tak. Dodatkowo dzięki 
cucumber tak stworzony zrzut przeglą-
darki możemy załączyć w rezultacie te-
stów.

Cucumber umożliwia tworzenie raportów 
testów w różnych formatach, od XML po 
html, czy pdf.

Możliwość zalączania zrzutów ekranu 
może posłużyć do automatyzacji spraw-
dzania wyglądu aplikacji pod różnymi 
konfiguracjami. Natomiast zastosowa-
nie języka mówionego a nie programi-
stycznego, ułatwia zrozumienie wyni-
ków testów. Grupowanie przypadków 
testowych po testowanej funkcjonalności 
ułatwia zrozumieć stan funkcjoanlności w 
aplikacji.

Również dzięki Jenkins jesteśmy w sta-
nie, w lepszy sposób, prezentować i za-
rządzać wynikami testów. Po pierwsze 
możemy je analizować, wysyłać mailem, 
publikować na ftp, generować wykresy 
dla konkretnego uruchomienia, dla histo-
rii uruchomień, etc.

Dzięki zastosowaniu pluginów [15] pod 
Jenkins możemy podobne rezultaty uzy-
skać również dla wyników testów dla cu-
cumber.

Z wykorzystaniem CamStudio [16] i wer-
sji aplikacji umożliwiającej nagrywanie 
pulpitu z poziomu linii poleceń, jeste-
śmy w stanie tak skonfigurować Jenkins 
by tworzył zapis wideo uruchomienia 
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testów. Taki zapis może posłużyć przy 
analizie wyglądu aplikacji, wyszukiwa-
niu przyczyny błędów, czy jako wideo 
instruktażowe, czy dowód zakończenia 
implementacji wybranej funkcjonalności 
przed klientem. 

Jako, że WebDriver umożliwia wywoły-
wanie skryptów Java Script, można roz-
szerzyć kod testów automatycznych o 
adnotacje po stronie użytkownika. W taki 
sposób zapis wideo i akcje wykonywane 
na aplikacji mogą być jeszcze bardziej 
zrozumiałe.

Podsumowanie

Czy aby utworzone środowisko jest kom-
pletne? Czy może być bardziej komplet-
ne? Oczywiście.

Nadal testy automatyczne zaimplemento-
wane dla aplikacji natywnych mobilnych 
nie mogą skorzystać z dobrodziejstw ja-
kie daje cucumber. Nie mogą ich imple-
mentować testerzy nietechniczni. Może 
Calabash jest rozwiązaniem?

Co z problematycznym dostępem do 
przeglądarek na urządzeniach mobilnych 
z wykorzystaniem WebDriver? Czy nie 
da się zmusić urządzeń do współpracy 
z WebDriver Grid? Może wystarczy jedy-
nie spędzić parę dni nad rozbudowaniem 
WebDriver?

Skupiliśmy się nad zagadnieniem auto-
matyzacji a co z testami manualnymi i 
raportami tworzonymi dla tych testów? 
Jako lider nie chciałbym otrzymywać 
dwóch raportów. Jednego dla testów ma-
nualnych, jednego dla automatycznych? 
Czy da się zrobić wspólne wykonania, 
wspólne przypadki testowe, wspólne 
zbieranie wyników? Byćmoze rozwiąza-
niem jest TestLink i dostępne API?

Nadal nie ma porządnego edytora dla 
scenariuszy testowych zapisanych w 
cucumber. Może warto stworzyć coś ta-
kiego? Rakesh nie jest darmowy. Może 
warto zrobić coś dla ludzi? Albo postarać 
się powiązać TestLink przy użyciu jego 
API z cucumber?

Co z trzecimi przeglądarkai na urządze-
niach mobilnych? Czy powstanie kiedyś 
narzędzie umożliwiające testowanie 
Opera Mobile, Chrome Mobile, Firefox 
Mobile?

Z pewnością rozwiązanie problemów 

zawartych w powyższych pytaniach zbli-
ży nas do zbudowania jeszcze bardziej 
doskonałego, bardziej kompletnego śro-
dowiska do automatyzacji testowania w 
przyszłości. 

63

Testwarez 2012



64

Testwarez 2012

Odwrócona Piramida 
Testów

Autor: Wiktor Żołnowski

 O Autorze: 

Wiktor Żołnowski: Trener, Coach, Konsultant zajmujący się wdrażaniem praktyk ja-
kościowych (Quality Assurance), oraz „Zwinnych Metodyk Zarządzania Projektami” 
(Agile) w firmach z branży IT. 

Obecnie współpracuje z firmą Code Sprinters (http://www.agileszkolenia.pl). Po pracy 
– bloger – twórca pierwszego w Polsce bloga o jakości oprogramowania – http://blog.
testowka.pl.

Wiktor brał udział we wdrożeniach Agile oraz procesów i praktyk jakościowych obser-
wując je z różnych perspektyw - począwszy od przemian dotyczących szeregowego 
pracownika, poprzez samego inicjatora zmian i wdrożeniowca, a skończywszy na pro-
blemach jakie podczas wdrożeń napotykają managerowie i dyrektorowie średniego i 
wyższego szczebla, dzięki czemu może obiektywnie ocenić stan wdrożeń w organi-
zacji na każdym jej poziomie.

Oprócz codziennej 
pracy trenera i dorad-
cy Wiktor udziela się 
także w różnego typu 
inicjatywach takich 
jak Agile Lean Europe 
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blem) http://byop.pl.

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest omówieniu te-
matu automatyzacji testów systemów 
już istniejących od jakiegoś czasu, które 
dotąd nie były testowane w sposób au-
tomatyczny, lub testy automatyczne nie 
były wystarczające. Proces automatyza-
cję testów takich systemów jest odmien-
ny od automatyzacji testów wdrażanej w 
projektach dopiero startujących. 

Wstęp

Piramida testów jest znana prawie każ-
demu testerowi, inżynierowi testów, pro-
gramiście i managerowi w IT. W idealnym 
systemie informatycznym stosunek ilości 
testów automatycznych prezentuje się w 
następujący sposób:

- jak najwięcej testów jednostkowych ni-
skiego poziomu,
- trochę mniej testów integracyjnych, 
funkcjonalnych,
- jak najmniej testów typu end-to-end te-
stujących aplikację jako całość.

Piramida testów - powody 

Głównym powodem stosowania piramidy 
testów jest czas, a co za tym idzie kosz-
ty. Chodzi tutaj nie tylko o czas wykony-
wania testów automatycznych ale także 
o czas który musimy poświęcić na to by 
te testy stworzyć, a przede wszystkim 
utrzymywać w przyszłości podczas gdy 
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wymagania i funkcjonalność ciągle się 
zmieniają. 

Utrzymanie testów jednostkowych jest 
stosunkowo łatwe i tanie w przeciwień-
stwie do utrzymywania testów typu end-
to-end gdzie najmniejsza zmiana w sys-
temie może powodować “popsucie” wielu 
testów zależnych od tej zmiany. 

Testy automatyczne tworzymy po to, by 
dostarczały nam informacji zwrotnej na 
temat tego czy system działa i jak dzia-
ła. Taka informacja potrzebna nam jest 
po to, by bez obaw wprowadzać mo-
dyfikacje i rozwijać testowany system. 
Testy automatyczne dają nam poczucie 
bezpieczeństwa, że nasze zmiany nie 
wprowadzą błędów. Im szybsza informa-
cja zwrotna dostarczana przez testy tym 
lepiej, gdyż dzięki temu możemy łatwiej i 
bardziej efektywnie wprowadzać zmiany. 
Dlatego też czas wykonywania się testów 
jest także istotny. 

Piramida testów a rzeczywistość

W rzeczywistości niestety bardzo często 
testów automatycznych nie ma wcale, a 
nawet jeśli są to są to testy wysokiego 
poziomu pisane przez testerów, którzy 
mając dosyć mechanicznego klikania po-
stanowili zautomatyzować wykonywane 
przez siebie czynności. 

Takie podejście prowadzi do powstawa-
nia dużej ilości zduplikowanych, trudnych 
w utrzymaniu i czasochłonnych testów 
wysokiego poziomu. Z czasem utrzy-
manie takich testów staje się bardziej 
kosztowne niż testowanie manualne i 
cała idea automatyzacji testów traci swój 
sens. 

Odwracanie piramidy testów

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w auto-
matyzacji testów dla już istniejących pro-
jektów informatycznych okazuje się być 
umiejętne odwaracanie piramidy testów 
ze stanu, w którym mamy bardzo mało 
testów jednostkowych a bardzo dużo 
testów wysokiego poziomu typu end-to-
end do idealnej piramidy testów. 

Jak zacząć?

Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok 
- zwłaszcza gdy mamy do czynienia z 
systemem typu “legacy”. Przez “Legacy 
Code” rozumiemy projekty informatyczne 
mające już pewną historie, które nie były 
nigdy testowane w sposób automatycz-

ny lub były testowane niewystarczająco. 
Często też same testy automatyczne któ-
re istniały dla danego systemu stały się 
częścią Legacy Code ze względu na zbyt 
szybkie wprowadzanie zmian w systemie 
i brak idących z tymi zmianami zmian w 
testach. 

W takim przypadku zaczynanie od te-
stów jednostkowych jest wręcz niemoż-
liwe. System jest jedną wielką plątaniną 
zależnych od siebie metod i klas przez 
co nie jesteśmy w stanie wydzielić nie-
zależnych komponentów (jednostek) do 
testów jednostkowych bez obawy o to, że 
jakakolwiek zmiana nie wprowadzi błę-
dów. Jest to jeden z głównych powodów 
niepowodzeń podczas wdrożeń automa-
tyzacji testów czy też wdrożeń podejść 
takich jak Test-Driven Development w 
już istniejących systemach. Automaty-
zacja w takich przypadkach staje się po 
prostu zbyt trudna i nieopłacalna. Dlate-
go jedyne i najlepsze co możemy zrobić 
to rozpoczęcie pracy od pisania testów 
typu end-to-end. Przez testy end-to-end 
rozumiemy testy traktujące system jako 
całość - testy z pogranicza black box i 
gray box. Podajemy dane czy też stan na 
wejściu do systemu i w asercjach ocze-
kujemy określonego stanu na wyjściu z 
testowanego systemu nie zastanawiając 
się nad tym co dzieje się wewnątrz sys-
temu. W systemach, które nigdy nie były 
testowane i nie wiemy do końca co tak na 
prawdę mają one robić możemy założyć, 
że obecne działanie systemu jest prawi-
dłowe - piszemy więc testy które mają 
przechodzić w oparciu o wyrocznię testo-
wą jaką jest nasz istniejący już system. 

Musimy pamiętać o kilku dobrych prakty-
kach takich jak na przykłąd Page Object 
Pattern pozwalających na tworzenie te-
stów łatwych w utrzymaniu. 

Następny krok

Gdy mamy już wysokie pokrycie funk-
cjonalności systemu testami typu end-
to-end możemy przystąpić do względnie 
bezpiecznej refaktoryzacji i prób wy-
dzielenia/odizolowania poszczególnych 
komponentów naszego systemu. Po-
mocne może być tutaj podejście Domain 
Driven Design.  Cały czas pamiętamy o 
tym, by do każdego refaktoryzowanego 
modułu pisać testy niższego poziomu - 
testy funkcjonalne, integracyjne i przede 
wszystkim testy jednostkowe. 

Refaktoryzacja w systemach typu legacy 
jest tematem złożonym i godnym napisa-

nia kilku innych artykułów. W tym artyku-
le chciałbym tylko nadmienić, że jednym 
z najbardziej efektywnych podejść do re-
faktoryzacji tego typu kodu jest podejście 
Test First, w którym za każdym razem, 
gdy zamierzamy coś zmienić w kodzie 
aplikacji dopisujemy test(y), który ma 
sprawdzić czy nasza zmiana nie popsuła 
niczego. 

Problemem mogą okazać się trudności z 
wydzieleniem odpowiednich komponen-
tów, zbyt dużą złożonością oraz wystę-
powaniem zbyt dużej ilości zależności w 
testowanym systemie. Co zrobić w takiej 
sytuacji? Niestety niektórych systemów 
nie da się już uratować - zwłaszcza, gdy 
zbyt długo nikt nie przejmował się ich 
jakością (albo przejmowali się nią tylko 
testerzy). W takiej sytuacji warto rozwa-
żyć przepisanie systemu od nowa (może 
nie całego ale przynajmniej kluczowych 
funkcjonalności) lub... zmianę pracy :-) 

Usuwamy testy

Podstawowym warunkiem odwracania 
piramidy testów jest usuwanie testów 
wysokiego poziomu w miarę przyrostu 
testów na niższych poziomach duplikują-
cych testy end-to-end.

Właśnie tak - tworzliśmy testy tylko po 
to, by je później usunąć - robimy to, gdyż 
ich utrzymanie staje się zbyt kosztowne 
a wszelkie duplikacje zarówno w kodzie 
funkcjonalności aplikacji jak i w testach 
są niewątpliwym marnotrawstwem. 

Kluczowe czynniki sukcesu

Podstawowym czynnikiem umożliwiają-
cym poprawianie jakości systemu typu 
legacy jest ścisła współpraca pomiędzy 
testerami i programistami. Testy automa-
tyczne wysokiego poziomu zazwyczaj pi-
sane są przez testerów. Testy end-to-end 
powinny sterować pracą programistów 
więc konieczne jest zapewnienie odpo-
wiedniej komunikacji pomiędzy testerami 
i programistami. Dobre pisanie testów 
automatycznych wymaga umiejętno-
ści posługiwania się narzędziami oraz 
umiejętności programistycznych dlatego 
wsparcie ze strony programistów jest 
niesamowicie ważne. 

Tylko mając wspólny cel i współpracując 
możemy osiągnąć sukces i poradzić so-
bie z szarą codziennością świata legacy 
code. 
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testerów na międzynarodowych projektach. 

Od 4 lat pracuje w Hewlett-Packard Polska jako Test Manager, głównie w projektach dla 
administracji publicznej. Kluczowe obszary odpowiedzialności to planowanie i realizacja 
strategii testów, zarządzanie procesem testowym oraz nadzór testów.  Dodatkowo zajmuje 
się przygotowaniem rozwiązań oraz optymalizacją procesów z obszaru jakości, a także 
wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie kontroli i zapewnienia jakości.

Prelegentka podczas międzynarodowej konferecji TESTWAREZ w 2009 roku oraz VI kon-
ferencji Jakości Systemów Informatycznych.

Łukasz Żebrowski, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 9 lat za-
wodowo związany z testowaniem oprogramowania, najpierw w firmie Rodan Systems 
S.A.jako tester, następnie w GTECH Poland gdzie kierował zespołem testerów i inży-
nierów ds. automatyzacji testów, a przy okazji zdobywał doświadczenie w projektach 
międzynarodowych, międzykulturowych, i w metodykach takich jak CMMI, Agile.

Od 2008 roku pracuje w Hewlett-Packard Polska jako Test Manager m.in. w projektach 
dla takich organizacji jak Komenda Główna Policji, Procter&Gamble, Shell, Vodafone, 
gdzie odpowiadał za definiowanie i realizację strategii testów, planowanie zadań w ob-
szarze jakości, definiowanie i wdrażanie procesów jakości, jak i zarządzanie procesem 
testowania w globalnych projektach, między innymi jako Global Test Manager zarzą-
dzający 5 podległymi zespołami - łącznie ponad 30 osób w Polsce, Indiach, Chinach i 
na Filipinach. 

W HP rozwija również swoją pasję do automatyzacji testów, m.in. jako specjalista ds. 
testów wydajnościowych w kilku projektach. 

Wielokrotny prelegent na konferencjach poruszających tematykę jakości oprogramo-
wania.
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Abstrakt

Infrastruktura informatyczna w dzisiej-
szych firmach stanowi sieć powiązań 
wielu współdziałających ze sobą syste-
mów, nakładając na dział testowania ko-
nieczność posiadania wiedzy w szerokim 
zakresie o testowanych aplikacjach. Z 
drugiej strony czynniki sprzyjające rota-
cji personelu wynikające ze stosunkowo 
małych barier przy zmianie stanowisk 
pracy w ramach firmy lub pomiędzy fir-
mami, jak również dążenie otoczenia 
biznesowego do optymalizacji kosztów 
zatrudnionych zasobów (np. poprzez 
outsourcing, zatrudnienie konsultantów 
lub osób zamieszkujących w miejscach, 
gdzie koszty pracy są niższe) powodu-
ją, że zarządzanie wiedzą w organizacji 
oraz efektywność transferu wiedzy do 
nowych członków zespołu testowego 
stanowią kluczowe kwestie dla osób za-
rządzających. 

Niniejszy artykuł skoncentruje się na dru-
gim zagadnieniu, czyli na efektywnym 
wdrożeniu testera w projekt oraz skutecz-
nym transferze wiedzy do nowego człon-
ka zespołu testowego. Przyjmując punkt 
widzenia Kierownika Testów, w oparciu 
o swoje doświadczenia w projektach 
dla firm z sektora telekomunikacyjnego, 
FMCG i administracji publicznej, autorzy 
zaprezentują, jak efektywnie przygoto-
wać proces przekazywania wiedzy, wdro-
żyć go, a następnie monitorować postępy 
w procesie transferu wiedzy.

Wstęp

Jednym z głównych zadań powierzo-
nych Kierownikowi Testów w projekcie 
jest efektywne zarządzanie dostępnymi 
zasobami, w celu realizacji zadań w ob-
szarze testowania i zapewnienia jakości, 
wyznaczonych przez Kierownika Pro-
jektu. Podstawowym rodzajem zasobów 
będących w gestii Kierownika Testów są 
zasoby ludzkie. 

W idealnej sytuacji Kierownik Testów ma 
wystarczająco dużo czasu na znalezienie 
i zaangażowanie do projektu odpowied-
nich testerów, których wiedza i doświad-
czenie w dużym stopniu pasuje do wy-
magań projektu. W rzeczywistości czas 
ten jest ograniczony, jak i ilość testerów 
dostępnych dla Kierownika Testów.

W swojej pracy może z reguły dyspono-
wać tylko osobami, które są w danym 
momencie dostępne w firmie i nie są za-

angażowane w projekt o wyższym priory-
tecie, lub które uda się pozyskać na ryn-
ku pracy i zatrudnić. Dostępne w danym 
momencie osoby mogą jednak cechować 
się różnymi ograniczeniami np:

• tester jest nowym pracownikiem 
i nie ma wiedzy na temat stosowanych
w nowej firmie narzędzi, zasad, polityki 
jakości,
• tester został nagle „wyciągnięty” 
z innego projektu, aby zastąpić osobę, 
którą „wyciągnięto” do jeszcze innego 
projektu, i pracuje na dwóch projektach 
równolegle,
• tester nie ma doświadczenia w 
określonej technologii lub branży, dla któ-
rej realizowany jest projekt,
• tester przyszedł na zastępstwo 
za osobę, która nagle opuściła projekt 
(choroba, etc), i nie ma „dostępów “np.:do 
sieci wewnętrznej o Klienta.

Doświadczenia projektowe podpowia-
dają wiele takich sytuacji, a w każdej z 
nich istotnym zadaniem, przed którym 
stoi Kierownik Testów jest sprawne wdro-
żenie nowego testera w projekt, a więc 
szybkie i skuteczne przekazanie teste-
rowi wiedzy niezbędnej do wykonywania 
jego obowiązków w sposób efektywny i 
prawidłowy. 

W następnych rozdziałach artykułu 
szczegółowo zostaną przedstawione 
elementy istotne dla zrozumienia proces 
transferu wiedzy do testera:

─ Metody pozwalające poznać 
kompetencje testera, dzięki którym Kie-
rownik Testów może określić rolę testera 
w grupie testowej oraz zdefiniować listę 
jego zadań, tak aby talenty posiadane 
przez testera przynosiły największą war-
tość dodaną dla projektu.
─ Kategoryzacja obszarów wiedzy 
najczęściej występujących w projektach 
informatycznych oraz metody definio-
wania zakresu wiedzy, która będzie po-
trzebna testerowi, tak aby mógł powstać 
zakres planu transferu wiedzy. 
─ Techniki transferu wiedzy, które 
uwzględniając ludzkie możliwości po-
zwalają dopasować konkretne metody 
kształcenia do konkretnej wiedzy.
─ Wskazówki jak opracować plan 
i harmonogram transferu wiedzy, które 
to stanowią udokumentowaną podstawę 
dla procesu transferu wiedzy przygoto-
wanego dla konkretnego testera.
─ Dokumenty Kierownika Testów 
i testera, wspierające proces transferu 
wiedzy.

─ Metody kontrolowania postę-
pu transferu wiedzy oraz wskazówki jak 
usprawniać proces transferu wiedzy, w 
celu poprawiania efektywności wymiany 
wiedzy w zespole.

Umiejscowienie testera w 
projekcie

Poznanie testera

Współpracę z nowym testerem na pro-
jekcie Kierownik Testów powinien roz-
począć od wstępnej rozmowy, po której 
to powinien posiąść wiedzę o testerze w 
zakresie kilku obszarów:

• Kompetencje techniczne, czy-
li jakie i w jakim stopniu technologie są 
testerowi znane: bazy danych, systemy 
operacyjne, narzędzia ETL, technologie 
mobilne, języki programowania, narzę-
dzia wspierające testy itd. Warto tu skupić 
się przede wszystkim na technologiach 
wykorzystywanych w danym projekcie, 
lub analogicznych oraz technologiach, 
które mogą potencjalnie mieć zastosowa-
nie w przyszłości. Obok technologii nale-
ży poznać również obszary funkcjonalne, 
w których tester ma doświadczenie np. 
hurtownie danych, systemy mediacyj-
ne, systemy do zarządzania obiegiem 
dokumentów, mając na uwadze, że np. 
tester, który ma doświadczenie w pracy 
z hurtowniami danych może być dobrym 
kandydatem do testowania modułu ra-
portowego. 
• Kompetencje biznesowe, czyli, 
w jakich branżach były projekty, w któ-
rych tester wcześniej uczestniczył np: ad-
ministracja publiczna, telekomunikacja, 
bankowość. Poszczególne branże mają 
swoją specyfikę, stopień formalizacji, dy-
namikę zmian, stopień zaangażowania 
Klienta. Ta informacja pomoże Kierowni-
kowi Testów w zdefiniowaniu zaawanso-
wania prac/roli testera w projekcie.
• Kompetencje projektowe oraz 
umiejętności interpersonalne, czyli jakie 
role pełnił w poprzednich projektach, 
czy zarządzał zespołem, czy miał bez-
pośredni kontakt z klientem w trakcie 
testów akceptacyjnych, czy kierował 
testami itd. Na tej podstawie Kierownik 
będzie mógł określić stopień dojrzałości 
i samodzielności testera np. czy można 
mu powierzyć zebranie podpisów Komi-
sji ds. Odbioru pod protokołem z testów 
akceptacyjnych.
• Doświadczenie w testowaniu, 
z naciskiem na to, jakie rodzaje testów 
wykonywał np. jednostkowe, funkcjonal-
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ne, wydajnościowe, z wykorzystaniem 
narzędzi do automatyzacji testów, testy 
bezpieczeństwa itd.
• Posiadane certyfikaty i przebyte 
szkolenia, które mogą być istotne z punk-
tu widzenia projektu, szczególnie certy-
fikaty poświadczenia bezpieczeństwa, 
szkolenia w zakresie ochrony informacji 
niejawnych itd.

Kierownik Testów przed taką rozmową 
powinien przygotować lub skorzystać z 
wcześniej przygotowanego kwestiona-
riusza z pytaniami/zagadnieniami, który 
będzie zawierał listę obszarów oraz kom-
petencji, które są lub mogą być potrzeb-
ne podczas pracy na jego projekcie. Do-
kument taki nie tylko usprawni rozmowę i 
zapewni źródło informacji o testerze Kie-
rownikowi Testów, ale także posłuży pod-
czas przeprowadzania rozmów z innymi, 
potencjalnymi kandydatami do grupy te-
stowej w ramach projektu. Obszary, które 
powinny znaleźć się na tej liście zostały 
wymienione w rozdziale 3.
 
Wstępna rozmowa powinna być również 
wartościowa dla testera, gdyż daje mu 
możliwość przedstawienia swoich ocze-
kiwań w stosunku do pracy: przedsta-
wienia, jaki rodzaj pracy jemu bardziej 
odpowiada np. preferuje pracę z ludźmi 
lub samotne zmagania z kolumnami cyfr i 
danych; jaka jest gotowość np. do podró-
ży służbowych lub do ewentualnej pracy 
w nadgodzinach, itd. Warto zwrócić uwa-
gę także na te aspekty, gdyż będą one 
miały istotny wpływ na motywację oraz 
wydajność pracy nowej osoby.

Określenie roli testera w projekcie

Zgromadzone podczas rozmowy infor-
macje, Kierownik Testów poddaje anali-
zie tak, aby określić mocne i słabe strony 
testera w 4 obszarach:

• umiejętności organizacyjne,
• umiejętności techniczno-narzę-
dziowe,
• wiedza produktowa,
• wiedza projektowa.

Na podstawie tak dokonanej analizy Kie-
rownik Testów może ustalić następujące 
elementy:

• rolę, do której tester jest naj-
bardziej predystynowany, o ile Kierownik 
Testów ma na tyle duży zespół, że może 
mieć w nim zdefiniowane różne role, 
ewentualnie ma możliwość zamiany oso-
by na aktualnych pozycjach;

• zakres zadań i obowiązków w 
ramach danej roli, które zostaną zlecone 
testerowi;
• obszary, które wymagają uzu-
pełnienia wiedzy i stanowią podstawę 
do określenia dokładnego planu szko-
leń dla testera - Planu Transferu Wiedzy 
(definiowanie zakresu Planu Transferu 
Wiedzy zostało szczegółowo opisane w 
kolejnym rozdziale); 
• wiedzę i umiejętności posiadane 
przez testera, które są nowe i unikalne w 
zespole i którymi warto, aby podzielił się 
z zespołem.

Kategoryzacja obszarów wie-
dzy

Możemy wyróżnić 3 główne obszary 
wiedzy wykorzystywane podczas pracy 
testera:

• dotyczące organizacji
• dotyczące projektu
• dotyczące systemu/systemów 
będących przedmiotem projektu.

Wiedza dotycząca organizacji

Wiedza dotycząca organizacji skupia się 
na aspektach funkcjonowania organizacji 
(firma pracodawcy, firma Klienta), jakie 
zasady są w niej obowiązujące. Transfer 
wiedzy w tym obszarze najczęściej ma 
zastosowanie dla nowego pracownika i 
może być przekazywany pracownikowi 
poza pracami projektowymi np. podczas 
szkoleń dla nowych pracowników. Ważne 
jest, aby Kierownik Testów jednak upew-
nienił się, iż tester faktycznie posiadł wie-
dzę co najmniej w zakresie:

• Kultury organizacyjnej, przepi-
sów jak i nieformalnych zasad obowiązu-
jących w organizacji np. żeby nie zosta-
wiał dokumentacji projektowej na biurku 
(jako przykład zasad w organizacji),
• Standardów np. dotyczących ja-
kości,
• Procesów np. zarządzania jako-
ścią, przeglądu dokumentów itd.

Wiedza dotycząca projektu

W ramach wiedzy dotyczącej projektu 
można wyróżnić nastepujące elementy 
istotne z punktu widzenia pracy testera:
• Wizja, Strategia i Cele, czyli 
informacje, które pozwolą wprowadzić 
testera w projekt, zrozumieć mu cele biz-
nesowe związane z tym projektem, rela-

cje panujące w projekcie: czego dotyczy 
projekt, jakie są cele projektu, Klienta, 
naszej firmy, jaka jest strategia działania 
w projekcie np. testowania, itd. Obszar 
ten ma szczególne znaczenie dla teste-
rów pracujących bezpośrednio z przed-
stawicielami Klienta, innych dostawców.
• Organizacja projektu, czyli stro-
ny zaangażowane w projekt, struktura 
organizacyjna, osoby występujące w pro-
jekcie i ich role, jaki jest plan komunikacji 
np. testerów z programistami.
• Narzędzia stosowane w projek-
cie np. repozytoria dokumentów, błędów, 
dokumentacji testowej, procesy specy-
ficzne dla projektu, itd.
• Zależności od innych projektów, 
ryzyka projektowe i ograniczenia, które 
mają wpływ na przebieg projektu i mogą 
wpływać na pracę zespołu testowego.
• Harmonogram projektu, aby 
tester miał świadomość, w jaki sposób 
projekt jest zaplanowany w czasie, kie-
dy rozpoczynają się fazy wykonywania 
poszczególnych testów, kiedy można 
się spodziewać większego obciążenia i 
ewentualnych nadgodzin. Jest to również 
okazja do omówienia np. planów urlopo-
wych testera.

Wiedza dotycząca systemu/systemów

Wiedza dotycząca systemu poddawane-
go testowaniu to najbardziej oczywisty i 
zarazem najistotniejszy obszar wiedzy, 
którą musi przyswoić tester, a przynaj-
mniej, do której musi mieć dostęp, gdy 
będzie jej potrzebował. Ilość i rodzaj do-
stępnych dokumentów będą zależeć od 
konkretnego projektu. Wiedzę tą może-
my podzielić nastepująco:

• Architektura systemu, uwzględ-
niająca wszystkie podsystemy (aplikacje) 
wchodzące w skład lub w interakcje z te-
stowanym systemem. Tester powinienen 
zapoznać się z architekturą systemu w 
różnych aspektach: architekturę bizne-
sową, aplikacyjną, architekturę informa-
cji, infrastruktury, usług, interfejsów.
• Specyfikacja poszczególnych 
podsystemów składających się na testo-
wany system. Tester powinien poznać 
architekturę podsystemu, dokumentację 
systemową np. specyfikację wymagań i 
projekt techniczny, funkcjonalności reali-
zowane przez system, przypadki użycia, 
zasady administracji systemem, znane 
błędy znalezione już w podsystemie i 
ewentualne sposoby ich obejścia itd.
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Techniki transferu wiedzy

Duża ilość wiedzy, którą tester powinien 
przyswoić w stosunkowo krótkim czasie 
stanowi główne wyzwanie dla Kierownika 
Testów. Nieumiejętny przekaz wiedzy nie-
sie ze sobą ryzyko, że tester nie opanuje 
wiedzy koniecznej mu do pracy, pomimo 
że poświęci na to dużo czasu zarówno 
swojego jak i innych osób w projekcie. 
Ludzkie zdolności zapamiętywania są 
ograniczone, jednakże w oparciu o bada-
nia przeprowadzone przez Edgara Da-
le’a i opracowaną przez niego piramidę 
zapamiętywania (Rys.1), a także o cykl 
uczenia się poprzez doświadczenie we-
dług Davida Kolb’a (Rys.2), Kierownik Te-
stów może efektywnie dobierać metody 
transferu wiedzy. Kluczowym czynnikiem 
służącym zapamiętywaniu wiedzy jest 
angażowanie wielu zmysłów oraz umie-
jętność przekazania tej wiedzy innym. 
Zamiast więc samego wykładu, lepiej 
uzupełnić go o materiały audiowizualne; 
zamiast opowiedzieć jak działa system, 
lepiej zaprezentować jego działanie w 
praktyce; zamiast, pokazywać aplikację, 
lepiej jest pozwolić testerowi, żeby sam 
poznawał aplikację prowadzony przez 
trenera, itd.

Model uczenia się przez doświadcze-
nie wg. Kolba jest powtarzalnym cyklem 
składającym się z 4 kroków. Wiedza zo-
staje zdobyta poprzez praktykę, konkret-
ne doświadczenie i tu proces zdobywa-
nia wiedzy ma swój początek. Zdobyte 
doświadczenia poddawane są analizie 
i obserwacjom. Dzięki temu zaczynamy 
wyciągać wnioski z doświadczenia i two-
rzyć ogólne zasady, opisujące nie tylko 
dane konkretnie zdarzenie, ale również 
wszystkie do niego podobne. Ostatnim 
etapem jest eksperymentowanie z nową 
wiedzą – czyli sprawdzenie nowego 
pomysłu w praktyce, czy pomoże on w 
rozwiązywaniu problemów, podejmowa-
niu decyzji. Prowadzi to do powstania 
nowych doświadczeń i cykl zaczyna się 
od początku, a każde kolejne nowe do-
świadczenie może być dla osoby uczącej 
się okazją do wyciągnięcia wniosków. 
Jednocześnie kolejne nowe doświadcze-
nie może zapoczątkować następny cykl 
uczenia się. 

Dobrym przykładem uwidaczniającym 
stosowanie tego podejścia w praktyce 
wśród testerów są testy eksploracyjne.

Różne elementy wiedzy można przeka-
zywać z wykorzystaniem różnych metod 

Rysunek 1. Piramida zapamiętywania wg Edgara Dale’a.

Rysunek 2. Cykl uczenia się wg. Kolb’a – Model Lewina.

nauczania. Przykładowe zastosowanie 
metod nauczania do konkretnych ele-
mentów wiedzy prezentuje Rys. 3.

Aby proces transferu wiedzy przebiegał 
efektywnie konieczne jest zaadresowa-
nie następujących elementów: 

• usprawnienie komunikacji - za-
poznanie z zespołem projektowym, przy-
dzielenie coach’a, kolokacja z osobami 
doświadczonymi, spotkania projektowe 
oraz w zespole,
• repozytoria wiedzy - zapozna-
nie z repozytoriami dokumentów projek-
towych i produktowych, zapoznanie z 
dostępnymi materiałami szkoleniowymi 
takimi jak podręczniki oraz e-learning,
• zapewnienie zasobów - dostęp-

ność kluczowych osób, dostępy do apli-
kacji projektowych, repozytoriów, rezer-
wacja sal, itd.,
• narzędzia – zapoznanie z na-
rzędziami wykorzystywanymi w projekcie 
(repozytorium dokumentów, błędów, do-
kumentacji testowej).

Plan i harmonogram transferu 
wiedzy

Na podstawie roli przypisanej do testera, 
zakresu wiedzy wymaganej dla tej roli 
oraz zakresu braków w wiedzy testera, 
Kierownik Testów tworzy Zakres Planu 
transferu wiedzy.

Nie każdy obszar wiedzy jest tak samo 
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Rysunek 3. Przykładowe zastosowanie metod transferu wiedzy.

kluczowy dla testera, aby rozpocząć pra-
cę. Istnieją obszary niezbędne, aby roz-
począć pracę (np. znajomość funkcjonal-
ności aplikacji) i obszary mniej krytyczne 
(np. kwestie organizacyjne). Istnieją rów-
nież czynniki, które determinują kolej-
ność zadań projektowych przydzielonych 
testerowi, a w efekcie, kolejność transfe-
ru wiedzy: 

• harmonogram projektu i zada-
nia z niego wynikające,
• dostępność testera (np. jeśli 
tester pracuje jednocześnie na dwóch 
projektach, to sensoniejsze może być 
przydzielenie mu mniejszego modułu, 
lub zadań o późniejszym terminie dostar-
czenia),
• docelowa rola, jaką pełnić ma 
nowa osoba w grupie testowej np. dla 
zastępcy Kierownika Testów istotniejsze 
będzie zapoznanie się z zapisami Umowy 
regulującymi kwestie jakości oprogramo-
wania, a dla Analityka testów ważniejsze 
będzie poznanie specyfikacji systemu,
• docelowy obszar systemu/wy-
magań, za który będzie odpowiedzialny,
• planowane terminy/daty roz-
poczęcia samodzielnej pracy na projek-
cie, np. przydzielenie testerowi obsza-
ru, względem którego poczyniono już 
wszystkie ustalenia,
• ryzyka projektowe
• dostępne zadania, które mogą 

być przydzielone testerowi i stopień ich 
złożoności, np. jeżeli faza analizy nie jest 
zakończona to tester może zrobić prze-
gląd roboczego dokumentu, ale jeszcze 
może być za wcześnie na pisanie przy-
padków testowych,
• dostępne zasoby – osoby (tre-
nerzy, coach), dostępy (konta), środowi-
ska, itd., 
• certyfikaty – np. poufności da-
nych – np. tester, który jest w trakcie uzy-
skiwania certyfikatu potwierdzającego 
dopuszczenie do informacji niejawnej, 
nie może uzyskać dostępu do dokumen-
tacji dotyczącej modułu, w którym takie 
informacje są przetwarzane.

Kierownik Testów porządkuje zakres Pla-
nu Transferu Wiedzy chronologicznie, 
uwzględniając powyższe czynniki.

Chronologiczny Plan Transferu Wiedzy 
zawierający uporządkowaną listę zadań 
wraz z przypisanymi metodami ich wy-
konania i zasobami dla każdego punktu, 
stanowić będzie właściwy Harmonogram 
Transferu Wiedzy. Należy pamiętać, 
że harmonogram będzie spełniał swo-
ją rolę pod warunkiem, że zostaną za-
pewnione konieczne przerwy potrzebne 
na przyswojenie wiedzy pomiędzy po-
szczególnymi etapami szkolenia; meto-
dy transferu wiedzy będą urozmaicone, 
nie jednostajne; kolejne elementy wiedzy 

będą ukazywały relacje i zależności po-
między sobą, jednocześnie zwiększając 
samodzielność pracy nowej osoby.

Istotne jest, aby każde kolejne nowe za-
danie np. praktyczne zapoznanie się z 
danę funkcjonalnością biznesową aplika-
cji było dla osoby uczącej się okazją do 
samodzielnego wyciągnięcia wniosków i 
na tej podstawie stworzenia być może ja-
kieś reguły/zasady, którą może sprawdzić 
i zweryfikować „czy działa”. Niezależnie 
od wyniku „sprawdzenia” nowa osoba w 
ten sposób zdobywa kolejną umiejętność 
i doświadczenie, wyciąga wnioski, anali-
zuje je, jednocześnie zwiększając zakres 
zdobywanej wiedzy o danej funkcjonalno-
ści biznesowej aplikacji i może zgodnie z 
planem „eksperymentować” z kolejnymi 
funkcjonalnościami. Metoda ta zapewne 
pozostawi nowej osobie pytania, na które 
będzie mogła odpowiedzieć sięgając w 
kolejnym kroku do dokumentacji lub za-
dając je osobie bardziej doświadczonej. 
Tak zróżnicowana forma zdobywania 
wiedzy powinna okazać się efektywniej-
sza, a przede wszystkim ciekawa dla 
„początkującej” na projekcie osoby.

Mając opracowany Harmonogram Trans-
feru Wiedzu, tester jest gotowy przejąć 
od Kierownika Testów odpowiedzialność 
za realizację transferu wiedzy, zmniej-
szając zaangażowanie Kierownika Te-
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stów, który może poświęcić swój czas 
na inne prace projektowe, pozostawiając 
sobie jedynie monitorowanie postępów 
transferu wiedzy.

 Aby tester mógł efektywnie pracować w 
oparciu o Harmonogram Transferu Wie-
dzy, należy pamiętać o elementach wy-
mienionych na końcu rozdziału 4.

Dokumenty wspierające

Oprócz repozytorium wiedzy dla zespołu 
testowego, Kierownik Testów powinien 
mieć własne repozytorium dokumentów, 
po które może sięgać na poszczególnych 
etapach procesu transferu wiedzy np.:

• kwestionariusz do zapoznania 
się z testerem,
• mapa komepetencji wymaga-
nych do realizacji zadań projektowych,
• wykaz procedur i procesów,
• „pakiet startowy dla testera” 
zawierający informacje organizacyjne i 
projektowe (dostępy, konta, repozytoria 
dokumentów).

„Pakiet startowy dla testera” zawiera-
jący wszystkie niezbędne dokumen-
ty potrzebne do rozpoczęcia pracy na 
projekcie powinien być aktualizowany i 
uzupełniany. W tym celu, oprócz zmian 
wynikających z organizacji pracy na pro-
jekcie czy zmian procedur, ważne jest 
również, aby uwzględnić na bieżąco 
uwagi i komentarze osoby wdrażanej w 
projekt.  Być może pewne dokumenty, z 
punktu widzenia nowej osoby, wymagają 
doprecyzowania czy zmian.

W przypadku dokumentów projektowych, 
dobrą praktyką jest wyznaczenie osób z 
zespołu testowego, które zostaną „wła-
ścicielami” na przykład konkretnej proce-
dury lub procesu. Wtedy zapewniona jest 
„ciągła” aktualizacja dokumentów przez 
osoby, które przede wszystkim z nich ko-
rzystają, a Kierownik Testów ma za zada-
nie jedynie koordynację tych prac.

Należy pamiętać, aby wszystkie doku-
menty z  repozytorium były, w zależno-
ści od potrzeb, na bieżąco lub cyklicznie 
uzupełniane. Tyko wtedy mogą stanowić 
rzetelne wsparcie dla Kierownika Testów 
również podczas wdrażania nowej oso-
by.

Kontrola postępu i kontynuacja 
prac

Element kontroli to niezbędna część skła-
dowa procesu transferu wiedzy. Kierow-
nik Testów ma możliwość monitorowania 
postępów transferu wiedzy na kilka spo-
sobów m.in. poprzez:

• kontrolowanie postępu szkoleń 
wg. harmonogramu,
• przegląd produktów pracy te-
stera, aby ocenić ich jakość i określić 
ewentualne obszary wiedzy, które mogą 
wymagać uzupełnienia,
• indywidualne spotkania i roz-
mowy z testerem, umożliwiające mu po-
dzielenie się swoimi uwagami, obawami, 
potrzebami w zakresie wiedzy meryto-
rycznej,
• rozmowy z innymi członkami 
zespołu na temat testera,
• obserwacje, na ile tester prze-
strzega procesów obowiązujących w or-
ganizacji. 

Na tym etapie procesu Kierownik Testów 
powinien upewniać się czy zakres trans-
feru wiedzy, jaki został określony, jest 
nadal aktualny, czy też wymaga korekt. 
Zmian może też wymagać rodzaj meto-
dy transferu wiedzy dla danego obszaru. 
Rozmowa Kierownika z nową osoba po-
zwoli także na upewnienie się, jaka me-
toda transferu wiedzy okazuje się najbar-
dziej odpowiednia i skuteczna z punktu 
widzenia obydwu stron. W tym momen-
cie może okazać się, że wdrażana osoba 
preferuje konkretne metody zdobywania 
wiedzy w określonych obszarach i te 
zmiany warto uwzględnić podczas konty-
nuacji całego procesu transferu wiedzy.

Na przestrzeni długiego okresu czasu 
Kierownik Testów powinien dbać o dzie-
lenie się wiedzą w zespole, zwiększając 
tym samym jakość pracy członków ze-
społu oraz budując sobie bazę wiedzy, 
która będzie przydatna przy wdrażaniu 
kolejnych członków zespołu. Efekt ten 
można uzyskać poprzez wypracowanie 
w zespole atmosfery sprzyjającej dzie-
leniu się wiedzą. Pomoc mogą stanowić 
różne repozytoria dokumentów, Wiki, 
Sharepoint’y; udokumentowanie proce-
dur testowych, dobrych praktyk i „lessons 
learned”; spotkania projektowe w zespo-
le testowym i z innymi zespołami; orga-
nizacja wzajemnych szkoleń z budowy 
systemu, z wykorzystywania narzędzi; 
nagrywanie takich szkoleń, itd. Oczywi-
ście wdrażanie tych pomysłów powinno 
wynikać z rzeczywistych potrzeb zespołu 

i odbywać się stopniowo tam, gdzie przy-
niosą one największą korzyść. 

Kierownik Testów powinien zająć się 
przede wszystkim koordynacją tych 
działań. Dobrym przykładem może być 
wyszukiwanie i definiowanie obszarów, 
które powinny zostać rozpropagowane 
w całej grupie. W tym celu Kierownik 
Testów powinien  organizować, na przy-
kład, cykliczne warsztaty prowadzone 
m.in. przez ekspertów  dotyczące kon-
kretnych modułów systemu. Warsztaty 
mogą okazać się ciekawą formą posze-
rzania wiedzy w zespole, a materiały z 
tych warsztatów uzupełnią repozytorium 
i będą źródłem informacji dla nowych 
osób.

Wnioski

Proces transferu wiedzy, z uwagi na 
istotny wkład czynnika ludzkiego, stano-
wi trudne zagadnienie dla każdego me-
nadżera. Jednakże znajomość ludzkich 
ograniczeń, oraz czynników pozwala-
jących te ograniczenia minimalizować, 
a także znajomość metodologii plano-
wania i realizowania procesu transferu 
wiedzy mogą w dużym stopniu uprościć 
i usprawnić proces transferu wiedzu. W 
dużych projektach proces zdobywania 
wiedzy przez członków zespołu praktycz-
nie nigdy się nie kończy, ale tester, który 
w sposób umiejętny zostanie wdrożony 
w projekt, który będzie poszerzał swoją 
wiedzę w sposób twórczy, który podczas 
wdrożenia do projektu wykorzysta swoje 
talenty oraz zasoby dostępne w orga-
nizacji, w krótkim czasie może stać się 
wartościowym członkiem zespołu. 
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