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Wprowadzenie
W pierwszej części niniejszego cyklu artykułów, przyjrzeliśmy się naturze regresji i analizie wpływu.
Druga częśd omawiała analizę wpływu jako technikę zapobiegania regresji oraz zapobieganie i
wykrywanie regresji przy użyciu analizy wpływu biznesowego oraz statycznej analizy kodu. W
bieżącej części skupimy się na dynamicznym testowaniu regresyjnym i tym, w jaki sposób dobierad
testy regresji. Kolejna częśd (IV) opisywad będzie automatyzację testów regresyjnych.

Analiza wpływu a Testowanie Regresyjne
Analiza wpływu powinna byd wykonywana zarówno z technicznego jak i z biznesowego punktu
widzenia. Te dwa punkty widzenia skupiają się na różnych aspektach i informują jakie czynności
należałoby wykonac w trakcie regresji. Punktem wyjścia takiej analizy powinny byd oczywiście
oczekiwane zmiany. Istota tych zmian (niezależnie od tego, czy są to zmiany w środowisku, upgrade
jednego z komponentów infrastruktury, czy też zmiana w kodzie aplikacji) pomoże nam w skupieniu
się na różnych aspektach systemu.
Z technicznego punktu widzenia, proponowane zmiany mogą są ryzykowne – mogą one bowiem
spowodowad niespodziewaną zmianę w zachowaniu pojedynczego komponentu, kilku
komponentów, które są zależne od jednego czynnika; bądź nawet zmiany w większej skali (np.
pomiędzy systemami). Im głębsza analiza techniczna, tym większe zrozumienie potencjalnej
regresji. Regresja taka może dostarczyd informacji na temat tego kiedy i jakie rodzaje testów należy
wybrad, zaprojektowad i wykonad. Niestety, często stopieo zaufania do tych przewidywao jest niski,
a wartośd technicznego wpływu analizy jest ograniczona ze względu na to, iż trudno jest taką
analizę wykonad dokładnie (lub chociażby dobrze) - nawet jeśli wspomagamy się narzędziami.
Z biznesowego punktu widzenia wyniki analizy technicznej pozwolą ekspertom biznesowym skupid
się na specyficznych cechach systemu i procesach biznesowych, które od nich zależą. Im lepsza
analiza techniczna, powiązana z dobrym zrozumieniem architektury systemu i sposobu użycia
systemu, tym łatwiej będzie opisad potencjalne zagrożenia regresji, a co za tym idzie,
skoncentrowad się i spriorytetyzowad testowanie regresyjne, używając podejścia opartego na
ryzyku.

Podejście Testów Regresyjnych – Kilka Rozważań
Istnieje kilka aspektów do rozważenia, kiedy decydujemy się jakiego podejścia użyd do testów
regresyjnych. Celem jest stworzenie elastycznego zestawu testów regresyjnych (z ang. „regression
test pack”), które skupią się na wybranych założeniach. O tych założeniach będziemy jeszcze mówid,
instnieje jednak szereg ważnych połączeo i zależności pomiędzy nimi – należy wziąd je pod uwagę
wybierając podejście.

Na których poziomach robimy testy regresji?
W ogólności są trzy poziomy testów regresji,
1. Poziom komponentów/modułów. Cel: czy niezmienione funkcjonalności zachowują się
identycznie? (Na poziomie komponentów powinno byd możliwe do przewidzenia na które
moduły wpłynie wprowadzana zmiana). Po wprowadzeniu zmiany testy musza pokazad, ze na
poziomie komponentów lub interfejsów komponentów oprogramowanie zachowuje się
identycznie jak przed zmianą. Zakres i pokrycie testami jest określone przez analizę techniczną
wpływu.
2. Poziom systemu (lub podsystemu). Cel: czy zmiana miała negatywny wpływ na istniejące
zintegrowane funkcjonalności? (Na tym poziomie może nie byd wiadomo przed
wprowadzeniem zmiany czy będzie miała ona wpływ na daną funkcjonalnośd). Zachowanie
systemu (lub podsystemu) może byd albo nie byd zmienione, albo zmiana w zachowaniu
systemu musi byd akceptowalna (niezależnie od tego, czy zmiana była przewidziana przez
analizę wpływu lub projekt). Zakres i pokrycie testami jest określone zarówno przez techniczną
jak i biznesową analizę wpływu.
3. Poziom biznesowy (zintegrowanego systemu). Cel: „czy nadal możemy wykonywad swoją
pracę (efektywnie i wydajnie)?”. W tym przypadku testowany jest podzbiór funkcjonalności
używany przez użytkowników koocowych do wykonywania ich pracy. Zakres i pokrycie testami
jest określany przez potrzebę biznesu aby mied pewnośd, że można nadal używad systemu
efektywnie niezależnie od wprowadzonych zmian. (Ilośd testów jest na tym poziomie określana
przez kilka czynników, włączając w to poziom zaufania jakim biznes darzy swojego dostawcę
oprogramowania!).
Nacisk na poszczególne poziomy różni się w zależności od kontekstu.
W przypadku gdy dostawca oprogramowania ma podejście “najpierw przygotuj testy” i posiada
zautomatyzowaną ciągłą integrację, poziom 1 jest oczywistym wyborem. Jeśli testowanie
modułowe jest ręczne, nieskuteczne lub niepowtarzalne, ale z drugiej strony jest możliwe
zautomatyzowanie testowania poprzez API albo testowanie ręczne/automatyczne poprzez interfejs
użytkownika jest stosunkowo łatwe do wykonania, wtedy można wybrad poziom 2.
W środowiskach gdzie programowanie jest outsourcowane lub proces testowania oprogramowania
u dostawcy jest niedojrzały lub gdy problemy z regresją są częste, testowanie na poziomie 3 może
byd główną (lub jedyną) obroną przez efektami regresji. Niektóre testy z poziomu 3, niezależnie czy
ręczne czy automatyczne, sa nieuniknione ponieważ zazwyczaj są to jedyne testy, które dostarczają
namacalnego dowodu, że system w dalszym ciągu jest w stanie wspierad cele biznesowe.
Należy zauważyd, że w firmach produkujących oprogramowanie poziomy 2 I 3 mogą byd łączone,
ponieważ Testerzy systemu będą instruowani przez menadżerów produktu i będą musieli
reprezentowad klientów produktu.
Skąd się wzięły nasze testy regresji?
Jako że testy regresji mogą byd uruchamiane wiele razy podczas czasu życia systemu, zalecane jest
aby tworzyd je a następnie utrzymywad jako cenny zasób a nie tworzenie ich tylko ad-hoc dla
każdego wydania (a następnie wyrzucad). Najczęstszym podejściem jest zatrzymanie kilku lub
wszystkich testów z oryginalnego projektu wytworzenia oprogramowania i utrzymywania ich jako
zasobu w czasie gdy system ewoluuje.
Mimo, że podejście z zachowywaniem testów jest powszechne, możliwe jest (i nawet
prawdopodobne), że testy utworzone dla pierwszej wersji systemu mogą nie iśd w parze z celami

testów regresji. Na przykład, celem testów regresji może byd sprawdzenie funkcjonalności
„bezpośredniego przetwarzania”. Te testy mogą byd trudne do wyselekcjonowania spośród pakietu
testów jeśli znajdują się w nim (tak zwane) testy negatywne, testy sprawdzające dane
wprowadzane do systemu czy testy „dziwnych-przebiegów”. Następnie, podczas ewolucji systemu,
cel testów regresji może się zmienid na podstawie nabytego doświadczenia. Mogę pojawid się
wzorce regresji i nacisk na większe pokrycie zbiorem testów regresji gorących punktów a mniejsze
bardziej elastycznych funkcjonalności. Dobrą praktyką jest przeglądanie zachowanych testów
regresji w świetle poprzednich doświadczeo oraz analizy wpływu dla każdego znaczącego wydania
oprogramowania.
Jaki jest nasz model pokrycia?
Stopieo pokrycia testami regresji różni się w zależności od poziomu opisanego powyżej.
Na poziomie modułów odpowiednia może byd reguła kciuka, która była z powodzeniem używana
przy dużych projektach migracji. Zbiór testów regresyjnych, który osiąga 80% pokrycia rozgałęzieo
całego systemu powinien dostarczyd wystarczającą pewnośd że zmieniony system jest
funkcjonalnie równoważny poprzedniej wersji. Oczywiście, potrzeba narzędzia do analizy pokrycia
aby wprowadzid taki reżim testów.
Na poziomie systemu celem będzie zapewnienie, że krytyczne funkcjonalności oraz całośd
procesów wymaganych przez użytkowników biznesowych są pokryte przez testy. Docelowe
pokrycie będzie zawierało zazwyczaj kluczowe transakcje (i wariacje danych) używanych w biznesie.
Mimo, że do pokrycia tych transakcji można użyd wybranych ścieżek w procesach biznesowych,
zbiór testów regresji może byd mieszaniną testów modułowych, integracyjnych i systemowych.
Większośd testów podsystemów zostanie zautomatyzowana i przeprowadzona poprzez API z
użyciem jakiejś formy jarzma testowego czy środowiska. Testy systemowe mogą byd
zautomatyzowane lub ręczne z użyciem interfejsu użytkownika.
Na poziomie biznesowym testy są zazwyczaj ręczne I koncentrują się na krytycznych ścieżkach w
procesach biznesowych, sprawdzając funkcjonalności gdy jest to wymagane. Często stosowane są
dwu lub trójwymiarowe macierze do mierzenia pokrycia między przepływami procesów
biznesowych, jednostkami organizacyjnymi, produktami, serwisami, oraz platformami technicznymi
tak aby zapewnid pokrycie wariantów użytkowania w środowisku produkcyjnym.
Nawet jedna wartościowa analiza może się bardzo przyczynid do zwiększenia zaufania w tym
przypadku. Dane w systemie produkcyjnym mogą zostad przeanalizowane i poddane audytowi aby
zidentyfikowad zakresy wartości używanych w wybranych polach, proporcje różnych rodzajów
wykonywanych transakcji biznesowych, najbardziej popularnych kombinacji wartości pól
kluczowych, ilości procesów o dużej i niskie wartości, itd. Takie analizy mogą wspierad wybór
danych testowych do testów regresji aby zapewnid pokrycie czynności biznesowych. Oczywiście, te
analizy nie mogą dostarczyd informacji o błędnych danych, ponieważ te nigdy nie są zapisywane w
bazie danych.

Jak testy regresji będą wybrane i jak zostaną im przyznane priorytety?
Bardzo często kiedy jako podstawa do zbioru testów regresji mają zostad użyte testy manualne,
ograniczony czas pozwala albo na przeprowadzenie tych testów ręcznie albo na ich automatyzację.
Proces selekcji następuje na trzech poziomach:
Które testy powinny zostad wybrane/utworzone do zbioru testów regresyjnych? O tym przede

wszystkim decyduje potrzeba osiągnięcia pewnego poziomu pokrycia albo na poziomie kodu (dla
testów modułowych), albo interfejsu, kluczowych transakcji czy procesów biznesowych dla
poziomu testów systemowych. Mówiąc najprościej, najbardziej krytyczne procesy i transakcje
biznesowe muszą byd pokryte poprzez zbiór testów regresji.
Które testy ze zbioru testów regresji powinno się automatyzowad? Rezultatem tego wyboru mają
byd, jak zawsze, lepsza wydajnośd i lepsza efektywnośd. Czy efektywniej i wydajniej jest
automatyzowad testy na poziomie modułów, systemu czy procesów biznesowych? Programiści
mają najlepsze kwalifikacje do tworzenia złożonych testów automatycznych, ale mogą nie mied
odpowiedniej motywacji lub zachęty, czy nie brad udziału w odpowiednim procesie. Użytkownicy
mogą uzyskad największą pewnośd dzięki automatycznym testowe interfejsu użytkownika, ale
automatyzacja takich testów może byd droga i problematyczna. Wybranie i wdrożenie idealnego
podejścia do automatyzacji jest dużym wyzwaniem i będzie omówione w następnym artykule.
Które testy ze zbioru testów regresji powinny zostad wykonane przy tym wydaniu? Zazwyczaj czas na
testy regresji jest ograniczony. Testy automatyczne najczęściej mogą byd wykonane szybko i w
przewidywalnym czasie, tak więc zawsze mogą byd wykonane w całości. Natomiast ręczne testy regresji są
zajęciem czasochłonnym i wymagającym dużo pracy tak więc możliwośd ich priorytyzacji jest kluczowa.
Wynik analizy wpływu może wskazad potencjalne wzorce regresji a dzięki temu do planu testów regresji
można dodad testy konkretnych modułów, interfejsów, obliczeo czy transakcji.

Z biznesowego punktu widzenia testy najbardziej krytycznych procesów, transakcji, interfejsów
raportów i uzgodnieo będą determinowad to co znajdzie się w harmonogramie. Użytkownicy mają
często „minimalny zbiór testów” które zawsze muszą zostad przeprowadzone. Nie trzeba
wspominad, że testy regresji na każdym z poziomów powinny byd ustrukturyzowane tak, żeby ich
świadomy wybór mógł byd dokonywany efektywnie. Oczywiście proces nadawania priorytetów
musi brad pod uwagę koszt wykonywania (manualnego) testu i z tego powodu dobrze jest znad z
poprzednich doświadczeo jak długo trwa wykonanie każdego z testów.
W następnym artykule z tej serii, przyjrzymy się bliżej możliwym opcjom automatyzacji, oraz
niektórym technikom, które sprawiają, że automatyczne testy regresji są bardziej efektywne
,wydajne, łatwiejsze do zarządzania i dają więcej informacji interesariuszom i zarządowi.
Ciąg dalszy nastąpi.

