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Od redakcji
Witamy w edycji specjalnej magazynu C0RE. Numer poświęcony jest w całości tegorocznej
konferencji Testwarez 2011.
Konferencja organizowana jest
przez Stowarzyszenie Jakości
Systemów Informatycznych,
które już od ośmiu lat stanowi
platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań i
dialogu ludzi zajmujących się
zapewnieniem jakości.
W tym roku Testwarez - szósta
edycja tej konferencji! - odbył
się we Wrocławiu. W dniach
10-11 października, Wrocław
gościł niemal 200 testerów z
całej Polski. To absolutny rekord frekwencji!

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji było rozważanie, czy testy należy
prowadzić w sposób tradycyjny według modelu V, czy w
sposób zwinny? Czy testerzy
muszą się dostosować do metodyk zwinnych, które są coraz
szerzej wykorzystywane? Czy
metodyki zwinne dają to co
obiecują?
Na powyższe pytania próbowało odpowiedzieć kilkanaście
prezentacji. Tematy prezentacji
były bardzo zróżnicowane - od
bardzo ogólnych, po wysoce
specjalistyczne.
Dziękujemy prelegentom konferencji, którzy włożyli niemały
wysiłek w przygotowanie artykułów pokonferencyjnych. To
dzięki nim z tematami poruszonymi na Testwarez mogą zapoznać się osoby, które nie brały
udziału w wydarzeniu.
Dziękujemy również SJSI za
organizację konferencji i już teraz zapraszamy na Testwarez
2012 - do Poznania.
Życzymy miłej lektury!
Redakcja
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Automatyczne Testy
Eksploracyjne
basic

Autor: Zbigniew Moćkun

intermediate
advanced

O Autorze:
Zbyszek Moćkun – obecnie pracuje na
stanowisku Head of QA Practice w firmie
Cognifide.
Pracował w dużych międzynarodowych
korporacjach (Motorola) jak i mniejszych
firmach (Cognifide). Brał udział w projektach różnej wielkości dla różnych dziedzin
(telekomunikacja, finanse, medycyna).
Testowaniem oprogramowania zajmuje
się już ponad 6 lat, z czego ostatnie 3 lata
testował/zarządzał procesem testowych
używając metodyk zwinnych (głównie
SCRUM oraz Kanban). Właśnie automatyzacja i metodyki miękkie są głównymi
obszarami zainteresowań autora. Artykuły Zbyszka dotyczące automatyzacji były
publikowane między innymi przez magazyn „Testing Experience” lub QA News
(Spanish edition).
Kontakt: zmockun@wp.pl

Streszczenie
W poniższym artykule przedstawię problemy, które występują w projektach automatyzacji testów w metodykach miękkich
oraz pokażę pomysły na ich rozwiązanie – automatyczne testy eksploracyjne.
Przedstawię także jak powyższe problemy staramy pokonać w naszych projektach automatyzacji i na co warto zwrócić
uwagę testując daną aplikację.
W oparciu o ideę aspektów pokażę, iż
same testy funkcjonalne nie dadzą nam
pełnej odpowiedzi czy dana aplikacja
zawiera błędy i dlaczego warto patrzeć z
perspektywy zwykłego użytkownika oraz
naszego klienta. Kolejnym punktem artykułu jest próba przekonania czytelników

dlaczego warto oprzeć wyszukiwanie
błędów na ich symptomach. To wszystko powinno pokazać jak wprowadzić testy automatyczne do projektów krótkich
(małych lub średnich), gdzie standardowe podejście jest nieopłacalne (koszty inwestycji w automatyzację nie mają szans
na zwrot). W podsumowaniu zatrzymam
się na chwilę nad tym, czym tak naprawdę są automatyczne testy eksploracyjne i
jaki jest cel ich użycia.

Wstęp
Jak każdy wie, testy automatyczne mają
wiele zalet, ale niestety posiadają jeden
bardzo poważny minus – koszt (tworzenia/utrzymania). Testy automatyczne
są drogim produktem, który zwraca się
dopiero w dłuższym czasie i wymaga
specjalnych umiejętności u testerów (za
które również musimy zapłacić). Wraz
z chęcią powiększenia pokrycia testami
automatycznymi ich koszt rośnie (jeśli
pokrycie 10% kosztuje x, to pokrycie 50%
będzie kosztowało nas nawet kilkanaście
razy więcej). Dodatkowo, aby stworzyć
testy automatyczne potrzebujemy czasu,
którego przy mniejszych projektach po
prostu nie ma. Jednak najczęściej ogranicza nas po prostu brak budżetu na automatyzację.
Dodatkowym wyzwaniem są metodyki
zwinne, których ideą są częste „release’y”
oraz niestety brak fazy przeznaczonej na
testy regresyjne – testowanie równoległe
z „developmentem”.
Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć
o produktach przez nas testowanych, dla
których rozwijaliśmy testy automatyczne.
Przykłady oraz wnioski opisane w poniższym artykule oparte są na kilkuletnim
doświadczeniu w testowaniu aplikacji za-

rządzania treścią (CMS) – czyli tak zwanych aplikacjach webowych.

Standardowe podejście do testów automatycznych
Cykl tworzenia testów automatycznych
opiera się na przepisywaniu już gotowych
skryptów testowych (testy manualne)
na skrypty automatyczne. Jest to dość
długi proces, który ma zarówno swoje
wady jak i zalety. Główną jego zaletą jest
możliwość podania konkretnej wartości
pokrycia naszych testów przez testy automatyczne oraz brak duplikacji testów
podczas testowania manualnego.
Niestety testy te mają też dużo wad. Na
pewno jest to koszt i długi czas zwrotu.
Dodatkowo, aby przeprowadzać takie
testy potrzebujemy najpierw zainwestować pieniądze, ale i tak musimy je napisać, co wymaga czasu. Testów automatycznych nie da się pisać zanim aplikacja
(funkcjonalność) nie będzie gotowa (lub
przynajmniej osiągnie pewien stopień
stabilności). Dla krótkich projektów oznacza to, że dostaniemy je najczęściej już
po oddaniu aplikacji do klienta.
Testowanie funkcjonalności daje nam tylko częściową odpowiedź na temat naszej
aplikacji, szczególnie jeśli mówimy o aplikacjach internetowych. Wiemy, że ona
działa, ale czy to, aby na pewno wszystko co potrzebuje użytkownik? Specyfika
takich aplikacji (szczególnie budowanych
na zasadach Systemów Zarządzania
Treścią) powoduje, iż stworzenie testów
funkcjonalnych jest dość czasochłonne i
nie zapewnia bezbłędnego działania aplikacji z punktu widzenia użytkownika.
Co jeśli system logowania działa, ale
przycisk „Zaloguj” został zakryty przez
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to czego szuka jest wyświetlone czytelne, potrafi to znaleźć. Wygląd strony jest
naszym drugim aspektem. Teraz naszemu użytkownikowi pozostało już tylko
skorzystać z wybranej funkcjonalności.
Funkcjonalność jest bardzo ważna, jednak nie możemy sobie pozwolić na pominięcie pozostałych aspektów w naszych
testach automatycznych, a tylko właściwe działanie wszystkich trzech gwarantuje sukces – bezbłędne działanie naszej
strony z punktu widzenia użytkownika.

Rysunek 1 Standardowy proces tworzenia testów automatycznych
inny element, nie jest wyświetlany prawidłowo?
Czy potrzebujemy mimo to powtórzyć
test ręcznie, aby upewnić się, że inne
aspekty ważne dla użytkowników są prawidłowe?

Perspektywy
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Co tak naprawdę jest ważne w działającej aplikacji? Odpowiedź zależy od tego,
co chcemy z niej uzyskać, jak na nią patrzymy. Tester podczas wykonywania testów powinien wcielać się w rolę osoby,
dla której przeznaczona jest dana apli-

Rysunek 2 Podział na aspekty

kacja, patrzeć na nią z jej perspektywy.
Dla aplikacji webowych wybrałem dwie
najważniejsze: użytkownika i klienta.

Aspekty
Co jest ważne dla użytkownika, który odwiedza naszą stronę? Na początku jest
to ocena szybkości wczytania strony.
Jeśli będzie wczytywała się długo najprawdopodobniej użytkownik na niej nie
zostanie. Jest to pierwszy z aspektów –
performance (czas odpowiedzi serwera).
Następnie zanim wykona jakąkolwiek
akcję zwróci uwagę na wygląd naszej
strony – czy wygląda atrakcyjnie i czy

Każdy właściciel portalu (nasz klient) za
cel nadrzędny stawia sobie zadowolenie
użytkownika, więc wybierze trzy powyższe aspekty: performance, wygląd oraz
funkcjonalność. Dodatkowo bardzo ważnym (często niedocenianym) aspektem
są statystyki. Informacje o użytkowniku
do systemów analizy internetowej (Google Analytics, Omniture, ...) są wysyłane
przy otwarciu strony lub wykonaniu konkretnych akcji, a następnie analizowane
przez specjalistów od marketingu.

Symptomy
„Symptom – w polskiej terminologii logicznej przeważnie synonim oznaki, tj.
rzeczy lub zjawiska, dzięki którym można
rozpoznać obecność innych rzeczy lub
zjawisk na mocy łączącej je więzi naturalnej.”
Czy tak samo można postąpić z naszą
aplikacją? Większość błędów tak jak cho-
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roby ma wiele symptomów, które można
łatwo wykryć. I wcale nie potrzebujemy
drogich testów automatycznych, wystarczy wykorzystać roboty, które najczęściej
już są napisane. Dla łatwiejszego omówienia, symptomy podzieliłem na dwie
grupy: referencyjne oraz roboty. Oczywistym minusem symptomów jest konieczność debugowania strony na której został
odkryty symptom w celu zidentyfikowania
właściwego błędu.
Symptomy oparte o dane
referencyjne
Jak w najprostszy sposób zweryfikować
czy dodanie nowych funkcjonalności nie
wprowadziło błędów do już istniejących?
Najlepiej porównać sposób działania/
wygląd/parametry aplikacji przed i po
zmianach. Dla aplikacji webowych warto
wymienić cztery: wygląd, kod, treść, performance.
Wygląd strony daje nam najwięcej możliwości i wykryje większość błędów.
Najprostszym sposobem jest po prostu
zrobienie zdjęcia strony dla działającej/
poprzedniej (referencyjnej) wersji i porównywanie go z aktualną. Jest to bardzo wygodny sposób, który może być
również użyty w testach funkcjonalnych.
Zastępuje on komendy weryfikacyjne, a
przez to oszczędza wiele czasu. Uzyskany symptom jest to różnica – najczęściej
zaznaczona na czerwono przez narzędzie do porównywania. Selenium ma
już wbudowany mechanizm do robienia
zdjęć stron. Niestety wciąż nie działa on
dobrze w IE (robi zdjęcie tylko widocznej
części, użycie View Port). Do porównywana zdjęć można wykorzystać ImageMagick. Jest to dość proste narzędzie,
które jako punkt wejścia przyjmuje dwa
obrazy (referencyjny wygląd strony oraz
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Rysunek 3 Symptomy
obecny), a po przeprocesowaniu daje
obrazek z różnicami jakie są pomiędzy
nimi.
Porównanie kodu i treść strony są tutaj
raczej dodatkowymi elementami i uzupełniają porównanie wyglądu strony. Warto
je jednak uwzględnić, gdyż są łatwe do
zaimplementowania i dają dodatkowe informacje.
Jeśli chodzi o performance jest to po pro-

Rysunek 4 Przykładowy raport dla jednej ze stron

stu monitorowanie szybkości wczytywania stron. Z uwagi na to, iż pojedyncze
wczytanie strony nie jest miarodajne powinniśmy używać wyspecjalizowanego
narzędzia- np. JMeter. Specjalna wtyczka do Hudsona pozwoli nam śledzić trendy – zmiany czasów odpowiedzi w zależności od wersji aplikacji.
Symptomy oparte na robotach
Istnieje wiele robotów, które wyszukają
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błędy/ich symptomy. Najlepszym chyba
przykładem są tak zwane aplikacje walidacyjne. Poniżej kilka najważniejszych
wraz z krótkim opisem:
- walidacja kodu. W3C udostępnia walidatory, które możemy użyć sprawdzając
czy strony zostały zbudowane zgodnie
ze standardami.
- analiza poprawności linków. Jest wiele
robotów, które to sprawdzają, weryfikację
powinniśmy ograniczyć tylko do linków
wewnętrznych.
- strategia adresów url. Często aplikacja wymaga określonej składni adresów
url. Z reguły jest to prosta funkcja wykorzystująca wyrażenie regularne, która
sprawdza czy adres otwartej strony nie
zawiera określonych znaków.
- wyświetlone obrazki/style. Proste funkcje JavaScript umożliwiają nam weryfikację czy wszystkie obrazki zostały wczytane i są wyświetlone poprawnie.To samo
możemy sprawdzić dla styli (tagi „styles”
i pliki CSS).
- błędy JavaScript. Jeden z najważniejszych symptomów. Jeśli na stronie został

znaleziony błąd JS oznacza to, że jedna
z funkcjonalności nie działa. Symptom
ten możemy weryfikować dość łatwo
w Firefox’ie. Wystarczy zainstalować
wtyczkę, która pozwoli nam na eksportowanie logów do zewnętrznego pliku ( na
przykład „JS Console output redirector”).
Drugi sposób wymaga współpracy z developerami, gdyż należy dodać do każdej
ze stron funkcję „window.onerror”, która
jest wywoływana podczas błędu JS, a jej
wynik możemy odczytać już dowolnym
narzędziem testowym.
- błędy odpowiedzi serwera. Nie wszystkie żądania wysłane w czasie wczytywania strony muszą kończyć się odpowiedzą pozytywną. Często zdarza się że
któryś z „resourców” nie został wczytany,
któraś z odpowiedzi była błędna. Sprawdzenie logów np. z serwera proxy pozwala nam zweryfikować proces wczytywania strony – brak odpowiedzi o kodzie
404 i większym. Przykładowym serwerem Proxy jest BrowserMob (umożliwia
zapis informacji do pliku, który wystarczy przeszukać używając odpowiednich
wyrażeń). Podobne rezultaty możemy
uzyskać korzystając z pluginu NetExport
– dodatku do Firebug’a, który umożliwia
eksport danych z panelu „Net/Sieć” do

pliku. Niestety drugie rozwiązanie możemy wykorzystać tylko dla Firefox’a.
- dane do analizy internetowej „analitycs”.
Używając np. serwera Proxy do zbierania
logów, a następnie analizując np. poprzez
wyrażenia regularne możemy sprawdzić
czy otwarciu każdej strony towarzyszył
wysłany pakiet danych do systemu oraz
sprawdzić poprawność danych.

Automatyczne Testy
Eksploracyjne
Czym tak naprawdę są automatyczne
testy eksploracyjne? Jest to dość nowe
pojęcie, które funkcjonuje zaledwie kilka
lat. Wciąż nie ma jednej definicji, a testerzy na swoich blogach wymieniają opinię, co tak naprawdę może ono znaczyć.
Wśród przytaczanych definicji są między
innymi takie, które określają ten rodzaj
testów jako:
- nagrywanie manualnych testów eksploracyjnych, a następnie odtwarzanie ich
jako testy regresji,
- połączenie testów eksploracyjnych z
automatyzacją,
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- użycie testów automatycznych do
zautomatyzowania części kroków dla testów eksploracyjnych,
- testowanie za pomocą generatorów danych.
Niektórzy testerzy stwierdzają nawet, iż
czynnik ludzki występujący w definicji testów eksploracyjnych jest nie do zastąpienia przez automaty, a przez to nie ma
możliwości tworzenia automatycznych
testów eksploracyjnych.
Chciałbym odnieść się tutaj do jednej z
takich definicji, stworzonej przez Cema
Kaner’a mówiącej, iż Automatyczne Testy Eksploracyjne są to testy, które nie
dostarczają kompletnej informacji, dostarczają jedynie informacji częściowej,
która może być użyteczna. Przypomnijmy, iż to właśnie Cem jest twórcą pojęcia
testy eksploracyjne.
Uwzględniając powyższą definicję przedstawione powyżej symptomy są taką
właśnie użyteczną informacją, która
wskazuje miejsca w aplikacji warte przetestowania, o dużym ryzyku błędu. W
naszym przypadku ATE oznacza narzędzie, które gromadzi dane referencyjne,
a później wykorzystuje je do porównania
z aktualnym stanem, dodatkowo przez
podana listę strony przechodzą roboty
wyszukujące innych symptomów możliwych błędów.
Stworzenie takiego narzędzia, które
samo zbiera dane referencyjne, a następnie je wykorzystuje pozwala na wielokrotne użycie w różnych projektach, a przez
to obniżenie kosztów automatyzacji w
danym projekcie. Automatyczne zbieranie danych referencyjnych powoduje, iż
takie testy możemy włączyć w cykl tworzenia aplikacji praktycznie w każdym
momencie i są one odporne na zmiany
wymagań/wyglądu strony. Adresy stron
do weryfikacji możemy podać w pliku lub
po prostu pobrać z mapy strony.
Jako przykład możemy podać tutaj aplikację, do której musimy dodać jedną
funkcjonalność, co wymusza również wykonanie testów regresji. Jeśli tester nie
znał wcześniej aplikacji, nasze narzędzie
jest dla niego idealnym rozwiązaniem,
gdyż bardzo szybko otrzyma punkty, które należy zweryfikować. Czas wykonania
automatycznych testów eksploracyjnych
nie jest też tutaj przeszkodą, gdyż mogą
one być uruchomione równolegle z testowaniem nowej funkcjonalności.

Oczywiście dla testów eksploracyjnych
nie możemy powiedzieć, iż dana funkcjonalność na pewno działa, czy też podać
poziomu pokrycia testów testami automatycznymi, ale jest to pierwszy bardzo
ważny stopień weryfikacji oprogramowania. Dobrze przygotowane dane testowe
mogą zwiększyć wydajność testów.
Idealnym rozwiązaniem jest wybór najważniejszych funkcjonalności i stworzenie dla nich testów automatycznych w
oparciu o wszystkie aspekty oraz połączenie ich właśnie z testami eksploracyjnymi, aby przetestować już mniej ważne
działy aplikacji.
Narzędzia
Metodyki zwinne oparte są o testowanie ciągłe, którego jednym z plusów jest
wczesne wykrywanie błędów. Mając testy automatyczne powinniśmy puszczać
je jak najczęściej, a to oznacza integrację z aplikacjami „Continuous Integration”. Ważne, aby nasze testy były łatwe
w integracji, a raport był czytelny oraz
zawierał wszelkie informacje na temat
ewentualnych błędów/symptomów. Jeśli przeglądamy wyniki codziennie, czas
spędzony nad ich weryfikacją staje się
bardzo istotny.
W naszym środowisku jako rdzeń łączący
roboty z aplikacją CI oraz służący do
testów funkcjonalnych był użyty silnik
Selenium II. Selenium II jest jeszcze we
wstępnej fazie i niestety posiada trochę
błędów, są problemy ze wspieraniem

niektórych przeglądarek, ale daje też
ogromne możliwości. Integracja Selenium
z Web Driverem, umożliwi wykonanie tych
samych testów również na urządzeniach
mobilnych (iPad, Iphone, Android).
WebDriver został zaprojektowany do
testowania przeglądarek, komunikuje się
z nimi bezpośrednio, w przeciwieństwie
do Selenium I, które wstrzykiwało kod
JavaScript, a przez to miało sporo
ograniczeń.

Podsumowanie
Co dało nam wprowadzenie automatycznych testów eksploracyjnych?
Na pewno świeże podejście do automatyzacji dzięki rozpisaniu ważnych obszarów testowania na aspekty, które pokazały, iż nie tylko testy funkcjonalne są
ważne. Teoria symptomów pokazała, że
zdecydowaną część błędów można wykryć stosując roboty.
Dzięki zbudowaniu uniwersalnego narzędzia uzyskaliśmy możliwość szybkiego wyszukiwania błędów, łatwego
podłączenia narzędzia do projektu, a
koszty automatyzacji testów są pomijalne. Jeśli połączymy nasze narzędzie ze
standardowymi testami funkcjonalnymi
(dla wybranych najważniejszych funkcjonalności) – otrzymamy bardzo silne testy
automatyczne, które weryfikują prawie
każdą funkcjonalność przy minimalnym
koszcie.
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Co my wiemy o
programistach i ich
testowaniu?
Fakty i mity
Autor: Radosław Smilgin

basic
intermediate
advanced
O Autorze:

10

Samodzielny konsultant, freelancer w
zakresie testowania oprogramowania,
trener szkoleń z zakresu testowania
oraz analizy wymagań. Właściciel portalu testerzy.pl oraz wymagania.net.
Współtwórca:
oceniarka.testerzy.pl;
zlastrona.org; forum.testerzy.pl. Autor
publikacji z obszaru testowania i zapewniania jakości. Prelegent konferencji testerskich SJSI, PTI, SQAM, Free Test.
Akredytowany przez Stowarzyszenie
Jakości Systemów Informatycznych
trener ISTQB oraz tłumacz syllabusa
ISTQB Advanced.

Wprowadzenie
Z czego większość testerów czerpie wiedzę na temat testowania programistycznego? Moim zdaniem od innych testerów
i trenerów testowania. Czy może to oznaczać, że nasz obraz tego jak testowanie
komponentowe wygląda jest wypaczony?
Nie sięgamy do źródła, więc istnieje taka
szansa. Aby zweryfikować ogólny obraz
testowania programistów przy pomocy
kilku zaprzyjaźnionych programistów
oraz podczas wielu prezentacji przeprowadzonych dla programistów wykonałem
badanie ich znajomości testowania oprogramowania. Wyniki badania okazały się
szokujące nie dla tego, że pokazały, że
programiści nie wiedzą za wiele. Okazało
się, że wpaja nam się zupełnie inny obraz niż wyłania się z badania.

Wiedza przeciętnego testera o testach
prowadzonych przez koderów bierze się
z:
- sylabusa kursu ISTQB poziomu podstawowego
- normy BS-7925-2
- definicji słownikowych.
W ogólnym zarysie wpaja nam się, że
omylni programiści wprowadzają do oprogramowania defekty mogące powodować awarie. Mają oni jednak możliwość
minimalizowania swojego negatywnego
wpływu na projekt informatyczny jeśli
zdecydują się testować to co wytworzyli.
Ich praca to testowanie komponentowe i
integracji komponentów, a podczas niej
zastanawiają się ile minimalnie przypadków testowych potrzebnych jest do pokrycia instrukcji czy też decyzji w kodzie.
Są to oczywiście metody współczesne,
ponieważ dawniej stosowano technikę
LSKiS. Przy pomocy prostych wzorów i
złożonych grafów programiści obliczają
indeks złożoności cyklomatycznej, dzięki czemu wiedzą gdzie algorytmy są na
tyle skomplikowane aby testować więcej.
Budują jarzma testowe złożone z zaślepek i sterowników i testują komponenty
w izolacji. Programiści używają kompilatorów do ujawniania ostrzeżeń w kompilowanym kodzie, bibliotek xUnitowych i
techniki TDD. Oprócz tego programiści
to osobnicy o niskich kompetencjach komunikacyjnych i socjalnych prowadzący
ciągłą wojnę z testerami.
Czy to znaczy, że wiemy o nich dużo?
Coś wiemy, ale każdy z powyższych
zapisów można zweryfikować poprzez
rozmowy z zaprzyjaźnionym programistą
lub też grupą programistów.

Fakty i mity
Główne poglądy, mity i fakty, które autor
zweryfikował w ramach swojej pracy to:
- Programiści są źródłem największej
ilości i najbardziej krytycznych błędów w
projektach informatycznych
- Większość programistów nie zna różnicy między TDD a testami jednostkowymi
- Większość programistów nie zna i nie
lubi testowania
- Większość programistów myśli, że testowanie jest skończone
- Większość programistów myśli, że produkt software-owy to tylko oprogramowanie
- Większość programistów nie wie czym
jest i jak liczone jest pokrycie kodu
- Większość programistów twierdzi, że
brak błędów funkcjonalnych oznacza wysoką jakość produktu
- Większość programistów nie potrafi
optymalnie definiować danych dla testów
jednostkowych
- Większość programistów nie wie jak liczy się złożoność cyklomatyczną (indeks
McCabe)
- Większość programistów wierzy, że testowanie jest proste
- Programiści nie wiedzą, że mogą
upraszczać pracę testerom
- Większość programistów wierzy, że testowanie nie jest potrzebne w Agile
- Większość programistów nie rozpozna
błędu nawet jeśli mają go podanego na
tacy.
Wyniki badań mogą być zaskakujące dla
testera.
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Rysunek 1 Wyniki ankiety
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Testy Wydajnościowe
Telekomunikacyjnych
Systemów OSS
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Adam Marciszewski – absolwent kierunku „Elektronika i Telekomunikacja”
wydziału Elektrycznego Politechniki
Szczecińskiej. Testowaniem i kontrolą
jakości systemów informatycznych zajmuje się zawodowo od 2005 roku. Pracując dla Tieto, wyspecjalizował się w
systemach zarządzających sieciami telekomunikacyjnymi, działających zarówno w technologiach mobilnych i stałych.
W swojej karierze zawodowej realizował geograficznie rozproszone projekty
dla takich firm jak: Siemens, Ericsson,
Nokia Siemens
Networks, pełniąc rolę testera,
scrum mastera,
test leadera, test
managera. Posiada certyfikaty
ISTQB Foundation, ISTQB Advanced Technical Test Analyst.

Abstrakt
Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem
prezentacji dotyczącej Testów Wydajnościowych Telekomunikacyjnych Systemów OSS. Przedstawione zagadnienia
dotyczą kwestii organizacyjnych i technicznych, uwzględniając planowanie i
projektowanie testów, budowę środowiska testowego, narzędzia umożliwiające
badanie parametrów wydajnościowych i
symulowanie złożonej infrastruktury sieci telekomunikacyjnych. Przedstawiono
sposoby generowania ruchu sieciowego
oraz obciążenia, którym poddawany jest

testowany system. W artykule przedstawiono przykładowe przypadki testowe,
najczęściej wykrywane błędy oraz sposoby raportowania i przechowywania wyników przeprowadzonych testów. Ponadto
podjęto próbę odpowiedzi na pytanie,
czy złożone testy wydajnościowe należy
wykonywać tradycyjnie lub zwinnie.

Wstęp
Mówiąc o testach wydajnościowych,
przychodzi nam na myśl testowanie aplikacji webowych, stron WWW lub baz
danych, badając ich parametry czasowe
oraz wykorzystanie zasobów. W swojej
prezentacji, zamierzam odkryć przed słuchaczami inną stronę planowania, projektowania oraz wykonania testów wydajnościowych. Prelekcja będzie dotyczyć
aspektów technicznych i organizacyjnych
testów wydajnościowych telekomunikacyjnych systemów OSS – ang. Operation
Support System. Przedstawione zostaną
techniki symulacji sieci telekomunikacyjnych, obsługujących setki tysięcy abonentów, generowania ruchu sieciowego i
obciążenia, któremu poddawany jest testowany system. Zwieńczeniem prezentacji będzie próba odpowiedzi na pytanie,
czy testy wydajnościowe należy wykonywać zwinnie, czy tradycyjnie.

Wprowadzenie do Systemów
OSS
Systemy OSS są rodziną systemów informatycznych dedykowanych zarządzaniu
sieciami telekomunikacyjnymi. Budowa
funkcjonalna systemów OSS oparta jest
na modelu FCAPS. Każda sieć telekomunikacyjna, oparta na danej technologii
posiada dedykowany system OSS.

Model FCAPS
Model FCAPS definiuje elementy funkcjonalne, które system OSS dostarcza
operatorowi telekomunikacyjnemu. Nie
wszystkie elementy modelu FCAPS są
wymagane. Podstawowymi elementami
modelu FCAPS są: Fault Management służący monitorowaniu i zarządzaniu błędami sieci; Configuration Management
– dedykowany konfigurowaniu sieci, zestawianiu usług sieciowych; Accounting
– zarządzający kontami użytkowników
lub abonentów; Security Management –
zarządzający prawami dostępu do sieci;
Performance Management - umożliwiający monitorowanie parametrów wydajnościowych sieci i systemu.
Architektura Rozproszona
Systemy OSS budowane są zazwyczaj,
jako aplikacje rozproszone, składające się
z wielu współdziałających ze sobą niezależnych komponentów. Celem balansowania obciążenia systemu, komponenty
mogą być zwielokrotniane i rozpraszane
geograficznie. Często wykorzystywanymi
technologiami są CORBA, Web-Services
lub inne. Rozproszona architektura implikuje konieczność zaprojektowania odpowiednich testów i badania wydajności
interfejsów pomiędzy komponentami.
Liczne interfejsy
Liczne interfejsy służące komunikacji
systemu OSS z zarządzaną siecią, interakcji z użytkownikiem, integracji z systemami innych producentów, czy komunikacji między komponentami wewnątrz
systemu, stawiają duże wyzwanie przed
osobami projektującymi i wykonującymi
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testy wydajnościowe. Typy interfejsów
zależne są od technologii sieciowej i
architektury systemu OSS. Oto kilka
przykładowych interfejsów, którymi systemy OSS komunikują się ze światem
zewnętrznym: SNMP, NetConf, RMI,
XML, CORBA, GUI. Staranne wykonanie
testów wydajnościowych, wymaga od inżynierów testów znajomości protokołów,
równoległego testowania kilku interfejsów, budowy emulatorów lub wyspecjalizowanych narzędzi wspierających testy
danego interfejsu.
Przykładowa Architektura
Rysunek umieszczony poniżej, przedstawia przykładową architekturę rozproszonego sytemu OSS wraz z jego interfejsami. Rysunek podzielony jest na warstwę
zarządzania siecią oraz warstwę sieciową. Serwer poprzez interfejs SNMP
lub NetConf komunikuje się z warstwą
sieciową. Pozostałe interfejsy służą do
komunikacji z klientem GUI, aplikacjami
innych producentów, oraz pozostałymi
komponentami tworzącymi system OSS.

Problemy i Wyzwania Związane
z Testami Wydajnościowymi
Systemów OSS
Przystępując do planowania, projektowania lub wykonywania testów wydajnościowych systemów OSS, można na-

potkać szereg problemów technicznych
i organizacyjnych. Rozwiązanie zaistniałych trudności może okazać się dużym
wyzwaniem dla kierownika i inżynierów
zaangażowanych w testy.
Chcąc symulować duże sieci telekomunikacyjne, konieczne jest zgromadzenie
odpowiedniej ilości urządzeń sieciowych i
serwerów. Liczba komputerów dochodząca do setki, kilkanaście szaf z urządzeniami sieciowymi powodują, iż podstawowym problemem staje się zbudowanie i
zarządzanie laboratorium testowym oraz
zapewnienie odpowiedniego zasilania i
chłodzenia. Tak duża ilość sprzętu wymaga sprawnego zarządzania, ewidencji i ubezpieczenia mienia. Bezpośredni
dostęp do serwerów poprzez KVM może
znacząco ułatwić utrzymanie laboratorium.

symulatorów urządzeń sieciowych, musimy mieć pewność, że nie fałszują one
wyników pomiarów. Może się zdarzyć, że
niezadowalające wyniki testów systemu
OSS, nie są spowodowane słabą wydajnością systemu, ale długim czasem
odpowiedzi symulatorów. Warto w tym
wypadku porównać czasy odpowiedzi
symulatorów z czasami odpowiedzi rzeczywistych urządzeń sieciowych. Na tej
podstawie można tak dobrać platformę
sprzętową oraz zoptymalizować symulatory by uzyskać charakterystykę wydajnościową równą lub nawet lepszą, niż
rzeczywiste urządzenia. Zastosowanie
symulatorów wydajniejszych niż rzeczywiste urządzenia sieciowe, pozwala zweryfikować o ile bardziej wydajny i krzepki
jest system OSS od zakładanych wymagań.

Generowanie ruchu sieciowego na potrzeby testów, może znacząco obciążyć
sieć komputerową. W takim przypadku
warto rozważyć budowę dedykowanej
sieci. Kolejnym ograniczeniem mogą być
budżet i infrastruktura. Dużej skali testy
mogą wymagać zakupu nawet setki urządzeń sieciowych (np. DSLAM) i umieszczenie ich w laboratorium testowym. Jest
to koszt, na który nie mogłyby pozwolić
sobie nawet duże firmy. Stąd konieczne
jest użycie symulatorów. Natomiast użycie symulatorów indukuje kolejny problem, wiarygodność wyników. Używając

Kolejnym wyzwaniem może okazać się
zaprojektowanie odpowiednich scenariuszy testowych, odzwierciedlających
zdarzenia mogące mieć miejsce w trakcie eksploatacji rzeczywistej sieci. W tym
przypadku każde źródło informacji może
okazać się przydatne, dobra współpraca
z klientem, a nawet znajomości z czasu
studiów, czy wiedza zdobyta w trakcie
wakacyjnej praktyki zawodowej.
Większość, o ile nie wszystkie projekty
informatyczne, objętych jest presją czasu. Z drugiej strony część przypadków

Rysunek 1 Schemat przykładowego systemu OSS o architekturze rozproszonej.
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testowych może wymagać długiego czasu wykonania – testy długoterminowe.
To wszystko w połączeniu ze złożonym
środowiskiem, wymaga odpowiedniego i
starannego planowania. Staranne zaplanowanie zadań, użycie skryptów konfiguracyjnych, umiejętne ułożenie kolejności
wykonywanych przypadków testowych,
mogą zaoszczędzić nawet 50% czasu.
Mnogość technologii, liczne interfejsy
wymagające równoległego testowania
powodują, iż konieczne staje się zbudowania wszechstronnego zespołu testerów. Pożądane osoby powinny znać
protokoły, technologie, języki skryptowe,
a także automatyzację.
Wymienione powyżej elementy są tylko
niektórymi z problemów i wyzwań, jakie
mogą dotyczyć testów wydajnościowych
na szeroką skalę. Oczywiście każdy projekt jest indywidualny, a liczba ewentualności jest nieograniczona.

Projektowanie Testów
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Liczne interfejsy, architektura rozproszona, różnorodność urządzeń, każdy z tych
elementów należy uwzględnić projektując testy wydajnościowe systemów OSS.
Z jednej strony należy uwzględnić wymagania wydajnościowe, jakie przyjął architekt systemu. Z drugiej strony, co jest o
wiele trudniejsze, należy przewidzieć, jakie sytuacje mogą mieć miejsce w trakcie
eksploatacji rzeczywistej sieci u klienta.
Wymagania Wydanościowe Systemu
Projektując testy wydajnościowe należy
zasymulować wiele interfejsów działających równolegle. Przykładowo, interakcje z administratorami sieci, komunikację

z urządzeniami sieciowymi, komunikację
z bazą danych oraz komunikację z systemami innych dostawców. To wszystko
należy wykonać dobierając odpowiednie
obciążenie systemu i monitorując parametry wymaganych interfejsów oraz systemu. Przykładowe wymagania: obsługa
n alarmów na sekundę; synchronizacja
sieci złożonej z m elementów sieciowych
w zadanym czasie; obsługa określonej
ilości sesji związanych z konfiguracją
sieci i zestawianiem usług abonenckich;
obsługa k liczby portów abonenckich.
Scenariusze Klienckie
Jedną z trudniejszych czynności jest
przewidzenie warunków, w jakich system
będzie użytkowany. Kluczową sprawą
jest oszacowanie czynników losowych,
które mogą spowodować znaczące obciążenie lub przeciążenie systemu, a
nawet jego awarię. Projektując testy, niezwykle przydatna jest wiedza ekspercka,
doświadczenie operatora telekomunikacyjnego, dialog i współpraca z klientem,
a nawet osobiste kontakty.

Środowisko Testowe
W zależności od zakresu i skali testów,
konieczne może być zgromadzenie odpowiedniej ilości serwerów, urządzeń
sieciowych, symulatorów i mierników do
monitorowania parametrów aplikacji. W
przypadku systemu systemów, konieczne jest właściwe skonfigurowanie wersji
poszczególnych komponentów, w tym
także wersji oprogramowania działającej
na urządzeniach sieciowych.

Narzędzia
Narzędzia przydatne podczas wykony-

Rysunek 2 Przykładowe środowisko testowe składające się ze 100 urządzeń
sieciowych, 150000 portów abonenckich, 1 serwer OSS, 25 klientów OSS
GUI, 30 równoległych sesji do współpracy z systemami innych producentów.

wania testów wydajnościowych systemów OSS mogą różnić się w zależności
od skali i etapu rozwoju oprogramowania,
w którym mają zostać przeprowadzone
testy. Poniższe zestawienie przedstawia
narzędzia sprzętowe i programowe.
Narzędzia Sprzętowe
KVM. Sprzętowe rozwiązanie umożliwiające zdalny niskopoziomowy dostęp do
komputerów, serwerów zlokalizowanych
w laboratorium testowym. W odróżnieniu
do rozwiązań programowych zdalnego
dostępu, KVM umożliwia pracę ze zdalnym komputerem już od momentu uruchomienia Bios’u.
Generator ruchu sieciowego (SmartBits). Urządzenie umożliwiające fizyczne generowanie ruchu sieciowego o
zadanej przepływności binarnej, żądanej
długości ramki i wybranej technologii, np.
Ethernet, SDH, ATM, TDM.
Narzędzia Programowe
Emulatory. Programy umożliwiające symulowanie drogiego sprzętu sieciowego.
Dzięki temu dysponując ograniczonym
budżetem i ograniczoną powierzchnią w
laboratorium, możemy symulować sieci
składające się z setek elementów i obsługujących setki tysięcy abonentów.
Multipleksery. Programy pozwalające
zwielokrotnić symulowane, bądź rzeczywiste urządzenia sieciowe. Multiplekser
pozwala zwiększyć skalę symulowanej
sieci i prowadzonych testów. W połączeniu z emulatorem pozwala przeprowadzić
naprawdę duże symulacje.
Mierniki. Narzędzia służące do monitorowania parametrów czasowych oraz
zużycia zasobów przez system poddany
testowaniu. Tak otrzymane wyniki, mogą
posłużyć do profilowania testowanej aplikacji i przyczynić się do poprawienia parametrów wydajnościowych systemu.
Narzędzia do automatyzacji. Zarówno
narzędzia pozwalające na symulowanie
interakcji użytkownika z systemem, jak
również narzędzia pozwalające na symulację interakcji testowanego systemu
z systemami innych dostawców. Poza
ogólno dostępnymi narzędziami do automatyzacji, często istnieje konieczność
stworzenia własnych aplikacji lub skryptów automatyzujących wybrane zadania,
np. automatyczne aktualizowanie oprogramowania na urządzeniach siecio-
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wych; automatyczna instalacja systemu
OSS; automatyczne zbieranie i przetwarzanie wyników testów.

Generowanie Obciążenia
Testowany system OSS należy poddać
wielorakiemu obciążeniu tak, aby zweryfikować działanie każdego z interfejsów, a także współdziałanie pomiędzy
wszystkimi komponentami. Wykorzystując opisane narzędzia, należy wygenerować obciążenie związane z interakcją
systemu z użytkownikiem, współpracą
systemu z aplikacjami innych producentów, współdziałaniem systemu z bazą
danych, w końcu interakcją systemu z
siecią poprzez generowanie ruchu sieciowego związanego z zarządzaniem
i konfiguracją sieci, oraz zdarzeniami i
alarmami napływającymi z sieci. Testy
warto rozpocząć od obciążania pojedynczych interfejsów, by na koniec przejść
do bardziej wyrachowanych scenariuszy,
obciążając wiele lub wszystkie interfejsy
równocześnie.

Przykładowe Testy
Przypadki testowe powinny obejmować
zarówno testy krótko i długo terminowe,
badające system OSS w warunkach normalnej i wzmożonej pracy. Należy również zweryfikować zachowanie systemu
w sytuacji przeciążenia oraz zdolność
powrotu systemu do stanu równowagi
po wystąpieniu sytuacji krytycznej, gdy
wymagania wydajnościowe zostaną
znacząco przekroczone, prowadząc tym
samym do awarii. Oto lista przykładowych przypadków testowych. Prowadząc
swoje testy zaczynałem od testowania
pojedynczych interfejsów/komponentów,
a gdy te zakończone były pomyślnie, w
drugim kroku stosowałem równoległe obciążanie kilku lub wszystkich interfejsów.
Przykłady:
─ Synchronizacja sieci obsługującej n
portów abonenckich
─ Obciążenie systemu stałą ilością n
alarmów/sek. w czasie 1h
─ Obciążenie systemu stałą ilością n
alarmów/sek. w czasie 24h
─ Obciążenie systemu n równoległymi
sesjami GUI
─ Obciążenie systemu n równoległymi
sesjami współpracy z innymi systemami
─ Przeciążenie systemu m ilością alarmów/sek. w czasie 60 sek. i zmierzenie
czasu powrotu do stanu równowagi
─ Przeciążenie systemu m ilością alarmów/sek. w czasie 300 sek. i zmierzenie

czasu powrotu do stanu równowagi
─ Przeciążenie systemu m ilością alarmów/sek. w czasie 2h powodując awarię
i zmierzenie ponownego podniesienia się
systemu i powrotu do normalnej pracy
─ Równoległe obciążenie systemu n alarmów/sek. + m sesji GUI + k sesji interakcji z innymi systemami + synchronizacja
z nowo dodanymi urządzeniami do sieci.

Planowanie Testów
Planując testy wydajnościowe należy
uwzględnić odpowiednią ilości urządzeń
sieciowych, serwerów, komputerów, licencjonowanie, zasoby ludzkie oraz dostępny czas. Ponadto należy zapewnić
odpowiednią wersję oprogramowania,
aby każdy z komponentów platformy
działał z właściwą wersją oprogramowania. Mając na uwadze fakt, że wykonanie jednego przypadku testowego może
zająć nawet 1 tydzień, należy optymalnie
ułożyć plan testów. Staranne planowanie
i odpowiednia kolejność testów znacząco
redukują czas potrzebny na przeprowadzenie testów.

Typowe Błędy
Wykonując testy wydajnościowe najczęściej spotykanymi błędami były:
─ Niespełnienie wymagań wydajnościowych
─ Nadmierne zużycie zasobów: RAM,
CPU, Hdd, pasmo
─ Wycieki pamięci
─ Niestabilność systemu, brak umiejętności powrotu do stanu równowagi
─ Efekt maskowania błędów. Likwidacja
jednego problemu, odkrywała następny
problem

Raportowanie
Raporty dotyczące wykonania testów
wydajnościowych warto przedstawiać
w różnorodnej postaci, np. zestawienia,
wykresy, pokrycie wymagań. Szczególnie obrazowe jest przedstawienie zużycia
zasobów (CPU, RAM), czasu odpowiedzi
lub innych charakterystyk w postaci wykresu. Dodatkowo, standardowe zestawienie prezentujące liczbę wykonanych
przypadków testowych z ich statusami
lub raport pokrycia wymagań, również są
niezwykle przydatne.
Bazując na własnym doświadczeniu,
zachęcam do przechowywania wyników
testów, raportów wraz z konfiguracją środowiska testowego w systemie kontrolo-

wania wersji. Dostęp do takich informacji
może okazać się niezwykle wartościowy
w przypadku, gdy zostaniemy poproszeni
o zaprezentowanie wyników lub ponowne przetestowanie dawno przetestowanej wersji oprogramowania.

Zwinnie czy Tradycyjnie?
Zwinnie, czy tradycyjnie? Moim zdaniem
obie metodyki wzajemnie się nie wykluczają, a uzupełniają. Szczegółowa odpowiedź zależy od zakresu testów oraz etapu, na którym znajduje się wytwarzane
oprogramowanie. Mając na uwadze zasadę by rozpocząć testy wydajnościowe
tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Zwinne wykonanie testów wydajnościowych
staje się właściwą odpowiedzią, ale tylko
w przypadku, gdy szybko należy zweryfikować charakterystyki rozwijanych interfejsów, modułów lub integrowanych komponentów systemu. W takim przypadku,
z cyklu na cykl mamy możliwość badania
wpływu wprowadzanych zmian na charakterystyki wydajnościowe elementów
systemu.
Z drugiej strony systemy OSS są przykładem klasycznego systemu systemów.
Wiele elementów, począwszy od urządzeń sieciowych po komponenty systemu OSS, współdziała ze sobą. Część z
tych elementów, jak urządzenia sieciowe
same tworzą niezależne systemy, posiadające własny system operacyjny i
oprogramowanie. Zazwyczaj są one rozwijane oddzielnie w rozproszonych geograficznie ośrodkach. Bywa, że rozwój
każdego z elementów nie jest idealnie
zsynchronizowany w czasie z pozostałymi elementami. Zwinne testowanie nie
sprawdzi się, gdy elementy sieciowe są
nadal rozwijane, a my potrzebujemy zasymulować dużą sieć. W tym przypadku
istnieje problem z budową emulatorów
urządzeń, gdyż czas odpowiedzi urządzenia sieciowego może się różnić w
środku i na końcu cyklu rozwoju oprogramowania. Powoduje to, iż otrzymane
wyniki nie są ostateczne i wiarygodne.
Dlatego, zawsze powinno pozostawić się
czas, by już po dostarczeniu i zintegrowaniu wszystkich komponentów wykonać testy klasycznie.
Moja odpowiedź brzmi. Testujemy zwinnie we wczesnej fazie rozwoju, natomiast testy na dużą skalę wykonujemy
tradycyjnie, gdy już cały system wraz z
jego wszystkimi elementami nadaje się
do użycia w testach systemowych lub testach akceptacyjnych.
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Marcin Kowalczyk - od 2005 roku pracuje jako inżynier testów w Tieto Poland.
W trakcie swojej kariery zawodowej brał
udział w projektach realizowanych zgodnie z metodykami tradycyjnymi i zwinnymi. Wielokrotnie pełnił funkcję menedżera testów będąc odpowiedzialnym
za koordynacje zespołu, raportowanie,
oraz tworzenie strategii. Od strony technologicznej miał okazję poznać wiele
rodzajów sieci telekomunikacyjnych,
najwięcej jednak miał do czynienia z
sieciami dostępowymi. Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej (obecnie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), posiada certyfikat ISTQB
Advanced Technical Test Analyst.

Abstrakt
Tematem artykułu są open source’owe
narzędzia, które mogą być wykorzystywane do testów systemów telekomunikacyjnych. Cieszą się one dużym zainteresowaniem ze względu na powszechną
tendencję firm do obniżania kosztów. Zo-

staną także wspomniane narzędzia komercyjne, konkurencyjne do opisanych
powyżej. Punktem wyjścia do przeglądu
rozwiązań, będzie krótkie wprowadzenie prezentujące specyfikę testowych
projektów telekomunikacyjnych realizowanych na zlecenie różnych klientów.
Projekty różnią się między sobą pod
wieloma względami i z tego też wynikają
szczegóły realizacji takie jak metodologia, budowa laboratorium, skład zespołu,
a w szczególności zastosowane narzędzia testowe. Ze względu na spełnianą
funkcję, konkretne rozwiązania podzielone zostały na 3 grupy. W pierwszej grupie znalazły się narzędzia bezpośrednio
związane z teleinformatyką. Chodzi tu
głównie o aplikacje, pozwalające symulować ruch abonencki bądź transmisję,
jak również badające parametry tegoż
ruchu takie jak poprawność protokołów
czy przepustowość. Druga grupa to narzędzia a raczej systemy, które pełnią
istotną rolę podczas budowania laboratorium testowego. Są one niezbędne, aby
system telekomunikacyjny, jako całość
funkcjonował prawidłowo. Do ostatniej,
trzeciej grupy zostały zakwalifikowane
narzędzia, które są powszechnie stosowane w testach do automatyzacji i mogą
być także użyte w specyficznych testach
systemów telekomunikacyjnych.

Wprowadzenie - co testujemy
i jakich narzędzi potrzebujemy
Nawiązując do niegdysiejszego hasła
reklamowego firmy Sun Microsystems
„Computer is Network”, oczywistym jest,

że podczas codziennego korzystania z
komputera nieodzowne jest podłączenie
do Internetu. Wielu z nas, inżynierów testów, zajmuje się testami aplikacji pracujących w architekturze klient-serwer, zatem korzystających z różnorodnych form
łączności sieciowej. Jak jednak wyglądają testy, dzięki którym możemy korzystać
z dobrodziejstw sieci? O tym postaram
się opowiedzieć opierając się na 6 letnim
doświadczeniu inżyniera i kierownika testów w Tieto Poland.
Testy, których dotyczy artykuł, mają na
celu weryfikację rozwijanych systemów
telekomunikacyjnych. Podejście do procesu testowego jest w dużej mierze
uzależnione od tego, w jakim kontekście
projekt został zlecony podwykonawcy.
Jednak niezależnie od kontekstu biznesowego, inżynierowie testów systemów
telekomunikacyjnych muszą pełnić różnorakie role, aby prawidłowo przetestować produkt.
Podstawowe pytanie, które musi sobie
postawić menedżer projektu i menedżer
testów to: w jakich scenariuszach i przez
jakich użytkowników będzie używany produkt. Najczęściej takie scenariusze można podzielić na 3 grupy. Pierwsza grupa
to przypadki użycia przez administratora
sieci pracującego dla operatora. Weryfikacji podlega tutaj konfiguracja urządzeń
w celu zapewnienia usługi abonentom
(ang. provisioning – brak polskiego słowa) oraz wszelkie powiązane funkcje
takie jak monitorowanie. W grę wchodzą
zarówno bezpośrednie interfejsy na urzą-
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Rysunek 2 Podział narzędzi wykorzystywanych przy testach systemów telekomunikacyjnych
dzeniach jak i systemy zarządzania OSS
(Operational Support Systems). Kolejną
rolą, w jaką wcielić musi się inżynier testów to rola abonenta. Usługi, z jakich
powinien móc korzystać użytkownik zależą oczywiście od zastosowanej technologii jednak można w uproszczeniu
przyjąć, że testujemy „triple play”, czyli
telefonię, telewizję i Internet. Do ostatniej
grupy scenariuszy należą pomiary parametrów i symulacje ruchu. Nie występuje
tu ani abonent ani administrator. Po prostu następuje weryfikacja zgodności z
wymaganiami. Dobrym przykładem jest
sieć transportowa, w której bezpośrednio
nie występuje abonent jednak ruch musi
zostać wygenerowany w ramach testów.
Opisana sytuacja odzwierciedlona jest w
symboliczny sposób na rysunku nr 1.

Testy każdego ze scenariuszy mogą (a
często muszą) być wsparte narzędziami. Na potrzeby artykułu zostały one podzielone na grupy i wraz z przykładami
zaprezentowane w formie „mind mapy”.
Narzędzia do testów bezpieczeństwa
systemów oraz do zarządzania testami
nie są tematem tego artykułu, zatem zostały tylko wspomniane na rysunku nr 2.
Jakimi kryteriami należy się kierować
przy wyborze zestawu narzędzi? Decyzja powinna być poprzedzona ewaluacją.
Kryteria wyboru sa uzależnione od specyfiki projektu jednak uogólniając powinniśmy zwrócić uwagę na takie cechy jak
funckjonalność, dostępność, stabilność,
łatwość użycia oraz jakość raportowania.
Warto posłużyć się macierzą decyzyjną

Rysunek 1 Role i zadania inżynierów testów w trakcie testowania systemów
telekomunikacyjnych

czyli tabelką w której dla poszczególnych
narzędzi przypisujemy punkty za konkretne cechy. Mogą one być pomnożone
przez wagi gdyż niektóre mogą być ważniejsze niż inne z punktu widzenia projektu. Suma punktów powinna pomóc w
podjęciu decyzji.

Narzędzia stricte
teleinformatyczne
Grupa narzędzi stricte teleinformatycznych zawiera rozwiązania wykorzystywane do symulowania ruchu telekomunikacyjnego, weryfikacji poprawności
protokołów oraz do pomiarów parametrów.
Przechwytywanie pakietów umożliwia ich
analizę, dzięki czemu może zostać zweryfikowana zgodność z wymaganiami
oraz standardami telekomunikacyjnymi.
Ponadto dostarcza niezbędnych informacji diagnostycznych, gdy funkcjonalność
działa wadliwie. Przechwytywanie odbywa się za pośrednictwem programów
zwanych „snifferami”.
Najpopularniejszą tego typu aplikacją jest
Wireshark, znany przed 2006 rokiem jako
Ethereal. Program umożliwia przechwytywanie ramek ethernetowych a następnie ich analizę. Dobrym przykładem jest
zastosowanie Wiresharka do weryfikacji
VoIPowego (Voice over Internet Protocol) protokołu SIP (Session Initiation Protocol). Wireshark nie tylko szczegółowo
rozrysowuje w formie graficznej pakiety
sygnalizacyjne i analizuje strumienie głosowe, ale nawet pozwala na odtworzenie
rozmowy poprzez rozkodowanie strumieni RTP (Real-time Transport Protocol) na
dźwięk. Dla wszelkich specyficznych pro-

17

Testwarez 2011

Rysunek 3 JPerf – przykład działającego symulatora ruchu
tokołów, które nie są powszechne istnieje możliwość napisania wiresharkowych
pluginów. Dzięki temu mogą być przeanalizowane pakiety, które bez dodatkowej ingerencji nie zostałyby rozpoznane
przez sniffer.
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Przykładem jest dostępny w sieci plugin
do Wiresharka rozkodowujący pakiety
protokołu używanego przez popularny w
Polsce komunikator Gadu-Gadu. Omawiany sniffer działa bez zarzutu, gdy
przechwytuje pakiety na ethernetowym
interfejsie sieciowym. Aby działał również
dla sieci bezprzewodowej Wi-Fi można
zaopatrzyć się w specjalne urządzenie
dedykowane dla Wiresharka, najczęściej podłączane przez złącze USB. Taki
sprzęt jest produkowany i sprzedawany
przez kilka firm na świecie. Warto jeszcze
wspomnieć o powszechnym Linuxowym
snifferze o nazwie tcpdump. Jego zaletą
jest to, że jest dostępny na każdym Linuxie bez potrzeby doinstalowywania i nie
wymaga GUI. Po wybraniu odpowiedniej
opcji może zapisać wynik przechwytywania do pliku o formacie zgodnym z Wiresharkiem w celu dalszej analizy.
Jeśli chodzi o narzędzia do symulowania ruchu telekomunikacyjnego to rynek
oferuje wiele urządzeń o bardzo zaawansowanych możliwościach. Istnieją firmy,
które zajmują się projektowaniem i produkcją wyłącznie systemów do testów
i diagnostyki sieciowej. Jedyną wadą
takich dedykowanych urządzeń jest ich
koszt. W przypadku małych projektów
zakup drogiego sprzętu jest zupełnie nieopłacalny. Na szczęście dostępne są narzędzia opensource, które co prawda nie

Rysunek 4 Schematyczna zasada działania software’owego symulatora (np.
JPerf)

Rysunek 5. Schematyczne umiejscowienie usługi BRAS (Broadband Remote
Access Server) w sieci DSL (źródło : wikipedia)
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Rysunek 6 Zasada działania automatu testowego porównującego wynik działania systemu zarządzania OSS z danymi
uzyskanymi poprzez bibliotekę Net::Telnet komunikującą się z CLI urządzenia
oferują aż tak zaawansowanych funkcjonalności jak systemy komercyjne jednak
w pewnym zakresie mogą je zastąpić.
Przykładem jest opensource’owy symulator ruchu JPerf. Silnik aplikacji jest napisany w C++ i funkcjonuje również pod
nazwą IPerf, może być uruchomiony z
poziomu konsoli. JPerf to nakładka GUI
napisana w Javie. Dzięki narzędziu możemy zmierzyć przepustowość. Zasada
działania jest taka sama jak wszelkich
symulatorów ruchu: generowane są pakiety i przesyłane pomiędzy klientem i
serwerem. Na rysunku nr 3 został zaprezentowany przykładowy wygląd programu w trakcie działania.
Ostatnią grupę narzędzi stricte teleinformatycznych stanowią rozwiązania
pozwalające na pomiary. Mierzą one nie
tylko najważniejszy parametr, jakim jest
przepływność na interfejsie sieciowym,
ale także dodatkowe wielkości takie jak
procentowy udział poszczególnych protokołów w całym ruchu. Z reguły istnieją
narzędzia do pomiarów wbudowane w
systemy operacyjne. Za przykład może
posłużyć Windowsowy Performance Monitor czy też System Monitor dostępny
na Ubuntu. Oprócz tego jest dostępnych
wiele zewnętrznych narzędzi mierzących
parametry ruchu, takich jak NTOP pod
Linuxa czy Munin – rozbudowane, wieloplatformowe narzędzie zbierające dane
pomiarowe z wielu żródeł i udostępniające wyniki poprzez interfejs www.

Elementy składowe
laboratorium
Narzędzia zaliczające się do składowych
elementów laboratorium to systemy, które sprawiają, że testowany system telekomunikacyjny działa jako całość. W
artykule zostaną opisane 3 konkretne
rozwiązania.
Pierwszym opisywanym rozwiązaniem
jest opensource’owy BRAS (Broadband
Remote Access Server) czyli serwer
PPPoE dzięki któremu modemy w sieciach DSL mogą nawiązać połączenie,
otrzymać adresy IP itp. Komercyjne
rozwiązanie sprzętowe może przewyższyć budżet całego małego projektu. Na
szczęście można skorzystać rozwiązania
„Roaring Penguin PPPoE” rozwijanego
na zasadach open source. Dostępna jest
także komercyjna wersja zapewniająca
wsparcie. Wdrożenie jest dość skomplikowane, gdyż w przypadku modyfikacji
innych niż standardowe, dostępne w pliku
konfiguracyjnym (włączając w to dostęp
w trybie „bitstream” – czyli abonent nie
jest identyfikowany po porcie DSLAMa
ale musi podać login i hasło) konieczna
jest modyfikacja kodu i ponowna kompilacja. Po wdrożeniu system działa stabilnie i z powodzeniem symuluje usługę.
Kolejnym narzędziem symulującym
usługi w sieci laboratoryjnej jest open

source’owy serwer VoIP bazujący na
protokole SIP (Session Initiation Protocol) – OpenSIPS. Umożliwia on nie tylko
standardowe operacje VoIP ale, także
pozwala na symulowanie scenariuszy,
które trudno byłoby otrzymać w rzeczywistej sieci, na przykład: na standardowy
pakiet „INVITE” serwer odpowiada pakietem „480 Temporarily Unavailable”. Takie
niestandardowe zachowania definiuje się
modyfikując domyślne skrypty opisujące
zachowanie usług VoIP.
Jako ostatnie z narzędzi w tej grupie
wymienione zostanie rozwiązanie VideoLAN Streaming. Jest to opensource’owy
system do transmisji mediów strumieniowych. Nadaje się doskonale do zasymulowania transmisji multicastowej i telewizji internetowej w trakcie testów urządzeń
sieci abonenckiej.

Automatyzacja interfejsów
Do ostatniej grupy narzędzi należą rozwiązania pozwalające na automatyzację
interfejsów wykorzystywanych w testach
systemów telekomunikacyjnych.
Jednym z najpowszechniej wykorzystywanych interfejsów do urządzeń telekomunikacyjnych jest CLI – Command Line
Interface (wiersz poleceń). Automatyzacja tej formy dostępu jest dość kłopotliwa
i zazwyczaj nie ma gotowych narzędzi do
tego celu. Na szczęście w wielu językach
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Rysunek 7 TeraTerm i LogMeTT - przykładowy skrypt do logowania i listowania katalogów w Linuxie
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są dostępne biblioteki do obsługi telnetu,
na przykład perlowa biblioteka Net::Telnet. Dzieki niej można stworzyć skrypt,
dzięki któremu interakcja z CLI zostanie
zautomatyzowana. Przykładem zastosowania jest narzędzie do automatyzacji
testów otwartego interfejsu systemu zarządzania, rozwijane w trakcie trwania
jednego z projektów, w których autor
artykułu brał udział. Rozwiązanie pisane
w perlu, wywoływało klienta otwartego interfejsu, co powodowało modyfikację parametrów na urządzeniu poprzez system
zarządzania (OSS). Po otrzymaniu informacji zwrotnej, automat wykorzystując
bibliotekę Net::Telnet i wiersz poleceń,
sprawdzał czy żądane parametry zostały
faktycznie ustawione na urządzaniu. Po
porównaniu oczekiwanego rezultatu z informacją zwrotną z OSS i CLI, narzędzie
do testów określało końcowy wynik przypadku testowego i generowało raport.

Zasadę działania w sposób schematyczny prezentuje rysunek 6.
Porównywanie wyników pomiędzy danymi otrzymywanymi z różnych interfejsów
jest dobrą metodą pozwalającą na otrzymanie wiarygodnych rezultatów. Można
zastosować różne konfiguracje porównywanych interfejsów wliczając w to GUI
systemu zarządzania.
Ciekawym, opensource’owym i powszechnie używanym narzędziem do
interakcji z CLI wraz z funkcjami pozwalającymi na automatyzowanie jest
TeraTerm. Narzędzie posiada wbudowany język do automatyzowania zwany
TeraTerm Language (TTL) oraz dodatek
LogMeTT ułatwiający modyfikowanie i
uruchamianie skryptów. Jeśli chodzi o
automatyzację graficznego interfejsu
użytkownika (GUI) to świat open source oferuje wiele ciekawych rozwiązań.
Warto tutaj przytoczyć przykład AutoIT,
popularnego narzędzia posiadającego
wiele bibliotek skutecznych w procesie
automatyzowania. Narzędzie umożliwia
także kompilację skryptu do pliku wykonywalnego exe oraz generację własnego
GUI prezentującego postęp testów.

Inne narzędzia
Grupa „inne narzędzia” zawiera jedno
rozwiązanie którego nie udało mi się
zakwalifikować do żadnej z 3 głównych
grup.

Rozwiązaniem tym jest Linux Test Project, w skrócie LTP. Jest to zbiór narzędzi do testów jądra linuxa i związanych
z nim testów. W przypadku testów telekomunikacyjnych szczególnie przydatne
gdy podczas rozwoju oprogramowania
przebudowaniu ulega kernel linuxa zagnieżdżonego w modułach urządzenia.
W takiej sytuacji łatwo można zweryfikować czy zmiany nie pociągnęły za sobą
jakichś nieoczekiwanych negatywnych
konsekwencji.

Podsumowanie
Automatyzacja testów systemów telekomunikacyjnych narzędziami open source
jest nieodzowna ze względu na wysokie
koszty związane z zastosowaniem rozwiązań komercyjnych. Rzecz jasna darmowe rozwiązania zazwyczaj nie dostarczają całego spektrum funkcjonalności
oferowanych przez systemy płatne. Dlatego też w przypadku każdego projektu
powinna być rozważona specyficzna sytuacja i podjęta decyzja odnośnie narzędzi testowych do wykorzystania. Z reguły
decyzja musi zostać podjęta nie tylko w
gronie inżynierów testów, menedżera testów i projektu, ale także klienta biznesowego, który ponosi koszty związane z
realizacją projektu na zlecenie.
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Organizacja
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testami w projekcie
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metodyką Scrum
basic

Autor: Grzegorz Marcjasz

intermediate
advanced
O Autorze:
Grzegorz Marcjasz - Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej.
Od 2004 roku pracuje w firmie Tieto Poland, na początku jako inżynier testów a
później jako kierownik testów. Jako inżynier testów brał udział w wielu projektach
zawiązanych z systemami OSS wykonując testy integracyjne i testy systemowe.
Od 2007 roku pracuje na stanowisku kierownika testów odpowiadając za testy w
kilku kolejnych dużych projektach z wieloosobowymi zespołami testerów.
Posiada certyfikaty ISTQB Advanced
Test Manager oraz IPMA D.

Abstrakt
Testować tradycyjnie według modelu V
czy w sposób zwinny – główny temat konferencji TESTWAREZ 2011 często jest
także przedmiotem rozważania w wielu
projektach IT. Wychodząc na przeciw takim rozważaniom zamierzam przedstawić w swojej prezentacji, w jaki sposób
zostały zorganizowane testy w jednym
z projektów realizowanych przez firmę
Tieto Polska. Organizacja testów została wypracowana przez zespół podczas
rozwoju kilku następujących po sobie
wersji systemu, który był przedmiotem
projektu. Do prowadzenia projektu przyjęto metodykę Scrum, w związku z czym
testy realizowane są w sposób zwinny.
Wiąże się to z wieloma korzyściami, ale
wymaga także sporej dyscypliny w przestrzeganiu pewnych ustalonych zasad.

Informacje o projekcie
Realizowany projekt jest przedsięwzięciem typu Multisite – biorą w nim udział
trzy główne ośrodki rozlokowane w różnych krajach. Szczeciński oddział Tieto
Polska jest jednym z głównych ośrodków R&D. Uzgodniony podział pracy
zakłada, że każda ze stron R&D dostarcza gotowe, działające i przetestowane
funkcjonalności. Celem projektu jest
rozwój nowych funkcjonalności w aplikacji będącej połączonym systemem
NMS - EMS (Network Management Sys-

tem - Element Management System), za
pomocą, którego użytkownik jest w stanie szybko skonfigurować i monitorować
usługi oferowane przez urządzenia sieciowe CET (Carrier Ethernet Transport).
Aplikacja jest rozwijana z wykorzystaniem metodologii Scrum, role w projekcie i organizacja pracy określone są
zgodnie z regułami Scrum z zastrzeżeniem, że w specyficznych wypadkach,
jak na przykład typowe zadania maintenance, jedynie pewien ograniczony
zbiór reguł może być wykorzystany. Praca odbywa się w 2 lub 3 tygodniowych
cyklach (sprintach) – na końcu każdego
cyklu pewien zaplanowany zestaw funkcjonalności powinien być w pełni gotowy
i odpowiednio przetestowany. Działanie
tych funkcjonalności jest przedstawiane
podczas prezentacji (telekonferencja +
desktop sharing) na żywo z udziałem
klienta (demo). Klient ma możliwość
przedstawienia swoich uwag odnośnie
działania prezentowanej funkcjonalności a następnie akceptuje wykonane cechy bądź nie.
Głównym i najważniejszym kryterium
w projekcie jest jakość. Zespoły Scrum
składają się zarówno z deweloperów jak
i testerów. Po stronie Tieto Polska zaangażowanych w projekt jest 35 osób.
Są oni podzieleni na 5 zespołów Scrum,
które są koordynowane przez 5 Scrum
Masterów. Jeden z zespołów składa się
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z 7 testerów a Scrum Master tego zespołu jest jednocześnie Test Managerem. Cały projekt po stronie Tieto Polska koordynowany jest przez kierownika
projektu, który dba o takie sprawy jak
raportowanie i rozliczanie przepracowanych godzin czy omawianie bieżącego
statusu w projekcie na spotkaniach z
wyższym kierownictwem. Właścicielem
produktu jest osoba po stronie klienta.

Zasady Scrum
Realizacja Scrum w projekcie
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Praca do wykonania zdefiniowana jest
w dwóch rejestrach – Rejestr Produktu
(Product Backlog) i Rejestr Przebiegu
(Sprint Backlog). Odpowiedzialność za
pierwszy z nich ponosi kierownik projektu po stronie klienta natomiast za
drugi – kierownik projektu po stronie
Tieto. Rejestr Produktu zawiera scenariusze użytkownika wraz z ich priorytetami, oszacowaną pracochłonnością,
ryzykiem oraz statusem implementacji
i testów. Rejestr Produktu utrzymywany
jest przez kierownika projektu po stronie klienta natomiast Tieto dostarcza
szablon i przyczynia się do tworzenia
zawartości. Rejestr Przebiegu zawiera
dokumentację sprintu – zadania, które
zostały wybrane do zrealizowania w danym sprincie wraz z oszacowaną i rzeczywistą pracochłonnością, statusy zadań, ryzyko, wykres wygaszania sprintu
a także podsumowanie z retrospektywy.
Ponadto w Rejestrze Przebiegu znajdują się wykresy wygaszania cechy oraz
wszelkie przeszkody w osiągnięciu celów sprintu.
Długość sprintu wynosi dwa albo trzy
tygodnie i zależy od sytuacji w projekcie i aktualnych potrzeb. Przed rozpoczęciem nowego sprintu Tieto sugeruje
kierownikowi projektu po stronie klienta
zadania, które mogłyby zostać wykonane w czasie sprintu. Propozycja jest
negocjowana i wspólnie akceptowana
przez obu kierowników projektu.
Jak zwinny jest projekt
W rzeczywistości istnieje bardzo mało
projektów w pełni zwinnych. W praktyce
określenie zwinny przyjęto używać do
projektów, w których oprogramowanie
wytwarzane jest w sposób przyrostowy
z dostarczeniem kolejnych inkrementacji
w czasie krótszym niż cztery tygodnie.
W tej sytuacji pytanie o poziom zwinności projektu jest jak najbardziej zasadne,

Rysunek 1 Ogólny schemat Scrum (Źródło: Wikipedia)
bowiem poziom zwinności projektu ma
wpływ na organizację testów. Wiele projektów agile nie dostarcza użytecznego,
działającego oprogramowania na koniec
każdego cyklu. Zamiast tego dostarczane jest oprogramowanie, które musi być
przetestowane w realnym środowisku,
nie było sprawdzone pod kątem wymagań niefunkcjonalnych jak na przykład
wydajność i w dalszym ciągu musi być
przetestowane z punktu widzenia użytkownika. Dlatego w wielu projektach
niezbędne specjalistyczne testy są wydzielone jako osobna aktywność wykonywana po tym jak zespoły deweloperskie dostarczą efekty swojej pracy.
W omawianym projekcie, realizowanym
przez Tieto testy systemowe także zostały wydzielone poza zespoły Scrum.
Są one realizowane po osiągnięciu
przez projekt odpowiedniego kamienia
milowego oznaczającego przekazanie
systemu do testów. Testy takie wymagają złożonego środowiska testowego, w
ich skład wchodzą testy z ruchem, symulacja opóźnień i zakłóceń, testy wydajnościowe i inne. Z drugiej strony celem zespołów Scrum było dostarczenie
działającego, przetestowanego i użytecznego oprogramowanie na koniec
każdego sprintu – zgodnie z zasadami
do Manifestu Agile. W związku z tym naturalną rzeczą było włączenie testów w
zakres sprintu oraz budowa zespołów, w
skład których wchodzą zarówno deweloperzy jaki i testerzy. Są oni wspólnie
odpowiedzialni za efekty pracy zespołu.

Testerzy w projekcie
Osoby odpowiedzialne za testy w projekcie tworzą osobny zespół Scrum.
Jednocześnie każdy z testerów jest
członkiem jeszcze jednego zespołu
Scrum, odpowiedzialnego za implementację pewnego obszaru funkcjonalności.
Rozwiązanie to podyktowane zostało

sprawniejszą organizacją aktywności
testowych w projekcie przy jednoczesnym zachowaniu dobrej współpracy z
programistami. Oddzielny zespół testowy umożliwia łatwiejszą wymianę doświadczeń między testerami odnośnie
działania aplikacji i jednocześnie bardziej kompleksowe spojrzenie na całą
aplikację przez pryzmat działania poszczególnych obszarów rozwijanej funkcjonalności, jako że każdy z testerów
przydzielony jest do innego obszaru.
Kolejnymi zaletami są lepsze dzielenie
się wiedzą oraz pomoc w rozwiązywaniu
problemów. W codziennej pracy testerzy
często napotykają podobne sytuacje i
problemy, które niekoniecznie dotyczą
programistów a są istotne z punktu wiszenia testowania.
Organizacja testerów w jednym zespole umożliwia efektywniejsze radzenie
sobie z problemami oraz dzielenie się
wskazówkami, na co zwracać szczególniejszą uwagę. W ramach własnego
zespołu testerzy planują, wybierają, realizują i monitorują zadania do wykonania w poszczególnym sprincie. Należy
podkreślić, że osobny zespół testerski
zwiększa pozycję testerów w projekcie,
co było naszym zamierzeniem. Z drugiej
strony testerzy są jednocześnie członkami zespołów developerskich, co zapewnia dobrą i efektywną komunikację
miedzy testerami a programistami. Jako
członkowie takich zespołów testerzy na
bieżąco mają wgląd w status implementacji danej cechy, co sprawia, że testy
będą rozpoczynały się najwcześniej jak
to możliwe, tuż po tym, jak pewna część
funkcjonalności będzie działała. Dzięki
temu programiści na bieżąco dowiadują
się o działaniu rozwijanej funkcjonalności i mogą w szybki i łatwy sposób naprawić znalezione błędy i niedopatrzenia,
natomiast testerzy mają świetną okazję
do pogłębienia swojej wiedzy odnośnie
szczegółów implementacji.
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Rola testerów w projekcie
Głównym zadaniem dla testerów są testy akceptacyjne scenariuszy użytkownika. Testy te są realizowane z punktu
widzenia końcowego użytkownika i ich
celem jest zweryfikowanie, czy scenariusze zostały zaimplementowane zgodnie z wymaganiami klienta. Dodatkowo
testy akceptacyjne weryfikują, czy nowa
funkcjonalność jest wolna od defektów i
poprawnie zintegrowana z całym systemem. W testach tych testerzy kierując
się własną wiedzą i intuicją sprawdzają czy dostarczona funkcjonalność jest
tym, co klient oczekiwał. Testy te są
elementem Definicji ukończenia scenariusza – scenariusz nie jest ukończony
dopóki nie przejdzie pozytywnie testów
akceptacyjnych a więc to na testerach
spoczywa odpowiedzialność za deklarację, czy dany scenariusz może być
uznany za ukończony. Jako członkowie
zespołów deweloperskich testerzy są
także zaangażowani w tworzenie scenariuszy użytkownika oraz estymację czasu ich realizacji a także przeglądy scenariuszy pod kątem ich testowalności.
Testerzy spełniają także rolę edukacyjną jeśli chodzi o zagadnienia związane
z testami i testowaniem, jako że również
programiści są w testy zaangażowani.
Ponadto testerzy uświadamiają pozostałych członków zespołu odnośnie roli
jakości w projekcie.
Rola test managera
Utworzenie osobnego zespołu testerskiego pozwoliło na to, że scrum master

takiego zespołu może również pełnić
obowiązki test managera. Jest to kolejny element budowania pozycji testerów
i zespołu testowego w naszym projekcie. Każda z tych ról koncentruje się na
innych aspektach pracy zespołu testowego i uzupełnia się, dzięki czemu testerzy są skoncentrowani na realizacji
podstawowych celów w projekcie. Rola
test managera koncentruje się na koordynacji zespołu testowego, planowaniu
zasobów oraz tworzeniu i utrzymywaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji
związanej lub powiązanej z testami w
projekcie jak np. oznaczanie statusów
scenariuszy użytkownika w Backlogu na
podstawie informacji od testerów. Test
manager ponadto jest osobą kontaktową odnośnie aktywności testowych w
projekcie i jest za nie odpowiedzialny.
Natomiast rola Scrum Mastera wiąże
się z zapewnianiem użycia metodologii
Scrum poprzez prowadzenie Backloga zespołu ze zdefiniowanymi na dany
Spint zadaniami oraz organizacją spotkań niezbędnych w metodyce: codziennych spotkań stand-up, planowanie
sprintu oraz retrospektywa.
Świadomość jakości
W projektach Agile odpowiedzialność
za jakość spoczywa na całym zespole,
testerzy nie są jedynymi odpowiedzialnymi za zapewnienie jakości. Odpowiedzialność testerów polega na kontroli
jakości oraz uświadamianiu pozostałych
członków zespołu odnośnie potrzeby
zwracania szczególnej uwagi na jakość.
W prezentowanym projekcie wszyscy

uczestnicy kierują się wspólnymi wartościami i zasadami w podążaniu do sukcesu projektu:
• Komunikacja – wszyscy mogą komunikować się bezpośrednio, włączając testerów, programistów, managerów oraz
przedstawicieli klienta
• Prostota – kod, dokumenty, przypadki
testowe napisane w przejrzysty sposób
(zgodnie z wytycznymi KISS)
• Współpraca – pracujemy wszyscy razem, jako grupa na równi odpowiedzialni
za dostarczenie zadeklarowanych cech,
sami wybieramy zadania do zrobienia
• Zaufanie – wspieramy się nawzajem,
wierzymy, że każdy daje z siebie jak najwięcej, w rozwiązywaniu problemów nie
jesteśmy zostawieni samymi sobie

Kwadranty testowania Agile
Pojęcie kwadrantów testowania Agile
(Agile Testing Quadrants) zostało opracowane przez Briana Maricka, natomiast
szerzej i dokładniej omówione zostało w
świetnej książce o testowaniu zwinnym:
Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams autorstwa Lisy
Crispin i Janet Gregory. Jest to wygodny sposób na skategoryzowanie testów.
Służy ona jako pomoc dla testerów w
upewnieniu się, że rozważyli realizację
wszystkich aspektów zapewniania jakości produktu w procesie testowania i rozwoju. Ponadto pozwala odpowiedzieć
na pytanie, które rodzaje testów po-

Rysunek 2 Kwadranty testowania Agile (Źródło: Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams Lisa
Crispin, Janet Gregory, str. 98
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Rysunek 3 Schemat przyjętej strategii testów
winno się automatyzować, które muszą
być wykonywane w sposób manualny a
które są wykonywane za pomocą specjalistycznych narzędzi. Poszczególne
rodzaje testów umieszczone w jednym
z czterech kwadrantów odpowiadają
różnym potrzebom i wykonywane są w
inny sposób tzn. w pełni automatycznie jak testy jednostkowe i modułowe w
pierwszym kwadrancie, częściowo automatycznie lub też manualnie jak typy testów z kwadrantów drugiego i i trzeciego
czy wreszcie testy wykonywane za pośrednictwem specjalistycznych narzędzi
dla testów z kwadrantu czwartego. Testy
po lewej stronie wspierają zespół a po
prawej sprawdzają sam produkt. Z kolei testy z dwóch dolnych kwadrantów
skoncentrowane są na technologii natomiast z górnych koncentrują się na wymaganiach biznesowych.

Rodzaje testów w projekcie
W omawianym projekcie testy odbywają
się na kilku poziomach w celu zapewnienia jak najlepszej jakości. Odnosząc
się do wspomnianych powyżej kwadrantów testowania Agile, wykonywane
w projekcie rodzaje testów przypadają
głównie na kwadranty pierwszy i trzeci
oraz w mniejszym stopniu drugi. Wśród
testów białoskrzynkowych, przypadających na pierwszy kwadrant wyróżniamy
testy jednostkowe i testy integracyjne
komponentów. Odpowiedzialność za te
testy leży po stronie developerów, którzy zgodnie z przyjętą zasadą razem z

tworzeniem kodu piszą, utrzymują i dostarczają do kodu testy jednostkowe.
Testy te są wykonywane w sposób automatyczny przez system ciągłej integracji (Continous Integration), który co noc
buduje działającą aplikację i wykonuje
zdefiniowany zestaw testów.
Pozostałe rodzaje testów nalezą do testów czarnoskrzynkowych. Są to:
• Testy akceptacyjne scenariuszy użytkownika
• Testy dymne
• Testy regresyjne
• Sanity testy
Wykonanie tych testów odbywa się
głównie w sposób ręczny a częściowo
także automatyczny – jako ze testy te
przypadają w większości na trzeci w
mniejszym stopniu drugi kwadrant testowania zwinnego.

Strategia i organizacja testów
Przyjęta strategia testów zakłada, że
poszczególne aktywności testowe są
odpowiednio rozłożone w czasie trwania
Sprintu i odbywają się równolegle i w
powiązaniu z rozwojem oprogramowania. Sytuację tę obrazuje rysunek 3.
Na początku Sprintu odbywa się planowanie zadań oraz analiza nowych
funkcjonalności razem z deweloperami.
Następne kilka dni przeznaczone jest na
projektowanie testów. Po tym czasie w

oczekiwaniu na dostarczenie nowej implementacji przez developerów testerzy
wykonują testy naprawionych błędów, w
razie potrzeby dokładniej testują starsze funkcjonalności oraz mają czas na
wszelkie usprawnienia. Ostatnie kilka
dni cyklu przeznaczone jest na testowanie nowo zaimplementowanej funkcjonalności, tak aby mogła być zaprezentowana podczas demo.
Głównym zadaniem zespołu testowego
są testy akceptacyjne dla scenariuszy
użytkownika. Punktem wejściowym tworzenia testów dla danego scenariusza
jest opis tego scenariusza oraz sposób
jego prezentacji na Demo. Podczas
projektowania konkretnych przypadków
testowych testerzy korzystają ze specyfikacji funkcjonalnej a przede wszystkim
współpracują z programistami. Każdy
scenariusz użytkownika, zanim zostanie
oznaczony jako ukończony, musi być
pozytywnie zweryfikowany za pomocą
testów akceptacyjnych, których celem
jest:
• Sprawdzenie czy scenariusz użytkownika zaimplementowany jest zgodnie z
wymaganiami
• Sprawdzenie czy funkcjonalność jest
wolna od defektów
• Sprawdzenie poprawnej integracji z
całym systemem
Rejestr Produktu zawiera odpowiednią
kolumnę, która informuje czy dana historyjka została zaakceptowana po przete-
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stowaniu. Wybrane przypadki testowe
dla zaakceptowanych scenariuszy użytkownika dodawane są następnie do testów regresyjnych
Zarządzanie testami
Zarządzanie testami realizowane jest za
pomocą opensourceowego narzędzia
Testlink. Wykorzystywane są wszystkie
moduły, jakie oferuje Testlink do zarządzania wymaganiami, użytkownikami,
specyfikacją, planem oraz do raportowania. Istnieje możliwość prowadzenia
kilku projektów testowych równolegle;
oprócz aktualnie realizowanego wydania mamy wersję poprzednią w fazie
utrzymania, dla której co jakiś czas pojawia się potrzeba wykonania i udokumentowania testów. Wymagania odpowiadają scenariuszom użytkownika, dla
których następnie pisane są poszczególne przypadki testowe. Wykorzystujemy równolegle kilka planów testów odpowiadających różnym rodzajom testów
wykonywanych przez testerów. Narzędzie oferuje różne formy raportowania
zarówno samych wyników testów, jak i
planów oraz specyfikacji testów.

Podsumowanie
Testowanie zwinne przynosi wiele korzyści, jednak z drugiej strony stawia
pewne wyzwania przed testerami.
Przede wszystkim musi nastąpić zmiana
punktu widzenia testera. Zamiast przyjmować pozycję krytyczną w stosunku do
aplikacji i koncentrować się na wytykaniu błędów jak ma to miejsce w testowaniu klasycznym, w testowaniu zwinnym
testerzy powinni aktywnie zaangażować
się w rozwój danej funkcjonalności. Nie
oznacza to, że powinni sami zacząć programować, ale na przykład dostarczać
natychmiastowej informacji zwrotnej o
tym jak działa dana funkcjonalność. Ponadto testerzy, jako pełnoprawni członkowie zespołów wytwarzających oprogramowanie na równi z programistami
ponoszą odpowiedzialność za jakość
dostarczonej implementacji.
Testowanie zwinne wymaga testerów o
nieco odmiennym profilu:
• Osoba zorientowana bardziej technicznie
• Ze znajomością programowania i debugowania
• Może pomóc developerom w znalezieniu gdzie jest błąd (zamiast ograniczyć

się do wskazania objawów)
• Komunikatywny, umiejący pracować w
zespole, odważny, reaguje na zmiany
Co dają nam testy zwinne?
Przede wszystkim testowanie zwinne
daje nam możliwość wcześniejszego
wykrycia potencjalnych błędów, ponieważ testy wykonywane są równolegle
z rozwojem oprogramowania a nie po
jego zakończeniu jak ma to miejsce w
podejściu klasycznym.
Wiążą się z tym kolejne zalety a mianowicie niski koszt naprawy znalezionych
błędów, oraz mniejsze ryzyko skracania
czasu przeznaczonego na testowanie –
testy nie są już na końcu cyklu rozwoju
oprogramowania w związku z czym nie
ma presji na ograniczanie czasu trwania
testów w wyniku przedłużania się implementacji.
W testowaniu zwinnym mamy do czynienia z lepszą integracją między testerami a programistami – są oni członkami

tego samego zespołu i mają wspólny cel
do realizacji. Ponadto nie tylko testerzy
wykonują testy – wszyscy członkowie
zespołu także programiści są zaangażowani w testy i są wspólnie odpowiedzialni za jakość dostarczanego oprogramowania.
Wreszcie podejście zwinne umożliwia
ściślejszą współpracę z klientem; jest
on aktywnie zaangażowany w rozwój
i ma możliwość zgłaszania uwag od
wczesnych etapów powstawania nowej
funkcjonalności, dzięki czemu gotowe
rozwiązanie lepiej spełnia jego potrzeby.
Natomiast testowanie zwinne wymaga
zwiększenia nakładów przeznaczonych
na testy regresyjne, jako że oprogramowanie rozwijane jest w sposób przyrostowy. Związany z tym koszt tworzenia i
utrzymania testów automatycznych także jest spory.
A więc testować tradycyjnie czy zwinnie?
W naszym przypadku podejście zwinne
okazało się trafnym wyborem.
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Jak uczynić testowanie
lekkim i efektywnym
dla społeczności?
basic

intermediate
advanced
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Abstrakt

Wprowadzenie

W niniejszym artykule zaprezentowane
zostało podejście do testowania zastosowane w projekcie MeeGo, realizowanym
przez społeczność programistów i testerów z całego świata, pod patronatem firm
Nokia i Intel.

Projekt MeeGo zakładał użycie zwinnych
metod tworzenia oprogramowania wraz
z silnym zaangażowaniem społeczności
niezależnych programistów i testerów z
całego świata.

Opisane zostały założenia poczynione
przy realizacji systemu obsługującego
ten proces, oraz metody wdrożenia tych
założeń. Oceniono również wady i zalety testów manualnych w środowiskach
zwin-nego tworzenia oprogramowania.

Celem stało się stworzenie środowiska
do testów manualnych, w którym współpraca pomiędzy managerami, testerami i
programistami z różnych firm i stref czasowych byłaby lekka i efektywna.

Zidentyfikowane zostały najbardziej
uciążliwe problemy, z którymi borykają
się projekty prowadzone przez międzynarodowe społeczności i na ich podstawie stworzono następujące wymagania:
• łatwy start dla nowych użytkowników,
tak by do rozpoczęcia pracy w projekcie
nie była konieczna skomplikowana procedura rejestracyjna i akceptacyjna,
• brak konieczności uczenia się nowych
narzędzi, tak by nowi uczestnicy projektu
nie musieli przechodzić serii szkoleń lub
doszkalać się osobiście, ponieważ może
być to dla nich zniechęcające,
• wymagania i wyniki dostępne dla
wszystkich, w czasie rzeczywistym, tak
by każdy widział aktualny postęp pracy
i dzięki temu można było łatwo przewidzieć jej zakończenie oraz uniknąć powielania zadań,
• najczęściej wykonywane czynności
uproszczone tak bardzo, jak to tylko
możliwe, ale nie bardziej, by wyniki były
dostarczane szybciej i łatwiej,
• testy dodawane dynamicznie oraz
zmieniane w trakcie trwania projektu na
podstawie pojawiających się wymagań,
• oddzielne zestawy testów do każdej
iteracji pozwalające raportować aktualny
stan zaawansowania danego cyklu,
• możliwość monitorowania pokrycia
wymagań testami oraz aktualnego passrate’u tych wymagań w postaci w pełni
konfigurowalnych raportów.

Realizacja
W celu maksymalnego ułatwienia i skrócenia procesu rozpoczynania współpracy przez nowego członka społeczności,
wprowadzona została możliwość logowania z użyciem OpenID, oferowanym
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przez Gmail oraz Yahoo. Dzięki temu do
rozpoczęcia pracy przy projekcie wystarczają dwa kliknięcia w odróżnieniu od
wymaganych wcześniej obszernych formularzy dla każdego z kliku potrzebnych
kont.
System został zintegrowany z popularną
aplikacją do zarządzania błędami (Bugzilla), ponieważ była ona już wcześniej
używana i lubiana w projekcie MeeGo.
Dzięki tej integracji przystąpienie nowej osoby do projektu stało się jeszcze
prostsze. W razie potrzeby możliwa jest
integracja z dowolnym innym systemem
śledzenia błędów.
System bazuje na aplikacji internetowej,
dzięki czemu działa na każdym systemie
operacyjnym, co zdecydowanie zwiększa
dostępność zarówno dla kierowników jak
i inżynierów pracujących jednocześnie.
Ponadto, dzięki swojej globalnej dostępności przez całą dobę, Qualitio umożliwia
efektywną współpracę pomiędzy zespołami z Ameryki, Europy i Azji. Gdy programiści kończą swoją pracę, to testerzy
w innej strefie czasowej zaczynają jej
weryfikację, a managerowie otrzymują
wyniki gdy przychodzą do pracy następnego dnia rano. Każdy może śledzić wyniki prac i aktualne rezultaty na bieżąco,
dzięki czemu przydział pozostałej do
wykonania pracy jest łatwiejszy, a nowo
znalezione błędy mogą być naprawiane
jeszcze przed oficjalnym raportem.
Bazując na doświadczeniach z wcześniejszych projektów oraz w ścisłej współpracy z testerami, najczęściej powtarzające
się czynności zostały tak zoptymalizowa-

ne, by możliwie jak najbardziej skrócić
czas potrzebny do ich wykonania.
• Zastosowane zostały filtry umożliwiające błyskawiczne wyszukiwanie testów
lub wymagań w czasie rzeczywistym.
• Wprowadzono słowniki do automatycznego tworzenia testów lokalizacyjnych.
• Tworzenie cykli testowych oraz wykonywanie tych testów sprowadza się zazwyczaj do kilku kliknięć. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskiwanie wyników
szybciej i efektywniej.
W zwinnym podejściu do tworzenia
oprogramowania zmienność wymagań
jest częstym zjawiskiem i należało to
uwzględnić w projektowanym systemie.
Dzięki utrzymywaniu pełnej historii testów oraz zmian w nich wprowadzanych,
możliwe jest ich dostosowywanie do
aktualnych potrzeb. Każdy cykl testowy
przechowuje własną kopię użytych testów, dzięki czemu aktualizacja istniejących testów jest wygodna i nieszkodliwa,
a wszelkie historyczne wyniki i raporty
pozostają aktualne i wartościowe.
Postęp prac w ramach poszczególnych
iteracji można łatwo śledzić poprzez odpowiedni dobór testów do danego cyklu i
ich regularne wykonywanie. Cykle mogą
być takie same lub różnić się pomiędzy
iteracjami, dzięki czemu można sprawdzać postęp globalny oraz szczegółowy
jednocześnie.
W przypadku dużych projektów niezbędne jest precyzyjne raportowanie. Predefiniowane raporty obejmują podstawowe
informacje np. na temat pass-rate’u. Po-

nadto udostępniona została możliwość
tworzenia dowolnych zestawień danych
w różnych formatach. Część raportów
może być również eksportowana do innych systemów raportowych, tak jak to
ma miejsce w projekcie MeeGo.
Kolejnym, przydatnym w codziennym
zarządzaniu, zestawieniem jest lista błędów, które odpowiadają za największą
liczbę nieprzechodzących testów. Jest to
jeden z wielu możliwych raportów, które
ułatwiają planowanie i nadawanie priorytetów zadaniom dla zespołów i całej
społeczności.

Wnioski
Bazując na obserwacjach poczynionych
w ramach projektu MeeGo można wyciągnąć wniosek, że testy manualne są
nadal niezbędnym elementem w procesie tworzenia oprogramowania, również
w metodologiach zwinnych.
Tylko testy manualne mogą zagwarantować najwyższą satysfakcję użytkowników
końcowego produktu i w tej roli testowanie z pomocą społeczności sprawdza się
wyśmienicie. Gwarantuje ono obiektywną ocenę wprowadzanych zmian oraz
zwiększa odporność procesu na błędy
testerów, gdyż im większa liczba testerów tym mniejsze ryzyko tych samych
pomyłek.
Aplikacje do zarządzania testami manualnymi mogą się idealnie wpasować w
proces zwinnego tworzenia oprogramowania i być bardzo pomocne w utrzymywaniu wysokiej jakości produktu poprzez
szybko dostarczane wyniki testów.
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Abstrakt
Skupienie się na zarządzaniu procesem i
czynnościami dość mocno zazębia się z
jakością produktu i bardzo często ogranicza ryzyko powstania produktu złej jakości. Proces wytwórczy jest czwartym wymiarem trójkąta ograniczeń (obok czasu,
kosztu i zakresu). Usprawnianie procesu
pozwala na zwiększanie zakresu projektu lub wytworzenie produktów wyższej
jakości. W artykule przedstawię co oznacza tak naprawdę usprawnianie procesu.
Przez długi czas panowało przekonanie,

że im „cięższa”, sprawdzona już w poprzednich projektach metodologia, trzymanie się zdefiniowanych w początkowej fazie projektu wymagań i planu, tym
większa szansa na odniesienie sukcesu
(wytworzenia pożądanego przez rynek
oprogramowania o zadowalającym poziomie jakości). Obecnie, coraz bardziej
wymagający klient i rynek wymuszają
na zespołach wytwórczych stosowanie
nieszablonowych zachowań i metod np.
dynamicznego i elastycznego zrównoleglania prac w ramach podzespołów projektowych czy też pomijania nieistotnych
i niepotrzebnych pośrednich produktów
pracy. Niestety metodyki zwinne nie pasują do wszystkich rodzajów projektów
i nie każdy zespół wytwórczy może je
zastosować - opowiem do jakich projektów i przez kogo mogą być stosowane.
Oddają one jednak dużo większe pole
do działania zespołom QA, których prace powinny i muszą rozpocząć się bardzo szybko. Jednocześnie stosowanie
usprawnionych modeli wytwórczych
obarcza zespoły QA dużą odpowiedzialnością, a większość tzw. usprawnień
znacznie utrudnia ich pracę (ograniczona
dokumentacja, częste zmiany, ryzyko regresji...). Wszystko to jednak czyni pracę
w zespole QA jeszcze bardziej ciekawą
gdyż rola tzw. „testera” zaczyna zmieniać
się w rolę wysoce interdyscyplinarną. Na
zakończenie, chciałbym przedstawić jakie główne wyzwania stawiane są zespołom QA przez metodyki zwinne, jak sobie
z nimi radzić i jak osiągnąć najwyższą
efektywność zespołów z punktu widzenia
sukcesu projektu.

aktywności, które prowadzą do powstania wielu produktów. Skupienie się na
zarządzaniu procesem i czynnościami
zazębia się z jakością produktu i bardzo
często ogranicza ryzyko powstania produktu złej jakości. Od początku rozwoju
informatyki organizacje poszukiwały i
poszukują wciąż dobrego przepisu na
realizację tego typu projektów, gwarantującego sukces.

Czwarty wymiar znanego trójkąta ograniczeń
Dobrze dobrany i zdefiniowany proces
zwiększa prawdopodobieństwo, iż projekt zostanie ukończony, a korzyści będą
większe od poniesionych kosztów.
Alistair Cockburn [16] traktuje proces
jako 4 wymiar tradycyjnego trójkąta ograniczeń, w którym zdefiniowane czas,
koszt i zakres projektu wydają się być
nierozerwalnie zależne od siebie i jednoznacznie pozycjonują projekt.
Czwarty wymiar trójkąta ograniczeń, proces, jest często traktowany jak magia,
która w cudowny sposób pozwala na
osiągniecie początkowo niemożliwego
rezultatu.
Odpowiednio dobrany proces pozwala
nie tylko na zwiększenie zakresu pro-

Projekt informatyczny - skomplikowana sieć aktywności
Projekt informatyczny i zarządzanie nim
to nie sekwencja poszczególnych sprawdzonych działań, ale skomplikowana sieć

Rysunek 1 Trójkąt ograniczeń
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jektu, ale właśnie na osiąganie wyższej
jakości końcowego produktu, nie pociągając za sobą zmiany kosztów czy harmonogramu.

Cięższa metodyka nie znaczy
lepsza...
Przez długi czas panowało (a w wielu
miejscach jeszcze panuje) przekonanie, że im „cięższa”, sprawdzona już w
poprzednich projektach metodologia,
trzymanie się zdefiniowanych w początkowej fazie projektu (np. dwuletniego)
wymagań i planu, tym większa szansa na
odniesienie sukcesu (wytworzenia pożądanego przez rynek oprogramowania o
zadowalającym poziomie jakości). Jedynym zagrożeniem ma być wzrost kosztów, które musimy notorycznie śledzić.
Otóż nic bardziej błędnego! Kurczowe
trzymanie się zdefiniowanych na początku - procesu i wymagań, brak sprzężenia
zwrotnego z rynkiem, klientem i użytkownikiem, inercja na zmiany technologii a
przede wszystkim na zmienność i wrażliwość czynnika ludzkiego to kluczowe
źródła problemów.

Prowadzenie projektu
informatycznego wymaga
sterowności
„Zwinność wymaga sterowności, elementu, który stał się obecnie ważniejszy
niż kiedykolwiek wcześniej... Wygrana w
biznesie oznacza wygraną w grze zwanej
tworzeniem oprogramowania. Wygrana
w grze zależy w znacznej mierze od znajomości rządzących nią reguł.”
Cockburn „Agile Software Development.
Gra zespołowa”

Zwinność nie dotyczy poprawy
efektywności, obniżania
kosztów...
Zwinność to głównie zdolność adaptacji,
dynamiczność, otwartość i odpowiednie
reagowanie na zmiany.
Zwinność nie jest ukierunkowana na
optymalizację efektywności, minimalizację kosztów. Zwinność pozwala nam na
poszukiwanie nieszablonowych, nowatorskich rozwiązań, kiedy wytworzenie
oprogramowania na czas leży u podstaw
dalszych sukcesów firmy czy służy wygraniu potyczki z konkurencją.
Zastosowanie metodyk usprawnionych

Rysunek 2 Wykres adaptacji i elastyczności vs. możliwość optymalizacji
jest często jedynym rozwiązaniem, kiedy
sprawdzone, standardowe rozwiązania
organizacyjne zawodzą ze względu na
pojawienie się kompletnie nowych okoliczności czy zagrożeń.
W [14] napotykamy na ciekawe porównanie, dokonane przez Highsmitha, różnych
projektów informatycznych do działań
firm poszukujących i wydobywających
złoża ropy naftowej.
Otóż, w trakcie poszukiwań ropy nie
można zakładać co stanie się następnego dnia, snuć długoterminowych planów,
nastawiać się na minimalizację kosztów.
Działania poszukiwawcze wymagają od
nas adaptacji, elastyczności.
Podobnie jest, kiedy projekt informatyczny jest dla zleceniodawcy i wykonawcy
czymś zupełnie nowym, kiedy mamy jedynie jego zarys i główne cele do osiągnięcia, kiedy nawet podobne do oczekiwanego rozwiązanie nie jest nam znane.
Aby uzyskać wymagany poziom adaptacji i elastyczności musimy wyrwać się
z ograniczeń metodyk ciężkich. Kiedy
rusza wydobycie ropy, wszyscy wiedzą
co mają robić, łatwo zastosować sprawdzone wzorce, optymalizować działania,
koszty, procesy.
W trakcie wytwarzania oprogramowania,
gdy coraz lepiej rozumiemy problem, siebie nawzajem, technologię i wymagania,
coraz bardziej stajemy się podobni do
działań prowadzonych przez firmę wydobywczą. Wtedy możemy wykorzystać
metodyki ciężkie, jasno definiujące odpowiedzialności, produkty pracy, zadania i
ich porządek.

„Ciężko” nie oznacza
bezpiecznie, „lekko” nie
oznacza łatwo...
Należy podkreślić, że ryzyko projektu wytwarzanego za pomocą ciężkiej metodyki
wcale nie jest mniejsze. Może się okazać, że czas konieczny na wytworzenie
produktu zadowalającej jakości jest tak
duży, że rynek nie jest w stanie zaczekać
na efekty naszej pracy lub też poprawki konieczne do wykonania w produkcie
końcowym czy w pośrednich produktach
pracy (przy małym stopniu zrównoleglenia prac podzespołów projektowych)
mogą być bardzo drogie.
Implementacja i wdrażanie metodyk „lekkich (usprawnionych)” natomiast w ogóle
nie oznacza, że wytwarzanie będzie łatwiejsze, a odniesienie sukcesu bardziej
pewne. Metodyki „lekkie” nakładają na
zespoły konieczność osiągnięcia w takich projektach bardzo wysokiej (samo)
dyscypliny i skupienia. Wymaganie co
do wysokiego poziomu dyscypliny oznacza, że tzw. „usprawnienia” działają tylko
wtedy kiedy stosujemy się do nich z najwyższą dokładnością i uwagą, natomiast
„skupienie” oznacza, że zespół skupia
się wyłącznie na sprawach i zadaniach
istotnych w danym momencie i w ramach
posiadanej obecnie wiedzy [14]. Wyznacznikiem dla priorytetyzacji działań
np. programistów czy też testerów może
i powinno być np. oszacowane na daną
chwilę ryzyko projektowe, zidentyfikowane wąskie gardła i działania prowadzące
do zwiększania ich efektywności.
Porównując metodyki tradycyjne i zwinne
nie możemy poruszać się po płaszczyznach łatwiej<-> trudniej, bezpieczeń-
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stwo<->wysokie ryzyko. Zły wybór metodyki, czy też niewłaściwa jej adaptacja, w
każdej z jej rodzajów może doprowadzić
do osiągnięcia wysokiego poziomu trudności prowadzenia przedsięwzięcia i rozwiązywania codziennych problemów.
Płaszczyzną do bardziej obiektywnego
porównywania i znalezienia istoty różnic
pomiędzy wspomnianymi metodykami
jest poziom efektywności zespołów projektowych, jaki można uzyskać przy tych
samych kosztach oraz umiejętnościach.

Zysk efektywności okupiony
tolerancją na niepewność
Gdzie należy szukać źródeł wzrostu efektywności zespołów projektowych przy
jednoczesnym „zmniejszeniu” widocznych nakładów i wysiłków koniecznych
na zarządzanie nimi?
Otóż wzrost efektywności można uzyskać jedynie zwiększoną tolerancją na
tzw. „niepewność chwilową” i niejednoznaczność w projekcie. Cockburn, w
[14], zamieszcza użyteczny wykres, który bardzo prosto konkluduje powyższe
rozważania.

Rysunek 3 Wykres produktywności a tolerancji na niejednoznaczności
i niepewności
nowanych przypadków testowych.
Oczywiście wraz z upływem projektu,
poszczególne pośrednie produkty pracy
czy po prostu świadomość i wiedza osób
zaangażowanych w projekt stają się bardziej stabilne. Najprostszym podejściem
byłoby nie rozpoczynać projektowania
bez zamknięcia i potwierdzenia stabil-

ności wymagań, nie rozpoczynać testowania bez potwierdzenia, że kod jest
już zamknięty... itp. Otóż takie podejście
jest bardzo kuszące, gdyż jest proste i
pozwala na maksymalną optymalizację
wykorzystania zasobów. Niestety, czas
wykonania takiego projektu jest najdłuższym z możliwych, nawet jeśli w fazie testów nie wykryjemy zbyt dużo „kosztow-

Akceptowana tolerancja na poziom niepewności oznacza, jaki poziom niewiedzy w danej chwili są w stanie tolerować
ludzie w danym projekcie, aby efektywnie (czy tez właśnie z większą efektywnością) kontynuować przydzielone im
prace. Przy zwiększonej tolerancji na
niepewność, można łatwiej implementować i adaptować metodyki zwinne, wytwarzanie iteracyjne i przyrostowe.
Niewątpliwie większy poziom niepewności będzie zaakceptowany przez zespoły
o większym doświadczeniu, przewidywalności, elastyczności i umiejętności
projektowania bardziej uniwersalnych
rozwiązań. Im większy jest akceptowalny poziom tolerancji, tym większy do
uzyskania poziom zrównoleglania prac
poszczególnych podzespołów projektowych oraz (w uproszczeniu) mniejsze
nakłady na dokumentację i komunikację
pozawerbalną.

Zrównoleglenie prac jako
element sterowności
Projekt informatyczny często przez
znaczną część cyklu życia charaktryzuje
się dyżym prawdopodobieństwem zmian
i niestabilnością wymagań, projektu, zaimplementowanych rozwiązań czy zapla-

Rysunek 4 Stabilność w przypadku braku zrównoleglenia
Rysunek 5 Stabilność w przypadku zrównoleglenia prac
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Rysunek 6 Efektywność komunikacji a bogactwo kanału komunikacji
nych” poprawek na skutek bardzo późnej
informacji zwrotnej. W pracach zrównoleglonych (Rysunek 5), każda późniejsza
aktywność rozpoczyna się po osiągnięciu
wystarczającej stabilności pracy wykonywanych przez zespół poprzedzający.
Dzięki takiemu podejściu, pomimo że
poszczególne czynności trwają dłużej
(konieczność nanoszenia poprawek po
otrzymaniu uaktualnień od zespołów
poprzedzających), to jednak brak kaskadowej zależności powoduje, że cały
projekt trwa krócej a zespoły poprzedzające otrzymują dużo wcześniej informacje zwrotną na temat jakości własnych
pośrednich produktów pracy.

Wystarczająco bogate ścieżki
komunikacyjne
Przy zrównoleglaniu prac mogą pojawić
się bardzo kosztowne, czy wręcz paraliżujące problemy, jeśli ścieżki komunikacyjne nie są wystarczająco bogate.
Zespoły rozproszone, znajdujące się w
różnych lokalizacjach, różnych strefach
czasowych, znacznie trudniej dzielą się
ze sobą spostrzeżeniami czy rezultatami. Gdy zaczyna rosnąć koszt komunikacji czy też oczekiwanie na informację
zwrotną, trzeba zaczekać na osiągnięcie
większej stabilności – a tym samym tracimy ważny element sterowności w metodykach zwinnych.
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Rysunek 7 Zespoły małe – rozmiar problemu możliwego do rozwiązania w
funkcji „ciężkości” metodyki
Rysunek 8 Zespoły duże – rozmiar problemu możliwego do rozwiązania w
funkcji „ciężkości” metodyki
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Rysunek 9 Liczba osób potrzebna do osiągnięcia sukcesu w funkcji „ciężkości” metodyki

Zespoły małe - rozmiar problemu
możliwego do rozwiązania w
funkcji „ciężkości” metodyki
Niewielkie zespoły, posiadające możliwość werbalnej komunikacji, rozwiążą
większy problem przy użyciu metodyki
lżejszej. Dodawanie „ciężaru” metodyki
będzie powodowało zbyt duże ograniczania w zespole i marnowanie czasu na
przygotowywanie w znacznej mierze niepotrzebnych, sformalizowanych pośrednich produktów pracy (Rysunek 7).

Zespoły duże - rozmiar problemu
możliwego do rozwiązania w
funkcji „ciężkości” metodyki
Jeśli złożoność problemu wymaga zaangażowania dużej liczby osób (np. z różnych dziedzin informatyki, telekomunikacji, elektroniki, analityków dziedzinowych,
projektantów protokołów..itp.) należy pamiętać, że znacznie łatwiej i efektywniej
będzie im współpracować przy zastosowaniu wyważonej, odpowiednio dobranej wadze metodyki. Oczywiście dobór
metodyki zbyt ciężkiej i sformalizowanej,
podobnie jak w przypadku zespołów małych, ponownie spowoduje marnotrawienie czasu na kosztowną komunikację
formalną czy czynności koordynacyjno
- zarządcze (Rysunek 8).

Proces testowania przy
zastosowaniu zrównoleglenia
prac
Zrównoleglanie prac oraz wprowadzanie

innych elementów sterowności typowych
dla metodyk zwinnych, jak omijanie pewnych tradycyjnych pośrednich produktów
pracy, interdyscyplinarność członków zespołów, brak specjalizacji i wyróżniania
ról wśród członków zespołów, niestabilność produktów poprzedzających, częsta
refaktoryzacja kodu znacznie utrudniają
pracę testerów.
Testy muszą być przygotowywane na
podstawie wymagań o niskim poziomie
formalizacji, prowadzone na jednostkach,
modułach i aplikacjach o bardzo niskiej
jakości. Metodyki zwinne dążą do skracania czasu trwania pojedynczych iteracji, co oznacza wymaganie, aby testy
jednostkowe, regresyjne czy systemowe
trwały możliwie krótko, by móc przeprowadzić kilka cykli testowych na więcej,
niż jednym „buildzie”.
Krótkie iteracje bardzo często stawiają
przed nami trudne zadanie wyboru jedynie podzbioru testów do wykonania.
Skuteczność zespołu testowego będzie
zatem zależała od umiejętności szacowania ryzyka, przewidywania potencjalnej regresji, słabych punktów i wąskich
gardeł, doświadczania, „zgrania” i skutecznej komunikacji zespołów projektowych.
Refaktoryzacja kodu prowadzi często do
dużej regresji, która musi być wykrywana jak najszybciej, aby uniknąć nawarstwienia się problemów i doprowadzenia
do zbytniej utraty stabilności produktu.
Nakłada to bardzo wysokie wymagania

na utrzymanie spójności i aktualności
automatycznych skryptów testowych.
Aby zminimalizować koszty utrzymania testów automatycznych, muszą one
charakteryzować się wysokim stopniem
ponownego użycia poszczególnych
przypadków testowych w scenariuszach
testowych.
Drugim ważnym elementem jest minimalizacja uzależnienia scenariuszy testowych od zmian interfejsowych i danych
testowych. Dobrą praktyką jest zastosowanie tzw. keywordtesting – budowanie
scenariuszy testowych przy użyciu „zesłownikowanych” pojedynczych przypadków testowych reprezentowanych przez
słowo kluczowe i przyporządkowany do
niego zestaw parametrów. Umożliwia to
nam, bardzo często, zastosowanie koniecznej zmiany w pojedynczym przypadku testowym bez konieczności modyfikacji scenariuszy testowych czy danych
testowych.
Brak sformalizowanej dokumentacji nakłada na testerów niemalże obowiązek
uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na których zapadają decyzje analityczno – projektowe. Z jednej strony jest
to konieczne do zrozumienia wymagań
i przyjętych rozwiązań, z drugiej: umożliwia „testowanie” podejmowanych decyzji, ocenę spójności i kompletności
rozwiązań oraz, co ważne, wpisywanie
w proces wytwórczy i jego produkty elementów szeroko pojętej testowalności i
mierzalności uzyskiwanych rezultatów.
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Podsumowanie
Wracając do pytania „usprawniać czy nie
usprawniać?” oczywiście odpowiadamy
„TAK”, gdyż nie tylko ważne jest to, co robimy ale również, jak organizujemy prace
w projekcie.
Usprawniamy głównie projekty o dużym
stopniu innowacyjności, nieszablonowe,
kiedy dysponujemy zespołem o dużej
tolerancji na niepewność i dużej akceptacji na zrównoleglanie prac. Aby tzw.
„usprawnienia” mogły być skuteczne i
efektywne musimy dysponować odpowienio „bogatymi” scieżkami komunikacji
– wymagane są kanały komunikacji bezpośredniej typu „pytanie – odpowiedź”.
Wysokie wymagania odnośnie komunikacji nakładają również pewne ograniczenia na wielkość zespołu projektowego stosującego daną metodykę.
Pamietajmy również, że zwinność nie dotyczy poprawy efektywności, zatem często musimy liczyć się, że projekt będzie
kosztował drożej.
„Nie można uciec od faktu, że większe
projekty wymagają cięższych metodologii. Można jednak uciec od ciężkiej metodologii w małym projekcie. Należy dążyć
do tego, aby zespół programistyczny stosował tak lekką metodologię, jak to tylko
możliwe dla danego rodzaju projektu”
[14]. Metodyki zwinne czynią pracę testera nie tylko niezwykle cenną, ale również ciekawszą, urozmaicaną przez coraz większe wyzwania co do wydajności
i zakresu testów. Od efektywności testów
i stopnia automatyzacji zależy stopień
zwinności jaki może być wprowadzony w
danym projekcie.
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W poszukiwaniu zwinnych
testerów
basic
intermediate
advanced

O Autorze:
Trener, Coach, Konsultant – Wolny Strzelec zajmujący się wdrażaniem praktyk jakościowych, oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami w firmach z branży
IT. Po pracy – bloger – twórca pierwszego w Polsce bloga o jakości oprogramowania –http://blog.testowka.pl.
Wiktor jakiś czas temu odkrył, że dużo
skuteczniejsze od poszukiwania błędów
jest zapobieganie ich powstawaniu. Od
tamtego czasu heroicznie walczy z bylejakością w procesach wytwarzania
oprogramowania oraz stara się szerzyć
wszem i wobec dobre praktyki programistyczne pozwalające na zapewnienie
wysokiej jakości oprogramowania.

Autor: Wiktor Żołnowski

Abstrakt

Wstęp

Artykuł poświęcony jest omówieniu różnic
pomiędzy testowaniem oprogramowania w projektach prowadzonych według
zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania (Agile) a procesami testowymi
w klasycznych metodykach i modelach
wytwarzania oprogramowania takich jak
Model Kaskadowy czy Model V. Szczególny nacisk został położony na rolę
testera w tych metodykach. Różnice w
powyższych podejściach do testowania
wymuszają na testerach konieczność posiadania szerokiego zakresu umiejętności i ich odpowiedniego dopasowywania
do procesu wytwarzania oprogramowania zależnego od modelu czy metodyki.

Częste zmiany wymagań co do oprogramowania a także coraz większa konkurencja na rynku producentów oprogramowania oraz innych rynkach związanych z
usługami informatycznymi sprawiają, iż
coraz więcej firm poszukuje możliwości
usprawnień swoich procesów tworzenia
oprogramowania po to, by móc lepiej
sprostać nowym wymaganiom. Jednym
ze sposobów radzenia sobie z dużą
zmiennością wymagań co do oprogramowania oraz sposobem na zapewnienie możliwości szybkiej reakcji na ruchy
konkurencji jest wytwarzanie oprogramowania według tak zwanych „zwinnych
metodyk prowadzenia projektów informatycznych” – Agile.
Główne założenia Agile
Głównym założeniem Agile jest ciągłe
usprawnianie wykonywanych procesów
i otwartość na zmiany otoczenia/wymagań. Idea „Inspect and Adapt” polegająca
na ciągłym próbowaniu nowych rozwiązań, tworzeniu prototypów i jak najczęstszym weryfikowaniu poczynionych założeń pozwala na osiąganie maksymalnej
wartości przy jak najmniejszych kosztach,
oraz szybkie eliminowanie strat. Jednym
ze sposobów ograniczania kosztów jest
minimalizacja czasu poświęconego na
planowanie – z założenia planowanie
w dłuższej perspektywie czasu nie ma
sensu, gdyż zmieniające się wymagania powodują, iż wszelkie poczynione
podczas planowania założenia bardzo
szybko się dezaktualizują, w związku z
tym w projektach Agile stawia się na cią-

Testwarez 2011
głą weryfikację założeń w praktyce oraz
budowanie oprogramowania w sposób
umożliwiający jego szybką modyfikację
w razie gdyby założenia się zmieniły.
Testowanie
Nieodzownym czynnikiem wpływającym
na ostateczną wartość wytwarzanego
oprogramowania jest jego jakość. Jednym z założeń testowania oprogramowania jest weryfikacja wspomnianej wyżej jakości, niemniej jednak ze względu
na odmienne podejścia do wytwarzania
oprogramowania w metodykach klasycznych i metodykach zwinnych także
proces testowania będący nieodłączną
częścią procesu wytwarzania oprogramowania jest zgoła odmienny w każdym
z tych podejść.
W Agile nie mamy rozgraniczenia na fazy
analizy wymagań (testowania wymagań),
planowania testów, projektowania przypadków testowych, wykonywania testów,
czy raportowania raportowania wyników
testów tak jak jest to w „klasycznych”
podejściach do testowania oprogramowania takich jak Model Kaskadowy czy
Model V, zamiast tego praktycy Agile
skupiają się na maksymalizacji wartości
dodanej. Dokumentacja testowa, wszelkiego rodzaju raporty czy plany nie mają
żadnej lub mają bardzo niską wartość
biznesową – nie jest to coś, co w odseparowaniu od reszty można sprzedać klientowi. Główną wartością na jakiej skupiają się testerzy w Zwinnych Metodykach
Zarządzania Projektami jest zapewnianie
jakości wytwarzanego oprogramowania poprzez przestrzeganie odpowiednich zasad i stosowanie odpowiednich
praktyk programistycznych i testerskich.
Mowa tutaj już nawet nie samej kontroli
jakości, ale o wdrażaniu i nadzorowaniu
dobrych praktyk po to by tą jakość z góry
narzucić – Quality Assurance.
Niczym nowym nie jest stwierdzenie, iż
błędy w oprogramowaniu im wcześniej
są wykryte tym niższe są koszty związane z ich poprawieniem. Zauważyli to już
twórcy modyfikacji klasycznego Modelu Kaskadowego, czyli modeli „V” i „W”,
gdzie stawia się na testowanie od samego początku trwania projektu, począwszy
od testowania wymagań biznesowych,
poprzez testowanie modeli architektury i
dopiero na samym końcu testowanie działającego kodu oprogramowania. Twórcy
Agile poszli o krok dalej – założyli, że
jeszcze tańsze od poprawiania błędów,
nawet tych znalezionych bardzo wcze-

śnie jest zapobieganie ich powstawaniu,
stąd ogromny nacisk na przestrzeganie
dobrych praktyk programistycznych i
maksymalne wdrażanie automatyzacji
testów i nie tylko. Tutaj także pojawiają
się istotne wymagania wysokich umiejętności wszystkich członków zespołów
wytwarzających oprogramowanie w tym
także testerów.

rzaniem oprogramowania.

Praca Zespołowa

Z konieczności bliskiej współpracy z
programistami (czasem nawet z administratorami, analitykami itp.) od testerów
w Agile wymaga się przede wszystkim
wysoce rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, ale także szerokiej wiedzy z
różnych dziedzin w tym także programowania i umiejętności analitycznych – pozwala to na używanie wspólnego języka
w codziennej komunikacji z kolegami i
koleżankami z zespołu. Jest to niezwykle
istotne, gdyż testerzy muszą tutaj wykazać się proaktywnością w każdym obszarze rozwijania projektu informatycznego
– ich zadaniem jest przede wszystkim
zadawanie odpowiednich pytań, które
pozwalają na wykrywanie błędnych założeń jeszcze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek implementacji.

W Kaskadowym Modelu wytwarzania
po fazie implementacji oprogramowanie
trafia do zespołu testerskiego, który ma
za zadanie zweryfikować poprawność
implementacji wymagań co do oprogramowania i skontrolować jego jakość. W
podręcznikowym podejściu do Agile nie
istnieje coś takiego jak zespół testowy
– jednym z głównych założeń tego podejścia do wytwarzania oprogramowania jest tworzenie kros-funkcjonalnych
zespołów, których członkowie posiadają
zróżnicowane umiejętności i kompetencji
po to by się nawzajem uzupełniać, stąd
też wymóg by testerzy pracowali razem
z programistami i brali udział we wszystkich czynnościach związanych z wytwa-

Agile stawia na pracę zespołową. Zespoły mają pozostawioną stosunkowo
dużą swobodę w wyborze metod pracy
niemniej jednak za zwiększonymi możliwościami decyzyjnymi idzie w parze
także zwiększenie odpowiedzialności
tychże zespołów za wykonywaną pracę
i jej produkty. Wszelkie decyzje związane z tym jak oprogramowanie jest implementowane powinny być podejmowane
zespołowo (czyli także z udziałem testerów) stąd też wymaga się od testerów
szerokiej wiedzy technicznej i technologicznej, która pozwala na zabieranie głosu i wnoszenie wartości do dyskusji tego
typu. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym,
że każdy tester musi być od razu archi-

Testerzy
W związku z zasadniczymi różnicami już
na poziomie założeń co do procesu wytwarzania oprogramowania w tym także
testowania, od testerów w Agile wymaga
się innego zestawu umiejętności niż od
testerów w klasycznych podejściach do
wytwarzania oprogramowania.
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tektem oprogramowania – wystarczy by
testerzy potrafili zadać odpowiednie pytania zmuszające bardziej doświadczonych w tworzeniu architektury kolegów
do weryfikacji swoich założeń. Niesamowite znaczenie ma także wiedza biznesowa i wiedza o produkcie jako całości,
którą powinni posiadać testerzy.
Testerzy w Agile
Popularnym jest stwierdzenie, iż „W Agile
wszyscy jesteśmy testerami”. We wspomnianym wyżej kros-funkcjonalnym zespole każdy jego członek musi posiadać
przynajmniej podstawowe umiejętności
testerskie. Na przykład Scrum zakłada,
iż w zespole nie ma w ogóle podziału na
programistów, testerów czy analityków
– każdy członek zespołu nazywany jest
„developerem” bez względu na to w jakim
zakresie jego kompetencje i umiejętności
są największe. W takim zespole mamy
do czynienia z dwoma rodzajami developerów - niektórzy są senior programistami ale jednocześnie junior testerami i w
drugą stronę senior testerzy muszą być
najbardziej junior programistami.
Podsumowując wszyscy jesteśmy testerami ale jednocześnie w Agile nie ma
testerów. Wydawało by się, że powyższe stwierdzenie jest wręcz nielogiczne,
niemniej jednak w praktyce staramy się
budować zespoły których członkowie
spełniają powyższe definicje.
Informacja Zwrotna
Zastanawiając się nad głównym celem
testowania oprogramowania prędzej czy
później dochodzimy do wniosku, iż jest
nim dostarczenie informacji na temat
jakości wytwarzanego oprogramowania. Bez względu na to czy jest to informacja na temat znalezionych błędów,
zgodności z wymaganiami czy wydajności możemy uogólnić, iż kluczem w
zapewnieniu jakości oprogramowania
jest dostarczenie wartościowej informacji
zwrotnej. Im wcześniej dostarczona jest
informacja zwrotna tym większą ma ona
wartość – tym mniejsze są ewentualne
koszty poprawek. Najszybszą metodą
dostarczania informacji zwrotnej są testy
automatyczne, które działają znacznie
szybciej niż tester i to właśnie testowanie
automatyczne nazywamy testowaniem
oprogramowania w Agile.
Automatyzacja
W związku z możliwościami dostarczenia najwartościowszych informacji zwrot-

nych na temat tego czy oprogramowanie
działa jednym z zadań testerów w zespołach Agile jest tworzenie i utrzymywanie
testów automatycznych. Nie oznacza to,
iż tylko testerzy piszą testy – jak zostało wspomniane wyżej wszyscy są testerami więc wszyscy testy automatyczne
piszą, testerzy mają tylko poszerzony
zakres odpowiedzialności w zakresie
tworzenia, utrzymywania i nadzorowania
automatyzacji testów a co za tym idzie
powinni mieć także szeroko rozwinięte
umiejętności z tego zakresu. Mowa tutaj głównie o tworzeniu automatycznych
testów funkcjonalnych, rzadziej testów
integracyjnych – testy jednostkowe nadal
pozostają domeną stricte programistów,
niemniej jednak pamiętajmy także o tym,
iż testerzy są też junior programistami a
raczej „developerami” i może zdarzyć się
taka sytuacja, że w zależności od potrzeb
będą musieli także programować.

Klienci
Jednym z głównych postulatów Agile
utrwalonych w postaci „Manifestu Agile”
jest stwierdzenie, iż bliska współpraca z
klientem powinna być stawiana ponad
spisane wymagania, umowy i negocjacje
kontraktów.
Odmienne spojrzenie testera
Jeśli spojrzymy na dowolny projekt informatyczny i zespół, który ten projekt rozwija to dosyć szybko dochodzimy do wniosku, iż osobą która na ten projekt czy też
produkt spogląda w sposób najbardziej
zbliżony do tego w jaki patrzy na niego
klient jest właśnie tester. Testerzy bez
względu na metodykę w której pracują
mają przeważnie zupełnie inne spojrzenie na aplikacje niż programiści, to jeden
z głównych czynników pozwalających im
na wyszukiwanie błędów. Testerzy spoglądają na produkt jako całość podczas
gdy programiści skupiają się raczej na
stronie technicznej czy technologicznej.
Agile stawia właśnie na tą „przewagę”
testerów nad innymi członkami zespołu,
to stąd testerzy powinni czerpać pomysły
na wspomniane kilkukrotnie wyżej pytania, które zadają pozostałym członkom
zespołu mające na celu „zmuszenie” (a
raczej zachęcenie) ich do weryfikacji poczynionych założeń.
Współpraca z klientem
W związku z tym, iż klientowi (świadomie
lub niekoniecznie świadomie) zależy na
wysokiej jakości tworzonego oprogramo-

wania, a także z powodu tego, iż testerzy mają stosunkowo podobne do klienta
spojrzenie na wytwarzane oprogramowania stają się oni naturalnymi kandydatami
na swoistych „ambasadorów” klienta w
projekcie. Mają oni za zadanie weryfikować spełnienie wymagań czy też kryteriów akceptacji poszczególnych funkcjonalności wymaganych przez klienta.
Często wymagania tworzone przez klienta nie są kompletne wtedy także testerzy
powinni wykazywać się umiejętnościami
wyciągania od klienta potrzebnych informacji (znowu pojawia się kwestia zadawania odpowiednich pytań), a czasem
nawet doprecyzowywania wymagań na
podstawie dostępnych informacji gdy
klient jest chwilowo niedostępny.

Ciągły rozwój
Agile oznacza między innymi bycie zwinnym, elastycznym i pro-aktywnym czyli
ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Agile to także ciągłe udoskonalanie stosowanych praktyk
i technik a także optymalizowanie procesów zgodnie z którymi się pracuje. W
związku z powyższym od członków zespołów agile oczekuje się ciągłego podnoszenia swoich umiejętności i rozwijania się w różnych kierunkach. Ideałem
jest stanie się tzw. „specjalistą uogólniającym” - „wiedzieć coś o wszystkim i
wszystko o czymś” w przypadku testerów
oprogramowania tym „czymś” jest właśnie testowanie samo w sobie niemniej
jednak na samym testowaniu oprogramowania świat się nie kończy.
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Praktyka rekrutacji
testerów w metodykach
klasycznych i zwinnych
basic

intermediate
advanced
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się one różnić w przypadku poszukiwania testerów do metodyk klasycznych i
zwinnych. Jest to bardzo ważny aspekt
biorąc pod uwagę ilość doświadczeń
dostępnych dla metodyk klasycznych
przy jednocześnie coraz bardziej rozpowszechnionych metodykach zwinnych.
Na początku jednak chciałbym podzielić się porównaniem, które oddaje moje
podejście do umiejętności testerów potrzebnych w Agile. Według mnie testy w
tych metodykach można przyrównać do
dwóch stylów pływania: stylu klasycznego i stylu dowolnego.
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Abstrakt

Wprowadzenie

Rekrutacja to bardzo istotny element
tworzenia jakiegokolwiek zespołu. Bardzo często od dobrej rekrutacji zależy
powodzenie całego przedsięwzięcia.
Rekrutacja testerów jest na tyle szczególna, iż jej podstawowym zadaniem jest
weryfikacja predyspozycji i umiejętności
miękkich kandydatów, przez co staje się
bardzo trudna. Niniejszy artykuł stara się
odpowiedzieć na pytanie kogo powinno
się rekrutować na stanowiska testerskie
i jak taką rekrutację można przeprowadzać. Obejmuje tak kluczowe elementy
rekrutacji jak: charakterystyka poszukiwanych osób, strategia rekrutacji, model
rekrutacji i dobór osób rekrutujących.
Przedstawia również kilka przykładów
zadań weryfikujących pozwalających na
lepsze poznanie predyspozycji kandydatów.

Rekrutacja to bardzo istotny element
tworzenia zespołu testowego lub projektowego. Bardzo często od dobrej
rekrutacji zależy powodzenie całego
przedsięwzięcia. Zastanawiające jest,
iż wiele firm posługuje się takim samym
procesem rekrutacji niezależnie, na jakie
stanowisko kandydaci są poszukiwani.
Często firmy mające doświadczenia w
rekrutacji programistów starają się w taki
sam sposób rekrutować testerów. Niniejszy artykuł stara się odpowiedzieć na
pytanie kogo powinno się rekrutować na
stanowiska testerskie i jak taką rekrutację można przeprowadzać. Obejmuje tak
kluczowe elementy rekrutacji jak: charakterystyka poszukiwanych osób, strategia
rekrutacji, model rekrutacji, dobór osób
rekrutujących i zadania weryfikujące.
Opis wszystkich powyższych elementów
skupiony jest na wyjaśnieniu jak powinny

Styl klasyczny to metodyki klasyczne.
Większość osób nim pływa, bo jest łatwy do nauczenia, pozwala na pływanie bez wysiłku (i zanurzania głowy!:)) i
mamy w nim największe doświadczenie.
Styl dowolny to metodyki zwinne. Tu
jest już trudniej. Wymaga większej siły,
umiejętności i sprawności. Jest szybszy,
ale tylko jeżeli jest dobrze wykonywany
(spróbujmy wyprzedzić doświadczonego żabkarza płynąc stylem dowolnym
nie zanurzając głowy). Podobnie jest z
metodykami zwinnymi jeżeli chodzi o
testowanie – przed testerami stawiają
o wiele większe wymagania. Testerzy w
Agile muszą być bardziej umiejętni, doświadczeni i świadomi. Muszą być naprawdę dobrzy. Co mam na myśli pisząc
‘dobrzy’? Na to pytanie będziemy mogli
odpowiedzieć jak poznamy wszystkie cechy, jakimi powinien odznaczać się tester
oprogramowania.

Kogo szukamy?
Warunkiem wstępnym przeprowadzenia
skutecznej rekrutacji jest zastanowienie
się kogo tak naprawdę poszukujemy.
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Idąc za Sylabusem ISTQB [1] „szukanie
awarii w systemie wymaga ciekawości,
profesjonalnego pesymizmu, krytycznego spojrzenia, przywiązywania wagi do
szczegółów, dobrej komunikacji z programistami i doświadczenia, na którym można oprzeć zgadywanie błędów”. Jeżeli
chcielibyśmy spojrzeć na te wymagania
na wyższym poziomie to możnaby było
je pogrupować wg modelu KSAO (Knowlegde, Skills, Abilities and Others), czyli
wg wiedzy, umiejętności, predyspozycji
i innych. Ja, dla uproszczenia, stosuję
grupowanie na dwie części: Predyspozycje i Umiejętności oraz Wiedza i Doświadczenie.
Predyspozycje i umiejętności
Oto najważniejsze w moim rozumieniu
predyspozycje i umiejętności, którymi
powinien wyróżniać się tester oprogramowania:
• Ciekawość i dociekliwość
• Dbałość o szczegóły
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Bardzo dobra komunikacja werbalna i
pisemna
• Asertywność i odwaga
• Intuicja i krytyczne spojrzenie
• Zaangażowanie i motywacja
O wiele szerszą listę przedstawia Cem
Kaner [2]. Składa się ona z około 80 elemen-tów, z których każdy powinien wybrać te najważniejsze i skupić się na nich
w czasie rekrutacji.
Co jest kluczowe dla predyspozycji i
umiejętności to fakt, iż są to elementy
najtrudniej weryfikowalne w czasie rekrutacji. Tym bardziej należy skupić się
na ich doborze i sprawdzeniu u kandydatów.
Wiedza i doświadczenie
Weryfikując wiedzę i doświadczenie zawsze należy brać pod uwagę 3 aspekty:
• Wiedza i doświadczenie testowe
• Wiedza i doświadczenie techniczne
• Wiedza i doświadczenie domenowe
Zakres tych trzech elementów zawsze
zależał będzie od rodzaju i poziomu testów, które będziemy wykonywać, środowiska i platformy aplikacji poddawanej
testom jak i domeny tej aplikacji. Każdy
powinien zdefiniować jakie elementy w
każdej z tych trzech grup kandydat musi
posiadać.

Poprzez wiedzę testową rozumieć można doświadczenie w przeglądach dokumentacji, doświadczenie w tworzeniu
testów automatycznych, doświadczenie
w testach niefunkcjonalnych itp. Poprzez
wiedzę techniczną rozumieć można znajomość systemów operacyjnych, języków
oprogramowania i znajomość narzędzi.
Wiedza domenowa to znajomość domeny aplikacji, którą będziemy testować,
znajomość różnych aplikacji z domeny
jak również znajomość prawa i regulacji
prawnych w danej domenie.
Kogo w Agile?
Zanim przejdziemy do uszczegółowienia
charakterystyk testera do metodyk zwinnych wspomnieć należy o bardzo różnych implementacjach testów w Agile.
Przykładowo:
─ Testy w Agile wykonywane są przez
developerów
─ Testy w Agile wykonywane są przez
niezależny zespół poza sprintami
─ Testy w Agile to w 100% zautomatyzowane unit testy i testy regresyjne
─ Testy w Agile to w większości testy eksploracyjne
Tak naprawdę nie ma jednej dobrej odpowiedzi jak powinny wyglądać testy w
metodykach zwinnych. Jak mówi podstawowa zasada testów: Testowanie jest
zależne od kontekstu. Nie możemy powiedzieć, że któraś z powyższych implementacji jest zła. Możemy powiedzieć, że
nie nadawałaby się do aplikacji, którymi
się zajmujemy.

się wszystkimi predyspozycjami i umiejętnościami, które wymieniłem wcześniej.
Oznacza to, że to co jest potrzebne w
metodykach klasycznych jest konieczne
również w metodykach zwinnych. Podejście różnić może się jedynie naciskiem
na odpowiednie predyspozycje. To, co
podkreśliłbym dla Agile to kluczowe znaczenie dobrej komunikacji – zarówno na
poziomie biznesowym, jak i technicznym.
Dodatkowo przy bardzo bliskiej współpracy z developerami bardzo ważne są
asertywność i klienckie spojrzenie. Tester
musi wiedzieć, jaka jest jego rola i o jakie
aspekty oprogramowania musi dbać.
Aby spełnić powyższe wymaganie niewątpliwie potrzebne jest doświadczenie
testowe. Według [3] nawet doświadczenie na poziomie ISTQB Advanced Level.
W przypadku Agile kluczowa staje się
również wiedza domenowa. Nie ma już
obszernych specyfikacji opisujących
każdą funkcjonalność. Może stanowić to
poważny problem w tak wyspecjalizowanych dziedzinach jak np. logistyka, sprzęt
medyczny, lotnictwo.
Jeżeli chodzi o wiedzę techniczną, to jest
to ściśle zależne od aplikacji, którymi tester ma się zajmować.

Strategia rekrutacji
Opisane dość obszernie w poprzednim
punkcie charakterystyki osoby, której poszukujemy są głównym, lecz nie jedynym
elementem strategii rekrutacji. Przed
rozpoczęciem rekrutacji należy również
odpowiedzieć sobie na pytania:

Z powyższych względów porównując
w dalszej części rekrutację do metodyk
klasycznych i zwinnych będę starał się
uwzględniać różne implementacje testów
w Agile skupiając się jednak na porównaniu względem formy testów w Agile, którą
preferuję:

Które z predyspozycji, umiejętności są
najważniejsze? Wobec których można
podjąć ryzyko, gdy uzyskamy niejednoznaczne wyniki testów/zadań?

─ Każdy jest odpowiedzialny za testy, ale
w zespole są dedykowani testerzy
─ Testujemy w oparciu o przypadki testowe stworzone na bazie user stories
─ Testy uzupełniane są testami eksploracyjnymi
─ Testy regresyjne skupione na automatyzacji testów z poprzednich sprintów

Co jest konieczne na później i czy możemy w tym obszarze wyszkolić?

Dla tak zdefiniowanych testów, możemy
przejść do określenia, jaką charakterystykę powinien mieć tester w Agile.
Przede wszystkim powinien odznaczać

Co jest konieczne już teraz? Jakie umiejętności, jaka wiedza?

Czy pozwalamy sobie na tzw. „Korzystanie z okazji”?
Ostatni przytoczony punkt został dość
szeroko podjęty i opisany w [2]. „Korzystanie z okazji” oznacza pójście na
ustępstwa, bądź podjęcie jakiegoś szczególnego ryzyka przy zatrudnianiu osoby.
Ustępstwem może być np. zatrudnienie
osoby na 4/5 etatu, lub przychodzącej do
pracy o godzinie 12. Szczególne ryzyko
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natomiast to np. zatrudnienie na stanowisko testera osoby, która chce w przyszłości pracować jako programista. Na tego
typu pytania należy odpowiedzieć sobie
przed rozpoczęciem rekrutacji.
Kolejnym bardzo ważnym elementem
strategii rekrutacji jest dywersyfikacja.
Tworząc zespół testerów nie należy się
nastawiać na zatrudnienie osób mających identycznych predyspozycje. Podstawa powinna być ta sama, ale warto
myśleć, aby posiadać w zespole osoby o
różnych mocnych stronach. Przykładowo
1 osobę z wiedzą domenową, 1 osobę z
doświadczeniem w administrowaniu systemów, 1 z doświadczeniem w analizie
biznesowej i 1 z umiejętnościami programistycznymi. Warto stworzyć sobie listę
cech, które byłyby dodatkowymi atutami
kandydatów i uwzględnić je w ogłoszeniach o pracę, jak również w samej rekrutacji.
Strategia rekrutacji w Agile?
W przypadku metodyk zwinnych strategia przyjęta w rekrutacji powinna opierać
się na implementacji testów, którą zamierzamy zastosować. Na tej podstawie
możemy chcieć zatrudnić developerów z
predyspozycjami testowymi, albo testerów do automatyzowania przypadków
testowych, albo testerów wyłącznie do
testów eksploracyjnych. Na podstawie
przyjętego przeze mnie modelu (testy w
oparciu o stworzone przypadki testowe,
dodatkowo testy eksploracyjne) wynikiem
strategii powinno być zatrudnianie osób z
doświadczeniem w testowaniu (metodyki
klasyczne lub zwinne), które posiadają
bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i jednocześnie mają doświadczenie
ze zmiennymi specyfikacjami wymagań.

Dobór osób rekrutujących
Po zdefiniowaniu pełnej strategii rekrutacji należy odpowiedzieć na pytanie: kto tę
rekrutację będzie przeprowadzał.
Z mojego doświadczenia wynika, iż najczęściej stosowany jest dobór oparty na
zróżnicowaniu pozycji w firmie. Oznacza
to, iż w rekrutacji uczestniczy Kierownik
Zespołu (lub Projektu), Doświadczony
Tester, Specjalista HR i nierzadko również Dyrektor. Taki dobór wynika z faktu,
iż każda z tych osób chce mieć wpływ na
to, kto będzie pracował w zespole, projekcie czy całej firmie. Podejście takie
ma niewątpliwe zalety. Osoby o różnych

pozycjach w firmie to osoby o różnych
doświadczeniach, oczekiwaniach i spojrzeniach.
Moim zdaniem innym, niemniej ważnym,
aspektem jest zróżnicowanie osobowości i umiejętności wśród osób rekrutujących. Idealnie możemy wpływać na to
angażując na najniższym poziomie grupę testerów. Przy organizacji rekrutacji w
pełni zgadzam się z pomysłem zawartym
w [2], iż w procesie rekrutacyjnym powinien uczestniczyć każdy z zespołu, kto
wyraża taką chęć. Oczywiście wszystko
w miarę rozsądku. Jeżeli mam 10 osób
chętnych, to nie wszystkie te osoby będą
rekrutowały, ale będą się sukcesywnie
wymieniać. Dobierając testerów do procesu rekrutacji moglibyśmy oprzeć się
na skomplikowanej analizie osobowości.
Nie jest to jednak konieczne. Posiadając
zespół dokładnie wiemy, kto ma jakie
spojrzenie i jakie mocne strony. Wystarczy wykorzystać tę wiedzę.

Model rekrutacji
Wiedząc, ile i jakie osoby będą uczestniczyły w rekrutowaniu, można zastanowić
się, jaki model rekrutacji zastosujemy. Na
bazie doświadczeń z różnych firm wyróżnić można kilka podstawowych modeli,
które pozwoliłem sobie roboczo nazwać:
•
•
•
•

Jeden na jednego
Wszyscy na jednego
Wszyscy na wszystkich
W formie Assessment Center

W modelu ‘Jeden na jednego’ rekrutacje
zawsze opierają się na rozmowie jednego rekrutującego z jednym kandydatem.
Może on być realizowany wieloetapowo
– to znaczy, w sumie kilka osób rekrutujących rozmawia z kandydatem jedna po
drugiej.

Co zyskujemy poprzez takie podejście?
Przede wszystkim mamy mniejsze prawdopodobieństwo porażki. Dodatkowo, jeżeli grupa testerów zadecyduje o zatrudnieniu osoby, to nawet podświadomie
będzie jej od pierwszego dnia sprzyjała.
Co więcej osoba, która przyjdzie do pracy będzie już znała część zespołu.

Zaletą tego modelu jest możliwość wykrycia różnych zachowań kandydata. Przykładowo, po rozmowie z kierownikiem
zespołu w trakcie rozmowy z jednym z
testerów kandydat może zachowywać
się o wiele swobodniej. Model ten zdecydowanie wymaga zaufania pomiędzy poszczególnymi rekrutującymi. Jeżeli jeden
z nich zdecydowanie nie zgadza się na
zatrudnienie, to reszta powinna przyjąć
decyzję negatywną.

Takie podejście oznacza zdecydowanie
większy koszt procesu rekrutacyjnego.
Jeżeli jednak zastanowimy się, jakie
koszty ponosimy przy zatrudnieniu na
okres próbny osoby, która nie sprawdzi
się, to jasno wyniknie, iż przy malejącej
liczbie tzw. ‘porażek rekrutacyjnych’ koszt
ten bardzo szybko się zwraca.

W modelu ‘Wszyscy na jednego’ kilka
osób rekrutujących sprawdza jednocześnie jedną osobę rekrutowaną. Zaletą
tego modelu jest możliwość przedyskutowania wszystkich odpowiedzi kandydata
wspólnie przez wszystkich rekrutujących.
Niestety model ten wywołuje w rekrutowanych większy stres i usztywnienie w
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czasie rozmowy.
Model ‘Wszyscy na wszystkich’ to grupa
rekrutujących sprawdzająca grupę rekrutowanych w jednym czasie. Metoda
ta znacznie skraca czas poświęcony na
jedną osobę, przez co zwiększa ryzyko
odrzucenia dobrych kandydatów. Z drugiej strony będąc w grupie kandydaci
czują się bezpieczniej.
Model typu ‘Assessment Center’ opiera
się na sprawdzeniu grupy rekrutowanych w szeregu zadań zbiorowych (np.
opracowanie ewakuacji ZOO), w których
uczestniczy również kilku rekrutujących.
Jest to metoda rozbudowana, wymagająca specjalistycznych umiejętności od
rekrutowanych. Pozwala dobrze zweryfikować, jak kandydaci pracują w grupie i
jaką postawę przyjmują przy pracy w zespole. Model sugerowany przy rekrutacji
na stanowiska menadżerskie.
Praktyczny model
Model wykorzystywany przeze mnie do
celów rekrutacji opiera się na 3 etapach.
Jest on oparty o doświadczenia z rekrutacji opisane w [2] i jest możliwy do zastosowania zarówno w metodykach klasycznych, jak i w Agile.
W rekrutacji uczestniczy 3-4 testerów i
kierownik testów. Model zakłada zarów-

no wywiad z kandydatem, wypełnianie testów, jak i praktyczne zadania. W trakcie
rekrutacji staramy się przede wszystkim
zweryfikować predyspozycje i umiejętności miękkie, a w dalszym kroku wiedzę i
doświadczenie.
Rekrutacja składa się z 4 części:
1.
2.
3.
4.

Wstępna kwalifikacja
Etap I – wywiad i testy
Etap II – sesja zadaniowa
Spotkanie podsumowujące
i decyzja

W czasie wstępnej kwalifikacji kierownik testów i jeden z testerów weryfikuje
CV i inne dostępne dokumenty. Są one
sprawdzane zarówno pod kątem zawartości merytorycznej, jak również pod
kątem formy i uporządkowania. W przypadku dużej liczby kandydatów, może
być zorganizowana dodatkowa rozmowa
telefoniczna.
Etap I opiera się na wywiadzie z kandydatem. Uczestniczy w nim kierownik testów i jeden z testerów. W trakcie spotkania zadawane są pytania mające na celu
zweryfikowanie informacji zawartych w
CV. Jednym z ważnych elementów jest
weryfikacja umiejętności posługiwania
się językiem obcym. W trakcie etapu I
kandydat wypełnia również testy sprawdzające umiejętności analityczne, umie-

jętności techniczne a także test z wiedzy
o testach oprogramowania w przypadku,
gdy taka jest wymagana.
Etap II to sesja zadaniowa skupiona na
weryfikacji predyspozycji i umiejętności
miękkich. Opiera się ona na 4-5 zadaniach praktycznych przeprowadzanych
przez testerów (każde przez innego). W
zależności od liczby osób aplikujących
może być przeprowadzana dla jednego
lub grupy kandydatów. W przypadku grupy ,jest możliwość wykorzystania zadania typu Assessment Center. Po każdym
z zadań tester przekazuje opinię tylko
kierownikowi.
Spotkanie podsumowujące ma na celu
zebranie spostrzeżeń wszystkich osób
zaangażowanych (kierownik i testerzy).
Istotna jest tu konieczność wypracowania decyzji, która byłaby decyzją wszystkich osób.

Przykładowe zadania
Przedstawione zadania opierają się po
części na propozycjach zawartych w [2],
jak również na pomysłach doświadczonych testerów z którymi współpracuję,
jak i własnych.
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Zadanie 1. Przedstawienie kandydatowi aplikacji z domeny
W pierwszym kroku rekrutujący przedstawia aplikację z domeny, w której kandydat będzie wykonywał testy. Jeżeli nie
ma przeciwskazań formalnych, może to
być aplikacja, którą kandydat będzie się
zajmował. Jednocześnie rekrutujący bardzo dokładnie obserwuje: czy kandydat
zadaje pytania, jakie pytania to są, czy
rozumie to, co jest mu przedstawiane,
czy notuje. W drugim kroku rekrutujący
prosi kandydata o wykonanie prostego
zadania w aplikacji. W czasie zadania
kandydat może pytać rekrutującego o
poszczególne kroki – nie uzyskuje wówczas jasnych odpowiedzi, ale jest naprowadzany na rozwiązanie.
Zadanie ma sprawdzić czy kandydat jest
dociekliwy, czy rozumie aplikację z danej
domeny i czy potrafi szybko się uczyć.
Zadanie 2. Poznanie aplikacji bez dokumentacji
Kandydat dostaje instrukcje jak uruchomić pewną aplikację. Dostaje czas na
to, aby przeanalizować ją i metodą prób
i błędów dowiedzieć się, jak ta aplikacja
działa. Aplikacją może być dowolna aplikacja freeware, bądź też jedna z prostszych aplikacji, którymi się zajmujemy
– jeżeli nie ma ku temu przeciwskazań
formalnych.
Zadanie ma sprawdzić, czy kandydat jest
dociekliwy, drążący, dbający o szczegóły
i potrafi zrozumieć aplikację bez posiadania dokumentacji na jej temat. Zadanie bardzo istotne w przypadku metodyk
zwinnych.
Zadanie 3. Wymyślenie przypadków
testowych do specyfikacji/user stories.
Do zadania konieczne są 2 specyfikacje/
2 zestawy user stories z domeny, którą
się zajmujemy – dotyczące podobnej
funkcjonalności a jednak nie identyczne.
W pierwszym kroku kandydat otrzymuje
specyfikacje. Może zadawać pytania i
jego zadaniem jest wymyślenie przypadków testowych dla tej specyfikacji.
W następnym kroku rekrutujący przedstawia, jakie przypadki testowe należałoby jeszcze dla tej specyfikacji stworzyć.
Następnie kandydat ma za zadanie wymyślić przypadki testowe dla drugiej specyfikacji.

Zadanie ma sprawdzić jak kandydat rozumie tematykę specyfikacji, czy uczy
się na podstawie wskazówek od osoby
rekrutującej i wyciąga wnioski na temat
tego, jak należy testować.
Zadanie 4. Dokumentacja dowolnego
błędu w systemie operacyjnym, w którym pracujemy np. Unix.
Rekrutujący pokazuje kandydatowi pewien błąd, który występuje w systemie
operacyjnym Unix. Następnie prosi o reprodukcję tego błędu i stworzenie raportu
błędu na czystej kartce papieru.
Następnie rekrutujący pokazuje kandydatowi inny błąd w tym samym systemie
operacyjnym i prosi o reprodukcję błędu
i stworzenie raportu błędu, ale w formularzu wymuszającym pewną strukturę
(PRECONDITIONS, ACTIONS, EXPECTED RESULTS, REAL RESULTS)
Zadanie ma sprawdzić czy kandydat
radzi sobie w danym systemie operacyjnym, czy kandydat jest szczegółowy
przy dokumentowaniu swojej pracy i czy
potrafi ocenić, co jest ważne z punktu widzenia programisty.
Zadanie 5. Umiejętności komunikacyjne
Zadanie opiera się na odegraniu kilku
sytuacji. Rekrutujący wprowadza kandydata w pewną sytuację, a następnie
prosi o odegranie pewnej roli. Zadanie
ma sprawdzić umiejętności komunikacyjne kandydata, czy potrafi w jasny
sposób przekazać informację, czy potrafi
w umiejętny sposób mówić o błędach innych osób.
Przykładowe sytuacje:
Znalazłeś błąd. W jaki sposób przekażesz go programiście w bezpośredniej
rozmowie.
Oto fragment opisu funkcjonalności oprogramowania. Opowiedz, w jaki sposób
działa to oprogramowanie.
Oto opis pewnego problemu. W jaki sposób przekazałbyś ten problem w 2 zdaniach.

Podsumowanie
Rekrutacja testerów nie jest łatwym zagadnieniem. Nie wystarczy przygotować
testy weryfikujące nasze umiejętności

techniczne. Musimy zmierzyć się ze
znalezieniem osoby o konkretnych predyspozycjach i umiejętnościach miękkich – szczególnie w przypadku metodyk
zwinnych. Jak wiemy weryfikacja właśnie
takich umiejętności jest najtrudniejsza.
W artykule starałem się przedstawić informacje i doświadczenia, które nabyłem
wykorzystując i starając się usprawnić
proces rekrutacji. Zaproponowane model
i podejście w znacznej części oparte są
na doświadczeniach zawartych w tutorialu [2], do którego lektury bardzo zachęcam.
Część z osób czytających ten artykuł
może stwierdzić: ‘co w tym odkrywczego?’ lub ‘przecież właśnie to robie rekrutując u siebie’. Być może tak jest. Niemniej bardzo ważne jest, aby pomyśleć
dobrze o wszystkich przedstawionych
tu aspektach przed rozpoczęciem całego procesu i dobrać je tak, aby możliwie
zminimalizować
prawdopodobieństwo
porażki. Dla rekrutującego o wiele większym grzechem jest przyjąć osobę, która
się nie nadaje, niż nie przyjąć osoby, która sprawdziłaby się świetnie. Zachęcam
wszystkich do przemyślenia tego zdania
i Waszego procesu rekrutacji i do znalezienia optimum.
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Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję
wykorzystania modeli z zakresu teorii
niezawodności, konkretnie funkcji Weibulla, do estymacji wartości MTTF (ang.
Mean Time To Failure – średni czas do
pojawienia się awarii) w procesie projektowania oprogramowania, w sytuacji, gdy
taka wartość jest możliwa do oszacowa-

nia. Metoda ta może być wykorzystana
dla przypadku cyklicznego tworzenia
oprogramowania z wykorzystaniem metodyk iteracyjnych. To podejście stosowalne jest tam, gdzie istnieje możliwość
wstępnego, niezależnego oszacowania
początkowych wartości MTTF, a potrzebna jest estymacja wartości MTTF
późniejszych wersji oprogramowania w
kolejnych cyklach rozwojowych.

Pojęcie niezawodności (ang. reliability)
pojawiło się wraz z rozwojem produkcji
masowej na początku XX wieku. Rozwijanie technologii produkcji urządzeń
mechaniczno-elektrycznych masowego
użytku i konkurencja na tym rynku coraz
intensywniej stymulowały konieczność
śledzenia, jakości i niezawodności procesu. Ciągle powtarzany, pojawiał się ten
sam dylemat scenariusza rozwoju – czy
produkować dużą ilość słabego jakościowo produktu, czy też mniej, ale drożej…
Badania niezawodnościowe są tu bardzo pomocne i cenne, ukierunkowując
decyzje technologiczne dotyczące optymalizacji produkcji i szukając optimum
gry pomiędzy ceną a niezawodnością.
Największym motorem rozwoju wiedzy
w tej dziedzinie była - jak należałoby
się spodziewać - produkcja militarna, a
dokładnie przemysł lotniczy. Na bazie
pierwszych doświadczeń w tej dziedzinie
wypracowano wówczas regułę „najsłabszego ogniwa”. Kolejny obszar technologii wojskowej, czyli technologia rakiet
V-1 i V-2 tworzy kolejne etapy w rozwoju
teorii niezawodności. Dla tych projektów
opracowano po raz pierwszy model e
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niezawodnościowe, gdzie zanegowano
teorię „najsłabszego ogniwa”, a wprowadzono prawo Lussnera [1]. Mówi ono, że
wypadkowa niezawodność obiektu jest
iloczynem niezawodności elementów
składowych. Jest to bardzo silne przeszacowanie w „dół” wartości niezawodności
dla całego układu w stosunku do wcześniejszej teorii „najsłabszego ogniwa”.
Nie jest pewnie dla nikogo zaskoczeniem
fakt, że to rozwój techniki militarnej jest
tym czynnikiem, który intensyfikuje rozwój metodologiczny niezbędnego narzędzia, jakim jest w danym momencie teoria
niezawodności. Kolejny przykład, również z wojskowości: dane z Departamentu Obrony USA mówią, że w 1937 roku
na niszczycielu było ok. 60 lamp, a 1952
było już ich 3200 [1]. Urządzenia wyposażone w te lampy funkcjonowały przez
ok. 30% czasu roboczego. Ten bardzo
słaby wynik zdopingował Departament
Obrony do poszukiwania rozwiązań w
dziedzinie zwiększenia niezawodności
lamp i konstrukcji lampowych, ponieważ
koszt naprawy urządzeń był nieporównywalnie wyższy, niż ich produkcja, pomijając straty związane z błędnym działaniem, lub całkowitym brakiem działania.
Jak widać na powyższym przykładzie,
potwierdza się reguła znana z domeny IT
czy testowania oprogramowania: „koszty
usunięcia usterki produktu rosną z czasem, szczególnie, gdy produkt już jest po
fazie wdrożenia”.

Niezawodność systemu informatycznego
Temat niezawodności systemu informatycznego, może wywołać długie i wielogodzinne dyskusje w gronie specjalistów.
Z jednej strony będzie można ulec wrażeniu, że jest spowodowane jest to wielkością domeny wiedzy, a z drugiej strony odczuwalne będzie, że dyskusja jest
bardzo teoretyczna, a droga od ogółu do
szczegółu nie została zbyt precyzyjnie
nakreślona. Dokonując przeglądu literatury na ten temat można napotkać na
szereg bardzo zaawansowanych modeli
matematycznych, tworzonych głownie w
latach 70 i 80 ubiegłego stulecia. Bazą
opracowań były języki strukturalne typu
Algol, Fortran czy Cobol, a metryki wówczas konstruowane opierają się silnie
na zmiennych typu LOC (ang. Lines Of
Code), KLOC (ang. Kilo LOC). Można by
przypuszczać, że na obecnym poziomie
technologii obiektowych stosowanie tego
typu metryk wydaje się dosyć ryzykowne.
O ile wcześniej można by zakładać, że

dane instrukcje mogą tworzyć w pewnym
przybliżeniu średnio podobne obciążenie
systemu, to w przypadku obiektowości
obecnych języków takie założenie jest
bardzo ryzykowne. Dany obiekt wywoływany w danym punkcie programu może
generować bardzo różne obciążenie
systemu. Przykład rozważań jeszcze z
okresu LOC i KLOC zawiera Tabela 1.
Przedstawia ona wyniki zebrane przez
Capera Jonesa, autora “Applied Software Measurement – Assuring Productivity
and Quality” Software Engineering Series. Źródłem danych były wyniki testowania assemblera tworzonego przez
IBM w 1970r.
Stworzenie tabeli porównywalnej do Tabeli 1 dla teraźniejszych projektów tworzonych w językach obiektowych wydaje
się w realizacji bardzo trudne. Tabela musiałaby uwzględniać wagi obciążeń związane z poszczególnymi liniami kodu, lub
jakaś inną metrykę uwzględniającą stopień złożoności kodu i obciążenia, które
wnosi on do systemu. Wartość MTTF jest
definiowana jako Średni czas do awarii
(ang. Mean Time To Failure), czyli oczekiwany czas wystąpienia awarii będący odwrotnością prawdopodobieństwa
uszkodzenia rozpatrywanego elementu
systemu w ciągu jednej sekundy. Jeśli
na przykład prawdopodobieństwo uszkodzenia w ciągu sekundy wynosi 10-7, to
średni czas do awarii wynosi 107s, czyli
około 116 dni.

Ilość błędów
na 1 KLOC
>30
20-30
10-20
5-10
2-5
1-2
<1

Wartość
MTTF
<2 min
4-15 min
5-60 min
1-4 h
4-24 h
24-160 h
Praktycznie
niewyliczany w
modelu

Tabela 1 Wartości MTTF w zależności od ilości bledów na tysiąc linii
kodu ( KLOC) [2]
błędów można się spodziewać w trakcie
pracy nad projektem, w oparciu o dane
dotyczące ilości błędów wykrytych w
przeszłości.

Modele SRGM

Tabela 2 poniżej przedstawia pewną klasyfikację tych modeli, lecz jest ich o wiele
więcej. Źródłem danych jest okres lat 70
i 80 ubiegłego już stulecia (sic). Modele
te są wsparciem dla projektów, które były
budowane w tym okresie. Jak należałoby
przypuszczać, dominującym modelem
budowy oprogramowania w tamtym okresie był model Waterfall, lub inny model
o strukturze liniowej. Pojawia się, więc
problem, jak taki liniowy model SRGM
zaadaptować dla modeli o konstrukcji
cyklicznej, jakimi są model spiralny lub
Agile/Scrum.

W literaturze dotyczącej tematu jednym
z najsilniej opracowanych obszarów są
modele SRGM, czyli Software Reliability Growth Model. Ten model ma za cel
odpowiedzieć na pytanie, jakiej ilości

W tabeli 2 zwraca uwagę fakt, że modele
tworzone są z użyciem różnych rozkładów i funkcji. Skłania to do wniosków,
iż temat jest trudny i zadowalająca odpowiedź ciągle pozostaje w sferze badań.

Class

Type
Binominal

Poisson

Exponential

Jelniski-Moranda Musa (75)
(72)
Moranda (75)
Shooman (72)
Schneidewind
(75)
Goel-Okumoto
(79)

Weibull

Schick-Wolverton (73)

Gamma

Yamada-OhbaOsaki (83)

Class 1

Schick-Wolverton (’78)

Pareto

Littlewood (’81)

Tabela 2 Przykładowe modele SRGM

Other
Goel-Okumoto
(78)
Musa (79)
Keiller-Littlewood
(83)
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Testowanie oprogramowania
Problem wyboru odpowiedniego rozwiązania dla projektów operujących modelem cyklicznym w oparciu o wiedzę z
przeszłości pozostaje otwarty.

Założenia metody
szacowania MTTF

estymacji

Stworzenie modelu omawianego w artykule wymaga spełnienia kilku warunków
opisanych poniżej:
• Ukierunkowanie na użyteczny parametr, jakim (zrozumiałe) jest wartość
MTTF
• Wykorzystanie wyników testowania:
True/False
• Wykorzystanie cykliczności projektu
• Sięgniecie do „klasyki” teorii niezawodności, jaką jest rozkład Weibulla

Opis metody estymacji MTTF
Funkcja Weibulla (Rysunek 1) jest bazową funkcją teorii niezawodności. Wykorzystywana jest min. wszędzie tam
gdzie modeluje się „czas życia” obiektu
np. modele wykorzystywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, przykładowo - szacujące ryzyko dla polis ubezpieczeniowych „na życie”. Im bardziej
precyzyjny model zostanie opracowany,
tym lepiej można szacować „czas życia”
klientów. Reasumując: lepszy model –
większy zysk.
W naszym konkretnym przypadku szacowaniu podlega również „czas przeżycia”
tyle, że w odróżnieniu od klientów towarzystw ubezpieczeniowych obiekt nasz
podlegający testowaniu można „zrestartować”. Tej funkcji jakoś brakuje w naszym biologicznym DOS’ie .
Aby więc zaimplementować rozkład Weibulla w obszarze testowania, konieczne
było podjecie pewnych założeń wymienionych poniżej.
• Model jest użyteczny dla kombinacji
struktury: HW+SW, gdzie informacja o
MTTF ma zastosowanie praktyczne.
• Klient jest zainteresowany szacowaniem wartości parametrów MTTF i jest
być może skłonny wydzielić budżet na
badania w tej dziedzinie.
• Projekt jest na etapie „post meridiem”,
ważne staje się optymalne szacowanie
momentu zamknięcia.
• Istnieje niezależna metoda szacująca
wartości MTTF dla kilku pierwszych cykli
iteracyjnych.
• Cykle iteracyjne kończy identyczna

Rysunek 1 Rozkład Weibulla
procedura testowa, w której za każdym
razem przeprowadzana jest identyczna
procedura testująca, tzn. jest taki sam
zestaw testów. Procedura testująca nie
jest zmieniana.
• W oparciu o wyniki testów (True /False) oraz długości testów (ilość kroków)
szacowane są wartości parametrów rozkładu Weibulla.
• Wykorzystując oszacowanie dla poszczególnych cykli wyliczane są wartości
GOF (ang. Goodness Of Fit).
• Dla znalezionych wartości rozkładu
MTTF budowany jest z użyciem regresji
model matematyczny wiążący wartości
MTTF z wartościami GOF dla poszczególnych cykli.
Znajdując hipotetyczną zależność pomiędzy MTTF a wynikami z testowania,
które opisuje zbiorczo wartość parametru
GOF można poszukiwać odpowiedzi na
pytania:
• Jakie GOF należy uzyskać, aby osiągną zamierzoną wartość MTTF?
• Jaka jest szacowana wartość MTTF

Numer
Cyklu
1
2
3
4
5
Estymacja

Weibull/
GOF
0,34
0,25
0,17
0,16
0,15
0,11

MTTF
100
125
138
200
300
350

Tabela 3 Dane dla procesu estymacji
dla danej wartości GOF?
• Ile cykli należałoby jeszcze zaplanować, aby osiągnąć zamierzone MTTF?
Przykładowe dane do estymacji z procesu testowego zawiera Tabela 3. W
kolumnie pierwszej znajduje się numer
cyklu, w drugiej wyniki testowania dla
danego cyklu w postaci parametru GOF,
a w ostatniej - wartość MTTF. Jak wspomniane jest w założeniach, te wartości
MTTF muszą być dostarczane przy uży-

Rysunek 2 Regresja MTTF w stosunku do wartości GOF/Weibull przy użyciu
funkcji kwadratowej
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ciu innej niezależnej metody. Kluczowe
jest uzyskanie pierwszych wartości dla
kilku pierwszych cykli, wtedy mogą być
wyestymowane wartości dla następnych
cykli. Jeżeli wyniki testów się polepszają, wartość MTTF rośnie, co widać w
ostatniej kolumnie. Dla rosnącej wartości
MTTF maleje wartość GOF, a w „idealnym” przypadku, GOF =0.
Dla tej zależności należy teraz znaleźć
odpowiednią krzywą regresji. Możliwości jest tu wiele, istnieje szereg pakietów
matematycznych, ale standardowe możliwości zawarte w arkuszu Excel w zupełności wystarczą dla przeprowadzenia
takiej analizy. Wyniki tej analizy przedstawia Rysunek 2.
Jak widać na Rysunku 2, dane były opracowane z wykorzystaniem możliwości,
jakie posiada MS Excel. Podana jest postać funkcji regresji razem z współczynnikiem dopasowania R2. W tym przypadku
najlepszy współczynnik dopasowania po
sprawdzeniu innych opcji w Excelu dała
funkcja kwadratowa. Metoda nie jest zbyt
dokładna w tym przypadku R2=0.67, ale
to wystarczy do przeprowadzenia szacunkowej analizy. Funkcja regresji dla
tego przykładu ma postać:
Y= 7976 x2 – 4600 x +752
Zakładając, że celem jest osiągniecie
przykładowo czasu MTTF większego, niż
350 to jest to możliwe dla cyklu, w którym wartość GOF wynosi po rozwiązaniu
równania kwadratowego:
7976 x2 – 4600 x +752 =350
Czyli
7976 x2 – 4600 x +402 =0
GOF350=0.11
Wynik otrzymany GOF350=0.11 to jest
właśnie poszukiwana prognoza, do której
prowadzi ten cały może trochę skomplikowany proces matematyczny.
Interpretacja wyniku: GOF350=0.11 jest
taka że: „jeżeli z wyników testowania w
następnym cyklu lub kolejnym następnym, wartość GOF będzie niższa od
0,11, to możemy przypuszczać, że MTTF
będzie wyższe niż 350”.
Ta prognoza jest tylko wskazówką dla
kierownictwa projektu. Nie należy jej traktować jako twardego dowodu. Opiera się

ona o przyjęte założenie, że im lepsze
wyniki testowania, czyli lepiej działające
urządzenie, tym większe MTTF. Jaka
funkcja matematyczna opisuje ten związek, czy w ogóle taka istnieje, to już zupełnie inna dyskusja. W tym przypadku
założono, że MTTF badamy przy pomocy narzędzi ze znanego obszaru MTTF
– teorii niezawodności. Weryfikacja przyjętego założenia może odbywać się na
drodze doświadczalnej.
Bardzo istotnym czynnikiem jest przede
wszystkim sam proces testowania. Założenie jest proste: im lepszy, bardziej
dokładny zespół napisanych przypadków
testowych, tym lepsza i bardziej realna
jest prognoza. Jeżeli grupa przypadków
testowych jest napisana ogólnie i generalnie mało szczegółowo, to prognoza
będzie ogólna i mało szczegółowa. Trywialne jest stwierdzenie, że dane wejściowe formułują prognozę.
Sama procedura matematyczna związana ze stosowaniem tej metody nie jest
może łatwa na pierwszy rzut oka . Wymaga osoby, która orientuje się w niuansach
matematycznych, niemniej jednak jest

to problem rozwiązywalny. Po przejściu
tej procedury dochodzi się do miejsca,
w którym można już budować prognozę,
a wyniki tej prognozy pomagają podjąć
decyzję czy projekt osiąga zamierzone
parametry.

Podsumowanie
Metoda omawiana w artykule może okazać się pomocna dla pewnych projektów,
w których istotna rolę odgrywa wartość,
MTTF jako czynnik informujący, na jakim
etapie prac jest w danej chwili projekt.
Pomaga skonstruować prognozę przy
wykorzystaniu wyników testowania oprogramowania. Należy pamiętać, że metoda dostarcza szacunkowych estymacji i
powinna być wykorzystywana pomocniczo.

Referencje
[1] mgr inż. Tomasz Rutkowski „Teoria
niezawodności i bezpieczeństwa”
[2] C. Jones “Applied Software Measurement – Assuring Productivity and Quality”
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Programiści są z Marsa a
testerzy z Wenus, czyli
jak znaleźć wspólny język
basic

intermediate
advanced
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sem, a aż 24% projektów nie zostało w
ogóle ukończonych. Jaka jest przyczyna
takiego stanu rzeczy? Co należy poprawić by zwiększyć skuteczność działania
zespołów projektowych.
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Monika Konieczny jest absolwentką informatyki UAM w Poznaniu. Na co dzień pracuje jako IT project manager/scrum master
w iLoop Mobile http://iloopmobile.com (koordynuje pracę zespołów tworzących narzędzia umożliwiające realizacje mobilnych
kampanii marketingowych).

Autorzy wielu artykułów źródła większości problemów dopatrują się nie w technologiach czy maszynach, lecz ludzie
i niedoskonałości komunikacji między
nimi. Często wymieniane przyczyny to:

Doktorantka na Wydziale Matematyki i
Informatyki UAM w Poznaniu. W ramach
badań naukowych zajmuje się szeroko pojętymi aspektami “miękkimi” w zarządzaniu
projektami, zwłaszcza skutecznym motywowaniem.
Interesuje się podróżowaniem i poznawaniem ludzi, nurkowaniem oraz fotografią.

Abstrakt

Wstęp

Programiści i testerzy – odwieczni wrogowie czy sprzymierzeńcy? Teoretycznie łączy ich wspólny cel -> dostarczyć
klientowi wysokiej jakości, prawidłowo
(zgodnie z wymaganiami) działającą
aplikację. Mimo to w wielu zespołach
można odnieść wrażenie, że obie grupy
działają po dwóch stronach barykady.
Co jest tego przyczyną? W jaki sposób
skutecznie kierować zespołami programistów i testerów? Jednym ze sposobów
na zdiagnozowanie przyczyn problemów
komunikacyjnych w zespole oraz wprowadzenie usprawnień w procesie jest zastosowanie coraz popularniejszych gier
symulacyjnych. Podczas gry uczestnicy
mają okazję poznać “uroki” pracy osób z
“przeciwnego obozu,” a także zaprojektować nowe formy skuteczniejszej komunikacji.

Żyjemy w silnie zinformatyzowanych
czasach. Aby zwiększyć jakość naszego
codziennego życia, usprawnić wykonywanie rutynowych zadań wdrażane jest
coraz więcej narzędzi, aplikacji. W konsekwencji każdego dni zespoły projektowe pracują nad kolejnymi projektami,
próbując sprostać coraz wyższym oczekiwaniom swoich klientów. Jak się okazuje pomimo dostępu do coraz bardziej
zaawansowanych technologii liczba projektów zakończonych pełnym sukcesem
(spełniających wszystkie oczekiwane wymagania, zakończonych w wyznaczonym
czasie, nieprzekraczających ustalonego
budżetu) jest nadal niezadowalająca.
Dane zaprezentowane w raporcie CHAOS [(7) http://www.standishgroup.com/]
w 2009 roku: jedynie 32% realizowanych
projektów zakończyło się pełnym sukce-

• brak efektywnej komunikacji pomiędzy
członkami zespołu (m.in. programistami
a testerami),
• problemy komunikacyjne z klientem
• nierozwiązane konflikty pomiędzy testerami a programistami
• niejasno sformułowane cele biznesowe
projektu oraz nieuwzględnienie potrzeb
końcowego użytkownika produktu,
• nieodpowiednie procedury zarządzania
jakością produktu.
By znaleźć rozwiązanie części problemów (głównie komunikacyjnych), wielokrotnie podejmowane są próby optymalizacji nieefektywnego procesu.
Optymalizacja procesu komunikacji w
zespole składa się z kilku faz:
• analiza sytuacji początkowej,
• określenie elementów wymagających
poprawy,
• projektowanie nowych procedur,
• weryfikacja i ewaluacja usprawnionego
procesu,
• wdrożenie zmian.
Aby usprawnić realizację każdej z powyższych faz, warto zastosować grę symulacyjną. Jest to forma współzawodnictwa
między ludźmi, w której reguły rywaliza-
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cji są z góry ustalone i zaakceptowane
przez jej uczestników. Jest przykładem
niejednorodnego modelu symulacyjnego, którego elementami są: uczestnicy
gry, model systemu oraz scenariusz gry
[Radosiński, 2001, s. 8]. Ze względu na
cel gry można podzielić na afektywne
(umożliwiające rozwój umiejętności interpersonalnych, niewymagające złożonej
mechaniki) oraz kognitywne (wspomagające proces poznawania złożonych procesów i zjawisk, wymagające zaprojektowania mechaniki obrazującej poznawane
zjawisko). Mechanikę gry (czyli jej zasady) można dostosować do konkretnych
potrzeb zespołu. Podczas rozgrywki
uczestnicy wcielają się w określone role
i realizują zdefiniowane cele (prywatne
lub wspólne dla zespołu). Gdy celem jest
optymalizacja procedur, w pierwszej fazie
uczestnicy powinni wykorzystać dotychczasowe procedury, w kolejnych etapach
ulepszyć je lub zaprojektować nowe, a
na koniec zweryfikować nowy proces.
Dzięki zastosowaniu gry uczestnicy będą
mogli spojrzeć na wybrane zagadnienia z
innej niż dotychczas perspektywy (np. z
perspektywy osoby spełniającej odmienną rolę w zespole). Dzięki temu zespół
zyskuje możliwość wspólnego wypracowania efektywniejszych metod komunikacji, usprawnienia wykorzystywanych
procedur realizacji projektu oraz zintegrowania się. [Konieczny, 2011]

Optymalizacja procesów
komunikacji w projekcie
Optymalizacja to zgodnie z definicją opublikowaną w Słowniku języka polskiego
PWN „organizowanie jakichś działań,
procesów itp. w taki sposób, aby dały jak
największe efekty przy jak najmniejszych
nakładach; poszukiwanie za pomocą
metod matematycznych najlepszego,
ze względu na wybrane kryterium, rozwiązania danego zagadnienia gospodarczego, przy uwzględnieniu określonych
ograniczeń” [Słownik języka polskiego
PWN]. W związku z coraz większym
naciskiem na tworzenie oprogramowani
wysokiej jakości wiele firm nie ustaje w
działaniach mających na celu zoptymalizowanie komunikacji między testerami i
programistami.

• zaprojektowanie procedur odpowiadających potrzebom zespołu,
• prawidłowy proces wdrożenia zmian,
• ewaluacja nowych procesów.

Gry symulacyjne [Konieczny,
2011]
Gra to według Słownika języka polskiego
PWN „zabawa towarzyska prowadzona według pewnych zasad; rozgrywka
prowadzona między zawodnikami lub
zespołami według zasad określonych
regulaminem danej dyscypliny” [Słownik
języka polskiego PWN]. Natomiast gra
symulacyjna to rozbudowane połączenie
dramy (jednej z najbardziej skutecznych
metod edukacyjno-profilaktycznych, wykorzystujących naturalną skłonność człowieka do wchodzenia w role) oraz gry.
Uczestnicy gry mają możliwość wzięcia
czynnego udziału w scenkach będących
modelami odwzorowującymi rzeczywiste
sytuacje. Zawierają one również stymulujący czynnik rywalizacji [Dallmann-Jones,
1994]. „Gra jest przykładem niejednorodnego modelu symulacyjnego, którego
elementami są: uczestnicy, model systemu oraz scenariusz gry” [Radosiński,
2001, s. 8].
Ze względu cel gry można podzielić na:
1) afektywne – umożliwiające rozwój
umiejętności interpersonalnych, niewymagające złożonej mechaniki,
2) kognitywne – wspomagające poznawanie złożonych procesów i zjawisk,
wymagające zaprojektowania mechaniki
obrazującej poznawane zjawisko.
Ze względu na wpływ decyzji jednego
gracza na wyniki pozostałych graczy
gry można podzielić na [Zeigler, 1984]:
1) gry ze współdziałaniem – wyniki pojedynczego gracza zależne są od decyzji
podejmowanych przez pozostałych graczy. Gry te dzielą się na:
a) konkurencyjne – aby osiągnąć wysoki wynik, gracz musi doprowadzić
do tego, by pozostali gracze uzyskali
wynik niższy niż on,

By proces optymalizacji komunikacji zakończył się sukcesem, konieczne są:

b) kooperacyjne – wynik pojedynczego gracza uzależniony jest od wyniku
całej grupy,

• dokładna analiza wstępna, która pozwoli na zdiagnozowanie nieprawidłowych/
nieefektywnych elementów procesu,

c) mieszane – w których występują
zarówno elementy kooperacyjne, jak
i konkurencyjne;

2) gry bez współdziałania – wyniki gracza
są niezależne od decyzji podejmowanych
przez pozostałych.
W procesie optymalizacji warto zastosować gry kooperacyjne. W przypadku
zdiagnozowania problemów komunikacyjnych i interpersonalnych należy przygotować grę afektywną, natomiast gdy
poprawy wymaga mechanika procesów
– kognitywną.

Historia gier symulacyjnych
Geneza gier symulacyjnych jest ściśle
powiązana z historią militarną świata. Pierwsze gry były wykorzystywane
przede wszystkim do skutecznego edukowania dowódców wojskowych. Podczas gry młodzi adepci sztuki militarnej
poznawali strategie, zdobywali umiejętności praktyczne. Dzięki symulacji uczyli
się szybciej, mogli testować nowe rozwiązania w bezpiecznym środowisku –
bez ponoszenia wysokich kosztów. Jedną z pierwszych gier była Wei-Hai (chin.
Niebezpieczeństwo), stworzona przez
generała Sin Tzu [Cowley, Parker, 1996].
W kolejnych wiekach pojawiały się takie
gry, jak Czaturanga czy Taroth. Dopiero
w XIX w. dostrzeżono w grach narzędzie
możliwe do zastosowania również i w innych dziedzinach, takich jak ekonomia
czy zarządzanie. W ten sposób pojawiły
się Money Game czy Czerwony Tkacz.
Gry symulacyjne świetnie sprawdzają
się również w branży informatycznej. Są
narzędziem pozwalającym na efektywną
naukę i wymianę doświadczeń. Na rynku
popularne są zwłaszcza Apollo13 [http://
apollo13.pl] czy ChallengeOfEgypt [http://
egypt.pl]. Najważniejszą częścią gry jest
dyskusja podsumowująca (z ang. debriefing), podczas której uczestnicy mogą
podzielić się swoimi spostrzeżeniami,
doświadczeniami czy pomysłami. Końcowa burza mózgów to czas, gdy zespół
wypracowuje nowe standardy współpracy i rozwiązywania problemów możliwe
do natychmiastowego wdrożenia.

Zalety zastosowania gry
symulacyjnej
Autorskie gry symulacyjne pozwalają na
dostosowanie mechaniki (zasad gry) to
potrzeb danego zespołu. Przygotowanie gry rozpoczyna się analizą wstępną
aktualnej sytuacji zespołu. Twórca gry
poznaje wtedy zespół, wraz z jego kulturą pracy i problemami oraz stosowaną
metodyką prowadzenia projektu. Daje
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mu to możliwość stworzenia mechaniki
odzwierciedlającej aktualne procedury i
scenariusze (ścieżki), które w przerysowany sposób zobrazują ich wady i braki.
Mając do dyspozycji kilka scenariuszy
oraz alternatywne ścieżki, prowadzący
grę może efektywnie sterować jej przebiegiem i wpływać na działania czy decyzje graczy.
Najważniejszą częścią gry są dyskusje
podsumowujące każdy z etapów. To w
ich trakcie uczestnicy mają okazję podzielić się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i pomysłami optymalizacyjnymi.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytych
w ostatnich etapach gracze mogą zaprojektować własny efektywny system
zarządzania projektem. Jest to jednocześnie etap wstępnego wdrażania nowego
systemu. Czynne zaangażowanie w proces tworzenia wpływa na pozytywniejsze
jego przyjęcie, skraca czas wdrożenia
zgodnie z teorią zarządzania partycypacyjnego [Stocki, Prokopowicz, Żmuda,
2008].
Gra pozwala zespołowi na wypróbowanie rozmaitych metod, tak by ostatecznie
wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie. Tak podjęta decyzja nie jest podyktowana jedynie wiedzą teoretyczną, ale też
zgodna z doświadczeniami.

Podsumowanie
Reasumując, jednym ze sposobów poprawy jakości wytwarzanego oprogramowania jest optymalizacja procesu
komunikacji pomiędzy programistami a
testerami. Optymalizacja procesu skomplikowanych i długotrwałych działań. Największe wyzwanie stanowi trafna analiza
wstępna (zdiagnozowanie nieefektywnych elementów procesu i genezy takiego stanu rzeczy) oraz proces wprowadzenia zmiany (ze względu na czynnik
ludzki i interpersonalny). Sposobem na
zwiększenie efektywności prowadzonych
prac i przyspieszenie wprowadzenia
zmian jest zastosowanie dedykowanych
gier symulacyjnych.
Gra umożliwia:
• interaktywny audyt wewnętrzny (realizowany wraz z zespołem) dotychczasowych procedur, który umożliwi łatwiejsze
określenie niewydajnych elementów aktualnego procesu,
• zaprojektowanie nowych mechanizmów
w kreatywnym środowisku wzbogaconym
o elementy stymulujące,

• weryfikację nowych procesów, poprzez
ich zastosowanie w bezpiecznym środowisku testowym, jakim jest gra.

[8] Trocki M., Grucza B., Ogonek K.,
(2003), Zarządzanie Projektami, PWE,
Warszawa.

Gry symulacyjne są elastycznym narzędziem, które można łatwo dostosować
do aktualnych potrzeb zespołu projektowego. Gra pozwala na zdobycie nowych
umiejętności i udoskonalenie już posiadanych w przyjemnej atmosferze zabawy
oraz przetestowane nowych rozwiązań w
bezpiecznym środowisku . Należy oczywiście pamiętać, że gra nie sprawdzi się
w przypadku każdego zespołu, nie będzie w stanie rozwiązać każdego problemu, niemniej jednak w wielu sytuacjach
jest znakomitym narzędziem uzupełniającym.

[9] Taiichi O., (1988), Toyota Production
System: Beyond Large-scale Production,
Productivity Press, Portland.

Zgodnie ze słowami Plutarcha „Umysł nie
jest naczyniem, które należy napełniać,
lecz ogniem, który należy rozniecać”. Gry
są narzędziem rozpalającym kreatywność uczestników i inspirują do tworzenia
nowych, efektywnych rozwiązań.
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Automatyzacja testów
oprogramowania dla
urządzeń mobilnych
basic

intermediate
advanced
O Autorze:
Autorem artykułu jest Łukasz Panusz z
PGS Software, firmy świadczącej usługi
programistyczne i outsourcingowe dla
licznych przedsiębiorstw z USA oraz
Europy. W marcu 2011 PGS Software
stał się właścicielem firmy TestBenefit,
poszerzając tym samym wachlarz swoich usług o kompleksowe testowanie
oprogramowania przeprowadzane przez
doświadczonych specjalistów m.in. w obszarze automatyzacji procesów.
Łukasz Panusz jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Wrocławskiej, kierunek „Elektronika i telekomunikacja”. Od 2008 roku zajmuje się
zawodowo testami oprogramowania, realizując projekty m.in. dla LionBridge Ltd.
czy Athlon Technology Park. Specjalizuje
się w automatyzacji testów funkcjonalnych, wydajnościowych i obciążeniowych
dla systemów wytwarzanych w różnorodnych technologiach. Realizował również
projekty z zakresu audytu bezpieczeństwa aplikacji internetowych.

Wprowadzenie
Urządzenia mobilne z roku na rok stają się coraz powszechniejsze. Telefony,
GPS-y, tablety i wiele innych mobilnych
gadżetów można spotkać niemal wszędzie. Wzrost popularności technologii
mobilnej spowodował wyższy popyt na
różnego rodzaju aplikacje - zarówno te
odpowiadające na codzienne potrzeby
użytkowników, jak i te służące do obsługi
samego sprzętu.
Początkowo każde urządzenie posiadało
swój własny, dedykowany system operacyjny, zaprojektowany dla jednej rodziny

Autor: Łukasz Panusz

produktów. Również oprogramowanie
tworzone było w sposób ukierunkowany na konkretne rozwiązania. Z czasem
przyjęto nowe podejście, zakładające
stworzenie miniaturowego systemu operacyjnego, obsługującego wiele standardów sprzętowych. Producenci mobilnych
systemów operacyjnych dostarczają
wraz z nimi narzędzia developerskie.
Dzięki temu niezależni programiści mogą
dostarczać dowolne oprogramowanie na
daną platformę.

• Muszą spełniać wyższe standardy jakości – wynika to z mentalności i podejścia użytkowników końcowych, chcących
cieszyć się produktem, który w każdych
okolicznościach spełni swoje zadanie
• Obsługują wiele zdarzeń i protokołów
jednocześnie – np. smartfon oprócz monitorowania usług telekomunikacyjnych
czy interakcji z użytkownikiem za pomocą
widgetów musi także obsługiwać procesy
w tle, utrzymując przy tym wysoką wydajność przy ograniczonych zasobach.

Prowadzi to jednak do pewnego problemu związanego z jakością rozwijanych
programów. Jak testować? Czy testować?

Oczywiście to nie wszystkie przyczyny,
ale opierając się na nich można przyjrzeć
się bliżej poszczególnym typom testów.
W normalnym cyklu wytwarzania oprogramowania pierwsza faza opiera się na
sporządzeniu wymagań i założeń dotyczących programu. Następnie rozdzielane są role w zespole developerskim,
tak by w zależności od zastosowanego
modelu pracy, otrzymać w terminie funkcjonujący komponent. W całym procesie
wykorzystywane jest wsparcie testerów,
którzy mają zapewnić jak najwyższą jakość i niezawodności końcowej aplikacji. W przypadku urządzeń mobilnych,
poza przeglądami formalnymi tworzonego kodu, wsparcie zespołu jakościowego ogranicza się we wczesnych fazach
projektu do sprawdzania kolejnych release’ów, zdolnych do funkcjonowania na
sprzęcie docelowym.

Czym różni się
oprogramowania
od zwykłego?

testowanie
mobilnego

Powyższe pytanie wyda się banalne każdemu, kto miał choćby niewielką styczność z testowaniem. W końcu zadaniem
testera jest sprawdzenie czy produkt nie
posiada błędów i spełnia swoją rolę. Jednak po głębszym zastanowieniu można
trafić na szereg istotnych różnic między
testowaniem aplikacji komputerowych
lub internetowych, a testami aplikacji mobilnych.
Podstawowych przyczyn można dopatrywać się w samej charakterystyce systemów przenośnych, które:
• Opierają się na zdarzeniach – konkretnych akcjach podejmowanych przez
użytkownika
• Stanowią zamknięte środowiska – nie
wspierają licznych producentów sterowników, peryferii lub alternatywnych rozwiązań

Można śmiało stwierdzić, że testowanie
oprogramowania mobilnego skupia się
na czterech podstawowych obszarach:
•
•
•
•

Funkcjonalności
Interfejsie
Wydajności
Stabilności
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nych zadań. Wynajęcie od nich testerów
i urządzeń nie jest tanie, ale gwarantuje przeprowadzenie pełnego zestawu
testów, bez konieczności uszczuplania
własnych zasobów.
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Zakres pierwszy jest najpowszechniejszym rodzajem testów, bez względu na
rodzaj środowiska i przeznaczenie aplikacji. W rozpatrywanym przypadku funkcjonalności są ściśle zależne od akcji podejmowanych przez użytkownika. Muszą
one przejść weryfikację pod względem
zgodności z różnymi elementami składowymi urządzeń. W przypadku smartfonów, analizowane są różne wielkości
ekranu, klawiatury itd. Dodatkowo testowana funkcjonalność musi być zrozumiała, klarowna, nastawiona na realizowanie
przyjętego celu w najprostszy sposób.
Surowość kryteriów akceptacji wynika z
mentalności użytkownika końcowego. Od
urządzeń mobilnych wymaga się niezawodności, realizowania zadań w każdych
warunkach, wysokiego standardu wykonania i możliwości prostej konfiguracji.
Ze względu na wysokie wymagania wobec funkcjonalności badanego systemu,
równie kluczowymi elementami stają się
interfejsy. Kładzie się duży nacisk na
przejrzystość i ergonomię. Żadna aplikacja nie ma szansy zaistnieć bez poprawnie zdefiniowanych elementów, które
uwzględniają różnorodność dostępnych
na rynku urządzeń oraz odzwierciedlają
stany i podejmowane w programie akcje.
Dodatkowe ograniczenie stanowi ilość
dostępnych zasobów, przez którą testy
wydajności i stabilności stają się niezwykle istotne.

Automatyzacja testów
Automatyzacja testów aplikacji na urządzenia przenośne jest zagadnieniem stosunkowo nowym, ze względu na niedawny rozkwit technologii mobilnej. Z całą
pewnością każdy z opisanych powyżej
obszarów można zautomatyzować. Podstawowe pytanie brzmi „Jak tego dokonać?”, i pojawia się, gdy stajemy przed
wyborem metody.

W zależności od dostępnych zasobów,
czasu oraz możliwości, można obrać jedną ze ścieżek:
• Symulowanie procesów – na potrzeby
automatyzacji można wykorzystać wirtualne środowisko, które w większości wypadków dostępne jest razem ze środowiskiem developerskim. Daje to możliwość
przeprowadzenia testów systemowych i
funkcjonalnych na aplikacji uruchamianej
bez samego urządzenia. Rozwiązanie
oszczędza czas oraz redukuje koszty
projektu, jednak niesie ryzyko związane z różnicami pomiędzy emulowanym
systemem, a tym realnie instalowanym
i operującym się na konkretnych platformach sprzętowych.
• Wykorzystanie dostępnych urządzeń –
często zdarzają się przypadki, gdy firma
otrzymuje od zleceniodawcy urządzenia
na potrzeby projektu lub posiada własne
zaplecze sprzętowe. Pozwala to skonfrontować produkt z prawdziwym środowiskiem. Podejście jest kosztowe, ponieważ baza dostępnych urządzeń musi być
stale aktualizowana. Dodatkowo ilość
dostępnych urządzeń, na których można
jednocześnie pracować i testować, jest
zawsze ograniczona, co może istotnie
wpłynąć na termin ukończenia cyklu produkcyjnego.

Odpowiednia strategia testów wymaga
dokładanego przeanalizowania zasobów
niezbędnych do ich wykonania. Wynajęcie bazy urządzeń lub wykorzystanie zewnętrznej firmy wiąże się z dodatkowymi
kosztami, które niejednokrotnie przewyższają budżet projektu. Jeśli jednak posiadamy urządzenie, na którym chcemy
sprawdzić działanie tworzonego programu, automatyzacja procesu będzie wymagała zdecydowanie większego nakładu pracy. Wiąże się to z koniecznością
podłączenia urządzenia do środowiska
testowego w taki sposób, aby móc wysyłać zapytania i odbierać reakcje urządzenia.
W tym celu można posłużyć się specjalnymi narzędziami, pozwalającymi na
zdalnie sterowanie obiektem. Wykorzystując kontrolery oraz sterowniki dedykowane dla danego systemu, możemy
na platformie PC stworzyć małe centrum
zarządzania testami. Skrypt ze standardowych narzędzi automatyzacji da nam
możliwość wysłania kroku testowego
do urządzenia i odebrania jego reakcji.
Zazwyczaj operacja wykonywana jest
za pomocą specjalnego interfejsu, który
odzwierciedla aktualny stan np. telefonu.
Chcąc rozszerzyć zakres analizy trzeba
wziąć pod uwagę konieczność indywidualnego konfigurowania środowiska testowego dla każdego nowego sprzętu. Jak
tego uniknąć? Lub raczej:
Czy potrzebne jest urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym do
testowania aplikacji?

• Wynajęcie bazy urządzeń – można pokusić się o wynajęcie bazy urządzeń na
potrzeby projektu. Wśród firm oferujących pomoc, które zajmują się kolekcjonowaniem i wypożyczaniem wszystkich
możliwych urządzeń, znajdują się też takie, które dają możliwość zdalnego podłączenia konkretnej grupy produktów.
• Wykorzystanie zewnętrznej firmy – na
rynku międzynarodowym istnieją firmy
wyspecjalizowane w testowaniu zarówno
urządzeń mobilnych, jak i tworzonych na
nie aplikacji. Posiadają odpowiednie zasoby do realizacji wszystkich powierza-

Rysunek 1 Google Android
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Otóż nie! Tak jak wspomniałem wcześniej, każdy producent dostarcza razem
ze środowiskiem developerskim odpowiedni emulator na platformę PC. Poniżej
przedstawiono najpopularniejsze emulatory wraz z krótką charakterystyką:
Google Android
Wymagania: Android SDK
System operacyjny: Windows/Linux/
Mac
Obsługiwane urządzenia: wszystkie z
zainstalowanym systemem w wersjach
1.1, 1.5, 1.6, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0,3 .2
Opis: Stworzony w oparciu o emulator
QEMU, symulujący architekturę ARM.
Pozwala na uruchomienie całego systemu Android.
Apple iOS
Wymagania: iOS SDK
System operacyjny: Mac
Obsługiwane urządzenia: iPhone 3GS,
iPod Touch, iPhone 4, iPad
Opis: Pozwala na tworzenie i uruchamianie aplikacji na urządzenia z dwóch
rodzin: iPhone oraz iPad
Microsoft Windows Phone
Wymagania: Windows Phone SDK
System operacyjny: Windows (z wyłączeniem Windows XP, Server oraz maszyn wirtualnych)
Obsługiwane urządzenia: Wszystkie
pod kontrolą Windows Phone
Opis: Pozwala na tworzenie i uruchamianie aplikacji na urządzeniu z zainstalowanym Windows Phone 7. Domyślnie zintegrowane środowisko z Visual Studio.

Rysunek 3 Microsoft Windows Phone

Zalety

Wady

• Oszczędność – nie trzeba posiadać urządzeń z danym systemem
operacyjnym, zarówno do rozwoju
aplikacji jak i testowania
• Możliwość pracy nad aplikacjami
na różne platformy
• Projektowanie/testowanie aplikacji
dla różnych modeli urządzeń – bez
dodatkowych kosztów
• Wierne oddanie zachowania systemu urządzenia mobilnego i interakcji
z użytkownikiem

• Czasami występują niezgodności
zachowania aplikacji na urządzeniu
i emulatorze
• Aby mieć pewność poprawności
działania aplikacji, finalne testy należy przeprowadzić na docelowym
urządzeniu
• Wolniejsze działanie niż rzeczywiste urządzenie
• Nie wszystkie zasoby są dostępne (np. GPS, akcelerometry, GSM,
kamera)

Tabela 1 Zalety i wady podejścia opierającego się na emulatorach

Podsumowanie
Korzystając z emulatorów można podejść do automatyzacji testów w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku
standardowych aplikacji na platformy
PC. Posiadamy konkretny program, który
ma reagować w określony sposób. Akcje
użytkownika są przekazywane za pomocą standardowych akcji systemu (kliknięcia myszki, przerwania z klawiatury).
Reakcje badanego środowiska można
dokumentować za pomocą screen shotów.
W tabeli powyżej ujęto wszystkie podstawowe zalety i wady podejścia opierającego się na emulatorach.

Rysunek 2 Apple iOS
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Dokąd idziesz testowanie?
Autor: Radosław Smilgin

O Autorze:
Samodzielny konsultant, freelancer w
zakresie testowania oprogramowania,
trener szkoleń z zakresu testowania
oraz analizy wymagań. Właściciel portalu testerzy.pl oraz wymagania.net. Autor
publikacji z obszaru testowania i zapewniania jakości. Prelegent konferencji testerskich SJSI, PTI, SQAM, Free Test.
Akredytowany przez Stowarzyszenie
Jakości Systemów Informatycznych
trener ISTQB oraz tłumacz syllabusa
ISTQB Advanced.
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Jednym z ważniejszych wydarzeń
tegorocznego Testwarez był panel
dyskusyjny na temat „Dokąd idziesz
Testowanie?” mający na celu przeanalizowanie, co ważnego wydarzyło się
w testowaniu w ostatnim roku i co wydarzy się w kolejnych latach. Dyskusja
ta była o tyle szczególna, że potoczyła
się innym torem, niż założyłem jako
jej prowadzący.
Kiedy zaproponowałem SJSI panel na temat przeszłości i przyszłości testowania,
myślałem, że będzie to kolejna rozmowa
w wąskim (zazwyczaj tym samym) gronie
osób. Rozmowy wewnątrz Stowarzyszenia zawsze koncentrują wokół podobnych
tematów i dają zbliżone wnioski.
Tym razem było inaczej. W panelu wzięło
udział blisko 180 osób i każdy miał coś
innego do powiedzenia. Od razu założyłem, że nie będziemy rozmawiali o technologiach i narzędziach, aby nie zawężać grona dyskutantów i to się udało. Nie
chciałem również rozmawiać o ISTQB bo
temat jest wyświechtany i udało się nie
wspominać tej (ani innej) certyfikacji testerskiej. Założyłem sobie tematy, jakie
chciałem poruszyć, ale rozmowa potoczyła się własnym trybem i pojawiły się
nowe ciekawe wątki. Każdemu z nich
warto poświęcić trochę uwagi.
1) Wątek edukacji testerskiej. W poprzednim roku otwarto pierwsze podyplomowe studia z testowania oprogramowania
(w tym roku mamy kolejną edycję). Wro-

cławski Copernicus, przy pomocy środowiska testerskiego, zrealizował studia,
które wykształciły pierwszych testerów
oprogramowania.

mi zwinnymi. Jeśli udowodnią one swoją przydatność i skuteczność, to tester
oprogramowania w swoim klasycznym
ujęciu niestety nie utrzyma się na rynku.

Podczas rozmowy okazało się, że przedmioty testerskie, a nawet całe kursy testowania pojawiały się już wcześniej na
innych uczelniach. Szkoda, że nie dostały one wystarczającej promocji.

Zdaniem m.in. Wiktora Żołnowskiego z
testowka.pl, organizacje coraz rzadziej
szukają tzw. klikaczy, a coraz częściej
szukają u testerów umiejętności tworzenia lub czytania kodu. Zrozumienie
języków programowania i języków skryptowych pomaga w pisaniu testów jednostkowych, wspieraniu programistów w
wytwarzania kodu sterowanego testami
(TDD), w tworzeniu własnych testów automatycznych, albo narzędzi testerskich.
Widać było na sali zgodę, że choć testerzy czarnoskrzynkowi ciągle będą potrzebni, to niedługo mogą stanowić niszę.
Branża IT to ciągły rozwój, więc wraz z
jej zmianami musimy również i my się
zmieniać.

2) Wątek świadomościowy. Informacja
o tym przejęciu pojawiła się zarówno w
prasie branżowej, jak i biznesowej. Firma
TestBenefit została przejęta przez giełdową spółkę PGS. To zdarzenie, prezentowane podczas panelu przez twórcę TB,
Tomka Watrasa, było punktem wyjścia do
szerszej dyskusji na temat świadomości
testowania po stronie zarówno jego wytwórców, jak i odbiorców oprogramowania. Wiele przykładów pokazuje, że tak
zwany sektor publiczny powoli uświadamia sobie, że bez testowania i profesjonalnych odbiorów płaci za oprogramowanie, które nie jest mu potrzebne. Również
firmy dostarczające oprogramowanie
uświadamiają sobie, że podstawą nie
jest wyprodukowanie oprogramowania,
ale zbudowanie po stronie odbiorcy zaufania, co do jakości produktów. Nic się
do tego lepiej nie nadaje, jak właśnie testowanie. Rozmowę zakończyło podsumowanie, że większa świadomość jakości oprogramowania, to również estyma
dla naszej pracy.
3) Wątek modelu „płać za błąd”. Rozmowę w tym temacie otworzyło proste
pytanie: „Ilu z was słyszało o testuj.pl?”.
Duża ilość rąk w górze pokazała, że
platforma jest znana. W trakcie rozmowy okazało się również, że jest używana przez uczestników panelu. Dla osób
mniej uświadomionych Damian Szczurek
zaprezentował podwaliny koncepcji i jej
wartość biznesową. Dalsza dyskusja wykazała, że dla części ludzi w Polsce „testuj” stanowi dodatkową pracę i dodatkowe przychody, ale jest też źródłem nauki
testowania.
4) Wątek zwinny. To, jaka będzie rola testowania oprogramowania w kolejnych
latach, jest silnie powiązane z metodyka-

Rozmowa trwała długo i pojawiło się
w niej wiele ciekawych głosów. Jedna
uwaga szczególnie głęboko zapadła mi
w pamięć i będę pewnie pracował z tą
myślą jeszcze jakiś czas – „testowanie
w Polsce jest odtwórcze”. Autor (w tym
wypadku autor zbiorowy) miał na myśli
to, że w naszym kraju jedynie powiela się
i kopiuje wzorce, które na zachodzie są
już znane od dawna. Polskie testowanie
nie ma w sobie niczego nowatorskiego i
innowacyjnego. Jest kalką. Ale może to
również problem polskiej informatyki?
Mamy świetnych ludzi, ale realizują oni
się dopiero po tym, jak stąd wyjadą. Warto wspomnieć Adama Kolawę, który odszedł przedwcześnie (zmarł w wieku 54
lat), ale jego Automatic Error Prevention
i jego firma Parasoft powinny być wzorcem dla innych polskich przedsiębiorców
i firm.
Rozmowa na szczęście nie skończyła
się ogólnym płaczem nad rozlanym mlekiem, ale serią pomysłów co zrobić, aby
było lepiej. Granty SJSI na najlepsze pomysły na rozwój testowania są dobrym
punktem wyjścia do tego, aby przyszłoroczna dyskusja była jeszcze bardziej
optymistyczna.

Testwarez 2011

Inicjatywa SJSI - granty na
aktywizację środowiska
testerskiego
Jednym z celów SJSI jako
organizacji testerskiej, jest
czynne wspieranie środowiska testerów w Polsce.
W ramach tych działań,
SJSI postanowiło ustanowić granty dla projektów,
mających na celu zaktywizowanie przedstawicieli
społeczności QA. Projekty zostały przedstawiane przez pomysłodawców podczas tegorocznej konferencji Testwarez. Zwycięskie pomysły
wybraliście sami - uczestnicy konferencji głosowali na ich zdaniem
najlepsze projekty.
Trzy najlepsze pomysły otrzymają od SJSI granty po 30 000 PLN na
realizację.
Przedstawiamy projekty, które zdobyły najwięcej waszych głosów.
1. Pomysł nr 12 – Otwarte mistrzostwa Polski w testowaniu
2. Pomysł nr 4 – Seria darmowych (lub prawie darmowych) szkoleń prowadzonych w różnych miastach
3. Pomysł nr 10 –
Otwarte
laboratorium SJSI
Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na
szybkie
wdrożenie
inicjatyw w życie.
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Mistrzostwa
Polski w
testowaniu
oprogramowania
2012
Twórz z nami historię

Dołącz do zespołu
Szukamy wolontariuszy:
* grafika * autora/autorów aplikacji testowej * autora regulaminu *
Zgłoś wolę pomocy: kontakt@testerzy.pl
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Wkrótce Call for Papers!
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