CORE Nº1 - Kwiecień 2010

Testowanie

niebezpieczny zawód

Prawdziwe QA
Zapewnienie
“Jakości i wartości”

“Second Life”
jako sposób
rekrutacji testerów

Jak być lepszym
testerem?

ISTQB Software Testing
Foundation część #1
(Czym jest testowanie? Dlaczego jest konieczne? Czy już jestem testerem?)

Wprowadzenie
04 Witamy

Krystian Kaczor - Karolina Zmitrowicz
................................................................

04 Od redakcji

................................................................

05 Onas

Karolina Zmitrowicz
Krystian Kaczor

Zarządzanie
06 Second Life jako sposób
rekrutacji testerów

Gerald D. Everett, Patricia A. McQuaid
................................................................

11 Etyka testowania

Karolina Zmitrowicz
................................................................

14 Jak być lepszym testerem

Jan Sabak
................................................................

18 Wspólna praca dla jakości
– budowanie relacji z podwykonawcami

42 Tester oprogramowania –
niebezpieczny zawód?

Morten Hougaard
................................................................

46 Optymalne zarządzanie zadaniami testowymi przy użyciu
harmonogramu
“Critical Chain”
Szilagyi Ladislau
................................................................

49 ISTQB Software Testing
Foundation część #1

Krystian Kaczor
................................................................

54 System Oceny Zgodności
Oprogramowania

Radosław Hofman, SASO
................................................................

57 “Agile Testing: A Practical
Guide for Testers and Agile
Teams”

Krystian Kaczor
...............................................................

58 Skuteczne szkolenia w IT
Krystian Kaczor

INDEX

Ewa Nowicka, Łukasz Żebrowski

Jakość w projekcie
23 Systemy zarządzania
jakością, systemy zarządzania
środowiskiem etc. - projekty
ulepszenia efektywności i informatyzacji, czy tylko farsa?

Redakcja
Kwartalnik c0re (4 numery w roku)
jest wydawany przez gasq Service
GmbH.
Redaktor naczelny:
Karolina Zmitrowicz
karolina.zmitrowicz@coremag.eu

Stanislav Ogryzkov
................................................................

Redakcja w składzie:
Krystian Kaczor
krystian.kaczor@coremag.eu

Karolina Zmitrowicz, Krystian Kaczor
................................................................

27 Dojrzałość i pomiar procesu testowego
Nagaraj M Chandrashekhara

Adres korespondencyjny:
C0RE Magazine
c/o gasq Service GmbH
Kronacher Straße 41
96052 Bamberg
Germany

Inżynieria oprogramowania

Dział reklamy:
info@coremag.eu

24 Testowanie eksploracyjne

31 Prawdziwe QA: Zapewnienie “Jakości i wartości”

Tom Gilb
................................................................

33 Defect Life Cycle z
uwzględnieniem IEEE 1044
Krystian Kaczor

Testowanie oprogramowania
39 Przypadek testowy. Teoria i
praktyka

Radosław Smilgin
................................................................

Wszystkie znaki firmowe zawarte w
piśmie są własnością odpowiednich
firm.
Prawa autorskie:
Wszystkie opublikowane artykuły są
objęte prawem autorskim autora lub
przedsiębiorstwa. Wykorzystywanie
w innych publikacjach, kopiowanie lub
modyfikowanie zawartości artykułu
bez pisemnego upoważnienia autora
jest zabronione.
Osoby zainteresowane współpracą w
zakresie publikacji prosimy o kontakt:
info@coremag.eu

Wprowadzenie

Od redakcji
Przedstawiamy Państwu pierwszy numer
c0re. Znajdziecie w nim między innymi
publikacje z zakresu technik testowania,
zarządzania procesem jakości w projekcie IT oraz tak zwane artykuły „miękkie”
(dotyczące motywacji, rozwoju, psychologii zawodu).
W pierwszym numerze c0re polecamy:
• ISTQB Software Testing Foundation
Część #1. Pierwsza część kursu testowania opartego o wytyczne GASQ dla
poziomu ISTQB Foundation. Celem kursu jest zdobycie wiedzy niezbędnej do
przystąpienia go egzaminu ISTBQ Foundation Level. Autor w przystępny, poparty
przykładami sposób, przedstawia podstawowe pojęcia związane z testowaniem.
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• Prawdziwe QA - Zapewnienie “Jakości
i wartości” . Publikacja uznanego autorytetu w dziedzinie testowania i inżynierii oprogramowania, Toma Gilba. Autor
przedstawia swoją wizję QA - ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia
wartości, czyli tego, co determinuje jakość oprogramowania dla udziałowców
projektu IT. Autor wskazuje również, na
jakim poziomie organizacyjnym rozpoczyna się proces zapewnienia jakości wbrew powszechnym opiniom nie jest to
poziom zespołu QA!
• Testowanie – niebezpieczny zawód. Testowanie to nie tylko zabawa w szukanie
błędów. To również stres, ciągła presja
czasowa i wielka odpowiedzialność. Dowiedz się, jakie zagrożenia dla Twojego
zdrowia może powodować zbytnie angażowanie się w pracę QA. Artykuł powstał
na podstawie własnych doświadczeń i
przeżyć autora.
• Jak być lepszym testerem? Czyli - dlaczego chcemy być lepsi w tym, co robimy
i jakimi sposobami to osiągnąć? Autor
podaje sprawdzone i proste – lecz wymagające pewnej systematyczności i determinacji – metody samodoskonalenia się.
Artykuł polecamy wszystkim – od początkujących, po specjalistów z wieloletnim
doświadczeniem.
Życzymy miłej lektury!

Redakcja

O nas

Witamy!

Karolina Zmitrowicz
Karolina rozpoczęła pracę w IT od
stanowiska specjalisty QA w projekcie mającym na celu dostarczenie oprogramowania dla narodowego banku RPA. Kolejne projekty, i
kolejne aspekty pracy w jakości –
od testera, po menedżera testów
– pozwoliły Karolinie odkryć pasję:
zapewnienie jakości procesu i produktu.
Karolina zdobywała doświadczenie w międzynarodowych, dużych
projektach, wymagających nie tylko umiejętności efektywnego planowania zadań, ale i doskonałej
komunikacji interpersonalnej. W
trakcie projektów poznała proces

zarządzania jakością od samego
początku cyklu życia oprogramowania, aż po wdrożenie produkcyjne i utrzymywanie systemów i
opracowała własne metody doskonalenia procesu testowania oraz
najlepsze praktyki QA.
Obecnie Karolina pracuje jako
analityk biznesowy w projektach
realizowanych między innymi dla
największej polskiej instytucji ubezpieczeniowej. W pracy łączy aspekty analizy z wymaganiami jakościowymi produktu wykorzystując
doświadczenie zdobyte podczas
ponad 3 lat testowania.

Krystian Kaczor
W ciągu siedmiu lat pracy w IT,
Krystian zdobył wszechstronne doświadczenie w całym cyklu wytwarzania oprogramowania. Pracował
jako programista, wdrożeniowiec,
support, kontakt klienta, Scrum
Master, tester i test manager, dzięki
czemu patrzy na oprogramowanie
i proces jego wytwarzania z kilku
perspektyw i znajduje wspólny język zarówno z biznesem jak i IT.
Przełomowy w jego karierze okazał
się pierwszy międzynarodowy projekt w Szwecji, gdzie odkrył talent
do testowania. Teraz Krystian zrozumiał, że jego brak zadowolenia
z własnoręcznie napisanego kodu
i znajdowanie błędów w każdym
programie i urządzeniu, z którym
pracował nie jest dziwactwem – jest
to bardzo pożądana umiejętność
krytycznego spojrzenia na produkt
– testowanie. Wykonywanie już zaplanowanych czynności przestało

mu wystarczać, postanowił dowiedzieć się więcej i zdobył certyfikat
ISEB CTFL, zaczął czytać fachową
prasę i książki. Po trzech latach od
rozpoczęcia tej przygody Krystian
pracował jako Test Manager dla
jednej z największych firm telekomunikacyjnych. Spotkanie z framework’iem Scrum i metodyką Agile w
2006 zaowocowało zainteresowaniem tematem Quality Assurance
– Zapewnianiem Jakości i prowadzeniem zespołu w wymagającym
środowisku „zwinnych” technik.
Obecnie Krystian pracuje dla największego na świecie wydawnictwa
naukowego i jest odpowiedzialny za
tworzenie i zarządzanie procesem
testowania aplikacji webowych,
promowanie jakości oprogramowania oraz jako Scrum Master prowadzenie zespołu w dostarczaniu
nowych funkcjonalności zgodnie z
framework’iem Scrum.

Krystian Kaczor

Wprowadzenie

Przedstawiamy Państwu
c0re – darmowy magazyn w całości poświęcony tematyce testowania
oprogramowania oraz
jakości w IT.
Skąd taki pomysł? Koncepcja darmowego magazynu skupionego wokół tematyki jakościowej
pojawiła się kilka miesięcy temu – jako prosty
wniosek z obserwacji polskiego środowiska testerskiego. Mamy wielu doskonałych specjalistów w obszarze testowania
czy szeroko pojętego QA. Mamy kompetencje w zarządzaniu procesami i zarządzaniu jakością – pracownicy z Polski są
doceniani na całym świecie. Wielu – poza
działalnością ściśle zawodową – angażuje się w dodatkowe prace na rzecz jakości: publikacje, tworzenie blogów, aktywne dyskusje na forach, uczestnictwo
w konferencjach branżowych. Jednak
wszystko to gdzieś ginie, brak jest wspólnej „platformy” wymiany doświadczeń i
zdobywania wiedzy. Informacje i wiedza
są rozproszone po różnych serwisach,
czasem w ogóle nie udostępniane. Dlaczego zatem nie stworzyć narzędzia do
wymiany doświadczeń i informacji, by ludzie zajmujący się tematem jakości mogli
dzielić się nimi w jednym miejscu? Dlaczego nie zachęcić naszego, polskiego
środowiska do dzielenia się wiedzą – i
tym samym przyczyniania się do doskonalenia jakości ? Dlaczego nie pomóc
ludziom dopiero rozpoczynającym pracę
w QA zdobyć wiedzę i uczyć się od najlepszych specjalistów?
Na bazie powyższych pytań opracowaliśmy koncepcję c0re – magazynu tworzonego przez specjalistów dla specjalistów. Wcielenie pomysłu w życie nie było

jednak takie proste – brakowało ludzi podzielających pasję testowania i zapewnienia jakości, chętnych do bezinteresownej
pomocy ; brakowało instrumentów umożliwiających stworzenie i publikację magazynu… Prace przyspieszyły znacząco
dopiero wtedy, gdy organizacje SJSI oraz
GASQ zadeklarowały swoje wsparcie i
pomoc.
Ze strony SJSI pomoc polegała w głównej
mierze na propagowaniu koncepcji magazynu, aktywizacji polskiego środowiska
testerskiego oraz zdobywaniu publikacji
dla magazynu.
GASQ zajął się stroną techniczną i organizacyjną. Zadbał o widoczność c0re
w sieci zdobywając dla nas domenę coremag.eu i tworząc witrynę internetową,
rozwiązał problemy związane ze składem
i publikacją – zapewniając nam wsparcie
swoich projektantów i grafików.
Udział SJSI i GASQ w sukcesie przedsięwzięcia jest nie do przecenienia. I tak
– niemal po roku od pojawienia się koncepcji c0re – mamy zaszczyt przedstawić
wyniki naszej wspólnej pracy.
Mamy nadzieję, że magazyn spełni Państwa oczekiwania, zainspiruje do dalszego rozwoju oraz – przynajmniej w części
z Państwa – obudzi potrzebę dzielenia
się doświadczeniem. Liczymy na to, że
pomogą nam Państwo kształtować c0re
według Waszych potrzeb – przekazując
uwagi odnośnie zawartości magazynu,
dostarczając nowych pomysłów oraz propozycji. Zapraszamy do współpracy!

Redakcja
Karolina Zmitrowicz
Krystian Kaczor
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Zarządzanie

Zarządzanie

Second Life jako sposób
rekrutacji testerów
basic

intermediate
advanced
Abstrakt
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Środowisko testowe (sprzęt, oprogramowanie, narzędzia) są zazwyczaj zbyt
kosztowne, aby używać ich w procesie
rekrutacji. Większość testów bądź egzaminów przeprowadzanych w trakcie rekrutacji pokazuje poziom wiedzy testerskiej kandydata, ale niekoniecznie może
ukazać zdolność i umiejętności kandydata do rozwiązywania problemów. Artykuł ten proponuje zastosowanie niezbyt
kosztownej alternatywy w celu oceny
zdolności kandydata do rozwiązywania
problemów technicznych. Nasze podejście do tego zagadnienia wykorzystuje
wirtualne komputery, oprogramowanie
i narzędzia, które mogą być realnie wykorzystane przez kandydata na testera w
Second Life – wirtualnym świecie internetowym. Kandydaci mogą być oceniani
za pomocą strategii, która wykorzystuje
interaktywne środowisko 3D – wyjątkową
cechę świata wirtualnego. W taki sposób
kandydat na testera otrzymuje najbardziej wymagające i realistyczne zadanie
z jakim mógł się spotkać – nieco tylko
odbiegające od pracy na prawdziwym
sprzęcie i oprogramowaniu.

1. Problemy związane z rekrutacją
Kiedy w organizacji zachodzi potrzeba
rekrutacji testerów, tak spośród własnych
pracowników jak i spoza organizacji, liczba problemów może spowolnić, bądź nawet całkowicie zatrzymać proces rekrutacji. Niektóre z tych problemów pojawiają,
się gdy zachodzi potrzeba oceny pracownika pod kątem praktycznej przydatności w danej technologii. Inne przeszkody mogą wynikać z tego, iż przeważnie
duże organizacje nie potrafią dostrzec
różnic w predyspozycjach zawodowych
między testerami a programistami.

Autor: Gerald D. Everett, Patricia A. McQuaid
Tłumaczenie: Karolina Zmitrowicz, Bartłomiej Prędki

Technicznie rzecz biorąc, rola testera
polega na tym, iż powinien on posiadać
wystarczające kompetencje dotyczące
sprzętu i oprogramowania aby zapewnić
szeroki zakres praktycznych czynności
testerskich, które mogą być zaplanowane, przygotowane i wykonane. Jaki
może być lepszy sposób dla kandydata,
aby zademonstrować swoje umiejętności
niż dedykowane środowisko testowe?
Taki rodzaj praktycznej oceny kandydata
może jasno uzmysłowić osobie rekrutującej poziom przydatności i fachowości
przyszłego testera – używając do tego
mniejszej ilości scenariuszy.
Prawdą jest niestety, iż praktyczna ocena
testera podczas rekrutacji jest spotykana
dość rzadko, nawet gdy istnieją oczywiste korzyści z takiego właśnie postępowania. Typowym biznesowym argumentem przeciw takim praktykom jest to, że
koszt przygotowania i obsługi sprzętu,
oprogramowania i narzędzi przydatnych
do rekrutacji testerów jest dość duży.
Faktem jest – i stąd bierze się argument
biznesowy – że dedykowane, osobne
środowisko testowe w ramach dewelopmentu bywa czasem zbyt drogie – jednak dywagacje finansowo-biznesowe
leżą poza tematem tego artykułu.
Dobrą stroną pojawienia się i dojrzewania społeczności wirtualnych jest fakt, że
oferują one niedrogą alternatywę umożliwiającą stworzenie realnego środowiska
testowego dla potrzeb rekrutacyjnych.
Menedżerowie często mylą dobrego testera z innym technicznie uzdolnionym
pracownikiem w organizacji. Testy, bądź
egzaminy mogą pokazać jedynie zdolności logiczno-matematyczne. Litania
kandydata dotycząca sprzętu, który używał, programów, które napisał, oraz jego
zdolności przywódczych traktowana jest
pro forma. Posiadane certyfikaty, jeśli
organizacja jest świadoma ich istnienia,

mogą co najwyżej zostać „odhaczone”,
jako jedno z pierwszych pytań sprawdzających. Rzeczywiste możliwości testera
zazwyczaj ujawniają się dopiero po zatrudnieniu kandydata, jego pierwszych
zadaniach i ocenie przez bardziej doświadczonych współpracowników.
Organizacja zajmująca się testami na
pewno skorzystałaby z szerszej możliwości oceny kandydata w trakcie rekrutacji
włączając do oceny cztery właściwości
testera:
- Planowanie i wykonywanie testów
- Skłonności i umiejętności rozwiązywania problemów
- Wytrwałość w podejmowaniu wyzwań
technicznych
- Kreatywne myślenie
Jedynym sposobem oszacowania tych
zdolności jest poddanie kandydata próbie rozwiązania serii scenariuszy o rosnącym poziomie trudności. Scenariusze
te powinny nawiązywać do metod testowania i reprezentować wyzwania, które
wymagałyby od kandydata posiadania
wyżej wspomnianych cech. Mógłby to
być zestaw testów typowych i znanych
aplikacji i aplikacji podobnych do używanych w organizacji. Scenariusze książkowe w jakiś sposób mogą być efektywne,
jednak mają zauważalne ograniczenia w
ukazaniu zdolności testera w szerszym
zakresie. Oczywiście lepiej jest, gdy kandydat ma możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności na komputerze z zainstalowanymi odpowiednimi aplikacjami
i narzędziami – łatwiejsza jest wtedy ocena prawdziwych predyspozycji kandydata, szczególnie pod kątem tego, jakie
zdolności są preferowane.
Proponujemy tutaj użycie środowiska
testowego w wirtualnej społeczności
internetowej z uwagi na potencjalne
oszczędności w kosztach przygotowania

środowiska testowego. Połączenie wirtualnego środowiska testowego z efektywnymi scenariuszami rekrutacyjnymi
może być osiągnięte poprzez wdrożenie
obiektów w wirtualnym świecie, które
mogą być używane tak jak realny sprzęt,
oprogramowanie i narzędzia. Idąc dalej,
zachowanie obiektów może być odpowiednio zaprojektowane, aby reagować
poprawnie, bądź niepoprawnie w krytycznych momentach i w ten sposób uwidocznić konkretne cechy testera.
Wirtualne społeczności internetowe stały
się już ekonomicznie atrakcyjne do typowej rekrutacji w kilku większych korporacjach. Nurtować może jednak kwestia
efektywności wirtualnych światów w ocenie przydatności pod kątem technicznym.

2. Jakie typy stanowisk testo-wych można oceniać?
Działy IT potrzebują czasem znaleźć testerów o różnych zdolnościach i możliwościach. Wszystko zależy od tego, do
jakiego projektu, tak pod względem wielkości jak i rodzaju, są oni rekrutowani.
Wirtualne środowisko testowe razem z
odpowiednimi scenariuszami może być
używane do oceny czterech najważniejszych cech testerów, nawet mimo sporej
liczby kandydatów.
Możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że w dwóch przypadkach
ocena za pomocą wirtualnych narzędzi
może się nie sprawdzić. Kandydaci z minimalną i podstawową wiedzą, analitycy
z mniejszymi zdolnościami w obszarze
IT, zazwyczaj nie posiadają wystarczających możliwości i wiedzy aby poradzić
sobie nawet ze stosunkowo prostymi
scenariuszami i zadaniami. Dotyczy to
zarówno scenariuszy rzeczywistych, jak
i wirtualnych.
Kandydaci posiadający największe możliwości, wiedzę, doświadczenie i wrodzony instynkt, zazwyczaj nie są rekrutowani.
Są oni angażowani poprzez kontrakt, aby
dostarczyć specyficzną wiedzę ekspercką, w określonym czasie i w konkretnym
projekcie. Jednym z najkorzystniejszych
sposobów wykorzystania wiedzy takiego
konsultanta, jest jego pomoc w projektowaniu i walidacji scenariuszy przygotowanych dla innych kandydatów.
Stanowiska testerów wybrane dla potrzeb
rekrutacji to przeważnie: początkujący/
średnio zaawansowany/doświadczony

tester, test leader, specjalista ds. narzędzi testowych, specjalista ds. środowiska
testowego oraz menedżer testów. Zakres
scenariuszy może być tworzony od prostych procedur aż do kompleksowych
błędów wykrytych podczas testowania.
Taki zakres pozwala rekrutującemu położyć nacisk na konkretnie wymagane cechy i zdolności testera, zależnie od tego
na jakie stanowisko kandyduje.
Wraz z odpowiednim użyciem wirtualnych środowisk testowych i rozważnym
zaprojektowaniem scenariuszy, proces
rekrutacyjny może być rozszerzony o
inne stanowiska w organizacji, jak np.
programiści, administratorzy baz danych,
administratorzy sieci itp – niezależnie od
tego gdzie dane organizacje są zlokalizowane geograficznie. Jeśli rekrutacja
wewnętrzna nie jest uwarunkowana geograficznie, wtedy zewnętrzna rekrutacja
może być poszerzona o lokalizacje zwykle nie brane pod uwagę, ale korzystne
pod względem bliskości centrów kształcenia (jak np. uniwersytety) bądź też konkretną gałąź przemysłu mającą wpływ
na doświadczenie kandydata. Obecnie,
gdy organizacje IT często wykorzystują
testowanie off-shore, zdalna rekrutacja
wymagana dla skutecznych zespołów
off-shore, może być przeprowadzona za
pomocą wirtualnego środowiska testowego na poziomie efektywności wcześniej nieosiągalnym.

3. Strategie oceny kandydatów
Zanim zagłębimy się w dyskusję dotyczącą wirtualnych środowisk testowych
wspierających scenariusze używane do
oceny kandydatów, zanalizowane zostaną strategie oceny, które te właśnie scenariusze wykorzystują. Niepraktycznym
wydaje się projektowanie osobnego scenariusza do oceny konkretnych zdolności
testera na każdym poziomie zaawansowania. Serie scenariuszy jawią się jako
rozwiązanie praktyczne, łatwiejsze w
zarządzaniu i dostosowaniu do różnych
potrzeb organizacji. Wiarygodność tych
scenariuszy jest oparta na założonej
strukturze, w naszym przypadku składa
się ona z:
Strategie scenariuszy
1. Wykonywanie testów
2. Testowanie funkcjonalne
3. Testowanie wydajnościowe
3.1 Wykonywanie testów
Scenariusze zorientowane na wykony-

wanie testów mogą być raczej wykorzystane do oceny testerów na relatywnie
niższym poziomie doświadczenia. Istotnymi zagadnieniami dla kandydata mogą
być tu: uruchomienie sprzętu, narzędzi i
aplikacji. Umiejętności jakie mogą być w
tym przypadku oceniane to uruchamianie
i planowanie na poziomie podstawowym.
Czy tester posiada podstawową wiedzę
dotyczącą praktyk i technik testowania?
Czy tester stosuje się do dostępnych
instrukcji? Czy potrafi przedsięwziąć odpowiednie kroki, gdy w dokumentacji są
braki lub niejasności? Czy obawia się
technologii stosowanej podczas rekrutacji? Nacisk nie jest położony na analizę
bądź interpretację wyników – bardziej na
zdolność do osiągnięcia danych rezultatów z minimalną pomocą bardziej doświadczonych testerów.
3.2 Testowanie funkcjonalne
Scenariusze zorientowane na testowanie funkcjonalne mogą być wykorzystane do oceny testerów na różnych poziomach zaawansowania – szczególnie w
zakresie testów czarno-skrzynkowych.
Podnoszenie poziomu trudności może
być osiągnięte poprzez bardziej skomplikowane konfiguracje sprzętowe, serie
bardziej złożonych aplikacji oraz zestawy
scenariuszy wykorzystujących platformy
sprzętowe używane obecnie w organizacji. Kolejnym krokiem wykorzystania testów funkcjonalnych mogą być aplikacje
– dają one wyraźną przewagę w ocenie
kandydata pod kątem konkretnego projektu, nie zaś jedynie hipotetycznej sytuacji.
3.3 Testowanie wydajnościowe
Testowanie wydajnościowe może być
wykorzystane, podobnie jak testowanie funkcjonalne, do oceny testerów na
różnych poziomach zaawansowania. W
tym przypadku podnoszenie poziomu
trudności osiąga się poprzez sekwencję
kroków wykorzystującą testowanie funkcjonalne sprzętu i oprogramowania do:
stworzenia bazy scenariuszy wydajności
dla pojedynczych przypadków, zwiększenie ilości scenariuszy, aby pojedynczy
przypadek mógł zmusić system do pracy z granicach limitów wydajności oraz
poszerzenie bazy scenariuszy wraz z
obciążeniem pojedynczych przypadków
aby sprawdzić przydzielanie zasobów.

4. Wirtualne społeczności internetowe i ich interakcje
W połowie lat 90-tych pojawił się interne-
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Zarządzanie
towy fenomen, zwany „wirtualną społecznością internetową” (ang. Virtual Social
Word - VSW). W ciągu kolejnych 10 lat
rozwinął się w elektroniczne środowisko,
ekonomicznie opłacalne dla biznesu,
rozrywki i edukacji. Przegląd Wirtualnych
Społeczności (ang. Virtual Worlds Review – VWR) obecnie wyszczególnia 24
znaczące społeczności [5]. „Second Life”
jest jednym ze światów społecznościowych, który wciąż ma wyraźny wizerunek
w mediach zarówno ze względu na swoje mocne strony jak i problemy, które go
dotykają.

08

W skrócie, VSW jest trójwymiarowym
miejscem w cyberprzestrzeni umożliwiającym poruszanie się i działanie trójwymiarowym postaciom ludzkim zwanym
awatarami. Każdy awatar reprezentuje
użytkownika VSW będącego w danej
chwili online. Osoba ta „widzi” VSW poprzez swój awatar, który jest w stanie
poruszać się w wirtualnym środowisku,
wchodzić w interakcje z obiektami w
tym środowisku oraz z innymi awatarami (czyli innymi użytkownikami VSW
będącymi online). Ponieważ zaś każdy z
użytkowników wchodzi do swojej osobowości VSW przez internet, awatary które
„widzisz” i „słyszysz” są innymi użytkownikami, znajdującymi się fizycznie gdziekolwiek na świecie.
W momencie, w którym pisano niniejszy
artykuł, na świecie istniało ponad 17 milionów rezydentów (użytkowników) „Second Life”, przy czym 1 393 257 z nich
pojawiło się online jako awatary w ostatnich 60 dniach a 59 860 użytkowników
było online w swoich awatarach [6].
Najbardziej intrygująca opcja oceny rekrutacyjnej w VSQ wymaga stworzenia
i używania obiektów 3-D w środowisku
VSW. Awatary mogłyby wchodzić w
interakcje z tymi obiektami w pre-definiowalne sposoby a obiekty mogłyby
odpowiadać awatarom określonym (zakodowanym) zachowaniem. Wydaje się
to szczególnie przydatne w ocenie umiejętności technicznych – kiedy wirtualne
obiekty wyglądają i działają tak jak rzeczywiste środowisko, eliminując jednak
koszt i nakład pracy potrzebny do zakupu, konfiguracji i utrzymywania takiego
wyposażenia w pracowni komputerowej.

Zarządzanie
Strategia wirtualnego środowiska testowania (ang. Virtual Testing Environment
– VTE) maksymalizuje możliwości trójwymiarowego, interaktywnego środowiska, oferowanego w szczególności przez
VSW „Second Life” i daje kandydatowi na
testera najbardziej wymagające (a przy
tym realistyczne) zadania testowe, jakie
może on napotkać w rekrutującej organizacji. Rozwiązywanie problemu wysokości kosztu rekrutacji przez realizację
oceny kandydata za pomocą „papieru i
ołówka” jest kompletnie nieadekwatną
próbą odzwierciedlenia tego, jak kandydat będzie sprawdzał się jako tester
oprogramowania w pracy.
Rzecz jasna, bezpieczeństwo, autoryzacja i dostęp do środowiska testowania,
w którym utrzymywana jest integralność
danych testowych to kwestie, które powinny być w VTE rozwiązane w analogiczny sposób, jak w rzeczywistym środowisku testowym. Te aspekty są poza
zakresem niniejszej publikacji.
Podejście VTE wymaga pełnego wypełnienia laboratorium testowego (czyli
miejsca wykonywania testów) w “Second
Life” trójwymiarowymi obiektami komputerowymi, które wchodzą we wzajemne
interakcje przez aplikacje IT w sposób realistyczny i możliwy do zmierzenia przy
wykorzystaniu zbioru obiektów – narzędzi testowych. Do laboratorium wchodzi
pojedynczy kandydat na testera. Jego
zadaniem jest wykonanie przydzielonych
prac wymagających planowania testów,
wykonywania ich, analizy wyników oraz
raportowania potencjalnych problemów
I defektów – a wszystko to przy wykorzystaniu trójwymiarowych obiektów
komputerowych dostępnych w pracowni
testowej “Second Life”.

Do implementacji obiektów testowych w
pracowni “Second Life” zalecamy dwa
paradygmaty. Pierwszy to symulator zdarzeń. Symulatory zdarzeń znane są ze
swojej przydatności w przewidywaniu i
walidacji wyników stosowania różnorodnych technologii. Zaimplementowanie
trójwymiarowych obiektów testowych na
podstawie zbioru paramentów (jak szybkość CPU, rozmiar pamięci) umożliwi
standaryzację zachowania obiektu podczas pracy kandydata na testera.
Drugi paradygmat to wirtualne centrum
obliczeniowe Elastic Block Store (EBS)
używana przez Amazon Web Services
(AWS) [7]. EBS stanowi kombinację
Elastic Compute Cloud 2 (EC2) i składowania. EC2 umożliwia użytkownikowi
zdefiniowane grup wirtualnych maszyn
i utrzymywanie biblioteki instancji tych
maszyn. Aspektem paradygmatu AWS
interesującym nas w kontekście rekrutacji testerów, jest możliwość definiowania, zapisywania i ponownego użycia
tylu maszyn wirtualnych, o tylu różnych
charakterystykach operacyjnych i aplikacjach, ile tylko chcemy.
Wracając do naszej pracowni testowej w
„Second Life”, same obiekty testowe będą
posiadać standardowe skrypty stymulatora zdarzeń, które mogą być generowane przez bibliotekę parametrów obiektu
testowego. Skrypty te będą generowane
z poziomu narzędzia administracyjnego
podobnego do tego, jakie używa Amazon
dla grup EC2. Zrzut ekranu prototypu
VTE przedstawia Rysunek 1.

6. Narzędzia
VTE

administratora

Administrator VTE będzie potrzebował

5. Wirtualne środowisko testowania oprogramowania (VTE)
w “Second Life”
Rysunek 1 Prototyp VTE

trzech narzędzi: generatora scenariuszy, generatora skryptów „Second Life”
oraz narzędzia raportowania. Generator
nazwany jako VTE-ScnGen umożliwiłby
Administratorowi tworzenie i zarządzanie
biblioteką scenariuszy.
Przed stworzeniem pierwszych scenariuszy, Administrator VTE wykorzystywałby
VTE-ScnGen to utworzenia biblioteki
parametrów dla trzech typów obiektów
w wirtualnym środowisku testowym:
sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych (komputerów), aplikacji i narzędzi do testowania. Nowy scenariusz
projektowany jest na bazie wymagań
oceny kandydata, zestawu parametrów
komputera oraz parametrów narzędzi
testowych, które będą wykonane na wybranym sprzęcie i na wybranych aplikacjach.
Nasz zespół stworzył prototyp VTEScnGen wykorzystując Ruby on Rails z
bazą danych MySQL jako repozytorium
wszystkich bibliotek parametrów i scenariuszy. Niezależnie od metody programowania użytej do zaimplementowania
VTE-ScnGen, wynikiem VTE-ScnGen
jest opis i ustruktyruzowana kolekcja parametrów na scenariusz.
Generator skryptów “Second Life”, określony jako VTE-SLGen, służy Administratorowi VTE do tworzenia hardkodowanych skryptów symulatora zdarzeń, które
są importowane do obiektu komputerowego “Second Life”. W „Second Life” tłem
są wszystkie obiekty, które twój awatar
widzi i wchodzi w interakcje - w rzeczywistości są to trójwymiarowe obiekty zwane
primami. Sam w sobie prim nie robi nic
użytecznego – poza niezłym prezentowaniem się. Aby prim mógł wchodzić z
interakcje z awatarem lub wykonywał zadania, jakie zleci mu awatar, zadania te i
interakcje muszą być przetłumaczone na
skrypty języka Linden Scripting Language i zaimportowane do prima. Następnie taki prim z „załadowanymi” skryptami
wygląda i zachowuje się jak prawdziwy
samochód, łódź, samolot, narzędzie czy
też komputer.
Aby uzyskać użyteczne wirtualne środowisko testowe, Administrator VTE
przy wykorzystaniu VTE-SLGen tłumaczy określony scenariusz z produktów
VTE-ScnGen na skrypty „Second Life”
po czym importuje te skrypty do primów.
Następnie Administrator zapisuje prima
i skrypt dla późniejszego użycia przez
kandydata na testera.

Narzędzie do raportowania – VTE-ScnRpt
– umożliwia Administratorowi gromadzenie, analizowanie i raportowanie wyników
kandydata podczas prób zrealizowania
danego scenariusza. Głównym źródłem
informacji dla VTE-ScnRpt jest plik logu
aktywności tworzony przez skrypty symulatorów zdarzeń VTE. Log aktywności
jest dzielony na poszczególnych kandydatów – w VTE może być jednocześnie
wielu kandydatów, wykonujących różne
(lub te same) scenariusze w tym samym
czasie. Taki podział na jednostki umożliwia również gromadzenie wyników wielu sesji danego użytkownika w „Second
Life”. VTE-ScnRpt pozwala Administratorowi porównanie wyników kandydata
z pożądanymi rezultatami oraz przekazanie informacji o sukcesie danej osoby
do rekrutera. Rysunek 2 przedstawia
przepływ wykorzystania narzędzi przez
Administratora.

przez średniej liczebności grupę wolontariuszy reprezentujących różny poziom doświadczenia testera – od podstawowego,
do zaawansowanego (eksperta). Każdy
z wolontariuszy wykonuje trzy scenariusze w jednym obszarze strategicznym.
Dla przykładu: średnio doświadczony
wolontariusz będzie realizował scenariusze testów funkcjonalnych poziomu
podstawowego, średnio-zaawansowanego i zaawansowanego. Wolontariusz ten
powinien uzyskać bardzo dobre wyniki
na poziomie podstawowym, średnie do
dobrych na poziomie średnio-zaawansowanym i słabe na poziomie zaawansowanym. Taki wzór wyników wolontariuszy
powinien potwierdzać, iż „łatwy” scenariusz jest w rzeczy samej łatwy, średniozaawansowany oferuje nieco wyzwania
dla średnio doświadczonego testera, natomiast poziom zaawansowany wskazuje średnio-zaawansowanemu testerowi
pewne obszary do doskonalenia.
„Nie-testerzy” w grupie wolontariuszy
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Rysunek 2 : Przepływ narzędzi administracyjnych VTE

7. Proponowane środowisko
proceduralne
W tym rozdziale zaproponujemy środowisko proceduralne dla czynności wymaganych do wprowadzenia oceny kandydata
do VTE. Opracowaliśmy szczegółowy
plan dla ustanowienia wstępnego wirtualnego środowiska testowego, dla każdego
momentu, w którym kandydat na testera
wymaga oceny w VTE oraz do powtórzenia oceny co pół roku. Z powodu ograniczenia długości artykułu, nie umieścimy
tu pełnego opisu.
Rozdział ten opisuje nasze podejście do
ustanowienia podstawy oceny kandydata. Istnieją dwa powody, dla których warto
poświęcić czas na stworzenie podstawy
scenariusza VTE: walidacja i wiarygodność. Walidacja podstawy jest potwierdzeniem, że poziom oceny umiejętności
testera, który jest celem scenariusza został osiągnięty. Walidacja mierzona jest

pełnią rolę grupy kontrolnej. Wszystkie
scenariusze, niezależnie od poziomu i
trudności, powinny zawierać przeszkody
nie do przejścia dla tej grupy.

8. Koszt wirtualnego środowiska testowego
Mimo, że VTE “Second Life” nie jest
drogie w porównaniu do kosztu prawdziwego sprzętu i oprogramowania,
istnieją jednak koszty z nim związane,
które należy rozważyć. Jak w przypadku
większości środowisk obliczeniowych,
VTE wiąże się z jednorazowym kosztem
organizacji środowiska oraz okresowymi
kosztami wsparcia. Niektóre z tych kosztów są stałe, inne różnią się w zależności
od preferencji projektanta VTE i przewidywanej liczby kandydatów, którzy będą
wykorzystywać VTE.
Rekomendujemy umieszczanie VTE w

Zarządzanie
prywatnym regionie „Second Life”. Powód jest prosty – potrzeba ograniczenia
dostępu do VTE dla innych osób korzystających z „Second Life”. Kombinacja
zarządzania awatarem (ochrona hasłem)
oraz region prywatny gwarantuje, iż tylko
wybrane przez daną organizację awatary
będą mogły wejść do VTE.
Dodatkową korzyścią z wykupienia ziemi
do postawienia na niej budynków i obiektów VTE jest to, że firma może stworzyć
tam inne budowle i obiekty, do innych
aktywności np. do szkolenia nowych
pracowników, szkoleń kierownictwa,
spotkań organizacyjnych etc. Duże, międzynarodowe firmy zaczęły już używać
wirtualnych światów do takich celów. Jeden z autorów uczestniczył w firmowym
(międzynarodowym) seminarium gromadzącym 183 pracowników w prywatnym
regionie firmy. Ten sam autor wypromował prototyp nowej formy zatrudniania
w „Second Life” – by rozwiązać problem
rekrutacji w zróżnicowanej geograficznie
firmie autora.
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Stosując aktualny cennik „Second Life”,
oto jak przedstawia się szacunkowy koszt
stworzenia i działania VTE przy założeniu istnienia 5 kandydatów na testerów w

Zarządzanie
miesiącu [8]. Dla jednorazowego kosztu
organizacji środowiska koszt wyniesie 3
432 dolary, zaś roczne koszty wsparcia
to 3 972 dolary. Istnieją jeszcze dodatkowe koszty personelu nie uwzględnione w
powyższym rachunku – dwie osoby wymagane do działania VTE:
• Administrator VTE – wynagrodzenie na
średnim poziomie stawek technicznych
• Starszy ekspert testów (praca w niepełnym wymiarze godzin), którego rolą jest
opracowanie projektów i walidacji scenariuszy.
Koszt tych pracowników jest zależny od
firmy, która ich zatrudnia i nie wchodzi w
zakres naszych oszacowań.

9. Podsumowanie
Widzimy, że największe korporacje realizują projekty rekrutacyjne w “Second
Life”, ponieważ rekrutacja w wirtualnym
świecie jest tańsza i dociera do większej
liczby kandydatów. Korzyści te wynikają
z przeniesienia czynności rekrutacyjnych
ze świata rzeczywistego do wirtualnego.
Braki w obecnych procesach rekrutacyjnych – niemożność odpowiedniej oceny
technicznej kandydatów, takich jak testerzy – mogą być rozwiązane w świecie

wirtualnym. Nawet jeśli dodalibyśmy weryfikację technicznych umiejętności do
prawdziwych wywiadów „w cztery oczy”,to i tak podejście do rekrutacji oparte
o światy wirtualne pozostaje najtańszym
i najbardziej efektywnym sposobem na
ocenę kandydata.

Podziękowania autorskie
Autorzy chcieliby podziękować Ken’owi
Everett, Vice President of Engineering w
Zerk.Com w Seattle, Washington za jego
eksperckie wparcie w implementacji naszego generatora scenariuszy Virtual Testing Environment i generatora skryptów
w Ruby on Rails.
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Etyka testowania
basic
intermediate
advanced

Wprowadzenie

Chyba każdy pracujący w obszarze
zapewnienia i kontroli jakości przeżył
kiedyś dylemat – mówić o problemach,
czy nie? Informować klienta, że jakość
tworzonej aplikacji znacznie odbiega
od oczekiwań (i często zapewnień kierownictwa projektu ze strony dostawcy
oprogramowania)? Ulec presji developerów i Kierownika Projektu i „nie zauważać” pewnych błędów w testowanym
systemie? Skrócić czas testów i pominąć
pewne przypadki testowe, ponieważ z
powodu przeciągania się developmentu
„zabrakło czasu” na testy?
Osoba odpowiedzialna za testowanie –
czy ogólnie za Quality Assurance – w
projekcie często doświadcza dylematów
tego typu. Nieraz Kierownik Testów stawiany jest w sytuacji, w której zmuszany
jest do świadomej rezygnacji z sumiennego wykonania prac testowych i godzenia się na odstąpienie od założonego
Planu Jakości – na przykład wtedy, gdy
Kierownik Projektu „tnie” czas przeznaczony na wykonanie testów, aby zmieścić się w harmonogramie (zagrożonym
poprzez wynikłe w fazie analizy czy development opóźnienia).
Czy zawsze trzeba i powinno się ulegać
takim naciskom? Co lepsze – „spokój”
ze strony kierownictwa, czy świadomość rzetelnego wykonania swoich
obowiązków i dbania o dobro klienta? A
zapewnienie i weryfikacja jakości oprogramowania jest w istocie działaniem
w interesie klienta – co więcej, w większości przypadków jest obowiązkiem
dostawcy oprogramowania wymienionym w umowie o wykonanie systemu.
Obowiązkiem, który aż za często jest
wykonywany z niewystarczającą dbałością i spychany na dalszy plan. Wszak
testy są mniej ważne, niż np. development – to development tworzy system,
testerzy „tylko” mają go przeklikać. A jeśli nie zdążą – cóż, system i tak będzie
testował jeszcze klient.

Autor: Karolina Zmitrowicz

Jak Kierownik Testów powinien reagować na takie sytuacje? Odpowiedź na to
pytanie tkwi w samej definicji testowania
– a konkretnie, w celach postawionych
przed testami. Zgodnie z wszelkimi definicjami i źródłami, celem testowania
oprogramowania jest:
• znalezienie błędów w oprogramowaniu jeszcze przed wdrożeniem
• określenie, czy oprogramowanie
spełnia założenia (czy robi to co powinno)
Niektórzy dodają, że celem testowania
jest też maksymalizacja ilości i znaczenia (“severity”) znalezionych błędów na
wydanego dolara (czy w naszym przypadku złotówkę). W praktyce oznacza
to, że testować należy jak najwcześniej
– im później znajdujemy błąd, tym koszt
jego naprawy jest większy.
Jak więc widać, sama definicja testowania mówi nam, co powinniśmy robić i co
należy do zakresu naszych obowiązków
– czyli i etyki zawodowej.

Etyka? Ale o co chodzi?
Czym jest etyka (w kontekście niniejszego artykułu – etyka zawodowa)? Wikipedia podaje, że „pojęcie etyki zawodowej
odnosi się przede wszystkim do norm
postępowania danej grupy zawodowej
(np. nauczycieli). W tym sensie etyka
zawodowa jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy pedagoga, cele etyczne zawodu, normy postępowania w praktyce pedagogicznej
i typowe konflikty etyczne mogące się
pojawić w praktyce zawodowej”.
Etyka w pracy testera odnosi się do celów wykonywanej pracy – jakim jest zapewnienie i kontrola jakości oprogramowania (często również innych produktów
projektu, jak na przykład specyfikacji
systemu); norm postępowania – czyli
sposobów, w jakie tester powinien wykonywać swą pracę, by sprostać wymienionym celom; wreszcie – konfliktów
etycznych, które mogą zaistnieć w śro-

dowisku wykonywania pracy.
W praktyce etyka przejawia się głównie
w opisanych niżej aspektach.

Sumienność
Etyka to między innymi sumienna realizacja obowiązków (np. staranne
planowanie i projektowanie testów,
uwzględniające wszelkie możliwe źródła
informacji wejściowej – przykładowo nie
tylko dokumentację przypadków użycia,
ale i normy obowiązujące w określonym
zakresie, własne doświadczenie etc.).
Niektórzy traktują pracę jako nieprzyjemny obowiązek, który należy jak najszybciej (i często „byle jak”) wykonać i
„zapomnieć” o nim. Tymczasem etyka
zawodowa polega m.in. na wykonywaniu pracy z zaangażowaniem i tak, by jej
wyniki umożliwiały spełnienie postawionego przed określonym zadaniem celu.
Celem tworzenia przypadków testowych
jest zbudowanie projektu testów, umożliwiającego weryfikację aplikacji w jak
największym stopniu – nie osiągniemy
tego, tworząc przypadki „z grubsza” obejmujące funkcjonalność aplikacji. Projekt
testów musi być przemyślany i uwzględniać też aspekty, które nie wynikają bezpośrednio ze specyfikacji systemu, czy
też innych dokumentów stanowiących
podstawę testowania. W analizie często
jest tak, że niektórych rzeczy w ogóle
się nie opisuje, jako że są one poniekąd oczywiste (np. działanie przycisku
Wstecz, czy też proste operacje arytmetyczne) – co nie oznacza jednak, że
można pominąć ich weryfikację. Nie zawsze funkcje „oczywiste” będą poprawnie zaimplementowane – tester musi i to
przewidzieć.
Ponadto – pełna dokumentacja testów
pomaga nie tylko ich autorowi. Umożliwia również innym osobom dołączającym do zespołu testowego szybko i
sprawnie wdrożyć się do pracy (gdyż nie
muszą domyślać się luk w specyfikacji
testów – wszystko jest opisane precyzyjnie i kompletnie). Często dokumenta-
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cja testów przekazywana jest klientowi i
korzysta z niej jego zespół testowy. Im
lepsze będą nasze testy, tym efektywniej
będzie pracować zespół klienta – i tym
lepsze wrażenie sprawimy jakością naszej pracy.
Powyższy wywód nie oznacza konieczności dokumentowania wszystkich możliwych przypadków testowych – równie
dobrze można wspomóc się testami
eksploracyjnymi i ad hoc i niektóre testy
wykonywać bez dokumentacji. Ważne
jest jedynie, by zarejestrować wyniki takich nieformalnych testów i w razie konieczności (np. jeśli za pomocą pewnych
scenariuszy znajdziemy błąd krytyczny)
uzupełnić dokumentację przypadków testowych.
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Sumienność powinna przejawiać się
również w sposobie raportowania błędów. Raporty muszą być wykonane
starannie i wystarczająco dokładnie,
by programista otrzymujący zgłoszenie
błędu, wiedział, co jest problemem, jak
go odtworzyć i w jaki sposób powinien
być naprawiony. Nie wystarczy zgłosić,
że „ta funkcja nie działa” – po pierwsze,
funkcja może nie działać na wiele sposobów (np. wyszukiwarka – może nie znajdować wyników zgodnych z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania, może nie
znajdować wyników tylko dla kombinacji
pewnych kryteriów, a może w ogóle nic
nie znajdować – która z tych sytuacji jest
opisana błędem „funkcja nie działa”?);
po drugie niewystarczający opis problemu często skutkuje tym, że zgłoszenie
zostaje odrzucone (ponieważ programiści nie wiedzą, co autor miał na myśli)
i tym sposobem traci się cenny czas na
poprawienie treści zgłoszenia i ponowne
skierowanie go do naprawy. Prawidłowo skonstruowany opis problemu musi
zawierać co najmniej: podsumowanie
umożliwiające jednoznaczne określenie
rodzaju i zakresu błędu, dokładny opis
(czyli scenariusz reprodukcji defektu),
warunki początkowe oraz – wszędzie
tam, gdzie jest to istotne dla przebiegu
procesu – dane testowe.
Niezwykle istotna jest też odpowiednia klasyfikacja błędu – często testerzy
mają skłonność do określania każdego
defektu jako „ważny” lub wręcz „krytyczny” – ponieważ według nich nawet
drobna usterka musi być natychmiast
naprawiona, a z reguły błędy naprawiane są według priorytetu – co oznacza, że
błąd „mało ważny” będzie naprawiony
na samym końcu. Niewłaściwe określa-

Zarządzanie
nie priorytetu błędów wprowadza niepotrzebne konflikty i chaos – konflikty,
ponieważ programiści otrzymują dziesiątki krytycznych błędów sugerujących,
iż kondycja aplikacji jest bardzo słaba;
chaos – ponieważ tym sposobem fałszuje się stan faktyczny (i na przykład klient
mający wgląd do repozytorium błędów
widzi jedynie błędy wysokiego priorytetu
– co naturalną koleją rzeczy budzi jego
niepokój i wątpliwości, co do jakości prac
dostawcy).

Lojalność wobec klienta
Etyczny specjalista QA przejawia nastawienie „customer oriented” – klient jest
odbiorcą oprogramowania i oczekuje
produktu działającego zgodnie z wymaganiami i stabilnego. Obowiązkiem
testera jest możliwie najdokładniej zweryfikować aplikację i znaleźć możliwie
najwięcej błędów, które z kolei zostają
przekazane do naprawy. Naciski w rodzaju prób skrócenia czasu przeznaczonego na testy, godzą w interesy klienta
– gdyż z dużym prawdopodobieństwem
spowodują, że niektóre (często nawet
krytyczne) błędy nie zostaną znalezione przez zespół testowy… a odkryje je
klient – czym rzecz jasna nie będzie zachwycony. Zadaniem testera – a właściwie Kierownika Testów, opierającego się
na opinii swojego zespołu – jest przekonanie kierownictwa projektu, że pomysł
z „cięciem testów” nie jest najszczęśliwszy i może jedynie przyczynić się do
niezadowolenia i rozczarowania klienta
po oddaniu mu systemu. Jeśli zaś argumenty za utrzymaniem zaplanowanego
czasu testów nie skutkują – Kierownik
Testów powinien nalegać przynajmniej
na poinformowanie klienta o zaistniałej
sytuacji i przekazaniu mu informacji o
tym, co przetestowano i z jakimi wynikami, a czego nie – da to klientowi pewien
podgląd na sytuację i wskazówki, gdzie
może spodziewać się problemów.
Często zdarza się również, że development decyduje, iż określone zgłoszone
błędy nie są naprawiane. Dlaczego?
Ponieważ: nie ma czasu, błąd ma niski
(wg oceny programisty) priorytet, błąd
nie jest błędem (bardzo częsty argument
ze strony programistów). Zadaniem Kierownika Testów jest rozwiązywanie tego
typu problemów. Jak?
Jeśli błąd nie jest naprawiany z powodu
braku czasu, Kierownik Testów powinien
poinformować Kierownika Projektu o za-

istniałej sytuacji i zasugerować przedłużenie czasu naprawy błędów – lub przydzielenie dodatkowych zasobów do tego
zadania. Jednym z celów zespołu testowego jest znajdowanie błędów – jednak
jeśli owe błędy nie są naprawiane – sens
pracy staje pod znakiem zapytania.
Jeżeli błąd nie jest naprawiany ponieważ wg programisty ma on niski priorytet (choć my uważamy inaczej), należy
w pierwszej kolejności omówić sprawę
z tym programistą i wyjaśnić wątpliwości. Często zdarza się, że developerzy
nie są świadomi ryzyka biznesowego
związanego z określonym błędem (np.
dla programisty jakiś błąd jest tylko brakiem walidacji – dla klienta będzie to defekt krytyczny umożliwiający wykonanie
niedozwolonej operacji finansowej w
systemie) i dlatego warto porozmawiać
i uświadomić im potencjalne zagrożenie. Mogą też być nieświadomi logiki,
jaką przeciętny użytkownik kieruje się
korzystając z aplikacji. Mogą to też
być kwestie użyteczności (usability) –
może niezbyt istotne z punktu widzenia
poprawności biznesowej aplikacji, lecz
mające duże znaczenie dla użytkownika
końcowego.
Natomiast jeżeli zgłoszony błąd „wisi”
z adnotacją, że zdaniem programistów
nie jest to błąd, należy wpierw wyjaśnić
rozbieżności w interpretacji zachowania
systemu (dla testera coś jest ewidentnym błędem, dla programisty – nie).
Najlepszym na to sposobem jest weryfikacja specyfikacji systemu – jeżeli
system zachowuje się w sposób opisany
w dokumentacji, a tester nadal uważa,
że działanie to jest błędne, Kierownik
Testów powinien przekazać problem
do rozwiązania analitykom. Często w
wyniku takiej akcji okazuje się, że specyfikacja zawiera poważne błędy. Dzięki interwencji testera mogą one zostać
naprawione, a następnie może być poprawiona implementacja – co w efekcie
daje nie tylko lepszą jakość systemu, ale
i dokumentacji projektowej.

Uczciwość
Etyka oznacza uczciwość – względem
współpracowników, szefów, klienta. O
problemach mówi się otwarcie, nie próbuje ich zatajać, czy też zrzucać odpowiedzialność na innych. Kierownik
Testów odpowiada za pracę swojego zespołu przed Kierownikiem Projektu oraz
często bezpośrednio przed klientem.

nia integralności systemów informatycznych żadnych podmiotów, nawet jeśli są
to podmioty konkurencyjne do jego zleceniodawcy lub pracodawcy.

7.Informatyk prowadzący działalność
dydaktyczną, przy prezentacji konkretnego produktu zawsze stara się wspomnieć o istnieniu alternatywnych produktów o analogicznej funkcjonalności oraz
przeznaczeniu.
8.Informatyk prowadzący działalność
naukową lub badawczo-rozwojową, zawsze powinien wyraźnie oddzielać wiedzę pewną i już udowodnioną od przyjmowanych przez siebie założeń.
Musi być lojalny i uczciwy w stosunku
do wszystkich tych stron – co nieraz jest
niezwykle trudne i wymaga umiejętności
negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów. Nie tylko powinien dbać o komfort
pracy swoich podwładnych i określenie
jasnych celów i zasad zadań stawianych
przed nimi, ale i uczciwie informować o
problemach, reagować na nieprawidłowości oraz błędy.
Analogicznie w przypadku relacji z przełożonymi czy klientem – lepiej otwarcie
mówić o problemach związanych z pracami testowymi, niż je ukrywać i liczyć,
że „sprawa się nie wyda”. Na przykład –
jeśli Kierownik Testów wie, że w określonym przez harmonogram czasie nie jest
możliwe wykonanie wszystkich zaplanowanych prac – albo jakość wykonania nie
będzie wystarczająca – powinien szczerze poinformować o tym kierownictwo
projektu. Czasem argumenty (zwłaszcza
jeśli są przedstawione w odpowiednio
przekonujący sposób) odnoszą pożądany skutek i harmonogram ulega modyfikacji. Lecz nawet jeśli skończy się
tylko na rozmowie bez zmiany planu
testowania, przynajmniej kierownictwo
jest świadomie ryzyka związanego z nie
dość staranną realizacją testów (czyli
zazwyczaj ryzyka pominięcia błędów,
braku pokrycia testów w wymaganym
stopniu etc.). O takim ryzyku powinien
być również poinformowany klient – nie
ma nic gorszego, niż trzymanie klienta
w przekonaniu, że aplikacja, którą otrzyma do testów – lub użytkowania – działa
poprawnie, a w praktyce okazuje się, że
wręcz przeciwnie: roi się w niej od błędów. Taka sytuacja nie tylko irytuje klienta, ale i podważa wiarygodność dostawcy oprogramowania.

Kodeks etyczny zawodu informatyka wg DIS (zaczerpnięte z
http://www.dis.waw.pl)
W szeroko rozumianym zawodzie informatyka – nie tylko testera – powinien
obowiązywać określony kodeks etyczny.
Podjęto już próbę jego stworzenia. Postulaty przedstawione są poniżej.

1.Informatyka jest wiedzą służebną wobec jej różnorodnych zastosowań dziedzinowych. Ma pomagać w rozwoju tych
dziedzin, a nie przeszkadzać im.
2.Narzędzia i algorytmy informatyki nie
stanowią celu, lecz są środkiem mającym przede wszystkim rozwiązywać stawiane jej problemy; z poszanowaniem
zasad logiki, praw człowieka, jego środowiska naturalnego, ergonomii, ekonomii,
poprawności językowej, norm jakości
oraz specyfiki dziedzin szczegółowych.
3.Informatyk stale doskonali swoją wiedzę. Jednocześnie zawsze przedstawia
swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe zgodnie ze stanem aktualnym.
Podobnie postępuje z produktami, które
prezentuje klientowi.
4.Informatyk wzorowo szanuje własność intelektualną. Powstrzymuje się
od kopiowania oprogramowania nawet
nie chronionego prawem, jeśli nie ma do
niego wystarczających uprawnień.
5.Informatyk szanuje prawa majątkowe swojego pracodawcy lub klienta do
informacji zawartych w jego systemach
informatycznych. W szczególności nie
udostępnia tych informacji osobom nie
upoważnionym.
6.Informatyk nie podejmuje się narusza-

9.Informatyk zawsze mówi swojemu
klientowi prawdę o przewidywaniach
kosztów oraz przypuszczalnym czasie
trwania analizowanego przez siebie projektu lub przedsięwzięcia znajdującego
się już w fazie realizacji.
10.Informatyk nie podejmuje się rów-

nocześnie prac u kilku zleceniodawców,
których interesy mogłyby być ze sobą
sprzeczne.

11.Informatyk stara się unikać w przedsięwzięciach jednoczesnego pełnienia
ról wzajemnie opozycyjnych: np. zleceniodawcy-zleceniobiorcy, podwykonawcy-kontrolera, programisty-testera itp.
Kodeks został opracowany przez DiS,
w dniu 6.11.2000. Propozycja ta został
skierowana do środowisk profesjonalistów informatyki polskiej, przede wszystkim PTI; jednakże do dziś środowiska
te nie przyjęły żadnej propozycji kodeksu
etycznego. Ciekawe dlaczego?
Podsumowanie
W każdym zawodzie ważne są nie tylko
umiejętności i doświadczenie, ale i stosowanie się pracownika do zasad obowiązującej w danej branży etyki. Nawet
najlepszy specjalista nie będzie „wartością dodaną”, jeżeli nie wykazuje zaangażowania w to, co robi i nie przykłada
do tego odpowiedniej wagi.
W zawodzie testera, czy specjalisty QA
zaangażowanie takie jest szczególnie
ważne – gdyż pracownik działu jakości
ma dbać o jakość „własności” klienta,
jaką jest produkowany system informatyczny. Obowiązkiem testera jest wykonywanie pracy z należytą starannością –
czyli nie tylko realizacja zaplanowanych
działań i informowanie o ich wynikach,
ale i reagowanie na potencjalne i realne
problemy mogące zagrozić jakości produktu.
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Jak być lepszym
testerem
basic
intermediate
advanced
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Abstrakt

Członek zarządu Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.
Ekspert w dziedzinie zapewnienia jakości systemów informatycznych, wykonywania oraz organizacji testów. Od
kilkunastu lat zajmuje się testowaniem
oraz niezawodnością oprogramowania
i sprzętu komputerowego. Jest absolwentem Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej. Pracując dla
firm Matrix.pl oraz IMPAQ zorganizował
i kierował działami zapewnienia jakości.
Obecnie pracuje w firmie Infovide-Matrix
SA, gdzie zajmuje się organizowaniem
zapewnienia jakości oraz testowaniem
w projektach informatycznych. Prowadzi
szkolenia z testowania, jest akredytowanym trenerem kursów przygotowujących
do egzaminu ISTQB Foundation Certificate. Pracował również jako nauczyciel
przedmiotów związanych z elektroniką
i informatyką. Działa czynnie na rzecz
propagowania wiedzy i kultury jakości
produkcji oprogramowania.

W poniższym artykule zawartych jest kilka pomysłów dotyczących bycia lepszym
testerem, a także tego, co się tym wiąże
i co oznacza. Kto może i kto powinien
być lepszym testerem? Dlaczego niektórzy wciąż chcą być w swojej pracy coraz
lepszymi? Artykuł koncentruje się na rozwoju osobistym, w cieniu pozostawiając
szkolenia i kursy. Są cechy, które tester
powinien posiadać, a których nie da się
wyuczyć na kursach. Jak w takim razie
owe cechy posiąść i rozwijać?

Tłumaczenie: Bartłomiej Prędki

Wstęp – cechy testera

Firmy i organizacje zawsze będą potrzebować lepszych pracowników, szczególnie teraz gdy kryzys ekonomiczny daje
się mocno we znaki. Czy jest możliwe
zmotywowanie ludzi do samorozwoju?
Jeśli tak – w jaki sposób to zrobić? W artykule opiszemy, za pomocą jakich sposoby sposobów organizacje mogą umożliwić i ułatwić testerom rozwój osobisty,
czego efektem są korzyści – tak dla pracodawcy jak i dla pracownika.

gorie, mianowicie:
• wiedza na temat procesu i technik testowych
• wiedza techniczna
• wiedza dotycząca systemu/środowiska
testowego
•cechy osobiste
Część z tych umiejętności (np. wiedzę
na temat procesu bądź środowiska)
można pogłębić w trakcie szkoleń, lecz
pozostałe umiejętności nabywa się wraz
z doświadczeniem i pracą w projektach.
Wciąż jednak bycie dobrym testerem
wymaga posiadania określonych cech
osobistych.
ISTQB Foundation Level Syllabus wymienia następujące cechy dobrego testera:
• ciekawość
• zawodowy pesymizm
• “krytyczne oko”
• skupienie na szczegółach
•dobra współpraca z programistami
• testowanie oparte na doświadczeniu
Można by polemizować co jest ważniejsze – wiedza na temat testowania czy
tzw. cechy „miękkie”. Część menedżerów
wierzy, że mogą wziąć kogokolwiek z potencjałem do bycia testerem (np. osobę
posiadającą wymienione wyżej cechy) i
zrobić z takiej osoby dobrego testera.

Bycie dobrym testerem i prawidłowe wykonywanie testów może mieć wielorakie
znaczenie. W trakcie testów pojawia się
wiele zadań i czasem mogą one wymagać dość zróżnicowanej wiedzy. Skoncentrujemy się na roli testera, jako osoby
odpowiedzialnej za analizę, projektowanie i implementację testów, a także ich
wykonywanie oraz raportowanie rezultatów. Zagadnienia z zakresu zarządzania
testami nie będą szerzej omawiane – temat ten jest nieco bardziej skomplikowany, aczkolwiek można wyciągnąć pewne
ogólne wnioski na podstawie poniższego
tekstu.

Po co być lepszym testerem?

Wiedza i umiejętności potrzebne testerowi mogą być podzielone na cztery kate-

Znane powiedzenie mówi, że ten kto nie
idzie do przodu, cofa się. Systemy, które

Odpowiedzi na pytanie, co jest ważniejsze nie ma w tym artykule – jest on
skierowany raczej do osób, które już są
testerami bądź chcą się w tym kierunku
dalej rozwijać, a także do tych, którzy nie
czują że powinni iść do przodu i być coraz lepszym.

testujemy i technologie, których używamy są z dnia na dzień bardziej złożone.
Szeroko rozumiane programowanie jest
wciąż w fazie rozwoju, stąd też każdego
roku pojawiają się nowe techniki, metodologie, a także i narzędzia. Testowanie
jest pewnego rodzaju zbiorem czynności, które zazwyczaj są częścią większego projektu. W fazie planowania testów
zawsze próbuje się dopasować zadania
typowo testowe do projektu i metodologii tam stosowanych (patrz V-model oraz
W-model). Jeśli sam projekt i metodologie w nim stosowane rozwijają się i idą
naprzód, również metodologie testowania muszą podążać w tym kierunku.
Co więcej, organizacje, w których pracujemy także rozwijają się. Konkurencja to
także rozwój – jeśli pozwolimy sobie na
to, że każdą rzecz będziemy wykonywać
w sposób, w który zawsze ją wykonywaliśmy – inni po prostu przebiją nas proponując niższą cenę i krótszy czas realizacji projektu.
Wspomniane wyżej czynniki są niejako poza zakresem testowania. Jednak
część z cech dobrego testera (np. krytyczne „oko” i ciekawość) mogą w ciągły
sposób motywować do nauki, rozwoju i
zdobywania wiedzy.
Proces testowania przez ostatnie lata
stawał się coraz bardziej widoczny, a co
za tym idzie, dostrzegany. Zostały opracowane i dostarczone nowe standardy i
różnego rodzaju wsparcie dla testerów
(np. Syllabus ISTQB, norma ISO/IEC
29119). Pojawiają się nowe narzędzia,
które wspierają testowanie – do samych
zaś testerów należy poznanie, sprawdzenie tych narzędzi pod kątem ich przydatności. To także jest forma rozwoju
osobistego.
Jest wiele powodów dla których testerzy
powinni się rozwijać. Niektóre z nich nie
dotyczą bezpośrednio samego testowania, inne są jego esencją. Co ważne jednak, wszystkie te czynniki są ważne do
rozwoju kariery testera. Mówiąc krótko
– chcieć to móc. Sposobów na zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności jest
wiele. W następnym rozdziale omówimy
niektóre z nich.

Rozwój testera.
Jak już zostało wspomniane w poprzednim rozdziale – każdy tester musi się rozwijać – uczyć nowych technik, narzędzi

etc. Jest wiele sposobów, aby swoją wiedzę poszerzać. Najczęściej są to:
• kursy
• konferencje
• książki i artykuły
• doświadczenie nabywane w projektach
Kursy mogą poszerzać wiedzę, pokazują
także pewne doświadczenie i spostrzeżenia przekazane przez osobę prowadzącą
dany kurs. Kursy przygotowują również
do egzaminów, których zdanie nierzadko
owocuje otrzymaniem certyfikatu. Kursy
prowadzone w formie ćwiczeń pomagają podnosić umiejętności w stosowaniu
technik i narzędzi. Niektóre cechy, jak
np. asertywność mogą być rozwijane tylko podczas ćwiczeń.
Równie ważne są inne formy rozwoju i
zdobywania wiedzy, jak np. konferencje.
Podczas tego typu spotkań istnieje możliwość wymiany doświadczeń, a także
omówienia problemów i ich rozwiązań.
Każda organizacja powinna posiadać
plan rozwoju pracownika, aby zrównoważyć jego aktywność pomiędzy pracą
w projekcie i rozwojem osobistym. Trudno powiedzieć, jak dużo własnego czasu powinno się poświęcić na rozwijanie
umiejętności zawodowych. Im więcej
pracy zostanie wykonanej w projekcie,
tym większy będzie zysk dla organizacji w krótkim okresie czasu. Jednak w
dłuższym czasie brak możliwości rozwoju może skutkować brakiem motywacji i
spowodować, że metody pracy okażą się
przestarzałe. Jeśli nie ma planu rozwoju,
bądź też żaden menedżer nie czuwa nad
realizacją takiego planu, cały dostępny czas jest wykorzystany na bieżący
projekt, natomiast w ogóle nie ma czasu na jakikolwiek rozwój. Taka sytuacja
powoduje stagnację i nawet znudzenie,
a po pewnym czasie może się okazać,
że ci, dla których kariera jest ważna zaczną szukać możliwości rozwoju gdzie
indziej.
W czasie tworzenia planu rozwoju i zadań z nim związanych należy mieć na
uwadze, iż powinny być one sformułowane w prawidłowy sposób. Przykładem
może być użycie techniki wytyczania celów SMART, według której plany i zadania powinny być:
• specyficzne, szczegółowe
• mierzalne
• akceptowalne, atrakcyjne, ambitne
• realistyczne
• terminowe

W książce „The One Minute Manager”[3]
można znaleźć bardzo przydatne techniki definiowania celów.
Najważniejszym czynnikiem w definiowaniu planów i zadań jest ich stopień
trudności. Zbyt proste zadania mogą być
nudne i tak naprawdę nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Z drugiej strony zadania zbyt trudne, skomplikowane mogą
powodować frustrację, demotywować i w
efekcie wcale nie pomagać w rozwijaniu
umiejętności i pogłębianiu wiedzy..
Ludzie zazwyczaj mają trzy strefy kompetencji:
• Strefa komfortu
• Strefa rozwoju (dyskomfortu)
• Strefa paniki
Jeśli tester otrzymuje zadania ze strefy
komfortu, jest w stanie wykonywać je dobrze i terminowo. Jednakże praca w tej
strefie po pewnym czasie staje się nudna i nie rozwija umiejętności. Co więcej,
nudna praca może być wykonywana bez
należytej uwagi, czego skutkiem mogą
być przeoczone błędy.
Zbyt trudne zadania mogą u niektórych
osób wprowadzać element paniki, co
z kolei może powodować pewnego rodzaju obawy co do wykonywanej pracy
– w tym przypadku przydzielone zadania
mogą być wykonywane nieodpowiednio,
a taka sytuacja zwiększa ryzyko niepowodzenia projektu.
Aby zapewnić wystarczający poziom motywacji, ciekawości, dokładności i innych
pożądanych cech – a także, by umożliwić odpowiedni rozwój – tester powinien
otrzymywać zadania ze strefy dyskomfortu. Zadania te powinny wymagać
więcej niż to, co jest dla testera proste
i bezpieczne, ale też nie za dużo, aby u
danej osoby nie wywołać negatywnego
nastawienia.
Jeśli tester pracuje w strefie komfortu, to
oczywiście jego praca jest łatwa i przyjemna, aczkolwiek nie podnosi poziomu
kompetencji. Aby zapewnić należyty poziom rozwoju, tester powinien wyjść ze
strefy komfortu i próbować realizować
zadania spoza tej strefy.

Rozważna praktyka
Jak najlepsze wykonywanie swojej pracy nie wystarczy, aby stać się lepszym
testerem. Do rozwoju potrzebny jest cel
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Zarządzanie
i plan jego osiągnięcia – oczywiście cel
powinien być zdefiniowany w strefie dyskomfortu. Codzienne ćwiczenia uzupełniające formalne szkolenia mogą pomóc
w rozwoju i dać nowe znaczenie rutynowo wykonywanym zadaniom..

cji nie istnieje, zawsze można ćwiczyć
rozwój poprzez rozważną praktykę. Jednakże posiadanie mentorów daje lepsze
rezultaty, gdyż mentor pomaga wybierać
odpowiednie cele, może też oceniać wyniki ćwiczeń i wskazywać słabe punkty.

Geoff Colvin w swojej książce [4] opisuje
odpowiednią praktykę – codzienne ćwiczenia prowadzące do ciągłego rozwoju.
Wymaga to oczywiście poświęceń i cierpliwości, ale może zapewnić, że osoba
poświęcająca na to czas na pewno będzie się w wymaganym obszarze rozwijać.

Aby stosować rozważną praktykę, należy
zadbać o kilka krytycznych elementów.
Należy ją odpowiednio przygotować,
monitorować, a w efekcie wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Patrząc na mistrzów szachowych, muzyków, sportowców można w pewien sposób próbować ich naśladować i rozwijać
swoje umiejętności. Należy jednak pamiętać, że nie każde ćwiczenie musi powodować rozwój. Rozważną i odpowiednią praktykę powinno cechować szereg
odpowiednich cech:
• świadomie wywierana presja rozwoju
• codzienne ćwiczenia
• wysoki priorytet ćwiczeń
• wysoki poziom trudności
• niekoniecznie satysfakcjonujące ćwiczenia
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Nie ma sposobu, aby zmotywować ludzi
do ciężkiej pracy w celu rozwijania się.
Impuls powinien wynikać z wewnętrznej
motywacji. Rolą menedżera osób, które chcą się rozwijać, jest umożliwienie
tego w ramach organizacji, a także, jeśli
zachodzi taka potrzeba, bycie dla nich
mentorem.
W organizacji może istnieć przemyślana
praktyka , trudno jest jednak ją zastosować. Zazwyczaj czasowa ocena pracownika (najczęściej kwartalna, półroczna,
bądź roczna) raczej ukrywa rzeczywiste problemy pracownika, koncentrując
się bardziej na wypełnianiu formularzy i
taktycznym ulokowaniu na korporacyjnej
drabinie kariery i widełek płacowych.
Aby wdrożyć codzienną praktykę rozwoju organizacje powinny zauważyć,
że najlepszym sposobem motywacji do
rozwoju jest inspiracja, a nie rozkaz. Aby
to osiągnąć organizacje muszą posiadać kulturę korporacyjną, która pozwala
i promuje rozwój osobisty. Powinna także zostać wybrana grupa pracowników,
którzy będą mentorami dla innych – aby
dzielić się doświadczeniem i oceniać rozwój swoich podopiecznych.
Nawet jeśli pozycja mentora w organiza-

Przed rozpoczęciem pracy.
Przed rozpoczęciem pracy należy ocenić swoje przekonania i poglądy na pracę. Trzeba wierzyć, że praca i praktyka
przynoszą wymierne korzyści – pomagają rozwijać siebie i swoją karierę, co
oczywiście podnosi poziom kwalifikacji.
Kluczowe znaczenie ma także wiara we
własną skuteczność, w to, że jesteśmy w
stanie zmierzyć się i podołać zadaniom,
które na nas czekają.
Przed rozpoczęciem dnia pracy należy
ustalić sobie cel na dziś. Cel powinien być
zgodny z techniką SMART, a dodatkowo
wykraczać poza strefę komfortu do strefy
rozwoju – należy jednak uważać, żeby
nie pójść za daleko i w efekcie wpaść
w strefę paniki. Pamiętajmy – najsłabsi
nie wytyczają sobie celów i żyją w strefie
komfortu. Przeciętni ustalają sobie cele,
które dają natychmiastowe rezultaty.
Najlepsi ustalają cele, które umożliwiają
rozwój własny, a także poprawę metod i
procesów.
Po tym, jak zostanie ustalony cel na dziś,
należy ustalić plan osiągnięcia go za pomocą przydzielonych zadań. Jeśli mamy
swojego mentora, może on pomóc w
ustaleniu celów. Może też dostrzec cel
długoterminowy i zasugerować pewne
zmiany, które pomogą dostosować go do
potrzeb danego projektu lub organizacji.
Mentor zazwyczaj przeszedł już tę drogę, może więc spojrzeć na nasze plany
z innej perspektywy i pomóc zaplanować
najlepszy sposób realizacji.

W czasie pracy.
Podczas pracy nad codziennymi zadaniami należy obserwować metody pracy,
sposoby myślenia i postępowania. W
języku angielskim takie działanie określane jest jako „metacognition”, co w
skrócie oznacza „myślenie o myśleniu”.

Pozwala to poprawiać i reorganizować
sposób pracy, tak by osiągnąć cel założony przed rozpoczęciem pracy.

• wiedza techniczna
• wiedza dotycząca systemu/środowiska
• cechy osobiste

Jeśli mamy swojego mentora, można
- o ile to możliwe – pracować razem z
nim. Łatwiej jest obserwować kogoś, niż
samego siebie. Bazując na swoim doświadczeniu, mentor może także zauważyć więcej błędów, ale i dobrych stron
naszej pracy.

Poprzez stosowanie rozważnej praktyki,
można podnosić swoje umiejętności lub
poszerzać wiedzę w ramach jednego z
wymienionych wyżej zagadnień. Jeśli
np. do zaimplementowania skryptu do
testów automatycznych potrzebna jest
wiedza techniczna, można ustalić sobie
cel w postaci stworzenia nowej działającej funkcji w narzędziu, którego używamy. W takim przypadku należy wybrać
obszar, w którym dana funkcja będzie
przydatna, poznać jej szczegóły i wdrożyć do działania. Po zakończeniu pracy
stworzony przez nas test można poddać
ocenie bardziej doświadczonego inżyniera – pomoże to w szybszej ocenie naszej
pracy i wyeliminowaniu ewentualnych
błędów.

Po zakończeniu pracy.
Po zakończeniu pracy należy ją ocenić –
można to zrobić samemu, może to także
zrobić mentor. Należy sprawdzić, w jakim
stopniu udało się zrealizować założone
cele. Ocena powinna być tak dokładna,
jak to możliwe – chodzi o to, aby zrozumieć co zostało zrobione dobrze, co zaś
bardzo słabo. Kluczem jest rozwój, więc
dobrze jest wiedzieć o swoich słabych
stronach, powracać do czynności w których te słabości się przejawiały – pomoże to w zrozumieniu problemów i pokaże
sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Istotne jest zdanie sobie sprawy, że
wszystkie porażki mają źródło w nas samych. Zrozumienie tego faktu pozwoli
na bardziej realistyczne ustalanie celów
i wzięcie odpowiedzialności za własny
rozwój.
Powyższy schemat postępowania pozwala na jednoczesne wykonywanie codziennych obowiązków i rozwijanie się.
Dzięki rozważnej praktyce nawet dość
nudna praca umożliwia ustalanie ambitnych celów – co oczywiście znacząco
wpływa na motywację i ciągły rozwój.

Rozważna praktyka w pracy testera.
Rozważna praktyka może być oczywiście stosowana w pracy testera. W procesie testowania spory procent zadań
daje mierzalne rezultaty. Wiele procesów
nawiązuje do obowiązujących standardów, które można używać do oceny pracy testera, są to m.in ISO 29119 lub IEEE
829.
Aby być lepszym testerem, należy poszerzać swoją wiedzę dotyczącą zagadnień
wymienionych w pierwszym rozdziale:
• wiedza na temat procesu i technik testowych

Jeśli potrzebne są umiejętności w stosowaniu technik testowych i planujemy
stworzenie przypadków testowych, możemy wybrać jedną z technik i spróbować
stworzyć więcej przypadków do każdego z obszarów testowych, nawet jeśli te
obszary zostały pokryte. Po zakończeniu
pracy będziemy umieli stosować daną
technikę znacznie lepiej, a dodatkowo
można będzie zauważyć, którą z technik
należy zastosować i dlaczego.
Jeśli istnieje potrzeba większej motywacji, inspiracji do określania celów, można
odnieść się do Syllabusa ISTQB. Syllabusy dla poziomu podstawowego jak i
zaawansowanego opisują poziomy poznawcze, które są podzielone następująco:
• K1 – zapamiętaj
• K2 – zrozum
• K3 – zastosuj
Poziomy te są dokładniej opisane we
wspomnianym Syllabusie. Jeśli, na przykład, naszym celem jest efektywniejsze
stosowanie przeglądów, można odnieść
się do rozdziału 3 (Techniki statyczne)
Syllabusa dla Poziomu Podstawowego
i wybrać opis odpowiedniej techniki, np.
„Rozpoznawanie produktów oprogramowania badanych przez różne statyczne
techniki testowania”. Później można
stworzyć listę używaną w procesie planowania, która pozwoli sprawdzić, czy
zostały zaplanowane wszystkie potrzebne przeglądy.
Jeśli istnieje potrzeba poprawy niektó-

rych cech osobistych, można wybrać jedną z nich i na dany dzień ustalić cel dotyczący jej poprawy. Przykładowo, jeżeli
poprawy wymaga zawodowy pesymizm,
można spróbować przeanalizować projekt lub zadania, nad którymi aktualnie
się pracuje pod kątem ryzyka. Można też
stworzyć cel, w którym założymy analizę
dwudziestu mini-ryzyk – następnie po
zakończeniu pracy policzyć, ile z takich
analiz byliśmy w stanie wykonać.
Są to tylko przykłady wielu różnych
aspektów i celów, jakie można założyć
planując własny rozwój. Jeśli do wiedzy
projektowej dodamy umiejętności, które
należy posiadać, aby projektować i uruchamiać testy, stworzone zostaną spore
możliwości nauki i rozwoju.

Podsumowanie
Każdy tester powinien uczyć się nowych rzeczy i doskonalić juz posiadane
umiejętności. Jest wiele sposobów, aby
to robić. Po pierwsze, należy osiągnąć
poziom tak zwanej świadomej niekompetencji. Pozwoli to – dzięki szkoleniom,
nauce i ćwiczeniom – przenieść się z
poziomu świadomej niekompetencji na
poziom świadomej kompetencji, gdzie
oprócz możliwości wykonywania pracy
jest się jednocześnie zdolnym do myślenia o sposobie jej wykonywania. Poziom
ten ciągle leży w strefie dyskomfortu.
Wraz z nabieraniem doświadczenia tester coraz bardziej przyzwyczaja się do
praktycznego stosowania wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniach. W
rezultacie strefa kompetencji rozszerza
się, gdyż obejmuje coraz więcej umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Kiedy
zakres pracy permanentnie znajduje
się w strefie komfortu, rozwój osobisty
zatrzymuje się. W tym momencie użycie

rozważnej praktyki ma duży sens, gdyż
umożliwi ponowne przeniesienie się na
poziom świadomej kompetencji, opuścić
strefę komfortu i zacząć znów się rozwijać.
W powyższym tekście pokazana została
potrzeba rozwoju osobistego testera z
punktu widzenia jego samego i organizacji, w której pracuje. Pokazano też kilka
sposobów na zdobywanie wiedzy i doświadczenia. Opisano również rozważną
praktykę i jej stosowanie jako pomoc w
osobistym rozwoju – wartą zastosowania
przez każdego testera.
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Wspólna praca dla jakości –
budowanie relacji z podwykonawcami
basic
intermediate
advanced

Abstrakt.
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Duże projekty IT (np. rządowe) łączą
systemy dostarczone przez różnych
dostawców. Ich rozmiar i stopień złożoności często wymaga zaangażowania
kontraktorów (podwykonawców). Organizacje mają odmienną kulturę pracy,
inny poziom dojrzałości procesów oraz
odmienne postrzeganie jakości – jednak
dla głównego dostawcy oprogramowania
istnieje jeden cel: dostarczyć klientowi
produkt wysokiej jakości. Z tego względu poprawne relacje z podwykonawcami
są kluczowe dla sukcesu przedsięwzięcia IT.
Niniejszy artykuł przedstawia kilka pomysłów na stworzenie efektywnego
partnerstwa z podwykonawcami: podłoże psychologiczne współpracy, podstawy formalne, doświadczenia autorów
w budowaniu relacji z kontraktorami w
obszarze QA oraz rekomendacje najlepszych praktyk.

1 Wprowadzenie
Wzrastająca liczba technologii IT wraz
z potrzebą integracji systemów z aplikacjami dostarczanymi przez innych
dostawców prowadzi do sytuacji, kiedy
współpraca z innymi przedsiębiorstwami
IT jest kluczowa dla ukończenia projektu.
Jakość wykonania prac przez podwykonawców przekłada się bezpośrednio na
reputację głównego dostawcy. Dlatego
też jednym z kluczowych czynników sukcesu projektu jest stworzenie solidnych
relacji pomiędzy głównym dostawcą a
kontraktorami. Solidne relacje oznaczają tu wypracowanie pozycji wygrany-wygrany, gdzie obie strony mają do siebie
zaufanie i respektują swoje potrzeby.

Autor: Ewa Nowicka, Łukasz Żebrowski

Uzyskanie wzajemnego zaufania i szacunku jest procesem długoterminowym
i opiera się na doświadczeniu z dotychczasowej współpracy. Proces ten może
być wspierany przez opracowanie odpowiednich zasad rządzących kooperacją już na samym początku zaistnienia
współpracy pomiędzy firmami.
Obszar jakości w projektach IT jest bardzo wrażliwy na każde niedociągnięcie
czy wadę – jako że suma tych niedociągnięć ma znaczny wpływ na jakość.
Niniejszy artykuł opisuje czynności związane z zarządzaniem jakością, które powinny być wzięte pod uwagę w trakcie
trwania całego projektu. Pierwsza część
artykułu skupia się na podłożu psychologicznym współpracy opisując główne
przyczyny braku zaufania z punktu widzenia głównego dostawy oraz kontraktorów oraz sposoby eliminacji wzajemnych obaw i niepokojów.
Druga część artykułu prezentuje Plan
Jakości – dokument, który w formalny
sposób opisuje współpracę pomiędzy
przedsiębiorstwami w każdym obszarze
związanym z Zapewnieniem Jakości.
Trzecia część publikacji koncentruje się
na procesie budowaniu relacji, przedstawiając sposoby poznawania i ukierunkowania oczekiwań oraz potrzeb, a także
poziom kontroli akceptowalny dla obu
stron.
Artykuł kończy się omówieniem najlepszych praktyk wypracowanych przez
autorów.

2 Psychologia współpracy
Pojedyncza firma nie jest w stanie opanować każdej technologii wymaganej
prze klientów. Nie może być ekspertem
w każdej technologii dostępnej na rynku,

szczególnie jeśli dana technologia jest
unikalnym rozwiązaniem Klienta dostarczonym przez innego dostawcę. Przedsiębiorstwo może również nie mieć personelu o odpowiednich umiejętnościach
dostępnego w okresie wymaganym
przez kontrakt. Aby wypełnić luki w zdolnościach produkcyjnych, dostawca zmuszony jest przekazać część prac innemu
wykonawcy – takiemu, który dysponuje
wymaganymi umiejętnościami. Początek
współpracy wystawia projekt na znaczne
ryzyko, które może skutkować niską jakością produktu końcowego.

2.1 Obawy głównego dostawcy
Początki współpracy z kontraktorem
oznaczają dla głównego dostawcy wątpliwości i obawy wynikające głównie z 3
przyczyn: nieznajomości podwykonawcy, braku zaufania dla jakości pracy podwykonawcy oraz wątpliwości co do jego
celów.

Brak znajomości standardów jakości
przez kontraktora powoduje wątpliwości
co do doświadczenia i dojrzałości jego
procesu QA. Niska dojrzałość procesu
QA może powodować problemy w implementacji własnych standardów jakościowych. To z kolei powoduje niską jakość
produktów i wymaga większej kontroli
nad produktami ze strony głównego dostawcy. Podobne konsekwencje może
mieć brak personelu o odpowiednich
umiejętnościach i doświadczeniu. Nieznajomość procesów i kultury podwykonawcy może również przekładać się na
proces komunikacji powodując opóźnienia i zmniejszać jakość wyników prac.
Brak zaufania do jakości prac podwykonawcy wynika z czynników opisanych
powyżej. Brak zaufania może również
brać się z konkurencji i nieznajomości
intencji podwykonawcy. Ponieważ podwykonawca posiada umiejętności wymagane by spełnić założenia kontraktu
z klientem, może on w przyszłości oferować swoje usługi klientowi bezpośrednio
i dlatego dostarcza głównemu dostawcy
produkty obniżonej jakości. Ponadto,
główny dostawca nie posiada dostępu
do nieformalnej komunikacji pomiędzy
pracownikami podwykonawcy, która
jest zazwyczaj ważnym źródłem wiedzy,
szczególnie w zakresie defektów i wad
rozwiązania

2.2 Obawy podwykonawcy
Kiedy
podwykonawca
rozpoczyna
współpracę, jest świadom przyczyn,
dla których zlecono mu część pracy. Z
tego powodu najważniejszą obawą jest
niepełna wiedza o projekcie. Kontraktor może obawiać się ujawnienia pouf-

nych informacji, która spowoduje utratę
przewagi konkurencyjnej a następnie
strat biznesowych. To, razem z nieznajomością planów i intencji głównego
dostawcy, jest główną przyczyną braku
zaufania.
Nieznajomość standardów jakości, metodologii i kultury organizacyjnej głównego dostawcy powoduje obawy o jakość
i klimat pracy. Podejście proponowane
przez głównego dostawcę może powodować zmiany w sposobie pracy, procesach etc. Innym ważnym czynnikiem,
który również nie może być pominięty
jest naturalna niechęć do bycia pod kontrolą.

2.3 Łagodzenie obaw
Analizując źródła obaw po stronie podwykonawcy i głównego dostawcy łatwo
można zauważyć, że część tych obaw i
wątpliwości może być rozwiana stosunkowo szybko.
Pierwszym krokiem do złagodzenia
niepokojów pomiędzy obiema stronami
jest wzajemne poznanie się. Doskonałą
okazją do tego jest przygotowanie Planu Jakości (opisanego w następnym
rozdziale). Menedżerowie jakości obu
współpracujących organizacji rozpoznają, w jaki sposób druga strona postrzega jakość, odnajdują podobne procesy i
zazwyczaj starają się upewnić, że obie
strony rozumują w ten sam sposób.
Kolejnym krokiem jest standaryzacja
słownictwa, pojęć i terminów – ważna
szczególnie w przypadku, gdy firmy prosperują w środowisku międzynarodowym.
Następną czynnością jest poznanie
zarówno słabości, jak i mocnych stron
partnera. Pozwala to skoncentrować się
na najbardziej ryzykownych obszarach
współpracy.
Jednak niektóre niepokoje pozostaną
nawet gdy partnerzy dokładnie się poznają. Są to zwykle obawy związane
ze strategią współpracy (ukryta wiedza drugiej firmy, nieznane intencje).
Uwzględniają powyższe ograniczenia,
współpraca operacyjna w zakresie jakości powinna prowadzić do zbudowania
jednego zespołu, z określonymi odpowiedzialnościami, wspólnymi celami i
pragnieniem wykonywania pracy jak najlepiej i najefektywniej.
Z perspektywy głównego dostawcy równie ważne jest pokazanie podwykonaw-

com wartości dodanej działań głównego
dostawcy – takich jak pozyskanie nowych kontraktów czy transferu wiedzy.
Jednakże z punktu widzenia podwykonawcy takie wartości mogą nie być postrzegane jako ważne.
Dla głównego dostawcy najlepszym
sposobem złagodzenia obaw (nawet
tych najbardziej krytycznych) jest właściwie opracowany proces zarządzania
ryzykiem, umożliwiający przewidywanie
zagrożeń, zmniejszanie prawdopodobieństwa ich występowania oraz bycie
przygotowanym na ryzyko, kiedy już nastąpi.

3 Plan jakości
Na początku współpracy, kiedy wzajemne zaufanie I szacunek nie są zbyt
duże, należy formalnie określić zasady
współdziałania. Z punktu widzenia zarządzania projektem, Plan Zarządzania
Projektem jest dokumentem opisujących
sposób działania. Jednak poziom szczegółowości Planu Zarządzania Projektem
nie wystarcza by zapewnić efektywną
współpracę w obszarze QA. Dokumentem określającym potrzeby Zapewnienia
Jakości w obszarze współpracy pomiędzy organizacjami jest Plan Jakości,
stanowiący część Planu Zarządzania
Projektem.
Sporządzenie Planu Jakości musi być
zawarte już w kontrakcie. Plan powinien
być zatwierdzony przez Komitet Sterujący projektu tak, by był w pełni akceptowalny i efektywny dla obu stron.

3.1 Formalne ramy współpracy
Plan Jakości precyzuje wszelkie wynikające z planowania procesy jakości czynniki związane z jakością.
W swojej strukturze Plan Jakości zbliżony jest do Planu Testów, jako że opisuje
wszystkie obszary QA, które powinny być
zaplanowane na początku projektu. Plan
Jakości skupia się bardziej na zależnościach i relacjach pomiędzy partnerami,
niż na szczegółach – zwykle opisanych
w Planie Testów. Mimo to, w niektórych
przypadkach szczegółowy Plan Jakości
może służyć również jako Plan Testów.
Plan Jakości powinien obejmować co
najmniej następujące obszary:
• Dokumentacja
• Dostosowanie procesów

19

Zarządzanie
• Kryteria wejścia/wyjścia
• Kontrola postępu prac
• Planowanie i organizacja pracy
• Komunikacja
• Zasoby
• Narzędzia i środowisko• Zarządzanie
ryzykiem
Szerszy opis powyższych obszarów podzielono na dwie części – obszary dotyczące Kierownika Procesu / Jakości
odpowiedzialnego za jakość procesów
oraz produktów; oraz obszary podporządkowane Kierownikowi Testów odpowiedzialnemu za organizację pracy
i zarządzanie testami. Należy mieć na
uwadze, iż podział ten jest subiektywny i
przykładowy oraz zależy od organizacji.

3.2 Co jest najważniejsze z perspektywy Kierownika Procesu/Jakości
Dokumentacja
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Dokumentami są rejestry czynności projektowych np. SRS jest zapisem fazy
gromadzenia wymagań, HLD I LLD są
rejestrami fazy projektowania, Meeting
Minutes jest dokumentacją spotkań etc.
Każdy projekt wytwarza wiele dokumentów, z których niektóre są do użytku
wewnętrznego a inne dostarczane są
Klientowi. Każda organizacja ma zwykle inne szablony dokumentów i własne
oczekiwania oraz wymagania odnośnie
struktury i zawartości dokumentu.
Zdefiniowanie wspólnych szablonów,
wymagań co do zawartości, struktury,
języka dla każdego rodzaju dokumentu
jest krytyczne dla efektywnego procesu
tworzenia, przeglądu i akceptacji dokumentu. Właściwe określenie oczekiwań

Zarządzanie
ze wszystkich stron (głównego dostawcy, podwykonawcy oraz klienta) pozwala
oszczędzić sporo czasu na przepisywaniu dokumentu z jednego formatu na
inny oraz minimalizuje opóźnienia wynikające ze zbyt późnego wykrycia luk w
dokumentach lub z konieczności wprowadzania obszernych korekt treści.
Efektywna współpraca – zwłaszcza pod
presją czasu – wymaga zaplanowania
procesu przeglądu z uwzględnieniem
nieformalnych przeglądów części produktów przed oficjalnym przekazaniem
do akceptacji.
Oprócz opracowania struktury dokumentów ważną kwestią jest przechowywanie
dokumentacji. Repozytorium dokumentacji powinno być dostępne dla obu
stron, z możliwością przekazania praw
dostępu do określonych części repozytorium w celu np. oddzielenia dokumentów wewnętrznych od tych pochodzenia
zewnętrznego.

Dopasowanie procesów
Przedsiębiorstwo znajdujące sie na określonym poziomie dojrzałości w obszarze
jakości zwykle ma już zdefiniowane własne procesy zarządzania wydaniem, zarządzania zmianą, cykl życia defektów
etc. Współpraca dwóch partnerów może
wymagać starannego i przemyślanego
przeprojektowania tych procesów – na
przykład w sytuacji, gdy development
odbywa się u jednego partnera a testowanie u drugiego. Projektowanie takich
procesów musi odbywać się bardzo
ostrożnie z uwzględnieniem dostępnych
w obu firmach zasobów i gotowości do
ujawnienia pewnych informacji (takich

jak metryki związane z defektami).

Kryteria wejścia/wyjścia/wstrzymania/
wznowienia
Określenie jasnych i zrozumiałych kryteriów wejścia, wyjścia, wstrzymania i
wznowienia dla każdego etapu projektu, oraz zdefiniowanie kryteriów akceptacji dla każdego produktu umożliwia o
wiele prostszą kontrolę postępów prac
oraz minimalizuje ryzyko ewentualnych
sporów (np. w przypadku zbliżania się
projektu do określonego kamienia milowego).

Kontrola postępu prac
Kontrolowanie postępu pracy jest podstawową częścią zarządzania projektem. Jest jednak bardzo delikatną kwestią w aspekcie współpracy z inną firmą.
Problem ten zostanie omówiony w następnym rozdziale artykułu.

3.3 Co jest najważniejsze z perspektywy Kierownika Testów

Planowanie i organizacja pracy
Planowanie pracy rozpoczyna sie wraz
z opracowaniem Planu Jakości i trwa
nieprzerwanie przez cały czas trwania
projektu. Planowanie powinno uwzględniać definicję zakresu prac, powołanie
zespołu zapewnienia jakości oraz inne
aspekty wymienione w niniejszym rozdziale.
Komunikacja

Ustanowienie jasnych zasad komunikacji, akceptowalnych przez obu partnerów
jest bardzo kluczowe dla efektywnego
zarządzania projektem. Plan komunikacji powinien obejmować spotkania
ds. statusu oraz reguły eskalacji i komunikacji pomiędzy członkami zespołu.
Wiarygodna i uczciwa komunikacja oraz
traktowanie partnera z odpowiednim
szacunkiem to podstawy dobrej atmosfery współpracy. Dlatego też udzielanie
informacji zwrotnej jest tak ważne i nie
może być przeoczone.
Szczególny nacisk należy położyć na
komunikację pomiędzy developerami
a testerami podczas wykonywania codziennych zadań – co oznacza np informowanie o znalezionych blokerach, restartach aplikacji, koniecznym wsparciu
podczas testów etc.
Umieszczenie wszystkich członków zespołu w jednym miejscu może okazać
się bardzo korzystne dla procesu komunikacji i budowaniu relacji – nie zawsze
jest jednak możliwe (np z powodu odległości geograficznej). Lokalizacja zespołu projektowego powinna zostać rozważona już podczas definiowania treści
kontraktu.

Zasoby
Ludzie zaangażowani w projekt, ich
umiejętności i dostępność to kluczowe
czynniki sukcesu projektu. Współpraca
dwu firm oznacza, że o zasobach decyduje nie jedna organizacja, a dwie. Istnienie dwu centrowych podejmujących
decyzje o alokacji zasobów, ich urlopach, szkoleniach i innych okresach nieobecności wymaga określenia pewnych
zasad zapewniających dostępność personelu o odpowiednich umiejętnościach
w wymaganym okresie.

Narzędzia i środowisko
Współpraca dwóch firm wymaga szczegółowego podejścia do wyboru narzędzi
wspierających prace testowe. Zazwyczaj
oboje partnerzy posiadają swoje własne
narzędzia i licencje. Aby jednak współpraca była efektywna, może pojawić
się konieczności używania tych samych
narzędzi – co oznacza wymuszenie na
jednym z partnerów zakupu nowych licencji. Inną kwestią do rozważenia jest
dostęp do narzędzi, w przypadku, gdy
ludzie pracują z różnych miejsc.

Planowanie środowiska może być również sporym wyzwaniem. Należy postawić sobie pytanie – gdzie będzie zainstalowane środowisko, jak uzyskać do
niego dostęp i kiedy będzie ono dostępne (jeśli na przykład jest współdzielone
pomiędzy projektami).
Planowanie wykorzystania narzędzi i
środowiska może być łatwiejsze, kiedy
członkowie zespołu są zakwaterowani w
jednym miejscu. Ze względu na znaczne koszty związane ze środowiskiem i
licencjami na oprogramowanie, temat
narzędzi i środowiska powinien być rozważony i zaplanowany nawet przed podpisaniem kontraktu.

Zarządzanie ryzykiem
Jedną z głównych odpowiedzialności
głównego dostawcy, jest zarządzanie
ryzykiem. Implementacja procesu zarządzania ryzykiem jest opisana w następnym rozdziale.

4 Budowanie relacji
Budowanie dobrych relacji pomiędzy
głównym dostawcą a podwykonawcą
jest procesem długoterminowym, który
w rezultacie daje wzajemne zaufanie i
szacunek. Nabieranie pewności, że druga firma wykonuje pracę zgodnie z oczekiwaniami i dba o potrzeby innych opiera
sie na dotychczasowym doświadczeniu
we współpracy.
Dopóki doświadczenia z przeszłości nie
jest wystarczająco duże, istnieje potrzeba monitorowania i kontrolowania pracy
podwykonawcy i udzielania mu niezbędnego wsparcia, tam gdzie jest ono potrzebne.

4.1 Zaufanie i kontrola
Kontrola postępów prac i produktów
jest jedną z najczęściej wykonywanych
czynności w projekcie. Metody kontroli i
monitorowania muszą być akceptowalne
dla obu stron i dawać głównemu dostawcy wystarczającą pewność co do jakości
prac, jednocześnie nie przeszkadzając
w pracy podwykonawcy.
Najprostszym sposobem monitorowania
postępu prac jest regularne raportowanie
opisujące sytuację w projekcie, tak więc
w przypadku wystąpienia potencjalnych

problemów po stronie podwykonawcy,
problemy te mogą być w stosownym
momencie zidentyfikowane i poczynione
odpowiednie kroki w kierunku ich wyeliminowania. Poziom informacji oraz metryki monitorowane w raportach powinny
być określone w Planie Jakości. Podwykonawca może być niechętny ujawnieniu wszystkich takich metryk, ponieważ
niektóre z nich mogą być postrzegane
jako informacje poufne. Z tego względu
należy dążyć do kompromisu – poddać
monitorowaniu najważniejsze (z punktu
widzenia głównego dostawcy) metryki.
Główny dostawca nie powinien jednak
polegać tylko i wyłącznie na otrzymanych raportach. Rozmowy telefoniczne,
spotkania z wszystkimi członkami zespołu wykorzystują komunikację nieformalną w celu uzyskania podglądu na
sytuację w projekcie. Zarządzanie codziennymi czynnościami projektowymi
poprzez przypominanie tydzień, dzień
czy godzinę przed upłynięciem terminu
ukończenia danego zadania (np. rozmowa telefoniczna w celu upewnienia się o
tym, że termin zostanie dotrzymany) jest
również częstą praktyką,
Podwykonawca – jako dodatkowy element w procesie – zwiększa ryzyko niepowodzenia projektu, dlatego też główny dostawca musi koncentrować się na
zarządzaniu ryzykiem. Znając słabości i
braki podwykonawcy, główny dostawca
powinien być w stanie przewidzieć i zidentyfikować zagrożenia. Z uwagi na to,
że niektóre zagrożenia wpływają bezpośrednio na jakość pracy podwykonawcy,
zespół kontraktora powinien być zaangażowany w proces zarządzania ryzykiem.
Dla zagrożeń o największym prawdopodobieństwem wystąpienia i największym
wpływie na projekt, należy opracować
plan łagodzenia ryzyka. W przypadku
wystąpienia któregokolwiek z zagrożeń,
główny dostawca powinien wraz z podwykonawcą (o ile jest to możliwe) podjąć odpowiednie kroki zmierzające do
rozwiązania problemu. Takie podejście
powoduje, że podwykonawca czuje się
częścią zespołu i chętniej wykona dodatkową pracę dla głównego dostawcy.
Nawet jeżeli problem wystąpił z przyczyny podwykonawcy, główny dostawca powinien skupić się na znalezieniu rozwiązania a nie na szukaniu winnego.

4.2 Poznawanie podwykonawcy
W celu stworzenia pozytywnych relacji
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Zarządzanie

Jakość w projekcie

Systemy zarządzania
jakością, systemy zarządzania
środowiskiem etc. - projekty
ulepszenia efektywności i informatyzacji, czy tylko farsa?

z podwykonawcą, zapoznaj się z jego
strukturą organizacyjną, kulturą pracy,
pracownikami, poznaj profil firmy. Taka
informacja pozwala spojrzeć na podwykonawcę z innej perspektywy, poznać
jego punkt widzenia, ograniczenia i odpowiednio dopasować podejście głównego dostawcy do współpracy.
Główny dostawca powinien zrozumieć
różnice pomiędzy swoimi pracownikami
a zasobami podwykonawcy (w rozumieniu umiejętności, doświadczenia, opisu
stanowisk, godzin pracy, szkoleń). Czas
przeznaczony na rozpoznawanie zespołu podwykonawcy dostarcza informacji o
ich oczekiwaniach i potrzebach – np. konieczności szkoleń, informacji zwrotnej,
niejasności celów czy problemach z komunikacją. Świadomość potrzeb i oczekiwań podwykonawcy są niezbędne, zyskać szacunek kontraktora i zbudować
dobre relacje. Ponadto należy pamiętać,
że rotacja personelu i zmiany w zakresie projektu wymagają ciągłej pracy nad
procesem budowania relacji.
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Główny dostawca nie powinien oczekiwać, że dobre relacje z podwykonawcą
uregulują się w krótkim czasie. Członkowie zespołu muszą się wzajemnie
poznać, sprawdzić swoje zachowanie
w różnych sytuacjach zdarzających się
w projekcie, upewnić się co do swoich
umiejętności i przyzwyczaić do pewnych
nawyków czy zwyczajów. Czasem małe i
proste czynności takie jak umieszczenie
ludzi w jednym miejscu znacząco zwiększają efektywność współpracy.
Główny dostawca powinien poświęcić
odpowiednią ilość czasu na wypracowanie długoterminowych pozytywnych
relacji z podwykonawcą. Następny rozdział przybliża kilka praktyk mogących
poprawić i przyspieszyć proces tworzenia relacji z kontraktorem. Podstawą
długotrwałych relacji jest traktowanie
podwykonawcy jako partnera. Członkowie zespołu podwykonawcy powinni
być traktowani z takim samym szacunkiem, jak członkowie zespołu głównego
dostawcy. Przekazanie kontraktorowi
części odpowiedzialności może stanowić doskonały dowód zaufania. Należy
pamiętać, że kiedy ludzie pracują razem
– wygrywają, w przeciwnym wypadku –
ktoś traci.
4.3 Zaprzyjaźnij się z podwykonawcą
Współpraca pomiędzy podwykonawcą a
głównym dostawcą opiera sie na komu-

basic
intermediate
advanced
O Autorze:
nikacji. Jednakże samo ustalenie zasad
komunikacji nie wystarczy do zapewnienia prawidłowej wymiany informacji w
zespołach projektowych. Zasady te powinny być jeszcze stosowane – zarówno
przez podwykonawcę, jak i głównego
dostawcę.
Dobrą praktyką jest rozpoczęcie budowania relacji od zapoznania się z kierownikami funkcjonalnymi, a następnie
konsekwentnie poznawać ich zespoły.
Doskonałą do tego okazją są wszelkiego typu formalne i nieformalne spotkania. Dlatego też systematyczne spotkania z wszystkimi członkami zespołu (np.
przy okazji zbliżania się lub osiągnięcia
kamienia milowego w projekcie) są niezwykle ważne. Główny dostawca nie powinien opuszczać żadnej okazji do spotkania z podwykonawcą.
Kolejną ważną kwestią, której główny
dostawca nie powinien pomijać, jest zapewnienie dokładnej i terminowej informacji zwrotnej. Informacja ta (feedback)
pozwala podwykonawcy dowiedzieć się,
jak oceniana jest jego praca, jaki jest postęp projektu i jak postępować w najbliższej przyszłości.
Znajdowanie się w pozycji głównego dostawcy nie oznacza, że może on tylko
wymagać, sprawdzać i kontrolować podwykonawcę. Główny dostawca powinien
też służyć niezbędnym wsparciem – na
przykład w razie potrzeby przeszkolić

zespół kontraktora. Powodzenie projektu zależy od jakości pracy każdej osoby zaangażowanej w przedsięwzięcie.
Dlatego też niezwykle istotne jest, by
członkowie zespołu głównego dostawcy dzielili się wiedzą i doświadczeniem
z pracownikami podwykonawcy, szkoląc
ich w celu zwiększenia efektywności i
jakości pracy. Czasem warto nawet zaprosić członków zespołu podwykonawcy
na szkolenie związane z danym projektem. Dzieki temu główny dostawca nie
tylko doskonali umiejętności zespołu i
zwiększa jego efektywność, ale również
przyczynia się do ulepszenia relacji z
podwykonawcą.
Dobre relacje z kontraktorem mogą być
budowane również za pomocą innych
środków – wyjazdy integracyjne, szkolenia oraz inne czynności pozwalające na
tak zwane przełamanie lodów pomiędzy
członkami zespołu i pobudzenie ducha
współpracy.

5 Podsumowanie
Współpraca z firmą konkurencyjną wydaje sie być sporym wyzwaniem. Jednakże – same projekty IT z racji swej
natury są pełne wyzwań. Żaden menadżer jakości nie może pozwolić sobie na
wystawienie jakości produktu na ryzyko
przez zaniedbanie prawidłowej współpracy z podwykonawcami.

Doktor Nauk Informatycznych, Business
Process Improvement Manager, Inreco
LAN. Strona www: http://stanislaw.ru/
Jak wszyscy wiemy, w obecnych czasach
wyjątkowo popularne jest certyfikowanie swoich przedsiębiorstw na przeróżne
międzynarodowe standardy: zarządzania
jakością (ISO 9000), zarządzania środowiskiem (ISO 14000), zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem zawodowym, jak
również certyfikowanie wersji branżowych
(na przykład CMMI – specyficzny standard
zarządzania jakością w obszarze produkcji
oprogramowania).
Z jednej strony taka sytuacja jest zdecydowanie dobra – kiedy wszystkie organizacje
na świecie pracują zgodnie z jednolitymi
standardami (integracja ekonomii światowej
itp.). Z drugiej strony, masowa certyfikacja
prowadzi do tego, że sam proces certyfikacyjny staje się biznesem, gdzie za względnie niewielkie pieniądze certyfikaty rozdaje
się na prawo i lewo.
Przykładowo, jakiś czas temu posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy ISO
9000:2000 zapewniało zwycięstwo w wielu
przetargach i zdobywał rynki. Dziś również
wiele przedsiębiorstw pragnie zdobyć ten
certyfikat najszybciej, jak to możliwe.
W ciągu całego czasu mojej pracy w pewnym przedsiębiorstwie mówiło się o szybkim zdobyciu certyfikatu. Brałem aktywny
udział w procesie przygotowawczym oraz w
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samym procesie certyfikacji. Wreszcie owa
firma uzyskała wymarzony certyfikat systemu zarządzania jakością. To znaczy – formalnie spełniliśmy wszystkie wymagania,
ale w rzeczywistości wszystko pozostało na
tym samym poziomie organizacji procesu
produkcyjnego i zarządzania jakością.
Takie trendy obowiązują nie tylko w Rosji
, ale i na całym świecie. W rzeczywistości,
dyskredytuje to certyfikację, niemal zeruje
jej wartość jako gwarancję tego samego
poziomu jakości. Przykładowo, wiele z hinduskich i chińskich przedsiębiorstw informatycznych (głównie firm outsourcingowych)
posiada tak wiele przeróżnych certyfikatów
CMMI, że potencjalni klienci w ogóle już im
nie wierzą!
W sytuacji idealnej, organizacja musi rozpocząć proces certyfikacyjny nie wtedy, gdy
chce osiągnąć jakieś korzyści (np. w przetargu), lecz wtedy, kiedy potrzeba taka jest
naturalna, kiedy firma staje się dojrzała wewnętrznie, proces produkcyjny osiąga odpowiedni poziom, który będzie potwierdzony certyfikatem. Jeśli chodzi o mnie, mam
nadzieję, że pewnego dnia firma IT, w której
obecnie pracuję (Inreco LAN), łatwo otrzyma certyfikat jakości (np. wspomniany ISO
9000) – łatwo, gdyż po prostu będziemy na
tyle dojrzali.
A więc dlaczego ta idealna sytuacja nie jest
rzeczą normalna w rzeczywistości? W większości przypadków z powodu ceny certyfikacji – jeśli przedsiębiorstwo chce stać się
wewnętrznie dojrzałe i spełniać wymagania odpowiedniego standardu (nie „dostać
certyfikat najszybciej, jak się da”), potrze-

ba więcej środków finansowych na długoterminową pracę zespołu zewnętrznych
konsultantów i wewnętrznych specjalistów
zajmujących się usprawnianiem procesu
produkcyjnego, na dodatkowy sprzęt i oprogramowanie (włącznie z dużymi systemami
jak ERP), ich instalację i implementację,
podwyższanie kwalifikacji personelu etc.

Co więcej, prawdziwa, uczciwa certyfikacja
wymaga poświęcenia więcej czasu: na badania, re inżynierię I optymalizację procesu
biznesowego, stworzenie odpowiednich
standardów przedsiębiorstwa, ich ulepszaniu etc. - czyli generalnie na opracowanie
wysokiej kultury produkcyjnej.
Oczywiście, niektórzy krótkowzroczni menedżerowie wolą natychmiastową korzyść
w postaci np. zwycięstwa w przetargu (który
wymaga posiadania certyfikatu), niż oddalone w czasie i kosztowne rezultaty certyfikacji. Powinniśmy jednak pamiętać, ze
wszystkie te systemy zarządzania wymyślono nie dla zabawy, ale by przynosiły realne
korzyści przedsiębiorstwom poprzez ulepszenie ich efektywności produkcyjnej.

P.S. Znak jest symbolem certyfikowanego
systemu zarządzania jakością I nie może
być umieszczany na wyrobach jako znak ich
jakości – ponieważ wskazuje on na jakość
procesu produkcyjnego, a nie
jakość wyników tego procesu (choć oczekuje się, że
dobry jakościowo proces
wytwarza produkty o odpowiednio wysokiej jakości)
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Testowanie eksploracyjne
basic

intermediate
advanced
Tytułem wstępu
Istnieje wiele technik i metod testowania
aplikacji. Niektóre bardzo sformalizowane
i udokumentowane, inne mniej.
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Do pierwszego rodzaju należą na przykład testy oparte o wymagania lub przypadki użycia. Wymagają one dogłębnej
analizy dokumentacji analitycznej, opracowania dokumentacji testowej (scenariuszy i przypadków testowych), a następnie
wykonywania testów zgodnie z opracowanym planem i raportowania wyniku
każdego pojedynczego testu. Wszelkie
zmiany w specyfikacji systemu pociągają
za sobą konieczność aktualizacji dokumentacji testowej (co nierzadko oznacza
spory nakład pracy na samo poprawianie scenariuszy testowych, nie mówiąc o
wykonaniu testów). Jeśli system zmienia
się stosunkowo często (przykładowo w
wyniku niedokładnej analizy wstępnej i
konieczności doprecyzowania wymagań
na etapie implementacji i testów), efektywność testów opartych o specyfikacje
drastycznie maleje – zamiast dokładnie
zweryfikować aplikację, zespół testowy
musi skupić się na utrzymywaniu aktualnej dokumentacji testowej i ciągłym wdrażaniu poprawek. Trudno o zachowanie
kontroli nad procesem w takiej sytuacji.
Innym problemem związanym z budowaniem strategii testów na podstawie specyfikacji jest fakt, iż specyfikacje są często
niepełne, zawierają luki i błędy wynikające z usterek analizy biznesowej lub systemowej. Opieranie testów tylko i wyłącznie
na bazie dokumentacji analitycznej powoduje niejako propagowanie takich błędów
i niewłaściwe testowanie aplikacji – a w
efekcie końcowym aplikację może i zgodną ze specyfikacją, lecz pełną defektów
(takich jak brak walidacji, awarie systemu
w sytuacjach wyjątkowych czy tez inne
przypadki wynikające z błędnej analizy).
Rozwiązaniem powyższego problemu
może być oparcie strategii testów o testy niesformalizowane – co nie oznacza
oczywiście, że należy całkowicie zrezy-
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gnować z udokumentowanych scenariuszy i przypadków testowych, ale raczej
rozszerzyć podstawowy zakres testów o
testy nieformalne. Na czym polegają takie
testy? Przykładową techniką jest tu testowanie ad hoc, najmniej formalna metoda
testowania. Testy takie przeprowadzane
są bez tworzenia planu testów i przygotowania przypadków testów. Testy typu
ad-hoc pomagają planować zakres i czas
trwania formalnych testów, stanowią również znakomitą pomoc przy uczeniu się
działania aplikacji przed rozpoczęciem
zaplanowanych, innych rodzajów testów.
W niniejszym artykule nie będziemy jednak rozważać testów ad hoc, a testy eksploracyjne.

Eksploracja – czyli co?
Część środowiska testowego odrzuca
koncepcję testowania eksploracyjnego i
neguje jego efektywność. Zdaniem niektórych testy eksploracyjne nie mogą
stanowić podstawy testów i dawać wiarygodnych wyników, ponieważ nie są
sformalizowane, udokumentowane, nie
sposób ich powtórzyć etc. Dodatkowo,
eksploracja nie jest zorientowana na proces (jak jest w przypadku testów opartych
o scenariusze, specyfikację itp.), a na wyniki – czyli celem jest tu znalezienie błędów i usterek, niekoniecznie wykonanie
wszystkich zaplanowanych przypadków
testowych, które w znakomitej większości
mogą nie wnosić kompletnie nic do rezultatów testów i całościowej oceny aplikacji.
Jednak eksploracja nie oznacza braku
struktury, organizacji czy procesu. One
istnieją, lecz w nieco innej formie, niż w
podejściu tradycyjnym. Testy eksploracyjne definiuje się jako jednoczesne poznawanie, projektowanie i wykonywanie
testów – co oznacza brak pracochłonnego planowania i dokumentowania testów,
gdyż przypadki testowe projektowane
są na bieżąco, w trakcie pracy testera.
Informacje wejściowe dla eksploracji

są takie same jak w podejściu tradycyjnym (scenariuszowym), czyli specyfikacja systemu, zestaw danych testowych,
wszelkiego typu dokumentacja projektowa – jednak są one przetwarzane bezpośrednio w działaniu z aplikacją – na zasadzie: informacja, akcja, wynik. Tester nie
planuje testów wcześniej, a wykonuje je
dopiero, gdy rozpocznie się faza testowania – wręcz przeciwnie, analizuje podstawy do testowania i natychmiast weryfikuje
aplikację. W rzeczywistości polega to na
tym, że rozpoczynając testy eksploracyjne, tester przygotowuje sobie specyfikację i inne informacje wejściowe, na bieżąco je analizuje i od razu sprawdza ich
implementację w aplikacji. Niewątpliwą
zaletą takiego podejścia jest szybkość reakcji – czyli brak opóźnienia pomiędzy zaplanowaniem testu, a jego wykonaniem.
Ponadto, osoba realizująca testy nie jest
ograniczona ustalonym z góry porządkiem i planem testów – nie musi trzymać
się ściśle kolejności scenariuszy (jak w
przypadku testów tradycyjnych), a sama
– w trakcie pracy z aplikacją – decyduje,
które testy najlepiej wykonać w następnej kolejności. Jest to kolejną zaletą tego
podejścia – umożliwia testowanie całych
ścieżek i scenariuszy wynikających z aktualnego, rzeczywistego zachowania systemu. Najbardziej widocznym przejawem
zastosowania takiego „dynamicznego planowania” jest testowanie okolic błędu w
przypadku odkrycia defektu w systemie –
tester porzuca dotychczasową koncepcję
planu testów i zaczyna wykonywać testy
umożliwiające zbadanie przyczyn problemu, czy też sprawdzenie jego zakresu.

Zasady...
Eksploracja nie oznacza chaotycznego
klikania po aplikacji i braku organizacji.
Aby takie testy miały sens i wnosiły wymierne rezultaty do procesu, powinny
dawać jakiś obraz tego, co zostało wykonane i sprawdzone, a co nie – lub co
w aplikacji nie działa. Dlatego też należy
trzymać się pewnych zasad:
• W aspekcie odkrywania systemu – na-

leży nie tylko poznawać, ale i rejestrować
cele i funkcje produktu, jakim jest aplikacja. Dodatkowo, powinno się zbadać,
z jakimi typami danych operuje system
oraz jakie są obszary potencjalnie niestabilne (czyli takie, które mogą być źródłem problemów i usterek). Efektywność
testów eksploracyjnych silnie zależy od
zrozumienia technologii, wiedzy na temat
danego produktu oraz jego docelowych
użytkowników, doświadczenia i intuicji testera. Istotne jest, by zidentyfikować funkcje główne i dodatkowe systemu – innymi
słowy, funkcjonalności krytyczne dla prawidłowego działania aplikacji i stanowiące
o jego wartości dla klienta oraz funkcje dodatkowe, będące jedynie wsparciem funkcji głównych. Planowanie i projektowanie
testów powinno uwzględniać podział na
systemu na te funkcje i odpowiednio priorytetyzować zadania testowe.
• Projektowanie testów – należy zaplanować strategię działania z systemem, obserwacji i oceny działania oraz stabilności. Planowanie nie oznacza opracowania
szczegółowego harmonogramu testów
i zadań, a raczej wytyczenie celów i kierunków przyszłych działań.
• W aspekcie wykonywania testów – testowanie eksploracyjne polega na realizacji
operacji w systemie oraz obserwacji jego
zachowania w celu zrozumienia sposobu
funkcjonowania produktu.
• Określenie heurystyk, czyli wytycznych
i zasad, które pomogą w podjęciu decyzji, jakie obszary i funkcje powinny być
poddane testom i jakie metody najlepiej
sprawdzą się w tym celu.
• Rejestracja wyników testów – ponieważ testy eksploracyjne są podejściem
zorientowanym na wyniki, oceną procesu testowego jest osiągnięcie wyników
spełniających określone wymagania. W
wyniku testów powinny powstać nie tylko
raporty błędów i zbiorcze raporty z przebiegu prac, ale i notatki z przebiegu sesji testowej, zaobserwowane odstępstwa
systemu od uprzednio zaprojektowanych
i udokumentowanych przypadków testowych, informacje o nowych scenariuszach
czy danych testowych.
Testerzy eksploracyjni nie przestrzegają
bezkrytycznie ustalonego na początkowym etapie prac porządku wykonywania
przypadków testowych – zamiast tego
skupiają się na tym, jakie testy powinny
być wykonane właśnie w danej chwili. Ma
to swoje uzasadnienie – bardzo często
zdarza się tak, iż analizując i badając obszar wystąpienia już znalezionego błędu,
znajduje się kolejne usterki. Tradycyjne
testy scenariuszowe, oparte o ściśle określony plan wykonywania testów, nie dadzą

takiego efektu – gdyż tester skupia się w
nich na wykonywaniu kolejnych testów,
realizowaniu ustalonego planu, a nie na
przemyślanym i dynamicznym sprawdzaniu działania aplikacji. Wiadomo, że
w czasie wykonywania testów mogą wystąpić sytuacje nieprzewidziane, burzące
porządek ustalonego planu – tester eksploracyjny dokładnie zbada te sytuacje,
tester tradycyjny zwykle zarejestruje błąd,
ominie zablokowany przypadek testowy i
przejdzie do kolejnego.
Planując testy eksploracyjne, należy rozważyć kilka podstawowych czynników,
ponieważ każdy z nich ma wpływ na to jak
będziemy testować, co, oraz co będzie testowane w następnej kolejności:
• cele procesu testowego oraz bieżącej
sesji testowej (np. sprawdzenie tylko jednej, wybranej funkcjonalności systemu)
• osoba testera (umiejętności, predyspozycje, wiedza) oraz wiedza na temat systemu (znane problemy i defekty, problemy,
które już wystąpiły w przeszłości w danym
obszarze, obszary niestabilne)
• dostępne dane testowe (od nich w
znacznym stopniu zależy, co można, a
czego nie, przetestować)
Stopień oddziaływania poszczególnych
czynników na przebieg i wyniki testów
zmienia się w trakcie trwania sesji testowej, w zależności od bieżących prac i ich
wyników. Eksploracja pozwala na optymalne dostosowanie testów do potrzeb i
zmiennych warunków. Tymczasem tradycyjne podejście oparte na niezmiennych
scenariuszach paradoksalnie staje się
z biegiem czasu coraz mniej efektywne
oraz nieskuteczne – ponieważ nie daje
możliwości improwizacji i wymyślania nowych testów.

Wskazania i przeciwwskazania
Testowanie metodą eksploracyjną jest
wydajne i dużo bardziej korzystne niż tradycyjne jeżeli:
• Należy pilnie dostarczyć informacje na
temat działania nowego produktu czy
funkcji – tu testy scenariuszowe raczej nie
mają zastosowania.
• Czas przeznaczony na poznanie działania systemu jest krótki i nie ma czasu
na przygotowanie oraz wykonanie udokumentowanych testów.
• Specyfikacja funkcjonalna lub dokumentacja projektowa jest niepełna, niekompletna, nie obejmuje całości systemu – testy
scenariuszowe nie pozwolą tu zweryfikować aplikacji. Testowanie eksploracyjne
nie tylko umożliwi sprawdzenie działania
aplikacji, ale i wskaże luki i błędy analizy

(które następnie można przekazać zespołowi projektowemu celem rozwiązania
i wdrożenia do dokumentacji)
• Testy oparte są jedynie na dokumentacji
użytkownika – oczywistym jest tu, że nie
ma możliwości zorganizowania pełnych i
szczegółowych testów scenariuszowych
(ponieważ dokumentacja użytkownika nie
opisuje wszystkich walidacji, wszystkich
możliwych do wykonania ścieżek i scenariuszy w aplikacji, zwykle opisuje jedynie
funkcje wykonywane przez zwyczajnego
użytkownika aplikacji).
Testy eksploracyjne można też polecić
jako dodatek do testów tradycyjnych w
przypadku, gdy testy scenariuszowe zostały już wykonane a testerzy pragną
upewnić się co do pokrycia testów realizując dodatkowe, nieudokumentowane
scenariusze. Ponadto, eksploracja jest
pomocna, jeśli tester chce sprawdzić wyniki pracy innego testera za pomocą szybkich niezależnych testów (niekoniecznie
w wyniku braku zaufania do jakości pracy
kolegi, ale raczej jako dodatkowa gwarancja i potwierdzenie wykonania pracy
przez niezależna osobę).
Chyba najczęstszym zastosowaniem eksploracji (i dającym znakomite wyniki) jest
analiza znalezionych defektów – badanie zakresu, określanie źródła i przyczyn
problemu. Jak postępuje tester, któremu
przekazuje się np. błąd produkcyjny od
klienta? Z reguły próbuje odtworzyć błąd,
sprawdzić, gdzie i w jakich warunkach się
pojawia, czy nie występuje w innych częściach aplikacji – słowem, eksploruje.
Jednak nie zawsze powinniśmy, i nie zawsze się da, stosować testowanie eksploracyjne. Kiedy nie można?
• Kiedy wykonujemy testy akceptacyjne –
ponieważ powinny one być w pełni udokumentowane, oparte o ściśle określone
kryteria i zakres (np. zestaw scenariuszy
testów akceptacyjnych).
• Kiedy demonstrujemy działanie aplikacji
klientowi (tzw. demo systemu). Nie ma
nic gorszego niż znalezienie krytycznego
błędu w trakcie prezentacji systemu klientowi – a taka sytuacja może się pojawić,
jeśli zaczniemy wykonywać testy wcześniej nie realizowane i badać funkcjonalności pod innym kątem, niż dotychczas.
Po pierwsze – wyraźnie i jednoznacznie
ujawniamy przed klientem niską jakość
systemu, po drugie – możemy znaleźć
błąd, którego już nie będziemy w stanie
powtórzyć (bo kto prowadzi notatki z prezentacji systemu i jest w stanie przypomnieć sobie wszystko, co robił?). I my, i
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klient, postawimy się w nieprzyjemnej sytuacji – czego lepiej uniknąć przygotowując plan demonstracji, wykonując sprawdzone testy a eksplorację pozostawić na
właściwe miejsce i czas.

Testowanie Eksploracyjne
Microsoft i Google

w

Często testerzy, którzy chcieliby zacząć
korzystać z Testowania Eksploracyjnego
mają różnego rodzaju pytania i wątpliwości:
• gdzie zacząć,
• jaki jest mój cel,
• co powinienem zrobić następne,
• na co zwracać uwagę,
• kiedy przejść do kolejnego ekranu, modułu,
• czy w poprzednich krokach sprawdziłem
wszystko co potrzeba, czy może zawrócić
i zrobić to raz jeszcze?
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Na konferencji STAR East James Whittaker przedstawił nową koncepcję Testowania Eksploracyjnego, która znacznie
ułatwia zrozumienie tych testów oraz ich
organizację. Jest to nowe podejście mówiące o testowaniu w formie alegorycznej
porównując testera do turysty. Jak wiadomo są różne formy turystyki ze względu
na preferencje turysty i miejsce, które
aktualnie zwiedzamy. W Rzymie będziemy zwiedzać kościoły i zabytki, a w Amsterdamie jednym z gwoździ programu
jest wizyta w Dzielnicy Czerwonych Latarni. Rodzaje turystów i ich zachowania
w trakcie wycieczki też są różne. Mamy
turystów, którzy robią zdjęcia wszystkiego
co zobaczą, ale są też tacy, którzy chcą
dowiedzieć się absolutnie wszystkiego na
temat odwiedzonego miejsca, a czasem
nawet zdają się wiedzieć więcej niż prze-

wodnik. Niektórzy wolą zboczyć z turystycznych szlaków, żeby poznać lokalne
zwyczaje, czy też zaglądać do urokliwych
bocznych uliczek.
Jak to się przekłada na testowanie? Właśnie to samo pytanie James Whittaker
zadał sobie i później grupie wybranych
specjalistów w Microsoft. Wynikiem ich
pracy jest niedawno opublikowana książka „Exploratory Software Testing: Tips,
Tricks, Tours, and Techniques to Guide
Test Design”.
Wycieczki zostały podzielone ze względu
na rejony (District) i tak mamy:
• Business District – testujemy kluczowe
funkcje produktu, dokumenty opisujące
produkt,
• Historical District – sprawdzamy funkcje
dostępne w poprzednich wersjach produktu, kod źródłowy wykorzystany z poprzednich wersji (legacy code), obszary, w
których zgłaszane jest najwięcej błędów
• Entertainment District – funkcje rzadziej
wykorzystywane (np. Zmiana koloru tła
w dokumencie), towarzyszące głównym
funkcjom na ekranie, nieustanna praca
aplikacji
• Tourist District – odwiedzamy wszystkie
ekrany i okna dialogowe aplikacji, sprawdzamy każdą wariację (np.: czy można
zapłacić każdą kartą płatniczą), odwiedzamy zakamarki, o których nie wszyscy
wiedzą
• Hotel District – przemieszczamy się po
ekranach aplikacji robiąc tylko tyle, ile jest
konieczne, zaczynamy operacje i przerywamy je, akceptujemy domyślne wartości,
wypełniamy tylko obowiązkowe pola
• Seedy District – próbujemy zaszkodzić
aplikacji, otwieramy uszkodzone pliki, zrywamy połączenia z siecią, wykonujemy
ciągle te same akcje
To jest tylko ogólne streszczenie rejonów,
ponieważ w książce każdy z nich dzieli się
na klika wycieczek (Tours).
Autor książki nie ogranicza jednak Testowania Eksploracyjnego do samych
tylko wycieczek, ale zwraca uwagę na
niezliczone możliwości wykorzystywania
istniejących już Scenariuszy Testowych.
Wykonując Scenariusz Testowy można
się zatrzymać tak jak podczas wycieczki
samochodowej i dokładnie zwiedzić interesujące nas miejsce. Możemy także
modyfikować Scenariusze poprzez dodawania, odejmowanie, powtarzanie kroków
pamiętając o tym, żeby zawsze wrócić do
scenariusza i wykonać go do końca. Modyfikując istniejące Scenariusze nie tylko

tworzymy nowe Scenariusze, ale także
wywołujemy w aplikacji nowe przejścia
stanów, lub zachowujemy przepływ, ale
modyfikujemy zmienne z jakimi aplikacja
pracuje.
Wycieczki opisane w książce są stosowane dla każdego nowego projektu i pomogły przetestować znane produktu jak MS
Office czy Windows Media Player.
Obecnie James Whittaker pracuje dla
Google, gdzie dalej promuje i rozwija opinaną wyżej koncepcję. O sukcesie wykorzystania wycieczek (w tym przypadku
FedEx Tour) można przeczytać na Google
Testing Blog http://googletesting.blogspot.
com/2009/10/fedex-tour.html.

Podsumowanie
Testowanie eksploracyjne jest efektywne,
jeśli zostanie właściwie zastosowane. Pozwala nie tylko wykonać dogłębne testy
aplikacji, ale i poznać ją – poznać dokładnie działanie systemu, jego słabe punkty i
zagrożenia.
Eksploracja nie wyklucza testowania scenariuszowego – wręcz przeciwnie. Oba
podejścia można łączyć i przechodzić z
jednego do drugiego zależnie od konieczności i potrzeb. Testy eksploracyjne są
doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych
- gdy na przykład wyczerpaliśmy pulę
scenariuszy czy przypadków testowych
przewidzianych w planie testów, a chcemy wykonać dodatkowe, uzupełniające
testy.
Należy jednak mieć na uwadze, że testowanie eksploracyjne – jako podejście
mniej formalne od tradycyjnego – może
nie spełniać wymagań klienta, który nalega na pełną dokumentację procesu
testowego i pragnie dowodów na przetestowanie każdej funkcji czy obszaru
systemu. Eksploracja tego nie zapewni
– gdyż rzadko jesteśmy w stanie dokładnie określić, jakie testy wykonano, jakie
funkcje czy moduły dokładnie sprawdzono, jaki procent możliwych przypadków
testowych zrealizowano.
Zdaniem wielu specjalistów, największe
korzyści przynosi stosowanie kombinacji
obu podejść - czyli uzupełniania podstawowych testów tradycyjnych eksploracyjnymi. Obie metody wzajemnie się
uzupełniają co znacznie zmniejsza ryzyko
pominięcia pewnych obszarów w aplikacji
i daje szansę na dokładniejsze i pełniejsze przetestowanie aplikacji.
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Abstrakt
W przeciągu paru lat organizacje przeszły z „tworzenia zespołów testowych w
razie potrzeby” na „niezależne zespoły
testowe”. Jest rzeczą dość oczywistą,
że i proces testowy wewnątrz organizacji zmienił się radykalnie tak, by spełniać
potrzeby całego cyklu życia testów i pokryć różne aspekty inżynierii procesów.
Organizacja zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania zwykle wybiera
standardowe modele jako podstawę
do ulepszania swego procesu produkcji oprogramowania (jak np. ISO 9001,
CMMI, SPICE itp.). Ze względu na ważną rolę testowania w jakości procesu i
produktu IT, oraz z racji ograniczeń w
istniejących modelach oceny (ang. „assessment models”), Ilene Burnstein z
Instytutu Technilogii stanu Illinois opracowała Model Dojrzałości Testowania
(Test Maturity Model). Model ten wspiera organizacje w stopniowym wprowadzaniu najlepszych praktyk oraz ocenie
zdolności i dojrzałości procesu testowego w kontekście zestawu standardowych celów.
Jakość pomiarów związanych z czynnościami testowymi stale się polepsza.
To również odzwierciedla osiągnięty poziom dojrzałości procesu. Niniejszy artykuł ma na celu podzielenie się z Czytelnikami wieloletnim doświadczeniem
Autora w ulepszaniu pomiarów dotyczących testowania.
Na każdym poziomie dojrzałości proce-

Autor: Nagaraj M Chandrashekhara

su cele są inne. Używając modelu GQM,
artykuł opisuje pomiary i wskaźniki gromadzone w celu zrozumienia i określenia osiągniętego poziomu dojrzałości.
Słowa kluczowe: TMM1 , Dojrzałość
Procesu, Pomiar, model GQM2
1 TMM – Model Dojrzałości Testowania (Test Maturity Model) opracowany przez grupę badawczą pod
Kierunkiem Ilene Burnstein z Instytutu Technologii
w Illinois
2 przyp. tłumacza: GQM – Cel, Pytanie, Metryka
(Goal, Question, Metric) – podejście do stosowania
metryk oprogramowania.

Wprowadzenie
Wszyscy wiemy, że w przeciągu paru
lat organizacje przeszły z „tworzenia zespołów testowych w razie potrzeby” na
„niezależne zespoły testowe”. Jest rzeczą dość oczywistą, że i proces testowy
wewnątrz organizacji zmienił się radykalnie tak, by spełniać potrzeby całego
cyklu życia testów i pokryć różne aspekty inżynierii procesów.
Jakość pomiarów związanych z czynnościami testowymi stale się polepsza.
Ma to odzwierciedlenie i w osiągniętym
poziomie dojrzałości procesu. Niniejszy artykuł ma na celu podzielenie się
z Czytelnikami wieloletnim doświadczeniem Autora w ulepszaniu pomiarów dotyczących testowania.
Jako podstawa do wyjaśnienia postępu
w dojrzałości pomiarów oraz analiz w
organizacji stosującej TMM jako model
ulepszenia procesu, wykorzystywany
jest Model Dojrzałości Testowania. W
pierwszej części artykułu przybliżona
jest koncepcja modelu TMM oraz celów
poziomu dojrzałości. W następnej kolejności Autor opisuje swoje doświadczenie w ulepszaniu procesu oraz powody,
dla których warto gromadzić pomiary.
Opis ten opiera się na modelu GQM

(ang. Goal, Question, Metrics)

Model Dojrzałości Testowania
Model Dojrzałości Testowania (TMM)
opracowano w Instytucie Technologii w
Illinois pod kierownictwem Ilene Burnstein. TMM jest stosowane przez wiele
organizacji IT do oceny oraz usprawniania ich procesów testowania. Ten model
obrazuje jak proces testowania dojrzewa w etapach.
Wewnętrzną strukturę poziomu dojrzałości TMM zaprezentowano na poniższym
schemacie.
Dobrą rzeczą w tym modelu jest określenie trzech krytycznych graczy, pełniących główne role w ulepszaniu procesu
testowania. Wszyscy oni muszą współpracować, by proces testowania mógł
ewoluować. Gracze ci to:
• Menedżerowie
• Developerzy/testerzy
• Użytkownicy/klienci
W terminologii TMM określani są oni
jako „trzy krytyczne opinie”. Każda grupa postrzega proces testowania z innej
perspektywy, która wynika z poszczególnych celów, potrzeb i wymagań. Z
punktu widzenia menedżera, istotne jest
zaangażowanie i wsparcie dla czynności
oraz zadań związanych z ulepszaniem
jakości procesu testowania. Z perspektywy developera czy testera ważne są
czynności techniczne, które – zastosowane – tworzą najlepsze praktyki testowania. Widok użytkownika/klienta
określa się jako „widok współpracy lub
wsparcia”.
Developerzy i testerzy pracują z klientem i użytkownikami nad czynnościami
związanymi z jakością oraz zadaniami
dotyczącymi potrzeb zorientowanych na
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Cel, pytanie i pomiar
Zanim zrozumiemy pomiary gromadzone
na każdym poziomie dojrzałości procesu
testowego w organizacji, powinniśmy pojąć model GQM. Model ten zakłada, że
należy być skoncentrowanym na zbieraniu pomiarów, zrozumieniu celów i pytań umożliwiających weryfikację statusu
owych celów. Pomiary, które gromadzisz
muszą pozwalać na uzyskanie metryk, by
odpowiedzieć na możliwe pytania sprawdzające status celu. Aby zilustrować ten
model, przedstawimy przykład typowego
celu w każdym projekcie.

klienta. Nacisk położony jest na pozyskiwanie wsparcia użytkowników/klienta,
porozumienie i współudział w zadaniach
takich, jak analiza wymagań, testowanie

użyteczności i planowanie testów akceptacyjnych. Na każdym poziomie TMM te
trzy grupy odgrywają specyficzną rolę
we wspieraniu celów dojrzałości.

Poziomy, cele i charakterystyki TMM
Poniższa tabela przedstawia poziomy, odpowiednie cele oraz charakterystyki organizacji na każdym poziomie TMM.
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Cele

Charakterystyki

Poziom 2:
2.1 Opracuj cele I polityki testowania oraz debuggowania
2.2 Zainicjalizuj proces planowania testowania
2.3 Wdróż w organizacji podstawowe techniki i metody testowania

Istnieje wyraźny podział pomiędzy fazą debuggowania a testowania.
Faza testowania jest zaplanowaną w planie
projektu czynnością.
Plan rozpoczyna się po ukończeniu kodowania.
Wykorzystywane są podstawowe techniki
testowania.
Testowanie jest wielopoziomowe.

Poziom 3:
3.1 Opracuj organizację testowania
3.2 Włącz testowanie do cyklu
życia oprogramowania
3.3 Kontroluj i monitoruj proces
testowania

Istnieje organizacja testowania.
Testowanie jest włączone w cykl życia wytwarzania oprogramowania.
Opracowano plan testów i jest on nadzorowany (zintegrowany z planem projektu).

Poziom 4:
4.1 Opracuj program przeglądów
4.2 Opracuj program pomiaru
testów
4.3 Oceń jakość oprogramowania

Inżynierowie testów kierują usprawnianiem
procesu testowania.
Użytkownicy/klienci biorą udział w spotkaniach związanych z kamieniami milowymi.
Użytkownicy/klienci wspierają tworzenie
planów testów użyteczności.

Poziom 5:
5.1 Zapobieganie defektom
5.2 Kontrola jakości
5.3 Optymalizacja procesu testowego

Istnieje efektywny program przeglądu.
Przeglądy są czynnościami zaplanowanymi
w planie projektu.
Istnieją efektywne pomiary i analizy procesu.
Atrybuty jakościowe produktu są dobrze
określone i zmierzone.
Analizowane są dane z wszystkich projektów.
Krytyczne defekty są starannie analizowane.
Wdrożone są koncepcje kontroli jakości.
Stopniowo wdrażane są odpowiednie narzędzia.

Załóżmy, że jednym z celów projektu
jest „dostarczenie produktu na czas”.
Załóżmy dodatkowo, że projekt ma trzy
główne kamienie milowe przed ostatecznym dostarczeniem do klienta, które to
traktowane jest jako czwarty kamień milowy. Oczywistym pytaniem sprawdzającym status powyższego celu jest – czy
jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu? Pomiarami, które gromadzimy
będą:
• Planowana data osiągnięcia kamienia
milowego
• Rzeczywista data ukończenia
• Łączny planowany nakład pracy do
osiągnięcia kamienia milowego
• Nakład pracy do osiągnięcia kamienia
milowego
Powyższe pomiary określane są po prostu jako dane. Jeśli wyliczymy liczbę dni
opóźnienia lub dodatkowego nakładu
pracy – wykonamy pomiar. Jeśli wyliczymy % odchylenia od harmonogramu
lub planowanego nakładu pracy (co reprezentuje stopień wcześniejszego lub
późniejszego osiągnięcia kamienia milowego) – uzyskamy metrykę. Porównanie
takich pomiarów czy metryk wykonanych
przy jednym kamieniu milowym, z drugim
– umożliwia poznanie trendu oraz ryzyka
związanego z osiągnięciem ostatecznej
daty końcowej. Na podstawie takich metryk możemy wysnuć pewne wnioski – na
przykład „opóźnienie stale przekracza x
% i będzie bardzo ciężko dotrzymać terminu, chyba że podejmiemy konkretne
czynności korygujące”.

Pomiary na różnych poziomach
dojrzałości procesu
W tym rozdziale autor przedstawi rekomendowane przez siebie pomiary na
różnych poziomach dojrzałości procesu
testowania TMM. Opisane są również

przykładowe pytania służące do wykorzystania owych pomiarów i pozyskania
wskaźników umożliwiających określenie,
w którym miejscu osiągania celu poziomu dojrzałości właśnie się znajdujemy.
Pomiary na poziomie 1 TMM
Na tym poziomie modelu TMM nie ma
żadnego specjalnego celu. Cechami organizacji na tym poziomie dojrzałości
procesu testowego są:
• Chaotyczność procesu testowania
• Brak rozróżnienia pomiędzy testowaniem a debuggowaniem
• Brak udokumentowanej specyfikacji
systemu
• Tworzenie testów metodą ad hoc pod
ukończeniu kodowania
• Cel testowania określony jako udowodnienie, że oprogramowanie działa
Pomiarami zalecanymi dla poziomu 1
TMM są:
Rozmiar:
• Rozmiar kodu w KLOC
• Liczba wymagań lub cech
• Liczba stworzonych przypadków testowych
• Liczba wykonanych przypadków testowych
Defekty:
• Ilość defektów wagi wysokiej, średniej,
niskiej
• Defekty/KLOC
Koszt:
• Całkowity koszt projektu
• Koszt testowania
Pomiary na poziomie 2 TMM
Jak już wspomniano w sekcji 3, celami
dla tego poziomu dojrzałości są:
• Opracowanie celów i polityk testowania
i debuggowania
• Inicjalizacja procesu planowania testowania
• Ustanowienie podstawowych technik i
metod testowych
Pomiarami zalecanymi dla poziomu 2
TMM są:
Pomiary czasu/nakładu pracy:
• Czas/nakład pracy na planowanie testowania
• Czas/nakład pracy na testowanie jednostkowe, integracyjne, systemowe, testy regresji
• Całkowity czas/nakład pracy przezna-

czony na czynności związane z testowaniem (dopuszczalne są również pomiary
cząstkowe, jak na przykład czas/wysiłek
włożony w projektowanie testów dla testów jednostkowych/integracyjnych/systemowych)
• Liczba zaplanowanych przypadków testowych, niezaplanowanych przypadków
testowych
• Planowany/rzeczywisty stopień pokrycia testów
Defekty:
• Liczba defektów w każdej fazie (cyklu
życia)
• Liczba defektów znalezionych w każdym poziomie testów (UT, IT, ST, UAT)
• Liczba defektów dla każdego typu
• Czas od naprawy błędu do retestu defektów każdego typu
Oto przykładowe pytania umożliwiają
sprawdzenie status celów dla poziomu 2:
• Czy widzisz wzrost % nakładu pracy
spędzonego na testowani i debuggowaniu w różnych projektach w organizacji
porównując do poprzedniego roku?
• Ile (procentowo) defektów znaleziono w
każdej fazie wytwarzania oprogramowania w różnych projektach?
• Czy udział wysiłku włożonego w planowanie testowania jest ujęty w całkowitym
nakładzie pracy przeznaczonym na ulepszanie projektu we wszystkich projektach
w organizacji?
• Jaki procent planowanych pomiarów
jest wykonywanych w każdym projekcie?
• Czy wzrasta liczba inżynierów szkolonych w podstawowych technikach i narzędziach wymaganych dla efektywnego
testowania?

Pomiary na poziomie 3 TMM
Cele dla tego poziomu dojrzałości to:
• Ustalenie organizacji testowania
• Opracowanie programu szkoleń technicznych
• Włączenie testowania do cyklu życia
oprogramowania
• Kontrolowanie i monitorowanie procesu
testowego
Dla poziomu 3 rekomendowane są następujące pomiary:
Pomiary pokrycia:
• Pokrycie wymagań, rozgałęzień etc.
Pomiary produktywności:
• Liczba stworzonych przypadków testowych/Jednostka czasu
• Liczba wykonanych przypadków testowych/Jednostka czasu
Pomiary szkoleń:
• Liczba godzin szkoleń/Rok (dla wszystkich osób związanych z testowaniem)
Wskaźnik ROI na inicjatywnie narzędziowej:
• Łączny koszt zaoszczędzony dzięki automatyzacji/Łączny koszt narzędzia
Pominięte błędy na każdym poziomie testów:
• Pominięte błędy jednostkowe = (Łącznie błędy jednostkowe (UT) znalezione w
testach systemowych (ST)/Łącznie błędy znalezione w testach systemowych
(ST))
• Pominięte błędy systemowe = (Łącznie
błędy znalezione w testach akceptacyj-
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Prawdziwe QA:
Zapewnienie “Jakości i
wartości”
basic

nych (UAT)/Łącznie błędy znalezione w
testach systemowych (ST))
Wsparcie klienta/użytkownika:
• Ilość interakcji z klientem/użytkownikiem
Oto przykładowe pytania umożliwiają
sprawdzenie status celów dla poziomu 3
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• Jaki jest odsetek osób z zespołu testowego na różnych poziomach?
• Czy ten odsetek zwiększa się z czasem?
• Jaki jest odsetek ludzi szkolonych w
różnych aspektach inżynierii testów wewnątrz organizacji?
• Ile (procentowo) defektów znaleziono w
każdej fazie wytwarzania oprogramowania w różnych projektach?
• W ilu projektach w organizacji inżynierowie testów byli zaangażowani od samego początku?
• Czy kierownictwo ma wgląd w porównanie planowanego nakładu czasu na
testy z rzeczywistym, produktywność
inżynierów testów, pokrycie przypadków
testowych, pokrycie wymagań lub kodu,
typy planowanych i wykonanych testów?
• Jaki procent projektów ukończono z
akceptowalnym odstępstwem od harmonogramu?
• Ile (procentowo) defektów jest pomijanych?
Pomiary na poziomie 4 TMM
Jak już wspomniano w sekcji 3, celami
dla tego poziomu dojrzałości są:
• Ustanowienie programu przeglądów
• Opracowanie programu pomiaru testowania
• Ocena jakości oprogramowania
Pomiarami zalecanymi dla poziomu 4
TMM są:

• Liczba dostępnych kierowników inspekcji
• Liczba ludzi szkolonych w wykonywaniu inspekcji
• Rozmiar przedmiotu inspekcji
• Czas spędzony na inspekcjach
• Liczba defektów odkrytych w wyniku
inspekcji
• Nakład czasu wymagany do analizy pomiarów
• Nakład czasu konieczny dla różnych
typów testów w projekcie
Oto przykładowe pytania umożliwiają
sprawdzenie status celów dla poziomu 4:
• Czy rozumiemy atrybuty jakości zdefiniowane dla zapewnienia czystości oprogramowania?
• Jaki % tych atrybutów jest osiągany
przed dostarczeniem produktu?
• Jaki jest procent nakładu pracy na różne typy planowanych testów?
• Ile (procentowo) projektów spełnia program pomiarów w organizacji?
• Ile (procentowo) defektów nie zostało
odkrytych przez przeglądy i inspekcje?
• Ilu ludzi w zespole jest szkolonych w
formalnych technikach inspekcji?
• Jak efektywny jest proces inspekcji?
(defekty znalezione/godzina inspekcji)
Pomiary na poziomie 5 TMM
Jak już wspomniano w sekcji 3, celami
dla tego poziomu dojrzałości są:
• Zapobieganie defektom
• Kontrola jakości
• Optymalizacja procesu testowego
Dla poziomu 4 TMM zalecane są pomiary:
• Czas/nakład pracy na analizę przyczyn
defektów
• Liczba sugerowanych akcji

• Nakład pracy/koszt implementacji planów akcji
• Koszt testów statystycznych
• Nakład pracy/koszt szkolenia zespołu w
kontroli procesów
• Nakład pracy/koszt analizy ilościowej
procesu
• Liczba zmian w procesie
• Liczba nowych narzędzi wprowadzonych do organizacji

intermediate
advanced
dów”. Nie jest to winą testerów. Jest to
wina organizacji i jej zarządu, na poziomie CTO i CIO. Sytuacja pogarsza się
wraz z popularnością metod Agile – nie
idei i ideałów Agile oraz Scrum – ale tandetnego sposobu, w jaki są one praktykowane: „Zacznijmy kodowanie i życzmy
powodzenia testerom”.

Porażka w określaniu prawdziwych cech jakości – poziom
techniczny i biznesowy

Oto przykładowe pytania weryfikujące
status celów dla poziomu 5:
• Czy liczby defektów są klasyfikowane
w kilka typów i wyliczany jest procentowy
rozkład tych typów w projekcie?
• Czy analizuje się przyczyny defektów
krytycznych, które miały wpływ na projekt?
• Jaki odsetek ludzi jest szkolony w technikach kontroli procesu?
• Ile atrybutów projektu jest mierzonych i
określonych jako spełnione (w oparciu o
wykresy kontrolne)?
• W jakim stopniu (procentowo) narzędzia wprowadzone do organizacji są wykorzystywane?

Podsumowanie
Proces testowy w organizacji z biegiem
czasu dojrzewa. Jeśli jako podstawa
ulepszenia procesu testowego stosowany jest model TMM, metryki rekomendowane w niniejszym artykule z całą
pewnością umożliwią pomiar postępu
dojrzewania procesu testowego w danej organizacji. Pomiar powinien mieć
jasny cel, tak byś od każdego w firmie
mógł otrzymać wsparcie w gromadzeniu,
analizie i czynnościach podejmowanych
w celu stałego ulepszania procesu testowania.

Autor: Tom Gilb

Raport Standisha z roku 2009 wskazuje, że niepowodzenia projektowe są
gorsze, niż kiedykolwiek dotąd – zbiegając się, jak mniemam, z popularnością Agile.

O Autorze:
Tom Gilb jest autorem dziewięciu książek
i setek publikacji na tematy związane z
inżynierią oprogramowania. Jego ostatnia książka – Competentive Engineering
stanowi istotną definicję idei wymagań.
Jego koncepcje dotyczące wymagań
oparte są o CMMI poziomu 4. Tom gościnnie wykłada na uniwersytetach w
Wielkiej Brytanii, Chinach, Indiach, USA,
Korei i występuje jako prelegent na wielu
znaczących międzynarodowych konferencjach.
Kontakt:
www.gilb.com, twitter @imtomgilb

Wprowadzenie
Testerzy zwykli nazywać siebie Zapewnieniem Jakości (ang. Quality Assurance, QA). Jednak ich prawdziwa nazwa
powinna brzmieć “Departament Zbyt
Późnego Odkrywania Zbyt Niewielu Błę-

Inwestycja w prace testowe jest wysokim procentem każdego projektu,
jednakże dowiedziono (i udokumentowano), że najlepsze metody testowe
wykryją tylko odsetek (około połowy)
błędów. Ponadto błędy te dotyczą tylko
jednego wymiaru – Jakości. Co z użytecznością, stabilnością, solidnością,
zdolnością do adaptacji i wieloma innymi cechami? Co z poziomami dostarczania wartości udziałowcom, powyżej
poziomu technicznego systemu? Co z
kwestiami takimi, jak preferencje produktowe, udział w rynku, zaufanie klienta, rozpoznawanie marki – na którym
zależy dyrektorom finansowym projektu bardziej, niż na zalety technicznych,
lecz które jednak są dostarczane przez
te cechy techniczne? Czy możemy
określić je mianem Cechy Biznesowe?
Kto będzie testował, mierzył i zarządzał
tak, by zapewnić, że Cechy Techniczne
naprawdę dają w wyniku Cechy Biznesowe? Nie dzisiejsi testerzy!

Zły Top Management
Problem zaczyna się od bardzo mizernego zarządzania na poziomie Top Managementu w projektach IT/ Software’owych.
Osobiście widziałem ponad 100 milionów
dolarów straconych w ciągu roku w jednej
firmie oraz 160 milionów straty w innej.
W obu przypadkach moja analiza i rada
brzmiała: dokumentacja Wyników/Wartości/Cech Projektu była po prostu „miło
brzmiącymi słowami” (takimi jak: solidność, zdolność adaptacji), których nawet
nie zdefiniowano – by mogły być testowane, czy mierzone. To po prostu nie leży w
kulturze dyrektorów! Mogą oni wykonać
„budżet finansowy”, ale już nie potrafią
stworzyć mierzalnego budżetu Jakości
Projektu. Tego nie uczą w szkołach biznesowych!

Cechy udziałowców
Na drugim poziomie Jakości naszych
projektów są Udziałowcy. Nawet małe
i średnie projekty (kilku developerów)
mogą dotyczyć 20 do 40 udziałowców.
Każdy z udziałowców jest z definicji zainteresowany co najmniej jednym aspektem „jakości” systemu; i prawdopodobnie
dodatkowo kilkoma jeszcze. Większość
procesów wytwarzania nie daje możliwości identyfikacji wszystkich tych udziałowców oraz obszarów ich zainteresowania.
Jest to kolejną przyczyną porażek projektowych. QA musi dokładnie przeanalizować i określić – z priorytetami i informacją o wartości – wszystkie krytyczne
dla udziałowców cechy. W Scrum takie
zadanie powinien wykonywać Właściciel
Produktu (and. Product Owner) – ale
bardzo rzadko miałem okazję zobaczyć
udokumentowany zapis z takiej czynności. Ciągle jesteśmy zbyt skupieni na
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Inżynieria oprogramowania
zrezygnować z pracy (miły „złoty spadochron” jako nagroda za nieudolność.
Tak więc Zarząd będzie musiał powołać
lepszego CEO. Ostatecznie – ponieważ
niestety jest tak wiele nieudolnych Zarządów - może dojść do pewnych zmian
prawnych i kulturowych narzucanych
przez ekonomistów „przetrwania biznesowego” (ang. Business survival).

Rysunek 1 Model zarządzania produktem wg Toma i Kai Gilbów
użytkownikach i kliencie. Zapominamy
o zbyt wielu krytycznych udziałowcach i
kluczowych cechach.

Czego potrzebujemy, by robić
to lepiej?
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Powinniśmy pójść z tematem QA pod
prąd. Testowanie odbywa się za późno.
Wszyscy wiemy, że nie osiągniesz jakości przez testowanie. Uzyskasz jakość
wbudowując ją w produkt. Dotyczy to
wszystkiego, nie tylko oprogramowania.
Musimy rozszerzyć nasze wąskie perspektywy z „czy ta funkcja działa” na „czy
ten system dostarcza wszystkich wymaganych przez udziałowców cech?”. Musimy tworzyć o wiele lepsze specyfikacje
wymagań jakościowych. Musimy wziąć
odpowiedzialność za kilka poziomów jakości: poziom biznesowy, udziałowców
oraz produktowy.
Wymagania przyrostowe to dobry pomysł, ale to jakość i ważność każdego
wymagania powinna być o wiele lepsza.
Lepsze jedno wymaganie zrozumiane i
wykonane w pełni, niż 100 zaimplementowanych mizernie. Musimy stale doskonalić nasze umiejętności projektowania i
tworzenia architektury tak, by mogły one
bezpośrednio, numerycznie i testowalnie adresować wiele krytycznych aspektów jakościowych udziałowców w naszej
agendzie wymagań.
Powinniśmy skoncentrować się na dostarczaniu wartości: w pierwszej kolejności krytyczne dla udziałowców wartości
(przyrostowo). Może powinniśmy porzucić techniczne pojęcie „jakości” i nazwać
to, co robimy „Zapewnieniem Wartości”
(ang. Value Assurance, VA) dostarczania
wartości udziałowcom.

Jak moglibyśmy robić to
lepiej?
Zasadniczo wszystkie narzędzia, jakich

potrzebujemy, są znane, łatwo dostępne,
używane w praktyce przez lata i dostarczają wysokiej jakości i wartości. Przykładowe opisy znajdują się w [5]. Narzędzia
te „płyną pod prąd”. Wspierają wczesne i
częste cykle nauki, proces zapobiegania
błędom, inżynierię wymagań jakościowych, testowanie przyrostowe i automatyczne.
Naszym problemem jest to, że większość ludzi nie jest nawet świadoma
ich istnienia, siły i korzyści, jakie dają
– nie uczą tego na uniwersytetach, ani
na profesjonalnych kursach szkoleniowych. Problemem jest zatem chęć nauki
i poprawnego wdrażania takich narzędzi.
My – w branży IT – jesteśmy podobni
do instytucji finansowych, które ostatnio
upadły – jesteśmy wysoko opłacani za
wykonywanie bardzo złej roboty, a prawno publiczne i obyczaje nie powstrzymują nas od trwania przy złych praktykach.
Kiedyś spowodujemy tak dużo publicznego, globalnego, zamieszania (jak w
przypadku Kryzysu Finansowego), że
odpowiednie organy zmienią prawo, by
uniknąć powtórki. Co jednak musi się
stać, by zareagowali? (Oni! Nie my! Tak
jak i banki tego nie zrobiły) Ile milionów
ludzi straci? Ile rządów zbankrutuje? Ile
istnień zginie?

Wyzwanie organizacyjne
Widziałem kiedyś, jak menedżer testów
(obecnie R&D Manager) zmienił z powodzeniem całą firmę, by podążała w
opisanym wyżej kierunku. To jedna możliwość. W idealnej sytuacji to CIO i CTO
ponoszą naturalną odpowiedzialność za
takie procesy. Jednak doświadczenia
nie dają nam dużo nadziei. Jak się wydaje, CIO i CTO są dobrze opłacani za
nic nie robienie. Brzemię spada więc na
funkcję CEO – musi on powołać takich
CIO/CTO, którzy będą wykonywać pracę
Prawdziwego QA – na poziomie zapewnienia dostarczenia wartości udziałowcom. Oczywiście – niektórzy CEO wolą

Jesteśmy szybcy w przyswajaniu nowej
mody , lecz opieszali w przyjmowaniu
potężnych i pewnych narzędzi.
Rezygnuję z przekonywania większości
z was – lecz przyjemnie było zauważyć
pewne wyjątki potwierdzające regułę.
Może i wy chcielibyście wnieść trochę
rozrywki do swojej kariery i rozróżnić pomiędzy jakością a wartością?
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Defect Life Cycle z
uwzględnieniem IEEE 1044
basic
intermediate
advanced
Czym
jest IEEE?
IEEE to Institute of Electrical and Electronics Engineers – czyli po polsku Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników
(wymowa: ‘eye-triple-ee’). Jest to profesjonalna organizacja non-profit zrzeszająca specjalistów, mająca na celu ustalanie powszechnych standardów, norm i
patronat nad postępem elektryki i elektroniki. Jedną z części IEEE jest IEEESA (IEEE Standards Association), stowarzyszenie, które od ponad wieku zajmuje
się standaryzacją w takich dziedzinach
jak biotechnologia, medycyna, transport,
energia elektryczna, służba zdrowia, IT,
telekomunikacja. Chociaż wielu nie zdaje
sobie z tego sprawy, każdy korzysta z co
najmniej kilku takich standardów na co
dzień. Najbardziej popularnymi w IT są
niewątpliwie:

Autor: Krystian Kaczor krystian@kaczor.info

Definicje zawarte w standardzie IEEE 1044
Skupmy się na standardzie IEEE 1044
–Standard Classification for Software
Anomalies. Przede wszystkim należy
zwrócić uwagę na termin użyty tutaj w
odniesieniu do defektu. Nie jest to błąd,
defekt, odchylenie, usterka, incydent,
problem, ale anomalia. Czym jest anomalia według IEEE?
“Any condition that deviates from the
expected based on requirements specifications, design documents, user documents, standards, etc. or from someone’s perception or experience.”
“Anomalies may be found during, but not
limited to, the review, test, analysis, compilation, or use of software products or
applicable documentation.”

• IEEE 802.3 – Ethernet,
• IEEE 802.11 WiFi,
• IEEE 802.15.1 – Bluetooth,
• IEEE 1394 – FireWire.
IEEE-SA w swojej działalności nie pominęła dziedziny rozwoju oprogramowania
i stworzyła kilka istotnych standardów:
• IEEE 1044 - Standard Classification for
Software Anomalies
• IEEE 1059 - Software Verification And
Validation Plan
• IEEE 1073 - Point of Care Medical Device Communication Standards
• IEEE 1074 - Software Development Life
Cycle

Anomalia to dowolny stan, który odbiega
od oczekiwanych, opartych na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej,
dokumentów użytkownika, standardów,
itp. lub od czyjegoś postrzegania czy
doświadczenia.
Anomalie mogą być znalezione podczas
(między innymi) przeglądów, testowania,
analizy, kompilacji lub używania oprogramowania lub odpowiedniej dokumentacji.

Defect Life Cycle
Standard IEEE 1044 oprócz definicji anomaly określa też, co zrobić z anomalią
kiedy już zostanie wykryta. Wprowadzono cykl życia składający się z czterech
faz:
• Recognition - Rozpoznanie
• Investigation - Badanie

• Action - Akcja
• Disposition – Rozporządzenie
W każdej fazie cyklu życia raport incydentu powinien zawierać:
• Supporting data – Dane definiujące incydent
• Classification - Klasyfikację
• Identified impact – Rozpoznany wpływ
Faza pozpoznania
Tworzymy raport defektu, który powinien zawierać przynajmniej następujące
dane:
• Unikalny klucz
• Krótkie podsumowanie
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• Opis zawierający kroki potrzebne do
odtworzenia anomalii
• Czas zaobserwowania anomalii
• Załączniki typu: zrzut ekranu, fragment
logów, plik wynikowy
• Dane o osobie raportującej i osobie,
która będzie się zajmować defektem w
kolejnych fazach
• Informacje pozwalające na klasyfikację
• Aktywność w projekcie (development, testy integracyjne, testy systemowe,UAT itp.)
• Faza projektu (np. Wersja
oprogramowania, której defekt dotyczy,
lub Sprint podczas którego defekt został
wykryty w przypadku Agile development)
• Moduł o ile jest możliwe jego
określenie
• Dane pomagające określić wpływ na
system i priorytet podjęcia akcji:
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• Severity – ważność, wskaźnik
obrażeń (Critical, Major, Minor, Trivial)
• Widoczność dla użytkownika
– czy łatwo jest odkryć ten defekt, jak defekt się objawia, ilu użytkowników korzysta z danej funkcji

zgodnie ze specyfikacją, albo wystąpiły
bardzo szczególne warunki i błędu nie
da się odtworzyć? Może anomalia była
już wcześniej zgłoszona i ten raport jest
duplikatem?
Faza Akcji
W zależności od wyników badania określane jest rozwiązanie anomalii (Resolution) i podjęta jest jedna z akcji:
• brak akcji w przypadku, gdy raport był
bezpodstawny lub anomalia ma zbyt znikomy wpływ na użytkowanie systemu
• odroczenie akcji (Postpone)
• implementacja zmian w systemie w odpowiednim momencie (natychmiast, w
następnej iteracji, w przygotowaniu następnego wydania)
Faza rozporządzenia
Raport zostaje zamknięty po zatwierdzeniu wcześniejszych faz.

Defect Life Cycle z uwględnieniem IEEE 1044 – wytłumaczenie diagramu
Na załączonym rysunku widzimy podział
na opisane wyżej fazy cyklu życia defektu.
Prostokąty reprezentują stany w jakim
defekt może się znaleźć i są to:

Faza Badania
Raport anomalii jest badan pod względem:

• Open – raport otwarty, nowy lub otwarty
ponownie na skutek niewłaściwego rozwiązania

• jakości raportu – Czy raport zawiera
wszystkie potrzebne dane?

• Investigation – badanie anomalii

• zasadności raportu – Czy raport opisuje niewłaściwe zachowanie oprogramowania? Może oprogramowanie działa

• Awaiting for Info – oczekiwanie na informację
• Resolved – w tym stanie oznacza się

metodę rozwiązania anomalii i może to
być:
• Works as Designed – działa
tak jak zaprojektowane – raport nie dotyczy anomalii, ponieważ system działa
zgodnie z oczekiwaniami/wymaganiami/
specyfikacją
• Fixed – Naprawione – nastąpiła zmiana w systemie
• Unable to reproduce – nie
można zreprodukować anomalii
• Duplicate – Duplikat – anomalia została zgłoszona już wcześniej. W
tym wypadku należy także podać unikalny klucz zduplikowanego raportu
• n Testing – rozwiązanie anomalii jest
testowane
• Ready to Close – raport gotowy do zamknięcia
• Postponed – rozwiązanie raportu jest
tymczasowo odroczone
• Closed – raport zamknięty, raport przeszedł poprawnie wszystkie fazy
Strzałki łączące stany reprezentują akcje
możliwe do wykonania w danym momencie.
Niebieską pogrubioną czcionką wyróżniono role w projekcie, które mogą wykonać daną akcję, o to one:
• Reporter – osoba, która zgłosiła defekt
• Dev/UCD – developer lub grafik
• Assignee – osoba przypisana do raportu, odpowiedzialna za badanie anomalii
• Tester – tester
• Everyone – dowolna osoba w projekcie
• Project lead/POM/SOM – Lider projektu, Project Operational Manager – Manager Operacyjny, Solution Operational
Manager – Manager Rozwiązań
Zaprezentowany tutaj workflow został w
pełni zaimplementowany w środowiku
Atlassian Jira 4.

Linki do źródeł
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://pl.wikipedia.org/wiki/Institute_
of_Electrical_and_Electronics_Engineers
http://www.ieee.org/
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Przypadek testowy.
Teoria i praktyka
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Autor: Radosław Smilgin

dziem wykorzystania danych testowych.

Przypadek testowy niskiego
poziomu

O autorze:

Zacznijmy od analizy definicji przypadku
testowego na najniższym jego poziomie.
“Słownik wyrażeń związanych z testowaniem. Wersja 2.0” definiuje go jako:
“Przypadek testowy z konkretnymi wartościami wejściowymi i wynikami oczekiwanymi. Logiczne operatory z przypadków testowych wysokiego poziomu
są zamieniane na konkretne wartości,
które odpowiadają celom logicznych
operatorów.”. Oznacza to, że przypadek
testowy jest złożeniem danych wejściowych, pewnej operacji logicznej i danych
wyjściowych będących oczekiwanym rezultatem.

Radosław Smilgin jest trenerem i konsultantem z zakresu testowania oprogramowania. Materiał przedstawiony w
tym artykule jest częścią oparty na materiałach szkoleniowych “Dobry Przypadek Testowy”.

Wprowadzenie
Managerowie patrzą na testowanie z
góry. Widzą procesy, zasoby, możliwe
straty i przychody. Ten punkt widzenia na szczęście dotyczy mniejszości.
Większość z testerów widzi testowanie
jako ciągłą pracę u podstaw. Toczymy
bitwę o każdą dodatkową godzinę i każdy poprawiony defekt. Na tym polu bitwy
kluczowa jest optymalizacja naszej pracy. Porozmawiajmy więc o przypadku
testowym.
W swojej dotychczasowej pracy rozbijałem testowanie na najmniejsze składowe. Poświęciłem dużo energii i uwagi
danym testowym. Czas jednak odejść
od najniższego poziomu i zainteresować
się przypadkiem testowym jako narzę-

Rysunek 1. Przykładowa wizualizacja przypadku testowego
niskiego poziomu
Rysunek 1 prezentuje przykład przypadku testowego gdzie na test składają
się dane wejściowe (1 i 2), operacja logiczna (suma) oraz dana wyjściowa (3).
Komponent “Suma” może mieć dowolną
implementację:
a) może być usługą sieciową (ang. web
service), która w oparciu o dwie dane
zwraca ich sumę
b) może być desktopowym kalkulatorem
dostępnym z poziomu akcesoriów systemu operacyjnego Windows
c) może być również systemem używanym w samolotach, który w oparciu o

dwie zmienne pomiarowe przesyła do
kolejnego komponentu ich sumę w celu
wyliczenia np. średniej.
Dla każdego z powyższych rozwiązań
przypadek testowy będzie wyglądał dokładnie tak samo, choć jego wykonania
będzie miało zupełnie inną postać. Dla
a) będzie to przesłanie danych w specjalnie spreparowanym formacie XML i
odebranie podobnego XML-a z wartością
dodawania, dla b) przez interfejs klawiatury lub GUI przekażemy dwie zmienne
i wymusimy wyświetlenie na ekranie ich
sumy, a dla c) przygotujemy przypadek
jednostkowy, gdzie specjalnie spreparowany sterownik przekaże nasze zmienne do testowego komponentu.
Różne będą również zakresy wykonywanych testów. Systemom a) i b) prawdopodobnie wystarczą pojedyncze przypadki testowe dla danego komponentu.
Więcej trzeba będzie przygotować danych dla systemu c), od którego zależeć
może bezpieczeństwo lotu. Choć i tu
jeden przypadek testowy będzie w zupełności wystarczający, to musi to być
inny przypadek od tego opisanego na
początku.

Przypadek testowy wysokiego
poziomu
Przypadek wysokopoziomowy nie zawiera danych testowych, a jedynie pewną informację o operatorach logicznych.
Zgodnie z definicją jest to “przypadek
testowy bez konkretnych wartości danych wejściowych i oczekiwanych rezultatów.“
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Rysunek 2. Przykładowa wizualizacja przypadku testowego
wysokiego poziomu, gdzie A, B i C
są parametrami pod które podstawia się konkretne dane testowe

Wracając do naszego komponentu sumującego, który zamontowany jest w
samolocie, bardziej właściwy będzie
przypadek zobrazowany na rysunku 2.
Zakładamy, że potrzebujemy większej
ilości danych, aby mieć pewność, że nie
pojawi się awaria. Dla przypadku, który
będzie brzmiał: do komponentu “Suma”
podaj dwie wartości i sprawdź czy otrzymany rezultat jest zgodny wytycznymi
dla implementacji. Wspomniane wytyczne mogą być wynikiem analizy wymagań i przedstawiać sie w formie np.
tabeli. Przykładowa tabela 1
Wracamy wiec znów do podstaw, czyli

Testowanie oprogramowania
100% pokrycia klas miesięcy i lat.
Co jednak jeśli interfejs będzie miał pola

Od strony organizacyjnej przypadek testowy może być opisany również przez:
a) Unikalny identyfikator dzięki, któremu
łatwo przypadek testowy zidentyfikować

Rysunek 5. Interfejs z polami tekstowymi dla aplikacji zwracającej
ilość dni miesiąca
tekstowe (rysunek 5)
Przypadek się komplikuje. Jeśli założymy, że nie ma walidacji musimy sobie
zadać wiele pytań odnośnie danych akceptowalnych. Nie ma większych wątpliwości odnośnie roku, jeśli uwzględnimy
realne granice jego podawania np. z
przedziału

Dana A

Dana B

Dana C

Komentarz

1

2

3

Suma

1,1

0,2

1

Wartości przecinkowe zaokrąglane są zawsze
w dół do pełnej wartości całkowitej

-1

40

-2

0

Wartości ujemne traktowane są jako błędne
dane wejściowe, komponent zwraca 0

257

1

0

przede wszystkim łączenie przypadków
w scenariusze, gdzie informacja wyjściowa z jednego przypadku jest informacją
wejściową dla kolejnego przypadku.

Wartości większe i równe 257 traktowane
są jako błędne dane wejściowe, komponent
zwraca 0

b) Tytuł, który w skrócie opisuje co przypadek robi
c) Wersja, która pozwala nam śledzić
zmiany i mapować przypadki na konkretne wymagania i implementacje
d) Priorytet, który w optymalnej sytuacji
powinien odzwierciedlać ważność danej
funkcjonalności dla klienta lub użytkownika
e) Autor, do którego zawsze się można
zwrócić z prośbą o uszczegółowienie
lub też interpretację
f) Podstawę testów, czyli dzięki czemu
wiemy, jaki jest oczekiwany rezultat.
Oczywiście składowe przypadku testowego będą różnić się w zależności od
specyfiki organizacji lub też narzędzia,
które stosujemy do ich przechowywania.

Tabela 1. Przykładowa dane dla przypadku testowego wysokiego poziomu
danych testowych, których odpowiedni
dobór uzupełni przypadek wysokiego
poziomu.

Przypadek w przykładzie
Przeanalizujmy prostą aplikacje z listami rozwijalnymi (rysunek 4) zwracającą
ilość dni przy zadanym miesiącu i roku.
Oczywiście przypadek jest jeden zmieniają się jedynie dane. Wybieramy te
miesiące, które mają 30 i 31 dni oraz luty
dla roku przestępnego i nieprzestępnego. Łącznie 4 zestawy danych. Zgodnie
z teorią klas równoważności daje nam to

Rysunek 4. Interfejs z listą
wybieralną dla aplikacji
zwracającej ilość dni miesiąca

<-9999; 9999>. Trudność pojawia się z
miesiącem. Które dane są rozpoznawalne przez system: “STYCZEŃ”, “styczeń”,
“1”, “01”, “sty”, czy może “I”? A może
wszystkie? Pole tekstowe wymagają
więc dodatkowej obsługi komunikatami
błędów. Oprócz czterech podstawowych
danych wejściowych musimy również
przygotować dane dla każdego, możliwego komunikatu błędu..

Składowe przypadku
testowego
Wiemy, że na przypadek składają się
dane wejściowe i wyjściowe, oraz funkcja, która te dane przetwarza. Co jeszcze tworzy pełny opis dobrego przypadku testowego?
Na pewno są to wstępne i końcowe
warunki wykonania. Warunki wstępne
umożliwiają nam odpowiednie przygotowanie środowiska do wykonania testu. Z
kolei końcowe warunki umożliwiają nam

Dobry przypadek testowy
W podsumowaniu warto sobie powiedzieć jakie cechy powinien spełniać
dobry przypadek testowy. Przypadek
testowy ma cele pokrewne z samym
testowaniem. Pierwszy cel to mierzyć
jakość oprogramowania i pomagać stronie biznesowej podejmować decyzje
odnośnie procesu wytwarzania. Drugi to
wykrywanie błędów. Jeżeli wrócimy do
militarnych porównań to dobry przypadek testowy jest bronią w walce o lepsze
oprogramowanie, bez względu na to czy
znajduje błędy, czy też nie. Cechować
się musi skutecznością w znajdywaniu
defektów i mieć zdolność mierzenia jakości oprogramowania, nawet gdy błędy
nie zostaną wykryte.

Rysunek 3. Tworzenie przypadku testowego w narzędzi open
source RTH
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Tester oprogramowania –
niebezpieczny zawód?
basic
intermediate
advanced

Autor: Morten Hougaard

ką cenę i umożliwić Ci poradzenie sobie
z nimi.

Stres jest w powietrzu
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O Autorze:
Związany z testami od 1976 (lider i kierownik testów od roku 1983). Założyciel
PrettyGoodTesting – niezależnej firmy
konsultingowej świadczącej usługi testowania i zapewnienia jakości.
PrettyGoodTestingCoaching jest niezależną firmą oferującą profesjonalny coaching stresu - w oparciu o stałą współpracę z specjalistami tradycyjnej opieki
zdrowotnej (psychologami, psychiatrami). Klientami są zarówno korporacje, jak
i prywatne firmy.
“Gorzki smak niskiej jakości powoduje,
że słodki smak niskiej ceny szybko odchodzi w zapomnienie”

Moja misja
Zachęcić Cię do utrzymania głębokiego
zaangażowania w najlepszym zawodzie
oraz uświadomić Tobie pewne aspekty,
za które wielu z nas zapłaciło zbyt wyso-

•Rozwój (boom) przemysłu „antystresowego”
•Polityka stresu i depresji i miliony dolarów / euro
•Depresja dotyka około 17 milionów dorosłych Amerykanów każdego roku (więcej niż rak, AIDS, lub zawał serca) – wg
FDA 1998
•10 do 12 % duńskich pracowników cierpi
na chroniczny stres – Narodowy Zarząd
Zdrowia 2006
•20% duńskiej populacji doświadczy silnej depresji – NarodowaRada Zdrowia
2006
•Co szósta osoba doświadcza silnej depresji co najmniej raz w życiu – Medical
News Today 2006
• 50 – 80 % najlepszych profesjonalnych
testerów doświadczy związanego ze
stresem wypalenia lub depresji, zanim
podejmie jakieś działania – Morten Hougaard 2006
Przemysł IT to złożona i dynamiczna maszyna. Szybka i tania produkcja powoduje stały wyścig w czasie i konkurencję, z
silnym naciskiem na bycie pierwszym,
na bycie liderem, niekoniecznie na bycie
lepszym. Wynikiem jest niska jakość i
bardzo ciasne ramy czasowe. Z kolei niekończąca się ilość tak zwanych szybkich
zmian i poprawek powoduje niekończące
się retesty i testy regresji.
Ponadto, zbyt łatwo przychodzi przeskoczenie właściwej analizy i planowania –
ponieważ zazwyczaj nie wychodzi to na
jaw przed zaawansowaną fazą procesu
(a wtedy jest już za późno na pretensje).
Ile testowania wystarcza? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozważyć:

Czym jest stres?

Test na stres

Uwolnij się od stresu

Stres to:
• Przyczyna (wyimaginowana lub prawdziwa)
• Symptomy (np. palpitacje)
• Stan
• Naturalna rzecz, instynktowna reakcja
• Instynkt przetrwania
• Stres powoduje skutki zarówno fizyczne, jak i psychologiczne

Stres – Zielone sygnały
• Zdarzające się palpitacje
• Zmiany w oddychaniu
• Czasowe drżenie, trzęsienie się
• Tiki
• Nieregularne drżenie mięśni
• Bladość
• Suche usta
• Nerwowość
• Zimne stopy

Nie musisz żyć w stresie. Możesz się go
pozbyć lub przynajmniej zminimalizować.
Są na to proste sposoby.

Co się dzieje podczas stresu?

Stres – Żółte sygnały
• Zmęczenie
• Problemy ze spaniem
• Niepokoje
• Niechęć do robienia czegokolwiek
• Skłonność do irytacji
• Płaczliwość (zwłaszcza u kobiet)
• Introwertyzm i milczenie (zwłaszcza u
mężczyzn)

• Ilość danych, środowisk i platform testowych
• Utrzymywalność, zdolność do ponownego użycia i poziom szczegółowości
przypadków testowych
• Jaki poziom jakości będzie odpowiedni
(i czym jest w rzeczy samej jakość)?
• Kiedy jest za mało, a kiedy za dużo testów automatycznych?

Zmiany następują w całym organizmie.
Zacznijmy od mózgu:

Test na stres

Stres powoduje również zmiany hormonalne – adrenalina i noradrelina są pompowane z gruczołów bezpośrednio do
obiegu krwionośnego powodując:

Za chwilę zobaczysz zdjęcia dwóch identycznych delfinów.
Te zdjęcia były wykorzystywane podczas
eksperymentu w szpitalu Św. Marii w
Londynie.
Uważnie przyjrzyj się delfinom skaczącym nad wodą. Jak powiedziane – są
one identyczne.
Ściśle monitorowany eksperyment naukowy wykazał, że nawet mimo, iż delfiny
są dokładnie takie same, osoby dotknięte
stresem zauważyły pewne różnice.
Mocno zestresowane osoby widzą dość
dużo różnic.
Teraz spójrz na zdjęcia i odpowiedz sobie
– czy jesteś w stanie dostrzec jedną lub
dwie różnice. Jeśli tak – to jest właśnie
moment, w którym powinieneś spotkać
się z trenerem stresu.

• Zmiany w „Autopilocie” (prymitywnej
części mózgu)
• Ograniczony „dostęp” do intelektu
• Zanikają zdolności analityczne
• Pojawia się nacisk na rozwiązywanie
„natychmiastowych” problemów
• Znika strach

• Wzrost częstotliwości bicia serca i ciśnienia krwi
• Ekspansję głównych żył i naczyń krwionośnych do mięśni
• Kontakt noradrenaliny z naczyniami
krwionośnymi w całym ciele (włączając
organy)
• Wzrost zapotrzebowania na tlen
• Uwolnienie glukozy z wątroby, wzrost
poziomu cukru we krwi i podniesienie
temperatury
• Obniżenie wrażliwości na ból przez
„Hormon stresu”
• Wywołanie uczuć takich jak szczęście,
euforia – ale i psychozy
Wpływ stresu na ciało objawia się z
kolei w:
• Wzroście pulsu i ciśnienia krwi
• Zwiększonym poziomie glukozy i tłuszczu we krwi
• Przyspieszonym oddechu
• Zwiększonym utlenieniu krwi
• Napięciu mięśni
• Zwiększonym przepływie
• Zaburzeniu trawienia
• Pobudzeniu systemu immunologicznego

Stres – Czerwone sygnały (Alarm!)
• Zapominanie o sprawach, nieobecność
• Wzmożona agresja
• Bóle głowy i migreny
• Inne niewyjaśnione bóle
• Pogorszenie zdrowia (nasilające się)
• Stawanie się mniej towarzystkim – asocjalizacja
• Zwiększona konpsumpcja stymularotów
(alkohol, kawa, miękkie drinki)
• Problemy żołądkowe i trawienne
• Problemy menstruacyjne (u kobiet)
• Brak rozpoznawania własnego stresu

• Ćwicz przez 30 minut dziennie
• Relaksuj umysł
• Śpij dobrze i odpowiednio długo (≥ 8
godzin)
• Odżywiaj się zdrowo
• Zafunduj sobie porcję śmiechu – i głośno śpiewaj – kilka razy dziennie
• Ciesz sie fizycznym komfortem
• Zadbaj o przynajmniej jeden dzień wolny od pracy (zawodowej) co tydzień
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Rysunek 1 Zestaw antystresowy

Cechy dobrego testera
Odejdźmy na chwilę od tematu depresji.
Tytuł tego artykułu głosi: „Testowanie –
niebezpieczny zawód”. Dlaczego niebezpieczny? Dlaczego testerzy są szczególnie narażeni na stres?
Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw zrozumieć charakterystykę
pracy testera oraz oczekiwania, jakie się
przed nim stawia. Jaki jest dobry tester?
• Uporządkowany, analityczny i skoncentrowany – na szybko poruszającym się
celu
• Lojalny i oddany testowaniu oraz swojemu zespołowi – służący dwóm panom
• Z założenia negatywny – adwokat diabła
• Psujący rzeczy – lubi rozwiewać iluzję,
że coś działa
• Zorientowany na błędy i problemy – jakiekolwiek błędy i jakiekolwiek problemy

Testowanie oprogramowania
• Mający oko do szczegółów i wrodzony
perfekcjonalizm – ciągle mając na widoku ogół
• Głęboko dbający o jakość produktu –
lecz często obwiniany o niską jakość
• Obdarzony empatią i zdolnościami dyplomatycznymi – pozytywny prezenter
złych wiadomości
• Widzący tylko to, co idzie źle
• Uczciwy, wiarygodny, “fair” – podczas,
gdy stale walczy o własne przetrwanie
• Nadwyżka poczucia humoru byłaby doceniona – i bardzo potrzebna

Testerzy są krytyczni i myślą w
sposób nieszablonowy…
…ale czy są mądrzejsi od 6-letniego
dziecka?
Czy autobus przedstawiony na rysunku,

Testowanie oprogramowania
(takimi jak jedzenie Fast food czy drinki).

Agile – zagrożenie, wyzwanie…
czy możliwości?
Manifest metody wytwarzania oprogramowania Agile brzmi:
• Odkrywamy lepsze sposoby tworzenia
oprogramowania robiąc to i pomagając
innym to robić.
• W tej pracy doszliśmy do następujących
wniosków:
• Ludzie i interakcja ponad procesami i narzędziami
• Działające oprogramowanie
ponad obszerną dokumentacją
• Współpraca z klientem ponad
negocjacjami kontraktu
• Reagowanie na zmiany zamiast ślepego przestrzegania planu
• Tak więc – kiedy widzimy wartość w rzeczach wymienionych z prawej strony, tym
bardziej cenimy rzeczy po lewej.

Kilka słów o perfekcjonizmie
Czy perfekcjonizm jest niszczący? Czy
też pomaga i jest konstruktywny? Istnieją
dwa główne punkty widzenia:
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jedzie w prawo, czy lewo? Przyjrzyj się
uważnie – pomyśl – i dokonaj wyboru!
Ten sam rysunek był pokazany dzieciom
z przedszkola. Klasie zadano to samo
pytanie: 90% dzieci odpowiedziało: „Autobus pojedzie … w lewo”. Kiedy zapytano, dlaczego – odpowiedziały: „Bo nie
widać drzwi, którymi wchodzisz do auta”.
Szczerze – jak się teraz czujesz?

Jednowymiarowy – perfekcjonizm w każdej postaci jest niezdrowy i neurotyczny

Kluczową rzeczą jest, aby i testerzy, i kierownicy testów rozumieli i rozmawiali w
języku zagrożenia (risk-language)
• Testowanie nigdy nie jest doskonałe i
nigdy nie jest ukończone …po prostu się
zatrzymuje!

Co nie pomaga osobom z depresją?

• Plany testów będą a liczba zagrożeń
wzrośnie! Jesteś odpowiedzialny za
przekazanie tej wiadomości bez popadania we frustrację z tego powodu.

Na pewno nie przyczynią się do poprawienia nastroju takie porady (choć z pewnością zawierają nieco prawdy), chętnie
udzielane przez osoby z zewnątrz:

• Zarządzanie testami jest po to, by zapewnić, iż za każdym razem używałeś
dostępnych zasobów i wykonałeś najlepsze testy, jakie były możliwe!

• Na twoim miejscu, zrobiłbym..
• Zacznij być kreatywny… znajdź sobie
hobby
• Podobno aktywność fizyczna jest dobra
na problemy psychologiczne
• „Cudowne leki” - są niebezpieczne dla
zdrowia!
• Wyjdź z domu i spotkaj się z innymi
ludźmi
• Zacznij się uczyć (albo znajdź pracę)
• Pamiętaj, aby cieszyć się nawet najmniejszymi rzeczami w życiu
• Przestań być taki skupiony na sobie
• Ciągle w depresji?! Każdy ma czasem
zły dzień!

I to jest tak proste, jak się wydaje.

Symptomy depresji
Depresja przejawia się określonymi
symptomami. Należy jednak pamiętać,
że aby mówić o depresji, co najmniej
kilka z takich symptomów musi występować od kilku miesięcy.
• Smutek i poczucie pustki i beznadziei
• Brak entuzjazmu
• Zmęczenie, bezsenność

Wielowymiarowy (przyjmowany przez
większość badaczy) – wysokie standardy
i poziomy organizacji, dążenie do doskonałości (perfekcjonizm to energia, którą
należy nakierować a nie choroba do wyleczenia)

• Symptomy fizyczne – bóle głowy, brzucha
• Poczucie winy i koncentracja myśli wokół śmierci

Stres, depresja, wypalenie – w
prawdziwym świecie
Niebezpiecznie zestresowani pracownicy
próbują ukrywać swoją sytuację – ponieważ postrzegają ją jako żenującą i przynoszącą wstyd. Stres i depresja dotyka
ludzi:
• Świadomych, zaangażowanych i bardzo lojalnych – z tendencjami do perfekcjonizmu
• Silnych i dumnych szefów, jednocześnie niedopuszczających do siebie myśli
o własnych słabościach
Ludzie dotknięci stresem czy depresją są
jak urządzenia bez siły napędowej, zastępują przyjaciół i towarzystwo substytutami na chwilę poprawiającymi humor

MPS (wielowymiarowa skala perfekcjonizmu ) wg Hewitt’a i Flett’a

Dołująca praca? Nie – jeśli mówimy w języku zagrożeń!
“Testerzy są negatywni I mają dołującą
pracę. To niemal jak parodia greckiego
mitu: Na wyspie testerów, testerzy zostali
na wieki skazani na szukanie tego, co nie
może i nie powinno istnieć, wiedząc, że
jeśli im się uda sprowadzą nieszczęście
na bogów” - Cem Kaner, James Bach i
Bret Pettichord – Lessons Learned in Software Testing

środków. Im wcześniej podejmuje się leczenie, tym szybciej chora osoba zdrowieje i tym mniejsze ryzyko ponownego
nawrotu choroby.

Jednakże – jest całkiem normalną sprawą odczuwanie takich symptomów od
czasu do czasu (każdy z nas tego doświadcza!).

Depresja – diagnoza i leczenie
Depresję diagnozuje się za pomocą kwestionariuszy oraz wywiadów z psychologiem lub psychiatrą. W zależności od
stopnia depresji, w leczeniu stosowana
jest terapia, leki lub kombinacja obu tych

Niektórzy wręcz podsumowują osobę z
depresją słowami: “tak naprawdę to jego
/ jej wina, więc niech sam sobie poradzi”.
Tymczasem – popadnięcie w depresję to
nie wina dzieciństwa, rodziców czy bieżących problemów, które bezpośrednio
prowadzą do tej choroby. Depresja nie
jest niczyją winą i nie ma prostego psychologicznego wytłumaczenia. Jeśli ktoś
tkwi w ciężkiej depresji, nie jest po prostu
dla niego możliwe „poradzenie sobie” z
tym – i ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje
jest popadanie w poczucie winy z powodu tej choroby. Mówię to jako ekspert!
Poniższy wykres przedstawia relację
pomiędzy presją (zawodową, osobistą)
a nastrojem i otwartością. Wykres ten
powstał na podstawie moich osobistych
przeżyć.
Leczenie depresji jest długotrwałe i
uciążliwe. Można jednak zapobiegać
chorobie.
Aby uchronić się przed depresją i wypaleniem możesz wykorzystać pewne proste i sprawdzone sposoby.
• Zachowuj zadowolenie z dobrego wykonywania pracy i nie zapominaj o przerwach oraz pośmianiu się od czasu do
czasu
• Pozwól sobie nacieszyć się sukcesem

Rysunek 2 Najgorsze lata w życiu autora
twoim i twojego zespołu – skup się na
swojej roli w większym obrazie
• Popatrz na zielone, żółte i czerwone sygnały wysyłane przez twój umysł i ciało
– dopasuj swoje zaangażowanie do dostępnych zasobów
• Powiedz „tak” i naucz się mówić „nie”,
angażuj się i rezygnuj, podejmuj decyzje
zgodnie z językiem zagrożeń
• Traktuj godziny nadliczbowe jako coś
niezwykle wyjątkowego i pamiętaj, by zawsze szanować swoje własne „sygnały
stresowe”
• Przedkładaj rodzinę, przyjaciół i wszystko to, co jest ci drogie, nad pracę
• Pamiętaj, że twoja praca zawsze będzie
tylko pracą!
Jeśli jednak już dotknęła cię depresja,
możesz pomóc sobie ją przezwyciężyć,
lub ewentualnie zapobiec popadaniu w
nią jeszcze głębiej.
• Nie musisz wstydzić się siebie ani swojej sytuacji
• Potępianie siebie ci nie pomoże!
• Pozbądź się swojej dumy i poproś o
pomoc
• Psychologowie i leki antydepresyjne to
pomoc – nie niebezpieczeństwo!
Kiedy jesteś w złym humorze, zniekształcasz informacje. Nie podejmuj więc kluczowych decyzji i „uważaj” na swoje myśli, jeśli masz zły humor.

• Bądź cierpliwy i rób to, co lubisz robić:
idź na ryby, kup sobie coś lub…?

Zakończenie
Jako osoba zdrowa, możesz pomóc kolegom lub pracownikom dotkniętym depresją. Oprócz wspierania już chorych
ludzi, możesz pomóc zminimalizować
ryzyko pojawienia się choroby. Przykładaj uwagę zarówno do otwartości i zaangażowania, jak i poczucia humoru oraz
pewnego pozytywnego szaleństwa – doceniaj i nagradzaj humor, bo pozwala on
uniknąć popadania w stany depresyjne.
Uważaj na perfekcjonizm i naucz się mówić językiem zagrożeń. Deleguj zadania
i nie zapominaj słuchać, zachęcać i nagradzać – dobra komunikacja pozwala
poznać ludzi i szybciej zareagować na
pojawiające się problemy oraz zagrożenia. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną
za planowanie pracy, zawsze dopuszczaj
luzy ale nigdy nie zakładaj nadgodzin w
planowaniu.
W relacjach z osobami dotkniętymi depresją, traktuj chorobę poważnie i zdobądź o
niej wiedzę – będzie ci łatwiej zrozumieć
chorego i mu pomóc. Nie zaszkodzisz
też nieodpowiednim zachowaniem, czy
słowem. Pomóż chorej osobie znaleźć
profesjonalne wsparcie a podczas jej leczenia bądź cierpliwy, utrzymuj kontakt,
nie unikaj chorego. Zorganizuj zwolnienie
lekarskie tak, by chory nie miał poczucia,
że powoduje chaos w zespole a po wyzdrowieniu pozwól mu na stopniowy powrót do kolegów (i pracy).
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Kilka opowieści z prawdziwych
projektów testowych
Kilka lat temu byłem menedżerem testów
w dużym projekcie IT. Zespół projektowy
korzystał z modelu inżynierii oprogramowania zbliżonego do RUP, utrzymując
znaczną ilość dokumentacji projektowej a
kierownik projektu planował wszystkie zadania używając wykresu Gantta uszczegółowionego do poziomu czegoś w rodzaju „zadania na pół dnia”.
Byłem zatem zmuszony do używania
podobnego schematu planowania dla
czynności testowych, jako że kierownik
projektu nalegał na otrzymywanie raportów dotyczących kamieni milowych od
członków zespołu. Kamienie milowe były
trzy – włączając w to datę dostarczenia
produktu.
Mój zespół składał się z trzech testerów,
nazwijmy ich Ann, Basil i Colin. Zadania
testowe były standardowe:
• Przeglądy specyfikacji
• Analiza ryzyka dotyczącego jakości
• Tworzenie przypadków testowych
• Przegląd przypadków testowych
• Tworzenie środowiska testowego
• Przygotowanie danych testowych

Autor: Szilagyi Ladislau

• Sesje testów integracji
• Sesje testów systemowych
• Sesje testów akceptacyjnych
Poprosiłem wszystkich o dostarczenie mi
oszacowań pracochłonności należących
do nich zadań a następnie wykorzystałem
te szacunki do stworzenia harmonogramu
testów w projekcie. Szczerze mówiąc, pamiętam, że dodałem nawet 20% do każdego szacunku – jako „bufor bezpieczeństwa” – aby zminimalizować ryzyko.
Następnie, przydzieliłem zadania testerom korzystając z klasycznej metody
“ścieżki krytycznej”. Wszyscy mieli wyznaczone daty ukończenia zadania i obiecali
wyrobić się w czasie. Pierwszy miesiąc
minął bez żadnego problemu, zespół był
cichy i zrelaksowany, rozmawiał ze sobą
i żartował całe dnie. Utrzymywali mnie w
przekonaniu, że „wszystko jest zgodnie z
planem”.
Kiedy zbliżał się termin osiągnięcia pierwszego kamienia milowego (pozostały 2 tygodnie), doświadczyłem bardzo dziwnego
i nieoczekiwanego zachowania Ann. Nagle
zmieniła podejście, przychodząc do mnie i
mówiąc: „Hej, słuchaj, mam czekać jeszcze tydzień na te przypadki testowe, czy
jak?”. Byłem zaskoczony, ponieważ wiedziałem, że Basil i Colin byli przydzieleni
do napisania wszystkich przypadków i oddania ich Ann do przeglądu. Nigdy nie powiedzieli mi, że coś odstaje od ustalonego
harmonogramu. Szybko zorganizowałem
spotkanie zespołu i ze zdziwieniem dowiedziałem się, że w ciągu ostatniego tygodnia oni wszyscy… czekali. Basil i Colin

praktycznie skończyli przypadki testowe
tydzień temu, Ann skończyła tydzień temu
analizę ryzyka jakościowego, ale wszyscy
czekali, aż nadejdzie data „dostarczenia”
zadań. Ann była bardziej komunikatywna,
niż Basil i Colin, więc pierwsza przyszła mi
się poskarżyć, ale niestety – dopiero po
tygodniu „nic nie robienia”.
Miesiąc później zaobserwowałem w zespole inną zdecydowanie dziwną zmianę
zachowania. Wszyscy wyglądali na bardzo zmartwionych, zaprzestali pogaduszek i zostawali do późna w pracy. Okazało się, że wszyscy troje dostali dodatkowe
zadania od CEO (oczywiście, z obowiązkowym „nie mów mu o tym…”). I – jako
logiczna implikacja – wszyscy troje mieli
teraz opóźnienia z zadaniami testowymi.

Główne problemy klasycznej
metody planowania
Kierownicy testów tworzą harmonogram i
ustalają deadline’y na podstawie oszacowań czasu trwania różnych zadań składających się na projekt testowy. Robią
wstępne wysokopoziomowe oszacowanie
bazując na danych historycznych oraz na
podstawie wywiadów z członkami zespołu
(pytając o ich osobiste oszacowanie zadań).
Są również inne techniki szacowania pracy, jednakże często stosowane są właśnie
dane historyczne i jednostkowe szacowanie zadań. Testerzy wiedzą, że będą odpowiedzialni za wykonanie zadań zgodnie
ze swoimi oszacowaniami. Dlatego też

rozważnie włączają w wynik pracochłonności nie tylko ilość czasu, jaki przewidują
na daną pracę, ale i nieco dodatkowego
czasu – dla bezpieczeństwa. Tak więc
oszacowania zadań testowych mają wiele
zabezpieczeń, uzupełniających rzeczywisty oczekiwany czas na wykonanie pracy.
Następnie kierownik testów używa tych
oszacowań do budowania listy zależnych
zadań z powiązanymi datami rozpoczęcia
i ukończenia. Niczym niezwykłym jest,
że kierownik testów doda rezerwę do
wstępnego czasu trwania zadania, często
określaną jako stały procent (powiedzmy
10% początkowego rozmiaru zadania).
Testerzy planują swoje prace zgodnie z
tymi datami i skupiają się na dostarczeniu
produktów na czas.
Niestety, w praktyce zdarza się często,
że tester dostaje jakąś dodatkową, pilną
pracę, bez względu na aktualnie przydzielone zadania. I ma wiele czasu do
obiecanej daty ukończenia pracy, która
w tym momencie przedstawia się odlegle
(z powodu „zabezpieczeń” włączonych w
oszacowania). Więc, w większości przypadków, tester łatwo odkłada na bok,
czy opóźnia wykonanie „właściwej” pracy
na rzecz innych spraw – ponieważ data
ukończenia zadania jest odległa, w „bezpiecznej” przyszłości. „Nagła” dodatkowa
praca ma pierwszeństwo – dopóki tester
nie ujrzy zbliżającej się zaplanowanej daty
ukończenia zadania. Teraz „właściwe” zadanie projektowe jest już „gorące” – tester
zaczyna ciężko pracować, by ukończyć
zadanie w czasie… ale zazwyczaj jest już
na to za późno.
Pierwszym problemem, jaki się teraz pojawia jest to, że tester nie może wiedzieć,
jakie napotka przeszkody zanim rozpocznie pracę. A zaczyna zadanie później, niż
planowano – po wykorzystaniu większości „buforu bezpieczeństwa” – ze względu
na inną ważną pracę. Nie ma już czasu na
rozwiązywanie problemów na czas, by dotrzymać daty ukończenia – a przynajmniej
nie bez heroizmu, wypalenia lub utraty
jakości wynikającej z błędów pominiętych
w wyniku nieuwagi. W taki sposób deadline zadania testowego staje się trudny do
osiągnięcia… i wpływa na projekt testowy,
narażając na ryzyko obietnicę finalnego
dostarczenia produktu, co z kolei tworzy
nowe „nagłe zadanie” wpływające na inne
projekty… i tak dalej.
Kolejnym problemem jest prawo Parkinsona (“praca zawsze się zwiększa, by
wypełnić cały dostępny czas”). Nawet

jeśli, jakimś cudem, tester skończy swoje
zadanie wcześniej, czy „następny” tester
będzie mógł podjąć to zadanie? Lub czy
jakiś inny tester poczuje chęć podjęcia się
tego zadania? Odpowiedź brzmi „nie” –
ponieważ każdy będzie pilnował swojego
własnego „bezpieczeństwa”. Tak więc w
tych okolicznościach projekt testowy – w
najlepszym wypadku – dotrzyma daty docelowej, lecz najprawdopodobniej jednak
nie dotrzyma tej daty, lub zrobi to bez żadnych poświęceń, z niską jakością testów
lub niewystarczającym pokryciem testów.
Istnieje też coś takiego jak „Syndrom studenta” – wiele ludzi zaczyna zadanie z
pełnym zaangażowaniem możliwie najpóźniej przed deadline’em. Prowadzi to
do marnowania wszelkich „buforów” i zabezpieczeń włączonych do oszacowań
pojedynczych zadań.
Wszystko to dzieje sie z powodu kombinacji dat ukończenia zadań z realistycznymi, rozsądnymi i „bezpiecznymi”
oszacowaniami. Chronimy nasze daty
ukończenia projektu testowego poprzez
zabezpieczenie dat zadań testowych „buforami bezpieczeństwa”. Następnie, przez
dziwny paradoks, z punktu widzenia całego projektu marnujemy ten bufor – przez
wyraźny komfort, jaki on wprowadza – i
narażamy na ryzyko dotrzymanie daty
ukończenia projektu.
Jak rozwiązać te problemy? Musimy odpowiedzieć na następujące pytania:
• Jak możemy chronić datę dostarczenia
całego projektu testowego od „nieprzyjemnych niespodzianek” i niepewności
bez ustalania deadline’ów dla każdego
zadania i oznaczania ich w kalendarzu, co
powoduje aktywację prawa Parkinsona i
marnowanie bufora czasowego?
• Jak możemy odnieść korzyść z wczesnego ukończenia zadań testowych –
przyspieszyć projekt a nawet umożliwić
jego szybsze ukończenie?
• Jak możemy zarządzać wykonaniem
projektu testowego, jeżeli nie mamy dat,
które można kontrolować?

Rozwiązanie Goldratta – Łańcuch krytyczny
Pewnym rozwiązaniem wymienionych
wyżej problemów jest opracowane przez
Eliyahu Goldratta, ojca Teorii Ograniczeń,
podejście do zarządzania projektem o
nazwie “łańcuch krytyczny”.
Trzy rzeczy mogą pomóc nam ominąć

prawo Parkinsona:
• Buduj harmonogram z docelowymi czasami trwania zadań, które są wystarczająco optymistyczne, by umożliwiać i ułatwiać zmiany kierunków.
• Uwolnij daty ukończenia zadań.
• Zmień zarządzanie tak, by chronić zasoby projektu przed przeszkodami w pracy.
Metodologia Goldratta wymaga by harmonogram był budowany tylko na podstawie
czasu trwania zadań – bez żadnych buforów bezpieczeństwa. Czyli czasu, w jakim
spodziewamy się wykonania pracy jeśli
założymy, że wysiłek utrzymuje się na w
pełni trwałym poziomie i nie ma żadnych
znaczących problemów. Goldratt zwykle
opisuje to oszacowanie w kategorii utrzymywania 50% poziomu pewności. To bezpośrednio wspiera i prowadzi do drugiego
wymagania na ominięcie prawa Parkinsona – eliminacji dat ukończenia.
W projekcie testowym istnieją dwa rodzaje zasobów – zasoby wykonujące zadania
krytyczne oraz zasoby realizujące mniej
istotne zadania. To, o co w tym kontekście naprawdę powinniśmy się martwić,
to zadania łańcucha krytycznego, jako
że to one w najbardziej bezpośredni sposób determinują, ile czasu potrwa projekt
testowy. Chcemy być pewni, że zasoby
łańcucha krytycznego są dostępne, kiedy
poprzednie zadanie zostaje ukończone
– bez polegania na stałych datach ukończenia.
Oto dwa kroki konieczne, by to uzyskać:
1. Zapytaj ludzi, na ile wcześniej należy ich
uprzedzić, aby mogli zakończyć inne swoje prace i wrócić do przerwanego zadania
(w łańcuchu krytycznym) tak, by kiedy poprzedzające daną pracę zadanie projektowe było ukończone, mogli oni porzucić to,
co robią i podjąć zadanie krytyczne.
2. Wymagaj od ludzi, by dostarczali regularne, okresowe aktualizacje swoich oszacowań czasu potrzebnego do ukończenia
aktualnego zadania. Kiedy oszacowanie
ukończenia zadania T1, nakłada się na
wcześniejsze uprzedzenie potrzebne innemu pracownikowi dla zadania T2, powiadom osobę T2, że praca jest w toku i
powinien być gotowy do jej kontynuacji.
W porównaniu do tradycyjnego zarządzania projektem, jest to co innego niż
skupianie się na “datach ukończenia” i
raportowaniu procentu wykonanej pracy
– zamiast tego, nacisk położony jest na
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ISTQB Software Testing
Foundation część #1
Rysunek 1 Bufor projektu i bufor zasilający
określanie, ile czasu pozostało do skończenia zadania.
Proces ten stawia na w sytuacji, w której
nie jesteśmy już więcej „przyklejeni” datami ukończenia do kalendarza, możemy
podjąć zadanie, jak tylko zakończy się
poprzedzająca je czynność – i tym sposobem uniknąć efektu prawa Parkinsona.
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Ale – nie rozwiązaliśmy całkowicie pierwszego problemu (o ochronie przed „nieprzyjemnymi niespodziankami”). Mamy teraz ciasny harmonogram wspierany przez
owe „uprzedzenia” i alerty zapewniające,
że krytyczne zasoby są dostępne, kiedy
to potrzebne i że mogą podjąć pracę, jeśli
zadania testowe są ukończone wcześniej,
niż oczekiwano. Problemem jest to, że
te „50% oszacowań” nie wnoszą wiele w
zapewnienie dotrzymania końcowej daty
projektu. Musimy zabezpieczyć tę datę i
chronić do odchyleń w realizacji zadań –
zwłaszcza zadań krytycznych.
Spróbujmy przenieść zabezpieczenie
związane z zadaniami krytycznymi (rys.1
– zadania 3, 4 i 5, oznaczone kolorem
ciemnoniebieskim) na koniec łańcucha,
chroniąc w ten sposób rzeczywistą datę
ukończenia projektu przed odchyleniami
w zadaniach łańcucha krytycznego. To
skoncentrowane skupisko zabezpieczeń
jest zwane „buforem projektu” (rys. 1 –
żółty obszar za zadaniem 5).
Teraz wróćmy do zadań niekrytycznych
(rys.1 – zadania 1 i 2, jasnoniebieskie).
Załóżmy, tu również można koncentrować się na bliskim zadaniu i mijać je tak
szybko, jak tylko zostaje ukończone – co
powinno być modelem globalnym, jeśli
naprawdę chcemy skończyć projekt w planowanym czasie. Ale nie chcemy mikrozarządzać wszystkimi w stopniu, w jakim
to robimy przy zadaniach krytycznych – z
alertami. Chcemy się upewnić, że jeśli coś
w zadaniu niekrytycznym zaczyna iść źle,
nie stworzy to zagrożenia dla możliwości
realizacji zadań krytycznych.

Tradycyjnym podejściem jest zacząć te
zadania najwcześniej, jak to możliwe, i
mieć nadzieję, że zmienność i luz wystarczy, by wchłonąć odchylenie. Dlaczego
nie użyć podejścia buforowego – tak jak
w łańcuchu krytycznym i datą ukończenia
projektu? W tym przypadku zgromadźmy
zabezpieczenia związane z łańcuchami
zadań niekrytycznych jako bufor chroniący
początek zadania w łańcuchu krytycznym,
które jest zasilane tymi zadaniami niekrytycznymi – bufor zasilający (rys. 1 – jasnożółty obszar położony za zadaniem 2).
Zauważmy, że bufory zasilające są wykorzystywane również do obsługi terminów
dla zadań/ zasobów niekrytycznych – nie
używamy alertów „praca nadchodzi”, ponieważ nawet jeśli zużyty jest bufor zasilający, w najgorszym wypadku zadania
krytyczne są opóźnione i mogą skonsumować nieco bufora projektowego. Zasilające, niekrytyczne zadania są oddzielone dwoma buforami od daty ukończenia
projektu.
Ponadto, zyskujesz więcej przez utrzymanie niekrytycznych zasobów skupionych
na najbliższych zadaniach i zapewnieniu,
że ukończą pracę, którą następnie można
przekazać innym zasobom, niż poprzez
przeszkadzanie im przez inne, również
niekrytyczne, sprawy.
W porządku, ale skąd możemy wiedzieć,
jak wygląda nasz projekt testowy jeśli już
się rozpocznie, a my nie mamy oczekiwanych terminów zakonczenia do monitorowania?
Kluczem jest zbiór buforów zasilających
i projektowych oraz proces zwany zarządzaniem buforem (rys.2), przebiegający w
trzech krokach:
1. Dopóki istnieje wcześniej określona
proporcja pozostałego buforu – wszystko
idzie dobrze.
2. Jeśli odchylenie w długości zadania
konsumuje bufor w określonej wielkości

– podnosimy flagę, by określić, co będziemy musieli zrobić, jeśli sytuacja zacznie
się pogarszać.
3. Jeśli pogorszenie następuje (zużywana
jest kolejna część bufora) – wcielamy plan
reakcji w życie.
Proces ten pozwala trzymać się wytyczonej ścieżki w projekcie testowym, jeśli

Rysunek 2 Zarządzanie
buforembufor zasilający
Figure 2 – Buffer management
wszystko idzie dobrze, zbudować plan
awaryjny – w atmosferze innej niż kryzys, wdrożyć ten plan tylko wtedy, gdy
konieczne.

Podsumowanie
Model planowania „łańcucha krytycznego”
Goldratta nie jest magiczną “srebrną kulą”
gwarantującą, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane, nie jest zalecany dla
wszystkich modeli cyklu życia oprogramowania (na przykład, projekty agile najprawdopodobniej nie zyskają stosując ten
model), lecz jest cenną pozycją w zbiorze
najlepszych technik menedżera testów.
Próbuj wykorzystać to podejście wtedy,
gdy masz do czynienia z dużym, iteracyjnym/przyrostowym projektem IT, mającym wiele zależnych zadań testowych.
Wówczas, model planowania ‘Łancuch
Krytyczny’może być wykorzystany do planowania zadan testowych w celu zagwarantowania dostarczenia zadan testowych
na czas i optymalizacji wykorzystania zasobow testowcych.

basic
intermediate
advanced
Wprowadzenie
Cel kursu i podstawowe założenia
Witamy w pierwszej części kursu podstaw testowania oprogramowania. Idea
kursu jest bardzo prosta: kurs ma na
celu propagowanie solidnej wiedzy z
zakresu testowania w sposób jak najbardziej przystępny i kompletny. Materiał
kursu będzie przedstawiony w porządku
odpowiadającym strukturze jednego z
oficjalnych konspektów, jednakże będzie
on uzupełniony o wiedzę z książek, publikacji i własnych doświadczeń. Wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe teoria
zostanie poparta przykładami, zaś zdobyta wiedza weryfikowana przy pomocy
ćwiczeń.
Drugi cel kursu jest bardziej ambitny:
może on posłużyć jako kompendium wiedzy o testowaniu niezbędnej do zdania
jednego z egzaminów certyfikacyjnych
na poziomie podstawowym. Dlaczego
jest to drugorzędny cel i dlaczego może?
Przede wszystkim, ten kurs powstaje na
bieżąco i może się okazać, że jego zawartość w niektórych obszarach będzie
przekraczała obowiązkowy materiał. Z
drugiej strony pewne zagadnienia mogą
pozostać niedopowiedziane. Czasem
na prośbę czytelników możemy wrócić
do któregoś z tematów. Proszę również
mieć na uwadze, że materiał kursu nie
jest objęty akredytacją którejkolwiek
z organizacji certyfikujących – co nie
oznacza, iż jego jakość nie jest na wysokim poziomie.

ISEB vs ISTQB i oferowane
ścieżki certyfikacji
Obecnie istnieją dwie organizacje oferujące certyfikację dla testerów na poziomie międzynarodowym, są to Europejska ISEB - Information Systems
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Examination Board oraz Amerykańska
ISTQB - International Software Testing
Qualifications Board. Jedynym wymaganiem do spełnienia (przed podejściem do
egzaminu) jest posiadanie podstawowej
wiedzy z dziedziny IT. Organizacje uznają wzajemnie certyfikat na poziomie Foundation. Oznacza to, że po otrzymaniu
tego certyfikatu nadal mamy możliwość
wyboru dalszej ścieżki certyfikacyjnej w
jednej z organizacji. Jednakże ścieżki te
się różnią.
Poniżej krótko przedstawiamy wyżej
wymienione ścieżki, jednakże charakter
organizacji, szczegóły dotyczące egzaminów, czy też wymagania na wyższe
poziomy certyfikatów nie są obiektem
zainteresowania tego opracowania. Zainteresowanych odsyłamy do stron www:
odpowiednio http://www.bcs.org/server.
php?show=nav.5732 i http://www.istqb.
org.

ISEB
Ścieżka certyfikacyjna w ISEB wygląda
następująco: ISEB Foundation Certificate in Software Testing -> ISEB Intermediate Certificate in Software Testing
-> ISEB Practitioner Certificate in Test
Management lub ISEB Practitioner Certificate in Test Analysis. W planach ISEB
jest też Software Testing Diploma.
ISEB udostępnia Syllabus (konspekt) z
obowiązującym materiałem oraz słownik
terminów używanych w kontekście materiału tutaj: http://www.bcs.org/server.
php?show=nav.7181

ISTQB
Tutaj po Foundation Level (CTFL) poziom zaawansowany dzieli się na trzy
części zorientowane na inny rodzaj
umiejętności: Advanced Level - Test Manager, Advanced Level - Functional Te-

ster i Advanced Level - Technical Tester,
a zdanie wszystkich trzech uprawnia do
certyfikatu Certified Tester Advanced Level (CTAL) - Full Advanced Level. Ścieżkę zamyka Expert Level.
ISTQB udostępnia Syllabus i słownik
pod tym adresem: http://www.istqb.
org/download.htm

Materiał i słownictwo kursu
Materiał i słownictwo tego kursu będą
utrzymane w konwencji prezentowanej
przez ISTQB, czyli kolejność prezentowanego materiału jest zgodna z treścią
ISTQB Syllabus Foundation Level
V2007, 12th April 2007 a słownictwo z
ISTQB Standard Glossary of Terms
used in Software Testing V.2.0, Dec,
2nd 2007. Zdaję sobie sprawę, że część
czytelników pracuje w środowisku międzynarodowym, korzysta z książek i
prasy w języku angielskim, zatem przy
omawianiu pojęć będę stosował terminologią angielską przytaczając polskie,
czasem sztuczne odpowiedniki. Polskie
nazewnictwo będzie czerpane ze Słownika wyrażeń związanych z testowaniem
Wersja 2.0, dostępnego tutaj: http://bettersoftware.eu/Kursy/Dokumenty/PLENG-dict-v.2.0.pdf

Czym jest testowanie?
Z dużym prawdopodobieństwem można
założyć, iż każda napotkana osoba powie, że wie co to jest testowanie. Kiedy
jestem pytany o zawód, nikt nie ma wątpliwości. Większość z nas nawet podejmie się stworzenia własnej definicji tego
pojęcia, a wiele osób pracujących w IT
łatwo zaryzykuje stwierdzenie, iż coś
jest przetestowane i nie ma błędów i że
każdy może testować. Niestety nadal w
wielu firmach tester to taki „niedouczony programista”. Kiedy przychodzi nowy
programista lub kandydat na programi-
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stę do pracy, wtedy na ogół słyszy: „Na
razie będziesz testował, a potem to się
zobaczy”. Czy to na prawdę takie łatwe?
Co możemy testować i jak? Czy testowanie oprogramowania i testowanie samochodu jest tym samym? Czy testowanie
to na prawdę tylko siedzenie i zabawa z
systemem?
Z pomocą w precyzyjnym określeniu
tego, co oznacza termin „testowanie” w
kontekście oprogramowania przychodzi
nam z pomącą kilka książek, ale również
oficjalne normy IEEE 610- Software Engineering Terminology, IEEE 829 – Test
Documentation, BS 7925-1 – Software
Testing Vocabulary. Jedno jest pewne testowania jest pewnym procesem lub
aktywnością. Najprostszą definicją, z jaką
się spotkałem było określenie testowania
jako „proces uruchamiania oprogramowania lub systemu z intencją wykrycia
błędów”. Ale przecież można również
testować statycznie bez uruchamiania
systemu np.: przez przegląd dokumentacji projektu. Inną prostą definicją jest
określenie testowania jako porównywanie tego, co zostało zaimplementowane
z wymaganiami.
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W słowniku terminów ISTQB mamy następującą definicję testowania, która w
tej chwili jest dla nas najbardziej wiążąca: The process consisting of all life
cycle activities, both static and dynamic,
concerned with planning, preparation
and evaluation of software products and
related work products to determine that
they satisfy specified requirements, to
demonstrate that they are fit for purpose
and to detect defects.
Zatem testowanie jest procesem, na
który składają się wszystkie, zarówno
statyczne jak i dynamiczne aktywności
z uwzględnieniem planowania, przygotowania i ewaluacji oprogramowania oraz
produktów z nim związanych, mające na
celu:
• weryfikację, czy te produkty spełniają
określone wymagania i przeznaczenie
• znalezienie błędów.
Teraz zastanówmy się nad powyższym
stwierdzeniem. Testowanie jest zatem
procesem, a każdy proces składa się z
następujących elementów:
• WEJŚCIE – w tym przypadku są to wymagania i przeznaczenie produktu
• AKTYWNOŚCI – statyczne i dynamicz-
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ne weryfikowanie produktu, zbieranie i
analiza wyników. Aktywności będą dokładniej opisane w dalszej części materiału.
• WYJŚĆIE – dane i dokumenty pozwalające określić wynik naszych działań i
odpowiedzi na zadane pytania: Czy produkt jest zgodny z wymaganiami? Czy
produkt jest zgodny z przeznaczeniem?
Ile i jakie błędy znaleziono?
Wróćmy na chwilę do WYJŚC procesu
testowania – wspomniałem tam o weryfikacji produktu względem wymagań
oraz przeznaczenia. Dlaczego rozróżnia
się zgodność z wymaganiami (requirements) oraz zgodność z przeznaczeniem
(purpose)? Ma to związek z dwoma pojęciami określającymi „sprawdzanie produktu” – są to walidacja (validation) i
weryfikacja (verification). Zacznijmy od
bardziej oczywistego. Weryfikacja ma
na celu sprawdzenie, czy produkt jest
zgodny z wymaganiami (klienta). Walidacja sprawdza czy budujemy właściwy
produkt względem tego, co jest zawarte
w wymaganiach (a więc: czy zaimplementowane są wszystkie funkcje , czy
nie tworzymy zbędnych funkcjonalności,
a może innych funkcjonalności brakuje w
wymaganiach) oraz względem potrzeb
klienta/użytkownika.
Rozważmy implementację tych pojęć
na przykładzie. Zakładamy, że do firmy
przyszedł klient i powiedział, że chce
mieć „katalog produktów w formie strony
www”, z możliwością zarządzania tymi
produktami z panelu administracyjnego. Osoba odpowiedzialna za kontakt z
klientami zebrała bardziej szczegółowe
wymagania na przykład:
Req #001: produkty są podzielone na
kategorie i każdy produkt może należeć
tylko do jednej kategorii.
Req #002: po kliknięciu w link kategorii
wyświetla się nam lista w dwóch kolumnach z fotografią produktu i krótkim opisem. Po kliknięciu w link więcej wyświetlany jest pełny opis.
Zespół programistów przystąpił do realizacji Systemu Zarządzania Treścią
(CMS). W trakcie testów weryfikujemy
(verification) produktu i spełnia okazuje się, że spełnia on wymagania. Ale to
jeszcze nie wszystko. Przeprowadzamy
walidację (validation) i okazuje się , że
każdy może dodawać i usuwać produkty,
co jest przecież niedopuszczalne, czyli
wykryliśmy błąd: „Nie zaimplementowano

mechanizmu autentykacji i uprawnień”.
Nie określono tego w wymaganiach, lecz
stanowi to problem (issue) z punktu widzenia poprawności biznesowej. Jednakże po rozmowie z klientem okazuje się,
że chciał on również sprzedawać swoje
produkty i wydawało mu się to na tyle
oczywiste, że wcześniej o tym nie wspomniał. Potrzebujemy więc jeszcze modułów koszyka, zarządzania zamówieniami
i zarządzania stanem magazynu. To też
jest problem (issue), który wyszedł na
jaw podczas walidacji. Powyższe błędy
można było wykryć również przed fazą
implementacji organizując przegląd wymagań w fazie analizy biznesowej i projektowania systemu. Dlatego ważne jest
rozpoczęcie aktywności testowych jak
najwcześniej w cyklu wytwarzania oprogramowania.

Dlaczego powinniśmy testować?
Od lat osiemdziesiątych, kiedy to powstawały pierwsze komputery osobiste
(PC) tempo ekspansji zastosowań komputerów i oprogramowania w życiu codziennym przybrało na sile. Pojawił się
też nowy produkt komercyjny: oprogramowanie – kod, instrukcje dla maszyny,
które można sprzedawać za pieniądze.
Pojawił się pierwszy komercyjny system operacyjny dla PC i pierwsze języki
programowania, dla których stworzono
IDE, żeby móc tworzyć oprogramowanie
szybciej i bardziej wydajnie. Zaczęły powstawać kolejne firmy i kolejne pomysły
na wykorzystanie komputerów. Niektóre
pomysły – zdawałoby się zupełnie nierealne - szybko stają się rzeczywistością.
Dzisiaj mamy komputery w telefonach,
samochodach, ekspresach do kawy,
mostach zwodzonych. Oprogramowanie
steruje ruchem pociągów, dozowaniem
leków, systemem obrony przeciw powietrznej, giełdami papierów wartościowych.
Wraz z oprogramowaniem powstało
coś nowego, coś, co otrzymało nazwę
od znalezionego w obwodach robaka –
bug.
Chociaż wiadomo, że już w 1878 roku
Thomas Edison mówił błędach i trudnościach w swoich wynalazkach określając
je terminem bugs, określenie to zostało
spopularyzowane dopiero po incydencie
z 1947. Właśnie w tym roku przyczyną
błędu w działaniu maszyny Mark II Aiken
Relay Calculator okazała się ćma, która

utknęła w gołych przewodach przekaźnika. Incydent został opisany w dzienniku
Grace Hopper jako First actual case of
bug found, czyli pierwszy przypadek znalezionego robaka. W stosunku do samej
czynności usunięcia ćmy uzywto terminu
debugging.
Oprogramowanie ewoluowało, ale równocześnie ewoluował nasz wróg -defekt
(defect/ bug). Przestał być niegroźną
pomyłką kwitowaną stwierdzeniem „ten
program tak ma”, teraz stał się wrogiem,
czasem śmiertelnym. Przytoczmy tutaj
kilka najpoważniejszych manifestacji błędów w oprogramowaniu:
1996 – rakieta Arian V eksplodowała 40
sekund po starcie w wyniku błędu przepełnienia bufora, straty szacowane na
370 milionów dolarów w samym sprzęcie
1999/2000 – błąd roku 2000 (Y2K) , kodowanie daty z tylko dwoma miejscami
na rok mogło spowodować wiele problemów przy przechodzeniu z roku 99
na 00 – bardzo duże środki zostały zaangażowane w instalowanie łat oprogramowania, jednakże nie udało się uniknąć
wszystkich komplikacji
1985 – 1987 - Przedawkowanie Therac25 – błąd z wyścigiem wątków - wystawienie pacjentów na śmiertelną dawkę
promieniowania (100 razy większą niż
zamierzona dawka)
1991 - przepełnienie zegara w rakietach
Patriot – zginęło 28 żołnierzy
1999 – lądownik Mars Polar Lander rozbił
się na powierzchni Marsa – błąd oprogramowania spowodował wyłączenie silników, kiedy lądownik znajdował się nadal
40 metrów nad powierzchnią planety
1988 - USS Vincennes zestrzelił samolot
pasażerski Airbus 320 w wyniku błędu w
systemie namierzania celów
1993 – błąd w dzieleniu liczb zmiennoprzecinkowych w procesorach Intel Pentium – firma Intel straciła 375 milionów
dolarów na wymianie wadliwych procesorów i częściowo zaufanie klientów do
ich sztandarowego produktu
Zatem przez błędy w oprogramowaniu
możemy narazić się na kosztowny pozew sądowy, stracić pieniądze, zaufanie
klientów, a nawet narazić swoje lub cudze
życie. Jak uniknąć takich katastrof? Tutaj
przychodzi nam z pomocą testowanie, a
w przypadku systemów dużego ryzyka

mówimy o krytycznym testowaniu (critical testing). Testowanie pozwala nam
zmierzyć jakość oprogramowania, wykryć defekty w wymaganiach (zarówno
funkcjonalnych jak i nie-funkcjonalnych)
oraz charakterystykach oprogramowania
(np.: użyteczność, efektywność, utrzymanie). Oczywiście wszystko to zależy
od jakości zaprojektowanych testów oraz
całego procesu - i do tego właśnie wykorzystujemy wiedzę, którą mam nadzieję
tutaj przekazać.
Należy również pamiętać, że testowanie nie wykazuje braku błędów. Fakt,
iż błędy nie zostały znalezione nie oznacza, że ich nie ma – oznacza jedynie,
że podczas zrealizowanych testów ich
nie odkryto. Kiedy zatem przestać testować? Kiedy ilość wykonanych testów jest
wystarczająca? Na te pytania nie da się
odpowiedzieć wprost podając liczbę lub
datę. W projekcie będziemy na pewno
ograniczeni przez czas i budżet. Powinniśmy zaplanować testy tak, aby ich wynik
i zgromadzone dane umożliwiły osobom
odpowiedzialnym za projekt (stakeholders) podjęcie decyzji o dalszym wykonywaniu aktywności w projekcie lub przekazaniu produktu klientom. Innymi słowy
testowanie umożliwia nam określenie jak
duże jest w danym momencie ryzyko
wykrycia błędów mniej i bardziej poważnych przez klientów, a także jak duży
wpływ na użytkowanie oprogramowania
mają znane problemy (known issues).
Może tak się zdarzyć, że koszty naprawy defektów będą niewspółmiernie duże
do korzyści - czyli wagi ryzyka ze strony
użytkownika. Testowanie pozwala nam
kontrolować poziom ryzyka w projekcie.

Czym testowanie nie jest?
Są pojęcia z którymi testowanie jest mylone, a także aktywności, które są zaliczane do testowania. Tutaj wyjaśnimy
najbardziej popularne błędy.
Quality Assurance (QA) – słownik podaje taką definicję: Część zarządzania
jakością zorientowane na zapewnienie
że wymagania jakościowe będą spełnione [ISO-9000]
Co to dokładniej oznacza? Quality Assurance ma zapewnić jakość na określonym poziomie. Żeby to osiągnąć musimy
połączyć kilka aktywności: pomiar jakości (testowanie), naprawienie wykrytych
defektów, znalezienie przyczyn popełnionych błędów i ulepszenie istniejących

procesów w celu uniknięcia jak największej liczby defektów w przyszłości. Jest
to proces ciągły.
Debugowanie (Debugging) – definicja:
Proces wyszukiwania, analizowania i
usuwania przyczyn awarii oprogramowania. Tutaj sprawa jest jasna – testowanie
nie zajmuje się przyczynami awarii (failure).

Kim jest tester?
Słownik nam podaje, że tester to “wykwalifikowany profesjonalista, zaangażowany w testowanie modułu lub systemu”.
Co czyni kogoś wykwalifikowanym specjalistą w testowaniu? Wiedza z zakresu
testowania, ta którą tutaj przedstawiam
jest ważna, ale jest coś, co jest moim
zdaniem jeszcze ważniejsze. To co wyróżnia testera to podejście. Tester jest
nastawiony na to, żeby udowodnić, że
system który testuje nie działa poprawnie,dzięki czemu łatwiej widzi defekty.
Programista oddelegowany do testowania nie będzie tak samo skuteczny, ponieważ jest on nastawiony psychicznie
na udowodnienie, że system działa. Często określa się testerów profesjonalnymi
pesymistami. Żeby się przekonać jak zależy nasze postrzeganie od nastawienia
i sugestii odsyłam do książki Kevina Hogana – Psychologia perswazji i ćwiczenia
z rysunkiem.

Podstawowe
bug, failure

terminy:

error,

Kod oprogramowania jest tworzony przez
programistę, człowieka, a jak od dawna
wiadomo Hominis est errare - ludzie popełniają błędy. Taka ludzka pomyłka (mistake/error) powoduje powstanie defektu/usterki/pluskwy (defect/fault/bug) w
oprogramowaniu. Manifestacją defektu
w oprogramowaniu może być brak oczekiwanego działania lub działanie inne niż
oczekiwane i taka sytuacja określana jest
jako awaria (failure). Nie wszystkie defekt wywołują awarię. Nie każda awaria
jest spowodowana defektem. Awaria
może też być wywołana czynnikami zewnętrznymi takimi jak promieniowanie,
czy ładunek elektryczny.

Kiedy mówimy, że wystąpił
defekt?
Ron Patton wyszczególnił pięć sytuacji,
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Testowanie oprogramowania
w których mówimy o defekcie:
1. Oprogramowanie nie wykonuje czegoś co specyfikacja mówi, że powinno
wykonywać
2. Oprogramowanie wykonuje coś, co
specyfikacja mówi, że nie powinno wykonywać
3. Oprogramowanie wykonuje operację,
która nie jest ujęta w specyfikacji
4. Oprogramowanie nie wykonuje operacji, która nie występuje w specyfikacji,
ale powinna
5. Oprogramowanie jest trudne w zrozumieniu, ciężkie w użyciu, działa wolno,
albo według testera będzie odebrane
jako niewłaściwe.

Testowanie oprogramowania
tym przypadku.
“Udany test to taki, który znajduje błąd.
Jeżeli test nie znajduje błędu to jest to
tylko strata czasu”

przed implementacją.

Przetestowanie kombinacji wszystkich
możliwych scenariuszy, warunków początkowych i danych wejściowych jest
niemożliwe z wyjątkiem bardzo prostych
aplikacji.

Po drugie defekt nie wykryty przechodzi do kolejnych faz cyklu wytwarzania
oprogramowania i może zostać rozpropagowany w większej ilość procesów
oraz przepływów zachodzących w systemie. Rośnie ryzyko wystąpienia awarii
a także rozmiar jej skutków. Wykrycie
i naprawienie defektu staje się coraz
droższe i bardziej skomplikowane i ryzykowne wraz z upływem czasu. Koszt ten
rośnie wykładniczo. Ilustruje to poniższy
wykres.

W 1979 Glenford J. Myers opisał program składający się z jednej pętli i kilku

4.Segmentacja błędów (Defect clustering)

2. Przetestowanie wszystkiego jest niemożliwe (Exhaustive testing is impossible)

Geneza określenia “bug” - pluskwa

52

Skąd się wziął termin bug jako słowo na
określenie defektu w oprogramowaniu?
Wprowadzenie terminu bug przypisuje
się Grace Hopper, która w 1947 r. pracowała nad komputerem Harvard Mark II.
Operatorzy stwierdzili błąd w działaniach
wykonywanych na komputerze. Okazało się, że błąd był powodowany przez
ćmę uwięzioną w przewodach przekaźnika. Ćma po prostu powodowała zwarcie. Owad został usunięty i wklejony do
dziennika z notatką: “First actual case of
bug being found.”

Ogólne zasady testowania
1. Testowanie pokazuje obecność błędów (Testing shows presence of defects)
Testowanie może wykazać obecność
błędów, ale nie wykaże ich braku. To, że
nie znaleziono błędów nie oznacza, że
ich nie ma i nie oznacza też, że oprogramowanie działa poprawnie. Co najwyżej
możemy powiedzieć, ze prawdopodobieństwo wystąpienia błędu spadnie w

Rysunek 1 First actual
case of bug being found

Rysunek 2 Wykres kosztu naprawy defektu
wyrażeń warunkowych IF. W większości
języków programowania ten program
można zawrzeć w 20 liniach kodu. To 20
linii kodu kryje w sobie 100 bilionów unikalnych ścieżek.
Zamiast podejmować próbę wyczerpania wszystkich możliwych danych wejściowych i stanów systemu powinniśmy
oprzeć planowanie testów o analizę ryzyka (risk analysis) i spriorytetyzować
testy na podstawie wyników tej analizy.
3. Wczesne testowanie (Early Testing)
Testowanie powinno rozpocząć się jak
najwcześniej w cyklu wytwarzania oprogramowania (development life cycle) i
powinno być skupione na osiągnięciu
zdefiniowanych celów.
Dlaczego należy zacząć testować jak
najwcześniej? Po pierwsze statystycznie
najczęstszą przyczyną powstawania defektów jest błędna specyfikacja. Testując
wcześnie, można zweryfikować specyfikację i spowodować zmiany jeszcze

Niewielka liczba modułów zawiera większość defektów wykrytych podczas testowania lub odpowiedzialnych za awarie w środowisku produkcyjnym.
Co to dla nas oznacza? Moduły budowane dla systemu, który testujemy różnią
się jakością. Podczas testowania da się
zauważyć, że większość wykrytych błędów dotyczy pewnej, małej liczby modułów lub funkcjonalności. To powinien być
dla nas jasny sygnał do skupienia większego wysiłku testowego na tych właśnie
modułach, ponieważ są one niższej jakości i kiedy po przekazaniu produktu do
klienta nastąpi awaria, można z dużym
prawdopodobieństwem powiedzieć, że
wywołana będzie przez defekt w tych
właśnie modułach. Można powiedzieć,
że sprawdza się zasada Pareto w postaci: defekty w 20% modułów wywołają
80% awarii w środowisku produkcyjnym.
Dlaczego tak się dzieje? Jest tutaj kilka

powodów: programiści często popełniają
te same błędy, niektóre błędy wynikaj ą z
błędów w architekturze i wtedy powodują
szereg dalszych komplikacji.
Podsumowując większa liczba błędów
wykryta w module zwiększa prawdopodobieństwo obecności niewykrytych błędów w tym module.
5. Paradoks pestycydów (Pesticide paradox)
Jeżeli będziemy wykonywali cały czas te
same testy nie znajdziemy nowych defektów. Należy przeglądać i uaktualniać
testy, żeby testować inne części systemu
lub ścieżki działania i aby znajdować
inne defekty.
Nazwa tej zasady wzięła się z podobnego
zjawiska w przyrodzie. Jeżeli będziemy
spryskiwać szkodniki tym samym środkiem, to zauważymy, że po pewnym czasie środek ten przestanie działać. Jeżeli
będziemy wykonywali ciągle te same testy na kolejnych wersjach oprogramowania, to po pewnym czasie przestaniemy
znajdować defekty. Dlaczego? Ponieważ
błędy w oprogramowaniu zostały naprawione i sprawdzane przez nas ścieżki
działań, czy kombinacje danych wejściowych będą dawały oczekiwane wyniki.
Odnosząc się do pierwszej zasady wiemy, że nie oznacza to, że nie ma więcej
defektów. Musimy po prostu zmienić nasze testy i/lub dodać nowe, żeby sprawdzić inne niż dotychczas przypadki.
6. Testowanie zależy od kontekstu (Testing is context dependent)
Testowanie jest przeprowadzane inaczej
w zależności od tego, co testujemy. Na
przykład systemy, w których krytyczne
jest bezpieczeństwo są testowane inaczej niż aplikacje e-commerce.
Innymi słowy w zależności od sytuacji,
wielkości i rodzaju ryzyka w testowaniu
używamy innych metod . Testy systemu
bankowego wymagają innego podejścia
niż testy kalkulatora.
7. Mit braku błędów (Absence-of-errors
fallacy)
Znalezienie i naprawienie defektów nie
oznacza, że system nadaje się do użytkowania, czy też, że spełnia wymagania i
potrzeby użytkowników.
Pamiętajmy, iż pomimo wykonania testów i naprawienia defektów, nadal może

się okazać, że system jest czymś zupełnie innym, niż oczekiwał klient. Może
się zdarzyć, że użytkownicy nie potrafią
z niego korzystać, czy też nie znajdują
wszystkich potrzebnych funkcjonalności.
Przy okazji mitu braku błędów można
powiedzieć o innym aspekcie tego pojęcia. To, że produkt został dopuszczony
do użytku nie oznacza, że nie posiada
on błędów. Produkty są wypuszczane do
środowiska produkcyjnego z listą znanych problemów (known issues), a osoby odpowiedzialne za projekt (stakeholders) stwierdziły, że jest wystarczająco
niskie ryzyko związane z wypuszczeniem
produktu na rynek. Mylą się osoby, które uważają, że duże firmy wypuszczają
oprogramowanie wolne od błędów. Wystarczy sprawdzić listy znanych problemów (known issues) firmy Microsoft dla
Internet Explorer :
http://support.microsoft.com/ph/807 i
dla Windows Vista:
http://support.microsoft.com/
ph/11732, żeby się o tym przekonać.

Aktywności w procesie testowania
Z perspektywy osoby nie zaangażowanej w testowanie, może się wydawać,
że proces testowania polega jedynie na
wykonywaniu testów. Jednakże, aby cały
proces przynosił pożądane rezultaty, był
dobrze zorganizowany i efektywny musimy zaangażować następujące procesy:
• planowanie i nadzór (planning and control);
• analiza i projektowanie (analysis and
design);
• implementacja i wykonanie (implementation and execution);
• ocena spełnienia warunków zakończenia testów I raportowanie (evaluating exit
criteria and reporting);
• czynności zamykające test (test closure
activities);
Niektóre z tych czynności mogą nachodzić na siebie lub być wykonywane równocześnie.
W dalszej części kursu wyjaśnimy sobie
dokładnie, co wchodzi w zakres poszczególnych aktywności i jakie są produkty
każdej z nich.

Pytania kontrolne
Czym różnią się pojęcia mistake i error?
Czym różnią się mistake, defekt, awa-

ria?
Czy za każdą awarią stoi defekt?
Kiedy można zakończyć testowanie?
Co zrobić, kiedy nie znajdujemy błędów
podczas wykonywania testów?
Jakie wyróżniamy aktywności w procesie
testowym?
Czy debugowanie jest częścią testowania i dlaczego?
Kiedy należy zacząć testować?

Co powinienem wiedzieć po
przeczytaniu tego materiału?
Po przeczytaniu tego tekstu powinieneś:
• wiedzieć czym jest testowanie i jakie
procesy składają się na proces testowy
• znać podstawowe zasady testowania
• rozumieć, dlaczego testowanie jest
ważne
• znać podstawowe pojęcia np.: pluskwa
(bug),

Słownik użytych pojęć
IDE (ang. Integrated Development Environment) - zintegrowane środowisko programistyczne jest to aplikacja lub zespół
aplikacji (środowisko) służących do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.
specyfikacja - dokument, który określa, najlepiej w kompletny, precyzyjny i
możliwy do weryfikacji sposób, wymagania,projekt, zachowanie lub inne właściwości modułu lub systemu, oraz często
procedury sprawdzania, czy te warunki
zostały spełnione. [IEEE 610]
stakeholders – udziałowcy. Osoby zaangażowane w projekt poprzez bycie
sponsorem, zyskanie na ukończeniu
projektu, posiadanie negatywnego lub
pozytywnego wpływu na projekt. Przykładowi udziałowcy to klienci, programiści,
testerzy, kadra kierownicza, bezpośredni
menadżerowie

Bibliografia
Glendford J. Myers – The Art of Software
Testing, 1979
...............................................................
Ron Patton – Software Testing Second
Edition
...............................................................
pl.wikipedia.org
...............................................................

53

Testowanie oprogramowania
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System Oceny Zgodności
Oprogramowania
basic

Autor: Radosław Hofman, SASO

intermediate
advanced

zacji informacji o jakości oprogramowania wbrew panującej na rynku asymetrii informacji (klient nie wie jakiej
jakości produkt kupuje).

Wprowadzenie
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O Autorze:
Dyrektor Działu Testowania i Serwisu
w firmie Projekty Bankowe POLSOFT,
pełnomocnik zarządu ds. testów w Sygnity oraz menedżer Zespołu Jakości w
Centrum Wytwarzania Oprogramowania
Grupy Sygnity.
Absolwent Politechniki Poznańskiej w zakresie projektowania i eksploatacji systemów informatycznych, z dodatkowym tytułem EUR ING nadawanym przez FEANI.
Jest studentem studiów doktoranckich
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i
autorem wielu publikacji nt. związane z
jakością oprogramowania, WebServices itp. Założyciel i sekretarz generalny
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania,
oraz członek 2 komitetów technicznych
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w
obszarach związanych z inżynierią oprogramowania, jakością oprogramowania i
ewaluacją oraz zarządzaniem usługami
IT (współpracuje również bezpośrednio
z ISO/IEC JTC1/SC7). Członek grupy
programowej itSMF Polska, a także zewnętrznego panelu ekspertów programu
Foresight Polska 2020 przy ministrze ds.
nauki i informatyzacji.

W maju 2007 roku w czasie konferencji Jakość Systemów Informatycznych
miało miejsce zebranie założycielskie
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania (SASO). Stowarzyszenie od
początku swojego istnienia postawiło
sobie za cel zbudowanie systemu oceny zgodności oprogramowania oraz
promowanie jakości oprogramowania.
Przez ponad dwa lata istnienia cel ten
zrealizowano oraz zarejestrowano w
Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej
Polskiej trzy wspólne znaki towarowe:
.......,
oraz ....oznaczające odpowiednio spełnienie wymagań produktu
IT w obszarze ergonomii, bezpieczeństwa oraz wymogów formalnych.

Polski System Oceny Zgodności Oprogramowania
Czym jest Polski System Oceny Zgodności Oprogramowania i jaka jest jego
relacja do istniejących na rynku standardów? Celem ustanowienia systemu
jest stworzenie szansy tym producentom i dostawcom oprogramowania,
którzy chcą konkurować na rynku nie
tylko ceną, ale i jakością. Stworzenie
takiej możliwości jest próbą obiektywi-

Asymetria informacji na rynku, według laureata nagrody im. Nobla w
ekonomii Georga Akerlofa, prowadzi
do obniżania jakości produktów przy
jednoczesnym podnoszeniu cen przez
producentów (porównaj “The lemon
market”). Mechanizm jest prosty –
skoro nabywcy nie mają obiektywnej
informacji o jakości, a zatem dostawca, który sprzeda najgorszy produkt za
najwyższą cenę osiągnie największy
zysk. Czyż nie przypomina to sytuacji
na rynku oprogramowania? Rozwiązaniem problemu może być budowa
systemu, który będzie dostarczał wiarygodnej informacji o produktach, a
dla oprogramowania jest nim Polski
System Oceny Zgodności Oprogramowania.
System ten powstał przede wszystkim
w oparciu o opinię i głosy odbiorców
oprogramowania. Odbiorcy podkreślają, że nie są sami gotowi do oceny
jakości oprogramowania, więc dostarczenie im rzetelnej informacji mogłoby
im pomóc w zadaniu oceny. Oczekiwania użytkowników opisane w Systemie
są wyrażone w języku IT, a dokładnie w języku norm dotyczących jakości oprogramowania ISO/IEC 25000
(oraz ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598).
Dzięki temu System wpisuje się w
opracowane standardy wykorzystując
je i uzupełniając o zbiór minimalnych
wymagań odbiorców (same standardy
wyrażają jedynie język jakim można
opisać jakość).
Jakie wymagania definiuje System?
Wydaje się, że bardzo proste do spełnienia, jednakże patrząc na wiele znanych aplikacji, wydaje się, że wyma-

Rys 1. Odniesienie obszarów jakości do roboczego projektu ISO/IEC 25010 z 2008 roku
gania zgodności opisane w Systemie
rzeczywiście wnoszą nową jakość,
która jest oczekiwana przez użytkowników. Przykładowe wymaganie dla obszaru ergonomii to wymaganie opisane
jako „System pozawala użytkownikowi
efektywnie realizować zadania” – miarą jest porównanie czasu potrzebnego
na wykonanie danej czynności z wykorzystaniem systemu i bez niego. Można wyobrazić sobie system, którego
jedną z funkcji jest wystawianie faktur
– wypisanie faktury ręcznie zabiera nie
więcej niż 2 minuty, a ile czasu trzeba spędzić przy danej aplikacji, żeby
wystawić fakturę? W wielu systemach
czas potrzebny na wykonanie tej czynności jest znacznie dłuższy. Czy nie
da się zaprojektować interfejsu w taki
sposób, aby fakturę wystawiać krócej?
Z pewnością się da, ponieważ istnieją
aplikacje, w których to jest możliwe.
Obszar bezpieczeństwa zdefiniowany jest jako wymagania związane
zarówno ze spójnością, poufnością i
dostępnością danych, ale także z bezpieczeństwem użycia systemu. Bezpieczeństwo użycia to inaczej mówiąc
zagrożenia, jakie płyną z używania
aplikacji. Można wyobrazić sobie oprogramowanie, od którego zależy prawidłowość rozliczeń podatkowych, a
błąd może spowodować dotkliwe skutki w postaci kar – czy system ma zdefiniowane mechanizmy bezpieczeń-

stwa, które zabezpieczą użytkownika
nawet przed jego własnym błędem?
W przemyśle, w miejscach gdzie występuje wysokie ryzyko wyrządzenia
szkód o znacznym rozmiarze, wymaga się unikania pojedynczych punktów
awarii, a czy w przypadku systemów
informatycznych zarządzających aktywami, systemami sterowania itd. można pozwolić na to, aby błąd w jednym
miejscu narażał ludzi, aktywa czy środowisko? Niestety w większości przypadków producenci nie zwracają na to
uwagi, a według różnych opracowań
liczba osób na świecie, które straciły
życie w wyniku błędów w oprogramowaniu od lat 1950 przekracza 4000.
Obszar wymagań formalnych nie wymaga chyba komentarza uzasadniającego jego ważność. Wystarczy stwierdzić, że w przypadku oprogramowania,
które narusza prawo odpowiedzialność
za łamanie prawa spada na właściciela oprogramowania. Oczywiście może
on zwrócić się z roszczeniem regresyjnym do producenta, w przypadku
gdyby nałożono na niego karę, natomiast jeżeli w wyniku kary właściciel
oprogramowania będzie pozbawiony
wolności czy też podmiot gospodarczy
zostanie doprowadzony do upadłości,
to zadośćuczynienie producenta oprogramowania (o ile uda się je uzyskać)
będzie i tak niewielkim pocieszeniem.
Należy tu podkreślić, że niejednokrot-

nie prawidłowe używanie aplikacji zależy również od użytkownika. Zdarza
się, że oprogramowanie samo w sobie
jest zgodne z przepisami, ale sposób
jego używania powoduje, że prawo
jest łamane. To samo dotyczy bezpieczeństwa, czy ergonomii. System nie
pomija tego aspektu i nakłada na producenta wymaganie wyspecyfikowania warunków, przy spełnieniu których
oprogramowanie będzie zgodne z wymaganiami Systemu.
System Oceny Zgodności Oprogramowania w założeniu ma się składać
z wymagań dla poszczególnych obszarów biznesowych. W chwili obecnej opracowano wymagania ogólne
(dla dowolnej aplikacji), natomiast w
przyszłości przewiduje się zbudowanie wymagań szczegółowych np. dla
obszaru księgowości, pracy biurowej,
jednostek administracji itd.. Zależy to
w głównej mierze od zainteresowania i
producentów w wyrażaniu jakości swoich produktów, oraz klientów, którzy
mogą żądać obiektywnych dowodów
jakości aplikacji.

Procedura certyfikacji
Jak w praktyce wygląda procedura
wydania certyfikatu? Po pierwsze,
osiągnięcie zgodności deklaruje producent lub dostawca aplikacji. Każdy

55

Testowanie oprogramowania

“Agile Testing: A Practical Guide for Testers
and Agile Teams”
basic
intermediate
advanced
Recenzja
książki
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podmiot, który uważa, że jego produkt
jest zgodny z Systemem Oceny Zgodności Oprogramowania w jednym lub
wszystkich obszarach, może to ogłosić. Jeżeli producent chce dodatkowo
oznaczyć swój produkt znakiem jakości to musi poddać swój produkt niezależnym badaniom. Stowarzyszenie
nie prowadzi badań, ale udziela prawa
Jednostkom Certyfikującym do wykonywania badań oraz nadawania znaków jakości. Producent musi zatem
wybrać sobie Jednostkę Certyfikującą,
zawrzeć z nią umowę i poddać produkt
badaniu. Jeżeli badania zakończą się
pomyślnie, certyfikat zostaje wydany,
a Jednostka Certyfikująca będzie w
przyszłości monitorowała posługiwanie
się znakiem jakości przez tego producenta. Schemat ten przedstawiony jest
na rysunku.
System stwarza równe szanse podmiotom małym i dużym do uzyskania
certyfikatu jakości, ponieważ nie narzuca z góry ani kosztu, ani intensywności badania. Jednostka Certyfikująca określi wymagane nakłady pracy na
badanie zgodności oprogramowania,
w odniesieniu do deklaracji zgodno-

ści przygotowanej przez producenta i
złożoności samego oprogramowania.
Producent ma możliwość skorzystania
z usług dowolnej Jednostki Certyfikującej, co ma zapewnić swobodę ekonomiczną w tym obszarze i w naturalny sposób prowadzić do racjonalizacji
ofert Jednostek Certyfikujących. Mówiąc wprost, można wyobrazić sobie,
że badanie jakości jakiegoś oprogramowania pod kątem zgodności z jednym obszarem to nakład rzędu kilku
roboczo-dni, co z pewnością jest w zasięgu możliwości ekonomicznych każdego producenta oprogramowania. W
przypadku problemów SASO udzieli
producentom wsparcia poprzez Komitet Odwoławczy, będący statutowym
organem Stowarzyszenia.

Podsumowanie
Podsumowując należy zauważyć, że
sam System został zbudowany z myślą o dostarczeniu obiektywnej informacji o jakości oprogramowania, w
obszarze postrzeganym dziś jako problematyczny dla użytkowników. Nie
ma żadnych restrykcji przy dostępie

do samego dokumentu (jest dostępny
na www.saso.org.pl), ani nikt nie ma
wyłączności na nadawanie certyfikatów. Sam System będzie rozwijany,
a jego sukces zależy od determinacji
odbiorców do wymagania jakości i
producentów do konkurowania jakością, a nie tylko ceną.
Na początku 2010 roku SASO uzyskało statut jednostki naukowej dzięki czemu będzie mogło brać udział w
przedsięwzięciach naukowych pozyskując dofinansowanie przysługujące wyłącznie jednostkom naukowym.
Członkowstwo w Stowarzyszeniu jest
bezpłatne, jak również bezpłatne jest
włączenie się instytucjonalne w prace
Stowarzyszenia. Na stronach Stowarzyszenia jest informacja o podmiotach, które biorą udział w tych pracach
– od jednostek naukowych, uczelni,
przez producentów oprogramowania
(największych i zupełnie małych) aż
pod odbiorców przemysłowych i reprezentujących administrację publiczną.
Lista ta nie jest i nigdy nie będzie zamknięta, więc przy braku zobowiązań
warto się przyłączyć.

Jest to pierwsza książka poświęcona w
całości testowaniu w środowisku agile,
czy też „zwinnych metodyk”. Książka oferuje dokładnie to, co jest ujęte
w tytule, czyli praktyczny przewodnik
dla testerów i zespołów agile. Autorki
zaczynają od wprowadzenia czytelnika w nową, trudną sytuację testera
w projekcie agile. Dokładne planowanie poszczególnych faz testowania i
pisanie setek Przypadków Testowych
na podstawie wymagań, zanim produkt jest wytworzony, przestaje być
możliwe. Zbieranie wymagań i odpowiedzialność za nie także ulega zmianie. Promowana przez lata idea
posiadania niezależnych
działów testerskich jest
zastąpiona ideą jednego
zespołu i grupowej odpowiedzialności za jakość
produktu. Z tej pozycji
wydawniczej znajdziemy
praktyczne wskazówki,
jak otworzyć się na nową
rzeczywistość, jak zmienić podejście i promować
nawyk jakości na każdym kroku. Dowiadujemy
się także, jak umieścić
aktywności testowe w
iteracji tak, żeby pokryć
bieżące zadania i nie
stracić poglądu na cały
system. Przykładowym
błędem jest zapominanie
o testowaniu wytrzymałościowym. Książka doradza też, jak komunikować się z deweloperami
i zachęcać ich do aktyw-
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nego udziału w procesie Zapewnienia
Jakosci oraz jak pokonać niechęć zespołu do automatyczacji przypadków
testowych.
Obie autorki mają już duże doświadczenie w uczestniczeniu w projektach
agile, publikują artykuły w prasie fachowej i występują podczas konferencjii, co poza wartością merytoryczną
plasuje tę książkę bardzo wysoko na
liście pozycji, które każdy agile tester
powinien przeczytać. Opisane tutaj
procesy i wskazówki są sprawdzone
„na polu walki”.
Jest to jedna z serii książek “A Mike

Cohn Signature Book” i razem z „Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum”, “User Stories
Applied: For Agile Software Development” i “Agile Estimating and Planning” stanowi compendium wiedzy dla
zespołów przekształcających się, lub
już pracujących zgodnie z metodykami
agile.
Podsumowując w “Agile Testing” znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas
pytania, porady pomagające odnaleźć
się w z pozoru chaotycznym świecie agile i gotowe do wykorzystania
przepisy na sukces w procesie testowania. Jest to książka
napisana przez testerów
dla testerów pozbawiona
teoretycznych wywodów,
skupiająca się na praktycznie stronie pracy testara. Gorąco polecam.

Blogi autorek:
h t t p : / / j a n e t g r e g o r y.
blogspot.com/ - Agile
Testing and Process Thoughts with Janet Gregory
.......................................
http://lisacrispin.com
- Agile Testing with Lisa
Crispin
.......................................
Książka na Amazon.com
.......................................
h t t p : / / w w w. a m a z o n .
com/Agile-Testing-Pract i c a l - G u i d e - Te s t e r s /
dp/0321534468
.......................................
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Skuteczne
szkolenia w IT

żowani. W umysłach uczestniczących
pojawiają się pytania, które odciągają
ich uwagę od prezentacji. Jeżeli edukacja polegałaby na przeczytaniu na
głos prezentacji czy te z książki, nie
mielibyśmy całego systemu szkolenia
pedagogów.

basic

intermediate
advanced
Problem ze szkoleniami
Powszechnie wiadomo, że w środowisku IT specjaliści muszą się ciągle rozwijać. Codziennie powstają nowe technologie, narzędzia, nowe metody pracy
czy organizacji. Istnieją różne możliwości pozyskiwania wiedzy. Możemy zapisać się do grup dyskusyjnych, subskrybować RSS z najbardziej poczytnych
blogów, prenumerować branżowe czasopisma, kupować książki, czy w końcu skorzystać ze szkoleń oferowanych
przez firmy zewnętrzne.
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W dobrze zorganizowanych firmach z
rozbudowanym działem HR, pracownicy wspólnie z menagerami tworzą
plan rozwoju pracownika i ustanawiają
jasne cele, których osiąganie będzie
później monitorowane i będzie stanowiło podstawę do oceny pracownika.
Często jednym z punktów takiego planu
jest osiągnięcie wiedzy na określonym
poziomie, nierzadko potwierdzonym
certyfikatem. I tutaj znowu pojawia się
temat szkoleń. W przypadku chęci zdobycia konkretnego certyfikatu, odbycie
akredytowanego szkolenia jest obowiązkowe.
Ale przecież praca w IT to nie tylko siedzenie przed komputerem. Mamy tutaj
też do czynienia z psychologią pracy,
interakcjami ludzkimi, komunikacją –
czy to w odniesieniu do jasnego precyzowania myśli, czy dawania feedbacku.
I tutaj pomocą służą nam szkolenia z
tak zwanych ”soft skills”1 , po polsku
„umiejętności miękkie”.
Zastanówmy się teraz, jakie reakcje
słyszymy poruszając temat szkoleń z
pracownikami lub kolegami w rozmowie
przy kawie. Do typowych opinii należą:
• “Znajdę to w internecie.”,
• “Znowu mam siedzieć dwa dni i się
nudzić?”,
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• ”Ale ja to już wiem!”,
• “Mogę przeczytać książkę, jak będę
chciał”
• “Byłem na szkoleniu i nic się nie nauczyłem”
Kiedy rozmawiamy o „umiejętnościach
miękkich” takich jak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, efektywne prezentacje, to do powyższego zestawu
standardowy opinii dochodzą jeszcze:
•
•
•
•

”Nie potrzebuję tego”
”Wymysł, czarna magia”
”Stek bzdur”
”Ja się i tak z każdym dogaduję”

Skąd bierze się taka niechęć i negatywne nastawienie? Odpowiedź jest bardzo
prosta - z poprzednich, negatywnych
doświadczeń. Najczęściej szkolenia
kojarzą się z kilkoma dniami siedzenia
po osiem godzin i słuchania, co ma do
powiedzenia prowadzący, albo z bezmyślnym wykonywaniem krok po kroku
zaplanowanych ćwiczeń. Z takich szkoleń wychodzi się z bólem głowy, a żeby
zdać egzamin trzeba i tak przeczytać
materiały jeszcze raz. Ale przecież tak
nie musi być!

Dlaczego szkolenia są nieatrakcyjne?
“Umiejętność wyrażenia myśli jest tak
samo ważna, jak myśl sama w sobie” –
Bernard Baruch
Głównym czynnikiem wpływającym na
szkolenie i samopoczucie uczestników
jest osoba prowadząca. To na osobie
prowadzącej spoczywa obowiązek:
• przekazania wiedzy,
• przygotowania materiałów,
• przygotowania sali, w której odbędzie
się szkolenie,
• zorganizowanie harmonogramu zajęć.

Szkolenia z “umiejętności miękkich” zazwyczaj znacznie się różnią poziomem
i wrażeniem wywartym na uczestnikach od szkoleń technicznych. Często
uczestnik zapomina, że to jest trening i
czuje się jak podczas rozmowy z przyjacielem. Dlaczego się tak dzieje? Są
tutaj dwa główne powody. Pierwszym
jest to, że sami trenerzy posiadają już
“umiejętności miękkie” i dowodzą ich
wartości używając ich na szkoleniu.
Drugim powodem jest stosowanie technik wywodzących się z NLP2 . NLP,
czyli Neuro –Linguistic Programming
(po polsku Programowanie neurolingwistyczne) to ogólnie mówiąc „zbiór
technik komunikacji nastawionych na
tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi”. Można
powiedzieć, że ta nauka skupia się na
określaniu ludzkiego sposobu myślenia, postrzegania świata i komunikacji
zarówno werbalnej jak i niewerbalnej.
Dzięki odpowiednim technikom możemy znacznie bardziej skutecznie dotrzeć do słuchaczy i spowodować dużo
skuteczniejsze utrwalenie przekazanej
wiedzy.
W przypadku szkoleń technicznych
osoba prowadząca szkolenie sama pochodzi z IT i wzoruje się na gotowych
konspektach oferowanych przez organizacje certyfikujące. Tutaj pojawiają
się problemy z cechami personalnymi
prowadzącego, ponieważ osoby pracujące w IT mają na ogół „umysł ścisły” .
To powoduje, że wyrażają się skrótowo,
oczekują zaakceptowania wiedzy i jej
zapamiętania bez objaśnień, trzymają
się ściśle wypracowanego schematu
i konspektu. Taki sposób podejścia
prowadzi do tworzenia bariery między
ekspertem, którego wiedzy nie wypada
kwestionować , a resztą grupy. Uczestnicy się alienują, bo czują się gorsi, nie
mogą dyskutować z prezentowanymi
poglądami, więc nie czują się zaanga-

Przyjrzyjmy się teraz konspektom na
przykładzie chyba najbardziej popularnego w środowisku testerów - ISTQB
Syllabus Foundation3 . Materiał w syllabusie jest zorganizowany w sekcje
K1, K2, K3, które wywodzą się z taksonomii Blooma4 . Z Wikipedii można
dowiedzieć się, że ta klasyfikacja celów
edukacji została zaprezentowana w
The Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational
Goals, Handbook I: Cognitive Domain, by Benjamin Bloom (editor), M. D.
Englehart, E. J. Furst, W. H. Hill, and
David Krathwohl w 1956 roku. Książka
została określona przez pana Bloom’a
jako: „jedna z najszerzej cytowanych i
najrzadziej czytanych książek na temat
edukacji amerykańskiej”, co może sugerować dość luźną interpretację jego
zaleceń w syllabusie. Do tego dochodzi pytanie: ile się zmieniło w meto-

dach edukacji i wiedzy na temat umysłu
ludzkiego w ciągu 50 lat? Zmieniło się
wiele. Udało się Tobie przeczytać ten
dokument w całości? Czy lektura była
wciągająca? Ile zapamiętałeś?
Jak zaangażować uczestników?
Przede wszystkim należy ustalić jasne
reguły od początku, żeby kontrolować
oczekiwania uczestników:
• jaka jest agenda szkolenia? Co jaki
czas są przerwy?
• czy pytania można zadawać w trakcie
prezentacji, czy dopiero kiedy prowadzący przeznaczył na to czas?
Należy zainteresować odbiorców dobrym wstępem. Możemy zadać pytanie retoryczne, możemy sprawdzić ich
poziom wiedzy/doświadczenia zadając
pytanie typu „Ile osób pracuje już w
projekcie Agile? Ręka w górę” samemu
podnosząc rękę, dzięki czemu grupa
zaczyna się identyfikować z prowadzącym. Możemy podać interesujące dane
statystyczne np.: „Czy wiedzieliście, że
70% funkcjonalności aplikacji nigdy nie
jest wykorzystywana przez użytkownika?”. Możemy zapytać wprost o oczekiwania: „Czego chciałbyś się nauczyć
na tym szkoleniu?”. Wynik zapisujemy

na arkuszu, do którego wracamy co pewien czas i razem z uczestnikami odhaczamy punkty, które zostały pokryte
materiałem.
Nawiązujemy kontakt wzrokowy z odbiorcami. Nie można patrzeć w podłogę, czy też czytać slajdy. Staramy się
skupić wzrok na jednej osobie, zmieniając obiekt co jakiś czas.
Używamy gestów, wskazujemy ważne
informacje, pokazujemy różnice.
Przemieszczamy się. Chodząc w jedną
i drugą stronę prowokujemy uczestników do śledzenia nas wzrokiem, co
również buduje kontakt.
Stare powiedzenie mówi, że praktyka czyni mistrza. Pamiętajmy zatem
o umieszczeniu części praktycznej w
naszym szkoleniu. Może to być praca/
dyskusja w grupach symulujących organizacje, w których pracujemy (są to
tak zwane „role play”). W ten sposób
możemy także szybko zweryfikować
wiedzę uczestników i - jeżeli jest to potrzebne - skorygować ich sposób myślenia.
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Jak przygotować dobre materiały i przebieg prezentacji?
Różne źródła podają, że z prezentacji
czy też szkolenia zapamiętujemy od 10
do 30 procent danych. Prowadzący powinien upewnić się, że wśród tych zapamiętanych danych znajdą się najważniejsze wiadomości. Wiedza zdobyta
na szkoleniu powinna zostać zapamiętana na długi czas a materiały powinny
pomóc przywołać szczegółową wiedzę
w razie potrzeby. Niestety często jako
materiały szkoleniowe otrzymujemy
tylko wydrukowane slajdy, na których
są jedynie wyrwane z kontekstu słowa
kluczowe.
Umysł ludzki buduje informacje o świecie posługując się submodalnościami.
Są to klocki, z których składa się każde
nasze wspomnienie. Submodalności
dzielą się na:
• wzrokowe
• słuchowe
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• kinestetyczne (odczucia)
Świadomie używając submodalności
możemy bardziej zaangażować odbiorcę i dotrzeć do jego umysłu. Nasze
prezentacje powinny zawierać zarówno
nieruchome obrazy, jak i animacje, obrazy o żywych barwach i czarnobiałe,
zamiast list można używać map myśli5,
dzięki którym zapamiętywanie staje
się łatwiejsze. Możemy także pokazać
fragment filmu ilustrujący sytuację, o
której mówimy lub będący wzorem do
naśladowania. Wreszcie - materiały
szkoleniowe powinny zawierać pełną
wiedzę popartą fragmentami źródeł i
zalecaną literaturą.
Należy też kontrolować dostęp do materiałów. Nie powinniśmy dawać wydrukowanej prezentacji przed jej zakończeniem, ponieważ ryzykujemy, że
osoby obecne na szkoleniu skupią się
na czytaniu konspektu zamiast na tym,
co staramy się przekazać. Zalecane
jest dawanie pomocy dydaktycznych
dopiero wtedy, kiedy się do nich odnosimy.
W trakcie prezentacji powinniśmy używać cytatów, sugerując wsparcie autorytetów w danym temacie.

Mając na uwadze submodalności słuchowe, modulujemy swój glos, podkreślając najważniejsze informacje poprzez zmianę głośności lub tonu.
Do kinestetyki możemy odwoływać
się powodując uśmiech na twarzach
uczestników, lub odwołując się do konkretnych uczuć w formie pytań retorycznych: „Czy nie czujesz się teraz pewnie
jako manager, monitorując postęp każdego dnia?”.

kownika, tak nie ma głupich pytań i
opornego studenta. Trzeba po prostu
znaleźć metodę dotarcia do umysłu
drugiej osoby. Jedno z podstawowych
założeń operacyjnych NLP mówi „Mapa
nie jest terenem”. To znaczy, że w odniesieniu do dowolnej rzeczy lub pojęcia każda osoba tworzy swoją mapę,
skupia się na innych właściwościach,
szczegółach. Jeżeli pojawiają się wątpliwości w Twoim opisie zagadnienia,
spróbuj opisać to samo innymi słowami, lub podaj dokładny przykład.

Pamiętajmy o przerwach. Dla naszego
mózgu godzina przyswajania informacji
to naprawdę dużo.

Co dalej?

Jeżeli zadajemy pytania, na które odczekiwana jest jedna konkretna odpowiedź poparta wiedzą, pamiętajmy,
żeby nie zniechęcić uczestników niewłaściwą reakcją. Zachęcajmy do znalezienia tej odpowiedzi i prowokujemy
grupę do myślenia. Nie podkreślajmy
błędu mówiąc: „NIE! ŹLE”, co natychmiast blokuje aktywność uczestnika w
obawie przed porażką na forum. Zamiast tego można powiedzieć „Chyba
wiem w jaki sposób do tego doszedłeś,
ale ...” i sprowokować dyskusję lub zadać dodatkowe pytania, po których pytana osoba sama dojdzie do właściwej
odpowiedzi.

Dobrą praktyką jest przeprowadzanie ankiet. Bo przecież skąd mamy
wiedzieć, jak odebrali nas uczestnicy.
Oprócz miejsca na uwagi, w takiej ankiecie zwykle pojawiają się następujące
pytania:
• Czy materiał kursu dobrze pokrył
omawiane zagadnienia?
• Czy prowadzący wyczerpująco odpowiadał na zadane pytania?
• Czy tempo kursu było odpowiednie?
• Czy polecasz to szkolenie innym?
• Czy była wystarczająca ilość ćwiczeń
praktycznych?
• Czy prowadzący poświęcił Ci wystarczająco dużo uwagi?

Tak samo, jak nie ma ”zepsutego” użyt-

Pamiętaj, że ankieta jest przede wszyst-

kim dla Ciebie a osoby ją wypełniające nie miały na celu urażenie Ciebie
jako osoby. Użyj tych informacji, żeby
stać się lepszym trenerem i dotrzeć do
większej liczby uczestników kolejnego
szkolenia. Bierz udział w szkoleniach
z „umiejętności miękkich” i NLP, żeby
lepiej rozumieć, jak się skutecznie komunikować i jak zwiększyć ilość przyswajanej wiedzy.

Zalecane książki i szkolenia
„Wyjątkowy nauczyciel” Mateusz Grzesiak, ISBN: 978-83-61299-81-3
Szkolenia Effective Presentation Skills,
Effective Communication Skills

Referencje:
Portal poświęcony NLP http://www.
technikinlp.pl
Grupa Mateusz Grzesiak – NLP Polska
http://www.nlppolska.pl/

1

http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_skills

2

http://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neuro-

lingwistyczne
3

http://www.istqb.org/downloads/syllabi/SyllabusFo-

undation.pdf
4

http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy

5

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_my%C5%9Bli
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Nowości i wydarzenia

TESTWAREZ 2010

Testerzy testerom i programistom
POŻĄDANA TEMATYKA w podziale na zagadnienia

Zaproszenie do zgłaszania referatów (“Call for papers”)
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CEL

KIEDY I GDZIE

KOMITET ORGANIZACYJNY

Celem konferencji jest wymiana wiedzy
i doświadczeń, oraz publiczny dyskurs
dotyczący testowania oprogramowania.
Chcielibyśmy, żeby tematy konferencji
obracały się wokół praktyki testowania,
jego organizacji, przygotowania oraz
wykonania.
Jako temat przewodni tej edycji konferencji wybraliśmy współpracę testerów
z programistami. Jest to temat, czasami
przyjemny, a czasami niełatwy, obecny
w każdym projekcie i każdej organizacji
tworzącej oprogramowanie.

Koniec października 2010 w Bydgoszczy.

• Joanna Kruszyńska, Oracle

KTO ORGANIZUJE
Konferencja jest organizowana przez
Stowarzyszenie Jakości Systemów
Informatycznych, które już od sześciu
lat stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań i dialogu ludzi
zajmujących się zapewnieniem jakości.
To już piąta edycja tej konferencji.

• Martyna Bartnik, Oracle
• Sebastian Małyska, Alcatel-Lucent

• Co nam dają narzędzia do zarządzania
błędami?
• Komunikacja i aspekty psychologiczne
współpracy testerów z programistami
• Jak zarządzać zmianami?
• Po co testerom zarządzanie wersjami i
zarządzanie konfiguracją?
• Czy programiści mają coś do powiedzenia podczas organizacji i zarządzania testami?
• Co ma do powiedzenia tester na spotkaniu projektowym?
• Jak najlepiej przekazywać wyniki testów?
• Czy programista może i czy powinien
testować?
• Jaka jest rola testerów w metodykach
zwinnych?

zgłoszeń na http://www.testwarez.pl/
openconf
----------------------------------------------------

Flag

• 1 sierpnia 2010 – termin wstępnej
akceptacji zgłoszonych propozycji wystąpień, kontakt z wybranymi autorami
(Rada Programowa)
----------------------------------------------------
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• 6 września 2010 – ostateczny termin
na nadsyłanie pełnych abstraktów / prezentacji (prelegenci)
---------------------------------------------------• 20 września 2010 – termin przesłania
uwag autorom prezentacji (Komitet Programowy)
---------------------------------------------------• 11 października 2010 – ostateczny
termin nadsyłania finalnych wersji materiałów (“do druku”)
----------------------------------------------------

UWAGI DODATKOWE

Konferencja jest skierowana do praktyków testerów oraz kierowników testów,
do ludzi na co dzień zaangażowanych w
problematykę testowania. Dla testerów
początkujących, którzy chcą poznać
sprawdzone praktyki oraz dla tych bardziej doświadczonych, którzy chcieliby
poznać sposoby pracy i porozmawiać
z podobnymi do siebie ekspertami. W
tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy programistów - abyśmy wspólnie wymienili się doświadczeniami ze
współpracy.

KOMITET PROGRAMOWY
• Jan Sabak, AmberTeam sp. z o.o.
• Lucjan Stapp, SJSI
• Joanna Nowakowska, SJSI

FORMA WYSTĄPIEŃ
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Konferencja ma umożliwić przekazanie
wiedzy, doświadczeń, informacji pomocnych w testowaniu i zapewnieniu jakości
gwarantujących uzyskanie i utrzymanie
wysokiej jakości aplikacji i systemów
IT. Możliwe jest przedstawianie wypracowanych przez siebie lub swoją organizację dobrych praktyk lub narzędzi
wspomagających testowanie.
Podstawowym założeniem konferencji
jest jej mocny wymiar praktyczny - konferencja prowadzona jest pod hasłem
“testerzy testerom”, a edycja 2010 – pod
hasłem „testerzy testerom i programistom”.

Prezentacje standardowo mają trwać 45
minut (w tym czas na Q&A), przy czym
przy każdej sesji przewiduje się dodatkowy czas na podsumowanie.

HARMONOGRAM
• 30 czerwca 2010 – termin rejestracji
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Prelegenci uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa w całej konferencji
oraz opłatę za nocleg w pokoju dwuosobowym.

Prośba do prelegentów:
Bazując na doświadczeniach z poprzednich konferencji, oczekujemy, że
większość uczestników będzie zaznajomiona z rzeczami podstawowymi, w
szczególności
w zakresie procesów wytwarzania i
testowania oprogramowania. Dlatego
prosimy, aby w swoich prezentacjach
unikać wprowadzeń, wyjaśniających
znaczenia takich podstawowych elementów, jak wymagania, testowanie itd.
Prowadzi to do niepotrzebnego przedłużania się prelekcji i znużenia słuchaczy
już od samego początku prezentacji.
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