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Od redakcji
Z przyjemnością przedstawiamy Wam drugi numer c0re.
Znajdziecie w nim publikacje
z zakresu technik i narzędzi
testowania, inżynierii oprogramowania, zarządzania procesem jakości w projekcie IT oraz
tak zwane artykuły „miękkie”.
W tym numerze c0re polecamy:
• Manifest jakości . Publikacja
uznanego autorytetu w dziedzinie testowania i inżynierii oprogramowania, Toma Gilba. Autor
- poniekąd jako odpowiedź na
Manifest Agile – przedstawia
swój własny manifest jakości.
• Przeciwko certyfikacji. U
wielu odbiorców wzbudzająca
kontrowersje publikacja Jamesa Bacha. Czy certyfikacja
rzeczywiście świadczy o kompetencjach? Czy zapewnia
sukces i prestiż osobie, która
dany certyfikat posiada? Czy
jest „gwarancją jakości pracownika” dla pracodawcy? Zapraszamy do zapoznania się z
punktem widzenia Autora.
• ISTQB Software Testing
Foundation Część #2. Druga
część kursu testowania opartego o wytyczne dla poziomu
ISTQB Foundation. Celem
kursu jest zdobycie wiedzy
niezbędnej do przystąpienia
go egzaminu ISTBQ Foundation Level. Autor w przystępny,

poparty przykładami sposób,
przedstawia m.in. aktywności
w procesie testowania.
• Jakość produktów informatycznych. Czym jest jakość
oprogramowania? Publikacja
Rafała Dobrosielskiego na temat różnych koncepcji jakości.
Pierwszy artykuł z cyklu o jakości – dziękujemy autorowi i czekamy na kolejne publikacje.
• OpenSta – OpenSource dla
Web Load, HTTP Stress &
Performance testing. Opis narzędzia do testów wydajnościowych OpenSta – dzięki uprzejmości Łukasza Smolarskiego.
• Dofinansowywane szkolenia dla testerów. W ramach
programów pomocowych Unii
Europejskiej pojawia się coraz
więcej możliwości pozyskiwania środków na szkolenia.
Dlaczego testerzy oprogramowania nie mieliby z tej okazji
skorzystać? Publikacja właściciela portalu testerzy.pl, Radosława Smilgina. Polecamy
– warto skorzystać.
Dziękujemy za dotychczasowe
wsparcie i zapraszamy kolejnych autorów do współpracy i
dzielenia się wiedzą.
Życzymy miłej lektury!
Redakcja
Redaktor naczelny
Karolina Zmitrowicz

Zarządzanie

Przeciw certyfikacji
basic
intermediate
advanced
O autorze:
James Bach to prelegent na wielu konferencjach poświęconych testowaniu
(zwykle za „wielką wodą”), specjalista w
dziedzinie testowania i QA.
Niekwestionowany ekspert w dziedzinie
testowania. Twórca session based testing
oraz metody Rapid Software Testing.To
on opisał popularną metodę testowania
zwaną „Exploratory Testing”.
Strona http://www.satisfice.com/ zawiera szereg artykułów i prezentacji jego
autorstwa.

Wprowadzenie
Tekst poniżej to nieco zrzędliwy argument przeciwko programom certyfikacji
testerów. Mam mieszane odczucia co do
pisania tego, ponieważ znam wielu przyjaznych ludzi zaangażowanych w certyfikację. Wiem, że istnieje sporo dobrych
organizacji przekonanych do certyfikacji.
Najprawdopodobniej stracę nieco na
swoich interesach, ponieważ zamierzam
wyrazić sprzeciw. Oczywiście mam nadzieję, że zyskam na interesach tyle, ile
stracę. Moim idealnym klientem jest ktoś,
kto pragnie uczciwej rozmowy, nie tylko
„szczęśliwej” rozmowy.
Proszę mieć to na uwadze w miarę czytania: moja opinia opiera się na świadczeniu, tak, i opiera się również na moich
odczuciach, priorytetach i powodach.
Ale jest również uformowana przez proces dialektyczny rozważania, co mają do
powiedzenia inni. Zapraszam do reakcji.
Proszę, nie wspierajcie złych programów
certyfikacji testerów. Jeśli już jesteście
certyfikowani, proszę nie bierzcie tego
poważnie i nie oczekujcie, że inni będą
was poważnie traktować z tego powodu.
Dziękuję.
Wiem coś o tym. W roku 1995 byłem zaangażowany w przygotowanie i akcepto-

Autor: James Bach

wanie oryginalnego tekstu (body of knowledge) dla programu Certified Software
Quality Engineer dla American Society
of Quality. Pod koniec tego procesu, nie
mogłem polecić tego programu.
Recenzowałem sylabusy dla ISEB i
ISTQB, również SWEBOK. Przedyskutowałem te sylabusy z niektórymi osobami, które pomagały przy ich tworzeniu.
Podejmowano próby zwerbowania mnie
do dwóch innych prób certyfikacji – obie
odrzuciłem.
Jestem zwolennikiem meritum. Nie mam
dyplomu szkoły wyższej. (Etymologia
słowa dla niektórych z Was: termin „dyplom” odnosi się do kawałka papieru).
Opuściłem uczelnię, ponieważ nie mogłem znieść „certyfikacyjnej mentalności”
życia akademickiego. To próba wypełnienia głów przy użyciu pustych rąk. Jest
to skwaśnienie spowodowane małoduszną polityką. Jestem w tym przemyśle,
ponieważ nagradza on przede wszystkim merytoryczność. Myślę, że obecna
uprawa programów certyfikacji testerów
traktuje to w bardzo podobny sposób, jak
CMM (Capability Maturity Model) wygasił dyskusję o prawdziwym doskonaleniu

procesu wytwarzania oprogramowania
w sektorach rządowych i wojskowych w
przemyśle oprogramowania.
Ponieważ byłem ciągle o to pytany, wyłożyłem moje argumenty poniżej.

Argument „Braku pojedynczej
społeczności”
1. Certyfikacja to fenomen społeczny.
Certyfikacja jest po prostu wyjaśnieniem
przynależności do danej społeczności.
Nic w tym złego – chyba, że agencja certyfikująca w rzeczywistości nie reprezentuje tej społeczności.
2. Wyobrażam sobie, że dla niektórych
zawodów, istnieją ustanowione i rozpoznawalne na całym świecie organizacje,
które „mówią” za te zawody. Nie jest tak
w przypadku testowania oprogramowania.
3. Istnieje wiele społeczności wewnątrz
przemysłu testowego. Społeczności te
mają różne koncepcje testowania; różniące się wartości i słownictwo. Niektórzy
mówią, że istnieje konsensus w tzw. „do-
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Zarządzanie
brych praktykach” testowania. Nie jest
tak. Nie ma żadnego określonego konsensusu. Nigdy nie było poważnej próby
stworzenia takiego porozumienia. (Kilku
przyjaciół zgadzających się na jakieś
praktyki trudno uznać za porozumienie
branżowe).
4. Większość ludzi zawodowo zajmujących się testowaniem nie korzysta z
kursów i nie czyta książek. Nie biorą
udziału w konferencjach. Nie są aktywni
w społeczności. (To wrażenie jest oparte na nieformalnych sondażach, które
wykonałem w moich internetowych klasach testowych i na rozmowach z ludźmi tworzącymi programy certyfikacyjne).
Nadal mogą być zdolni do efektywnego
testowania oprogramowania. Do takich
testerów aktywiści testowania mają mały
dostęp. Z tego powodu doświadczenie i
kreatywność większości testerów nie jest
w żaden systematyczny sposób wykorzystywana przez ludzi tworzących programy certyfikacyjne.
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5. Czasami ludzie mówią mi, że pomiędzy teoretykami testowania nie ma realnego sporu o prawdziwych podstawach
testowania. Wtedy dyskutuję z nimi przez
godzinę i patrzę, co się dzieje. Jestem
żyjącym dowodem sporu, ponieważ
moja metodologia szybkiego testowania
odrzuca większość tradycyjnego folkloru
testów. To, jak ludzie na mnie reagują,
odsłania to, jak definiują swoją społeczność: ci, którzy odrzucają moje koncepcje mówią mi, że nie jestem Obywatelem
Testowania, i tym samym chronią swój
konsensus poprzez skazywanie na banicję tych, którzy nie przyznają im racji.
Takie liberalne skazywanie na banicję
każdego, kto się nie zgadza, powoduje,
że porozumienie można osiągnąć w każdym temacie.
6. Mimo, że agencje certyfikujące mogą
mówić tylko za swoich własnych organizatorów, ich koncepcje są zbyt często
brane poważnie przez tych, którzy nie
znają żadnych lepszych. To zniekształca
konwersację i debatę o tym, czym jest
testowanie i czym powinno być. Ludzie,
którzy nie testują, nie wiedzą, jak podzielony jest przemysł testowy. Nie wiedzą,
że programy certyfikacyjne nie reprezentują porozumienia. A ponieważ nie wiedzą, skłonni są zakładać, że wszystkie
programy certyfikacyjne dla testerów są
niemal takie same, agencje certyfikacyjne są autorytatywne i że ludzie nie mający certyfikatów muszą nie wiedzieć wiele
o testowaniu.

7. Doskonały program certyfikacyjny musiałby być oparty na wszechstronnym
studium (nie tylko ankiecie czy sondażu
opinii) testerów w temacie i w różnorodnych sektorach technologicznych.
8. Nie mogę popierać programów certyfikacji testerów dopóki nie będą identyfikować społeczności, studiować tych
społeczności i uznawać istnienie innych
społeczności. Oto dlaczego nazywam
sam siebie członkiem Szkoły Testowania
Kierowanego Kontekstem (ang. Context-Driven School of testing) i dlatego
nadaję nazwy takie, jak Szkoła Jakości
lub Szkoła Zakładowa innym frakcjom w
świecie testerskim, które odmówiły nazwania siebie.

Argument “Złego testowania”
1. Proces certyfikacyjny jest procesem
testowania. Wierzę w dobre testowanie.
Dlatego szukam programu certyfikacyjnego, który efektywnie testuje kandydata
pod kątem odpowiednich wartości.
2. Interesuje mnie zdolność testera do
testowania; kompetencje testerskie.
Zdolność pamiętania definicji słownych
i wyuczonych odpowiedzi do uproszczonych sytuacji testowych to nie to samo,
co kompetencje testerskie.
3. Dlatego egzamin, który skupia się na
sposobie, w jaki użyte są słowa, jest ubogim testem kompetencji. Nie ma zatem
jeszcze programów certyfikacji testerów
opartych o umiejętności.
4. Niektórzy ludzie, którzy zgodzili się ze
mną, że egzaminy certyfikacyjne są ubogim testem kompetencji, wierzą, że jest
to przynajmniej test poziomu zaangażowania i zainteresowania. W porządku,
ale istnieje również wiele innych sposobów zademonstrowania zaangażowania i zainteresowania, również lepszych
sposobów – skoro uzyskanie certyfikatu
wymaga zdobycia tak niewielu umiejętności.
5. Nie znam żadnego programu certyfikacji testerów, którzy rzeczywiście gwarantuje, czy chociaż identyfikuje, jakość
testera. Nie doświadczyłem nigdy by
certyfikowany tester, jakiegokolwiek poziomu, wykonywał coś lepiej w moich
klasach testowych (które obejmują ręczne ćwiczenia testowe), niż tester nie-certyfikowany.

6. Dostępne są lepsze testy: stopień uniwersytecki w informatyce, filozofii, psychologii, prawie, matematyce, inżynierii
elektrycznej czy nawet muzyce. Całkiem
sporo jakichkolwiek stopni uniwersyteckich zasługuje na o wiele więcej wiarygodności jako certyfikacja testera, niż żałosne szybkie klasy przygotowujące ludzi
do certyfikacji.
7. Egzaminy certyfikacyjne nie mierzą
jakości testera. A dopóki tego nie robią,
umożliwiają jedynie praktyki dyskryminowania w zatrudnianiu.

Argument „Efektu zamrożenia”
1. JAKIEGOKOLWIEK rodzaju programy
certyfikacji testerów (nawet te naprawdę
dobre) powodują zwężenie postrzegania
tego, co stanowi o testowaniu. Twórca
programu certyfikacyjnego musi wybierać między tym, co będzie w programie,
a tym, co jest poza.
2 Samo istnienie testowego „Body od
Knowledge” czy sylabusa ma mrożący
efekt na tworzenie nowych koncepcji
testowania, które poprawiają lub przekształcają pojęcie wiedzy. Jest tak ponieważ ludzie będą po prostu tylko używać
sylabusa, zamiast go przemyśleć – przyjmując założenie, że źle jest myśleć nad
odpowiedzią, jeśli odpowiedź ta jest już
znana. Jednak w niedojrzałym rzemiośle, jakim jest testowanie, samo istnienie
sylabusa nie oznacza, że problem zdefiniowania tego rzemiosła lub umiejętno-

Zarządzanie
Argument „Wyzysk jest zły”
1. Chcę, żeby moje działania maksymalnie wspomagały lepszą przyszłość testowania. Chcę pomagać innym ludziom
kreatywnie wspomagać ten zawód.
2. Zauważam, że motywacje kierujące
programami certyfikacyjnymi są głównie
ekonomiczne, zamiast skupiać się na
pragnieniu ulepszenia obszaru testowania. Konsultanci odkrywają, że mogą
łatwo sprzedawać kursy powiązane z
wymaganiami certyfikacyjnymi. Miałem
rozmowy z takimi ludźmi, zanim jeszcze
dowiedzieli się, że jestem przeciwnikiem
certyfikacji – i słuchałem, jak mówili mi o
tym, jaką kopalnią złota jest dla nich certyfikacja.

ści w danym rzemiośle został rozwiązany – nawet dla społeczności, której ma
służyć. Potrzebujemy doświadczenia z
różnorodnymi modelami tego rzemiosła i
musimy testować te modele.

uprzednio określony oczekiwany wynik,
lub że późne znajdowanie błędu jest
droższe, niż znalezienie go wcześnie. W
naszym zawodzie jest po prostu za dużo
wiary, a zbyt mało krytycznego myślenia.

3. Drugim aspektem efektu mrożenia jest
to, że polityka komitetu koliduje z innowacjami.

2. Wierzę że prawdziwa doskonałość
w testowaniu nie polega na wyuczeniu
się czy promowaniu testowego folkloru,
lecz raczej na ogólnym myśleniu o systemach, epistemologii i filozofii oraz metodologiach badań empirycznych.

4. Trzecim aspektem efektu mrożenia
jest to, że prywatne interesy, takie jak
konsultanci, którzy tworzą kursy, chcą
utrzymywać ten status quo. Odrzucanie
zmian zmniejsza koszty przygotowania
kursu.
5. Wierzę że każde podejście do certyfikacji, szczególnie jeśli jest wykonane
przez społeczność, która tkwi w tradycyjnym folklorze testów, zagraża naszemu
rozwojowi do lepszej przyszłości jako poważana dyscyplina.

Argument „Folklor to zła podstawa”
1. Każdy sylabus, jaki widziałem jest tylko
kolekcją folkloru; brukowanych ścieżek
popularnej mitologii testowania. Gdzie
krytyczne myślenie o tym folklorze?
Dlaczego mielibyśmy być zadowoleni z
pogłosek, jako naszej głównego metody
badań? Nie będę tu zajmował miejsca
wchodzeniem w szczegóły na specyficznych przykładach, takich jak tępy sposób
nauki testowania granic, lub kretyńska
zasada, iż wszystkie testy muszą mieć

3. Społeczności testerskie, jakie spotkałem, w odróżnieniu od mojej, prawie bez
wyjątków wyrażają albo obojętność lub
wzgardę dla poznawczego procesu doskonałego testowania. Wyjątki, jakie spotkałem występują tylko wśród społeczności testerskich, które nie uświadamiają
sobie, że są społecznościami testowymi
(np. teoretycy decyzyjni lub badacze
sztucznej inteligencji).
4. Wierzę, że nawet w mojej własnej społeczności, dopiero zaczyna się ten rodzaj
stypendium wymagany to rozwijania
odpornej koncepcji dotyczącej tego, jak
szkolić i oceniać doskonałość testerów.
Idziemy chwiejnie i szarpiemy się, ale robimy postępy.
5. Folklor testowania ma pewne wartości,
ale nie jest żadną podstawą, na której
możemy deklarować się jako dojrzały i
funkcjonalny zawód.

3. Poza aspektami ekonomicznymi, niektórzy ludzie przepychający certyfikację
są motywowani przez pragnienie większego wpływu i szacunku, niż ten, jaki
mogliby otrzymać od swoich rówieśników
jeśli musieliby – obnażeni intelektualnie i
samotni – ocenić swoje myślenie. Znam
wielu dobrych ludzi – nawet ludzi występujących na konferencjach dotyczących
testowania i piszących książki – którzy
w mojej opinii mają niewielką wiedzę lub
kompetencje w testowaniu.
4. Jest wielu ludzi gotowych na wykorzystanie ich, łącznie z nowicjuszami, którzy
chcą łatwej drogi do zawodu, lub menedżerami, którzy pragną prostego przepisu na zatrudnianie testerów.
5. Czuję się źle z tymi rzeczami, ponieważ przeszedłem przez trudny i długi
proces pracowania nad moimi własnymi ideami dotyczącymi testowania oraz
ugruntowania ich w historii i tradycjach
zorganizowanego myślenia. Kiedy osoby typu „wzbogać się szybko” otwierają
sklep jako eksperci testowania, bez żadnego innego gruntu, niż wsparcie głupich
przyjaciół, wpadam w depresję.
6. Jestem przeciwko certyfikacji, jeśli certyfikacja wymaga wykorzystywania ignorantów.

Argument „Żadnej odpowiedzialności”
1. Nie możesz oskarżyć testera o wykroczenie, ponieważ w znaczeniu prawa
żaden certyfikat z testowania nie określa
prawdziwej profesji.
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2. Co dzieje się z certyfikowanym testerem, jeśli źle wykonuje pracę? Nic. Czy
traci certyfikat? Nie. Jakie umiejętności
musi przedstawić tester, by utrzymać
certyfikat? Żadne.
3. Certyfikacja testerów nie ma żadnego uzębienia. Ma takie same podstawy
prawne jak Najlepszy Szef na Świecie
czy Najlepszy Tata na Świecie.

Argument „Tak, jest alternatywa dla złej certyfikacji”
1. Popieram programy certyfikacyjne,
które są zaprojektowane tak, by promować osobistą odpowiedzialność i chronić
czynności od restrykcyjnych regulacji.
Przykładowo, jeśli ludzie umieraliby zbyt
często z powodu wypadków podczas
nurkowania, prawdopodobnie nurkowanie byłoby zakazane.
2. Ogólnie popieram programy certyfikacyjne, które dostarczają rozsądnej
ochrony konsumentów na niewydolnym
rynku, bez stanowienia bezzasadnego
brzemienia na handlu i innowacji. Ale w
przypadku testowania, pracodawcy nie
potrzebują ochrony przed złymi testerami (ponieważ już mają ochronę – patrz
poniżej), a nawet jakby potrzebowali –
nie dostaną jej od żadnych z istniejących

obecnie programów certyfikacyjnych.
3. Popieram prawo każdej organizacji do
decydowania, kto może być jej członkiem
– w ramach prawa. W obszarze testowania już jest proces certyfikacji. Nazywa
się rozmową wstępną. To chroni pracodawców. Za tym może podążać proces
oszacowania , zwany obserwacją ludzi
wykonujących swoją pracę. To chroni
pracodawców. Jeśli nie wiesz, jak określić czy ktoś wykonuje swoją pracę, to
nie jesteś odpowiedni do nadzorowania
tej osoby. Jeśli jesteś pracodawcą, który
nie wie nic o testowaniu czy tworzeniu
oprogramowania, i nagle chcesz mieć
testerów i programistów pracujących dla
ciebie, rozważ zatrudnienie kierownika
projektu, który rozumie te rzeczy. Alternatywnie możesz zatrudnić zewnętrzną firmą do zarządzania tymi rzeczami.
Przynajmniej są odpowiedzialni. Ale kto
jest odpowiedzialny, jeśli certyfikowany
tester wykonuje złe testowanie?
4. Jedną alternatywą dla certyfikacji jest
skorzystanie z darmowego, kursy online
Testowanie Oprogramowania Metodą
Czarnej Skrzynki (http://www.testingeducation.org/BBST ). To cały nudny
kurs testowania, z godzinami wykładów
video i wieloma innymi materiałami.
5. Inną alternatywą jest nakłonienie kole-

gów, by powiedzieli o tobie coś dobrego.
Stań się „certyfikowany koleżeńsko”. Mój
biznes, jako niezależnego konsultanta,
trenera i biegłego opiera się niemal całkowicie na mojej reputacji. Reputacja =
możliwości = pieniądze.
6. Mógłbym popierać program certyfikacji testerów tylko jeśli myślałbym, że jest
on uczciwy i użyteczny zarówno dla testera, jak i ludzi mających do czynienia z
tym testerem. Kiedy nasz zawód dobrze
dojrzeje, przypuszczam że będę popierał pewną formę certyfikacji wewnątrz
naszego przemysłu. W międzyczasie
mogę wspierać programy certyfikacyjne,
które są A) zidentyfikowane bardziej z
określoną społecznością, niż z przemysłem i B) oparte na umiejętnościach, C)
doświadczyły pewnego rodzaju procesu
testowego i D) celebrują praktyki samokrytyczne.
7. Nie ma żadnego programu certyfikacyjnego dla testerów, który spełnia wszystkie te kryteria – nawet BCRIT (ang. Bach
Certified Rapid Tester), który jest moim
własnym programem. BCRIT jest nadal
w trakcie rozwijania. Nie promuję go –
jeszcze. Może nigdy nie będę go polecał.
Będę go polecał, kiedy będę przygotowany do poparcia go przekonującym rozumowaniem i dowodami. Wzywam innych
certyfikatorów, by zrobili to samo.
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Metryki do mierzenia
efektywności niezależnego zespołu testerów
basic

intermediate
advanced
O Autorze:
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ma stopień Inżyniera w informatyce
i ukończył
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Abstrakt
W obecnych czasach niezależne zespoły testerów stają się coraz bardziej
popularne. W niniejszej publikacji zaproponowano model pomiaru efektywności
niezależnego zespołu testerów. Mimo,
że istnieje pewna liczba metryk dostępnych dla monitorowania cyklu życia testowania i jakości produktu, większość
z nich nie daje wystarczającego wglądu
w to, jak dobrze pracuje i rozwija się zespół testowy. Dobra wydajność w tych
metrykach może nie oznaczać, że zespół
testowy pracuje dobrze – ponieważ dobra wydajność może wynikać po prostu z
wysokiej jakości produktu dostępnego do
testowania. Niniejszy artykuł koncentruje
się wyłącznie na tych metrykach, które
mogą mierzyć, jak efektywnie pracuje
zespół testowy sam w sobie, niezależnie
od jakości produktu.

Autor: Abhishek Tuteja

Wprowadzenie
W obecnych czasach niezależne zespoły
testerów stają się coraz bardziej popularne. Wiele organizacji albo stworzyło niezależny departament testów wewnątrz
organizacji, albo przekazało prace testowe innej firmie, specjalizującej się w
świadczeniu usług testowych. W niniejszej publikacji zaproponowano model
pomiaru efektywności każdego rodzaju
niezależnego zespołu testerów.
Mimo, że istnieje pewna liczba metryk
dostępnych dla monitorowania cyklu życia testowania i jakości produktu, większość z nich nie daje wystarczającego
wglądu w to, jak dobrze pracuje i rozwija
się zespół testowy.
Powszechnie używanymi metrykami są:
1. Związane z wykonywaniem & monitorowaniem testów – wariancja harmonogramu, wariancja nakładu pracy etc.
2. Związane z pokryciem testów – mapowanie wymagań na przypadki testowanie, ilość przypadków testowych na
KLOC (tysiąc lini kodu) etc.
3. Pomiary związane z defektami – tempo
zgłaszania defektów (ang. Defect arrival
rate), tempo zamykania defektów (ang.
Defect closure rate), “przepuszczanie”
defektów (ang. Defect leakage), etc
Większość z wymienionych powyżej
metryk skupia się bardziej na mierzeniu
jakości produktu I tego, czy jesteśmy na
dobrej drodze do spełnienia ram czasowych testowania, czy nie. Dobra wydajność w tych metrykach niekoniecznie
oznacza, że zespół testowy pracuje dobrze – ponieważ dobra wydajność może

wynikać po prostu z wysokiej jakości
produktu dostępnego do testowania.
Podobnie, zła wydajność w czymś takim
jak harmonogram może być po prostu
spowodowana niską jakością produktu
poddawanego testom, nawet jeśli zespół
testowy wykonuje doskonałą pracę w
identyfikowaniu błędów – i robieniu opóźnień z tego powodu.
Niniejszy artykuł koncentruje się wyłącznie na tych metrykach, które mogą mierzyć, jak efektywnie pracuje zespół testowy sam w sobie, niezależnie od jakości
produktu.
Inną rzeczą do rozważenia jest liczba
metryk, które należy monitorować. W
dodatku do każdej kolejnej metryki, którą
wybieramy do monitorowania, zwiększamy koszty ich utrzymywania.
Poza tym, wykorzystywane metryki nie
powinny być zbyt złożone, aby móc mierzyć zespół testowy oraz ludzi oceniających efektywność zespołu testowego.

Różne metryki w testowaniu i
co one mierzą
Istnieje wiele metryk używanych podczas
fazy testów w cyklu życia projektu. Poniżej opisano i ujęto w kategorie niektóre z
najbardziej popularnych:
1. Związane z wykonaniem i śledzeniem
testów: te metryki mierzą, jak dobrze wykonywane jest testowanie w określonej
fazie testów. Przykłady to:
a. Wariancja harmonogramu: odchylenie
aktualnego harmonogramu testów od
planowanego. Może to być spowodowane wieloma przyczynami np. opóźnionym
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rozpoczęciem testów, błędami w fazie
planowania testowania, słabej/lepszej
jakości systemu poddawanego testom
skutkującej w tym, że zespół testowy
raportuje o wiele więcej/mniej defektów,
niż oczekiwano, zależnościami od innych
third party, które się nie wywiązują etc.
b. Wariancja pracy: mierzy, jak różni się
zaplanowana na testowanie systemu
praca od aktualnie wymaganej pracy.
Może się tak zdarzyć z powodu słabego
rozumienia systemu poddanego testom,
innej jakości testowanego systemu, niż
oczekiwano etc.
c. Linia czasu testów regresji: mierzy,
ile czasu zajmuje zespołowi testowemu
przejście jednego testu regresji na systemie poddanym testom. Liczba ta może
być wykorzystana do planowania przyszłych wydań, jak również do budżetowania zespołu testowego w oparciu o mapę
produktu (ang. Product roadmap). Mierzy
również poprawę w zespole testowym w
danym okresie czasu.
2. Związane z pokryciem testów: te metryki mierzą, jaki rodzaj pokrycia testów dostarcza zespół testowy. Przykładami są:
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a. Mapowanie wymagań na przypadki
testowe: idealnie wszystkie wymagania
powinny mapować się na przynajmniej
jeden przypadek testowy. Zazwyczaj
mapowanie pomiędzy wymaganiami a
przypadkami testowymi jest jednak jeden-do-wielu. Monitorowaną metryką
jest stosunek Wymagania zmapowane
na przypadki testowe / Wszystkie wymagania. W sytuacji idealnej, liczba ta powinna równać się 1.

b. Ilość przypadków testowych na KLOC:
mierzy, w jaki sposób zestaw testów
rozrasta się wraz z zwiększaniem się
rozmiaru systemu poddanemu testom.
Mimo, że kod i przypadki testowe mogą
nie być zmapowane 1-1, poprzez monitorowanie tej metryki możemy określić,
gdzie występują rozbieżności w przypadkach testowych zidentyfikowanych dla
jakiejkolwiek nowej funkcjonalności, która została dodana. Jeśli dodajemy dużo
kodu dla nowej funkcjonalności ale liczba
dodanych przypadków testowych jest
mała, wtedy powinno to zostać zbadane.
Taki przypadek nie powinien być zaskoczeniem, ale nie zaszkodzi sprawdzić
dlaczego otrzymujemy niespodziewaną
wartość metryki.
c. Ilość nowych przypadków testowych
napisanych/wykonanych: dla każdego
cyklu/każdej fazy testów, możemy monitorować liczbę nowych przypadków
testowych, które zostały napisane dla
nowych/istniejących wymagań.
d. Efektywność przypadków testowych:
ta metryka mierzy efektywność przypadków testowych w identyfikacji błędów
w systemie. Jest to równe znalezionym
błędom, zmapowanym na przypadki testowe/wszystkie zarejestrowane błędy.
Idealnie, powinno to być 1.
3. Pomiary związane z defektami: istnieje
pewna liczba metryk wchodzących do tej
kategorii.
a. Czas przyjścia defektu: dla fazy testowania możemy mierzyć wskaźnik,
na którym przychodziły defekty. Idealnie wskaźnik przyjścia defektu powinien
zmniejszać się w ciągu fazy testowania.

b. Czas zamknięcia defektu: wskaźnik,
na którym defekty są zamykane. Łączony wykres przyjścia i zamknięcia defektu
daje dobry obraz tego, jak dobrze stabilizowany jest produkt podczas jego testowania.
c. Defekty ponownie przypisane do testerów do wyjaśnienia/błędy odrzucone:
ta metryka mierzy, jak dobrze zespół testowy rozumie produkt, jak również ich
umiejętności komunikacji.
d. Efektywność identyfikacji defektów:
idealnie zespół testowy powinien identyfikować błąd w dostarczonym buildzie,
jednak może się tak nie stać z różnych
powodów: np. testowanie funkcjonalności nie zostało zaplanowane na dany build, wpływ wykonanych zmian nie został
zrozumiany lub zespół testowy po prostu to przegapił. Ta metryka porównuje,
kiedy błąd został znaleziony a kiedy go
wprowadzono.
Słowo uwagi do powyższej metryki: nie
jest to metryka łatwa do pomiaru. Będą
zawsze różne opinie co do tego, kiedy
wprowadzono błąd i w niektórych przypadkach powrót do starszych buildów
i sprawdzenie tego faktu, może nie być
możliwe; i każdy może mieć coś do powiedzenia (zespół developerski w tym
przypadku). To (metryka) powinna być
używana, kiedy proces testowy jest dojrzały i istnieje zaufanie pomiędzy zespołami testowym a developerskim.
e. „Przepuszczanie” defektów: mierzy
defekty przepuszczone do środowiska
produkcyjnego jako odsetek całości defektów zarejestrowanych przez zespół
testowy. Metryka ta mierzy efektywność
zespołu testowego w wewnętrznym identyfikowaniu wszystkich problemów z produktem.

Proponowany model
Poniższe dwie metryki są konieczne
do oceny niezależnych zespołów testowych.
1. Linia czasu testów regresji
Mierzy, ile czasu zajmuje zespołowi testowego wykonanie jednej „rundy” testów
regresji systemu poddanego testom.
Liczba ta może być wykorzystana do planowania przyszłych wydań, jak również
do budżetowania zespołu testowego w
oparciu o mapę produktu (ang. Product
roadmap). Mierzy również poprawę w ze-
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spole testowym w danym okresie czasu.
Ponieważ regresja jest czymś, co zespół testowy będzie wykonywał bardzo
często na różnych systemach, wartość
ta może być zmierzona z bardzo dobrą
dokładnością. Ponadto ponieważ na tej
podstawie może być obliczony harmonogram i budżet testów, w najlepszym interesie zarówno zespołu testowego, jak
i kierownictwa, będzie leżeć prawidłowe
obliczenie. Zespół testowy nie będzie
chciał wymyślić żadnej poprawki do tej
metryki, ponieważ wie, że jeśli ich budżet
zostałby oparty na nieprawdziwej wartości, skończyłoby się to dla nich „paleniem

na takie o różnej złożoności, z różnym
czasem potrzebnym do wykonania każdej tej „złożoności”.
Ostatecznie, zależnie od okoliczności
dodanie buforu dla zgłaszania defektów
może być dobrym pomysłem. Wielkość
bufora powinna być oparta na doświadczeniu zdobytym podczas testowania
systemu. Finally, depending on circumstances, it might be a good idea to add
some buffer for defect logging, dependencies into this which should be based
on experience while executing test cases
for the system. Można to zastosować
jeśli decyzje odnośnie harmonogramu

dawać zniekształcone wyniki i należy
rozważyć takie czynniki przed określaniem jakiegokolwiek błędu produkcyjnego jako „przeciek”.
Do obliczania tej metryki można prowadzić arkusz Excel z wszystkimi błędami produkcyjnymi na jednej zakładce, i
wszystkimi wewnętrznymi defektami w
drugiej. Można wybrać, które problemy
produkcyjne mają być oznaczone jako
„przecieki”. Zależnie od daty rejestracji
błędu i daty rejestracji błędu produkcyjnego, można stworzyć wykres przedstawiający trend przeciekania defektów w
pewnym okresie czasu.

Funkcjonalność

# przypadków testowych

Czas wykonania regresji

Funkcja 1

200

20 person-days

Funkcja 2

…

…

pod nogami”. Co więcej, na tę metrykę
największy wpływ ma to, jak efektywnie
zespół testowy zarządza sam sobą i jest
ona wolna od zewnętrznych czynników.
Kierownictwo może widzieć jakiekolwiek
poprawy tej metryki, jeśli efektywność
zespołu testowego w wykonywaniu testów się polepsza.
Różne sposoby polepszenia tej metryki:
a. Automatyzacja: najpopularniejszy
sposób obcięcia czasu regresji. Ale –
ważne jest wykonanie ROI z automatyzacji przed jej podjęciem.
b. Szybsze wykonanie: ponieważ zespół testowy lepiej poznaje produkt, ich
szybkość wykonywania przypadków
testowych wzrasta a to może dawać w
efekcie lepszy czas realizacji testów.
c. Optymalna liczba przypadków testowych: po kilkukrotnym wykonaniu
testów, zespół testowy nabiera lepszego zrozumienia produktu i problemów w
nim. To może pomóc zespołowi zoptymalizować zestaw testów i usunąć nieprzydatne przypadki testowe.

Jak obliczyć tę metrykę?
Przykładowa tabela do obliczania i utrzymywania tej metryki:
W zależności od złożoności produktu,
możemy mieć również pod-funkcje a
przypadki testowe mogą być podzielone

i budżetu mają być podejmowane na
podstawie tej metryki. Jeśli metryka jest
wykorzystywana tylko do oceny postępów zespołu testowego, wtedy nie jest to
wymagane.
Proszę zauważyć, że niemożliwe jest
przewidywanie jakiejkolwiek linii czasu z
dokładnością 100%. Element bufora ma
zadbać o pewne niewiadome i w oparciu
o doświadczenie powinien być modyfikowany – ale nadal będą zdarzać się momenty, w których harmonogram testów
idzie na opak.
2. “Przepuszczanie” defektów
Ta metryka jest wykorzystywana do pomiaru defektów przepuszczonych do środowiska produkcyjnego jako odsetek
wszystkich defektów zarejestrowanych
przez zespół testowy. Metryka ta mierzy
efektywność zespołu testowego w wewnętrznym identyfikowaniu wszystkich
problemów z produktem.
“Przepuszczanie” defektów = Całkowita
liczba defektów znalezionych na produkcji / Całkowita liczba znalezionych błędów (wewnętrznie + na produkcji)
Dobrym pomysłem może być rozważenie
tylko tych błędów produkcyjnych, które
mogą być odtworzone wewnętrznie i były
częścią planu testów zespołu testowego.
Niektóre produkty są wdrażane przy zachowaniu różnych warunków na produkcji i niektóre z odkrytych problemów są
niemożliwe do odtworzenia wewnętrznie.
Dla takich produktów metryka ta może

Wymienione powyżej dwie metryki
bardzo dobrze się uzupełniają. Pierwsza przedstawia, jak efektywny w wykonywaniu testów staje się zespół testowy; druga pokazuje, że poprawa w
pewnym okresie czasu nie odbywa się
kosztem jakości, jak to widziane przez
ludzi z zewnątrz/użytkowników.
Dla większości zespołów testowych te
dwie metryki wystarczają, by monitorować ich postęp i to, jak się rozwijają w
okresie czasu. W niektórych przypadkach
– kiedy zespoły testowe są wewnętrzne
lub dostawcy zewnętrzni są długoterminowi i zaczynają się czuć komfortowo w
środowisku klienta, można rozważyć nieco więcej metryk.
1. Wariancja harmonogramu: możemy
mierzyć odchylenia od harmonogramu
dla różnych wydań (realease) i sprawdzić, jak zespół testowy rozwija się pomiędzy tymi wydaniami. Dla trwałego zespołu testowego zakłada się, że będą oni
zdobywać wiedzę o środowisku organizacji i można przewidzieć harmonogram
o wysokiej dokładności w zależności od
różnych czynników w środowisku.
2. Efektywność przypadków testowych: idealnie wszystkie defektów powinny być znalezione poprzez udokumentowane przypadki testowe. Jest to
szczególnie prawdziwe dla trwałego zespołu testowego, ponieważ oczekuje się
od nich bardzo dobrej znajomości systemu poddanego testom.
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Polityka testów według
modelu TMMi
basic

intermediate
advanced

Autor: Piotr Piotrowski

1. Wprowadzenie
TMMi [Vene09] jest jednym z modeli
ulepszania procesu testowego [CESI09]
(ang. Test process improvement). Ulepszanie procesu testowego polega na
ciągłym podwyższaniu jakości i efektywności zadań związanych z testowaniem
przy wytwarzaniu oprogramowania.
Modele procesowe (ang. Process models), takie jak TMMi, czy TPI® (ang. Test
Process Improvement) stosuje się gdy:
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O Autorze:
Obecnie zatrudniony jako Starszy Inżynier Testów w Tieto Polska, gdzie zajmuje się głównie tworzeniem planów testów,
raportowaniem wyników i testowaniem
oprogramowania zarządzającego pracą
sieci komórkowych, głównie w obszarach
bezpieczeństwa i wydajności. Ponadto interesuje się szerokorozumianymi aspektami zarządzania w pracy inżyniera.
Wcześniej uczestnik jednego z międzynarodowych projektów badawczych Unii
Europejskiej, gdzie zajmował się opracowaniem od podstaw testowania firewalli
pracujących w rozproszonym systemie
bezpieczeństwa sieci.
Autor kilkunastu publikacji poświęconych:
bezpieczeństwu multimediów, procesorom sieciowym, testowaniu firewalli.

Streszczenie
Artykuł przedstawia zagadnienie polityki
testów (ang. Test Policy) sporządzanej
i wdrażanej według wytycznych modelu
TMMi (ang. Test Maturity Model Integration).

• istnieje w organizacji proces testowy,
• wymagane są porównania między podobnymi projektami,
• potrzebna jest zgodność z modelami
ulepszania procesu wytwarzania oprogramowania (ang. Software process improvement models),
• polityka organizacji zakłada osiągnięcie
specyficznych poziomów dojrzałości,
• jest dobrze zdefiniowany punkt startowy
z predefiniowaną ścieżką ulepszania,
• potrzebny jest pomiar dojrzałości testu,
• modele procesowe są akceptowane
przez organizację.
Z kolei czynniki decydujące o wyborze
modeli kontentowych (ang. Content models), przykładowo STEP (ang. Systematic Test and Evaluation Process) lub CTP
(ang. Critical Testing Processes), to:
• wymóg ustanowienia procesu testowego,
• potrzeba dokonania oszacowania mającego na celu identyfikację kosztów i
ryzyk związanych z bieżącym procesem
testowym,

• nie wdrażanie ulepszania w specyficznym porządku, lecz pod kątem potrzeb
biznesowych,
• dopasowanie procesu testowego do
potrzeb firmy,
• zamierzenie lub potrzeba wprowadzenia
raptownych, nieciągłych ulepszeń i zmian
do istniejącego procesu testowego.
Model TMMi zawiera między innymi
przepis, według którego w poszczególnych krokach ulepsza się proces testowy. Osiągnięcie danej fazy przez organizację jest tożsame z uzyskaniem przez
nią określonego poziomu dojrzałości
procesu (ang. Maturity level), który jest
wymagany, aby przejść do następnego
etapu.
Polityka testów [SgST07] (ang. Test
Policy) jest wysokopoziomowym dokumentem opisującym: zasady, podejście
i główne cele organizacji w zakresie testowania. Użytkownikami polityki testów
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jest zespół testowy oraz kierownictwo
organizacji, czasami także operatorzy
produktów i klienci.
Wspomniany dokument jest również pomocny w tworzeniu strategii testów (ang.
Test Strategy), ponieważ, według modelu
TMMi, przy sporządzaniu strategii testów
należy przestudiować, i ewentualnie wyjaśnić z udziałowcami politykę testów.
Ponadto strategia testów powinna być
czytelnym odzwierciedleniem polityki
testów, o wyższym poziomie szczegółowości, na przykład dotyczącym modelu i
poziomu testów. W związku z tym, że polityka testów jest najbardziej ogólnym dokumentem można z jej wykorzystaniem
opracować ulotki firmowe.

2. Ustanowienie polityki testów
Model TMMi na drugim poziomie dojrzałości rozpoczyna się od obszaru procesu
(ang. Process Area, PA) o nazwie Polityka i Strategia Testów (ang. Test Policy
and Strategy). Obszar ten zawiera szereg
specyficznych celów (ang. Specific Goals,
SG). Pierwszym z nich jest ustanowienie
polityki testów [Vene09] (ang. Establish
a Test Policy). Ustanowienie polityki testów polega na ustaleniu i uzgodnieniu z
udziałowcami polityki testów, zdefiniowanej w poprzednim punkcie artykułu, która
odzwierciedla i jest komplementarna w
stosunku do polityki jakości organizacji.
O tym jakie odwołania do jakości zawiera
polityka testów napisano w punkcie „Zdefiniowanie polityki testów”. Ustanowienie

polityki testów składa się z trzech specyficznych praktyk (ang. Specific Practices), jakimi są: zdefiniowanie celów testowania, zdefiniowanie polityki testów,
dystrybucja polityki testów do udziałowców, które zostały przedstawione w kolejnych punktach artykułu.

3. Zdefiniowanie celów testowania
Zdefiniowanie celów testowania [Vene09]
(ang. Define test goals) poprzedzone jest
przestudiowaniem oraz wyjaśnieniem
celów i potrzeb biznesowych organizacji.
Powstałe, na podstawie celów i potrzeb
biznesowych, cele testowania powinny
być przedyskutowane z udziałowcami
oraz aktualizowane co jakiś czas, na
przykład co rok w zależności od zmian
celów biznesowych.
Przykłady celów biznesowych to: misja
firmy, potrzeby biznesowe i użytkowe
związane z produktami, główne cele programu jakości, polityka biznesowa, typ
biznesu. Celami testowania mogą być:
walidacja produktów, zapobieganie defektom podczas użytkowania produktów,
sprawdzenie zgodności z zewnętrznymi
standardami, uwidocznienie jakości produktu, krótki czas wykonywania testów.

4. Zdefiniowanie polityki testów
Politykę testów definiuje się [Vene09]
(ang. Define the test policy) na podstawie
określonych wcześniej celów testowania.

Przykładowe elementy, które zawiera
polityka testów są wymienione w kolejnych akapitach. Polityka testów powinna
rozgraniczać testowanie od debagowania, co jest jednym z założeń drugiego
poziomu dojrzałości modelu TMMi. Ponadto, podobnie jak w przypadku celów
testowania, należy ją przejrzeć z udziałowcami oraz aktualizować co jakiś czas,
przykładowo co rok. Ważne jest również
określenie, kto jest właścicielem polityki
testów, ponieważ pomaga to w komunikacji tego dokumentu, zmniejszając na
przykład szanse na jej niestosowanie w
organizacji.
Polityka testów może zawierać następujące punkty [Vene09], [West06]: zakres,
definicję testowania, proces testowy,
ewaluację rezultatów testów, zakładany
poziom jakości, ulepszanie procesu testowego, które są krótko scharakteryzowane w następnych akapitach. Ich pełne
rozwinięcie to dokument polityki testów.
Zakres może opierać się na: definicji polityki testów, określeniu odbiorców polityki,
wskazaniu właściciela polityki, a także
precyzować zakres stosowalności polityki, to znaczy do których elementów procesu testowego i produktów ma zastosowanie ten dokument.
Drugi punkt polityki testów, oprócz definicji testowania, może wyrażać: cele testowania, zadania poszczególnych grup
specjalistów, definicję debagowania,
różnice między testowaniem a debagowaniem.
Proces testowania stosowany przez organizację może być ogólnie zdefiniowany włącznie z listą jego faz i ich celów.
W tym rozdziale polityki testów można
zawrzeć definicje ról oraz powiązane z
nimi rodzaje i podstawowe funkcje dokumentów testowych. Przykładowo kierownik testów jest odpowiedzialny za
przygotowanie strategii testów, głównego/nadrzędnego planu testów, a tester
za plany i raporty z testów. W punkcie
tym czasami pojawia się również krótkie
odniesienie do strategii testów, przykładowo kiedy taka strategia powstanie i co
będzie zawierać.
Ewaluacja wyników testów zawiera informacje, w jaki sposób przetwarza się wyniki testów, na przykład przez porównanie ich z kryteriami wyjściowymi – liczbą
defektów, pokryciem wymagań. Innymi
słowy, występuje tu odpowiedź na pytanie kiedy produkt może zostać wypuszczony do następnego poziomu testowa-
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nia lub do operowania w rzeczywistym
środowisku.
Zakładany poziom jakości jest akapitem
opisującym jakie kryteria jakościowe są
testowane oraz jaki poziom jakości ma
posiadać system przed wypuszczeniem.
Ostatni punkt polityki testów obejmuje
głównie cele oraz stosowane modele
ulepszania procesu testowego.
W [Blac09] zaleca się, aby dokument
polityki testów miał niewielkie rozmiary,
to jest jedną, dwie strony, ponieważ tytułowy dokument jest pierwszym, najbardziej ogólnym opracowaniem w procesie
testowym.

5. Dystrybucja polityki testów
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Opracowanie dokumentu polityki testów
jest tylko połową sukcesu w jej wdrażaniu. Bardzo ważna jest współpraca między członkami organizacji opracowującymi politykę a osobami, które będą ją
stosować. Skuteczna komunikacja w tym
zakresie zwiększa szanse, że polityka
testów zostanie dobrze odebrana jako
nowy dokument organizacyjny i będzie
używana. Oprócz zaangażowania udziałowców w procesie jej powstawania, kluczowa jest również dystrybucja polityki
testów [Vene09] (ang. Distribute the test
policy to stakeholders) także do osób
nie zaangażowanych w proces testowania, to znaczy użytkowników i klientów.
Dystrybucja owa zakłada opracowanie
planu wdrożenia polityki oraz jej prezentację. Przykładowe mechanizmy dystrybucji to: dokumentacja w podręczniku,
czy prezentacje – podczas spotkań, w
formie plakatu, na stronie internetowej,
przy zaznajamianiu się z pracą danej
jednostki organizacyjnej w firmie. Proces
wdrażania i stosowania polityki testów
jest wspierany przez inne dokumenty organizacji, takie jak: polityka organizacji,
plan jakości, czy plan ulepszania procesów testowych oraz odpowienie osoby,
w tym należące do szczebli zarządzania
organizacją.

nia wspomnianego modelu ulepszania
procesów testowych, ponieważ przebieg
powstawania, w tym zawartość polityki
testów, oraz jej aspekty wdrożeniowe zostały opracowane głównie na podstawie
modelu TMMi.

6. Podsumowanie

Najważniejsze zdaniem autora we wprowadzaniu i stosowaniu polityki testów
jest wyraźne wsparcie dla tego procesu
przez co najmniej średni szczebel zarządzania organizacją oraz ogólnie nie odrzucanie tego dokumentu bez bliższego
zapoznania się z nim.

Sporządzając politykę testów dobrze
jest uczynić to zgodnie z jakąś sztuką,
na przykład podpowiedź stanowią w tym
zakresie wytyczne modelu TMMi, choć
dopuszczalne są pewne odstępstwa od
reguł przy jej tworzeniu. Powyższy artykuł jest właśnie przykładem zastosowa-

Kolejne prace potencjalne prace autora,
jeśli powstaną, będą dotyczyć innych zastosowań modelu TMMi, w tym możliwe,
że w zaawansowany, fragmentaryczny
sposób, co pozwala ominąć w pewnych
warunkach potrzebę stosowania całego
modelu w kolejnych jego krokach.
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W swoich opracowaniach Grady Booch
[2] pisze górnolotnie, że to ona jest motorem dzisiejszej gospodarki i ekonomii.
Z wykorzystaniem informatyki rządy realizują swoje cele, a społeczeństwa podstawowe potrzeby. Co więcej, już dziś,
z perspektywy zwykłych ludzi, produkty
informatyczne realizują większość zadań
nie tylko podczas naszej pracy, odpoczynku, nauki czy realizacji jakichkolwiek
podstawowych usług (banki, kasy biletowe, urzędy, zakupy), ale coraz częściej
odpowiadają za nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Również dzięki nim pokonujemy wcześniejsze bariery w odkrywaniu
otaczającego nas świata a ludzie niepełnosprawni odzyskują podstawowy z nim
kontakt.

Ta wyrafinowana sztuka tworzenia ich
będzie wymagać od nas ciągłej pracy
nad rozwojem tej dziedziny, uczenia się
budowania większych jednostek, najlepszego wykorzystania nowych narzędzi,
najlepszego zastosowania sprawdzonych już metod zarządzania inżynierią,
kierowania się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem...” [9]

Zaistniała uniwersalność owocuje coraz
większą świadomością społeczeństwa
odnośnie stopnia, w jakim jakość naszego życia zależy od jakości produktów informatycznych. W związku z tym rosną
też wymagania użytkowników dotyczące
złożoności, kompleksowości rozwiązań
informatycznych oraz ich jakości. Z jednej
strony stanowi to duże wyzwanie dla firm
informatycznych i stwarza ogromne możliwości rozwoju, z drugiej, ważność i złożoność tych systemów oraz konieczność
dostarczenia ich w odpowiednim terminie (wprowadzenie usługi biznesowej)
powoduje, że wciąż muszą one działać
na granicy ich własnych możliwości oraz
ograniczeń technologii. Dziś specjaliści
z dziedziny technologii informatycznych
uznawani są równie często za kreatorów
postępu cywilizacyjnego jak obarczani
winą za nieudane projekty, stracony czas
i zaprzepaszczone szanse. [6].

Fredrick P. Brooks

W niniejszej pracy, na wstępie przedsta-

Wprowadzenie
„Smoliste grzęzawisko, jakim jest inżynieria oprogramowania, jeszcze przez długi
czas będzie nie do pokonania. Można się
spodziewać, że człowiek nadal będzie
dążył do budowania systemów będących
na granicy dostępności lub wręcz niedostępnych; systemy oprogramowania są
prawdopodobnie najbardziej skomplikowanym dziełem człowieka.

wiona zostanie specyfika projektów informatycznych, a następnie pojęcie jakości
i sukcesu projektów informatycznych.
Pozwoli to na wyodrębnienie i omówienie procesów, które z punktu widzenia
zapewniania jakości produktu są w projekcie szczególnie ważne.

Specyfika projektów informatycznych
Cechą wyróżniającą projekty informatyczne spośród innych jest niewątpliwie
duży odsetek projektów, które przekraczają zaplanowany budżet – około 50%;
i niewielki odsetek projektów kończących
się celebrowaniem sukcesu – nieco ponad 30%.
Na tak niechlubny wynik wpływa wiele
cech charakteryzujących projekty informatyczne.
Przede wszystkim projekty i produkty informatyczne charakteryzuje szczególna
ich złożoność oraz natura oprogramowania, które jest abstrakcyjne. Tego typu
projekty mogą dotyczyć nieograniczonej
liczby zmieniających się w czasie dziedzin problemowych (finanse, inżynieria
techniczna, zarządzanie), które uzależnione są od zmieniającego się prawa,
rynku i technologii. [1],[11]
Efekty znacznej części procesu wytwarzania oprogramowania są mało czytelne
czy wręcz niewidzialne dla zewnętrznego
obserwatora. Powoduje to duże trudności weryfikacji poprawności zaimplementowanego rozwiązania przez wytwórców.
Dodatkowo, trudności te powodowane
są znaczną pracochłonnością i kosztem
sprawdzenia wszystkich przypadków
użycia i danych wejściowych, niematerialnością oprogramowania, współbieżnością wykonywanych przez nie działań
i brakiem zasad skalowania błędów –
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mała pomyłka powoduje (często paradoksalnie) duży błąd. [1],[11]
W związku z powyższym, również proces właściwej walidacji oprogramowania
przez klienta może być przeprowadzany
dopiero bardzo późno, kiedy oprogramowanie „materializuje” się, a jednocześnie
wprowadzanie zmian jest najdroższe.
Dziedzinę informatyki charakteryzuje
brak praw fizyki i innych, intuicyjnych,
typowych ograniczeń – daje to szeroką swobodę projektantom, co prowadzi
do mnogości potencjalnych rozwiązań
tego samego problemu. Rozwiązania te
najczęściej oddziaływują na szerokie
otoczenie informatyzowanej dziedziny,
a wprowadzana przez system zmiana
wymusza kolejne i wymaga bardzo szerokiej analizy problemu, uwzględnienia
wpływu szerokiego spektrum interesariuszy – zwykle spoza dziedziny informatyki. W tym zakresie napotykamy często na
problemy komunikacyjne na styku klient
– wykonawca.
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Klienci firm informatycznych, a często
i wytwórcy oprogramowania, nie zdają
sobie sprawy, że przy budowie systemów informatycznych, wraz ze wzrostem
wielkości projektu koszt jednostkowy nie
maleje. Koszt projektu rośnie nieliniowo wraz ze wzrostem jego wielkości –
wzrost pracochłonności jest wykładniczy
ze współczynnikiem >1 .
Zarządzanie projektem informatycznym
jest ściśle powiązane z metodyką wytwarzanie oprogramowania – wybrana nieadekwatnie do rozwiązywanego problemu metodyka wytwarzania doprowadzi
do upadku projektu.

Sukces projektu informatycznego
Aby móc zająć się pojęciem jakości
systemu informatycznego, metodami
zapewniania jakości produktów informatycznych, najpierw zdefiniujmy pojęcie
sukcesu projektu informatycznego.
Zastanówmy się nad pytaniem: Co jest
sukcesem projektu informatycznego?
Najprostszym podstawowym kryterium
byłoby przyjęcie, że sukces odniesiemy
wtedy, kiedy produkt uda się zrealizować
w zaplanowanym budżecie i czasie.
W odniesieniu do projektu informatycznego takie kryterium, z praktycznego
punktu widzenia, wydaje się być kryte-

rium niewystarczającym.
Wytworzenie sprawnie działającego,
bezbłędnego oprogramowania lub udana
implementacja systemu, poparta i zweryfikowana etapem pilotażowego wdrożenia również nie pozwala nam na celebrowanie sukcesu. Podobnie, nie jest
pełnym sukcesem uzyskanie zapłaty za
wykonanie projektu, czy odbiór systemu
przez zleceniodawcę.
Ze względu na przedstawioną powyżej
specyfikę projektów informatycznych,
sukces projektu informatycznego należy
rozpatrywać wielowymiarowo.
Przede wszystkim należy osobno zastanowić się, co jest sukcesem projektu z
punktu widzenia najważniejszych interesariuszy projektu – osobno z punktu widzenia organizacji wykonawczej, kierownika projektu, poszczególnych zespołów
wykonawczych i osobno z punktu widzenia zleceniodawcy, czyli zamawiającego
produkt informatyczny. Często też, niestety, inne kryteria stosuje klient – zleceniodawca, a inne bezpośredni użytkownik (operator), administrator systemu czy
osoby, które za pomocą tegoż systemu
są obsługiwane.
Odpowiednio wyważone oczekiwania
każdego z interesariuszy oraz tzw. krytyczne czynniki sukcesu dają się sklasyfikować i opisać za pomocą modelu
FURPS (opisanego poniżej).
Często ukończenie projektu staje się celem samym w sobie, nie uwzględnia faktu, że projekt jest tylko drogą do wprowadzenia pożądanej zmiany biznesowej [8].
Z punktu widzenia wykonawcy nie bierze
się pod uwagę zgodności celów realizowanych projektów ze strategią rozwoju
organizacji, a czynniki ryzyka związane
z niewypełnieniem przez projekt misji nie
są identyfikowane [8].
Rzeczywisty sukces projektów, nie
tylko informatycznych, polega na uzyskaniu przez zamawiającego korzyści
biznesowych, które mogą nastąpić
dopiero wiele miesięcy po zamknięciu
projektu [8].
Moim zdaniem, jedynie jasne, przejrzyste i mierzalne zdefiniowanie celów biznesowych zleceniodawcy i jednakowe
ich zrozumienie przez najważniejszych
interesariuszy projektu, pozwala na
rzeczywiste zrozumienie potrzeb i wy-

magań zleceniodawcy, użytkowników,
administratorów. Jest to, według mnie,
właśnie krytyczny czynnik sukcesu,
gdyż takie podejście, w porównaniu do
analizy i projektowania zorientowanego
wyłącznie na aspekty techniczne i zastosowanie nowych technologii, pozwala w
sposób bardziej obiektywny planować,
zapewniać i oceniać jakość poszczególnych artefaktów projektu i produktów
końcowych.
Miałem okazję wielokrotnie obserwować
projekty informatyczne, których efektem
były systemy informatyczne spełniające
wszystkie zdefiniowane na początku wymagania interesariuszy, kryteria akceptacji i ustalone kryteria wysokiej jakości.
Produkcja odbywała się zgodnie z wysokimi standardami inżynierii oprogramowania, a procesy były kontrolowane.
Niestety, często produkty te np. zamiast
przyspieszyć obsługę klienta zleceniodawcy – opóźniały ją, zamiast przysparzać nowych klientów – odstraszały ich.
Często zleceniodawcy zamiast czerpać
określone korzyści biznesowe z wprowadzenia nowej usługi szybciej niż
konkurencja, tracili mnóstwo czasu na
dodatkowe negocjacje podczas odbioru systemu w celu uzyskania w ramach
kontraktu dodatkowych funkcjonalności,
które w momencie uruchomienia systemu były już nikomu niepotrzebne.
Rozważanie to prowadzi do stwierdzenia, że klucz do sukcesu projektu leży
zarówno po stronie wykonawcy, jak i
zleceniodawcy i obie organizacje powinny za cel nadrzędny przyjąć osiągnięcie
korzyści biznesowych zamawiającego
dzięki wdrożonemu systemowi informatycznemu.
Z takiego podejścia płyną dodatkowe, a
może podstawowe, wytyczne i zasady
nakładane na inżynierię wymagań oraz
na zarządzanie ryzykiem i ocenę jakości
produktu.

Jakość produktów
tycznych

informa-

Wysoka jakość produktu informatycznego jest często główną kwestią, troską i
celem każdej organizacji produkującej
oprogramowanie. Mimo to, istotnym problemem w inżynierii oprogramowania,
zapewnianiu jakości i zarządzaniu jest
to, że pojęcie jakości rzadko jest dobrze
zdefiniowane.

Jakość w projekcie
Definicje jakości według ekspertów
Dotychczas zaproponowano wiele definicji jakości. Poniższe propozycje ludzi nauki należy cenić za ich ponadczasowość,
uniwersalność i lapidarność sformułowania:
• Jakość to pewien stopień doskonałości
(Platon)
• Jakość to istotne cechy przedmiotu wyróżniające go spośród innych i stanowiące o jego swoistości pod tym względem
(PWN)
• Przewidywany stopień jednorodności
i niezawodności przy możliwie niskich
kosztach i dopasowaniu do wymagań
rynku (Deming)
• Jakość jest tym, czego brak oznacza
straty dla wszystkich (Togushi)
• Zgodność z wymaganiami (Crosby)
• Jakość to stopień spełnienia wszystkich
wymagań odbiorcy (Oakland)
• Stopień, w jakim użytkownik wierzy, że
produkt lub usługa spełniają jego potrzeby i oczekiwania (Gitlow)
• Ogół cech i wartości produktu decydujących o jego zdolności do zaspokajania
stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb (ISO 8402)
Jednak testowanie systemu informatycznego i ocena jego jakości wg powyższych, „nienamacalnych” definicji są niestety bardzo trudne.

Jakość systemu informatycznego
Poszukując pojęcia jakości systemu informatycznego należy pamiętać, że jakość zawsze cechuje:
• powszechność
• intuicyjność
• kontekstowość
• subiektywizm
Pojęcie jakości jest dynamiczne, zależy
od chwili, w której jest formułowany pogląd na jej temat, od osoby która go formułuje – w konkretnym miejscu, czasie i
sytuacji – w odniesieniu do konkretnego
Systemu [7].
Aby zbudować system informatyczny wysokiej jakości, nie wolno nam zapomnieć
o w/w cechach jakości.
Na procesy planowania, zapewniania i
weryfikowania jakości w projekcie informatycznym, musimy patrzeć przez pryzmat szeroko rozumianego klienta.

Również opisane powyżej pojęcie sukcesu projektu informatycznego, rozumiane
jako spełnienie celów biznesowych zamawiającego (i wykonawcy), musi być
w tym kontekście poszerzone o warunek
spełnienia celów praktycznych i osobistych użytkowników.
Do tych ważnych celów osobistych użytkowników należą między innymi:
• zadowolenie z pracy,
• niepopełnianie błędów,
•nie mieć wrażenia, że jest się „głupim” itp.
Cele praktyczne użytkowników najczęściej są spójne z celem biznesowym
organizacji zamawiającej, zależą od
przeznaczenia systemu a dla przykładu
możemy wymienić:
• bycie efektywnym pracownikiem,
• odnoszenie sukcesów,
• pokonanie konkurencji,
• zwiększenie sprzedaży...
i wiele innych, których spełnienie będzie
miało duży wpływ na formułowane oceny
w stosunku do systemu informatycznego
[12].
Dowiedziono również, iż bardzo ważnym elementem w procesie planowania
systemu i jego jakości jest zbudowanie
szczegółowego, wręcz „imiennego” modelu użytkowników, odbiorców, administratorów.
Jeśli ten ważny element układanki, w ferworze walki, zostanie zagubiony, system
zostanie zbudowany w taki sposób, jaki
jest oczekiwany wyłącznie przez jego
twórców.
Nie należy zapominać, że uniwersalny
model użytkownika nie istnieje, a budo-

wanie systemów dla tzw. szerokiego odbiorcy jest skazane na porażkę. Wciąż
bardzo trudno sobie wyobrazić np. program do edycji plików graficznych adresowany zarówno do wykwalifikowanych
grafików, jak i domowych użytkowników
poprawiających niedzielne, amatorskie
zdjęcia. Niewątpliwie taka próba zakończy się frustracją jednej z wymienionych
grup.

Poszukując definicji jakości...
Poszukując „praktycznej” definicji jakości wykonywałem badania na próbkach
różnych interesariuszy projektów informatycznych (projektantów, developerów,
testerów, użytkowników).
Celem badania było wyodrębnienie atrybutów jakości systemu informatycznego,
uznawanych jako najbardziej istotne w
produkcie informatycznym marzeń.
Warunki wstępne przeprowadzonego badania:
• badanie przeprowadzono bez zapowiedzi, co miało na celu wydobycie definicji
dnia codziennego, stroniącej od słownikowych sformułowań,
• nie było czasu do namysłu, co miało
na celu wydobycie definicji najbardziej
spontanicznej,
• produkty projektów, których członkami
były osoby badane, cieszą się uznaniem
na polskim i zagranicznych rynkach, a
projekty zakończone zostały sukcesem,
• definicja miała być sformułowana
zwięźle, krótko, w kilku zdaniach– aby
wydobyć najważniejsze cechy systemu
informatycznego wysokiej jakości,
• treść pytania „Co to jest produkt informatyczny wysokiej jakości (produkt
informatyczny marzeń) ?”
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Na podstawie wyników powyższego badania można jednoznacznie stwierdzić,
że aby zbudować definicję systemu jakości systemu informatycznego trzeba ją
„rozbić” na wiele wymiarów nazywanych
atrybutami jakości. Na poniższym, przykładowym zestawieniu widać, że badana
grupa osób – zespół developerów, tzw.
„grupa sukcesu”, do opisu atrybutów
jakości częściej używała raczej sformułowań związanych z użytecznością
(intuicyjnością, łatwością obsługi) i pielęgnowalnością (możliwość np. dalszej
rozbudowy systemu), niż prostych pojęć
związanych z niezawodnością.
Dwie z definicji, pozyskane od uczestników badania wyjątkowo zasługują na naszą uwagę. Pierwsza z nich – za lapidarność sformułowania, a druga za szerokie
spojrzenie i kompleksowość.
• „Produkt informatyczny marzeń = reakcja użytkownika :-) ”
• „Proces produkcji takiego oprogramowania jest przejrzysty, dobrze zdefiniowany,
nadzorowany i kontrolowany. Oprogramowanie jest akceptowane i przyjmowane przez użytkowników z przyjemnością.
Zdanie „Lubię ten program” jest często

słyszane od użytkowników. Produkt jest
opomiarowany, zawsze jesteśmy w stanie ocenić jego jakość”

Model jakości systemu informatycznego
W nawiązaniu do definicji nr 2, zaproponowanej przez uczestnika badania, oraz
do definicji proponowanych przez metodyki wytwarzania systemów informatycznych należy podkreślić, że, w ogólności,
zarówno wymagania, potrzeby klienta i
użytkownika jak i uzgodnione metryki jakości muszą być ( zgodnie z powyższymi
rozważaniami) rozumiane wielowymiarowo. Rational Unified Process klasyfikuje
i definiuje atrybuty jakościowe wg tzw.
modelu FURPS+:
• funkcjonalność (Functionality)
• użyteczność (Usability)
• niezawodność (Reliability)
• wydajność (Performance)
• pielęgnowalność (Supportability)
Są to atrybuty (czynniki jakości) tzw.
pierwszego rzędu. Według proponowanego przez normę ISO 9126 podejścia

mogą one stanowić główne gałęzie budowanego na potrzeby organizacji czy
projektu modelu jakości. „Rozbudowa
drzewa jakości ma na celu kwantyfikację
tych czynników. Każdy czynnik jakości
składa się z kryteriów niższego szczebla.
Kryteria te są łatwiejsze do zrozumienia
i zmierzenia niż czynniki, dlatego też
poszczególne metryki odnoszą się do
kryteriów. Drzewo przedstawia związki
między czynnikami i odpowiadającymi im
kryteriami, dzięki czemu możemy zmierzyć czynniki w terminach miar odpowiadających im kryteriów.” [6].
Poniższy rysunek przedstawia przykład
budowy grafu jakości oprogramowania
dla atrybutu „Użyteczność”.
Rozumiejąc cel biznesowy odbiorcy oraz
znając profile użytkowników końcowych
systemu możemy zbudować modele jakości indywidualnie dla organizacji, projektu czy dla każdego z jego produktów i
podproduktów.
Dopiero z modelu jakości mogą wypływać dalsze działania projektowe mające
na celu zapewnienie jej wysokiej jakości.
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Tab.1 Atrybuty jakościowe systemu informatycznego najczęściej wymienione przez zespół developerów
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Warunki osiągania wysokiej jakości
Na podstawie powyższych rozważań możemy przyjąć, że osiągnięcie wysokiej jakości produktów projektu informatycznego i sukcesu projektu możliwe jest, gdy:
• jakością będziemy zarządzać, a nie tylko ją sprawdzać,
• odpowiednio zdefiniujemy wymaganą
jakość produktów – mając na uwadze występujące ograniczenia (czas, budżet, zasoby, technologie, rynek, konkurencję),
• wdrożymy odpowiedni dla projektu model inżynierii oprogramowania, procesy
wytwórcze i kontroli,
• uzgodnimy miary kryteriów jakościowych i cele pomiarowe na poszczególnych etapach rozwoju projektu,
• pozyskamy wymagania (funkcjonalne
i niefunkcjonalne) szerokiego spektrum
interesariuszy poprzez pryzmat celu biznesowego zleceniodawcy,
• projekt będzie zgodny ze strategią biznesową i strategią rozwoju organizacji
wytwórczej,
• będziemy atakować każde ryzyko zwią-

zane z nieuzyskaniem celów biznesowych (zarówno zleceniodawcy jak i wytwórcy) najwcześniej jak to możliwe.
W kolejnych artykułach w cyklu „Jakość
oprogramowania” ustosunkuję się do wyżej wymienionych, najważniejszych obszarów zapewniania jakości w projekcie
informatycznym z praktycznego punktu
widzenia.
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Chyba każdy pracujący w obszarze QA
słyszał skierowane do siebie lub swojego
zespołu stwierdzenie: „Nie mamy czasu
na pełne testy, ograniczcie zakres, jak
tylko się da, inaczej nie wyrobimy się
w terminach”. Co z tego wynika? Po
pierwsze to, że zespół QA nie wykona
wszystkich zaplanowanych testów z powodu braku czasu – czyli opóźnień wynikających najczęściej z przedłużającego
się developmentu lub zaległości z fazy
analizy. Po drugie – produkt nie zostanie
dokładnie zweryfikowany – czyli wzrasta
ryzyko niewykrytych błędów, które z dużym prawdopodobieństwem przenikną
na produkcję, lub przynajmniej do etapu
testów akceptacyjnych klienta. Po trzecie – produkt niedokładnie przetestowany
oznacza obniżenie jakości i w efekcie niezadowolenie klienta, reklamacje, dodatkowe prace związane z poprawkami etc.
A przecież można takich sytuacji uniknąć.
Wszyscy znamy powiedzenie „jakość
kosztuje”, co oznacza tyle, że aby osiągnąć wymagany poziom jakości produktu (czy usługi) należy ponieść pewne
określone koszty (technologii, narzędzi,
czasu). Z drugiej strony, niektórzy z nas
znają również inne powiedzenie: „jakość
jest za darmo” – co można tłumaczyć
jako fakt, iż stworzenie produktu, który od
razu ma wysoką jakość nie kosztuje nic.
Kosztują braki w jakości – czyli usterki,
poprawki, reklamacje – wszystko to, co
opóźnia użytkowanie produktu i zwiększa
czas i zasoby wymagane do spełnienia
wymagań klienta na satysfakcjonującym
poziomie.
Kierownicy projektów często skarżą się
na wysokie koszty testowania i starają się w możliwie największym stopniu
ograniczać prace związane z QA. Argumentują to tym, że samo testowanie
wnosi niewiele, lub wręcz nic do rozwoju
oprogramowania, że to analitycy i programiści tworzą jakość, a testerzy tylko
ją weryfikują. Jeśli analiza i development
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wykonany jest dobrze – nie ma potrzeby
dokładnych, długotrwałych testów. Argument ten nie jest nieprawdziwy, wręcz
przeciwnie, jeśli tak właśnie wyglądałyby
projekty w rzeczywistości, jakość uzyskanego produktu mogłaby być rzeczywiście wysoka. Jednak w prawdziwych
projektach IT, w środowiskach, w jakich
są prowadzone, rzadko jest tak, że analiza przewiduje i opisuje całość systemu;
developerzy są na tyle doświadczeni i
„bezbłędni”, że wytwarzają kod dobrej
jakości a finalny produkt jest zgodny ze
specyfikacją.
Pomijając kwestie realności takiego podejścia – co jest bardziej kosztowne?
Tworzenie produktu z zastosowaniem
kontroli jakości na każdym etapie produkcji, co wiąże się z kosztami szkoleń
i doskonalenia kwalifikacji personelu,
inwestowania w nowe, efektywne technologie, monitorowaniem procesów
od samego początku cyklu życia? Czy
może jednak proces zorientowany na
szybkość, którego głównym celem i założeniem jest dostarczenie produktu w
czasie krótszym, niż konkurencja, taniej
(bo oszczędzając zasoby) - ale z nieco
mniejszą dbałością o jakość? Na pierwszy rzut oka, podejście drugie jest lepsze.
Bo – tańsze, szybsze, „skuteczniejsze”.
Aspekt szybkości bierze górę nad wszelkimi innymi – w obecnych czasach zwycięzcą na rynku jest przecież ten, kto do-

starczy klientowi produkt szybciej (a przy
okazji i taniej), niż inni. Ale czy jednak na
pewno podejście „szybkie i tanie” jest lepsze. Jeśli weźmiemy pod uwagę kwestię
niższej jakości, jeśli oszacujemy koszty
wynikające ze zwrotów gwarancyjnych,
zwiększonej liczby interwencji serwisowych wynikającej z błędami na produkcji,
straty potencjalnych klientów zrażonych
rozszerzającą się opinią, iż nasze oprogramowanie nie jest dobre – odpowiedź
nie jest już taka jednoznaczna.

Koszty jakości?
Według niektórych źródeł koszty, jakie
organizacja ponosi w wyniku niezapewnienia odpowiedniego (to znaczy oczekiwanego przez klientów) poziomu jakości
mogą sięgać 40% obrotów. W dłuższej
perspektywie prowadzi to do znaczącego
obciążenia w funkcjonowaniu takiej organizacji.
Jakość jest więc bardzo istotna – ale
kosztuje. Koszty jakości są definiowane
jako suma wszystkich kosztów operacyjnych związanych z osiągnięciem jakości.
W latach 50tych A.V. Feigenbaum (pracujący wtedy w General Electric) opracował
i wdrożył koncepcję „Kosztów Jakości”.
Koncepcja ta opiera się na podziale kosztów na dwie kategorie i 4 podkategorie:

Liczba błędów na milion
możliwości

Koszty jakości w stosunku do przychodów ze
sprzedaży

308 537 (firmy niekonkurencyjne)

-

66 807

25-40%

6 210 (firmy przeciętne)

15-25%

233

5-15%

3,4 (firmy o światowej klasie)

<1%

Tabela 1 Koszty złej jakości. Źródło: M. Harry, R. Schroeder, Six Sigma
Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych. Dom
Wydawniczy ABC. Kraków 2001, s. 29
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Rysunek 1 Model strukturalny kosztów jakości według normy ISO 9004-1:1994. Źródło: Z. Zymonik, Koszty jakości w
rozwoju wyrobu, Inżynieria Maszyn 1996, nr 1, s. 80.
Rysunek
2
Model
strukturalny kosztów
jakości według normy
ISO
9004-3:1994.
Źródło: Z. Zymonik, Koszty jakości w
międzynarodowych
normach ISO serii
9000,
Normalizacja
1994, nr 9, s. 6.
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Rysunek 3 Podział kosztów jakości w koncepcji TQM
1. Koszty kontroli
• Koszty prewencji
• Koszty oceny/szacowania

2. Koszty błędu kontroli
• Wewnętrzne koszty błędów
• Zewnętrzne koszty błędów
Z kolei norma ISO 9004:1994 dzieli koszty jakości na te związane z operacjami
wewnętrznymi oraz działalnością zewnętrzną.
Pierwszy rodzaj kosztów – koszty wewnętrzne (operacyjne) obejmuje elementy tradycyjne:
• koszty zgodności,
• zapobieganie (prewencja) tj. działania mające na celu niedopuszczenie
do powstania błędów i eliminujące ich
przyczyny,
• ocena, czyli koszty badań i kontroli in-

terpretowane jako nakłady przeznaczone
na sprawdzenie spełnienia wymagań jakościowych,
• koszty niezgodności,
• błędy wewnętrzne tj. koszty wynikające
z niespełnienia przez wyrób wymagań
jakościowych przed wprowadzeniem go
do obrotu,
• błędy zewnętrzne tj. koszty wynikające
z niespełnienia przez wyrób wymagań
jakościowych po wprowadzeniu go do
obrotu.
Koszty zewnętrzne mające zapewnić
oczekiwany poziom jakości, to koszty
związane z reprezentacją i dowodami
wymaganymi jako obiektywne wykazanie
jakości. Do tej kategorii można zaliczyć
koszty oceny zgodności systemu jakości
przez instytucje certyfikacyjne oraz koszty badań i oceny właściwości produktu
przez niezależne ośrodki badawcze (czyli koszty prezentacji produktu).
Inna popularna koncepcja – TQM (ang.
Total Quality Managament) – mówi o

trzech grupach operacyjnych kosztów
jakości:
• koszty zgodności – rozumiane jako
koszty zapobiegania błędom oraz oceny
zgodności,
• koszty braku zgodności – czyli koszty
poprawy błędów i likwidacji skutków niskiej jakości produktów, wynikających z
występowania usterek i odstępstw od jakości planowanej,
• koszty utraconych możliwości – koszty
powstające z zaabsorbowania kierownictwa problemami przeszłości oraz ignorowania związku pomiędzy bieżącą jakością a przyszłymi zyskami (przykładowo
utraty potencjalnych klientów zrażonych
pogłoskami o niskiej jakości produktów
/ usług oferowanych przez daną firmę).
Koszty te zwane są również kosztami
zabezpieczenia się danej organizacji na
przyszłość.
Do kosztów zgodności zaliczane są
koszty prewencji oraz koszty kontroli, inspekcji i badań. W przemyśle IT takimi

Jakość w projekcie
kosztami będą:
• szkolenia i dokształcanie pracowników
– wydatki na to są często ograniczane do
minimum, tymczasem nie od dziś wiadomo, że wykwalifikowany, posiadający
dużą wiedzę i praktyczne doświadczenie
w danej dziedzinie pracownik, popełnia
błędy o wiele rzadziej, niż osoba nie rozwijająca się i ucząca się dopiero na własnych błędach (które nierzadko kosztują
więcej, niż koszt szkolenia umożliwiającego uniknięcie pewnych pomyłek),
• przeglądy i inspekcje „półproduktów”
projektu – czyli wszelkiego typu dokumentacji projektowej (szczególnie specyfikacji wymagań, ponieważ przekłada się
ona bezpośrednio na jakość implementowanego systemu), kodu źródłowego,
specyfikacji testów etc.,
• narzędzia: na przykład do testów jednostkowych, umożliwiające wykrycie
błędów na etapie implementacji i zapewnienie odpowiedniej jakości (np. zgodności ze standardem kodowania) samego
kodu źródłowego; narzędzia do zarządzania testami (umożliwiające efektywną organizację przypadków testowych,

badające stopień pokrycia funkcjonalności testami); narzędzia do automatyzacji
testów etc.
Koszty braku zgodności dotyczą produktów „wybrakowanych” - obejmują naprawy braków wewnętrznych i zewnętrznych,
produkcji nietrafionej (np. implementacji
systemu na podstawie źle zidentyfikowanych wymagań klienta) oraz spraw sądowych. W przypadku oprogramowania,
koszty braku zgodności to m.in.:
• koszty wyprodukowania systemu, który
nie jest zgodny z oczekiwaniami i wymaganiami odbiorcy i został przez tego odbiorcę odrzucony,
• koszty zmian wymagań systemowych
– co może wynikać z niedokładnej identyfikacji i analizy potrzeb klienta (czyli –
błędy implementacji powstałe na skutek
usterek i braków w specyfikacji),
• koszty naprawy błędów wykrytych w testach akceptacyjnych klienta lub już na
produkcji (tym wyższe, im później znaleziono błąd – i tym większe ryzyko regresji, czyli wywołania kolejnych błędów),

• koszty kar, odszkodowań etc. w przypadku, gdy: jakość wytworzonego produktu rażąco narusza postanowienia
umowy zawartej pomiędzy klientem a
dostawcą i klient decyduje się na rezygnacje z kontynuowania przedsięwzięcia
i odzyskanie już poniesionych kosztów
drogą sądową. Innym przykładem jest
ponoszenie kar umownych za przekroczenie terminów usunięcia błędów produkcyjnych lub nie dostosowanie oprogramowania do obowiązujących norm,
przepisów prawnych, podatkowych itd.,
czy też spowodowanie strat czy utraty zdrowia na skutek użycia wadliwego
oprogramowania
Koszty utraconych możliwości to nieosiągnięte przez firmę zyski spowodowane niższą sprzedażą produktów czy
usług o niższej jakości i niewykorzystaniem posiadanego majątku produkcyjnego. Mogą to być koszty:
• utraty zleceń od dotychczasowych
klientów (czyli – rezygnacja z dotychczas realizowanych projektów z powodu mizernych postępów prac i niskiej
jakości już uzyskanych produktów – na
przykład zamknięcie projektu z powodu:
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ASQC

BS 6143

J. Bank

1. Koszty sterowania
jakością.
a. Koszty prewencji.
b. Koszty oceny.

1. Koszty działalności zapobiegawczej.

1 Koszty zgodności.
a. Koszty profilaktyki.
b. Koszty oceny.

2. Koszty błędów.
a. Koszty błędów
(wewnętrzne).
b. Koszty błędów (zewnętrzne

3. Koszty niskiej jakości
(wewnętrzne).

1. Koszty prewencji, oceny
i błędów.
a. Koszty prewencji.
b. Koszty oceny.
c. Koszty błędów
(wewnętrzne).
c. Koszty błędów (zewnętrzne

2. Koszty oceny jakości.

3. Koszty utraconych
korzyści

4. Koszty niskiej jakości
(zewnętrzne).

ISO 9004-1:1994

ISO 9004-1:1994

I podejście

II podejście

III podejście

1. Koszty zapobiegania
(prewencji).

1. Koszty zgodności
(odniesione do procesu).

2. Koszty oceny (badań i
kontroli).

2. Koszty niezgodności
(odniesione do procesu).

1. Straty jakości
(wewnętrzne).
a. Straty jakości wymierne.
b. Straty jakości niewymierne.

3. Koszty błędów.
a. Koszty błędów
(wewnętrzne).
b. Koszty błędów
(zewnętrzne).

2. Koszty niezgodności.
a. Koszty błędów (wewnętrzne).
b. Koszty błędów (zewnętrzne).

2. Straty jakości
(zewnętrzne).
a. Straty jakości wymierne.
b. Straty jakości niewymierne.

1. Koszty wewnętrznego
zapewnienia jakości (operacyjne).
a. Koszty zapobiegania.
b. Koszty oceny.
c. Koszty błędów.
i. Koszty błędów (wewnętrzne).
ii. Koszty błędów (zewnętrzne).
2. Koszty zewnętrznego
zapewnienia jakości.
a. Koszty prezentacji.
b. Koszty badań specjalnych.
c. Koszty projektowania i
wdrażania systemów jakości.

Tabela 2 Zestawienie porównawcze podstawowych elementów kosztów jakości zawartych w modelach
strukturalnych

Jakość w projekcie
przeciągającej się analizy biznesowej
czy systemowej uniemożliwiającej rozpoczęcie implementacji systemu, przeciągającej się fazy testów wynikającej z
wielkiej ilości błędów i nieefektywnego
procesu naprawy problemów etc.),
• utraty dotychczasowych klientów, zrażonych niską jakością usług i produktów
danego dostawcy i decydujących się na
skorzystanie z oferty innego dostawcy
IT (który najczęściej jest konkurencją
dla danej firmy),
• utraty potencjalnych klientów – czyli
zaprzepaszczania możliwości zdobywania nowych klientów i nowych zleceń,
co wynika z krążącej negatywnej opinii
o jakości usług świadczonych przez dostawcę i swego rodzaju ignorowaniem
jego ofert przez potencjalnych klientów,
• koszty poniesione na inwestycje w
technologie i narzędzia, które nieumiejętnie, niewłaściwie wykorzystywane,
czy też w ogóle nie wykorzystywane (z
powodu np. braku wykwalifikowanej kadry, nabycia narzędzia tylko i wyłącznie
z tego powodu, że jest „modne” i dobrze
wygląda w prezentacji firmy) – nie przynoszą żadnych korzyści finansowych,
• zwiększonej reklamy i promocji koniecznej do ponownego zainteresowania potencjalnych klientów produktami
lub usługami danej firmy,
• obniżania cen usług i produktów IT –
by zdobyć jakiekolwiek nowe zlecenie, a
jedynym atutem w porównaniu z ofertami konkurencji może być niska cena.
Koszty utraconych możliwości to nie tylko powyższe pozycje – innym ważnym,
a często nie docenianym i nie przewidywanym kosztem jest utrata kadry, która
sfrustrowana pogarszającą się jakością usług realizowanych przez firmę,
brakiem możliwości rozwoju, brakiem
wpływu na realizację i jakość procesów
biznesowych w firmie, odchodzi do innego pracodawcy i zaczyna generować
zysk dla innej firmy. Tacy ludzie – z doświadczeniem , pasją, chęcią rozwijania
się – mogą stać się kluczowymi osobami
w nowym miejscu pracy, które umożliwia
im spełnianie ich celów i doskonalenie
się, zapewniając sobie ich lojalność i
efektywność w pracy. Każdą firmę tworzą ludzie – a więc jeśli odchodzą, firma pozbywa się swego podstawowego
zasobu.

Zero błędów?
W poprzedniej sekcji opisaliśmy, jakie
koszty wiążą się z zapewnieniem jakości, a jakie wynikają z jej braku. Dobry
menedżer jakości wie, że bardziej opłaca się utrzymywanie wysokiej jakości
produktów czy usług: koszty poniesione
dziś, zwrócą się w przyszłości (czy to poprzez unikanie reklamacji i zwrotów, czy
poprzez zwiększoną liczbę zamówień i
zdobycie zaufania i lojalności klientów).
Zapewnienie jakości wiąże się z koniecznością realizacji wielu czynności np.:
• inspekcje i przeglądy dokumentacji czy
kodu,
• planowanie i przygotowanie testów na
kilku poziomach,
• realizacja i raportowanie wyników testów,
• wykonywanie poprawek i ich weryfikacja,
• stałe monitorowanie procesów wytwórczych.
Wszystko to kosztuje – tym więcej, im
większe pomyłki i niedociągnięcia popełniono na początku projektu.
Potencjalnym rozwiązaniem problemu
kosztowności procesu zapewnienia jakości może być technika „zero błędów”.
Zakłada ona, że wszelkiego rodzaju testy
czy poprawki nie są potrzebne – ponieważ produkcja z wykorzystaniem techniki
zero błędów daje produkt doskonały – bez
usterek i odstępstw od wymagań klienta.
A jeśli nie ma błędów – nie ma poprawek,
retestów, zwrotów, reklamacji, teoretycznie nie ma niezadowolonych klientów lub
ich liczba znacznie się zmniejsza. Jest z
kolei – zysk, doskonała opinia o jakości
produktów firmy i lojalni klienci.
Zero błędów opiera się na zasadzie,
że każdy pracownik, na każdym etapie
prac, w każdym momencie wytwarzania
produktu, odpowiada za bezbłędne wykonanie swego komponentu czy zadania
– jest specyfikacja produktu, dokładnie
spisane wymagania, znane są narzędzia
produkcyjne i technologia, pracownik jest
odpowiednio wykwalifikowany i posiada
świadomość jakości – dlaczegóż by więc
nie miał wykonywać zadań bezbłędnie?
Jednoznaczne, kompletne i dokładne
dane wejściowe powinny eliminować
prawdopodobieństwo pomyłki.
Metoda Zero błędów zakłada, że odpowiednio organizując procesu, kształcąc

personel i zapewniając odpowiednią infrastrukturę firma może dojść do stanu,
w którym całkowicie wyeliminuje błędy w
procesie wytwórczym. Zero błędów jest
częścią koncepcji czterech pewników
jakości, opracowaną przez Crosby’ego.
Pewniki te stanowią uniwersalne narzędzie, które może być wykorzystane przez
każdą organizację. Są to:
• Pierwszy pewnik dotyczy zrozumienia
jakości przez wszystkich pracowników
w danej organizacji. Jakość ta powinna
być pojmowana jako stopień zgodności
z wymaganiami i oczekiwaniami klienta – nie jako doskonałość wykonania
produktu. W kontekście IT, jakością jest
stopień spełnienia wymagań klienta co
do funkcjonalności i innych aspektów
oprogramowania. Dla klienta jakości nie
tworzy, lub zazwyczaj nie tworzy, np. doskonałość procesu kodowania – jakość
jest determinowana przez wyniki procesu
kodowania, czyli produkt IT.
• Drugi pewnik wskazuje na potrzebę
stworzenia i rozwoju systemu zapewnienia jakości. System ten ma skupiać się
na eliminowaniu przyczyn pojawiania się
błędów i problemów – nie na usuwaniu
ich skutków (czyli poprawianiu defektów
etc.).
• Trzeci pewnik dotyczy poziomu niezgodności. Twórca techniki „zero błędów” – Crosby – jest przeciwnikiem
tak zwanego dopuszczalnego poziomu
niezgodności (w przypadku oprogramowania poziomem niezgodności jest na
przykład przyjęcie, iż dopuszczalne są 3
błędy średniego priorytetu na moduł). Wg
Crosby’ego jedynym poziomem jakości,
jaki można przyjąć jest zero błędów.
• Czwarty pewnik dotyczy pomiaru jakości. Crosby wprowadza pojęcie ceny niezgodności , przy czym nie używa pojęcia
koszt. Podstawowym założeniem zasady Zero błędów nie jest wyszukiwanie
i wskazywanie tego kto zawinił, kto popełnił pomyłkę, lecz ustalenie i usuwanie
przyczyn występujących niezgodności.
Koncepcja Zero błędów kładzie nacisk
na pobudzenie aktywności pracowników
i wzbudzanie satysfakcji, jaką daje bezbłędnie wykonana praca.
Czy można zastosować technikę „zero
błędów” do produkcji oprogramowania?
Wdrożenie tej metody oznaczałoby możliwość wytworzenia oprogramowania
pozbawionego błędów i defektów. Podstawą do produkcji byłaby specyfikacja
projektowa (zakładając, że jej jakość jest
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doskonała to znaczy przewiduje i prawidłowo oraz kompletnie opisuje wszystkie wymagania udziałowców, wszelkie
możliwe przejścia i przepływy procesów
biznesowych objętych systemem, wszelkie możliwe dane wejściowe i wyjściowe,
wszystkie możliwe wyjątki etc. ). Gdyby
udało się zaimplementować system bez
błędów, oznaczałoby to eliminację długiej i żmudnej fazy testów – najpierw
wewnętrznych, później u klienta czy
wreszcie na produkcji. Wszystkie etapy i
cykle testów można by odrzucić, wykonując tylko jeden ostateczny cykl testów
potwierdzających zgodność produktu
ze specyfikacją. Dawałoby to ogromną
oszczędność czasu i pieniędzy, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka. Czy jednak jest możliwe?
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Nie. Przynajmniej w tej chwili, z obecnie
dostępną technologią. Przynajmniej nie
w przypadku dość dużych, zintegrowanych systemów. Dlaczego? Powód jest
następujący – w przypadku wytwarzania
oprogramowania występują zależności
zbyt skomplikowane, by człowiek był w
stanie je wszystkie przewidzieć , opisać
tak, by było to jasne i zrozumiałe dla
wykonawców kolejnego etapu w procesie wytwarzania systemu, uwzględnić w
projekcie oprogramowania a następnie
prawidłowo zaimplementować.
Należy pamiętać, że w większości przypadków system to nie tylko jedna pojedyncza, odizolowana aplikacja. Z reguły
system informatyczny integruje się z innymi aplikacjami, czerpie z nich dane,
lub dane przesyła. Punkty integracji są
kluczowe dla przyszłego działania aplikacji i dlatego muszą być uwzględnione
w projekcie – system, nawet jeżeli nie ma
w nim żadnego błędu, jest bezużyteczny, jeśli nie komunikuje się prawidłowo
z innymi systemami, do których wsparcia został zaprojektowany. Nawet jeśli
dana aplikacja sama w sobie nie zawiera błędów i działa na pozór poprawnie,
nie spełnia celów biznesowych, jeżeli nie
umożliwia wykonywania funkcji związanych z integracją z innymi systemami,
bazami danych czy urządzeniami.
Nie tylko aspekt integracji jest problemem we wdrożeniu metody „zero błędów”. Niektóre systemy mają tak złożoną
funkcjonalność, że praktycznie uniemożliwia ona bezbłędne wykonanie projektu
systemu i implementacji. Przykładowo –
system mający na celu realizację wielu
różnorodnych, często równoległych lub
współzależnych funkcji, ryzyko przeocze-

nia pewnych szczegółów projektowych,
czy też wręcz całych wymagań, jest niezwykle wysokie: co w efekcie uniemożliwia zastosowanie już pierwszego etapu
produkcji metodą „zero błędów” (czyli poprawnej analizy).

Czy można w ogóle uniknąć
błędów?
W poprzedniej sekcji stwierdziliśmy, iż
metoda „zero błędów” nie ma zastosowania w przypadku produkcji oprogramowania. Czy jednak oznacza to, że nie warto
doskonalić i rozwijać proces wytwarzania
oprogramowania, nie warto dążyć do

perfekcji, bo ponosimy dodatkowe koszty
a w praktyce i tak nie ma realnych szans
na jej osiągnięcie?
Czy to oznacza, że nie warto więc w ogóle
dążyć do doskonałości procesu produkcyjnego bo w praktyce i tak nie ma szans
na jej uzyskanie? Mimo, że na razie nie
dysponujemy technologią do określania
wszystkich zależności w systemach, scenariuszy, przepływów danych, przewidywania wyjątków, istnieją pewne proste
mechanizmy i techniki, które umożliwiają
usprawnienie procesu produkcyjnego i
eliminację pewnych błędów – szczególnie tak zwanych „błędów człowieka”, wynikających z pośpiechu, niestaranności,
niezrozumienia specyfikacji.
Oczywiste jest, że im mniej błędów podczas etapu analizy i projektowania, tym
mniej błędów w implementacji - a co za
tym idzie, mniej defektów odkrywanych
w fazie testów, mniejsze koszty naprawy
owych problemów i ponownych testów.
Jeśli nie możemy użyć metody „zero błędów”, możemy zastosować przynajmniej
minimalny zestaw narzędzi i praktyk eliminujących, lub minimalizujących określone nieprawidłowości występujące w
procesie.
Dla przykładu – co można zrobić, jeśli w
ciągu kilku projektów IT, lub nawet w trakcie jednego, długookresowego projektu,
zauważono, że programiści często robią
błędy w implementacji obsługi wyjątków
(np. zapominają ustawiać walidacje na
polach wejściowych, nie implementują
„zrozumiałych” komunikatów błędów lub
implementują komunikaty niezgodne ze
specyfikacją)? Jeśli zostawimy to, tak jak
jest, w efekcie programiści nadal będą
popełniać takie błędy, ich złe praktyki

utrwalą się, a testerzy będą obciążani
żmudnym testowaniem walidacji i wyjątków zamiast koncentrować się na weryfikacji poprawności biznesowej, integracji
etc. Wzrasta ryzyko pominięcia pewnych
testów i „przepuszczenia” ważnych błędów.
Tak więc – co można zrobić?
1. Opracować i wdrożyć listy kontrol-

ne umożliwiające sprawdzenie pole po
polu, funkcjonalność po funkcjonalności
poprawność implementacji. Wprowadzić
praktykę weryfikacji wyników swoich
prac przez programistów (code review).
Jeśli sami zauważą, jakie błędy i gdzie
popełniają, będzie im łatwiej spróbować
wyeliminować złe nawyki. Weryfikacja
modułu czy części aplikacji z listą kontrolną, opracowaną na podstawie specyfikacji (systemowej, przypadków użycia,
specyfikacji danych etc.) czy przegląd
kodu, spowoduje, że programista z czasem zacznie pamiętać o zasadach i będzie je stosował.
2. Jeśli to możliwe – to znaczy technologia kodowania wykorzystywana w danej firmie na to pozwala – zainwestować
w narzędzia do wykonywania testów
jednostkowych i zapewnienia jakości
kodu. Narzędzia takie umożliwią automatyczne sprawdzanie przynajmniej niektórych walidacji. Narzędzia do testów
jednostkowych (unit testy np. dla Javy
jUnit, TestNG) mogą dać wyższą jakość
implementacji wymagań na niskim poziomie, wskazać obszary, które powinny
być lepiej przetestowane (coverage), a
w połączeniu z mechanizmem Continous Integration dadzą nam automatyczne
testy regresji i nie pogorszenie jakości
produktu poprzez integrację nowych
funkcji. Z kolei narzędzia do sprawdzania
jakości kodu i przestrzegania norm (np.
checkstyle) zapewniają poprawną dokumentację kodu oraz jego czytelność i elastyczność, dzięki czemu łatwiej można
znaleźć błędy, uniknąć ukrytych założeń
i zautomatyzować część procesu code
review. Pamiętajmy też, że automatyczne testy jednostkowe i GUI dają nam
natychmiastowe wykrywanie nieporządanych zmian w produkcie. Wdrożenie
narzędzi wymaga nieco nakładów finan-
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sowych oraz szkoleń programistów, jednak w dłuższym okresie czasu koszty te
się zwracają a jakość kodu jest znacznie
lepsza.
3. Wprowadzić peer review – czyli kontrolę jakości prac przez samych programistów. Przeglądy takie polegają na
udostępnianiu kodu części aplikacji, czy
modułu koledze z zespołu celem weryfikacji jego poprawności (można tu zastosować Pair Programming z XP). Metoda
ta jest o tyle skuteczna i efektywna, że
po pierwsze, drugi programista szybciej
znajdzie błąd w „obcym” kodzie, po drugie: programista rozumie kod, czyli wyniki
przeglądu zwykle będą lepsze, niż gdyby
wykonywał je np. członek zespołu QA.
Ponadto dochodzi aspekt psychologiczny – zwykle programista woli usłyszeć
słowa krytyki od kolegi z zespołu i poprawiać swoje błędy „nieoficjalnie” (przed
etapem testów), niż otrzymać dziesiątki
oficjalnych zgłoszeń błędów od zespołu
QA (które notabene niektórzy traktują
jako jawny atak na swoje kompetencje –
co z kolei wywołuje emocje raczej negatywne). Peer review daje też oszczędności czasu - przegląd wykonany wewnątrz
zespołu umożliwia szybsze znalezienie i
naprawienie ewentualnych defektów i dostarczenie do testów produktu pozbawionego przynajmniej części błędów – oraz
pieniędzy: patrz znany powszechnie graf
kosztów wykrycia błędów względem fazy
projektu .
4. Wprowadzić wczesne testowanie.
W projektach prowadzonych metodami
Agile testerzy i deweloperzy tworzą jeden zespół zorientowany na osiagnięcie
wspólnego celu. Wówczas można zastosować takie techniki, jak „show me”
i Test Driven Development. Testerzy
mogą przygotować wysokiego poziomu
przypadki testowe nie dopuszczając tym
samym do błędnych założeń, błędnej
interpretacji wymagań i uzupełnić luki
w wymaganiach. Technika „show me”
pozwala na wyeliminowanie błędów i
zwrócenie uwagi na przypadki brzegowe
przed integracją nowych funkcjonalności
z produktem.
5. Inwestować w szkolenia. Nie tylko zewnętrzne, organizowane przez instytucje
szkoleniowe, ale i wewnętrzne, realizowane przez pracowników, dla pracowników.
Szkolenia i doskonalenie kompetencji
personelu to metoda chyba najprostsza,
dająca świetne efekty, a mimo to niezbyt
często naprawdę wykorzystywana. Firmy wolą jednorazowo wysłać pracowni-

ków na zewnętrzne szkolenie kończące
się np. certyfikatem, niż stale dbać o ich
rozwój, niekoniecznie przeznaczając na
to duże kwoty. Często można wykorzystać wiedzę i doświadczenie pracowników – jeśli są w firmie osoby o dużym
doświadczeniu i umiejętnościach, mogą
one regularnie szkolić nowych pracowników i udostępniać swoją wiedzę innym:
poprzez organizowanie wewnętrznych
szkoleń i warsztatów, mentoring i coaching.
Powyżej rozważaliśmy przykład udoskonalenia procesu kodowania, tak by
ograniczyć błędy określonego rodzaju
(w tym przypadku – usterki związane z
walidacją). Analogicznie można postąpić
i w innych obszarach. Jeśli widzimy, że
z fazy analizy „przechodzi” dużo błędów
polegających na nieprecyzyjnym sformułowaniu wymagań, lukach w specyfikacji
etc. należy opracować podobne mechanizmy umożliwiające identyfikację i rozwiązanie problemu.
Można więc stopniowo udoskonalać procesy wytwórcze w firmie. I nie tylko wytwórcze – również procesy zarządcze.
Nie tylko błędy produkcyjne przekładają
się na niską jakość wyrobu, nieumiejętne
zarządzanie również, i to w stopniu większym, niż zapewne myśli część kadry
kierowniczej.

Podsumowanie
W niniejszym artykule opisaliśmy rodzaje
kosztów jakości, wpływ niskiej jakości na
wyniki firmy oraz możliwe sposoby doskonalenia procesu. Jakość kosztuje?
Raczej jest za darmo. Kosztują pomyłki.
Oczywiście, należy ponieść pewne wydatki, by opracować i wdrożyć mechanizmy i praktyki doskonalenia procesu i
produktu, by rozwinąć w pracownikach
świadomość tego, że to oni tworzą i odpowiadają za jakość, by – nierzadko! - w
dużym stopniu zmienić politykę i organizację firmy. Jednak te koszty zwracają
się, dając w perspektywie czasu konkretne, mierzalne zyski. Jeśli pozostawimy jakość naszych produktów czy usług
przypadkowi (to znaczy – uda się, albo
nie), w dłuższym okresie oznacza nie
tylko większe koszty na poprawianie błędów, ale i utratę reputacji firmy czy nawet
pozycji na rynku.
Celem artykułu jest udowodnienie, że
mimo iż (na razie!) nie ma możliwości

wytworzenia idealnego złożonego oprogramowania bez błędów i defektów,
można i należy stosować przynajmniej
podstawowe zasady i narzędzia doskonalenia. Niektóre z nich wymagają poniesienia pewnych nakładów finansowych
(np. szkolenia zewnętrzne, inwestycje
w nowe narzędzia czy technologie),
niektóre natomiast wymagają głównie
jedynie nieco czasu, cierpliwości i – np.
nauczenie pracowników przestrzegania
pewnych zasad i monitorowanie ich postępów. Należy jednak mieć świadomość
tego, że nakłady na podniesienie jakości
procesów czy wyrobów to inwestycja,
nie koszt – o czym niektóre firmy wydają się nie pamiętać i nie przyjmować do
wiadomości. Doskonalenie jakości służy
nie tylko zapewnieniu lojalności klientów
i zdobywaniu nowych rynków, nie tylko
buduje prestiż firmy, ale i podnosi zadowolenie z pracy naszych pracowników.

Pojęcia
• Jakość - stopień zgodności z wzorcem
lub wyspecyfikowanymi wymaganiami.
• Koszty jakości (ang. Quality Costs) to
nakłady poniesione na uzyskanie pewności, że produkty, które trafiają do rąk
klienta wykonane są zgodnie z przyjętą
specyfikacją.
• Koszty zapewnienia jakości – koszty
związane w działaniami podjętymi w celu
maksymalizacji pewności, iż produkowany towar posiada wymaganą jakość.
• Koszty oceny jakości - koszty wynikające z działań podjętych w celu kontroli
stopnia zbieżności jakości wymaganej
(czyli określonej poprzez wymagania
klienta) danego towaru z jakością uzyskaną.
• Koszty niezgodności – koszty które są
efektem braku spełnienia wymaganej
jakości (np. koszty reklamacji i naprawy
usterek w produkcie).
• Niezgodność – odstępstwo od ustalonych wymagań, błąd w specyfikacji lub
implementacji wymagań.
• TQM (ang. Total Quality Management)
Kompleksowe zarządzanie jakością
– czyli takie kierowanie produkcją we
wszystkich jej fazach i ogniwach, aby
osiągnąć wyrób najwyższej jakości. Kompleksowe zarządzanie jakością obejmuje
następujące obszary działania składające się na rzecz poprawy jakości produktu: Strategiczne zaangażowanie (którego
się nie osiąga, a do którego dąży), Zaangażowanie pracowników, Technologia,
Materiały, Metody dotyczące organizacji
i produkcji
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Głównym celem niniejszego artykułu jest
obudzenie inżynierów oprogramowania
– oraz może niektórych inżynierów systemów – w kwestii jakości. Inżynierowie
oprogramowania (przepraszam, raczej
„rzemieślnicy”) wydają się uważać, iż istnieje tylko jeden typ jakości (brak błędów)
i tylko jedno miejsce, w którym błędy są
znajdowane (czyli – programy). Sednem
jest tutaj to, że pytanie o jakość obejmuje
o wiele szerszy zakres. Jedynym sposobem na uzyskanie całkowitej koniecznej
jakości w oprogramowaniu jest potraktowanie problemu z punktu widzenia dojrzałego inżyniera systemowego. Oznacza to
rozpoznanie wszystkich krytycznych typów jakości w danym systemie. To znaczy
– zastosować podejście architektoniczne
i inżynierskie do dostarczenia wymaganej
jakości. To znaczy – przestać być tak bardzo skoncentrowanym na programie komputerowym a uświadomić sobie, że nawet
w świecie oprogramowania jest o wiele
więcej domen projektowych, niż same programy. Świat oprogramowania jest blisko
związany ze światem ludzi i sprzętu – i nie
można po prostu próbować rozwiązywać
istniejących w nich problemów jakości w
zupełnym odosobnieniu. Proponuję tu kilka zasad, aby powyższe zasady uwydatnić i pomóc w ich zrozumieniu.

Manifest jakości
Grupa moich przyjaciół spędziła lato
2007r. na emailowej dyskusji o Manifeście Jakości Oprogramowania. Byłem tak
niezadowolony z rezultatu tej dyskusji,
że zdecydowałem napisać własny manifest. Przynajmniej nie byłem ograniczany
przez komitet.

Tytuł: Jakość Oprogramowania
to zadanie Inżynierii systemowej
Slogan:
Propozycja:
„Doskonałe cechy jakości systemu są
ciągłym wyzwaniem dla zarządzania i
inżynierii, jednak bez perfekcyjnych rozwiązań”.
Wniosek:
“Kiedy zarządzanie i inżynieria zawodzą
w wykonywaniu swoich obowiązków dotyczących jakości, poziomy jakości są przypadkowe i prawdopodobnie niesatysfakcjonujące dla większości udziałowców”.

Manifest Jakości/Deklaracja
Jakość systemu może być postrzegana
jako zbiór ilościowych atrybutów wykonywania, które opisują, jak dobrze system
działa dla udziałowców, pod określonymi
warunkami i w danym czasie.
Udziałowcy systemu oceniają przeszłe,
obecne i przyszłe poziomy jakości – w
odniesieniu do ich potrzeb i wartości.
Inżynierowie systemowi mogą analizować potrzebne, i pożądane, poziomy
jakości; planować i zarządzać dostarczeniem zestawu takich poziomów jakości,
przy określonych ograniczeniach i dostępnych zasobach.
Zarządzanie jakością jest odpowiedzialne za ustalenie priorytetów użycia
zasobów, za dopasowanie satysfakcji dla
poziomów jakości o określonych priorytetach; i za próbę zarządzania dostarcze-
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niem zestawu wartości – co maksymalizuje stosunek wartości do kosztu – do
określonych udziałowców.

9. Niezależność designu: poziomy jakości mogą być mierzone i specyfikowane
niezależnie od środków (czy projektów)
potrzebnych do ich osiągnięcia.

Zasady jakości. Heurystyki działania: przegląd

10. Złożone cechy jakościowe: wiele
cech jakościowych jest najlepiej definiowana jako przedmiotowy, lecz użyteczny
zbiór elementarnych obszarów jakości;
zależy to od stopnia kontroli, jaki chcemy
uzyskać nad poszczególnymi obszarami
jakości.1

1. Projekt jakości: ambitne poziomy jakości są wprojektowane, nie testowane.
Dotyczy to zarówno procesów, jak i produktów.
2. Środowisko oprogramowania: jakość „oprogramowania” jest całkowicie
zależna od wbudowanej jakości systemu i
nie istnieje oddzielnie: „cechy jakościowe
oprogramowania” są zależne od zdefiniowanych cech jakości systemu – włączając
w to wyobrażenia i wartości udziałowców.
3. Entropia jakości: istniejące lub planowane poziomy jakości będą się pogarszać
w miarę upływu czasu pod naciskiem innych wymagań o określonym priorytecie
oraz w wyniku braku ustawicznej kontroli.
4. Zarządzanie jakością: poziomy jakości mogą być systematycznie zarządzane
w celu wspierania określonej polityki jakości. Przykład: „W pierwszej kolejności
wartość za cenę” lub „Najbardziej konkurencyjne, Światowej Klasy, Poziomy
Jakości”.
5. Inżynieria jakości: zbiór poziomów
jakości może być przedmiotem inżynierii technicznej, celem spełnienia ambicji
udziałowców, przy określonych ograniczeniach i priorytetach.
6. Postrzeganie jakości: jakość leży w
oczach obserwatora: obiektywne poziomy jakości systemu mogą być oceniane
jako świetne dla niektórych udziałowców,
a beznadziejne dla innych.
7. Wpływ projektowania na jakość:
każdy komponent projektu systemu, do
czegokolwiek by nie był przeznaczony,
będzie prawdopodobnie miał nieprzewidywalne – główne i poboczne – wpływy
na wiele innych poziomów jakości, na
wiele ograniczeń oraz zasobów.
8. Rzeczywiste wpływy projektowania:
nie można być pewnym kompleksowości
wpływów projektu jakości na system, za
wyjątkiem mierzenia ich w praktyce – a
nawet wtedy, nie można być pewnym, czy
pomiar jest ogólny, czy się nie będzie pogarszał.

CE rozdział 5, do pobrania z http://www.gilb.com/
community/tikidownload_file.php?fileId=26 dostarczy obszernej ilustracji dla tego punktu.

1

Zasady jakości. Heurystyki
działania: szczegółowe uwagi
1. Projekt jakości: ambitne poziomy jakości są zaprojektowane, nie testowane.
Dotyczy to zarówno procesów jak i produktów.
Istnieje za duży nacisk na testowanie i
przeglądy, jako na środki radzenia sobie z defektami i błędami. Jest to dobrze
znany paradygmat – „nie testujesz jakości w systemie, projektujesz ją dla systemu”. Możemy spojrzeć na ten problem
zarówno z ekonomicznego, jak i efektywnościowego punktu widzenia. Od
44% do 64% wszystkich defektów w kodzie jest wynikiem błędów w specyfikacji
(wymaganiach, projekcie) dostarczonej
programistom [Inspection for Managers
[ATT, TRW], jako referencja dla tego i
innych faktów dotyczących testowania i
przeglądów]. Koszt usunięcia defektów
w późnych fazach może wzrosnąć nawet 100-krotnie. Wcześniejsza naprawa
oszczędza sporą część funduszy.
Z punktu widzenia efektywności, zarówno testowanie, jak i przeglądy nie są
efektywne. Poziom efektywności wynosi
od 25% do 75% (prawdopodobieństwo
wykrycia defektów, które istnieją w systemie [Insp. For Mgt., Capers Jones]. Jones twierdzi, iż jeśli mieliśmy efektywne
serie, około 11 przeglądów i testów, mogliśmy usunąć jedynie co najwyżej 95%
wstrzykniętych defektów. Zmierzam do
tego, że „czyszczenie wstrzykniętych defektów” jest sprawą beznadziejną. Istnieją
lepsze możliwości. Ciekawą opcją jest to,
że “uncja prewencji jest warta funta leku”.
W pierwszej kolejności musimy nauczyć
się, jak unikać pojawiania się defektów.
Oczywiste jest, że możemy zredukować
ilość defektów co najmniej ze 100 do 1.
Obecnie większość dokumentów specy-

fikacji (szacunki mojego klienta) zawiera
około 100 poważnych błędów na stronę (300 słów). Standardem, jaki dawno
temu ustanowili doświadczeni programiści (IBM [Humphrey], NASA) jest tolerancja (poziom wyjścia procesu) na
poziomie mniejszym, niż 1.0 poważnych
błędów na stronę (IBM: 0.25, NASA: 0.1).
To jest głównym celem Poziomu 5 CMMI
(Proces Zapobiegania Błędom [Mays,
Robert, IBM]). Mojemu klientowi zabiera
około 6 miesięcy zredukowanie pojawiania się błędów o czynnik równy 10; następne 2-3 lata – zredukowanie o kolejny
czynnik 10. To oczywiście bardziej efektywne pod względem kosztu, niż czekanie, aż będziemy mogli testować defekty,
lub nim klienci zaczną się skarżyć.
2. Środowisko oprogramowania: jakość „oprogramowania” jest całkowicie
zależna od wbudowanej jakości systemu i nie istnieje oddzielnie: „cechy jakościowe oprogramowania” są zależne od
zdefiniowanych cech jakości systemu
– włączając w to wyobrażenia i wartości
udziałowców.
Mamy tendencję do traktowania jakości
oprogramowania jako czegoś nieodłącznie rezydującego w samym oprogramowaniu. Jednak wszystkie cechy jakościowe (np. bezpieczeństwo, użyteczność,
zdolność utrzymywania, niezawodność)
są wysoce zależne od ludzi, ich kwalifikacji i sposobu, w jaki używają systemów. Konsekwencją jest to, że musimy
planować, specyfikować i projektować z
większą uwagą na identyfikację i kontrolowanie czynników, które rzeczywiście
decydują o jakości systemu. Musimy
tworzyć systemy jako całość, nie tylko
„kod”. Musimy być inżynierami systemu,
nie inżynierami programów. Ma to ogromne implikacje na sposób szkolenia ludzi,
organizacji naszej pracy i tego, w jaki
sposób motywujemy ludzi. Musimy również przenieść nacisk z samej technologii
(środki) na rezultaty, których potrzebujemy (poziomy wymagań jakościowych).
3. Entropia jakości: istniejące lub planowane poziomy jakości będą się pogarszać w miarę upływu czasu, pod naciskiem innych wymagań o określonym
priorytecie oraz w wyniku braku ustawicznej kontroli.
Nawet koncepcja numerycznych poziomów jakości, dla różnych cech jakościowych – użyteczności, bezpieczeństwa, zdolności adaptacji – jest obca dla
większości inżynierów oprogramowania i
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zdecydowanie dla zbyt wielu inżynierów
systemów. Mimo tego ubogiego środowiska startowego, mimo zbyt wielu ludzi
zadowolonych ze słów („łatwy w użyciu”),
zamiast liczb („30 minut na nauczenie
się wykonywania zadania X przez pracownika typu Y”), musimy archiwizować
planowane poziomy jakości od wstępnego ich dostarczenia do akceptacji
systemu. Musimy zawrzeć w systemach
pomiary takich cech jakościowych oraz
środki ostrzegawcze, które powiedzą
nam, kiedy te cechy pogarszają się lub
drastycznie obniżają. Musimy oczekiwać
podejmowania akcji zmierzających do
ulepszenia poziomów jakości w odniesieniu do planowanych poziomów – oraz
być może udoskonalić je jeszcze bardziej
w przyszłości.

poznać większe środowisko, zarówno
środowisko dla pojedynczego atrybutu
jakości, jak i dla zbioru atrybutów – w ich
środowisku. Musimy nauczyć się określać to środowisko wraz z samymi wymaganiami. Będzie łatwiej decydować o
poziomach jakości i ich priorytetach, jeśli
będziemy mieć decyzyjny zbiór danych
o każdym atrybucie. Przykładowo – użyteczne jest posiadanie wiedzy o:

4. Zarządzanie jakością: poziomy jakości mogą być systematycznie zarządzane w celu wspierania określonej polityki
jakości. Przykład: „W pierwszej kolejności
wartość za cenę” lub „Najbardziej konkurencyjne, Światowej Klasy, Poziomy Jakości”.

Oraz jeszcze kilka innych rzeczy – które
pomogą nam umotywować wybór właściwych poziomów jakości.

Użyteczne zarządzanie ma miejsce wtedy, kiedy istnieje polityka poziomów jakości, do których aspirujemy, zarówno na
poziomie korporacji, jak i poziomu projektowego. Nie możemy pozwalać odizolowanym jednostkom, by ich wymarzone
poziomy jakości były brane jako wymagania, bez równowagi z priorytetami innych
konkurencyjnych poziomów. Dodatkowo,
musimy „mieć oko” na dostępne zasoby
oraz limity i możliwości technologiczne.
Musimy zdecydować, czy jesteśmy tu by
„reprezentować aktualny stan wiedzy”
(jak kiedyś wyjaśnił mi Rockwell) w „uzyskiwaniu jak największego stosunku wartości do kosztu” – a inni niech się martwią. Taka polityka może być generalnie
pożyteczna: „Poziomy jakości będą tworzone do poziomu, który daje nam wysoki
zwrot inwestycji potrzebny, by uzyskać te
poziomy – i w taki sposób, by owe poziomy nie skonsumowały zasobów dla innych równoległych możliwości inwestycji
w jakość, lub gdziekolwiek indziej.”
5. Inżynieria jakości: zbiór poziomów
jakości może być przedmiotem inżynierii technicznej, celem spełnienia ambicji
udziałowców, przy określonych ograniczeniach i priorytetach.
Decydowanie, które liczbowe poziomy
jakości są odpowiednie, jest trudną sprawą. Wstępnie – nie możemy określić
właściwych poziomów w izolacji. Musimy

• Wartości dla danego poziomu
• Udziałowcach jakości oraz różnych poziomach
• Czasie potrzebnym dla poziomów jakości
• Planowanych strategiach i ich oczekiwanych kosztach wymaganych do uzyskania danego poziomu

6. Postrzeganie jakości: jakość leży w
oczach obserwatora: obiektywne poziomy jakości systemu mogą być oceniane
jako świetne dla niektórych udziałowców,
a straszne dla innych.
Sednem jest to, że jakikolwiek złożony
system będzie miał wielu różnych udziałowców. Nawet jedna kategoria udziałowców [Novice User, Call Center Manager]
może mieć wielu przedstawicieli o bardzo indywidualnych potrzebach i priorytetach. Wynikiem nieuchronnie będzie
kompromis. Jednak możemy uczynić ten
kompromis tak inteligentnym, jak tylko
możliwe. Nie jest naszym celem projektowanie systemów tylko dla jednego poziomu wszystkich udziałowców. Możemy
świadomie decydować o utrzymywaniu
różnych poziomów jakości dla tej samej
jakości – dla różnych udziałowców, w
różnych momentach i sytuacjach.
Dla przykładu:
Zdolność uczenia się:
Skala: czas potrzebny dla określonego [Udziałowca], by zarządzać określonym [Procesem].
Cel [Udziałowiec = Manager Wysokiego Szczebla, Proces = Uzyskaj raport]
5 minut.
Cel [Udziałowiec = Zdalnie pracujący
Urzędnik, Proces = Stwórz nowe konto] 1 godzina.
7. Wpływ projektowania na jakość: każdy
komponent projektu systemu, do czego-

kolwiek by nie był przeznaczony, będzie
prawdopodobnie miał nieprzewidywalne
– główne i poboczne – wpływy na wiele
innych poziomów jakości, na wiele ograniczeń oraz zasobów.
Dostrzegam zbyt wiele ograniczonego
i jednostronnego rozumowania w stylu:
„zamierzamy osiągnąć wspaniałą jakość
X przy wykorzystaniu technologii X, Y i
Z”. Takie rozumowanie nie dotyczy liczb,
a tylko miłych słów. Widziałem to nawet
w projektach o budżecie 100 milionów $
- i to często!
Musimy nauczyć się specyfikować, analizować i myśleć w kategoriach „złożonych
liczbowych wpływów różnych projektów
(rozwiązań) na wiele naszych krytycznych wymagań dotyczących jakości i
kosztu”. Umożliwia to metoda Zastosowania Funkcji Jakości (ang. Quality
Function Deployment (QFD)), jednak nie
jestem zadowolony ze sposobu, w jaki
używa się w niej liczb – zbyt subiektywnie, w niewystarczająco zdefiniowany
sposób [QFD].
Musimy systematycznie, najlepiej jak
potrafimy, szacować wielorakie wpływy
każdego znaczącego rozwiązania (projektu).
8. Rzeczywiste wpływy projektowania:
nie można być pewnym kompleksowości
wpływów projektu jakości na system, za
wyjątkiem mierzenia ich w praktyce – a
nawet wtedy, nie można być pewnym,
czy pomiar jest ogólny, czy się nie będzie
pogarszał.
Widziałem książki, artykuły i specyfikacje
projektowe, które z dużą dozą pewności
przewidywały dobre rezultaty (nie zawsze
liczbowe) na podstawie poszczególnych
projektów, rozwiązań, architektury lub
strategii. Może łatwiej jest być pewnym
siebie, jeśli nie zapewnia się żadnego
wpływu liczbowego. W normalnej inżynierii – nieważne, co mówią podręczniki, nieważne, w co chcielibyśmy wierzyć
– rozważny inżynier zadaje sobie trud
zmierzenia prawdziwych efektów. Musimy starannie wykonywać wczesne pomiary, następnie powtarzać je w miarę
skalowania systemu, w momentach akceptacji – i później, w długoterminowym
działaniu. Nie możemy nigdy brać krytycznych cech jakościowych za pewnik,
lub zakładać, iż są stabilne. Możemy w
rozsądnym stopniu to zaplanować .
Dla przykładu:
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Elementarny szablon skalarnego wymagania <ze wskazówkami>
Tag: <Nazwa taga elementarnego skalarnego wymagania>,
Typ:
<{Wymaganie wydajnościowe: {Wymaganie Jakościowe,
Wymaganie Oszczędności Zasobów,
Wymaganie Obciążeniowe},
Wymaganie Zasobów: {Wymaganie Finansowe,
Wymaganie Czasowe,
Wymaganie Załogowe,
Inne}}>.
Podstawowe informacje
Wersja: <Data lub inny numer wersji>.
Status: <{Szkic, Zamknięte przez SQC, Zaakceptowane, Odrzucone}>.
Poziom Jakości: <Maksimum pozostałych defektów na stronę, przykładowy
rozmiar, data>.
Właściciel: <Rola/e-mail/imię osoby odpowiedzialnej za specyfikację>.
Udziałowcy: <Nazwa każdego udziałowca mającego interes w specyfikacji>.
Sedno: <Krótki opis uwzględniający istotne znaczenie wymagania>.
Opis: <Opcjonalny, pełen opis wymagania>.
Ambicja: <Podsumowanie poziomu ambicji wyłącznie celów poniżej. Podaj ogólny
rzeczywisty poziom ambicji w 5-20 słowach>.
Skala pomiaru
Skala: <Skala pomiaru dla wymagania (stwierdza jednostki pomiary dla wszystkich
celów, ograniczeń i benchmarków) oraz kwalifikatory skali>.
Pomiar
Licznik: <Metoda, która będzie używana to uzyskania pomiarów w zdefiniowanej
Skali>.
Benchmarki „Minione Wartości Liczbowe”
Minione [<kiedy, gdzie, czy>]: <Przeszły lub obecny poziom. Określ, jeśli jest to
estyma ta> <-<Źródło>.
Rekord [<kiedy, gdzie, czy>]: <Stwierdzenie poziomu umiejętności> <-<Źródło>.
Trend [<kiedy, gdzie, czy>]: <Warunek początkowy wskaźnika zmian lub przyszłego
stwierdzenia poziomu umiejętności> <-<Źródło>.
Cele „Przyszłe Wartości Liczbowe”
Cel/Budżet [<kiedy, gdzie, czy>]: <Planowany poziom celu> <-<Źródło>.
Rozciągnięcie [<kiedy, gdzie, czy>]: <Motywacyjny poziom ambicji> <-<Źródło>.
Życzenie [<kiedy, gdzie, czy>]: <Poziom „marzenia” (niebudżetowany)> <-<Źródło>.
Ograniczenia „Specyficzne Restrykcje”
Porażka [<kiedy, gdzie, czy>]: <Poziom porażki> <-<Źródło>.
Przetrwanie [<kiedy, gdzie, czy>]: <Poziom przetrwania> <-<Źródło>.
Powiązania
Jest częścią: <Odniesienie do tagów wszelkich ponad-wymagań (wymagań
złożonych), których częścią jest dane wymaganie. Preferowana jest hierarchia
tagów (Np. A, B, C)>.
Ma na niego wpływ: <Odniesienie do tagów wszelkich koncepcji projektowych,
które mają wpływ na to wymaganie><-<Źródło>.
Wpływy: <Nazwij wszystkie wymagania, design lub plany, na które wymaganie ma
znaczący wpływ>.
Priorytet i Zarządzanie Ryzykiem
Uzasadnienie: <Oceń, dlaczego wymaganie istnieje>.
Wartość: <Nazwa [udziałowiec, czas, miejsce, zdarzenie]: Określ ilościowo lub
wyraź w słowach wartość deklarowaną jako wynik dostarczenia wymagania>.
Założenia: <Określ wszelkie założenia przyjęte w związku z wymaganiem>
<-<Źródło>.
Zależności: < Określ wszystko to, od czego zależne jest osiągnięcie danego wymagania> <-<Źródło>.
Ryzyka: <Wyszczególnij lub podaj odniesienia do tagów określających wszystko, co
może spowodować opóźnienia lub negatywny wpływ> <-<Źródło>.
Priorytet: < Wyszczególnij lub podaj odniesienia do tagów każdego elementu systemu, który musi być zaimplementowany przed lub po danym wymaganiu>.
Problemy: <Określ wszelkie znane problemy>.
Rysunek 1 Przykład szablonu do zbierania informacji, które według mnie powinniśmy
posiadać, aby decydować, jak ustalić priorytety poszczególnych poziomów jakości
dla pojedynczego atrybutu [CE, strona 135]

Zdolność uczenia się:
Skala: czas potrzebny do nauczenia
się Zadania przez Użytkownika.
Licznik [Development tygodniowy, 2
Użytkowników, 10 normalnych zadań]
Licznik [Testy akceptacyjne, Czas
trwania 60 dni, 200 Użytkowników, 10
normalnych zadań, 20 ekstremalnych
zadań]
Licznik [Normalne działanie, Częstotliwość działania 2%, Zadania = wszystkie zdefiniowane]
Każda specyfikacja „Licznika” definiuje
lub nakreśla test o różnym zamierzeniu
dla pomiaru poziomu jakości.
9. Niezależność designu: poziomy jakości
mogą być mierzone i specyfikowane niezależnie od środków (czy projektów) potrzebnych do ich osiągnięcia.
Istnieje zdecydowanie za dużo idei projektowych z nazwanymi typami jakości.
„Poprawimy zwinność produktu przy wykorzystaniu ustrukturyzowanych narzędzi”
– oto typ specyfikacji. W naszej specyfikacji musimy położyć nacisk na wymagane
poziomy jakości i unikać wymieniania ulubionych idei projektowych w tym samym
zdaniu. Określanie „designu”, kiedy powinieneś się skupić na poziomie jakości, powinno być traktowane jako poważny błąd
w specyfikacji. Tuzin lub więcej takich
„fałszywych wymagań” na każdej stronie
„wymagań” to nic niezwykłego w naszej
kulturze „software’owej”.
10. Złożone cechy jakościowe: wiele cech
jakościowych jest najlepiej definiowana
jako przedmiotowy, lecz użyteczny zbiór
elementarnych wymiarów obszarów jakości; zależy to od stopnia kontroli, jaki
chcemy uzyskać nad poszczególnymi obszarami jakości.
Wydaje mi się, że brakuje świadomości
na temat faktu, iż słowa określające jakość są często nazwą zbioru cech jakościowych. Jedynym sposobem określenia
takich złożonych cech jest stworzenie listy
wszystkich komponentów zbioru. Tylko
takim sposobem zrozumiemy, czym są
prawdziwe wymagania. Musimy nauczyć
się ogólnych wzorów najczęściej występujących cech jakościowych – jak w przykładzie poniżej.
Musimy też unikać nadmiernego upraszczania cech jakościowych, kiedy uszczegółowiony zbiór podatrybutów daje nam łatwą
szansę uzyskania kontroli nad krytycznymi
cechami, którymi chcemy zarządzać.
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Tabela 1 Systematyczna analiza czterech projektów jednego poziomu jakości. Tabela szacowania wpływu
[CE, strona 267]
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Zdolność utrzymania:
Typ: Złożone Wymaganie Jakościowe.
Obejmuje: {Rozpoznanie Problemu, Opóźnienie Administracyjne, Gromadzenie Narzędzi, Analizę Problemu, Specyfikację
Zmian, Kontrolę Jakości, Implementację Modyfikacji, Testowanie Modyfikacji {Testowanie Jednostkowe, Testowanie Integracyjne, Testowanie Beta, Testowanie Systemowe}, Odzyskiwanie}.
Rozpoznanie Problemu:
Skala: Godziny zegarowe od zdefiniowania [Wystąpienie Błędu: Domyślnie: Wystąpił błąd w jakimkolwiek użyciu lub testowaniu systemu] do oficjalnego rozpoznania błędu [Czynności Rozpoznawania: Domyślnie: Błąd jest logowany elektronicznie].
Opóźnienie Administracyjne:
Skala: Godziny zegarowe od zdefiniowania [Czynności Rozpoznawania] do zdefiniowania [Czynności Korekcyjna] zainicjowania i alokowania do określonej [Instancji Utrzymania].
Zbieranie Narzędzi:
Skala: Godziny zegarowe od zdefiniowania [Instancji Utrzymania: Domyślnie: Ktokolwiek jest alokowany] do uzyskania
wszystkich wymaganych [Narzędzi: Domyślnie: wszystkie systemy i informacje konieczne do przeanalizowania, skorygowania i kontroli jakości poprawki].
Analiza Problemu:
Skala: Godziny zegarowe od zdefiniowania [Instancji Utrzymania] do przeanalizowania symptomów błędu i nabycia
możliwości sformułowania hipotezy korekty.
Specyfikacja Zmian:
Skala: Godziny zegarowe od zdefiniowania [Instancji Utrzymania] do pełnego i prawidłowego opisania niezbędnych czynności
korygujących, zgodnie z aktualnymi standardami odnoszącymi się do tego.
Uwaga: Obejmuje to każdy dodatkowy czas na korekty po kontroli jakości i testach.
Kontrola Jakości:
Skala: Godziny zegarowe dla kontroli jakości hipotez korekty (na zgodność z odpowiednimi standardami).
Implementacja Modyfikacji:
Skala: Godziny zegarowe do przeprowadzenia czynności korekcyjnych jak planowano. „Obejmuje wszelkie niezbędne korekty pojawiające się w wyniku kontroli jakości i testowania”.
Testowanie Modyfikacji:
Testowanie Jednostkowe:
Skala: Godziny zegarowe do przeprowadzenia określonych [Testów Jednostkowych] dla poprawki błędu.
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Testowanie Integracyjne:
Skala: Godziny zegarowe do przeprowadzenia określonych [Testów Integracyjnych] dla poprawki błędu.
Testowanie Beta:
Skala: Godziny zegarowe do przeprowadzenia określonych [Testów Beta] dla poprawki błędu przed pozwoleniem na oficjalne
dostarczenie poprawki.
Testowanie Systemowe:
Skala: Godziny zegarowe do przeprowadzenia określonych [Testów Systemowych] dla poprawki błędu.
Odzyskiwanie:
Skala: Godziny zegarowe dla określonych [Typów Użytkowników]w celu przywrócenia system do stanu, w jakim był przed
pojawieniem się błędu i do stwierdzenia gotowości do kontynuowania działania.
Źródło: Powyższe jest rozszerzeniem pewnych podstawowych koncepcji z Ireson, Editor, Reliability Handbook, McGraw Hill,
1966 (Ireson 1966).

Rysunek 2 Przykład Zdolności utrzymania jako zbioru innych mierników jakości [CE, strona 156]

Podsumowanie

Referencje

Cel (Manifestu Jakości)

1. Gilb, Tom, Competitive Engineering
[CE], „A Handbook For Systems Engineering, Requirements Engineering, and
Software Engineering Using Planguage”,
ISBN 0750665076, 2005, Wydawca: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Przykładowe rozdziały są dostępne pod
www.Gilb.com
.................................................................
2. Chapter 5: Scales of Measure: http://
www.gilb.com/community/tiki-download_
file.php?fileId=26
.................................................................
3. Chapter 10: Evolutionary Project Management: http://www.gilb.com/community/tiki-download_file.php?fileId=77
...............................................................
4. Gilb: „Inspekcje dla managerów,
zestaw slajdów z faktami i przypadkami”

Promować zdrowy pogląd na jakość
oprogramowania,
Analiza luk: pomóc ludziom zrozumieć,
czego potrzebują by spełnić oczekiwania swoich udziałowców w zgodzie z
dostępnymi zasobami.

Uzasadnienie (opisanych pozycji)
1. Musimy przyjąć podgląd na jakość
koncentrujący się na systemach, nie na
programowaniu. Powód: oprogramowanie posiada cechy jakościowe tylko w
odniesieniu do ludzi, sprzętu, danych,
sieci, wartości. Nie może być odizolowane od świata, który decyduje:
• jakie wymiary jakości leżą w obszarze
zainteresowań (krytycznych),
• jakie poziomy jakości są wartościowe
dla danej grupy udziałowców.
2. Musimy przyjąć punkt widzenia
udziałowca – nie klienta, czy użytkownika,
czy też jakiejkolwiek ograniczonej grupy
udziałowców. Powód: cechy jakościowe,
jakie muszą być wytworzone i ostatecznie obecne w oprogramowaniu zależą
od całej grupy krytycznych udziałowców;
nie od kilku z nich.
3. Musimy wyraźnie odróżnić różne
typy defektów – tak jak zrobiły to już dobre standardy IEEE. Powód: nie możemy
sobie pozwolić na mieszanie defektów w
specyfikacji z ich potencjalnymi skutkami
w postaci błędów produktu, oraz błędów
produktu od potencjalnych dysfunkcji
produktu.

http://www.gilb.com/community/tikidownload_file.php?fileId=88
...............................................................
5.Gilb: “What’s Wrong with QFD?”
http://www.gilb.com/community/tikidownload_file.php?fileId=119
...............................................................
6. INCOSE Systems Engineering Handbook v. 3
...............................................................
7.INCOSE-TP-2003-002-03, June 2006
, www.INCOSE.org
...............................................................
8.Software World Conference Website:
• Bethesda Md., USA, September 1518th 2008
•http://www.asq509.org/ht/display/
EventDetails/i/18370
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Zasady i wartości ValueDriven Development –
Zwinność jest narzędziem,
nie mistrzem
basic

intermediate
advanced

Autor: Tom Gilb

Część 1 z 2: Dziesięć kluczowych „zwinnych” zasad Gilba dla dostarczania wartości udziałowcom,unikania biurokracji i umożliwienia
kreatywnej wolności.
Wprowadzenie
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Manifest Agile [2] ma swoje serce we
właściwym miejscu. Obawiam się tylko
o jego “umysł”. Jego pierwsza zasada
„Naszym najwyższym priorytetem jest
zadowolenie klienta poprzez wczesne
i ciągłe dostarczanie wartościowego
oprogramowania” jest centralną myślą
tego artykułu. Nic dziwnego w tym, że
zgadzam się, iż wielu praktyków Agile
(np. Kent Beck) wyraźnie wskazuje na
moją książkę z 1988r. jako źródło niektórych swoich idei [4, 5, 6, 7, 8, 9, 12].

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.

Mój problem z Agile leży nie w jego
pomysłach, ale w codziennym uczeniu i
praktykach, które widzimy. To co się stało,
jest tym samym problemem, który dotyka
wszystkie projekty softwarowe i IT – na
długo przed pojawieniem się Agile. Nasza
technokratyczna kultura zapomniała o
udziałowcach i ich wartościach. Praktyki
są zbytnio „skupione na programiście”
i zdecydowanie za mało skupione na
„wartości udziałowca”. Rezultatem jest
to, że „działające oprogramowanie” [2]
jest dostarczone do „klienta” [2].
Jednak konieczne wartości nie są
koniecznie, a zwykle zbyt rzadko, dostarczane do wszystkich krytycznych
udziałowców. Kod – sam w sobie – nie
ma wartości. Możemy dostarczyć kod
wolny od błędów, który ma zbyt mało,

lub w ogóle nie ma żadnych przewidywanych wartości. Możemy dostarczyć
do „klienta” funkcję systemu taką, jaką
zdefiniowano w wymaganiach – ale
ponieść całkowitą porażkę w dostarczeniu krytycznej wartości do wielu krytycznych udziałowców.
System biletowy nowej wspaniałej opery
w Oslo jest tego prostym przykładem. W
dawnych latach bilet był po prostu odrywany z bloczka i natychmiast dostarczany kupującemu. Nowy system - na
otwarciu - spowodował, że sprzedawcy
biletów potrzebowali 10-20 minut na
zorientowanie się, co trzeba robić i jak
wykonać rzeczy takie, jak np. zniżki dla
seniorów lub dzieci. Dodatkowo, często
wymagana była obecność kierowników,
którzy nie byli pewni co i jak. Żadnych
błędów, wszystkie funkcje, ale coś było
jednak katastrofalnie złe. „Działające
oprogramowanie” – działające źle. Dzięki
Bogu praktycy Agile nie zaprojektowali
samego gmachu Opery! To było zrobione
przez prawdziwych, pierwszej klasy, architektów! [3]
Obawiam się, że ten artykuł może nie
zmienić ograniczeń społeczności programistów, a moje zasady stosują się do
wyższego poziomu myślenia, niż kodowanie. Postaram się jednak sformułować
o wiele jaśniejszy zbiór zasad, bardziej
przejrzysty zestaw; a w kolejnym artykule, bardziej klarowne „wartości” niż
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te, które udało się spreparować praktykom Agile. Mam jedną zdecydowaną
przewagę – nie jestem uzależniony od
wspólnej polityki działań – tak jak oni
byli – mogę więc bez przeszkód wyrażać
swoją własna opinię. Dlatego niniejszym
daję im specjalne pozwolenie na zmianę
ich mętnych i niebezpiecznych ideałów na
te bardziej skrystalizowane. A ponieważ
oni zapewne nie będą przejawiać chęci
(wyciosani w kamiennej, nie-zwinnej dokumentacji Manifestu) – daję czytelnikowi
prawo do rozpowszechniania, aktualizacji
i ulepszania tych zasad.

Prostota

Zasady wartości

4. Wdrażaj prawdziwe ilościowe ulepszenia co tydzień – dla prawdziwych
udziałowców.

Oto podsumowane “Zasad wartości”.
Szczegółowy opis poniżej.
1. Kontroluj projekty przez kilka krytycznych i policzalnych wyników. Jedna
strona - to wszystko! (żadnych historii,
funkcji, właściwości, przypadków użycia,
obiektów).

1. Skoncentruj się na prawdziwych
wartościach udziałowców.
Komunikacja
2. Komunikuj
ilościowo.

wartości

udziałowców

3. Oszacuj oczekiwane wyniki i koszty w tygodniowych krokach i zdobądź
mierzalną ilościowo informację zwrotną
na temat oszacowań w tym samym tygodniu.

5. Mierz krytyczne aspekty w ulepszonym
systemie – co tydzień.
6. Analizuj odchylenie od szacowanych
wartości i kosztu.
Odwaga

2. Upewnij się, że te rezultaty są rezultatami biznesowymi, nie technicznymi.
Dostosuj projekt to interesów Twojego
sponsora finansowego!
3. Daj wolność programistom, aby mogli
dowiedzieć się, jak dostarczać owe rezultaty.
4. Oszacuj wpływ Twoich projektów,
rozwiązań na Twoje cele ilościowe.
5. Wybierz projekty i rozwiązania o
największym znaczeniu dla wartości przy
uwzględnieniu kosztów - wykonaj je w
pierwszej kolejności.
6. Podziel workflow na tygodniowe (lub o
wartości 2% budżetu) ramy czasowe.
7. Zmieniaj projekty i rozwiązania
opierając się na wartości ilościowej i koszcie implementacji.

7. Zmieniaj plany tak, by odzwierciedlić
cotygodniowe uczenie się .
8. Natychmiast wdrażaj najbardziej
wartościowe potrzeby udziałowców –
już w następnym tygodniu. Nie czekaj,
nie studiuj (paraliż analizowania), nie
tłumacz się. Po prostu to zrób!
9. Przekaż udziałowcom, jakie dokładnie
ilościowe ulepszenia wprowadzisz w
następnym tygodniu.
10. Użyj dowolnego projektu, strategii,
metody, procesu, który działa ilościowo –
by osiągnąć rezultaty.
Bądź inżynierem systemów, nie po
prostu programistą (rzemieślnikiem).
Nie bądź ograniczony swoim podłożem
programistycznym w pracy dla swoich
płatników.

8. Zmieniaj wymagania opierając się na
wartości ilościowej, kosztach oraz nowych informacjach wejściowych.

A oto bardziej szczegółowe komentarze
do powyższych zasad.

9. Zaangażuj udziałowców – co tydzień –
w ustalanie celów wartościowych.

Zasada 1. Kontroluj projekty
przez kilka krytycznych i policzalnych wyników. Jedna strona
- to wszystko!

10. Zaangażuj udziałowców – co tydzień
– w faktyczne korzystanie z przyrostów
wartości.
Oto ogólny opis moich Wartości Agile:

Większość z naszych tak zwanych
wymagań funkcjonalnych, nie jest
naprawdę wymaganiami. Są one

rozwiązaniami
(designs)
mającymi
spełnić niewyartykułowane, wysokopoziomowe i krytyczne wymagania [14].
Większość prawdziwie krytycznych celów
projektu jest prawie zawsze pogrzebana
w slajdach i sformułowana w mętny i nietestowalny sposób. Nie są one nigdy
używane w architekturze, kontraktowaniu
lub testowaniu. To główna przyczyna
porażek projektów [14]. Kierownictwo i
sponsorzy projektu są zapewniani, że projekt dostarczy określonych usprawnień.
W praktyce kultura Agile nie ma mechanizmów monitorowania i dostarczania
oczekiwanych wartości. Scrum wysunie
argument, iż jest to zdanie Właściciela
Produktu (Product Owner). Ale nawet
najwięksi guru Scrum otwarcie przyznają,
że w praktyce taka sytuacja jest daleka
od tego, jaka powinna być. Po prostu nie
uczymy i nie praktykujemy potrzebnych
mechanizmów. Ludzie z IT zawsze byli w
tym słabi, a Agile nie dostarczyło swoich
własnych jasnych ideałów.

Zasada 2. Upewnij się, że te
rezultaty są rezultatami biznesowymi, nie technicznymi.
Dostosuj projekt do interesów
Twojego sponsora finansowego!
Ludzie nie rozwijają projektów aby
uzyskać funkcje czy właściwości. A
wydaje się to być głównym celem w
obecnych metodach Agile. Potrzebujemy funkcji i być może „właściwości” by
upewnić się, że aplikacja wykonuje podstawowe czynności biznesowe, jakich
oczekiwano. Tak jak „kup bilet do opery”.
„Daj dziecku zniżkę”. Ale te podstawy nie
są nigdy głównymi motywami inwestowania w projekt IT. Zwykle udziałowcy już
mają takie funkcje na miejscu, w obecnych systemach. Jeśli spojrzymy na
dokumentację projektu, wynika z niej, że
po prostu ktoś „sprzedał” kierownictwu
lepszy system – parę usprawnień. Szybciej, taniej, bardziej wiarygodnie etc.
Takie rzeczy są zawsze specyficznie
określonymi – i zawsze ilościowymi –
ulepszeniami. Niestety my, w Agile,
unikamy bycia precyzyjnymi na tym poziomie. Używamy przymiotników takich,
jak „lepiej”, „ulepszony”, „udoskonalony”
i zostawiamy to tak. Nauczyliśmy się
dawno temu, że nasz klient jest zbyt
niewykształcony, i za głupi (logika powinna skompensować brak wiedzy), by
stawiać nam wyzwania na tych polach.
I gotów jest z radością płacić dużo
pieniędzy za system gorszy, niż już miał.
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Musimy uczynić częścią naszej kultury produkcji: starannie analizowanie
wymagań biznesowych (“oszczędzić
pieniądze”), starannie analizowanie
potrzeby udziałowców (“ograniczyć koszt szkolenia pracowników”), starannie
analizowanie wymagania jakościowe
aplikacji („lepsza użyteczność”). Musimy
wyrażać te wymagania ilościowo.
Musimy systematycznie wyodrębniać
wymagania udziałowców z wymagań
biznesowych. Musimy wyodrębniać wymagania jakościowe systemu z wymagań
udziałowców. Następnie – musimy
zaprojektować i stworzyć architekturę
systemu taką, która dostarczy ilościowe
poziomy wymagań na czas. Nie jesteśmy
nawet blisko tego próbując to zrobić za
pomocą konwencjonalnych metod Agile.
Konsekwentnie więc ponosimy klęskę
biznesową (znaczącą dla udziałowców)
próbując dostarczyć produkt na wymaganym i określonym poziomie jakości [15].
Pozwólcie mi tu wyjaśnić. Możemy to
zrobić, kiedy system ewoluuje, i może to
być wyrażone na jednej stronie wymagań
najwyższego poziomu [przykłady 14].
Więc nie próbujcie na mnie argumentu
„zbędnej biurokracji”!
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Zasada 3. Daj wolność programistom, aby mogli dowiedzieć
się, jak dostarczać owe rezultaty.
Najgorszym scenariuszem, jaki mogę sobie
wyobrazić jest taki, w którym pozwalamy
prawdziwym klientom, użytkownikom i

naszym własnym sprzedawcom dyktować
programistom funkcje i właściwości,
ostrożnie maskując je jako „wymagania
klienta” (być może przekazane przez
naszego Właściciela Produktu).
Jeśli zajrzysz pod powierzchnię tych
fałszywych „wymagań”, natychmiast
zauważysz, że nie są one prawdziwymi
wymaganiami. Są one naprawdę złym,
amatorskim designem dla „prawdziwych” wymagań – domniemanych, lecz
nie zdefiniowanych w dobry sposób
[17]. Podałem wcześniej jeden przykład
(prawdziwy), gdzie „Hasło” było wymagane, ale „Bezpieczeństwo” (czyli
właściwe wymaganie) nie zostało w
ogóle zdefiniowane. Jesteśmy w tym tak
słabi, że możesz spokojnie założyć, iż
niemal wszystkie tak zwane wymagania
nie są prawdziwymi wymaganiami – są
tylko złymi opracowaniami. Jedyne co
musisz zrobić, by to zobaczyć, to zadać
pytanie: DLACZEGO?.Dlaczego „Hasło”
? (Bezpieczeństwo głupku!) – aha!
Odpowiedź zapewne będzie brzmieć: „Z
powodu bezpieczeństwa!”. A gdzie jest
wymaganie odnośnie bezpieczeństwa?
Nie tu (w wymagalności hasła), lub nawet
gorzej – umieszczone w slajdach jako
„Supernowoczesne Bezpieczeństwo” – i
pozostawione dalej do zaprojektowania
totalnym amatorom.
Spróbuj sobie wyobrazić, czy Test
Driven Development (TDD) naprawdę
przetestował poziomy jakości, takie jak
poziomy bezpieczeństwa dla przykładu.
Daleko do tego i TDD to kolejne rozczarowanie w skrzynce z narzędziami
Agile.

Analizuję
prawdziwe
wymagania
około raz w tygodniu, w środowisku
międzynarodowym, i znajduję bardzo
mało wyjątków – na przykład sytuacje, kiedy prawdziwe wymagania są
zdefiniowane, zmierzone ilościowo,
później zaprojektowane (pod względem
inżynierii, architektury). Kultura Agile
nie ma żadnego pojęcia o prawdziwej
inżynierii. Rzemieślnictwo [4] – owszem.
Ale nie inżynieria – to rzecz kompletnie
obca.
Nie możemy poprawnie zaprojektować
niewyraźnego wymagania („Lepsze
bezpieczeństwo”). Skąd mogę wiedzieć,
czy hasło jest dobrym rozwiązaniem?
Jeśli wymaganie bezpieczeństwa jest
jasne i ilościowe (upraszczam tutaj), jak
np. „Mniej niż 1% ryzyka spenetrowania
systemu przez hakera w ciągu godziny”, wtedy możemy podjąć inteligentną
dyskusję o 4-znakowym kodzie, które
ktoś uważa za dobre hasło.
Mam klienta (Confirmit [16]), który konsekwentnie
odmawia
zaakceptowania wymagań dotyczących funkcji i
właściwości pochodzących od swoich
klientów lub sprzedawców. Klient ten
skupia się na kilku krytycznych cechach
produktu (jak użyteczności, intuicyjność)
i pozwala swoim programistom tworzyć
rozwiązania techniczne takie, które w mierzalny sposób zrealizują ilościowe wymagania jakościowe.
Takie podejście powoduje, że właściwa
praca (projekt) jest wykonana przez
właściwych ludzi (programiści) i realizuje
właściwe wymagania (ogólne, wyższego
poziomu widoki wartości jakościowych
w
aplikacji).
Programiści
nawet
wykonują „refactoring” poprzez iteracyjne realizowanie zbioru długofalowych
wymagań jakościowych dotyczących
utrzymywalności i testowalności. Czy
to tylko zbieg okoliczności, że ich liderzy
mają prawdziwe tytuły inżynierskie?

Zasada 4. Oszacuj wpływ
Twoich projektów, rozwiązań
na Twoje cele ilościowe.
Przyjmuję wymagania ilościowe za rzecz
oczywistą. Podobnie inżynierowie. Praktycy Agile zdaje się, że nie słyszeli o koncepcji „jakości ilościowej”. Koncepcja
„projektu” również wydaje się dla nich
obca. Jedyną wzmianką dotyczącą projektu lub architektury w Manifeście Agile
jest „Najlepsze architektury, wymagania i
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projekty wynikają z samo organizujących
się zespołów” [2].
W tej idei jest pewna zaleta. Jednak
pogląd Agile na architekturę i projekt pomija większość kluczowych idei
prawdziwej inżynierii i architektury [18].
Musimy projektować i tworzyć architekturę
uwzględniając
wielu
udziałowców,
wiele celów związanych z jakością i
wydajnością, wiele ograniczeń i sprzecznych priorytetów. Musimy robić to w
ewoluującym morzu zmian dotyczących
wymagań, udziałowców, priorytetów, potencjalnych architektur. Proste wskazanie na „samo-organizujące się zespoły”
to metoda daleka od podstawowych
koncepcji opisujących, jak projektować i
realizować złożone, wielkoskalowe krytyczne systemy. W rzeczy samej, to metoda nieodpowiednia nawet dla o wiele
mniejszych systemów takich jak system
Conformitu, przy którym pracuje 13 programistów [16].
Każdy proponowany projekt lub architektura muszą być porównane liczbowo,
z oszacowaniami, następnie z pomiarami, jak dobrze realizują wymagania
jakościowe i te, związane z wykonywaniem; oraz do jakiego stopnia pochłoną
zasoby, czy też mogą naruszyć ograniczenia. Ja rekomenduję użycie tabeli
Estymacji wpływu (Impact Estimation)
jako podstawowej metody wykonywania
takiego liczbowego porównania wielu
projektów do wielu wymagań [19, 10, 4].
Udowodniono że metoda ta jest spójna z
ideałami i praktykami Agile i daje wyniki o
wiele lepiej zaraportowane, niż inne metody [16]. Nawet jeśli inne metody mają
lepsze wyniki, nie umożliwiają przedstawienia ich w odpowiedni sposób,
ponieważ nie operują na wartościach liczbowych wyznaczników wartości i jakości
udziałowców. Jeżeli projektant nie jest
w stanie oszacować wpływu proponowanego projektu na nasze wymagania,
oznacza to, iż nie jest on kompetentny i
nie powinien być zatrudniony. Większość
projektantów oprogramowania jest więc
według tej definicji niekompetentnych.
Nie tylko nie radzą sobie z oszacowaniem, ale nawet nie pojmują faktu, że powinni spróbować!

Zasada 5. Wybierz projekty i
rozwiązania o największym
znaczeniu
dla
wartości
przy
uwzględnieniu
kosztów - wykonaj je w pierwszej
kolejności.

Załóżmy, że uznamy powyższe stwierdzenie (iż powinniśmy szacować i mierzyć
potencjalny i rzeczywisty wpływ projektów i architektury na nasze wymagania)
za zdroworozsądkowe. Wysuwam argument, że nasza podstawowa metoda decydowania „które projekty zastosować”
powinna opierać się na stwierdzeniu,
które z nich mają najlepszy stosunek
wartości do kosztu. Scrum, jak inne metody, skupia się wąsko na oszacowaniu
wysiłku. To nie jest to samo, co szacowanie wielu wartości przyczyniających się
do dziesięciu najważniejszych celów
projektu (co Estymacja Wpływu realizuje
rutynowo) [19]. Wydaje mi się dziwne,
że metody Agile rozumieją podrzędną
koncepcję szacowania kosztów, ale
nigdy nie podejmują nadrzędnej koncepcji szacowania wartości ważnych
dla udziałowców oraz ich wymagań.
Zarządzanie kosztem ma mało sensu, jeśli nie umiesz wpierw zarządzać
wartością. Głębszym problemem są tu
prawdopodobnie nie metody Agile, ale
kompletna porażka naszych uczelni biznesowych w uczeniu menedżerów o
czymś więcej, niż finansach – o jakości
i wartościach [20]. Gdyby menedżerowi
byli czujni i wyważeni, zażądaliby o wiele
lepszego rozliczania się z wartości dostarczanych przez programistów i projekty IT. Jednakże społeczność programistów już dawno uświadomiła sobie,
że kierownictwo „śpi w pracy” – i leniwie
czerpie z tego korzyści.

Zasada 6. Podziel workflow na
tygodniowe (lub o wartości 2%
budżetu) ramy czasowe.
Na jednym poziomie ja i praktycy Agile
zgadzamy się – aby dzielić duże projekty
na mniejsze kawałki, tygodniowe lub o
zbliżonej długości, co jest o wiele lepsze,
niż podejście kaskadowe (Waterfall) lub
wielkiego wybuchu (Big Bang) [21].
Jednak będę twierdził, że musimy zrobić
więcej, niż dzielić ze względu na “priorytety wymagań określone przez Product Ownera”. Najpierw musimy podzielić
sam przepływ wartości – nie tylko story/
funkcje/ przypadki użycia. To dzielenie
wartości jest podobne do poprzedniej
zasady ustalania priorytetów projektów
pod względem wartości i kosztu. Musimy
wybrać, jakie największe wartości
możemy dostarczyć w małym kroku
(nasz zespół pracujący przez tydzień) w
ciągu następnego tygodnia (kolejny krok

dostarczenia wartości udziałowcom). W
zasadzie jest to właśnie to, co powinien robić Product Owner w Scrum. Jednak nie sądzę, by byli oni (Właściciele
Produktów) nawet w znikomym stopniu
wyszkoleni, aby robić to dobrze. Po
prostu – nie mają ilościowych wymagań
dotyczących wartości (patrz wyżej) oraz
ilościowych oszacowań projektu (patrz
wyżej), by wykonywać te zadania w logiczny sposób.
Jedyna rozmowa, której nie wyobrażam
sobie z praktykami Agile jest o tym, czy
można rzeczywiście podzielić jakikolwiek projekt na małe (2% budżetu) kroki.
Ja odkryłem, że zawsze można, ale jest
wielu ludzi silnie fałszywie przekonanych
o tym, że to niemożliwe [21]. Może jednak
taka dyskusja wyniknie, kiedy praktycy
Agile zostaną skonfrontowani z potrzebą
dzielenia systemu według wartości, nie
według funkcji.

Zasada 7. Zmieniaj projekty i
rozwiązania opierając się na
wartości ilościowej i koszcie
implementacji.
Jeśli dostajemy liczbową informację
zwrotną o aktualnie dostarczonej
wartości
designu,
porównaną
z
szacowaną wartością (jak czyni się w
Confirmit [16]), z reguły będziesz rozczarowany osiągniętym wynikiem. To daje
okazję ponownego rozważenia designu
lub jego implementacji tak, by osiągnąć
wartość jakiej potrzebujesz, bez względu
na wcześniejszy brak jej zrozumienia.
Możesz się nawet nauczyć, że „kodowanie samo w sobie to nie wszystko”, by
dostarczyć wartość udziałowcom.
Obawiam się, że ta możliwość jest w
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znacznej mierzej stracona – ponieważ
metody Agile ani nie określają ilościowo
wymaganej wartości, ani wartości oczekiwanej od danego kroku czy projektu
na danym kroku dostarczenia systemu.
Rezultat jest taki, że utkniemy ze złymi
projektami aż do momentu, w którym jest
za późno. Nie wydaje mi się, aby było to
bardzo „zwinne”.

Zasada 8. Zmieniaj wymagania
opierając się na wartości
ilościowej i koszcie oraz nowych
informacjach wejściowych.
Czasami wymagania ilościowe dotyczące
jakości i wartości są zbyt ambitne. Zbyt
łatwo jest marzyć o perfekcji – a niemożliwe
jest rzeczywiste jej osiągnięcie. Zbyt łatwo
jest marzyć o wielkich ulepszeniach bez
świadomości ich rzeczywistych kosztów
czy ograniczeń. Czasami trzeba przyjąć
rzeczywistość – to co możemy zrobić,
lub czego możemy wymagać bazując na
praktycznych doświadczeniach. Taki jest
bieg normalnej inżynierii i nauki. Krok po
kroku uczyć się rzeczywistości technicznej i ekonomicznej.
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Jednak społeczność Agile, jak już
zaznaczyliśmy, ma niewielkie pojęcie
o ilościowym określaniu jakichkolwiek wymagań. Konsekwentnie nie
mogą przyjąć tego, co jest rzeczywiste.
Otrzymują tylko to, co mogą przypadkowo lub przez nawyk uzyskać.
Jeśli określaliby ilościowo swoje kluczowe wymagania i jeśli mierzyliby (w
liczbach) wyniki przyrostów, w końcu –
jeśli wymagania nie byłby zbyt ambitne
lub kosztowne - mielibyśmy szanse
reagować szybko (zwinnie!). Uczenie się
i zwinne zmiany są zagrożone przez brak
kwantyfikacji i pomiarów w normalnym
procesie developmentu. Lecz dzisiejsza
społeczność Agile pozostaje niefrasobliwa.

Zasada 9. Zaangażuj
udziałowców – co każdy
tydzień – w ustalanie celów
wartościowych.
Metody
Agile
odnoszą
się
do
użytkowników i klientów. Używane są
terminy
„sponsorzy”,
„programiści”,
„użytkownicy”, „klienci”.
W inżynierii
systemów niewątpliwie standardową
koncepcją jest „udziałowiec”. Niektóre
elementy inżynierii oprogramowania
przyjęły paradygmat udziałowca [22].

Jednak metody Agile nie wspominają
o tej koncepcji. W prawdziwych projektach, średniej wielkości, istnieje od 20
do 40 interesujących ról udziałowców
wartych rozważenia. Udziałowcy są
źródłem kluczowych wymagań. Microsoft
nie przejmował się zbytnio udziałowcem
zwanym EU (Unia Europejska) – co
okazało się kosztowną pomyłką. W
każdym upadłym projekcie – a mamy
ich stanowczo za dużo –w podstawach
znajdziesz problem z udziałowcami.
Udziałowcy mają priorytety, a ich
różne wymagania mają inne priorytety.
Musimy systematycznie je nadzorować.
Wybaczcie, jeśli wymaga to wysiłku
umysłowego. Nie możemy być leniwi
ipóźniej ponosić porażkę. Wątpię, że
Product Owner w Scrum jest szkolony
lub uposażony tak, by radzić sobie z
bogactwem udziałowców i ich potrzeb. W
rzeczywiści PO wydaje się tu być niebezpiecznym wąskim gardłem.
Jednak analiza wszystkich udziałowców
i ich potrzeb, priorytetów owych potrzeb,
nie zawsze może być prostą sprawą.
Fakt dostarczania wartości w nieprzerwany sposób zmieni potrzeby i priorytety.
Zewnętrzne środowisko udziałowców
(politycy, konkurenci, nauka, ekonomia)
będzie stale zmieniać swoje priorytety
a nawet zmieniać to, kim ci udziałowcy
są. Tak więc musimy trzymać pewnego
rodzaju linę do prawdziwego świata – i
to stale. Musimy próbować „wyczuć”
wymagania o nowych priorytetach,
jak tylko się pojawią przed wczesnymi
zwycięzcami. Nie wystarczy myśleć o
wymaganiach jak o prostych funkcjach
i przypadkach użycia. Najbardziej krytyczne i wszechobecne wymagania są
wymaganiami ogólnej jakości systemu i

istnieją liczbowe poziomy aspektów („ilities”) krytycznie trudnych do dostosowania tak, by były w równowadze z innymi
rozważaniami.
Zręczny biznes w rzeczy samej, ale – czy
zamierzamy naprawdę być “zwinni”? Jeśli
tak – musimy być realistami – a obecne
metody Agile nawet nie rozpoznają koncepcji udziałowca. Chowam głowę w
piasek, jeśli mnie zapytasz!

Zasada 10. Zaangażuj
udziałowców – co każdy
tydzień – w tworzenie przyrostów wartości.
Wreszcie – udziałowcy to ci, którzy powinni przyrostowo otrzymywać wartości,
w każdym przyroście developmentu. Wierzę, że to powinno być celem
każdego przyrostu. Nie „dostarczanie
działającego kodu do klientów”. Oznacza to, że musimy dokładnie rozpoznać,
który typ udziałowca ma otrzymać
określone
usprawnienie
(wartość),
planować dostarczenie tej wartości
(lub jej użytecznej części) w danym
przyroście oraz poddawać dostarczoną
wartość ocenie. Obecne metody Agile
nie umożliwiają tego a w rzeczywistości
wydają się nie dbać w ogóle o wartości
czy udziałowców.
W rzeczywistości programiści powinni
zanalizować cały system, nie tylko kod,
aby dostarczyć prawdziwą wartość – a
programiści czują się bardzo niekomfortowo w czymkolwiek poza ich wąską
dziedziną. Czyż nie jest zadziwiające, że
to właśnie “menedżerowie” dali im tyle
władzy, by skłócić środowisko?
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Dlaczego jestem testerem? Złe powody
basic
intermediate
advanced

Wprowadzenie
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Widzieliśmy wiele dyskusji o tym, dlaczego ludzie wchodzą w testowanie oprogramowania i dlaczego nadal kochają
pracować jako testerzy. Ludzie mają interesujące powody – dla niektórych jest
to kreatywność, dla innych wyzwania
automatyzacji, dla jeszcze innych relacje
z myśleniem systemowym, ekspertyzą
dziedzinową etc. Wszystkie z wymienionych są dobrymi powodami, aby być
w branży testowania i jeśli jesteś w niej
z podobnych powodów, prawdopodobnie twoja praca sprawia ci przyjemność
i może zainteresować testowaniem ludzi
wokół ciebie.
Niestety, w ciągu lat widziałem również
wiele osób pozostających testerami z
niewłaściwych powodów. Poniższa lista
to zbiór złych powodów / motywacji, by
być w obszarze testowania i pracować
jako tester. Jeśli jesteś w branży testowej
z tych powodów, prawdopodobnie musisz
znaleźć dobrego mentora, właściwie zrozumieć testowanie, lub zmienić branżę.

1. Testerzy oprogramowania
mogą być leniwi
Testowanie oprogramowania mogłoby być
doskonałą pracą dla leniwych ludzi. Jest
tyle rzeczy, których potrzebujesz przed
rozpoczęciem testowania produktu. Możesz radośnie czekać na dokumentację,

Autor: Anand Ramdeo,
Artykuł zaczerpnięty z: http://www.testinggeek.com
zmienioną dokumentację i ostateczną
dokumentację oraz na dokumentację opisującą nieco więcej zmian po ostatecznej
dokumentacji. Możesz również czekać
na dostarczenie oprogramowania do środowiska testowego, wybór i konfigurację
systemu raportowania błędów, ustalenie
procesu, jaki musi być przestrzegany,
testowalny system. Jako tester możesz
znaleźć tysiące rzeczy, które mogą uniemożliwiać ci testowanie systemu.
Niektóre z tych rzeczy są ważne, naprawdę ważne. To, co musisz zrobić,
to myśleć o nich i określić, czy rzeczywiście cię one blokują, czy stają się
dla ciebie wymówką. Dobrzy testerzy
zawsze znajdą sposoby, by zacząć testowanie tak szybko, jak mogą. Będą
pracować z analitykami, developerami,
infrastrukturą etc. by upewnić się, że
mogą testować cały system. Nawet jeśli nie testują, prawdopodobnie myślą o
danych, użytkownikach, automatyzacji
lub czymkolwiek, co uczyni ich bardziej
efektywnymi, niż po prostu czekanie.

2. Testerzy oprogramowania
mogą chronić szare komórki
Niektórzy testerzy uważają, że szare
komórki są cenne i robią co mogą, by
upewnić się, że umysł nie jest ćwiczony i poddawany wyzwaniom. Manualne
wykonywanie skryptów testowych jest
doskonałym sposobem ochrony tych
cenny szarych komórek. Pamiętam, jak
ktoś powiedział mi – Z radością będę
wykonywał pisane skrypty i nie angażował mojego umysłu tak długo, jak mi płacą. Na pewno ci zapłacą, ale czy czerpiesz zadowolenie z takiego procesu?
Czy nie staje się to dla ciebie nudne?
Czy czujesz się dobrze i jesteś dumny z
pracy, jaką wykonujesz? A także, nawet
jeśli wykonujesz skrypt, czy nie obserwujesz rzeczy, które nie są częścią tych
skryptów?

Dla prawdziwych testerów stałe ćwiczenie i wyzwania dla umysłu to jeden
z głównych powodów pracy w branży
testowej. Oni ciągle zadają pytania, czynią obserwacje, zapisują notatki, rozmawiają z ludźmi o produkcie. Oni nie
chronią, ale usprawniają swój umysł poprzez ciągle ćwiczenie i poddawanie go
wyzwaniom.

3. Testerzy oprogramowania
mogą winnić każdego
Jako tester, zawsze jest możliwość obwinienia kogoś innego za twoje błędy.
Możesz winić BA (ang. Business Analyst,
Analityk Biznesowy) za zmieniające się
wymagania, infrastrukturę za nie dostarczenie środowiska testowego, developerów za nie pisanie testów jednostkowych,
wprowadzania błędów regresji i późne
dostarczanie (systemu), kierownictwo za
nie przykładanie należytej wagi do testów
i przycinanie czasu na testowanie.
Nie mówię teraz, że to nie są problemy.
Niektóre z nich mogłyby być naprawdę
problemami, ale dobrzy testerzy naświetlą je i znajdą sposoby, by pracować – a
nie wskazywać palcem i szukać dróg unikania pracy.

4. Testerzy oprogramowania
mogą udawać
Testerom bardzo łatwo jest ujść bez pracowania nad czymkolwiek. W większości takich przypadków, kierownictwo nie
ma odpowiedniej oceny lub narzędzi,
by sprawdzić twoje postępy jako testera. Niezwykle łatwo jest powiedzieć, że
testowałeś jakąś funkcjonalność bez testowania jej. W wielu organizacjach postęp sprawdza się pytaniami „tak / nie” z
odpowiednimi liczbami i niezwykle trudno
jest komukolwiek wysnuć jakiś sens z odpowiedzi.
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Z drugiej strony, dobrzy testerzy upewniają się, że postęp jest monitorowany.
Oni nie odpowiadają „tak / nie”, ale wyjaśniają, jaka część jest przetestowana,
jak jest przetestowana i co nie jest przetestowane. Dostarczają raczej informacji, niż danych i dbają o uczciwość swojej
profesji.

5. Testerzy oprogramowania
nie muszą się uczyć
Developerzy muszą stale uczyć się nowych rzeczy. Mogą to być nowe języki,
frameworki, platformy, algorytmy i tak
dalej. Z drugiej strony, testowanie jest
relatywnie stałe. Możesz argumentować,
że musisz być „techniczny”, więc nie nauczysz się nowych technologii. Definicje
i techniki testowania są bardzo stare i
ledwo używane, więc nie musisz się ich
uczyć. Możesz również zostawić wiedzę
dziedzinową analitykom biznesowym i
nie poznawać dziedziny i tak skutecznie
nie musisz uczyć się niczego, by przetrwać w branży testowania.
Testerzy, którzy kochają swoją pracę,
mają uznanie dla technologii i platform.
Nawet jeśli nie są „techniczni”, dowiedzą się, jak zbudowano ich program,
dlaczego wybrano daną platformę, język
itp. Podobnie, będą starali się zrozumieć dziedzinę, aby dowiedzieć się, jak
typowy użytkownik wykorzysta system.
Zapoznają się z wieloma narzędziami,
aby poprawić swoją efektywność. Ciągłe
uczenie się nowych rzeczy jest dla nich
jedną z głównych motywacji do pracy
jako testerzy.

6. Testerzy oprogramowania łatwo mogą stać się ekspertami
Stanie się ekspertem w testowaniu jest
niezwykle łatwe. Jest tak wiele certyfikatów stwierdzających, że staniesz się
ekspertem prawdopodobnie w ciągu
miesiąca. Możesz zawsze deklarować
swoją wyższość obnosząc się z różnymi certyfikatami, jakie zdobyłeś zapamiętując wszystkie te definicje. W wielu
organizacjach, kierownictwo będzie cię
promować na eksperta (poprzez zdobywanie certyfikatów) bez wykonywania
właściwej pracy.
Dobrzy testerzy z reguły nie postrzegają
siebie jako ekspertów. Nie polegają na
agencjach certyfikujących, by potwierdziły ich doskonałość. Oni są po prostu
dobrymi uczniami i każdego dnia uczą

się paru nowych rzeczy, są na drodze do
stania się ekspertami. Prawdopodobnie
są zaangażowani lub doceniają raczej
ruchy w rodzaju testowanie w weekend,
niż sylabus (elementarz) jakiegokolwiek
programu certyfikacyjnego.

7. Testerzy oprogramowania
mogą dezorientować ludzi
Jeśli uwielbiasz dezorientować ludzi,
możesz to robić bardzo łatwo, jeśli jesteś
testerem. Istnieją różne definicje i interpretacje niemal każdego terminu używanego w testowaniu. Możesz znaleźć
kompletnie inne definicje dla ad-hoc, eksploracji, V-modelu etc. i prawdopodobnie
większość z nich i tak jest zła. Możesz
mieć niekończące się dyskusje o tym,
dlaczego priorytet i krytyczność (ang.
severity) są czym innym i są konieczne.
Możesz w nieskończoność dyskutować o
cyklu życia defektu, najlepszych procesach kontroli wersji, kontroli środowiska i
tak dalej. W większości tych przypadków,
bez względu na to, co robią ludzie, jak to
robią, testerzy mogą znaleźć co najmniej
jedną rzecz, która powinna być zmieniona, aby poprawić jakość.
Niektórzy testerzy jednak wolą pracować
i nie ma znaczenia, jakie nazwy nadasz
technikom, które realizują. Oni skupiają
się na ulepszaniu jakości, ale nie na mówieniu o tym – a na pracy nad tym. Oni
sugerują zmiany, ale pokazując prawdziwą wartość, dla której coś powinno być
zmienione, zamiast przestrzegania specyficznego procesu.

8. Testerzy oprogramowania
są opłacani bez dostarczania
prawdziwej wartości
Jako tester, jest niezmiernie łatwo robić
to, co ci polecono zrobić. Nie ma w tym
niczego złego, ale często osoba, która
poleca ci wykonać testowanie, nie rozumie testowania. Jeśli nie myślisz ciężko i
wytrwale, bardzo łatwo jest testować tak,
jak kazano, ale bez takiego testowania,
jakie wykonałby dobry tester. W sytuacji
jak ta, testujesz tak dobrze, jak osoba,
która cię poinstruowała / napisała dla ciebie skrypty.
Prawdziwy tester, nawet poinstruowany,
nie przestanie myśleć o problemach i
sposobach, w jaki można przetestować
produkt. Zawsze będą pytania, które wymagają zbadania, lub nowe pomysły, któ-

rych analitycy nie opisali, lub brakujący
zestaw danych, jakich potrzebujesz do
testów. Oni znajdą drogę, by dodać wartość w projekcie każdego rozmiaru i na
każdym etapie.

9. Testerzy oprogramowania
mogą bawić się liczbami
Zabawy liczbami mogą być inną ulubioną czynnością dla wielu testerów. Liczba
przypadków testowych, liczba zautomatyzowanych przypadków testowych, liczba defektów, liczba defektów w każdym
statusie, proporcja developer/tester, pokrycie testów jednostkowych i tak dalej, i
tak dalej. Zawsze jest możliwe odpowiedzieć na większość z pytań dotyczących
testowania w liczbach, bez dawania jakiejkolwiek dodatkowej informacji. Testowanie jest skończone w 50% lub 70%
przypadków testowych jest zautomatyzowana – to może mieć różne znaczenia
dla różnych ludzi. Same w sobie, liczby
nie dają żadnej użytecznej informacji.
Z drugiej strony, dobrzy testerzy dają raczej sensowne i użyteczne informacje,
niż przypadkowe liczny. Nie mówię, że
dobrzy testerzy nie przygotują żadnej
macierzy, oni to robią ale również wyjaśniają, co te liczby mówią.

10. Testerzy oprogramowania
uwielbiają papugować
To dziwny powód, niemniej jednak
prawdziwy. Wielu testerów uczy się na
pamięć dwóch odpowiedzi – dla każdego upadłego projektu: nie przestrzegano najlepszych praktyk i proces nie był
właściwie przestrzegany. W każdym zakończonym porażką projekcie zawsze
można znaleźć co najmniej jeden proces, który nie działał i jedną najlepszą
praktykę, której nie przestrzegano. Zawsze możesz dać tę samą odpowiedź
dla większości porażek w projekcie testowym.
Dobrzy testerzy nie wierzą w najlepsze
praktyki i znajdują najlepsze sposoby
pracy w danym kontekście. Nawet jeśli
projekt, w którym pracują, ponosi porażkę, wykonują retrospekcję i znajdują
możliwości poprawienia następnym razem, lepsze niż otworzenie księgi procesów.
Mam nadzieję, że nie pracujesz jako
tester z powyższych powodów, a jeśli
tak – prawdopodobnie zaczniesz o tym
myśleć.
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Hiper-produktywny Agile
basic

intermediate
advanced
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Ryan Shriver jest konsultantem w Dominion Digital, firmie konsultingowej z
Virginii (USA)zajmującej się procesami
i technologiami. Ryan pracuje w Richmond, gdzie kieruje Rozwiązaniami Poprawiania Wydajności IT, co obejmuje
wprowadzanie i inżynierię Agile, ulepszanie procesów IT i zarządzanie usługami
IT. Posiadając wiedzę w zakresie architektury systemów i wielkoskalowego rozwoju Agile, Ryan skupia się obecnie na
mierzalnych wartościach biznesowych i
inżynierii systemowej. Pisze i omawia te
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Obecnie powszechnie wiadomo, że zespoły Agile przewyższają wydajnością
tradycyjne zespoły „waterfall” pod względem produktywności i czasu dostarczenia
produktu na rynek. Mniej znany jest fakt,
że niektóre zespoły Agile są od 25 do 50
procent bardziej produktywne od swoich
tradycyjnych odpowiedników, jeszcze
inne są od 400 do 800 procent bardziej
produktywne.
Co więc te hiper-produktywne zespoły robią inaczej, by osiągać tak nadzwyczajne
rezultaty? Niniejszy artykuł wprowadzi cię
do kluczowych praktyk wykorzystywanych
przez zespoły Scrum na całym świecie w
celu osiągnięcia hiper-produktywnych wyników - praktyk, które twój zespół może
zastosować już teraz.

Produktywność i hiper-produktywność
Nie ma jednej ustalonej definicji i pomiaru
produktywności. W tym artykule używamy tego terminu do ogólnego określenia
„efektywności zespołu w przekształcaniu
informacji wejściowej w użyteczną infor-

Autor: Ryan Shriver

mację wyjściową” (http://www.businessdictionary.com/definition/productivity.html )
W odniesieniu do pomiary produktywności w rozwijaniu oprogramowania, istnieje
kilka ogólnie akceptowanych sposobów
pomiaru produktywności, włączając w to
punkty funkcyjne (http://en.wikipedia.org/
wiki/Function_points ) i linie kodu. Mimo
że każdy z tych sposobów ma swoje własne za i przeciw, umożliwiają one w pewnym stopniu wykonanie porównania pomiędzy projektami. Jest to użyteczne do
określenia różnic pomiędzy tymi zespołami, które są lepsze od swoich partnerów.
Hiper-produktywność opisuje stan bycia,
w którym zespoły pracują z o wiele wyższym poziomem wydajności – na przykład
są dwa, trzy i cztery razy bardziej produktywne, niż ich koledzy. W ostatnich dwóch
dekadach, pojawiły się badania na temat
zespołów Agile (najbardziej znaczący jest
tu Scrum) osiągających hiper-produktywne wyniki poprzez użycie metod zwinnych. Ale te zespoły nie tylko po prostu
realizowały Scrum według książki – one
wtrącały dodatkowe praktyki (głównie
inżynierię), które pomagały im osiągnąć
tak przełomowe rezultaty. Lecz zanim
zaczniemy mówić o nadproduktywnych
zespołach, zobaczmy, jak wygląda porównanie „normalnych” zespołów Agile z
ich tradycyjnymi odpowiednikami.

Porównanie produktywności:
Metody tradycyjne vs. Agile
Myślę, że mój przyjaciel dr David Rico
ma jedne z najlepszych badań w obszarze korzyści metod Agile. W oparciu o
jego najnowsze prace, średnie ulepszenia Agile vs. Metody tradycyjne to:

Metryka

Wynik Agile

Produktywność

67% poprawy

Jakość

65 % poprawy

Koszt

49% spadku

Ale podczas gdy badania Davida obejmują setki, jeśli nie tysiące projektów,
Gebrielle Benefield (http://gabriellebenefield.blogspot.com/ ) opublikowała
badania o stworzeniu Agile w Yahoo w
przeciągu 3 lat i 150 zespołach z podobnymi wynikami produktywności. Niektóre
z nich to:

Metryka

Wynik Agile

Produktywność

34% poprawy w zespołach,
w których nie było coachingu

Produktywność

100 – 200 % poprawy w
zespołach, w których zastosowano coaching

Koszt

$1.5m rocznych
oszczędności na Trenera
Scrum

Popularność

81% zespołów użyłoby
Scrum ponownie
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Badania Benefield, podobnie jak Rico,
są oparte na pytaniach ankietowych
dotyczących tego, o ile bardziej produktywne stały się zespoły – w opinii respondenta. Tak więc, podczas gdy rezultaty te
prezentują silne porozumienie pomiędzy
różnymi przemysłami i organizacjami, że
Agile jest o wiele bardziej produktywne,
poszczególne liczby się różnią.

Porównanie produktywności:
Hiper-produktywne Agile
Ale co jeśli chcemy nieco bardziej liczbowych danych do wsparcia naszych
badań? Dość ciekawe jest, że zaczynamy widzieć różnice pomiędzy jedynie
bardziej produktywnymi zespołami Agile
a tymi, które są hiper-produktywne. Dr
Jeff Sutherland spędził większość czasu
badając przedmiot hiper-produktywnych
zespołów Agile (w szczególności Scrum)
i ich rezultatów. Jego odkrycia zawierają:
Wdrożenie Scrum w Systematic celem
osiągnięcia Poziomu 5 CMMI dało
w wyniku 100 procentową poprawę
ogólnej produktywności w pierwszych
sześciu miesiącach implementacji. Systematic ogłosił pierwsze podwojenie
prędkości (produktywności) wynikającej
z osiągnięcia stanu „done” oprogramowania na końcu każdego Sprintu (włączając

Waterfall [1]

Waterfall [2]

Scrum [3]

SirsiDynix [4]

Xebia [5]

Osób miesięcznie

540

2,000

54

827

125

Linii kodu Java

58,000

500,000

51,000

671,688

100,000

Punkty funkcyjne

900

10,000

959

12,673

1887

1.7

5

17.8

15.3

15.1

Punkty funkcyjne na
miesiąc developmentu
(Produktywność)

w to przejście wszystkich testów akceptacyjnych oraz osiągnięcie stanu „produktu
potencjalnie możliwego do dostarczenia”).
Drugie podwojenie prędkości ogłosili,
kiedy backlogi Produktu i Sprintu oraz
Story użytkownika osiągnęły stan „Gotowe” na początku iteracji. Obejmowało
to priorytetyzację Backlogów oraz kryteria akceptacji zdefiniowane i przejrzane z
wyprzedzeniem przed kolejną iteracją.
Dwa zespoły globalnie rozproszone
używały wymienionych praktyk oraz praktyk inżynierskich (czasem określanych
jako praktyki XP) celem osiągnięcia
hiper-produktywnych wyników. Tabela
poniżej przedstawia porównanie tradycyjnej „waterfallowej” produktywności
oraz tej Agile, z wykorzystaniem punktów
funkcyjnych i Javy:
Jak pokazują wyróżnione rezultaty
produktywności, projekty różnych rozmiarów i zakresu używające Scrum i praktyk nadproduktywnych mogą osiągnąć
względnie podobne rezultaty o 3 do 8 razy
większej produktywności, niż ich koledzy
– i wykorzystują tę samą technologię, jakich koledzy (w tym przypadku Java).
W prezentacjach, w których Jeff Sutherland przedstawia te informacje, wiele
razy powtarza on, że to nie są tuzinkowe
zespoły Scrum, usiłujące uzyskać oprogramowanie „Done-Done” w każdym
Sprincie (aka Iteracji). Raczej – zespoły
te wykorzystują specyficzne praktyki bezpośrednio prowadzące do

zdumiewających wyników. A więc jakie
są te hiper-produktywne praktyki?

12 praktyk Hiper-Produktywnych Zespołów
Tabela poniżej zawiera praktyki przypisywane przez Sutherlanda i innych
(włącznie z moim doświadczeniem w
szkoleniu zespołów) jako przyczyniające
się do hiper-produktywnej wydajności
zespołu:
Podczas gdy pojedyncze praktyki są
proste, różnica z zespołami nadproduktywnymi polega na ich zdolności do trzymania się owych praktyk podczas trwania
projektu, podczas ciągłego usuwania
przeszkód ograniczających wydajność.
Praktyczne zastosowanie dyscypliny
pomiędzy zespołami, połączone z prostymi praktykami, może przekładać się na
zdumiewającą wydajność.
Może jednym z najważniejszych atrybutów
jest samoorganizacja, której Sutherland
przypisuje zasługę osiągania 4 do 8 razy
większej poprawy produktywności. Jest
to praktyka, w której międzyfunkcjonalne
zespoły pracują razem, by pomóc sobie nawzajem wybrać właściwą pracę
i wykonać ją w tak efektywny sposób,
jak to możliwe. Angażują się wspólnie
w osiągnięcie celu Sprintu i agresywnie
pracują nad usuwaniem przeszkód w
swoich postępach. Zespół wspólnie
skupia się na Story o najwyższym prio-

12 praktyk Hiper-Produktywnych Zespołów
Samoorganizacja

Widoczny postęp

Praktyki inżynierskie

Częsta komunikacja i kolaboracja

Każdy jest przeszkolony

Natychmiastowe łączenie w pary

Oprogramowanie jest skończone na Końcu
Iteracji

Niewiele zakłóceń

Backlog jest gotowy na Początku Iteracji
Krótkie iteracja (1-2 tygodnie)

Wszystko jest priorytetyzowane
„Służące” kierownictwo
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rytecie i natychmiast tworzy pary, by je
zaimplementować i przetestować przed
przystąpieniem do następnej Story. Jest
to w przeciwieństwie do zespołów Agile, gdzie każdy indywidualny członek
zespołu przypisuje Story do siebie i
pracuje nad nią głównie samodzielnie
przez większość iteracji – tylko by zalać
QA na koniec i pozostawić Story do przeniesienia i nie dokończone oprogramowanie na koniec iteracji.
Użycie solidnych praktyk inżynierskich
to kolejna rzecz, która składa się na
zespoły nadproduktywne. Poniższa lista
to główne praktyki inżynierskie, które
przyswajają zespoły:
• Ciągła integracja – automatyczne tworzenie nowego builda, który
przechodzi wszystkie testy jednostkowe
po każdej zmianie w systemie.
• Automatyczne testowanie jednostkowe
– automatyzacja testów pisanych przez
programistów, które wykonywane są
szybko celem upewnienia się, że zmiany
wykonane w systemie są ukończone w
bezpiecznych krokach.
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• Automatyczne testy akceptacyjne –
automatyzacja testów) pisanych przez
QA wykonywanych na żądanie i w trybie

nocnym (automatyczna regresja) celem
uprawnienia się, że zmiany wykonane
w systemie nie zepsuły poprzedniej
funkcjonalności.

mierze darmowe) do implementacji
owych praktyk w nowoczesnych technologiach takich, jak Java, .NET, Ruby
i wiele innych.

• Wydania „Push-Button” – praktyka
bycia zdolnym do wykonania jednej komendy celem kompletnej instalacji ostatniego stabilnego builda w określonym
docelowym środowisku bez interwencji
człowieka. Automatyzacja wszystkiego
znacznie redukuje koszty ogólne i daje
więcej czasu na produktywną pracę.

Dwie praktyki, które zdają się dawać najszybsze korzyści dla uzyskania hiperproduktywności to upewnienie się, że
oprogramowanie jest skończone na
koniec iteracji oraz zapewnienie, iż backlog jest gotowy na początku iteracji. Jest
to często trudne dla nowych zespołów
Agile, ale kluczowe jest upewnienie się,
że na koniec każdej iteracji masz:

• Refactoring – praktyka używana wraz z
testowaniem jednostkowym, której celem
jest wykonywanie zmian strukturalnych
w oprogramowaniu bez modyfikacji
zewnętrznych cech. Jest to realizowane
jako część ewolucji architektury jako
developmentu poprzedzającego każdy
Sprint.
Inne praktyki, takie jak wykorzystanie
developmentu opartego na testach
(ang. test-driven development, http://
en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development ) i implementacji w pionowych
kawałkach (ang. implementing in vertical
slices, http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_slice) równie dobrze się nadają, ale
te są jednymi z najważniejszych. Obecnie istnieją narzędzia (w przeważającej

1. Działające oprogramowanie, które
jest prezentowane kierownikom
2. Wszystkie testy jednostkowe i akceptacyjne wykonane z wynikiem pozytywnym
3. „Produkt potencjalnie gotowy do dostarczenia”
Powyższe jest często określane jako
„done-done”. Podczas gdy wdrożenie
tego na produkcję pochłania dodatkowe
zasoby (lub wkład finansowy, jeśli jesteś
dostawcą), oprogramowanie jest w stanie, w którym może to być zrobione.
Zespoły hiper-produktywne osiągają ten
stan na końcu każdego Sprintu i dlatego
zawsze dostarczają na czas.
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Odpowiednikiem tego, że oprogramowanie jest skończone, jest zapewnienie małej ilości zakłóceń. To z kolei
pomaga upewnić się, że backlog jest
gotowy przed startem iteracji. Co oznacza, że każda Story zaplanowana na
nadchodzącą iterację jest gotowa:
1.Nadchodzące Story są zidentyfikowane, mają określone priorytety i są oszacowane
2.Wszystkie kryteria akceptacji są
określone i przedyskutowane z klientami,
programistami i testerami (często tylko
przez kierownika – nie cały zespół)
3.Programiści,
analitycy
i
testerzy przedyskutowali Story przez
rozpoczęciem developmentu celem
ujawnienia wszystkich szczegółów i upewnienia się, co do spójnego rozumowania w tej materii.
Jeśli stosuje się krótkie iteracje (1-2
tygodniowe), ta praktyka staje się
koniecznością,
ponieważ
każde
opóźnienie – nawet kilkugodzinne –
może wpłynąć na możliwość ukończenia
Story w ramach danego Sprintu.
Mniejsze detale mogą być opracowane w ramach Sprintu, upewniając się,
że wszystkie scenariusze (pozytywne i
negatywne) zostały przemyślane z góry
i inne ważne szczegóły muszą być wypracowane z wyprzedzeniem.

się do pokazania postępu, jaki robi zespół
w finalizowaniu Story w trakcie wydania i/lub Sprintu. Takie „grzejniki informacji” (ang. Information radiator, http://
c2.com/cgi/wiki?InformationRadiator )
pomagają osiągnąć częstą komunikację
i współpracę w finalizowaniu Story
za pomocą prostego komunikowania
kluczowych informacji do wszystkich członków zespołu. Jednak ponad
narzędziami, głównym celem częstej
komunikacji i współpracy jest upewnienie się, że zespół wspólnie pracuje nad
problemami i odkrywa trudności z wyprzedzeniem – celem budowania drogi do
szybkiej implementacji Story. Codzienne
spotkania (ang. Daily stand-up meeting,
http://www.mountaingoatsoftware.com/
scrum/daily-scrum ), programowanie
w parach (http://en.wikipedia.org/wiki/
Pair_programming ) i narzędzia takie jak
Wiki, komunikatory internetowe i ciągła
integracja przyczyniają się do zapewnienia, że zespoły mogą pracować szybko,
z niewielką liczbą przeszkód i szerokimi
kanałami komunikacji.

Story, które nie przejdą listy kontrolnej
„stanu gotowości” na początku iteracji, po prostu nie są planowane. Takie
podejście zapewnia, że zespół pozostanie w pełni produktywny podczas
danej iteracji i nie będzie trwonić czasu
na czekania na decyzje, które mogłyby
zostać podjęte z wyprzedzeniem. Jednak korzyścią
krótkich iteracji jest
szybka informacja zwrotna od klienta,
walidująca poprawność kierunku, w
którym podąża zespół. To, wraz z tempem zespołu osiągniętym w danym stanie, pracując w krótkich, zdefiniowanych
krokach, pomaga zespołom opracować
rytm dla ich dewelopmentu.

Aby zapewnić najszybszą implementację
każdego nowego Story, zespoły hiperproduktywne praktykują natychmiastowe
łączenie się w pary, kiedy rozpoczynają
jakiekolwiek nowe Story. Co oznacza,
że dwóch programistów pracuje razem
(ramię w ramię) na jednym komputerze
celem implementacji tego Story. Podobnie jak linia lotnicza ma pilota i drugiego
pilota/nawigatora, dwóch programistów
może pracować o wiele szybciej jako
„jednostkowy zespół”, niż gdyby to robili niezależnie. Po tym jak już zespoły
znajdą rytm programowania w parach,
nie tylko mniej czasu zajmuje tworzenie nowych Story, Story kończone są
szybciej, co umożliwia szybsze iteracje (1-2 tygodniowe). Programowanie
w parach daje pewne korzyści służące
do łagodzenia ryzyka, włączając w to
dzielenie się wiedzą wewnątrz zespołu
i
konsekwentne
implementowanie
konwencji. Ponadto, łączenie się w
pary umożliwia eliminowanie zbytniej
zależności od kluczowych zasobów,
która może mieć negatywny wpływ na
produktywność.

Widzialny postęp jest wtedy, gdy zespół
wywiera nacisk na zespoły Story (http://
w w w. m o u n t a i n g o a t s o f t w a r e . c o m /
scrum/task-boards ) celem pokazania
Story (i zadań) będących obecnie w budowie i ich stanu. Wykresy „Burndown”
(http://www.mountaingoatsoftware.com/
scrum/release-burndown ) wykorzystuje

W ramach każdej iteracji zespół musi
być skupiony na Story i dlatego nie może
być zbyt wielu przeszkód. Obejmuje to
zmiany priorytetów wewnątrz iteracji
lub pojawianie się wielu pozostających
w sprzeczności priorytetów ze strony
udziałowców. Dlatego też zespoły hiperproduktywne zapewniają, że wszyst-

kie zmiany przechodzą przez Product
Ownera (http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/product-owner ) we
właściwym czasie (czyli początku iteracji). Dodatkowo, zespół pracuje
nad upewnieniem się, że zdarzenia
nieplanowane takie jak
przerwy w
produkcji czy problemy są utrzymywane
na poziomie minimum – lub przynajmniej
obsługiwane w sposób minimalizujący
zakłócenia dla całego zespołu. Jednym
z przykładów jest: jeden analityk (i/lub
programista) wykonuje selekcję wszystkich napływających problemów i pracuje
wspólnie z Product Ownerem nad ustaleniem priorytetów tych problemów
uwzględniając inne zaplanowane Story.
Jedną z odpowiedzialności Product
Ownera jest zapewnienie, że wszystko
ma określony priorytet; obejmuje to
Story w ramach backlogu produktowego
(http://www.mountaingoatsoftware.com/
scrum/product-backlog) i backlogu Sprintu (http://www.mountaingoatsoftware.
com/scrum/sprint-backlog ). Postępując
tak, zespół zawsze zna najważniejsze
rzeczy, nad którymi ma pracować w
następnej kolejności; zapewniamy, że
zespół pozostaje skoncentrowany na
tym, co jest najważniejsze.
Ostatnią kluczową praktyką zespołów
hiper-produktywnych jest posiadanie
„służącego” kierownictwa, takiego jak
trener Agile i Product Owner – którzy
oboje służą jako kierownicy zespołu
ale również pracują dla zespołu celem
aktywnego usuwania przeszkód na
drodze do postępu. Ma to efekt nie
tylko w poprawie efektywności zespołu,
ale również pozwala zapewnić utrzymywanie wysokiego morale, ponieważ
zespół może skupić się na dostarczaniu
Story.

Podsumowanie
Razem wzięte, powyższe praktyki –
włączając w to zapewnienie, że każdy
jest przeszkolony w Agile – może
dać potężną korzyść nie tylko dla
produktywności, ale i zadowolenia z
pracy w zespole, który jest zdecydowany. Podczas gdy te praktyki są łatwe
w teorii, zespoły, które ich przestrzegają
osiągnęły historyczną wydajność na
poziomach, które są hiper-produktywne
i daleko przekraczają możliwości ich
kolegów.
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Quality function deployment (QFD) Słuchanie głosu klienta
basic

intermediate
advanced

O autorze:
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Don Clausing otrzymał stopień BS inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie
Stanowym Iowa w roku 1952. Po przepracowaniu 9 lat wrócił na studia i na
Kalifornijskim Uniwersytecie Technologii
(Caltech) otrzymał stopień MS (1962) a
następnie PhD (1966). Pracował w branży prawie 29 lat. Następnie został członkiem MIT (1986 – 2000). Od roku 1975
miał udział w znaczących usprawnieniach
w nowych technologiach oraz rozwoju
produktów, które zwiększyły konkurencyjność wielu komercyjnych branż. Obejmuje to publikację książki „Total Quality
Development - World-Class Concurrent
Engineering”. Druga książka (2004), napisana wspólnie z Victorem Fey nosi tytuł
“Effective Innovation - The Development
of Winning Technologies”.

Autor: Don Clausing

z pola widzenia potrzeby klienta – chyba że mamy zdyscyplinowaną metodę
do prowadzenia nas. Quality Function
Deployment (QFD) jest taką metodą.
QFD stanowi przedmiot wielu książek
i seminariów: czytając dobrą książkę3,
biorąc udział w seminariach oraz – co
najważniejsze – stosując QFD, możesz
poznać wiele szczegółów prowadzących
do osiągnięcia mistrzostwa w używaniu
tego narzędzia.
Naszym celem tutaj jest omówienie głównych punktów procesu oraz dostarczenie

Wprowadzenie
Aby osiągnąć sukces konieczne jest powiązanie wszystkich decyzji inżynierii
systemowej z głosem klienta oraz długoterminowym udoskonalaniem QCD1.
Mimo to, w codziennym podejmowaniu
decyzji, doświadczenie dowodzi, iż zbyt
łatwo można dać się przytłoczyć bardziej
lokalnym, zaściankowym celom2. Oryginalny głos klienta (ang. voice of the customer (VoC)) musi być wprowadzony
horyzontalnie do faz developmentu: planowania produktu, planowania procesów
produkcyjnych, planowania operacji produkcyjnych; po czym wraca do klienta w
postaci nowego systemu. VoC musi być
również wprowadzony wertykalnie – poprzez poziomy systemu. W takiej ilości
kroków dewelopmentu, łatwo jest stracić

Rysunek 1 Kontekst QFD

rozszerzonego poglądu na QFD, które
najlepiej spełnia potrzeby Inżyniera Systemowego.
Skupmy się na QFD celem powiązania
go z procesem RCI4. Fragment Rysunku
1 obramowany kolorem czerwonym jest
podstawą QFD. V to głos klienta – bardziej ogólnie, wszystkich udziałowców. E
to oczekiwania danego przedsiębiorstwa
w stosunku do nowego systemu. V oraz
E pokrywają te same informacje, lecz V
wynika z głosu klienta, natomiast E – to
język przedsiębiorstwa. T oznacza, iż
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wykonamy tłumaczenie z względnie jakościowego języka klienta na bardziej
ilościowy język inżynierii przedsiębiorstwa. Doświadczenie pokazuje, że takie
tłumaczenie może wprowadzić poważne
zniekształcenia, o ile nie wykonamy go
bardzo starannie.
Zanim przejdziemy do kolejnych rzeczy,
wyjaśnijmy pokrótce resztę Rysunku 1.
F to funkcje inżynierskie, jakie są zwykle
wykonywane w analizie funkcjonalnej:
np. inżynieria wartości. A oznacza, iż
oczekiwania E mogą być również widziane jako wzmocnienia funkcji F. Więcej o
tym w dalszej części artykułu.
TSP to planowanie oparte na technologii (ang. Technology-Source Planning),
natomiast RM to macierz ponownego
użycia (ang. Reusability Matrix). To planowanie nowej technologii oraz ponowne użycie zwykle jest postrzegane jako
część architektury systemów i nie będzie
przedmiotem dyskusji niniejszego artykułu.
H odnosi się do wymagań przekazanych
z wyższych poziomów systemu. Więcej o
tym – w dalszej części.
Cały proces QFD jest realizowany przez
zespół QFD, zwany również zespołem
developerskim. Taki zespół składa się ze
wszystkich odpowiedzialnym za rozwój,
dostarczenie i serwisowanie systemu.
Zespół ten często określa się mianem
zespołu wielofunkcyjnego, ponieważ jego
członkowie reprezentują wszystkie kluczowe grupy funkcjonalne w organizacji
– marketing, architekturę i projektowanie,
produkcję i usługi. Dla dużych systemów
wiele z wymienionych tu głównych funkcji
jest wielofunkcyjnych samo w sobie, tak
więc decyzja o uczestnictwie w takim krytycznym zespole QFD musi być podjęta
ze szczególną ostrożnością.
Quantum chromodynamics
Zobacz notatkę QCD dla sesji 1 niniejszego kursu.
3
Polecamy “Quality Function Deployment: How to
make QFD work for you”, autorstwa Lou Cohen,
Prentice Hall/Addison-Wesley, 1995.
4
Rapid COTS (Commercial-Off-the-Shelf) Insertion
1
2

Dom jakości
Przejdźmy do bardziej szczegółowego opisu elementów QFD. W tym celu
spójrzmy na Rysunek 2. Widzimy na nim
diagram, na którym każdy prostokąt (i
trójkąt) reprezentuje zadanie lub krok w
procesie uzgadniania potrzeb klienta z
oczekiwaniami technicznymi. Trójkąt na
szczycie diagramu jest w rzeczywistości

Rysunek 2 Dom jakości
macierzą, przyciętą wzdłuż przekątnej i
obróconą o 45 stopni. Kompletny wykres
planowania na Rysunku 2 ewoluował w
ciągu kilku lat i po ukończeniu przybrał
postać podobną do domu: stąd nazwa
„Dom jakości”. Obecnie diagram wygląda
jak dom, elementy, z których się składa
to pokoje. Zróbmy zatem wycieczkę po
Domu jakości.
Pokój 1 jest nazwany V – głos klienta. VoC
jest reprezentowany przez hierarchiczne
zorganizowaną listę potrzeb klienta, z
których każda wyraża potrzebę lub żądanie dotyczące systemu we własnym
języku klienta. Przykłady takich potrzeb:
„Lot na jednym silniku”, „Cicha jazda”.
Potrzeby wyrażone w Pokoju 1 są tylko
jakościowe. Nie jest możliwe określenie
relatywnej ważności owych potrzeb tylko
na podstawie wywiadów. Praca wykonana w Pokoju 4 – Dane rynkowe – umożliwi zespołowi uporządkowanie i uszeregowanie tych potrzeb5.
Potrzeby są gromadzone zwykle jako
wynik dogłębnych wywiadów z klientem,
nagrywanych i zapisywanych. Zapisy są
analizowane przez członków zespołu,
którzy następnie identyfikują i wyodrębniają te wypowiedzi klienta, które reprezentują potrzeby.
Zespół QFD musi wyodrębnić prawdziwe

potrzeby klienta z możliwych rozwiązań
lub projektów, mających na celu spełnienie tych potrzeb. Dobry zestaw potrzeb
będzie niezależny od rozwiązań dla spełnienia tych potrzeb. Przykładowo, jeżeli
podczas wywiadu klient prosi o siedzenia z dwoma milimetrami wyściółki, prowadzący wywiad rozpozna, iż nie jest to
potrzebą w ogóle: jest natomiast próbą
rozwiązania przez klienta nieokreślonej
potrzeby. Prowadzący wywiad zapyta
zatem: „Jeśli będziesz miał 2 milimetry
wyściółki, jaka będzie z tego korzyść?”.
Wyjaśnienie klienta, dlaczego wyściółka jest pożądana, będzie prowadzić do
prawdziwej potrzeby – w tym przypadku
do „Nie obciążania mięśni podczas długiej jazdy”. Zauważ, iż jest to przykład na
nie wprowadzenie w błąd poprzez wstępne deklaracje jakościowe klienta.
Pokój 2, określony jako E, trzyma w kolumnach oczekiwania techniczne zespołu developerskiego. Dobre oczekiwania
są wyrażone w mierzalnych pojęciach.
W idealnej sytuacji, pomiar leży na całej długości pewnego kontinuum. W tym
kontinuum będzie istniało miejsce, które
reprezentuje idealne wykonanie danego
oczekiwania. Najlepsze wykonanie może
leżeć w nieskończoności („Większe jest
lepsze”), w punkcie zero („Mniejsze jest
lepsze”) lub w określonej wartości („Nominalne jest najlepsze”). Ponieważ ze-
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spół może nigdy nie być w stanie (lub
nawet chcieć) osiągnąć takich idealnych
wartości, kategorie te dostarczają kierunku, który będzie krytyczny dla ustalenia
znaczących wymagań systemowych.
Połączenie pomiędzy V oraz E jest macierzą translacji, określoną jako 3 (T).
Każda komórka w tej macierzy odpowiada jednemu wierszowi (potrzebie) i jednej kolumnie (oczekiwaniu). Zespół QFD
musi podjąć decyzję, do jakiego punktu
rozszerzać wykonanie danego oczekiwania, by system spełniał określoną potrzebę. Ten wpływ jest wyrażony liczbowo.
Jednym z głównych zadań w QFD jest
wykonanie takiego procesu dla wszystkich komórek w macierzy translacyjnej, a
co za tym idzie – ocena wszystkich możliwych powiązań pomiędzy oczekiwaniami a potrzebami. Po wykonaniu tego (i
po ukończeniu Pokoju 4) można przejść
do określania priorytetów oczekiwań – co
umożliwi rozsądny kompromis podczas
fazy szczegółowego projektowania systemu.
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Pokój 4 dostarcza ilościowych analiz potrzebnych do uporządkowania potrzeb
w Pokoju 1. Pokój 4 ma kilka kolumn, z
których każda zawiera wyniki różnych
typów analiz ilościowych potrzeb. Zwykle
kolumny te prezentują wyniki badań pochodzące od wielu klientów, a mierzące
relatywną ważność potrzeb klientów oraz
ich aktualny poziom satysfakcji z obecnie
istniejących w firmie systemów i z systemów konkurencyjnych.
Inne kolumny zawierają wykonane
przez zespół oceny strategiczne. Wyniki wszystkich kolumn są składają się na
jedną liczbę, zwaną wagą wiersza – reprezentującą względną ważność każdej
potrzeby. Pozostałe pokoje to repozytoria
innych kluczowych typów informacji, które budują proces wymagań.
• Pokój 5 prezentuje priorytety oczekiwań
w oparciu o wagi wierszy z Pokoju 4 oraz
wpływy z Pokoju 3. Celem tego jest uzyskanie sum ważonych dla każdej kolumny (dla każdego oczekiwania).
• Pokój 6 analizuje wzajemne interakcje
oczekiwań.
• Pokój 7 prezentuje wyniki technicznego benchmarkingu (porównania równych
sobie produktów konkurencji)
• Pokój 8 prezentuje docelowe wartości
dla każdego oczekiwania – w oparciu o
wszystkie informacje w pozostałych pokojach.

Implementacja QFD w opisany wyżej
sposób wymaga sporo pracy. Korzyści
wykonywania tej pracy są jednak znaczne. Po pierwsze, cała praca jest wykonywana przez zespół kluczowych developerów. Podczas gdy zespół zmaga się
z nieodzownymi różnicami poglądów i
sprzecznymi interpretacjami macierzy
QFD , jego członkowie skupiają się na
wspólnym zrozumieniu potrzeb klienta i
na wymaganiach systemowych. To daje
wspaniałe efekty. Wynikiem jest bardziej
spójne podejmowanie decyzji i bardziej
efektywna praca na każdym kroku rozwijania systemu. Krytycznym elementem
sukcesu jest świadomość zespołu inżynierskiego, iż ich system będzie dobrze
przyjęty przez potencjalnych klientów
– oraz dlaczego będzie dobrze przyjęty. Praca nad Domem jakości daje takie
przekonanie.
Po drugie, struktura QFD promuje systematyczną analizę wielu wejść.
W końcu, proces QFD wprowadza
„mapę” do prowadzenia zespołu w trakcie najbardziej dalekoidącej fazy rozwoju
systemu: fazy wymagań.
Przejdźmy teraz do szczegółów operacyjnych.
Czasem klienci dostarczają liczb, lecz zwykle to zespół inżynierii systemowej powinien skoncentrować
sie na jakościowych deklaracjach potrzeb klienta.
Będzie to później wyrażane ilościowo przez benchmarking oraz inne informacje rynkowe.
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Jądro Domu Jakości
Jądrem Domu jakości (ang. House of
Quality (HoQ)) w QFD jest kombinacja
Potrzeb Klientów, Charakterystyk Inżynierskich oraz Powiązań pomiędzy nimi.
Ważne jest, by wiedzieć, iż zarówno
Potrzeby Klientów, jak i Charakterystyki
Inżynierskie są wymaganiami lub specyfikacjami, które system produktowy musi

spełniać. Tym, co wyróżnia obie te rzeczy
jest fakt, iż Potrzeby Klienta wyrażane są
w języku klienta, natomiast Charakterystyki Inżynierskie – w języku korporacji
dostawcy systemu. Klasycznym błędem
jest używanie kolumn (Charakterystyki Inżynierskie) do prezentowania odpowiedzi
projektowych. Jest to przedwczesne. W
pierwszej kolejności – zanim zaczniemy
określać odpowiedź projektową – musimy zdefiniować potrzeby w technicznym,
korporacyjnym, języku. Podstawa HoQ
jest przedstawiona na Rysunku 3.
Do określania Potrzeb Klienta oraz Charakterystyk Inżynierskich stosuje się wiele różnych odmian słów. Istotnym wyróżnikiem jest - jak już wspomniano - to, iż
Potrzeby wyrażane są w języku klienta,
a Charakterystyki – w języku dostawcy.
Potrzeby Klientów są mierzone za pomocą odpowiedzi klienta. Charakterystyki
Inżynierskie są mierzone za pomocą testów technicznych. Macierz relacji umożliwia dopasowanie właściwych testów
technicznych do odpowiednich Potrzeb
Klienta. Dla bardzo prostych produktów,
Rysunek 3 jest wystarczającą definicją
podstawy HoQ. Wykonaj badanie rynku,
wprowadź 5-15 ważnych potrzeb w wier-

Rysunek
3 Podstawa Domu
Jakości
(HoQ)

Inżynieria oprogramowania
Metoda KJ
Metoda KJ została opracowana przez
Jiro Kawakita (KJ), japońskiego antropologa, w latach 1950. W późniejszym
okresie metoda została przeniesiona do
świata biznesu i była w nim z sukcesem
wykorzystywana przez wiele lat.
Podstawową koncepcją jest zapisanie
każdej potrzeby w notatniku lub na karcie, a następnie przymocowanie do dużego arkusza papieru na ścianie. Po tym
zespół sortuje owe potrzeby na grupy –
przemieszczając poszczególne kartki6.
Jeśli to możliwe, dobrze jest zaangażować w to klienta.

sze, znajdź odpowiednie charakterystyki
inżynierskie, które mogą dostarczyć kierunków rozwiązań technicznych i pokaż
relacje między nimi. W tej najprostszej
postaci, macierz Relacji jest diagonalna
– jedna Charakterystyka Inżynierska odpowiada jednej Potrzebie Klienta. Kiedy
produkt jest tak prosty – to jest wszystko,
co stanowi podstawę HoQ.
Jednakże wiele produktów jest o wiele
bardziej złożonych, by zastosować takie uproszczone podejście. Może istnieć
wiele tuzinów, nawet setek Potrzeb Klientów. Dodatkowo, potrzeby pozyskane od
klientów mogą być dezorientującą tablicą
– obejmującą „rodziców” i „dzieci” (z których niektóre to podzbiory innych), wymagających dalszego wyjaśnienia. Dlatego też należy uzyskać więcej potrzeb
– by mieć jasne wskazówki w planowaniu
nowego produktu.

Przykładowo, może istnieć 50 potrzeb.
Można je zorganizować w 15 grup drugiego poziomu. Te z kolei można zorganizować w cztery grupy trzeciego poziomu.
Z takimi liczbami zespół zwykle decyduje
się rozpocząć pracę na wymaganiach
drugiego poziomu. Piętnaście potrzeb
to ilość, z którą można pracować – 50 to
zwykle za dużo. To rozwiązuje problem
pierwszego wyzwania – zbyt wielu potrzeb.
Grupy powinny rozwiązywać również
problem „rodziców” i „dzieci”, które na początku są pomieszane. Teraz będą one
na różnych poziomach diagramu KJ.
Wiele zespołów robi nieco mniej, niż
opisane powyżej – przemieszcza kartki
z potrzebami celem uformowania grup.
Tworzy to spokrewnione grupy, co jest
również akceptowalne i można to okre-

ślić metodą pokrewieństwa. Ta metoda
nie umożliwia jednakże osiągnięcie rezultatów, jakie można uzyskać poprzez
metodę bardziej rozwiniętą.
Dobre podsumowanie metody KJ można
znaleźć w książce Shiba, Grahama oraz
Waldena [1993]. Przedstawiają oni sześć
głównych kroków:
1. Ustalić temat
2. Zapisać i zrozumieć dane
3. Pogrupować podobne dane
4. Nazwać grupy
5. Rozmieścić grupy i pokazać relacje
między nimi
6. Zagłosować na najważniejsze kwestie
niskiego poziomu i opracować wnioski
W jednej w wersji (książki) istnieje łącznie
19 kroków. Tego właśnie uczy prof. Shiba
na MIT oraz w pracy w Centrum Jakości
Zarządzania (ang. Center for Quality of
Management). Amerykanie mają tendencję do reakcji typu: proces z 19 krokami
to zbyt szczegółowy rygor. Jednakże,
użycie owych 19 kroków przynosi wyniki,
które są daleko do przodu w porównaniu
z tym, co moglibyśmy osiągnąć poprzez
proste przemieszczanie kart w nieuporządkowany sposób.
Obecnie można wykonać to elektronicznie, jednak
dynamika socjalna drastycznie się zmieni.
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Diagram Kano
Kano wykazał, że nie wszystkie potrzeby klienta są tego samego typu. Istnieją
raczej trzy bardzo różne typy. Takie roz-

Potrzeby Klienta (Pokój 1)
Potrzeby klientów są rozwijane poprzez
badania rynku. W tę czynność zwykle
angażowani są niektórzy z działu technicznego dostawcy IT. Zakładamy tu, iż
badania takie są wykonane dobrze i zaczynamy od potrzeb odpowiednich dla
klientów. Z potrzebami wiążą się trzy wyzwania: (1) przytłaczająca liczba potrzeb,
(2) aspekt „rodziców” i „dzieci” oraz (3)
różne typy potrzeb. Istnieją dwie metody,
stosowane od długiego czasu i będące
obecnie najlepszą praktyką rozwiązania
powyższych wyzwań. Są to: Metoda KJ,
odpowiednia dla rozwiązania wyzwań (1)
i (2), oraz charakterystyka Kano, używana na potrzeby problemu (3).

Rysunek 4 Diagram Kano - trzy typy potrzeb.
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Charakterystyki
(Pokój 2)

Przypis redakcji:
Niektóre polskie źródła podają następującą definicję diagramu Kano:

inżynierskie

Są to kolumny w HoQ, techniczne odpowiedniki potrzeb klienta. Stanowią one alternatywne deklaracje wymagań system,
jednak nie mówią jeszcze nic o projekcie
oprogramowania. Taka forma wymagań
jest techniczna i mierzalna. Ma dwa źródła: (1) odpowiedzi na potrzeby klienta
oraz (2) wzmocnienie funkcji systemu.

Odpowiedzi techniczne
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1 – charakterystyki produktu uważane za oczywiste i zrozumiałe same przez się,
2 – charakterystyki oczekiwane i wyrażane przez klienta,
3 – charakterystyki innowacyjne, których „odkrywanie” przynosi klientowi
szczególną satysfakcję i które są szczególnie atrakcyjne

różnienie jest kluczowe dla efektywnego
użycia HoQ.
Typem potrzeby najczęściej rozważanej
w HoQ jest satysfakcja liniowa (ang. Linear satisfier). Podwojenie osiągnięcia,
podwaja satysfakcję: przykładem jest
średnie spalanie paliwa w samochodzie. Natomiast przykładem potrzeby
typu musi mieć jest hamulec. Samochód
musi mieć hamulce. Jednakże w rozwoju
technologii samochodowej zaszły bardzo
znaczące postępy odnośnie hamulców.
Tak więc nawet dla funkcji, które system
musi mieć, istnieje nadal możliwość konkurencyjnej przewagi.
„Zachwycacz” (ang. Delighter) to funkcja,
której klient nie oczekiwał i jest zachwycony jej odkryciem. Czasem cały produkt jest „zachwycaczem” – jak stało się
ostatnio z iPodem Apple.
Oczywiście praca zespołu do określenia
liczbowo potrzeb ich odpowiedzi technicznych na nie, musi uwzględniać wymienione różne typy potrzeb. Jeśli brakuje musi mieć, może to przeważyć nad

wszystkimi satysfakcjami liniowymi.
Czasem można stworzyć „zachwycacz” z
wybitnego osiągnięcia wszystkich satysfakcji liniowych. Niektórzy uznają, iż jest
tak właśnie w przypadku iPoda. Jego unikalne cechy, takie jak bardzo mały dysk,
są wysoko ponad skalą satysfakcji liniowej. Ta kombinacja to właśnie „zachwycacz”.

Podsumowanie Potrzeb Klienta
Potrzeby klienta muszą być starannie
ustrukturyzowane zanim podejmiemy
próbę wykonania kwantyfikacji w celu
skupienia uwagi na podzbiorze potrzeb,
które będą najbardziej produktywne w
zwiększaniu satysfakcji klienta. Najbardziej rozwiniętymi metodami strukturalnymi są: metoda KJ oraz diagram Kano.
Kwantyfikacja nieuchronnie oznacza próbę przełożenia ludzkich odczuć i języka
na liczby. To zawsze będzie mieć duży
obszar do dalszych badań.

To podejście jest jasne. Weź każdą
potrzebę klienta (na odpowiednim poziomie) i wykonaj “burzę mózgów” w
aspekcie środków technicznych do mierzenia działania systemu, które zapewni
satysfakcję klienta odnośnie wybranej
potrzeby. Następnie opracuj wyniki jako
jedną lub dwie odpowiedzi techniczne,
które najlepiej pokierują projektem. Jako
przykład rozważmy podsystem podawania papieru w kopiarce/drukarce. Zwykle
potrzebą klienta będzie tu: niezawodność. Jedną z odpowiedzi technicznych
jest wskaźnik przestoju. Takie metryki
z biegiem czasu wyewoluowały, by jak
najlepiej spełnić potrzebę, która jest dla
klienta najważniejsza. Na początku metryką taką była ilość przestojów na milion
kopii. Później okazało się, iż tak naprawdę dla klientów ma znaczenie ilość przestojów na tydzień. To stało się odpowiedzią techniczną.
HoQ nie jest końcem sam w sobie. Jest
kluczowym krokiem w określaniu kierunku architektury systemu, włącznie z wyborem technologii. W przypadku podajnika papieru będą to dwie, albo co najwyżej
trzy technologie dostępne dla integracji z
nowym systemem kopiarki/drukarki. Będzie to tani, o małej niezawodności podajnik oraz lepsza technologia podajnika. Jeśli dla podajnika z niskim kosztem
produkcji wskaźnik przestoju na tydzień
jest niższy, niż określona wartość (np. 1
przestój na tydzień) – należy wybrać tańszą opcję. Jeśli kopiarka/drukarka będzie
używana częściej, tak że ilość przestojów
w tygodniu w przypadku taniego podajnika będzie wygórowana – wtedy bardziej
niezawodny podajnik wart jest dodatkowego początkowego kosztu.
To podejście do znajdowania jednej lub
dwóch bezpośrednich odpowiedzi do
mierzenia działania systemu dla każdej
potrzeby klienta jest zawsze dobrym
punktem wyjścia. Jednakże dla niektó-
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rych typów potrzeb to nie wystarcza.
Weźmy słynny przypadek zapobiegania
rdzewieniu Toyoty w latach 1970. Potrzeby klientów (potrzeby trzeciego poziomu)
były następujące:

Przychodzi to w dwóch częściach. Pierwsza część to główny cel funkcji. Wszystkie funkcje przekształcają i/lub przenoszą energię, materiał, geometrię oraz/lub
sygnały.

• Zapobieganie rdzewieniu podczas dowolnego stylu jazdy
• Zapobieganie rdzewieniu
podczas
wszystkich trybów jazdy
• Zapobieganie rdzewieniu w każdych
warunkach utrzymania samochodu
• Zapobieganie rdzewieniu w każdych
naturalnych warunkach
• Zapobieganie rdzewieniu w każdych
warunkach jazdy
• Zapobieganie rdzewieniu w każdych
warunkach drogowych

Drugą częścią są rozszerzone wymagania powiązane z każdą funkcją. Jeśli
określimy, że funkcją jest robienie kopii,
mamy na myśli to, iż kopia powinna zostać zrobiona za określony koszt, bezpiecznie, zgodnie z wszystkich regulacjami socjalnymi etc. Clausing i jego
studenci stworzyli następującą listę dla
wzmocnienia funkcji (A na Rysunku 1):

Co oznacza każdy z powyższych punktów, zostało opisane na pozostałych
dwóch, bardziej szczegółowych, poziomach. Odpowiedzi techniczne znajdowały się w następujących kolumnach:
• Zapobieganie rdzy na krawędziach
• Zapobieganie rdzy na łączeniach
• Unikanie rdzy powodowanej przez wadliwe części
•Wprowadzenie farb przeciwkorozyjnych
• Ochrona przeciw dziurom korozyjnym
• Ochrona przeciw plamom rdzy
Następnie wykonano świetną pracę stosując QFD do wbudowania powyższych
cech w projekt, a później w produkcję.
Zauważ, iż mimo że jest 6 potrzeb klienta
i 6 charakterystyk inżynierskich, nie ma
mowy o dokładnym dopasowaniu „jedendo-jednego”. Szczegółowe relacje pomiędzy wierszami i kolumnami nie są w
tym przypadku istotne. To, co jest ważne
to pokrycie. Czy charakterystyki inżynierskie pokrywają wszystkie potrzeby?

1. Jednoznaczne wymagania klienta
1.1.Koszt
1.2. Rozmiar
1.3. Masa
1.4. Wygląd
1.5. Odczucie
1.6. Smak
1.7. Zapach
1.8. Dźwięk
1.9. Oczekiwania odnośnie długości „życia”
1.10. Koszt utrzymania
1.11. Zakres operacyjny
2.Domniemane wymagania klienta
2.1.Wytwarzanie, dystrybucja, serwisowanie
2.1.1. Wymiary
2.1.2. Osiągalne tolerancje
2.1.3. Pakowanie
2.2. Bezpieczeństwo, ergonomia, potrzeby ukryte
2.2.1.Bezpieczeństwo operacyjne
2.2.2.Bezpieczeństwo środowiskowe
2.3.Regulacje rządowe

2.3.1.Regulacje E.P.A.
2.3.2.Regulacje F.D.A.
Widzimy, że są to te typy charakterystyk,
które wchodzą do kolumn HoQ. Dlatego
też zespół może je przejrzeć, by pomóc
sobie wygenerować kolumny w HoQ.
Jednak większość z tych charakterystyk
okaże się nie dość ważna dla HoQ. Nie
pomogą one podejmowaniu późniejszych
decyzji o architekturze systemu. Będą
zamiast tego ujęte w standardowych testach i inżynierii opartej na wiedzy.
Przedstawia to Rysunek 3.
Rysunek 5 pokazuje, że kolumny w HoQ
mogą być postrzegane jako pochodzące
z obu wierszy oraz z wzmocnienia funkcji
systemu

Macierz relacji (Pokój 3)
Macierz relacji stanowi formalną analizę
powiązań pomiędzy potrzebami klienta
(wiersze) a charakterystykami inżynierskimi (kolumny) w HoQ. Jednakże – jak
już zostało opisane – powiązania te zostały już dostatecznie rozważone podczas tworzenia wierszy i kolumn, szczególnie kolumn. W wielu przypadkach nie
będzie już wiele do zrobienia.
Widzieliśmy już w przykładzie „przeciwdziałania rdzy”, że względna ważność
sześciu charakterystyk inżynierskich nie
była znacząca. Wszystkie sześć było
ważne i musiały być poprawnie rozwiązane. Decyzją „wagową” była praca nad
zapobieganiem rdzewieniu – co było kie-

Analiza funkcjonalna
Charakterystyki inżynierskie mogą zostać
wyodrębnione z funkcji (F na Rysunku 1),
które system ma wykonywać. Nie jest
to alternatywą dla określania odpowiedzi technicznych na podstawie potrzeb
klienta, lecz raczej dodatkowy sposób
dostarczenia pewnego poglądu. Funkcje
są zwykle określane w formie czasownika i rzeczownika, na przykład robić kopię.
Clausing [1989,1993] oraz jego studenci
[Pandey 1991, Sontow 1992] oraz Pahl
iBeitz [1984, 1996] wykazali, że istnieje
generyczne (rodzajowe) wzmocnienie lub
rozszerzenie powiązane z każdą funkcją.

Rysunek 5 Poszerzenie funkcji w charakterystyki inżynierskie
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rowane przez benchmarking konkurencyjny i reakcje klienta.
HoQ nie jest końcem sam w sobie. Jest
ważnym krokiem w rozwijaniu planu ataku rynkowego (ang. Market-attack Plan
(MAP)). Celem tego jest zaplanowanie
nowego systemu, który będzie miał konkurencyjne korzyści. Dom Jakości jest
głównym krokiem w identyfikacji charakterystyk, które wprowadzą owe korzyści. Dla przykładu, projekt zapobiegania
rdzewieniu przyniósł Toyocie potężne
ulepszenia w stosunku do poprzednich
pojazdów i przekształcił zapobieganie
rdzewieniu z konkurencyjnej wady w
konkurencyjną przewagę Toyoty.
W macierzy relacji chcemy uniknąć nadmiernej analizy, która nie może pomóc
zespołowi w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Kiedy w tworzeniu MAP kieruje
nami rola Domu Jakości, wtedy możemy
włączyć do analizy tylko te charakterystyki, które są kluczowe dla sukcesu.

Obecna praktyka
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Najlepszą aktualną praktyką jest używanie 9, 3, 1 oraz 0 w komórkach macierzy
relacji do kwantyfikacji powiązań pomiędzy charakterystykami inżynierskimi a
potrzebami klienta. (Komórki pozostawione jako puste to 0 – lub dokładniej,
nieistotne powiązania).
Nieliniowa (geometryczna) sekwencja
liczb 9, 3 oraz 1 kładzie nacisk na względną ważność najistotniejszych charakterystyk. To właśnie jest główny powód użycia takiej skali powiązań.
Inżynierowie są dobrzy w wynajdywaniu
wielu powiązań. Problemem jest wypełnienie macierzy powiązań symbolami –
takimi jak 9, 3 i 1. Obowiązuje tu zasada,
że co najwyżej 1/3 komórek powinna być
wypełniona. Więcej sugeruje, iż pojawiło
się za dużo „płotek” w identyfikacji powiązania.

klienta. Konflikty pomiędzy charakterystykami inżynierskimi są określone na „strychu” Domu Jakości, gdzie zdefiniowane
są zarówno pozytywne (synergiczne), jak
i negatywne (antysynergiczne) pary charakterystyk inżynierskich.
Wagi te są określane przez wielofunkcjonalny zespół developerski, przy użyciu
ich najlepszego osądu. Badacze rynku czasem używają metody ilościowej,
zwanej analizą połączoną (ang. Conjoint Analysis) [Urban i Hauser 1993]. W
metodzie tej zdefiniowane i opisane jest
wiele wersji systemu, na papierze lub w
komputerze, dostępnych również online.
Poprzez analizowanie odczuć klienta w
odpowiedzi na różne zestawy cech systemu, pozyskiwana jest ilościowa informacja o macierzy relacji.
Macierz relacji jest stosowana do obliczania względnej ważności charakterystyk inżynierskich. Ważność każdej potrzeby jest mnożona przez wagę relacji,
po czym wszystkie komórki w kolumnie
są sumowane i w efekcie dają wskaźnik
danej charakterystyki inżynierskiej. Jednakże są jeszcze inne czynniki mające
wpływ na decyzję o tym, które charakterystyki podkreślać.

Ilościowe dane rynkowe
(Pokój 4)
Każda potrzeba klienta jest określana
przez coś więcej, niż jej ważność. Prezentuje to Rysunek 6.
Jako dodatek do odczuć klienta co do
ważności potrzeb, głównym czynnikiem
w decydowaniu o nowym produkcie jest

sytuacja konkurencyjna. Macierz relacji
służy do przekształcenia tej sytuacji we
wskaźniki konkurencyjne charakterystyk
inżynierskich w oparciu o odczucia klientów. Jest to następnie porównywane z
aktualnymi ocenami technicznymi, prezentowanymi w jednym z niższych pokojów HoQ. Wreszcie, wszystkie informacje
są używane do obliczenia wag wierszy
a następnie znormalizowanych wag dla
każdej potrzeby klienta. Macierz relacji
jest następnie wykorzystywana do przełożenia tego na wytyczne do charakterystyk inżynierskich.
Głównym celem pracy w Pokoju 4 jest
identyfikacja punktów sprzedaży, które
spowodują, iż system będzie atrakcyjny
dla potencjalnych klientów. Taka przewaga konkurencyjna jest kluczowa dla dochodu i zysku przedsiębiorstwa.

Priorytety (Pokój 5)
W Pokoju 5 obliczana jest względna ważność każdej charakterystyki inżynierskiej
(kolumny). Wynika to z informacji umieszonych w Pokoju 4 oraz z macierzy relacji. Zespoły developerskie systemu nie
mogą pozwolić, by punkty priorytetów w
Pokoju 5 doprowadziły do paraliżującej
numerologii. Priorytet 100 a priorytet 95 to
nie jest znacząca różnica.
Ważne jest, by znaleźć pewien klaster
potrzeb klienta, przetłumaczony na odpowiednie charakterystyki inżynierskie, które
dostarczą punktów sprzedaży oraz dadzą
przewagę konkurencyjną. Punkty w określaniu priorytetów służą do podejmowania
decyzji jakościowych: ten zestaw cech
produktu da nam zwycięzcę na rynku.

Wykorzystywanie 9, 3 oraz 1 do utrzymania nieliczności macierzy zwykle wystarcza. Wiele zespołów wstawia do komórek
macierzy symbole graficzne – jak okręgi
z cienkim lub grubym obramowaniem lub
koła. W obliczeniach, symbole te mają
przypisane do siebie numery – jak 9, 3 i 1.
Powszechną praktyką jest używanie jedynie pozytywnych relacji pomiędzy charakterystykami inżynierskimi a potrzebami

Rysunek 6 Pokój 4 w Domu Jakości. Według Cohena [1995]
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Korelacje (Pokój 6)
To “strych” Domu Jakości. Każda komórka w tej trójkątnej macierzy jest przecięciem dwóch kolumn (charakterystyk inżynierskich). Tutaj zespół ocenia konflikt,
lub synergię, pomiędzy parami charakterystyk. Szczególnym zainteresowaniem
cieszą się korelacje negatywne (konflikty) – w konfliktach sukces w osiągnięciu
jednej charakterystyki będzie powodował
problemy z inną charakterystyką. Zapewnienie satysfakcji klienta odnośnie obu
takich charakterystyk, będzie wymagać
specjalnej uwagi6.
Czasem można znaleźć sposób obejścia takiego
konfliktu. W innych przypadkach najlepsza będzie
dobrze wyważona wymiana.

6

Techniczne miary porównawcze (Pokój 7)
Pokój ten prezentuje punkty uzyskane z
testów technicznych naszego istniejącego produktu oraz wiodących produktów
konkurencji. Przykładem jest koń mechaniczny. Ważne jest, by zanotować,
czy wyższość testów technicznych jest
odwzorowana w Pokoju 4 na odczucia
klienta co do wyższości produktu. Jeśli
nie – znaczy to, iż testy mierzą raczej to,
czym zainteresowani są inżynierowie, a
nie to, co odpowiada klientowi. Wtedy konieczny jest dalszy rozwój – by uczynić
nasze testy i ocenę rynkową spójnymi.

Cele techniczne (Pokój 8)
To końcowy wynik. Jakie wartości dla
każdej z charakterystyk inżynierskich dadzą nam przewagę rynkową? 300 koni
mechanicznych, 10 lat bez rdzewienia,
jakość obrazu powyżej 93 – to typy decyzji ewidencjonowanych w Pokoju 8.
Zespół musi być przekonany co do oceny,
że osiągnięcie owych celów spełni cele
przedsiębiorstwa dotyczące przychodu i
zysku. Kroki Domu Jakości są prostym
sposobem na to, że zespół osiągnie taką
konkluzję.

Kontekst Domu Jakości
Istnieje kilka typów tworzenia nowego
produktu:
1. Produkt przełomowy
2. Rodzina produktów
3. Ogólne ulepszenie

Rola QFD zmienia się znacznie w zależności od tych typów.

Produkt przełomowy
QFD ma małą rolę w produkcie przełomowym. Taki produkt ma wielką przewagę nad poprzednimi technologami w
kilku charakterystykach. Przykładem jest
kopiarka „ksero”. Kiedy w latach 1930
Chester Carlson ją wynalazł, stworzył
potężną przewagę w trzech charakterystykach: Suchy proces, (2) automatyzacja i (3) dobra jakość kopii. Korzyści te
stworzyły doskonały rynek dla kopiarek
– z korzyścią dla Xerox Corporation w
latach 1960. QFD nie mogło tu pomóc.
Jednakże w miarę jak Xerox rozwijał
swoje kopiarki drugiej i trzeciej generacji
(lata 1960 i 1970), QFD mogło już stanowić duże wsparcie. W praktyce Xerox
zaczął korzystać w QFD w późnych latach 1980.
Ogólnie prawdą jest, iż produkty przełomowe (jak ksero), osiągnęły sukces poprzez zrobienie w nich dużych
usprawnień w dwóch lub trzech charakterystykach. Zespół może skupić się
na tych dwóch lub trzech ulepszeniach
i nie musi polegać na QFD we wspieraniu i balansowaniu 15 czy 20 mniejszych
usprawnień.
Produkty przełomowe zwykle wynikają
z jakiejś głównej inwencji – na przykład
ksero. W następnych częściach artykułu
rozważymy TRIZ, potężne wsparcie dla
inwencji.

Rodzina produktów
Najważniejszym sposobem wykorzystania Domu Jakości jest wsparcie planowania rodziny produktów8. Wielką
innowacją w QFD stał się tu Nadrzędny
Dom Jakości [Clausing i Cohen, 1994,
Cohen 1995]. Kilka produktów w rodzinie
produktów będzie miało Domy Jakości,
ściśle ze sobą powiązane. Kluczowym
względem jest to, że potrzeby klienta i
odpowiadające im charakterystyki inżynierskie są takie same dla wszystkich
segmentów rynkowych, do których kierowana jest rodzina produktów. Różnice
pomiędzy segmentami to względna ważność przypisana każdej charakterystyce
i operacyjność, która będzie konkurencyjna. Do stworzenia specyficznych Domów Jakości dla każdego produktu służy
Nadrzędny Dom Jakości. Jest to przed-

stawione na Rysunku 7. Za publikacjami
Clausinga i Cohena [1994]
„ zespół stworzył podręcznik, który wyjaśnia przyszłym developerom produktów
w firmie, jak dostosować nadrzędny HoQ
do specyficznych segmentów rynku. Od
każdego przyszłego zespołu produktowego oczekuje się określenia względnej
ważności czterech typów klientów oraz
podrzędnych atrybutów klientów dla ich
rynku, wstawienia tych liczb w Nadrzędny Dom Jakości i tym samym określenie
priorytetów mierników operacyjnych dla
ich segmentu rynkowego.
Eksperymentując z pewnymi hipotetycznymi wartościami, zespół określił, że dla
większości przyszłych zespołów developerskich będzie możliwe określenie
małego zestawu mierników wydajności
spoza listy nadrzędnych 150 mierników.
Mierniki te będą kluczowe dla osiągnięcia
sukcesu w określonym segmencie rynkowym. Dlatego Nadrzędny Dom Jakości
będzie źródłem wielu specyficznych dla
rynku Domów Jakości, które będą tworzone przez przyszłe zespoły zajmujące
się segmentami rynkowymi”
Jest to odniesieniem do określonych
case study, dla których Cohen wprowadził kierownictwo QFD.
Clayton Christensen napisał książkę:
“Dylemat innowatora” (ang. The Innovator’s Dilemma) [1997], która stała się
bardzo popularna. Opowiada ona o tworzeniu nowych segmentów rynkowych.
Kiedy możliwości techniczne gwałtownie
rosną, jak to było w przemyśle napędów
dyskowych, który Christensen studiował,
nowe segmenty rynkowe mogą stworzyć,
lub zniszczyć firmę. Nadrzędny Dom Jakości stanowi dobrą analizę do kierowania segmentacją rynkową.
HoQ jest kluczowym elementem w tworzeniu Planu Ataku Rynku (ang. MarketAttack Plan (MAP)) [Holmes i Campbell
2004].
Domy Jakości – Nadrzędny i indywidualne musza być rozważane w szerszym
kontekście – jako element MAP. Cytat z
Holmesa i Campbella:
„Plan strategiczny powinien zawierać
kompletną mapę osiągnięcia sukcesu
w docelowym rynku, może zatem być
nazwany jako Plan Ataku Rynkowego
(MAP). Plan ten jest wyposażony we
wszelkie zasoby: zestaw technologii, pro-
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• Jakim rynkom służymy / jakim możemy
służyć?
• W jakich segmentach możemy efektywnie uczestniczyć?
• Jak duża jest okazja biznesowa?
• Jakie są nasze oczekiwania co do konkurencyjnego środowiska?
• Jaki są nasze kluczowe propozycje
wartości?
• Co będzie głównym kierunkiem rozróżnienia (między nami a konkurencją)?
• Jakie są platformy do adresowania docelowych klientów i rynków?
• Jakie zestawy architektury i technologii
dostarczą takich platform?
• Co będziemy oferować jako rodzinę
produktów i usługi?
• Jak zorganizujemy strategie łańcucha
wartości?
• Jakie zasoby są potrzebne do dostarczenia względem planów produktowych i
strategicznych?
• Jaki jest nasz oczekiwany, zintegrowany wynik biznesowy?
MAP jest kompletnym, zintegrowanym
planem osiągnięcia sukcesu w docelowym rynku. Jak Dom Jakości może
wspomóc tworzenie MAP?
Rozważmy pierwsze cztery pytania:
• W jakim biznesie działamy?
• Jakim rynkom służymy / jakim możemy
służyć?
• W jakich segmentach możemy efektywnie uczestniczyć?
• Jak duże są możliwości biznesowe?
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Rysunek 6 Pokój 4 w Domu Jakości. Według Cohena [1995]
dukty, usługi i łańcuch zdobywania wartości, które są strategicznie dostosowane
do segmentów rynkowych, kluczowe cele
biznesowe i priorytety korporacyjne. Cele
biznesowe, oczekiwane wyniki i plany finansowe dokumentowane są w Planie
Ewidencji firmy.
Z całościową perspektywą biznesową
przenikającą strategiczny front end, firmy
osiągają bardziej efektywną równowagę
pomiędzy nowymi produktami i usługami,
produktami aktualnie rozwijanymi i produktami oraz usługami będącymi już na rynku.
Poprzez konsolidację zespołu produktowego i ogólnego łańcucha wartości w całość,
firmy zapewniają lepsze dostosowanie zasobów i priorytetów w całym przedsiębiorstwie, z portfolio decyzji wykonywanym w
strategicznym front endzie.”

To jest rolą HoQ dla nowych produktów i
rodzin produktów. Wszystkie oceny, spekulacje i propozycje ulepszeń w Domu
Jakości muszą przejść test, który zweryfikuje, czy udoskonalą również MAP.
Koncentrowanie się na Macierzy relacji
(w izolacji od innych czynników) to klasyczny przykład szczegółowego sprawdzania gałązek będąc zgubionym w lesie.
Zmiany w metodologii HoQ będą znaczące tylko wtedy, kiedy prowadzą do innych
Planów Ataku Rynku. Tutaj zaczniemy
od Planu Ataku Rynku i działając wstecz
zidentyfikujemy zmiany w Domu Jakości,
które mogłyby zrobić różnicę.
MAP adresuje następujące pytania [Holmes i Campbell 2004]:
• W jakim biznesie działamy?

Te pytania są adresowane przez Nadrzędny Dom Jakości. Dom Jakości dla
pojedynczego produktu (w braku Nadrzędnego HoQ) prawdopodobnie pozostawi te pytania bez efektywnej odpowiedzi. Aby HoQ był efektywną częścią
MAP, musi być powiązany z Nadrzędnym
Domem Jakości.
Kolejne trzy pytania to:
• Jakie są nasze oczekiwania co do konkurencyjnego środowiska?
• Jaki są nasze propozycje kluczowych
wartości?
• Co będzie głównym kierunkiem rozróżnienia (między nami a konkurencją)?
Te pytania są adresowane w Pokoju 4
Domu Jakości (patrz: Rysunek 4). Kwantyfikacja pomaga przetłumaczyć owe odczucia klienta na cele techniczne projektu i produkcji.
Następne trzy pytania dotyczą architektury systemu:
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• Jakie są platformy do adresowania docelowych klientów i rynków?
• Jakie zestawy architektury i technologii
dostarczą takich platform?
• Co będziemy oferować jako rodzinę
produktów i usługi?
To podkreśla fakt, iż HoQ może być
wskazówką w podejmowaniu decyzji tylko pomiędzy dostępnymi opcjami. Dla
jakiejkolwiek funkcji systemu istnieją
zwykle tylko 2 lub 3 opcje, z których trzeba wybierać. Decyzje te są determinowane przez kilka charakterystyk. Jedynymi
zmianami w HoQ, które musimy rozważyć, są te, które mogłyby zmienić decyzję
dotyczącą systemu.

Ogólne ulepszenie
Doskonałym przykładem ulepszenia rodzajowego jest przykład zapobiegania
rdzewieniu. W tym przypadku Dom Jakości nie był najważniejszym elementem.
Był zastosowany do wsparcia decyzji, by
podjąć znaczny wysiłek w kierunku zapobiegania rdzewieniu. W tym przypadku
większość pomocy ze strony QFD pochodzi z kolejnych macierzy QFD, projektu, produkcji, planowania i operacji
produkcyjnych.
Przypadek zapobiegania rdzewieniu dał
Toyocie olbrzymią przewagę konkurencyjną, ale nie był przełomem. Jak zauważono wcześniej, QFD jest zbędne dla
rozwijania rzeczy przełomowych – takich
jak ksero.
Rodzina produktów to kilka produktów opartych na
znaczących zbiorze wspólnych części. Każdy produkt jest skierowany do innego segmentu rynkowego. Czasem mówi się, że produkty takie są oparte na
wspólnej platformie.

8

Kompletne QFD
Kompletne QFD obejmuje horyzontalne
rozmieszczenie od HoQ do procesów
produkcji, planowania i operacji produkcyjnych. Obejmuje również wsteczne
rozmieszczenie wertykalne – od całego
systemu, do podsystemów oraz do cech
na poziomie części. Rola HoQ w ogólnym
developmencie ujawniona jest przez
kompletne QFD i różni się w zależności
od projektu. Dla ulepszeń rodzajowych,
takich jak zapobieganie rdzewieniu, dodatkowe kroki QFD są często ważniejsze, niż Dom Jakości sam w sobie.

Rysunek 8 Przykład z Domu Jakości
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Rysunek 9 Przykład z rozmieszczenia części
Rozmieszczenie horyzontalne – do poziomu „podłogi fabryki”
Istota rozmieszczenia horyzontalnego
do poziomu „podłogi fabryki” jest przedstawiona na przykładach na Rysunkach
8-11. Przykłady są wzięte z QFD dla zapobiegania rdzewieniu, które było wykonane przez Toyota Auto Body w latach
1970 i przechodzą od głosu klienta na
Rysunku 8 do projektu matrycy (Rysunek
11), która jest stosowana do wytłaczania
arkuszy stali. Uważne przestudiowanie
tych czterech rysunków odsłoni naturę
rozmieszczenia horyzontalnego.
Rysunek 8 pokazuje jedną kolumnę
Domu Jakości. Aby mieć dobrą ochronę
przed rdzewieniem w samochodzie,
konieczne jest zapobieganie rdzewieniu
na końcach arkuszy stali, używanych do
wytworzenia karoserii samochodu.

Zapobieganie rdzewieniu na końcach
zostało zdekomponowanie na trzy wymagania, które pokonają trzy popularne
tryby awarii. Dalej zanotowano, iż za wystarczające do uznania samochodu na
zwycięzcę w ochronie przeciwkorozyjnej
uważane jest nie mniej, niż 30 cykli w odpowiednim teście przyspieszania korozji.
Następnie zanotowano, że kształt „krawędzi” pozostawiony po wytłoczeniu
części metalowych z surowych arkuszy
będzie miał główny wpływ na zapobieganie rdzewieniu.
Rysunek 10 pokazuje geometrię krawędzi, wystarczająco dobrej do uniknięcia
sytuacji, w której ta właśnie krawędź staje się źródłem korozji. Jakościowo rzecz
ujmując – krawędź ma być przytępiona.
Nie powinna być „piórkiem”, które można
łatwo zagiąć lub/i złamać.
Wreszcie, Rysunek 11 przedstawia cha-
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czynnikiem umożliwiającym Toyocie
przebicie się na rynek amerykański.

nej dla określonego projektu.

Rozmieszczenie horyzontalne i wertykalne

Podsumowanie

Tabela poniżej prezentuje rozmieszczenie horyzontalne oraz wertykalne.

Quality Function Deployment (QFD) dostarcza zespołowi inżynierów systemowych metod, które wspierają staranne
wdrożenie głosu klienta do czynności rozwijania systemu. Dostarcza to zespołowi
istotne cele dla wszystkich ich czynności.
Owe jasne cele pomagają wykonać system atrakcyjny dla potencjalnych klientów.

Tabela jest zaczerpnięta z publikacji
Clausinga [1995] i jest wynikiem rozwinięcia poprzedniej publikacji Clausinga
i Pugha [1991]. Przykład dotyczy podajnika papieru dla kopiarki/drukarki. W
tej tabeli rozmieszczenie jest wykonane
horyzontalnie – poprzez etapy określone
przez nagłówki kolumn – oraz wertykalnie, przez poziomy systemu zdefiniowane w nagłówkach wierszy.

Rysunek 10 Geometria “krawędzi”
stalowej tafli, wystarczająca do
przeciwdziałania rdzewieniu
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rakterystyki matrycy, która jest używana
do wytłaczania części metalowych (arkuszy). Jeśli gwintownik ma wartości takie,
jak przedstawione, wtedy krawędź będzie co najmniej tak dobra, jak pokazane
na Rysunku 10.
Teraz od końca – jeśli gwintownik wykonany jest jak na Rysunku 11, wtedy krawędź stalowej matrycy nie będzie gorsza,
niż pokazane na Rysunku 10, co daje w
wyniku zapobieganie rdzewieniu co najmniej tak dobre, jak na Rysunku 9 – a
w wyniku tego wszystkie potrzeby klienta
pokazane na Rysunku 8 będą spełnione. Korzyścią strategiczną będzie to, że
klienci będą preferować nasze samochody, ponieważ mają one świetną ochronę
przed korozją. To QFD było głównym

Jedną z ujawnionych cech jest to, że
kompletne rozmieszczenie wymaga
wyboru koncepcji – co można wykonać
za pomocą procesu Wyboru Koncepcji
Pugh’a (ang. Pugh Concept Selection)
(zbieżności).
Funkcje F są tu pokazane dla kompletności. Jak już wspomniano, można to rozwinąć w oczekiwania E. Przykładowo, funkcja robienie kopii ma jedno rozwinięcie
– wskaźnik „złego załadowania”. Innymi
słowy, kiedy funkcja jest zidentyfikowana
jako robienie kopii, istnieje zbiór oczekiwań, obejmujący m.in. to, że wskaźnik
złego załadowania z podajnika papieru
będzie mniejszy, niż raz w tygodniu.
Nie oczekuje się, że każdy projekt będzie
korzystać z takiego QFD, jaki sugeruje
tabela. Dla przykładu, tylko wąska frakcja wszystkich cech na poziomie części
może być wykonana przy użyciu QFD.
Staranne rozważania ujawnią, które komórki dostarczą przewagi konkurencyj-

Rysunek 11 Przykład rozmieszczenia Procesu Produkcyjnego

Oczywiście łatwo sprawić, że QFD i każda inna metoda, stanie się biurokracją.
Jeśli dopuści się do tego, że QFD stanie
się ograniczającym myślenie ćwiczeniem
„wypełniania formułek”, wynik będzie bezużyteczny.
Jeśli zespół pracuje w stylu stałego zadawania pytań o to, jak może zwiększyć
wpływ wielu aspektów QFD celem stworzenia lepszego systemu, wtedy będzie
mógł ustalić specyficzne aplikacje QFD,
które najlepiej ulepszą ich system i uczynią go atrakcyjnym dla potencjalnych
klientów.

Referencje
1. Christensen, Clayton. The Innovator’s Dilemma. Harvard Business School
Press. 1997.
2. Clausing, Don. Quality Function Deployment: Applied Systems Engineering.
1989 Quality and
3. Productivity Research Conference. University of Waterloo. 1989.
4. Clausing, Don i Stuart Pugh. „Enhanced Quality Function Deployment.” In
Proceedings of the Design Productivity International Conference, Honolulu (1991):
15-25.
5. Clausing, Don. Total Quality Development. ASME Press. 1993
6. Clausing, Don i Lou Cohen. Recent Developments in QFD in the United States.
Przedstawiony w “Gaining Competitive
Advantage by Design,” Institution of Mechanical Engineers Conference, Coventry, March 23 and 24, 1994.
7. Clausing, Don, „EQFD and Taguchi, Effective Systems Engineering.” First Pacific
Rim Symposium on Quality Development
(Sydney, 1995).
8. Cohen, Lou. Quality Function Deployment. Addison Wesley. 1995.
9. Holmes, Maurice F. i Ronald B. Campbell, Jr. “Product Development Process:
Three Vectors for Improvement.” Rese-

Inżynieria oprogramowania

57

arch-Technology Management, 47(4) July-August 2004, pp. 47-55.
10.Pahl, G. i W. Beitz. Engineering Design, London: Springer, 1996. (First edition 1984.)
11. Pandey, Amitabh, i Don Clausing.
„QFD Implementation Survey Report.”
Working Paper of the Laboratory for Ma-

nufacturing and Productivity, MIT, November 1991.
12. Shiba, Shoji, Alan Graham, i David
Walden. A New American TQM. Productivity/Center for Quality Management,
1993.
13. Sontow, Karsten. “Integration of Quality Function Deployment with Further

Methods of Quality Planning,” Diplomarbeit, Institute for Production Technology,
RWTH Aachen, 1993.
14. Suh, Nam P. The Principles of Design.
Oxford University Press. 1990.
15. Urban, Glen L., i John R. Hauser.
Design and Marketing of New Products.
Prentice Hall. 1980 i 1993.

Inżynieria oprogramowania

58

Inżynieria oprogramowania

59

Testowanie oprogramowania

Część #2 – Aktywności
w procesie testowania
basic
intermediate
advanced
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Wprowadzenie

wy (cornerstones):

Dla osoby z zewnątrz proces testowania
to po prostu sprawdzanie oprogramowania, można powiedzieć nawet, że tylko
wykonywanie testowania samo w sobie.
Ale czy aby na pewno tak jest, że siadamy z aplikacją do przetestowania i po
prostu zaczynamy klikać? To co dla ludzi
obserwujących testerów jest wykonywaniem testowania, tak naprawdę jest przynajmniej dwoma różnymi aktywnościami:
analiza i projektowanie oraz implementacja i wykonanie.

• Cykl życia (Life cycle) – strategia testowa, model cyklu życia, moment zaangażowania
• Techniki (Techniques) – szacowanie i
planowanie, techniki specyfikacji testów,
statyczne techniki testowania, metryki
• Infrastruktura (Infrastructure) – narzędzia testowe, środowisko testowe, wyposażenie biura
• Organizacja (Organization) – Poświęcenie i motywacja, funkcje testowe i szkolenie, zakres metodyki, komunikacja,
raportowanie, zarządzanie defektami,
zarządzanie testaliami, zarządzanie procesem testowym, ocenianie (evaluating),
testowanie niskiego poziomu

W poprzedniej części kursu wymieniliśmy
główne aktywności w procesie testowania. Dla przypomnienia są to:
• 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);
Powyższe czynności nie muszą być wykonywane dokładnie w tym porządku.
Ogólny proces testowania jest procesem
iteracyjnym. Planowanie powinno się
rozpocząć, kiedy to tylko możliwe, dotyczy to również dla poszczególnych poziomów testowania.
Warto tutaj wspomnieć, że oprócz procesu testowania zdefiniowanego przez
ISTQB są jeszcze inne definicje procesu
testowania takie, jak TPI i CTP.
TPI – Test Process Improvement definiuje listę 20 obszarów kluczowych, z
których każdy może być procesem. Te
obszary są zgrupowane w 4 tzw. podsta-

CTP – Critical Testing Proccess jest
modelem definiującym testowanie jako
zbiór procesów zgrupowanych w 4 klasy:
• Planuj (Plan)– określ kontekst, przeanalizuj ryzyko, oszacuj, zaplanuj
• Przygotuj (Prepare) – rozwijaj i trenuj
zespół; stwórz testalia, środowisko testowe i proces testowy
• Wykonaj (Perform) – otrzymaj objekt(y)
testowe, wykonaj i zaloguj testy
• Doskonal (Perfect) – raportuj usterki, raportuj wyniki testów, zarządzaj zmianami
W tej części kursu omówimy dokładnie
poszczególne aktywności procesu zaproponowane przez ISTQB.

Planowanie i nadzór
Planowanie testowania weryfikuje misję
testowania, definiuje cele testowania
oraz ma na celu podjęcie decyzji prowadzących do przekształcenia strategii testowej w plan działania. Planowanie jest
przeprowadzane najpierw na ogólnym
poziomie, co skutkuje stworzeniem głównego planu testów (master test plan). Na
podstawie planu testów w dalszej kolejności powstają plany dla poszczególnych

poziomów testowania, takich jak testowanie systemowe (system testing) czy
testy akceptacyjne (acceptance testing).
Wytyczne dotyczące dokumentacji testowej znajdują się w dokumencie ‘Standard for Software Test Documentation’
(IEEE 829). Na planowanie ma wpływ
polityka testów (test policy) danej organizacji, zakres testowania, cele, ryzyka,
ograniczenia, krytyczności, testowalność
i dostępność zasobów. W miarę postępu
projektu, dostępne jest więcej informacji
i do planu można dodać więcej szczegółów. Planowanie jest czynnością ciągłą,
jest wykonywane w ciągu całego cyklu
życia i dotyczy wszystkich aktywności.
Informacje zwrotne z aktywności testowych są wykorzystywane do rozpoznania
zmieniających się ryzyk w taki sposób,
że planowanie może zostać dostosowane do zmieniających się realiów.
Pamiętajmy, że „Plany są niczym a planowanie jest wszystkim” (Dwight D.
Eisenhower). W tym zdaniu jest zawarta
bardzo ważna uwaga na temat różnicy
między planowanie i planem. Nie należy
przywiązywać się do planu, ponieważ z
założenia będzie ulegał on zmianie. Plan
ma odzwierciedlać zmiany w projekcie i
sposoby minimalizacji ryzyka. Jest to dla
nas dokument określający bardziej, co robimy i jakich technik mamy zamiar użyć,
niż opisujący dokładnie, jak to mamy
zrobić. Natomiast planowanie daje nam
dużo większą kontrolę nad przebiegiem
projektu i przygotowuje nas do lepszego
odnalezienia się w zmieniającym się środowisku, jakim niewątpliwie jest każdy
projekt. W procesie planowania możemy
rozważyć różne scenariusze i wybrać
ten najbardziej odpowiadający naszym
potrzebom i sytuacji w danym momencie. Rozważanie różnych opcji pozwala
nam dokładniej zrozumieć projekt i sytuację oraz pomoże podjąć decyzje dotyczące kolejnych zmian w nadchodzącej
przyszłości. Dobrą praktyką jest umiesz-
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czenie w planie miejsca, gdzie śledzimy
zmiany i powody tych zmian.
Aktywności planowania testów mogą zawierać:
• Określenie zakresu i ryzyk oraz określenie celów testowania
• Określenie podejścia do testowania
(strategia testowania) łącznie z definicją
poziomów testowania kryteriów wejścia i
wyjścia
• Integracja i koordynacja aktywności
testowych z aktywnościami cyklu życia
oprogramowania
• Podejmowanie decyzji o tym, co będzie
testowane, jakie role będą realizowały
aktywności testowe, jak aktywności testowe powinny zostać wykonane i jak
będą oceniane wyniki testów
• Planowanie harmonogramu aktywności
analizy i planowania testów
• Planowanie harmonogramu implementacji, wykonywania i oceny testów
• Przydzielanie zasobów do zdefiniowanych aktywności
• Określanie ilości, stopnia szczegółowości, struktury i szablonów dokumentacji
testowej
• Wybieranie metryk dla monitorowania
oraz nadzoru
- przygotowywania i wykonywania testów,
- rozwiązywania defektów,
- kwestii ryzyka
• Wyznaczenie takiego poziomu szczegółowości procedur testowych, który dostarczy informacji w ilościwystarczającej
do przygotowania i wykonywania testów
w sposób powtarzalny

Struktura Test Planu według
standardu IEEE 829
1. Identyfikator Test Planu
2. Wprowadzenie (zakres, ryzyka i cele)
3. Elementy testowe (obiekty testowe)
4. Funkcjonalności, które będą przetestowane
5. Funkcjonalności, które nie będą przetestowane
6. Podejście (cel, techniki, wzorce)
7. Kryteria zaliczenia/nie zaliczenia
(pass/fail criteria) dla elementów (kryteria
wyjścia (exit criteria), włączając kryteria
pokrycia)
8. Kryteria zawieszenia i wymagania
wznowienia
9. Produkty (deliverables) testowania
(produkty pracy)
10. Zadania testowe (analiza, projekt, implementacja, wykonanie, ocena, raporto-

wanie i zamknięcie testów)
11. Potrzeby środowiska
12. Potrzeby zatrudnienia i treningów
13. Harmonogram
14. Ryzyka i ewentualności
15. Zatwierdzenie planu testów
(kto i kiedy?)
Proces nadzoru sprawdza wykonywanie
planu i podjęcie działań korekcyjnych w
przypadku nieprawidłowości. Jest to aktywność trwająca przez cały proces testowania.

Analiza i projektowanie testów
Analiza i projektowanie testów jest aktywnością, podczas której ogólne cele
testów zostają przekształcone w namacalne warunki testowe i przypadki testowe. Wyróżniamy następujące główne zadania w tej aktywności:
• Przegląd podstawy testów (test base)
(wymagania, architektura, projekt (design), interfejsy)
• Ocena testowalności podstawy testów i
obiektów testowych
• Identyfikacja i priorytetyzacja warunków
testowych opartych na analizie elementów testowych (test item), specyfikacji,
zachowaniu i strukturze systemu poddawanego testom (system under test)
• Projektowanie i priorytetyzacja przypadków testowych
• Identyfikacja danych testowych potrzebnych dla wsparcia warunków testowych i
przypadków testowych
• Projektowanie konfiguracji środowiska

testowego i zidentyfikowanie wymaganych narzędzi oraz infrastruktury

Implementacja i wykonywanie
testów
Implementacja i wykonywanie testów jest
aktywnością, podczas której tworzone są
procedury lub skrypty testowe poprzez
łączenie przypadków testowych w określonym porządku i dodawanie wszelkich
innych informacji potrzebnych do wykonania testu. W tym momencie zostaje
również przygotowane do pracy środowisko testowe po czym testy są uruchamiane.
Implementacja i wykonywanie testów
obejmuje następujące główne zadania:
• Opracowywanie, implementacja i priorytetyzacja przypadków testowych,
• Opracowywanie i priorytetyzacja procedur testowych, tworzenie danych testowych i opcjonalnie1 przygotowywanie
jarzm testowych (test harnesses) oraz
pisanie zautomatyzowanych skryptów
testowych.
• Tworzenie zestawów testowych (test
suite) z procedur testowych w celu
zwiększenia skuteczności wykonywania
testów.
• Weryfikacja poprawnego przygotowania środowiska testowego
• Wykonywanie procedur testowych manualnie lub z wykorzystaniem narzędzi
do wykonywania testów według zaplanowanej kolejności
• Logowanie wyniku wykonywania te-
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stów i rejestrowanie tożsamości i wersji
systemu poddawanemu testom (system
under test), narzędzi testowych i testaliów (testware)
• Porównywanie otrzymanych wyników z
oczekiwanymi
• Raportowanie rozbieżności wyników
jako incydenty i analizowanie ich w celu
określenia ich przyczyny (np.: defekt w
kodzie; w użytych danych testowych; w
dokumencie testowym lub pomyłka w
sposobie; w jaki test został wykonany)
• Powtarzanie aktywności testowych jako
akcje podjęte w wyniku wykrycia rozbieżności. Na przykład, ponowne wykonanie
testu, który się nie powiódł, żeby potwierdzić poprawkę (testowanie potwierdzające), wykonywanie poprawionego testu i/
lub wykonywanie testów w celu potwierdzenia, że w niezmienionych obszarach
oprogramowania nie zostały wprowadzone defekty lub że naprawianie defektów
nie ujawniło innych defektów (testowanie
regresywne)
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Testowanie potwierdzające/retesty (confirmation testing/re-testing) – Ponowne
testowanie sytemu po wprowadzeniu
zmian, mające na celu potwierdzenie
poprawności naprawienia defektu. Przypadki testowe, które wykrykły defekt(y)
przed zmianami w systemie, nie powinny wykryć defektów po wprowadzeniu
zmian.
Testowanie regresywne (regression testing) – Ponowne testowanie sytemu po
wprowadzeniu zmian, mające potwierdzić, że w wyniku zmian nie powstały/nie
zostały ujawnione nowe defekty. Przypadki testowe, które były wykonane przed
zmianą powinny mieć taki sam wynik po
zmianie. Jest to czasochłonne zajęcie i
szczerze powiedziawszy nudne. Można
zatem wykorzystać twórcze umysły testerów do projektowania nowych testów.
W projektach prowadzonych przy użyciu

metod zwinnych (agile), testy regresywne powinny być zautomatyzowane.

Ocena spełnienia warunków
zakończenia testów i raportowanie
Ocena spełnienia warunków zakończenia
jest aktywnością, w której wykonywanie
testów jest poddawane ocenie względem
zdefiniowanych celów. Ta aktywność powinna być wykonywana na każdym poziomie testów.
Ocena spełnienia warunków zakończenia ma następujące główne zadania:
• Sprawdzanie logów testów pod względem warunków zakończenia określonych
na etapie planowania testów
• Określanie, czy potrzebne jest więcej
testów lub czy określone warunki zakończenia powinny zostać zmienione
• Przygotowanie raportu podsumowania
testów dla udziałowców

Czynności zamykające test
Czynności zamykające test zbierają dane
z ukończonych aktywności testowych,
żeby utrwalić doświadczenie, testalia,
fakty i liczby. Na przykład, kiedy system
oprogramowania jest wypuszczony na rynek, projekt testowy jest zakończony (lub
anulowany), został osiągnięty kamień milowy, lub wydanie utrzymaniowe (maintenance release) zostało ukończone.
Czynności zamykające test zawierają
następujące główne zadania:
• Sprawdzanie, które z planowanych
produktów zostały dostarczone, zamyka-

Figure 1 główne aktywności w procesie testowania

nie raportów incydentów lub zgłaszanie
żądań zmian (change record, change
request) dla raportów, które pozostają
otwarte oraz dokumentowanie akceptacji
systemu
• Zakończenie i archiwizacja testaliów,
środowiska testowego i infrastruktury testowej celem ponownego wykorzystania
w przyszłości
• Przekazanie testaliów organizacji zajmującej się utrzymaniem (maintanance)
• Analizowanie wyciągniętych wniosków
(lessons learned) dla przyszłych wydań
i projektów oraz ulepszanie dojrzałości
testów2

Zakończenie
Jak widać z pozoru prosta czynność testowania oprogramowania okazuje się
skomplikowanym procesem złożonym,
z mniejszych aktywności i odnoszącym
się do szerokiej gamy pojęć związanych
z testowaniem. I właśnie ze względu na
dużą ilość wprowadzonej terminologii i
definicji procesów, w kolejnej części kursu będziemy dalej omawiali zagadnienia
procesu testowania. Gorąco zachęcam
czytelników do wysyłania pytań dotyczących kursu na adres mailowy redakcji. W
ten sposób możemy lepiej dostosować
kolejne części kursu do potrzeb czytelników.

Słownik
cel testu (test objective) – powód lub
intencja zaprojektowania i wykonania testów.
defekt (defect) – wada modułu lub systemu, która może spowodować, że moduł
lub system nie wykona zakładanej czynności, np. niepoprawne wyrażenie lub
definicja danych. Defekt, który wystąpi
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środowisko i kazde inne dodatkowe
oprogramowanie lub program narzędziowe (utilitiies) wykorzystane w testowaniu
[Fewster i Graham].
warunek testowy (test condition) – element lub zdarzenie modułu lub systemu,
który może być zweryfikowany przez jeden lub więcej przypadków testowych,
np. funkcja, transakcja, cecha, atrybut
jakości lub element struktury.

podczas uruchomienia programu, może
spowodować awarię modułu lub systemu.
element testowy (test item) - pojedyńczy
element do przetestowania. Zwykle jest
jeden przedmiot testów (test object) i wiele elemetów testowych.

Dokumentacja, na bazie, której oparte są
przypadki testowe. Jeśli dokument może
być mieniony tylko poprzez formalną
procedurę zmiany, to baza testu nazywana jest zamrożoną bazą testu. [według
TMap].

incydent (incident) - każde zdarzenie
wymagające zbadania [według standardu
IEEE 1008]

procedura testowa (test procedure)/
scenariusz testowy (test scenario) – udokumentowany ciąg akcji umożliwiający
wykonanie testu [według standardu IEEE
829].

jarzmo testowe (test harness) – środowisko testowe, składające się z zaślepek i
sterowników potrzebnych do wykonania
testu.

przedmiot testów (test object) – moduł
lub system podlegający testowaniu.

kryterium wejścia (entry criteria) – Zbiór
ogólnych i specyficznych warunków, których spełnienie jest wymagane do kontynuacji procesu od określonego zadania,
np. fazy testów. Celem kryterium wejścia
jest ochrona przed rozpoczęciem zadania,
w sytuacji, gdy pociąga to za sobą więcej
(zmarnowanych) nakładów pracy w porównaniu z nakładem pracy potrzebnym
do osiągnięcia stanu spełnienia kryterium
wejścia. [według Gilb i Graham].
kryterium wyjścia (exit criteria) – Zestaw
ogólnych i specyficznych warunków,
uzgodnionych z udziałowcami, których
spełnienie jest wymagane do oficjalnego
zakończenia procesu. Celem kryterium
wyjścia jest zapobieganie uznaniu zadania za ukończone, gdy nadal są części
zadania wmagające ukończenia. Kryteria
wyjścia są stosowane do raportowania i
planowania kiedy zakończyć testowanie.
[Gilb i Graham].
kryteria zaliczenia/nie zaliczenia (pass/
fail criteria) – Reguły decyzyjne wykorzystywane do określenia czy obiekt testowany (funkcja) lub cecha zaliczyła lub nie zaliczyła test. [według standardu IEEE 829].
podstawa testów (test basis) - wszystkie
dokumenty, z których można wywnioskować wymagania dla modułu lub systemu.

przypadek testowy (test case) – zestaw wartości wejściowych, początkowych warunków wykonania (execution
preconditions), oczekiwanych rezultatów
(expected results) i końcowych warunków wykonania (execution postconditions), opracowane w określonym celu
lub dla warunku testowego, takiego jak
ćwiczenie określonej ścieżki programu
lub żeby sprawdzić zgodność z określonym wymaganiem [według standardu
IEEE 610].
skrypt testowy (test script) – termin
powszechnie używany w odniesieniu do
specyfikcaji procedury testowej, zwłaszcza automatycznej.
środowisko testowe (test environment)
– Środowisko, w skład którego wchodzi
sprzęt, wyposażenie, symulatory, oprogramowanie oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu.
[według standardu IEEE 610].
testalia (testware) – artefakty produkowane podczas procesu testowego wymagane do planowania, projektowania i
wykonania testów, takie jak dokumentacja, skrypty, dane wejściowe, oczekiwane rezultaty, procedury konfiguracji, procedury czyszczące, pliki, bazy danych,

zestaw testowy (test suite)/ zbiór testów
(test set) – zestaw pewnych przypadków testowych dla modułu lub systemu
poddanego testowaniu, gdzie warunek
wyjściowy jesdnego testu jest często
używany jako warunek wejściowy dla następnego.
1
W projektach używających metodych zwinnych
(agile) przygotowanie środowiska dla testów automatycznych i pisanie automatycznych skryptów testowych nie jest zadaniem opcjonalny, ale obowiązkowym.
2
Począwszy od numeru 2 magazynu c0re, Piotr Tomasz Piotrowski opublikuje serię artykułów o Testing
Matury Model. TMM jest jednym z modeli, które można wykorzystać przy ulepszaniu dojrzałości testów

Linki
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_829 opis standardu IEEE 829 znanego też
jako Standard dla Dokumentacji Testowania Oprogramowania
http://kaczor.info – strona internetowa
autora kursu
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Przypadek biznesowy
automatyzacji testów
oprogramowania
basic
intermediate
advanced

Autor: Elfriede Dustin

sting (IAST)) [Addison Wesley, Marzec
2009] wspomnieliśmy, że jest wiele korzyści z implementacji Automatyzacji
Testowania Oprogramowania (AST).
Rozdział 2 IAST szczegółowo przedstawia wszelkie „dlaczego” związane z
automatyzacją testowania np. „Dlaczego automatyzować”? Jeśli zastosowane
prawidłowo, korzyści z automatyzacji
testowania mogą obejmować redukcję
czasu i kosztu testowania oprogramowania, poprawiać jakość systemu i wiele
innych czynników, mających pozytywny
wpływ na twój program testów.
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O autorze:
Elfriede zajmuje się odkrywaniem nowych koncepcji oraz nowych podejść do
automatyzacji testów oprogramowania.
Jest autorką i współautorką 6 książek
dotyczących testowania – wśród których
znajduje się pozycja „Effective Software
Testing” (autorka), „Automated Software
Testing” oraz „Quality Web Systems” (wiodąca autorka) oraz – „‘The Art of Software Security Testing” (współautorka, wraz
z Chris Wysopal, Lucas Nelson oraz Dino
D’ai Zovi). Jej ostatnia publikacja pod tytułem „Implementing Automated Software Testing” została napisana wspólnie z
CEO IDT Berniem Gauf’em oraz Tomem
Garrettem.
Celem autorki jest ciągłe wspieranie automatyzacji testowania i rozwiązywanie
wyzwań leżących przed automatyzacją.

Wprowadzenie
W naszej książce ”Wdrażanie automatyzacji testowania oprogramowania” (ang.
Implementing Automated Software Te-

Zrozumienie tych potencjalnych korzyści i umiejętność wyjaśnienia ich jest
ważna przy przedstawianiu koncepcji
AST do twojego zarządzania oraz zespołów testowych. Ponadto ważne jest
zapewnienie sobie „wkupienia” ze strony
kierownictwa i innych zaangażowanych
udziałowców celem zabezpieczenia finansowania wymaganego do AST. Ważne jest, by umieć określić specyficzne dla
twojego projektu potrzeby biznesowe,
które będą spełnione, oczekiwany zwrot
inwestycji (ROI) i wszelkie inne rozważania poza ROI. Niniejszy artykuł jest wyciągiem z książki IAST i koncentruje się
na strategiach i technikach tworzeniach
przypadku biznesowego AST dla twojego projektu, tak byś mógł uzyskać wymagane „wkupienie” oraz wsparcie.

Definicja Przypadku Biznesowego
Istnieje wiele definicji przypadku biznesowego, wiele publikacji o tym, jak pisać
przypadki biznesowe, dostępne są różne
powiązane szablony. Proste zapytanie
w Google przynosi tysiące odnośników.

Celem tej dyskusji nie jest ponowne zdefiniowanie tego, czym jest przypadek biznesowy, lecz raczej użycie istniejących
definicji do stworzenia przypadku biznesowego dla AST. Nasza definicja jest
kombinacją istniejących. Podsumowując,
celami przypadku biznesowego są:
• Identyfikacja potrzeb biznesowych – dostarczenie uzasadnienia dla rozpoczęcia
projektu lub zadania, w tym przypadku
AST.
• Ocena potrzeb biznesowych pod kątem
kosztów i korzyści – wyliczenie ROI.
• Uwzględnienie oczekiwanego ryzyka.
Przykładem podsumowanych potrzeb
biznesowych dla AST mogłoby być to, że
program AST będzie umożliwiał skrócenie cyklu życia testowania oprogramowania, ułatwiał identyfikację defektów i tym
samym pomagał poprawić jakość. Naturalnie, jakość poprawiona poprzez minimalizację defektów prowadzi do wzrostu
satysfakcji klienta.
Z naszego doświadczenia wynika, że w
wielkoskalowych projektach AST prawdopodobieństwo sukcesu jest o wiele
większe, jeśli zespół rozumował poprzez
specyficzne obszary i powody implementacji AST, jest w stanie opisać oczekiwane korzyści i koszty i wziął pod uwagę,
co jest potrzebne do wdrożenia (w kontekście czasu, umiejętności i procesów).
Ponadto ważne jest, by wyższe kierownictwo i inni udziałowcy zapewnili wkład
w przypadek biznesowy związany z projektem AST.
Z drugiej strony zbyt często można zobaczyć projekty, które zaczynają się od
zakupu narzędzia do automatyzacji bez
zapewnienia odpowiednich umiejętno-
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ści, czy rzeczywistej analizy tego, co
jest oczekiwane od tego narzędzia poza
przyspieszeniem testowania. Nie poświęca się uwagi temu, jak to „przyspieszenie” ma być zapewnione. Narzędzie do
automatyzacji jest wprowadzane do zespołu, który ma małe lub żadne doświadczenie lub trening z tym narzędziem, z
oczekiwaniem, że wkrótce zaczną się
testy automatyczne. Zespół następnie
identyfikuje te testy, które wyglądają na
najłatwiejsze do automatyzacji, aby móc
je uruchomić na nowym narzędziu – i za
pomocą ciężkiej pracy i wytrwałości uzyskuje kilka zautomatyzowanych testów.
Wtedy pojawiają się pytania: „Teraz,
kiedy mamy zautomatyzowane testy, ile
czasu nam to oszczędzi w przyszłości?
O ile lepsze testy wykonamy?” Odpowiedzi rozczarowują, ponieważ testy, które
zautomatyzowano, były wybrane z tego
powodu, że są proste; a nie dlatego, że
mają duży wpływ na program testowy;
dają w wyniku minimalne oszczędności
ponieważ nie są nawet często wykonywane – bo pokrywają obszary niskiego
ryzyka. I konsensus „Próbowaliśmy już
raz AST, ale tak naprawdę to nie zrobiło dużej różnicy dla naszego projektu”.
Zespół blokuje istniejącą lub przyszłą
automatyzację z powodu złych doświadczeń opartych na błędnych elementach i
fałszywym starcie.
Odkryliśmy, że poświęcenie czasu na
określenie, jak AST może wspierać cele
projektu i jakie są oczekiwane korzyści to
ważny krok – ale często pomijany. Proces tworzenia przypadku biznesowego
jest dyscypliną, którą wysoce zalecamy
podczas wprowadzania AST do twojego
projektu.

Identyfikacja Potrzeb Biznesowych
Po tym, jak już określimy potrzeby biznesowe i ocenimy je pod kątem kosztu oraz
korzyści, powinniśmy zadać sobie klika
pytań, aby zawęzić nasze specyficzne
potrzeby. Dla przykładu:
• Czy chcemy zredukować koszt cyklu
życia produktu oprogramowania?
• Czy chcemy dostarczać produkty oprogramowania z mniejszą ilością defektów i
mieć maksymalnie wysokie przekonanie,
iż określona funkcjonalność lub możliwość działa, jak oczekiwano: przykładowo, czy są jakieś testy niemal niemożliwe do wykonania ręcznego, wymagające
AST?

• Czy chcemy zwolnić z przyziemnych
zadań tych członków zespołu testowego,
których umiejętności nadają się lepiej dla
bardziej złożonych obszarów AUT, niż
wykonywanie testów manualnych raz za
razem?
Najczęściej odpowiedź na te pytania
brzmi „Wszystko z powyższych!”. Chcemy dostarczać szybciej, po niższym
koszcie, z mniejszą ilością błędów i wyższych zaufaniem; i jednocześnie zwiększać efektywność zespołu testowego.
W takim scenariuszu, rozważania o tym
, jak najlepiej zastosować AST w projekcie powinno wziąć pod uwagę wszystkie
obszary, które odnoszą się do czynników
takich, jak:
• Potrzeba przyspieszenia testów oraz
zwiększenia efektywności testowania
• Potrzeba zmniejszania kosztu testowania
• Potrzeba najbardziej efektywnego ulokowania umiejętności członków zespołu
testowego

Potrzeba przyspieszenia testów
oraz zwiększenia efektywności
testowania
W jakim stopniu przyspieszenie testowania naprawdę wpłynie na termin przekazania produktu? Jeśli określona czynność
testowa nie jest tak naprawdę zawarta w
ścieżce krytycznej, zautomatyzowanie
jej prawdopodobnie nie zmieni czasu dostarczenia. Z drugiej strony, jeśli test lub
zestaw czynności programu testowego
rzeczywiście leży w ścieżce krytycznej do
skrócenia terminu dostarczenia, zautomatyzowanie go może skrócić termin dostarczenia produktu. Przykładowo, czynność ustawiania testów np. odzyskiwanie
baseline’u dla testów i ustalenie wymaganych warunków początkowych dla testów
jest bardzo czasochłonne – automatyzacja zmniejszyłaby czas wykonania tego
zadania o 60%. Używanie takiego typu
metryk „potencjalnego oszczędzania
czasu” umożliwia ocenę potencjalnego
wpływu na harmonogram redukowania
czasu wykonywania, może być też wykorzystywany do tworzenia przypadku biznesowego. Ogólnie rzecz biorąc, możemy przyspieszyć testowanie i zmniejszyć
koszt, jeśli zwiększymy efektywność testowania. Przy ocenie efektywności testowania należy rozważyć różne pytania:
Jakiej kategorii defekty są najważniejsze
do zredukowania? Jaki zestaw czynności
testowych, testów i technik testowych jest

najważniejszy w wykrywaniu tego typu
defektów w oprogramowaniu? Dla jakich
testów krytyczna jest możliwość ciągłego powtarzania i prawdopodobnie będą
tymi, które będziesz chciał wykonywać
najczęściej, ponieważ pokrywają złożone obszary, obszary wysokiego ryzyka i
mają tendencję do odkrywania większości błędów?Rozważ również testy, które
trudno wykonać za pomocą testowania
manualnego, ponieważ są bardzo złożone – takie jak wykrywanie przecieków
pamięci, dostęp równoległy, wydajność
– tam, gdzie automatyzacja jest potrzebna. Zastanów się, jaki wpływ na jakość
oprogramowania miałyby te testy, jeśli
byłyby wykonywane częściej jako nocne
testy regresji? Czy mamy odpowiednie
umiejętności, by zapewnić efektywność
testowania? Czy wykrywamy błędy dość
wcześnie lub zbyt późno w cyklu testowania? Czy mamy adekwatne harmonogramy? Najbardziej efektywny zespół testowy nie osiągnie sukcesu, jeśli nie ma
dość czasu na implementację i wykonanie najlepiej ułożonych planów testów.
Czynności programu testowania powinny
być dostosowane do twoich potrzeb biznesowych i twojego projektu. Następnie,
jak już ukończysz inwentaryzację czynności testowych i ocenisz je względem
twoich potrzeb biznesowych, możesz dokonać obiektywnej rekomendacji korzyści
obszarów automatyzacji, faz Cyklu Życia
Testowania Oprogramowania do zautomatyzowania, określić które specyficzne
testy automatyzować, dlaczego wybrałeś
te obszary i testy oraz oczekiwane wyniki. W większości przypadków, czynności
testowe odnoszące się do wielorakich
potrzeb biznesowych są tymi, których automatyzacja jest najbardziej opłacalna.

Potrzeba zmniejszania kosztu
testowania
Jeśli testowanie jest przyspieszone a
efektywność wzrasta, jednym z wynikających z tego korzyści może być zmniejszenie kosztu testowania. Do obliczenia
zysku biznesowego, musisz określić, ile
aktualnie kosztuje testowanie. Jeśli rozłożysz koszt testowania na różne fazy,
jak testowanie jednostkowe, testowanie
komponentów, testowanie systemowe
i inne fazy testowania omówione w Dodatku B dostępnym w książce IAST, która faza kosztuje najwięcej? Które testy są
najbardziej cenne np. pokrywają obszary
największego ryzyka i absolutnie muszą
być wykonane? Innymi słowy – czy testy,
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których wykonanie kosztuje najwięcej,
dają największą wartość? Spośród tych
testów, które powtarzane są najczęściej?
Ile czasu i pracy potrzeba do wykonania
tych testów? Jaki może być wpływ na
zaufanie do oprogramowania, jeśli owe
testy mogłyby być wykonywane częściej,
ponieważ byłyby teraz zautomatyzowane a pokrycie wynikające z tych testów
mogłoby być zwiększone? Koszt testów
może być zmniejszony, jeśli czynności
testowe są starannie przeanalizowane i
zastosowano AST we właściwych obszarach.
Do obliczenia zysku biznesowego,
musisz określić, ile aktualnie kosztuje
testowanie.

Potrzeba najbardziej efektywnego ulokowania umiejętności
członków zespołu testowego
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Rozdział 10 w IAST mówi o umieszczaniu właściwych ludzi w projekcie i opisuje umiejętności wymagane od członków efektywnego programu testowego.
Testowanie manualne może być nudne,
nieefektywne, podatne na błędy i bardzo
przyziemne. Może być ekscytujące, kiedy
po raz pierwszy otrzymujemy nowe wydanie Aplikacji Poddawanej Testom (ang.
Application Under Test (AUT)) i testerzy
zaczynają testować celem znalezienia
defektów. Może być ciągle jeszcze interesujące, kiedy otrzymujemy drugie i trzecie
wydanie, ale wykonywanie tych samych
przyziemnych testów manualnych raz po
raz, przy czwartym i n-tym wydaniu AUT
szybko może stać się nużące. Podczas
piątego i późniejszych wydań, testerzy
często decydują, że przetestowali jakiś
obszar już wcześniej i stąd zapewne
nadal działa tak, jak poprzednio – i nie
powtarzają testu przy n-tym wydaniu.
Decyzja o nie wykonywaniu testu często
ma ujemny wpływ na jakość produktu i
dlatego defekty często przenikają na produkcję. AST niweluje to zgadywanie – testować ponownie, czy nie – i jest idealne
dla takiego typu przyziemnego, podatnego na błędy i nudnego testowania. Umiejętności członków zespołu testowego są
alokowane do bardziej złożonych obszarów, a testy automatyczne wykonują się
poza sceną. AST może pomóc poprawić
morale testera, ponieważ nie tylko może
on się nauczyć nowych umiejętności, ale
również może skoncentrować się na nowych lub bardziej interesujących czynnościach, zamiast wykonywać testy manualne po raz n-ty.

Ocena automatyzacji pod kątem kosztu i korzyści

się na każdej z głównych czynności związanych z testowaniem:

Szacowanie ROI

• Przygotowywanie testów
• Tworzenie testów
• Wykonywanie testów
• Ocena testów

Jak już wspomniano w poprzedniej sekcji
(o ocenie potrzeb biznesowych), szacowanie potencjalnych oszczędności czasu
jest krytyczną częścią oceny i wyrażania
wpływu implementacji AST. Niniejsza
sekcja wyjaśnia, jak obliczać potencjalne
oszczędności czasu i ROI, kiedy wdrażane jest AST (w porównaniu do wykonywania testów manualnie). ROI określa
nie tylko oszczędności czasu wynikające
z automatyzacji, ale i wielkość inwestycji
potrzebnej do implementacji AST, co daje
ci kompletny obraz.
W przypadku AST ROI może być również nie-oszacowalne, na przykład automatyzacja opłaca się w tych obszarach
programu testowego, które są trudne do
opisania w liczbach i metrykach, ale zwyczajnie bardziej opłacalne do automatyzacji. Niektóre z takich obszarów opisano
w Rozdziale 3 książki IAST.
Dla szacowalnych obszarów opracowaliśmy „kalkulator” ROI, który umożliwia
prowadzenie wszystkich czynników niezbędnych do określenia oszczędności
czasu i kosztu w AST. Kalkulator ROI
(dokładny opis w książce IAST) jest podzielony na zestaw arkuszy skupiających

Każda z tych kategorii jest szczegółowo opisana w sekcji związanej z ROI w
IAST.

Inne rozważania ROI
Wymagania dotyczące personelu
Podczas obliczania oszczędności czasu
przy AST, miej na uwadze to, że do implementacji efektywnego programu automatyzacji testowania potrzebne są inne
umiejętności, niż te wymagane do testów
manualnych. W rozważaniach o ROI
powinien być uwzględniony koszt potencjalnego szkolenia personelu lub koszt
zatrudnienia wykwalifikowanych inżynierów AST (czyli programistów). Rozdział
10 w IAST opisuje zestaw umiejętności
wymaganych do implementacji efektywnego programu testowego.
Podczas rozważania ROI porównaj również liczbę ludzi wymaganą do testowania manualnego z liczbą wymaganą
do testów automatycznych. Mimo, że

Testowanie oprogramowania
do implementacji zadań AST może być
konieczne zatrudnienie programistów
oprogramowania, być może uda się
przeszkolić testerów, którzy wykonują
różne i liczne manualne, pracochłonne
testy regresji tak, by wykonywali niektóre czynności AST. Ponadto, ów personel
testowy może skupić się na dodatkowych
zadaniach lub projektach testowych, co
jest dodatkowym ROI – lecz często zbyt
trudnym to przedstawienia w rzeczywistej metryce, która prezentuje zyski.

Wymagania wyposażenia laboratoryjnego
Jako element rozważań o ROI AST powinieneś również rozważyć wymagane dodatkowe wyposażenie, analizując najbardziej efektywny sposób wspierania AST,
taki jak ocena możliwości implementacji
laboratorium testowego przy wykorzystaniu VMWare lub innego oprogramowania
obrazu/wirtualizacji OS.

Utrzymywanie przypadków testowych
Na razie omówiliśmy początkowe ustalenie przypadków testowych. Jednak utrzymanie przypadków również powinno być
włączone w analizę ROI. Podczas oceny
ROI AST ważne jest porównanie utrzymania przypadków testowych dla testów
manualnych z pracą wymaganą dla testowania automatycznego.

Nienamacalne oszczędności z automatyzacji
Można osiągnąć niektóre nienamacalne
lub trudne do zmierzenia ROI z automatyzacji. Dla przykładu, trudno zmierzyć
wpływ automatyzacji testowania, kiedy
pokrycie testów zwiększa się w wyniku
automatycznego generowania danych
testowych i kiedy wzrasta pokrycie scenariuszy testowych – co można osiągnąć tylko przez automatyzację. Trudno
mierzyć wpływ zwiększonego pokrycia
testów, jeśli używane są inne dane ale
– na przykład – te same przepływy danych, dające w wyniku różne scenariusze. Musimy tu ocenić, czy wykonanie
dodatkowych scenariuszy z danymi testowymi rzeczywiście będzie z korzyścią
dla testów, czy też po prostu duplikujemy
tę samą ścieżkę testową bez dodawania
żadnej wartości – przykładowo ignorując
zasady podziału na klasy równoważności. Uwaga: Wikipedia posiada dobrą

definicję podziału na klasy równoważności: Podział na klasy równoważności jest
techniką testowania oprogramowania,
w której przypadki testowe są projektowane tak, by reprezentować każdą klasę równoważności, np. klasę wartości
wejściowych podlegających podobnemu
traktowaniu. W zasadzie przypadki testowe są projektowane tak, by pokryć każdą
klasę co najmniej raz. Celem jest:
1. Zredukować ilość przypadków testowych do niezbędnego minimum.
2. Wybrać właściwe przypadki testowe
do pokrycia wszystkich możliwych scenariuszy.
To, ile użyć kombinacji danych do wykonania tych samych przepływów danych,
jest decyzją strategiczną, zależną od złożoności i kryteriów implementacji. Dodatkową trudną do pomiaru korzyścią jest
mierzenie sukcesu zautomatyzowanych
testów, które nie mogłyby być wykonane
testami manualnymi: na przykład testy,
których wcześniej nie wykonano ponieważ byłyby zbyt kosztowne lub niemal
niemożliwe do realizacji, tak jak wykrywanie wycieków pamięci, testowanie obciążeniowe, testowanie wydajnościowe,
testowanie wielowątkowości i tak dalej.
Należy dodać ROI dla znalezionych przy
użyciu AST defektów o wysokim priorytecie, których nie wykryłyby testy manualne
ponieważ takie testy nie istnieją. Ponadto, niektórzy z naszych klientów mówią
nam, że obecnie nie wykonują testów regresji tak często, jak by chcieli, ponieważ
wymaga to dużo robocizny i ustawień
konfiguracyjnych. Jednak jeśli by zautomatyzowano testy regresji, chcieliby wykonywać te testy częściej. Jak mierzymy
„spokój umysłu”?

Więcej metryk ROI
Po tym, jak zaimplementowano testowanie automatyczne, inną użyteczną metryką ROI wartą rozważenia są obliczenia
oszczędności kosztu dla defektów wykrytych przez automatyzację w stosunku
do defektów wykrytych przez testowanie
manualne. Jednakże jest to kolejna wymagająca metryka do określenia, ponieważ większość defektów jest wykryta
podczas tworzenia testów automatycznych – ktoś mógłby powiedzieć, że ten
test wykrył defekt jako część testowania
manualnego (testy były wciąż ustalane),
nie jako część wykonania testu automatycznego.

Jednakże, jak wspomniano wcześniej,
jeśli zautomatyzowane testowanie dodaje przypadki testowe, których testowanie
manualne nie pokryło, a to wykrywa dodatkowe defekty – może to być wartościową metryką ROI.
Ogólnie trudno jest porównać defekty
znalezione w testowaniu manualnym w
stosunku do automatycznego, ponieważ
musimy mieć pewność, że porównujemy
„równe z równym”. Aby wyznaczyć adekwatne porównanie i określić różnicę,
jaką mogłaby dać automatyzacja, musielibyśmy zestawić testowanie manualne i
automatyczne wykonywane równolegle
na tym samym komponencie oprogramowania w tej samej fazie testowania. Tylko
taka równoległa praca mogłaby naprawdę pokazać defekty wykryte podczas
testów manualnych w stosunku do tych,
które wykryły testy automatyczne.
Dodatkowo, dobrą praktyką jest monitorowanie oszczędności tworzonych
przez wykrywanie defektów podczas
testowania automatycznego, szczególnie jeśli defekty są wykryte wcześnie w
cyklu życia testowania, przeciwnie do
oszczędności w przypadku odkrywania
tych samych defektów później, czy nawet
w produkcji. Podczas tworzenia takiego
typu metryki można jej przypisywać różne wagi; np. defekt wysokiej krytyczności wykryty przez automatyzację dostaje
wyższą wagę, niż defekt niskiej krytyczności, i tak dalej.

Ryzyka
Założenia, warunki i ryzyka programu automatyzacji testów muszą być zrozumiane
i zaprezentowane jako część przypadku
biznesowego. Obejmuje to wszelkie zdarzenia, akcje czy okoliczności, które będą
wstrzymywać program testów w skutecznym wdrożeniu lub wykonaniu – takie jak
brak umiejętności, późne zatwierdzenie
budżetu, opóźniona dostawa wyposażenia testowego, płynne i ciągle zmieniające się wymagania i oprogramowanie czy
też późna dostępność aplikacji.
Opis ryzyka musi zawierać sposoby
umożliwiające minimalizację tego ryzyka i zapobiegania porażce. Porażka jest
zdefiniowana w kontekście przekroczenia
kosztu, poślizgu w harmonogramie, niewykrytych krytycznych błędów oprogramowania, koniecznych przeróbek i tak
dalej, niezależnie do pracy związanych z
automatyzacją testowania.
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Większość ryzyk jest spowodowana kilkoma czynnikami.
• Krótki czas dostarczenia na rynek –
Ryzyka obejmują napięty harmonogram
dostarczenia produktu oprogramowania
na rynek. Jak wspomniano wcześniej,
budżety i harmonogramy testowania często są określane na początku projektu,
podczas prac ofertowych – bez żadnych
„rzeczywistych” lub „aktualnych” oszacowań lub informacji wejściowych od personelu testowego, bez oparcia o przeszłe
doświadczenia lub inne efektywne techniki szacowania. Kierownik testów może
jednak szybko stwierdzić, kiedy krótki
harmonogram dostarczenia na rynek
nie pozwala na odpowiednie testowanie.
Ten problem wysokiego ryzyka musi być
wskazany w przypadku biznesowym, i
albo harmonogramy powinny być zmienione, albo powinny być stworzone strategie łagodzenia ryzyka.
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• Brak odpowiednich umiejętności –
Mogą istnieć inne ryzyka, ponieważ do
implementacji automatyzacji testowania
potrzebne są nowe umiejętności, a obecnie wewnątrz danej firmy odpowiednie
umiejętności nie są dostępne. Ograniczona dostępność zasobów inżynierskich w
projekcie powinna być rozważana jako
kolejne potencjalne zagrożenie sukcesu
AST.
• Nowa technologia – Jeśli implementowana jest nowa technologia, może pojawić się wysokie ryzyko, że nie istnieje
żadne narzędzie do automatyzacji testów
i narzędzie musi być stworzone w danej
firmie.
• Trudne do zautomatyzowani wymagania lub cechy aplikacji – Istnieją pewne nieudokumentowane cechy systemu,
które są złożone i najczęściej stanowią
obszar największego problemu. Przed
stwierdzeniem, że wymaganie czy cecha
może być z powodzeniem testowana w
sposób automatyczny, trzeba rozważyć krzywą uczenia się funkcjonalności,
wsparcie eksperta dziedziny przedmiotowej oraz wymagania dokumentacyjne.
Wymagania funkcjonalne lub niefunkcjonalne, które są trudne do testowania z
powodu złożoności i braku dokumentacji
również będą stanowić wysokie ryzyko w
zadaniu AST.
Po zdefiniowaniu ryzyk należy je ocenić
pod kątem wpływu a następnie zbalansować za pomocą strategii zwalczania ryzyka. Ryzyka powinny być zaprezentowa-

ne jako część przypadku biznesowego.
Staranne przyjrzenie się potencjalnym
zagrożeniom w celu spróbowania zapobiegnięcia ich wystąpieniu, zatrudnienie
ludzi z właściwymi umiejętnościami dla
danej pracy, ocenianie deadline’u lub
wyszczególnianie wszystkich wymagań
koniecznych do wsparcia prac AST to
sposoby łagodzenia opisanych ryzyk.
Jeśli jednak ryzyka wystąpią, nawet jeśli
podjęto wszelkie zabezpieczenia, należy
zastosować strategię łagodzenia.

Inne rozważania
We wcześniejszych sekcjach opisaliśmy
co może oferować AST, koncepcje, jak
oceniać potrzeby biznesowe i oceniać
AST względem tych potrzeb oraz szacowanie ROI. Niniejsza sekcja przedstawia
inne sposoby podejścia do tematu i inne
pytania do rozważenia w związku z AST.
AST może być rozwiązaniem, jeśli nie
masz odpowiedzi na niektóre z następujących pytań:
1. Jak twój zespół testowy będzie nadążał
ze zwiększającą się złożonością nowych
zaimplementowanych technologii?
2. Jak produktywność twojego zespołu testowego będzie dorównywać wskaźnikowi poprawy produktywności oczekiwanej
od zespołu developerskiego?
3. Jaka jest twoja strategia testowania do
wsparcia zwiększającego się poziomu
planowanego ponownego użycia oprogramowania i komponentów?
4. Jakie artefakty możesz dostarczyć, by
zademonstrować, że oprogramowanie
przetestowano w sposób umożliwiający
spełnienie określonych standardów? Jak
szybko można je stworzyć i zreprodukować dla każdego wykonanego testu?
5. Jak pozyskasz i wykorzystać wiedzę
ekspertów dziedzinowych, od której obecnie zależy twój program testowy?
6. Jaki jest twój plan na to, by mieć możliwość dokumentować i odtwarzać problemy znalezione podczas testowania na
potrzeby zespołu developerskiego, który
jest rozproszony geograficznie?
7. Jeśli produkt oprogramowania może
być zainstalowany zdalnie, jakie jest twoje podejście do dostarczenia testów weryfikacyjnych lub diagnostycznych, które
mogą być wykonane zdalnie?
8. Jak wykonasz testy, z których nie radzi
sobie testowanie manualne np. wykrywanie przecieków pamięci, testowanie
obciążeniowe, wydajnościowe, konkurencyjne?

9. Czy będziesz musiał usprawiedliwiać
to, że masz testerów pracujących w godzinach nocnych, w weekendy i w godzinach nadliczbowych, kiedy narzędzie
automatyzacji może być odpalone na
koniec dnia a rezultaty widziane następnego ranka?
Można dodać inne podobne pytania a w
rozważeniu tych pytań oraz przyszłości
twojego programu testowego AST powinno być oceniane jako część potencjalnego rozwiązania. Na razie omówiliśmy ważność przypadku biznesowego i
określiliśmy, jak identyfikować potrzeby
biznesowe, jak usprawiedliwiać AST w
kontekście kosztu i korzyści oraz jak identyfikować ryzyko. Jako część przypadku
biznesowego należy również zdefiniować
strategiczne podejście do implementacji
AST i mierzenia kluczowych wskaźników
sukcesu. Strategia jest opisana w Rozdziale 6 „IAST”, w książce tej przedstawiono również klucze do sukcesu i metryki.

Podsumowanie
W celu zapewnienia wkładu finansowego
od wyższego kierownictwa i wszystkich
zaangażowanych udziałowców, należy
stworzyć przypadek biznesowy dla AST.
Nasze doświadczenie pokazało, że jeśli
wkład taki istnieje (np. wszyscy udziałowcy zainwestowali w prace automatyzacji
testowania), wszystkie strony czują się
odpowiedzialne za powodzenie tego zadania. Jeśli wszyscy wspierają, szanse na
powodzenie są o wiele wyższe. Dlatego
ważnym celem jest opracowanie przypadku biznesowego i uzyskanie akceptacji.
Rynek wymaga, by produkt oprogramowania był dostarczany szybciej i taniej, ze
zwiększającą się wiarygodnością. Testowanie jest dużą częścią równania czasu,
kosztu i jakości – bez zmian w tym, jak
wykonywane jest testowanie, projekt IT
nie będzie w stanie sprostać tym wymaganiom. W rzeczywistości jest wiele dowodów, że tak właśnie jest. AST może
odgrywać dużą rolę w określaniu owych
potrzeb. Bardziej konkretnie – AST daje
możliwość redukcji czasu i kosztu testowania oprogramowania, poprawy jakości
oprogramowania, pomaga identyfikować
defekty szybciej w cyklu życia developmentu i ulepsza twój program testowania
w mierzalne i znaczące sposoby.
Zaakceptowany przypadek biznesowy
może nadać właściwy ton implementacji
AST. Teraz jesteśmy na dobrym starcie.
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Pomocy!
Mamy problem z QA!
basic
intermediate
advanced
O autorze:
Niels Malotaux jest niezależnym trenerem (Project Coach). Pomaga projektom
szybko nauczyć się dostarczać lepsze
wyniki w znacznie krótszym czasie.
Kontakt: N R Malotaux – Consultancy,
Bongerdlaan 53, 3723 VB Bilthoven,
Holandia, niels@malotaux.nl

Wprowadzenie
O zbyt wielu programistach dostarczających do zbyt niewielu testerów powodując półroczne opóźnienia w testowaniu
i wielu niezadowolonych klientach czekających za długo na rozwiązanie problemów.
Staranne planowanie pozwoliło testerom w ciągu 9 tygodni systematycznie
zapewniać satysfakcję klientów – jednego za drugim. Starszy tester nauczył
się, jak planować pracę testerów by była
efektywna i zsynchronizowana z programistami – tak, by nie było żadnych więcej „zaległości”.

Problem
Otrzymałem telefon od menedżera R&D:
“Mamy problem z QA! Możesz pomóc?”
. W większości przypadków, oznacza
to po prostu, że ktoś myśli, iż ma problem w testowaniu – i w tym przypadku
nie było inaczej: starszy tester właśnie
odszedł z firmy, ponieważ nie odpowiadało mu jego wynagrodzenie, a jedyny
pozostały starszy tester również zaczął
narzekać na pensję. Może to być trudne do zrozumienia dla innych, ale inżynierowie generalnie lubią swoją pracę
i jeśli zaczynają skarżyć się na swoje
wynagrodzenie oznacza to, że w danej
organizacji dzieje się coś złego. Starszy
tester, któremu przydzielono tylko jednego juniora do pomocy, doznał paraliżu

Autor: Niels Malotaux

na myśl o czekającej go pracy. Około
15 programistów wytwarzających oprogramowanie spowodowało, że ta sterta
zaczęła rosnąć szybciej, niż pozostali w
firmie testerzy mogli udźwignąć. Klienci czekali zbyt długo na rozwiązanie
swoich problemów, stając się naprawdę
niecierpliwi i w końcu rozpoczęli proces
odejścia od tego dostawcy na rzecz konkurencji. Jak często zdarza się w takim
przypadku, o opóźnienia w dostarczaniu
produktów do klienta byli obwiniani testerzy.

Co z tym zrobiliśmy
Używając projektora LCD i Excela jako
strukturalnego notatnika, rozpoczęliśmy
analizowanie zasięgu problemu – wymieniając pakiety zadań czekające w
kolejce. Poprosiłem starszego testera
o oszacowanie liczby dni, których potrzebowałby do skończenia wszystkich
wymaganych testów we wszystkich pakietach czekających w kolejce, koncentrując się szczególnie na tych częściach
prac, które są wąskimi gardłami. Zsumowaliśmy jego oszacowania i wyszło 106
dni pracy (Tabela 1).
Oznaczałoby to, że niektórzy klienci
będą musieli czekać około pół roku na
dostarczenie rozwiązania ich problemów
– podczas gdy w tym czasie programiści stworzyliby nawet większą „stertę”
pracy, pogarszając jeszcze sytuację. To
było wyraźnie nie do zaakceptowania.
W rzeczy samej – był problem! Tester
siedział nieszczęśliwy. Zamiast narzekać na problem, lepiej byśmy coś z nim
zrobili. Oto, co zrobiliśmy:
• Jasno uświadomiliśmy starszemu testerowi, że w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za akceptację dostarczenia
produktu do klienta - wtedy, kiedy będzie
pewien, iż klient będzie zadowolony z

produktu. Żadnego „cięcia” na jakości!
• Zdecydowaliśmy, że programiści przerwą kodowanie i „cała firma” – szczególnie programiści – będzie w razie konieczności do dyspozycji testera. Jeśli
będzie on potrzebował, by CEO coś dla
niego zrobił – CEO będzie dostępny.
• Poprosiliśmy starszego testera o zastanowienie się, co programiści mogą dla
niego zrobić – na przykład zautomatyzować testy, pisać scenariusze testowe,
testować – cokolwiek. Celem tego było
zwolnienie starszego testera – który był
tu wąskim gardłem – z takiej ilości prac,
jak to tylko możliwe. Nadal musiałby planować pracę innych, upewniając się, iż
robią prawidłowe rzeczy i sprawdzając
rezultaty ich pracy.
• Poprosiliśmy go o ponowne oszacowanie – ile czasu byłoby potrzeba dla różnych pakietów i ile czasu, według niego,
potrzebowaliby programiści (by nie stali
się wąskim gardłem).
Po podsumowaniu tych oszacowań okazało się, że tester nadal potrzebuje 47
dni, lub około 10 tygodni.

Kilka udoskonaleń
Dotąd pracowaliśmy tylko z pakietami
zadań trwającymi około 10 dni każdy.
Zapytałem – jako o przykład dla bardziej szczegółowego planowania – który pakiet jest związany z najbardziej
naciskającym klientem, czekającym na
rozwiązanie. Podzieliliśmy ten pakiet
na mniejsze elementy, oszacowaliśmy
te elementy i wyszczególniliśmy, który
klient czeka na określone komponenty
tego pakietu (Tabela 1, Pakiet 8).
Tabela prezentuje (nieco uproszczony)
wyłoniony arkusz – rzeczywiste liczby, lecz prawdziwe nazwy pakietów i

69

Testowanie oprogramowania

Tabela 1 Nieco uproszczony obraz arkusza, jakiego użyliśmy do rozwiązania “problem QA”. Ustalenie celu i ilościowy
pomiar problemu jest pierwszym krokiem do rozwiązania

70

klientów zostały ukryte. Zauważ, co
może brzmieć dziwnie, że dokładność
a nawet poprawność wszystkich tych
liczb nie jest tak ważna na tym etapie:
dodawanie liczb uśrednia odchylenie i
0-porządkową aproksymację liczb orientacyjnych wystarcza do podejmowania
decyzji. Jeżeli większa szczegółowość
lub „dokładność” nie pociąga za sobą
lepszej decyzji, nie powinniśmy marnować czasu na dodatkowe szczegóły.
Aktualizacja liczb odbywała się podczas
kolejnych cotygodniowych spotkań planistycznych.

Planowanie i rezultat
Teraz mogliśmy zacząć planować, co
zrobić w jakiej kolejności, systematycznie zadowalając jednego klienta po drugim. Zauważ, że nie musimy dostarczać
każdemu klientowi pełnego rozwiązania
natychmiast , ponieważ potrzebują oni
czasu, by przeanalizować to, co dostają

– tak więc mogliśmy zaplanować dostarczanie komponentu po komponencie
wybranym klientom, w regularny, oparty na prawdziwych potrzebach klienta,
sposób.
Podstawowy plan z dwutygodniowymi
“dostawami” wyglądał tak, jak przedstawiono na Rysunku 1. W ciągu dwóch
tygodni można uszczęśliwić jednego
klienta. Za dwa tygodnie – kolejnych
dwóch – i tak dalej. W praktyce klienci
byli uszczęśliwiani częściej, ponieważ
użyteczne wyniki testów wychodziły do
nich o wiele częściej. Opierając się na
naszym planowaniu, moglibyśmy wysłać każdemu klientowi wiadomość: „
Będziemy mieli dla was rozwiązanie w
tym czasie. Będziecie gotowi?”, sprawdzając zapał i przygotowanie klienta do
dostawy. My zoptymalizowaliśmy nasz
proces dostawy i jeśli klienci nie zostaną
„aktywowani” w przybliżeniu w tym samym czasie, nasze ulepszenia nie będą
miały większego sensu.

Rysunek 1 Podstawowa koncepcja
uszczegółowionego na więcej dostarczeń

planu

Terminów,

później

Starszy tester rozpoczął bardziej szczegółowe planowanie innych pakietów w
podobny sposób, jak to zrobiliśmy w
powyższym przykładzie – umieszczając
je na Linii czasu, synchronizując z możliwościami programistów oraz klientów
i mając na celu optymalną satysfakcję
klienta. Zaczęliśmy opierając się na tym
planie i 9 tygodni później „sterta” zniknęła. Klienci byli zdumieni zmianą, zdobyli
więcej zaufania do naszych możliwości
i zaczęli zamawiać więcej produktów.
Rok później ludzie mówili mi, że sprzedaż wzrosła o 70%.
Starszy tester poczuł się wzmocniony i
przywrócony do życia. Nadal planował
testowanie w taki sposób, jak opisano,
upewniając się, że testerzy współpracują z developmentem. Dziś, dwa lata
później, awansował na stanowisko Product Managera i uczy swoich następców technik planowania. Interesującym
wynikiem tego ćwiczenia jest to, że programiści – których zaangażowano w testowanie – są o wiele bardziej świadomi
tego, jak zwiększać testowalność swoich owoców pracy.

Co zrobiliśmy?
Aby osiągnąć rezultaty opisane wy-
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żej, wykorzystaliśmy coś, co nazywamy techniką Planowania Ewolucyjnego
(Evolutionary Planning). Technika Ewolucyjna jest oparta na ciągłym ulepszaniu wszystkiego, co robimy używając
PDCA (Plan-Do-Check-Act) lub cyklu
Deminga. W fazie Planowania (Plan)
decydujemy, co powinniśmy osiągnąć
i jak osiągniemy to w najbardziej efektywny sposób. W fazie Wykonania (Do),
wykonujemy plan. W fazie Sprawdzania
(Check) weryfikujemy, czy rezultaty są
zgodne z zaplanowanymi i czy sposób,
w jaki je osiągnęliśmy jest taki, jak zaplanowano. Jeśli tak – zastanawiamy
się, jak następnym razem zrobić to lepiej. Jeśli nie – zastanawiamy się, jak
następnym razem zrobić to lepiej. Faza
Zastosuj (Act) jest tą krytyczną i najczęściej zapominaną: decydowanie, co
następnym razem zrobić inaczej, ponieważ jeśli ciągle będziemy postępować
tak samo, wyniki nie będą inne – czyli
lepsze.
Poprzez tworzenie „mutacji” tego, jak
wykonujemy zadania, prowokujemy
ewolucję – a ponieważ jako ludzie możemy wyobrazić sobie wpływ zmian, jakie
wprowadzamy, możemy doprowadzić tę
ewolucję raczej do ulepszania, niż do
losowej zmiany. W Planowaniu Ewolucyjnym używamy (pamiętaj, że proces
jest również ewolucyjny, więc może się

zmienić zgodnie z doświadczeniem!)
[Mal04], [Mal09]:
• Cykli Zadań (TaskCycles) do organizowania pracy i ciągłego ulepszania sposobu, w jaki wykorzystujemy czas.
• Cykli Dostaw (DeliveryCycles) do
dostarczania udziałowcom produktu
wcześnie, lub do stwierdzenia, co ich
usatysfakcjonuje. Czyli – sprawdzenia
(postrzeganych) wymagań i założeń, z
których wiele często jest złych. W cyklu
dostaw naszym celem jest uzyskanie
informacji zwrotnej umożliwiającej określenie, czy jesteśmy na dobrej drodze do
sukcesu i – najszybciej jak to możliwe –
rozpoznanie, że zbaczamy z kursu.
• Linia czasu (TimeLine) do uzyskania
i utrzymywania kontroli nad dłuższymi
okresami czasu: przewidywanie, co się
stanie, jeśli nie zmienimy naszych sposobów i znajdowanie alternatywnych
strategii wykonywania lepszych rzeczy i
w lepszy sposób.

Linia czasu
W przypadku “Problemu QA” rozpoczęliśmy Fazę Sprawdzania analizując obecną sytuację i to, co mogłoby się stać, jeśli

– nieświadomi problemu – kontynuowalibyśmy. Przygotowaliśmy listę rzeczy
do zrobienia oraz wykonaliśmy oszacowania (w tym przypadku czynności o
długości 5-15 dni). Zanim zaczęliśmy,
testerzy i ich menedżer mieli uczucie,
że jest bardzo dużo pracy do zrobienia,
więcej, niż mogliby udźwignąć w akceptowalnym okresie czasu. Po ilościowym
określeniu problemu wiedzieliśmy (wystarczająco dokładnie), ile pracy było do
wykonania– pokazując naturę i rozmiar
wąskiego gardła. Uświadomiliśmy sobie,
że kontynuowanie prac w dotychczasowy sposób nie jest akceptowalną opcją,
musieliśmy więc zrobić coś innego – w
tym przypadku, wykorzystać programistów jako tymczasowe wsparcie działu
testów. Obliczyliśmy ten scenariusz i
dotarliśmy do o wiele bardziej akceptowalnej strategii.
Podsumowując technikę Linii czasu:
• Podzielenie tego, co mieliśmy do
zrobienia na 20 kawałków (pakietów,
czynności) i oszacowanie tych części.
Zsumowanie tych oszacowań zwykle
dostarcza wystarczającego dowodu na
to, że potrzebujemy więcej czasu, niż
posiadamy. W tym momencie, większość projektów decyduje, iż po prostu
potrzebuje więcej czasu, lub narzeka

Tabela 2 Uproszczony arkusz Linii czasu, określający, co będzie zrobione bazując na oszacowaniach i wykalibrowanej przyszłości. Arkusz pokazuje również, co nie zostanie wykonane w określonym czasie, dając nam wczesne
ostrzeżenia. Im szybciej otrzymamy ostrzeżenie, tym więcej czasu będziemy mieć na podjęcie jakichś działań. Kilka
uwag: w tej tabeli nie kalibrujemy „Do wykonania” (używając czynnika kalibracji 1.0) z powodu zakładanej poprawy.
Czynności jeszcze nie rozpoczęte są wykalibrowane przy użyciu proporcji „Wykonane” i „Do wykonania” oraz oryginalnych oszacowań. Tabela przedstawia stan z 29.03.2009
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na kierownictwo narzucające nierealne
terminy.
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• Jednak z Planowaniem Ewolucyjnym
nie zatrzymaliśmy się na powyższym,
lecz rozważaliśmy inne strategie wykonywania rzeczy, wykonywania innych
rzeczy lub wykonywania rzeczy inaczej.
Szacowaliśmy wpływ na wynik i wybieraliśmy optymalną strategię. Mieliśmy
teraz dość dobrze określone argumenty, by wyjaśnić kierownictwu, dlaczego
prace zajmą tyle czasu, ile ciągle im
potrzeba.
• Wybrana strategia jest teraz planowana – z naciskiem na optymalną kolejność implementacji optymalnego rozwiązania i ze świadomością, że stopień
„optymalności” może się zmienić w miarę dalszego pojmowania problemu. Nie
ma pożytku z kontynuowania wstępnego
planu, jeśli już widzimy, że powinien on
być zmieniony. Dlatego też powinniśmy
stale wykorzystywać technikę Plan-DoCheck-Act, z Przypadkiem Biznesowym
(ang. Business Case) służącym jako odwołanie.
• Teraz, opierając się na oszacowaniach
i ciągłym ich dostosowywaniu do rzeczywistości, możemy zacząć przewidywać,
co będziemy robić i kiedy. Dostarcza to
biznesowi całkiem wiarygodne prognozy, umożliwiając im przygotowanie wiarygodnych prognoz dla klientów.
Tabela 2 prezentuje uproszczony przykład Linii czasu: opis czynności, oszacowanie, czas rzeczywiście poświęcony
i czas pozostały do ukończenia czynności, proporcję rzeczywistego i szacowanego czasu, czynnik kalibracji (proporcję
ogólnego czasu rzeczywistego i szacowanego w przeszłym okresie), wynikowy wykalibrowany („prawdziwy”) czas

pozostały do wykonania oraz daty. Jeśli
w tym przykładzie projekt ma być zrealizowany do 5 czerwca, możemy powiedzieć, że czynności 17 i 18 nie zostaną wykonane do tego czasu, jeżeli nie
zrobimy czegoś inaczej. W ten sposób
możemy przewidywać bardzo wcześnie,
co kiedy nastąpi i ponosić konsekwencje
tego przewidywania – zamiast chować
głowę w piasek, aż rzeczywistość w nas
uderzy.

Co to wszystko ma wspólnego
z testowaniem czy QA?
Tak jak development, testowanie również może w olbrzymim stopniu ulepszyć
produktywność stosując techniki Planowania Ewolucyjnego. Testerzy często
uskarżają się, że na końcu projektu nie
mają dość czasu na właściwe wykonanie testowania, programiści są zawsze
opóźnieni a data końcowa nigdy nie jest
modyfikowana, zmniejszając pozostały
czas przeznaczony na testy.
Tak jak w przykładzie powyżej, testerzy
nie powinni się skarżyć, lecz raczej pomyśleć, co mogą zrobić z problemem.
Rozwiązanie jest proste: nie czekaj do
końca projektu, aby zacząć testy, zacznij
testy od początku. Przejrzyj Przypadki
Biznesowe, sprawdź wymagania, architekturę i projekt, przeglądaj kod w miarę,
jak jest tworzony, cały czas dostarczając szybkie informacje zwrotne programistom, tak by mogli naprawić błędy już
popełnione i uczyć się na nich zapobiegania podobnym błędom oszczędzając
dużo czasu. W ten sposób, testowanie
nie wymaga wielkiego czasu po tym, jak
programiści skończą swoje prace, minimalizując opóźnienia w projekcie wynikające z testowania.

Kto jest klientem testowania i QA?
Dr Deming [Dem86] wyjaśnił (zapis nieco zmieniony dla testowania): “Jakość
pochodzi nie z testowania, ale z ulepszania procesu developmentu. Testowanie nie poprawia jakości, ani nie gwarantuje jakości. Na to jest za późno. Jakość,
dobra lub zła, już jest w produkcie. Nie
można testować jakości w produkcie”.
Jeśli to zrozumiemy, nieuchronnie pojmiemy, iż głównym klientem QA i testerów jest development. Dla większości
testerów stanowi to lekkie przesunięcie
paradygmatów.
Programiści są po to, by „umieszczać”
prawidłową jakość w produkcie. Jeśli
programiści są na tyle skromni, by przyznać, iż popełniają błędy – jak inni normalni ludzie – mogą poprosić testerów o
wsparcie w określeniu, gdzie nadal popełniają pomyłki – aby nauczyć się zapobiegać występowaniu takich błędów
w przyszłości. Testerzy oczywiście będą
kontynuować poszukiwanie pozostałych
defektów, ponieważ zwrócenie ich programistom prowadzi do uzyskania lepszych wyników.
Jeśli zrozumiemy, że testowanie jest
projektem, który powinien zacząć się
wraz z projektem developmentu, gdzie
programiści są klientem a klientowi należy dostarczyć to, czego potrzebuje,
w czasie, w jakim tego potrzebuje, tak
by go usatysfakcjonować i by odniósł
większy sukces, niż bez nas (testerów)
– jeśli to zrozumiemy, to projekt testowy
powinien również używać techniki Planowania Ewolucyjnego (którą już wykorzystuje development). Cykle Zadań
do organizowania i optymalizacji pracy,
cykle dostaw do sprawdzenia, czy testowanie realizuje prawidłowe zadania
i Linię czasu – aby zweryfikować, czy
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jesteśmy zsynchronizowani z developmentem i nie opóźniamy niepotrzebnie
projektu. Jeśli zespół testowy nie jest
świadomy, kim jest jego właściwy klient,
prawdopodobnie robi pewne rzeczy źle.
Patrząc na tygodniowe plany programistów (cykl zadań), testerzy dokładnie
wiedzą, co programiści ukończą na koniec danego tygodnia; tak więc w trakcie tygodnia mogą zaplanować, co i jak
będą testować w następnym tygodniu,
natychmiast po otrzymaniu „dostawy”
od programistów, nie tracąc ani chwili.
Więcej na ten temat można przeczytać
w [Mal05].

Ewolucyjne zarządzanie projektem
Planowanie Ewolucyjne jest częścią
technik Ewolucyjnego Zarządzania
Projektem, które rozwinęły się na podstawie aktywnego i bardzo częstego
stosowania Plan-Do-Check-Act lub cyklu Deminga, który jest w istocie ciągłą
techniką analiza-przyczyny-źródłowejplus-konsekwencji. Niektórzy obawiają
się, że takie techniki wymagają dużo
dodatkowego czasu. Ostatnio pewien
Kierownik Projektu powiedział: „Czy
mam robić analizę przyczyn źródłowych
dla wszystkich znalezionych błędów?
Nie mogę poświęcić temu tyle czasu!”.
Najwyraźniej myślał, iż ma raczej wystarczająco dużo czasu na naprawianie
wszystkich powtarzających się błędów,
które stale się pojawiały, niż zapobieganie większości z nich. Doświadczenie
w wielu projektach udowadnia, że stosowanie wymienionych technik pozwala
projektom szybko uczyć się, jak osiągać
sukces w znacznie krótszym czasie.
Można oszczędzić dużo czasu – zarówno w programowaniu, jak i testowaniu
– ale musimy zacząć aktywnie szukać
na to sposobów. Techniki Ewolucyjnego
Zarządzania Projektem to umożliwiają.
Elementami takich technik są:
• Plan-Do-Check-Act – znaczący składnik ciągłego uczenia się
•„Zero błędów” – zapobiega połowie defektów [Cro84]
• Przypadek Biznesowy (Business Case)
– by określić, dlaczego realizujemy projekt
• Inżynieria wymagań – by określić, co
mamy osiągnąć, a czego nie; a wykorzystując miary ilościowe, by stwierdzić, o

ile lepsze wykonywanie mamy osiągnąć
[Gil88], [Gil05]
• Architektura i projekt – wybór optymalnego kompromisu w przypadku sprzecznych wymagań (wymagania zawsze
wchodzą ze sobą w konflikt – np. wykonanie a budżet)
• Wczesny przegląd & inspekcja – pomiar jakości podczas realizacji, szybkie
uczenie się zapobiegania pojawiania się
defektów
• Tygodniowe cykle zadań – planowanie
krótkoterminowe, optymalizacja oszacowań, zobowiązanie się do otrzymania
pewnych rezultatów a następnie trzymanie się tych obietnic
• Dwutygodniowe cykle dostaw – optymalizacja wymagań i sprawdzanie założeń, pozyskiwanie informacji zwrotnej
poprzez dostarczanie rzeczywistych wyników czekającym na nie udziałowcom
• Linia czasu – uzyskiwanie i utrzymywanie kontroli nad czasem: przewidywanie
przyszłości, wykorzystywanie tej wiedzy,
przekazywanie realistycznych prognoz
kierownictwu
Więcej szczegółów można dowiedzieć
się z [Gil88], [Gil05], [Mal04] i [Mal09].
Mam nadzieję, że w niniejszym artykule
wykazałem, iż testowanie może być planowane tak, jak każdy inny projekt, przy
użyciu tej samej Techniki Ewolucyjnej
jaką opracowaliśmy dla programowania – tak by zwiększyć produktywność

testerów dla powodzenia projektu, co
w wyniku daje zadowolonych klientów,
większe przychody dla danej organizacji, w końcu – korzyści wszystkich zaangażowanych w projekt ludzi.
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również znajduje się na podanej stronie.

Pierwsze kroki
Po instalacji uruchamiamy OpenSta Commander. Jest to główny ekran programu,
który składa się z drzewa będącego
naszym repozytorium, w którym będą
znajdować się nasze skrypty i testy.
Struktura składa się z trzech katalogów:
Collectors ,Scripts, Tests. My zajmiemy
się katalogiem Scripts, w którym tworzone są skrypty w języku SCL, oraz katalogiem Tests, w którym tworzone są testy
korzystające ze skryptów stworzonych
wcześniej. Ponadto w górnej części

nagrywania skryptu.
OpenSta może nagrywać zarówno po
http jak i HTTPS, co na przykład odróżnia
go od JMetera. Jeśli łącząc się z internetem, korzystamy z serwera Proxy, należy
pamiętać o odpowiedniej konfiguracji
naszej przeglądarki.Wyboru dokonujemy
z menu Options -> Browser. Jeśli chcemy się łączyć z odległym serwerem, jest
to również możliwe poprzez odpowiednie
ustawienia Options->Gateway. Niestety
tutaj napotykamy na pierwszy problem.
Jeśli mamy Serwer Proxy ustawiony w
ten sposób OpenSta nie będzie potrafił
wystartować . Trzeba przepisać Proxy
tak, jak na zamieszczonym obrazku.

Wprowadzenie
Każdego dnia w naszej pracy spotykamy
się z powtarzaniem wszelkiego rodzaju
testów, co zabiera nam mnóstwo czasu
. Nieraz jakże ciężka jest to praca, gdy
musimy zrobić coś kilkanaście lub nawet
kilkaset razy. Jednym z programów, które
mogą w tym pomóc i który chciałbym
opisać jest OpenSta , narzędzie służące
do mierzenia wydajności oprogramowania, ale także do innych celów jak np.
możliwość zautomatyzowanie pewnych
akcji.
OpenSta
jest
ciągle
rozwijanym
narzędziem darmowym, który możemy
pobrać ze strony http://opensta.org.
Ponadto jeśli mamy jakiś problem lub
pytanie możemy skorzystać z forum
użytkowników tego programu, które

Rysunek 1 Główne okno programu
aplikacji mieści się pasek, w którym
dostępne są różne opcję - między innymi
dość rozbudowany HELP.
Aby utworzyć nowy test musimy zacząć
od stworzenia skryptu do testowania. W
tym celu wybieramy z menu File ->New
Script . Po stworzeniu klikamy na niego
dwa razy i pojawia się nam okno do

Wartą
wspomnienia
opcją
jest
niewątpliwe możliwość deklaracji zmiennych z górnego menu
Variable
->Create, gdyż możemy jeszcze przed
nagraniem kodu przygotować zmienne
do przechowywania interesujących nas
wartości. W celu rozpoczęcia nagrywania klikamy na czerwony przycisk lub

Rysunek 2 Okno do tworzenia skryptów
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Rysunek 3 Konfiguracja Proxy
wybieramy z menu Capture->Record.
Otwarta zostaje przeglądarka, w której
wykonujemy zaplanowany scenariusz.
Po zakończeniu zamykamy przeglądarkę
lub klikamy przycisk Stop .
Po lewej znajduje się kod programu,
deklaracje zmiennych, informacje o
środowisku oraz inne dane, które OpenSta przechwycił. Kod, jak wspomniałem,
jest w języku SCL (Structured Control
Language). Jeśli po nagraniu istnieje
potrzeba np. wyciągnięcia danych, zrobienia pętli lub innych instrukcji, dopisujemy je bezpośrednio w kodzie. Po
skończonej pracy kompilujemy i jeśli nie
wystąpiły żadne błędy uruchamiamy
skrypt klikając na zielony przycisk „play”.

Język programowania nie należy do
najprostszych, jednak jeśli przyjrzymy się z bliska możemy zauważyć
pewne zależności jak np. podstawianie
danych pod zmienne itp. Na następnym
obrazku pokażę fragment kodu, który
zmodyfikowałem w celu wyciągnięcia z
kodu HTML danych generowanych przez
JavaScript, gdyż OpenSta nagrał to na
stałe i podczas prób ponownego wykonywania skryptu podstawiał starą wartość
niezgodną z aktualnie generowaną przez
stronę.

funkcję „Get” najść na nią kursorem i
gdy uaktywni się żółta strzałka w górnym
menu nacisnąć ją. Zobaczymy stronę w
podglądzie w prawej kolumnie.
Teraz możemy zobaczyć strukturę HTML,
dane o serwerach i inne mogące nam
pomóc informacje.

Jeśli nagrany skrypt nie posiada błędów
powinniśmy zobaczyć następujący komentarz :

Możemy też przejść do kodu HTML i
klikając prawym przyciskiem myszy na
interesujący nas kod stworzyć zmienne,
które będą nam wyciągać elementy z
modułu DOM z kodu (może to nam
posłużyć do wyciągania różnych informacji np. tworzonych przez język
JavaScript),

Po kompilacji, możemy znaleźć w kodzie

Klikając na jedną z zakładek podglądu st-
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Rysunek 4 Kod programu
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Rysunek 5 Zmodyfikowany kod programu
rony możemy zobaczyć całą strukturę strony, elementy oraz wszystkie wartości.
Ponadto klikając na zakładkę HTML Tree
możemy znaleźć w kodzie interesującą
nas wartość, po czym klikając prawym przyciskiem myszki podstawić ją
bezpośrednio pod zmienną do naszego
kodu po lewej stronie zakładki.
Teraz możemy zająć się tworzeniem
testu. Powracamy do głównego menu
programu i klikamy z menu File-> New

Test-> Tests . Po utworzeniu dwukrotnie klikamy na ikonę testu w drzewie po
czym pojawia się nam menu testowe.

dodanie skryptów w różnych wierszach
stworzy nam scenariusz przejść jedno po
drugim.

Następnie rozwijamy listę ze skryptami,
wybieramy stworzony wcześniej skrypt
i przeciągamy go do pola Task. Pola
te mamy podzielone na kolumny w
które możemy dodawać kilka skryptów.
Oznacza to, że jeśli dodamy w tym
samym wierszu - ale różnych kolumnach
- kilka testów, wszystkie zostaną wykonane w tym samym czasie, natomiast

W konfiguracji testów mamy kilka pól,
którymi możemy sterować . Pole Start
służy do ustawiania czasu, kiedy test ma
się wykonać ( bezpośrednio, opóźniony
i zaplanowany ). Kolejnym ustawieniem
jest ilość wirtualnych użytkowników dla
każdego zadania. Użytkowników tych
możemy podzielić na różne kategorię
np. dajemy całkowitą ilość VU 1200,
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Rysunek 6 Kompilacja kodu
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Rysunek 7 Uruchomienie podglądu strony po prawej stronie
przydzielamy po jednym użytkowniku dla
„Timer Results” i dla „HTTP results”.
Generalnie, jeśli chodzi o użytkowników,
to możemy też zaprogramować w pętli w
kodzie np. zakładanie konta na stronie
i obserwować, jak długo to trwa patrząc
na różnego rodzaju raporty , które opiszę
później. Teraz naciskamy na przycisk run

i test zaczyna działać. Podczas wykonywania się testu możemy na bieżąco
obserwować, co się tam dzieje. Służy do
tego zakładka Monitoring. Po wejściu na
nią, gdy test jest wykonywany możemy
zaznaczyć np. zakładkę Summary i
obserwować, jak test jest wykonywany.
( Nie jest to jednak niestety przyjazne
dla użytkownika, gdyż informacje nie do

końca są czytelne). Ponadto możemy
weryfikować, czy podczas wykonywania
nie występuje żaden błąd.
Po wykonaniu się testu nie pozostaje
nam nic innego, jak zakładka Results .
Znajduje się tam mnóstwo raportów, z
których możemy dowiedzieć się między
innymi o konfiguracji, czasach wykony-
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Rysunek 8 Podgląd strony
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Rysunek 9 Struktura strony
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Rysunek 10 Podstawianie wartości z HTML pod zmienną
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Rysunek 11 Okno do tworzenia testów
wania iteracji, przeanalizować wykresy i
przeglądać inne opcje.
Raporty wybieramy zaznaczając w
drzewie po prawej stronie checkbox
obok interesującej nas opcji. Myślę, że
powinniśmy zapoznać się z każdą opcją
w celu znalezienia potrzebnych nam informacji oraz zapoznania się z wykresami pokazującymi różne zależności.
Jeśli podczas wykonywania scenariusza
wystąpią błędy, zostanie automatycznie
stworzony log z opisem błędów. Poniżej
kilka screenów z raportów.

< ponowne nagrywanie. Spowodowane
jest to błędami podczas tworzenia programu i jak doczytałem na forum problem ten ma zniknąć w kolejnej wersji
OpenSta. Kolejnym błędem jest fakt,
że nieraz po uruchomieniu przeglądarki
nie chce wyświetlać nam żadnej strony.
Spowodowane jest to serwerem, który
wpisuje sobie swoje Proxy na czas uruchamiania programu. Należy wtedy
ponownie ustawić serwer Proxy, jak na
załączonych powyżej obrazkach. Innym
błędem, jaki wychwyciłem był problem z
długością znaków podczas nagrywania

skryptu. Z tego powodu kompilacja nie
była możliwa. Jako że mamy podane linie, w których są te błędy, pozostaje nam
skrócenie tego stringa ( ja miałem problem z wersjami przeglądarek , skróciłem
tylko do IE 7 i problem został wyeliminowany – String “User-Agent: Mozilla/4.0
(compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1;
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322;
InfoPath.2; MEGAUPLOAD 2.0; .NET
CLR 2.0.50727)” ).
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Rysunek 12 Okno do konfiguracji testów

80

Rysunek 13 Ustawienie tasków

Rysunek 14 Raporty podczas
wykonywania się testu
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Rysunek 15 Rezultaty po wykonaniu testu

Rysunek 16 Przykładowe raporty

Podsumowanie
Podsumowując uważam, że mimo
pewnych wad jest to godny polecenia,
szybko działający, posiadający dużo
możliwości i ciągle rozwijany program do
mierzenia wydajności. Programy takiego
typu ułatwiają mi pracę i podczas testowania aplikacji zawsze zastanawiam się,
jak można by wykorzystać jakiś program,

aby zautomatyzować testy aplikacji, a
gdy już mam to gotowe pozostaje mi
myślenie nad optymalizacją. Chętnych
do pogłębiania wiedzy na temat tego programu odsyłam do literatury:
http://www.opensta.org/
http://portal.opensta.org/
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Streszczenie
Rosnąca popularność aplikacji webowych oraz wzrastająca liczba potencjalnych użytkowników aplikacji webowych
stwarzają nowe wyzwania dla architektów, programistów i testerów. Wraz ze
wzrostem szybkości połączeń internetowych użytkownicy przestali akceptować
długi czas reakcji czy awarie aplikacji.
Przynosi to wysokie standardy i silną potrzebę rozwijania bardziej efektywnych
aplikacji, ponadto podnosi skalowalność
oraz wydajność aplikacji do ich maksimum. Cena, jaką firma może zapłacić za
ignorowanie aspektów wydajności może
być dramatycznie wysoka. Studium przypadku opisze proces testowania i optymalizacji aplikacji internetowej o dużej
skali. Przykłady zaprezentują rzeczywiste ograniczenia, problemy, wyzwania i
pracę w zespole. Studium przypadku jest
skierowane zarówno do osób początkujących jak i ekspertów, personelu zarzą-
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dzającego i technicznego.
Słowa kluczowe: wydajność oprogramowania, testowanie obciążeniowe,
testowanie wydajnościowe, testowanie
aplikacji webowych, zapewnienie jakości
oprogramowania, inżynieria wydajności.

Wstęp
Złożoność nowoczesnych aplikacji webowych oraz rosnąca liczba potencjalnych
użytkowników przenoszą zapewnienie
jakości oprogramowania na kolejny poziom. Jawna weryfikacja funkcjonalności
już nie wystarcza. Potrzeba dedykowanego procesu zapewnienia wydajności.
Tutaj wkracza Testowanie Wydajnościowe i Obciążeniowe. Wspomagane przez
automatyczne narzędzia, które potrafią
symulować ogromną liczbę użytkowników, zapewnia to wyrafinowany sposób
modelowania i testowania wydajności
systemu oraz pomaga zidentyfikować
wady w wydajności. W miarę, jak wydajność oprogramowania staje się coraz
bardziej krytyczna w większości dzisiejszych aplikacji, zostało opracowane
podstawowe podejście zwane Software
Performance Engineering (SPE). SPE to
praktyka zapewniania, że system będzie
zaprojektowany, wykonany, zainstalowany i utrzymywany w sposób spełniający
wymagania biznesowe i wydajnościowe.
Testowanie wydajnościowe i obciążeniowe stanowi główny podzbiór mechanizmu weryfikacji Software Performance
Engineering.

głównie do praktyki modelowania zakładanego użytkowania programu komputerowego poprzez symulowanie wielu użytkowników jednocześnie uzyskujących
dostęp do usług programu. Zazwyczaj te
usługi są powiązane z przypadkami użycia systemu lub procesami biznesowymi i
są określane jako scenariusze testowe.
Jako takie Testowanie Wydajnościowe i
Obciążeniowe są najbardziej istotne dla
systemów wielodostępowych, często
zbudowanych w oparciu o model klient/
serwer – takie jak aplikacje webowe. Innymi przykładami systemów wielodostępowych są systemy odziedziczone (legacy systems), zdalne pulpity, aplikacje
emailowe, itp.

Dlaczego Testować Wydajność
Twojej Aplikacji

Czym jest Testowanie Wydajnościowe?

Istnieje wiele powodów technicznych
i biznesowych, dla których będziesz
chciał zapewnić wydajność swojej aplikacji. Jednakże bez względu na powód
zawsze istnieje główna przyczyna: systemy wielodostępowe są planowane,
wytwarzane i testowane w środowiskach jednoużytkownikowych. Zazwyczaj ani developerzy, ani zespół QA nie
są świadomi istnienia wielodostępowych
wydajności, interakcji, ograniczeń czy
wymagań sprzętowych. Poza tym, wiele
specyfikacji systemów nie zawiera jasno
zdefiniowanej i mierzalnej wydajności,
skalowalności, wymagań niezawodności,
które pomimo ich braku nie zapobiegają
temu, że projekt będzie skazany na awarię, kiedy pojawią się rzeczywiste problemy z wydajnością.

Testowanie Wydajnościowe odnosi się

Istnieje wiele powodów, dla których nale-
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Rys. 1. Wyniki szczytowej aktywności użytkowników w ciągu dnia.
ży testować, ale główne motywy to:
• Zapobieganie wysokim kosztom krytycznych awarii
• Symulowanie warunków rzeczywistego obciążenia
• Znalezienie ograniczeń twojego systemu
• Znalezienie potencjalnych problemów,
zanim znajdą je klienci
• Zredukowanie cyklu developmentu i
przyspieszenie terminu dostarczenia na
rynek
• Możliwość przewidzenia i zredukowania kosztów infrastruktury
• Zagwarantowanie Service Level Agreement (SLA)

Studium Przypadku
Wprowadzenie
Assessment and Qualifications Alliance
(AQA) jest największą z trzech angielskich komisji egzaminacyjnych. W sumie do egzaminów przystępuje 3.5 miliona studentów.
AQA posiada rozległą stronę interneto-

wą, która daje dostęp nauczycielom do
informacji dotyczących ich szkoły oraz
analizę wyników egzaminów.

Wyzwanie
Prawdziwym wyzwaniem z punktu widzenia wydajności jest dzień wyników
(egzaminu). Ponieważ system dostarcza analiz wyników egzaminów, najbardziej intensywne obciążenie notuje się
w pierwszych dniach po opublikowaniu
wyników. Podczas gdy normalne obciążenie wynosi 10 stron na minutę, w dniu
wyniku obciążenie wzrasta do 300 stron
na minutę.
Rysunek 1 przedstawia dramatyczny
wzrost aktywności użytkowników w czasie dziennego testu.
Szczyt aktywności jest pomiędzy godziną 8:00 a 11:00 dnia wyników. Trochę
danych statystycznych:
• Rozmiar bazy danych: ponad 100 milionów rekordów

Środowisko Produkcyjne i Testowe
Żeby otrzymać rezultaty, na których możemy polegać, potrzebne jest właściwe
środowisko testowe. W sytuacji idealnej
środowisko testowe powinno być identyczne z produkcyjnym pod względem
oprogramowania i sprzętu. Niestety,
w praktyce środowisko testowe i produkcyjne są dość odmienne. Głównym
powodem zazwyczaj jest wysoki koszt
stworzenia kolejnego środowiska produkcyjnego. Nowa aplikacja jest zwykle
umieszczana w istniejącym środowisku,
które obsługuje już kilka aplikacji. Najlepszym podejściem w takim wypadku
jest przygotowanie „lekkiej wersji” środowiska produkcyjnego i wykonanie większości testów na nim. Jeżeli używamy
klastra serwerów, “lekka wersja” składa
się z jednego serwera dla każdej warstwy klastra zapewniającego parametry
programowe i sprzętowe takie same, jak
rzeczywiste środowisko produkcyjne.
Takie podejście jest zaprezentowane na
Rysunku 2.

• 10 milionów aktywnych rekordów

Planowanie Testów

• 70,000 użytkowników

Cel testów obciążeniowych jest zupełnie inny od testowania funkcjonalnego.
Testowanie funkcjonalne jest skierowane na każdy aspekt funkcjonowania
systemu. To może być cokolwiek – od
weryfikacji komponentów interfejsu

• Obciążenie poniżej 10 stron/min w ciągu normalnego dnia
• Szczyt 300 stron/min w dniu wyników
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Jednym z najczęstszych bledów jest to,
że wiele organizacji „nowych” w realizacji testowania wydajnościowego przekształca wszystkie istniejące transakcje
biznesowe w scenariusze testowe. Zasada wybierania scenariuszy testowych
jest zilustrowana na Rysunku 3. Podstawowe zalecenia w identyfikacji i wyborze
scenariuszy testowych są następujące:
1. Wybierz 5 najbardziej powszechnych
scenariuszy w twoim systemie.
2. Nie dodawaj scenariuszy, które wykonują podobne czynności w zapleczu
systemu.
3. Zidentyfikuj wcześniej problematyczne
przepływy w zapleczu systemu i upewnij
się, że scenariusze je pokrywają.

Wykonywanie Testów
Rys. 2. Środowisko Testowe kontra Produkcyjne
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użytkownika, do weryfikacji skomplikowanej logiki biznesowej systemu. W odróżnieniu od testowania funkcjonalnego,
testowanie obciążeniowe jest weryfikacją
wydajności systemu, na którą wpływa
głównie duże użycie systemu. W cyklu
życia produktu, testowanie obciążeniowe wykonywane jest po zweryfikowaniu
funkcjonalności systemu. Testowanie
obciążeniowe polega na sprawdzaniu jakości systemów zaplecza (back end), na
którą największy wpływ na duże użytkowanie. Ta główna różnica jest ważna przy
planowaniu testu.

W przeciwieństwie do planowania testu
funkcjonalnego , testowanie obciążeniowe polega na pokryciu minimalnego
zestawu scenariuszy, które obejmują większość operacji back endu. Raz
jeszcze, ważnym jest zrozumienie, że
testowanie wydajnościowe i obciążeniowe odnosi się raczej do zaplecza, niż do
front-endu.

Wykonywanie i analiza testów to cykliczny proces, powtarzany dopóki wszystkie
cele testów nie zostaną osiągnięte. W
miarę wzrostu obciążenia, pojawiają się
nowe problemy. Rozwiązanie jednego
wąskiego gardła zwykle zaprowadzi cię
do kolejnego „rurociągu”. Zadanie polega na weryfikacji i starannym wyczyszczeniu wszystkich „rurociągów” (inaczej: kanałów dystrybucji informacji)_ w
aplikacji.

Identyfikacja Scenariuszy Testowych
Jednymi z najważniejszych części planowania testów jest identyfikacja właściwych scenariuszy testowych. Pojedynczy
scenariusz zwykle odnosi się do procesu
biznesowego, który reprezentuje cykl
interakcji użytkownika z systemem. Na
przykład, w przypadku AQA, jednym ze
zdefiniowanych scenariuszy było „Sprawdzanie wyników konkretnego studenta,
który składa się z poniższych kroków:
1. Zaloguj się do systemu
2. Znajdź egzamin
3. Sprawdź wyniki konkretnego studenta
4. Wyloguj się

Rys. 3. Identyfikacja scenariuszy Testowych

Testowanie oprogramowania
Jedną z rzeczy, które mogą mieć wpływ
na wyniki testów są parametry testów.
Jest wiele parametrów testowych, począwszy od oczywistych: nazwy użytkownika i hasła, skończywszy na zakresach dat, terminach wyszukiwania oraz
losowo generowanych wartościach. Te
parametry powinny być częścią planu testów, ponieważ dramatycznie wpływają
na wydajność systemu.
• Przetestuj system najpierw z “lekkimi”
parametrami
• Przejdź przez „oczywiste” wąskie gardła, stale zwiększając obciążenie
• Uruchom testy „nocne” każdej nocy,
by zapewnić wiarygodność i stabilność
systemu
• Na poziomie 500 użytkowników zastosuj “ciężkie” parametry wejściowe
• Testuj system dla losowo rozdystrybuowanego obciążenia

Piramida Odkrytych Problemów
Wraz ze wzrostem obciążenia, odkrywane są nowe problemy. Rysunek 4 pokazuje powszechne problemy, jakie napotkaliśmy na różnych poziomach testów.
Liczby wskazują ilość użytkowników

równocześnie korzystających z system
(obciążenie).
Wykorzystanie połączenia z bazą danych jest jednym z najstarszych, ale
wciąż istniejących problemów w rozwijaniu aplikacji webowych. Jeżeli nie zwalniamy połączenia w prawidłowy sposób,
aplikacja używa coraz więcej połączeń,
aż osiągnie limit. Na poziomie 10 równocześnie działających użytkowników
osiągnięto limit puli połączeń. Stało się
tak z powodu złego wykorzystania połączenia i małej puli połączeń.
Domyślne konfiguracje serwera webowego są zwykle dobre dla developmentu, ale zawodzą w wysoce obciążonych
środowiskach produkcyjnych. Na poziomie 100 równoczesnych użytkowników,
domyślne ustawienia Apache, takie jak
maximum dozwolonych połączeń, ukazały swoje ograniczenia. Doświadczony
specjalista może łatwo zidentyfikować i
rozwiązać te problemy poprzez zwiększenie odpowiednich wartości.
Wykorzystanie zapytań do bazy danych
to kolejny powszechny problem w aplikacjach webowych. Ponieważ nadal
większość zapytań do bazy danych jest
pisana przez deweloperów, rozległe
bazy danych i skomplikowane pozyskiwanie danych są koniem trojańskim
na zapleczu aplikacji webowej. Na poziomie 500 równocześnie działających

użytkowników wymagane było poprawienie wykorzystania zapytań. Struktury
zapytań SQL query, a także metody generacji zapytań zagnieżdżone w kodzie
zostały poprawione.
Kiedy już rozwiązano oczywiste problemy, nadszedł czas na mrówczą pracę
przy ulepszeniu dodatkowych aspektów wydajności aplikacji. Dodatkowe
problemy, które ograniczają wydajność
aplikacji, lub narażają stabilność systemu, mogą kryć się wszędzie. Może
to być nieefektywny kod zakleszczenie
bazy danych, konfiguracja systemu,
duże rezultaty zapytań, czy silnik wyszukiwania. Konfiguracja infrastruktury,
zapytania bazy danych i podstawowa
jakość kodu są już poprawione. Sprytne
wykorzystanie cache aplikacji i serwera
webowego może podnieść wydajność i
zapobiec awarii system. Wykorzystanie
mechanizmu wyszukiwania jest również
ważne i może mieć duży wpływ na ogólną wydajność.

Osiągnięte Rezultaty
Ciągle zwiększając obciążenie i rozwiązując pojawiające sie jeden za drugim
problemy, osiągnęliśmy następujące rezultaty:
• Wsparcie równoczesnych sesji/użytkowników – zwiększone z 10 do 1000
(x100)
• Poprawiona niezawodność– z 90%
awarii do ~100% niezawodności systemu
• Zmniejszony czas odpowiedzi - z 1 minuty do mniej niż sekunda
• Poprawiona przepustowość aplikacji –
z 13 do 166 stron na minutę

Podsumowanie
Testowanie wydajnościowe jest krytyczne dla nowoczesnych aplikacji webowych. Standardowy proces zapewnienia
funkcjonalnej jakości nie odkryje defektów związanych z wydajnością. Dokładna i efektywna kampania testowa pomaga odkryć różne problemy aplikacji,
takie jak wąskie gardła, wycieki pamięci, awarie systemu i inne niemiarodajne
zachowania. Testowanie wydajnościowe może być również wykorzystywane
w planowaniu pojemności systemowej
i sprzętowej oraz oszczędzić wydatków
na infrastrukturę.

Rys. 4. Piramida Odkrytych Problemów
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Automatyzacja testów
aplikacji internetowych
z wykorzystaniem narzędzia JMeter
basic
intermediate
advanced
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Wprowadzenie
Praca testera aplikacji internetowych
nie jest łatwa. Rozwój technologii internetowych, coraz bogatsze funkcjonalności aplikacji webowych np. autoryzacja
użytkowników, różnicowanie zakresów i
poziomów ich uprawnień, implementacje

rozwiązań sterujących procesami pracy,
mnogość funkcji użytkowych, a z drugiej strony przyrostowy model tworzenia
oprogramowania i napięte terminy wdrożeń sprawiają, że konieczne stają się
częste testy regresywne. Narzędziem,
które z powodzeniem można zastosować w tego typu testach (choć nie tylko)
jest wywodząca się z projektu Jakarta
aplikacja Apache JMeter (http://jakarta.
apache.org/jmeter/) napisana w Javie i
dystrybuowana na licencji open source.
JMeter będąc narzędziem typu Capture
& Raplay umożliwia funkcjonalne generowanie obciążenia aplikacji webowych
oraz mierzenie ich wydajności. Dodatkowo dzięki bogatej ofercie elementów,
z których tworzone są skrypty testowe
JMeter umożliwia dostosowanie ich do
indywidualnych, często bardzo różnorodnych potrzeb testerów. Niniejszy artykuł
zapozna czytelników z obsługą JMeter’a,
zaprezentuje jego możliwości i przedstawi jego praktyczne zastosowanie w testach funkcjonalnych i wydajnościowych.

Budowa aplikacji
JMeter nie wymaga instalacji i jest gotowy
do uruchomienia zaraz po rozpakowaniu
binariów, oczywiście pod warunkiem, że
mamy zainstalowaną Javę. Interfejs aplikacji przedstawiony jest na rys. 1. Główne okno zawiera menu i podzielone jest
na dwie części: po lewej stronie znajduje
się drzewo skryptu testowego, w oknie po
prawej stronie znajduje się obszar, w którym wyświetlane i edytowane są szczegóły i właściwości elementów skryptu.
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okies, przechowuje informacje o sesji i
jest elementem niezbędnym przy rejestrowaniu akcji.
HTTP Request Defaults przechowuje
domyślne elementy żądania HTTP, takie
jak na przykład adres serwera. Jeżeli zostanie on użyty podczas nagrywania, to
adres nie pojawi się w każdym żądaniu,
tylko będzie brany z tego elementu.
Thread Group grupuje elementy należące do jednego wątku. Jeden scenariusz
może zawierać kilka takich elementów.
Grupy wątków mogą być wykonywane
równolegle lub sekwencyjnie.
Recording Controller jest elementem
grupującym wszystkie rejestrowane żądania (kroki testu odwołujące się do aplikacji).

Rysunek 1 - Interfejs użytkownika JMetera
Kolejne elementy skryptu dostawia się
za pomocą podręcznego menu, wywoływanego prawym kliknięciem myszki
na odpowiedni element skryptu. Ostatnim elementem interfejsu jest kwadrat w
prawym górnym rogu(wskazany strzałką)
informujący o stanie aplikacji (kolor szary
oznacza stan spoczynku, kolor zielony
informuje, że skrypt jest w danym momencie odtwarzany).
Jak zostało to wspomniane na początku,
JMeter jest narzędziem rejestrująco –
odtwarzającym (Capture&Replay Tool), a
więc służącym do nagrywania sekwencji
czynności wykonywanych podczas testu
ręcznego w przeglądarce internetowej, a
następnie do odtwarzania tych czynności
w sposób automatyczny. Jako przykład
wykorzystany został internetowy klient
pocztowy, za pomocą którego wysyłana będzie wiadomość e-mail, następnie
zostanie sprawdzone, czy wiadomość
została wysłana, a na koniec wiadomość
zostanie usunięta z katalogu „wysłane”.
Dane o odbiorcach oraz treści maili pobrane zostaną z pliku. Wybrany został
przykład prosty z dziedziny zwykle nie
weryfikowanej przez testerów, pozwala on jednak na przetestowanie pewnej
funkcjonalności testowanej aplikacji, a
przy okazji daje doskonałą okazję do
zaprezentowania różnorodnych opcji narzędzia JMeter.

Nagrywanie skryptu
Po uruchomieniu JMeter’a skrypt składa
się z dwóch elementów Test Plan i WorkBench (widać to na rys. 1). Aby rozpocząć
nagrywanie scenariusza, należy skrypt
wyposażyć w odpowiednie elementy a
następnie je sparametryzować. Elementy zaprezentowane na rys. 2 stanowią
szkielet praktycznie każdego skryptu.

Rysunek 2 - Podstawowe elementy
skryptu
W skrócie przedstawimy każdy z nich:
Test Plan jest nadrzędnym elementem
całego skryptu i stanowi miejsce, w którym można zdefiniować parametry wykorzystywane podczas całego testu.
HTTP Cookie Manager obsługuje co-

WorkBench stanowi podręczne miejsce,
w którym można przechowywać chwilowo niewykorzystywane elementy, jego
zawartość nie jest zapisywana podczas
zapisywania skryptu, stanowi miejsce,
w którym umieszczany jest HTTP Proxy
Server. JMeter nie ma opcji undo, więc
chwilowo niewykorzystywane elementy
lepiej zdezaktywować lub przenieść do
WorkBench.
HTTP Proxy Server jest elementem sterującym serwerem proxy, wykorzystywanym podczas nagrywania skryptu.
View Results Tree pokazuje wyniki wykonania testu, tutaj został umieszczony,
jako dziecko HTTP Proxy Servera, żeby
pokazywał odpowiedzi serwera podczas
nagrywania skryptu. Element ten został
dokładniej omówiony w dalszej części
artykułu
Po tym teoretycznym wstępie czas na
rozpoczęcie budowy naszego skryptu.
JMeter’a uruchamiamy poprzez wykonanie pliku jmeter.bat znajdującego się w
katalogu bin. W otwartym oknie klikamy
prawym przyciskiem myszy na element
Test Plan i wybieramy z menu podręcznego Add > Config Element > HTTP
Cookie Manager. Ponownie klikamy prawym przyciskiem na element Test Plan i
wybieramy Add > Thread Group. Następnie klikamy na element Thread Group i
wybieramy Add > Logic Controller > Recording Controller. Na koniec klikamy na
WorkBench i wybieramy Add > Non-Test
Elements > HTTP Proxy Server. Wybierane elementy utworzą drzewo jak na
rys. 2.
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Kolejnym krokiem jest parametryzacja
komponentu HTTP Proxy Server – rys.
3. Klikamy lewym przyciskiem myszki na
ten element, wówczas w prawej części
okna wyświetli się formularz z atrybutami
tego elementu. Ustawiamy port, na którym uruchomiony zostanie serwer proxy np. 8080, a w polu Target Controller
wybieramy Use Recording Controller. Po
kliknięciu przycisku Start JMeter jest gotowy do rejestrowania żądań wysyłanych
do serwera proxy.

88

wstawione w miejsce pewnych wartości w
nagrywanym skrypcie. W tym celu w elemencie Test Plan w sekcji User Defined
Variables klikamy przycisk Add i podajemy nazwę zmiennej oraz wartość, którą
JMeter ma zastąpić wskazaną wartością.
W przypadku wysyłania maila taka operacja jest zbędna, ale pokażemy ją, gdyż
może okazać się przydatna, gdy w URLu
do środowiska testowego jest istotny nie
tylko adres serwera, ale też ścieżka do
aplikacji.

jak widać umieszczone zostały poniżej
elementu Recording Controller. W przypadku dużych skryptów, np. gdy rejestrowana jest grafika, istnieje możliwość
pogrupowania żądań - służy do tego
element Simple Controller (Add > Logic
Controller > Simple Controller). Możemy stworzyć taki kontroler jako potomka
Recording Controller i wskazać w HTTP
Proxy.

Rysunek 3 - HTTP Proxy Server
Przed przystąpieniem do nagrywania
naszych działań w przeglądarce, warto
wspomnieć o dwóch rzeczach. Komponent HTTP Proxy Server pozwala na
zdefiniowanie żądań, które mają być rejestrowane, a które pomijane. Służą do tego
odpowiednio pola „Patterns to Include”
oraz „Patterns to Exclude”. Po kliknięciu
odpowiedniego przycisku Add pojawia się
pole tekstowe, w które można wstawić wyrażenie regularne definiujące wzór żądania (adresu URL). W naszym przykładzie
nagramy tylko strony php, wobec tego w
polu „Patterns to Include” wstawiamy wyrażenie regularne .*\.php Kolejną rzeczą, o
której warto zawczasu pamiętać, to adres
serwera, na którym nagrywamy skrypty.
Często zdarza się, że skrypty nagrywamy
na jednym serwerze, natomiast odtwarzane są one później na różnych serwerach
testowych, szkoleniowych, czasem produkcyjnych. W takiej sytuacji warto, aby
adres serwera, port, katalog, w którym zainstalowana jest aplikacja nagrane zostały w postaci parametrów. W tym celu do
skryptu (do elementu TestPlan) dodajemy
element konfiguracyjny HTTP Request
Defaults, w którym wpisujemy adres i port
serwera. Dodatkowo można zdefiniować
parametry, które zostaną automatycznie

Rysunek 5 - Świeżo nagrany skrypt

Rysunek 4 - User Defined Values
Tak przygotowany skrypt na wszelki wypadek zapisujemy wybierając w menu
File > Save Test Plan as i możemy przystąpić do jego nagrywania. Uruchamiamy
przeglądarkę internetową, zmieniamy jej
ustawienia, aby łączyła się przez serwer
proxy, w elemencie HTTP Proxy Server
uruchamiamy serwer proxy przyciskiem
Start i od tej chwili JMeter rozpoczyna
rejestrowanie wszystkich żądań wykonanych w przeglądarce.
Po zakończeniu nagrywania scenariusza
zatrzymujemy serwer proxy przyciskiem
Stop, aby nie nagrały się dodatkowe
żądania. Na rys. 5 przedstawiono scenariusz z nagranymi zapytaniami, które

Jak widać w skrypcie pomimo włączenia
filtrowania nagrały się żądania nie związane z logiką aplikacji. Możemy je więc

Rysunek 6 - Skrypt po wstępnym
uporządkowaniu
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usunąć. Jednak praktyczniejsze jest dezaktywowanie elementów skryptu, gdyż
JMeter nie posiada opcji undo. Po wykonaniu wstępnego porządkowania scenariusz wygląda następująco:

Parametry w JMeterze
Nagrany scenariusz teoretycznie jest
gotowy do odtworzenia i przy odrobinie
szczęścia może wykonać się poprawnie.
Jednakże zazwyczaj uruchomienie takiego skryptu zwróci nam różnego rodzaju
błędy np. „Obiekt o podanym id nie może
zostać utworzony, gdyż istnieje już obiekt
o podanym id”, lub „Nie odnaleziono strony o podanym adresie” w scenariuszu,
w którym nagrywana była akcja usuwania jakiegoś obiektu z bazy danych, a w
adresie podany został identyfikator usuniętego wówczas obiektu. Nawet jeśli
wszystko wykonało się poprawnie, nie
mamy gwarancji, że np. za tydzień, gdy
zmieni się środowisko testowe ten skrypt
uda się poprawnie wykonać. Kolejnym
krokiem - najważniejszym podczas automatyzacji testów - jest ich odpowiednia
parametryzacja. Od tego etapu zależy
skuteczność skryptów testowych, oraz
ich elastyczność względem środowiska
testowego. Czas poświęcony na dokładną parametryzację zwróci się z nawiązką
w przyszłości. Starannie przeprowadzona parametryzacja pozwoli nam uniknąć
modyfikacji wszystkich skryptów w związku ze zmianami w środowisku testowym.
W JMeterze możemy wyróżnić następujące źródła wartości parametrów:
• parametry zaszyte w skrypt
• generowane za pomocą funkcji
• pobierane z pliku
• dynamicznie pobieranie z wyników testów
Parametry zaszyte w skrypt. Rys. 7
prezentuje część parametrów, z którymi
nagrane zostało żądanie wysłania wiadomości e-mail. Widać na nim, że adres
odbiorcy(toemail), temat(subject), treść(message) zapisane są na stałe. Taki
skrypt będzie zawsze wysyłał emaila o
tej samej treści na ten sam adres. Nie pozwoli nam to na przetestowanie, np. jak
będzie się zachowywała aplikacja, jeśli w
polu temat użyjemy polskich znaków lub
pozostawimy to pole puste. Parametrem
zaszytym w skrypt jest również wspomniany wcześniej parametr ${APLIKACJA_POCZTOWA}, ponieważ jego wartości została zdefiniowana w elemencie

Test Plan. Oczywiście parametr zaszyty w
skrypcie nie zawsze oznacza coś złego.
Na rys. 7 widoczny jest parametr priority.
Jeśli nasz scenariusz będzie się skupiał
na funkcjonalności wysyłania wiadomości, a priorytet e-maila nie będzie istotny,
można pozostawić go z obecną wartością. Podobnie może być z parametrem
${APLIKACJA_POCZTOWA}. Jeśli nie
przewidujemy dużej liczby skryptów, definicje wartości tych parametrów mogą
pozostać w skrypcie. Unikniemy pracy
związanej z budową obsługi pobierania
danych np. z pliku, a wystarczającym
ułatwieniem dla nas będzie fakt, że nie
musimy ręcznie modyfikować wszystkich
zapytań, a jedynie definicję parametru.
Parametry generowane za pomocą funkcji. Jak już wcześniej zostało wspomniane, odwołanie do parametru ma postać
${nazwa_parametru} i może zostać użyte
w dowolnym miejscu skryptu. Dozwolone
jest przy tym łączenie ciągów znakowych
np. wyrażenie mail${licznik} przy założeniu, że licznik = 5 zwróci ciąg znakowy
mail5. W podobny sposób następuje
odwołanie do funkcji ${__functionName(var1,var2,var3)}, gdzie __functionName
odpowiada nazwie funkcji. JMeter posiada kilkanaście wbudowanych funkcji,
można również samemu definiować własne funkcje. JMeter posiada pomocnika
usprawniającego wykorzystywanie funkcji dostępnego pod skrótem klawiszowym Ctrl-F.
Parametry pobierane z pliku. Do pobierania parametrów z pliku wykorzystujemy
element konfiguracyjny CSV Data Set
Config, w którym podaje się, z jakiego
pliku mają być czytane parametry. Parametry są czytane linijka po linijce. JMeter
nie zawiera mechanizmów przetasowania danych testowych. Plik z danymi testowymi jest w całości ładowany do pamięci, więc w przypadku bardzo dużych
ilości danych należy wykorzystać funkcję
__StringFromFile, która czyta plik linijka
po linijce.

Rysunek 7 - Parametry żądania HTTP

Dynamicznie pobierane wyniki testów.
Ostatnim źródłem danych dla naszego
skryptu są odpowiedzi zapytań, wykonanych wcześniej w danym skrypcie, np. po
wprowadzeniu dokumentu do systemu
wyświetlona zostaje strona z komunikatem „Dokument został dodany” wraz z linkiem do szczegółów owego dokumentu.
Do pobierania wartości z wyników testów
stosuje się elementy z grupy postprocesorów, które pozwalają na obróbkę danych wynikowych z kroku testu. Jednym
z nich jest Regular Expression Extractor,
który jest bardzo silnym narzędziem.
Za pomocą odpowiedniego wyrażenia
regularnego można na przykład uzyskać
ID dodanego dokumentu znajdującego
się w tekście HTML strony. Można też
uzyskać ciąg identyfikatorów znajdujących się na przykład na liście lub w tabeli
i przekazać wynik do kontrolera ForEach,
który powtórzy test dla każdego znalezionego obiektu.

Parametryzacja skryptu
Automatyzacja testów zazwyczaj opłacalna jest wówczas, gdy skrypty testów
automatycznych wykorzystywane będą
wielokrotnie. Skrypt powinien w jak najpełniejszy sposób dostosowywać się do
warunków (daty, środowiska testowego),
w których jest uruchamiany.
Pierwszym krokiem parametryzacji było
dodanie jako dziecko elementu TestPlan
lub Thread Group elementu konfigurującego HTTP Request Defaults i wpisanie
do niego adresu naszego środowiska testowego. Ten krok już zrobiliśmy podczas
nagrywania skryptu.
Kolejnym krokiem parametryzacji, który
wykonamy na potrzeby naszego przykładu będzie wydzielenie żądań związanych
z logowaniem od reszty scenariusza, tak
aby użytkownik logował się tylko raz do
klienta poczty, natomiast wielokrotnie (w
zależności od Loop Count) wykonywał
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czynności związane z wysyłaniem maili
itd. W tym celu posłużymy się bezparametrowym elementem Once Only Controller. Zaznaczamy dwa pierwsze samplery, klikamy prawym klawiszem myszy i
z menu kontekstowego wybieramy Insert
Parent -> Logic Controller > Once Only
Controller. Nowy kontroler przeciągamy
do elementu Thread Group i nadajemy
mu nazwę Logowanie. Zawartość tego
kontrolera jest wykonywana tylko raz
podczas wykonywania kontrolera nadrzędnego. W tym wypadku oznacza to,
że logowanie będzie wykonywane tylko
raz dla każdego wątku. W grupie Logic
Controller znajdziemy wiele przydatnych
elementów m. in. wspomniany już ForEach Controller, oraz While Controller, If
Controller, Loop Controller itd.
Podobnie postępujemy z resztą żądań
(samplerów), które grupujemy w kontroler Loop Controler. Oba kontrolery przenosimy bezpośrednio do elementu Thread Group.
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Elementy przenosimy w następujący
sposób: klikamy na wybrany element
lewym przyciskiem, przeciągamy go na
element Thread Group, puszczamy przycisk i z podręcznego menu wybieramy
Add as Child. Po grupowaniu nasz skrypt
powinien wyglądać mniej więcej tak, jak
na poniższym rysunku:

Rysunek 9 - Konfiguracja CSV Data Ser Config
średnikami zawierające login i hasło. W
tym celu, jako pierwsze dziecko kontrolera Logowanie dodamy CSV Data Set
Config i skonfigurujemy tak, jak na poniższym obrazku:
W ten sposób do parametrów ${login}
oraz ${password} zostaną pobrane kolejne zawartości pól pobranych z kolejnych
linijek pliku users.csv. Położenie pliku
users.csv jest ustalane względem położenia skryptu. Pobranie nowych wartości
następuje przy każdym „przejściu” skryptu przez ten krok, czyli w wypadku elementu konfiguracyjnego Loginy i hasła
raz na początku każdego wątku.
Podobnie do Thread Group dodamy element CSV Data Set Config wskazujący
na plik maile.csv, w którym umieścimy
adresatów i treść maili, również oddzielone średnikiem.
Pozostało nam jeszcze sparametryzować
temat maila. Ponieważ nie chcemy duplikować nazw wiadomości, każda kolejna
wiadomość wysyłana przez poszczególnych użytkowników powinna różnić się
tytułem. Użyjemy do tego celu elementu
Counter (Add > Config Elements > Counter) - rys. 10. Element ten dodaje nam
zmienną o nazwie wprowadzonej w pole

Rysunek 10 - Konfiguracja licznika
Reference Name, której wartość zwiększa się z każdym wywołaniem tego elementu. Mając zdefiniowany licznik, możemy tytułowi każdego maila przydzielić
wartość: Temat maila ${mail_nr}. Sparametryzowane zapytanie wysyłające email prezentuje rys. 11. Tak przygotowany skrypt jest gotowy do uruchomienia.
Należy tu przy okazji zwrócić uwagę na
checkboksy Encode?, które powodują,
że nazwa i wartość parametru zostaną
przekodowane do postaci nadającej się
do użycia w URLu, czyli na przykład spacje zostaną zamienione na plusy.

Odtwarzanie skryptu i zbieranie wyników
W celu odtworzenia skryptu, w menu
Run

Rysunek 8 - Skrypt po grupowaniu
W następnym kroku zajmiemy się parametryzacją poszczególnych żądań. Jak
pamiętamy częściowo zostały one już
sparametryzowane (parametry IP i katalog). Teraz zajmiemy się wartościami parametrów wysyłanych wraz z żądaniami.
Najpierw do zapytania, w którym przesyłane są login i hasło podstawimy wartości odczytane z pliku users.csv, gdzie
dostawimy kolejne kolumny oddzielone

Rysunek 11 - Parametry żądania wysyłającego list
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wybieramy opcję Start (Ctrl-R). Przydatne jest nauczenie się skrótów klawiszowych, gdyż zdarza się, że na mocno
obciążonym komputerze prowadzącym
testy, GUI JMetera odpowiada bardzo
wolno. Dobrze jest uruchamiać skrypty
przy pomocy sera:
• Ctrl-S – zapisz skrypt
• Ctrl-E – skasuj poprzednie wyniki testów
• Ctrl-R – uruchom skrypt
Odtwarzanie skryptu można przerwać
przed końcem wybierając opcję Stop
(Ctrl- . (kropka)). O tym, czy skrypt w
danym momencie jest odtwarzany informuje zielony kolor kwadratu w prawym
górnym rogu.
JMeter umożliwia również zdalne wykonywanie skryptów z innych komputerów.
Opcja ta szczególnie przydaje się do
symulacji dużej ilości użytkowników, z
czym pojedyncza maszyna może mieć
problemy. Przed zdalnym uruchomieniem skryptów, w pliku jmeter.properties
należy uzupełnić wpis remote_hosts o IP
komputerów, które posłużą jako serwery
generujące ruch. Numery IP wpisujemy
oddzielając je przecinkiem. Po uruchomieniu JMeter’a na komputerze klienckim (sterujący serwerami) w menu Run
> Remote Start ujrzymy odwołania do
poszczególnych serwerów. Testy na nich
można uruchamiać osobno lub wszystkie
naraz (Run >Remote Start All). W sposób analogiczny działa opcja Remote
Stop. Aby komputer mógł pracować jako
serwer, musi mieć uruchomioną usługę
rmiregistry, oraz aplikację JMeter w trybie serwer (jmeter.bat –s). Znajdujący się
w katalogu bin plik jmeter-server.bat uruchamia oba programy
Przed przystąpieniem do odtwarzania
należy wyposażyć skrypt w elementy odpowiedzialne za zbieranie i wizualizację
wyników (listenery). Podczas wstępnego
uruchamiania skryptów najczęściej stosuje się View Results Tree (Add > Listener > View Results Tree) umieszczany
podrzędnie do Thread Group. View Results Tree (rys. 12) składa się z 2 okien:
w lewym w postaci drzewa prezentowane
są wszystkie kolejno wykonywane zapytania, w prawym w 3 zakładkach prezentowane są informacje o wykonaniu zapytania. Tego listenera nie należy stosować
przy uruchamianiu pełnych testów wydajnościowych, gdyż zajmuje dużo pamięci,
a ponadto żądania z wszystkich wątków
pojawiają się na jednej liście i bardzo
ciężko jest prześledzić jedną konkretną

Rysunek 12 - View Results Tree
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Rysunek 13 – Elementy View Results Tree
wymianę komunikatów z serwerem testowym.
Zakładka Sampler result (rys.13) zawiera
informacje o przebiegu wykonania żądania. Zakładka Request (rys. 13) zawiera
informacje o wykonanym żądaniu. Natomiast w zakładce Response przedstawiona jest odpowiedź. Odpowiedź tę można
wyświetlić jako tekst (opcja Show Text),
jako stronę HTML (opcja Render HTML),
albo jako XML.
Pozostałe elementy z grupy Listener
(Add > Listener) oferują inne sposoby wizualizacji wyników np. Aggregate Report
prezentuje m. in. zestawienie minimalnych, średnich i maksymalnych czasów
odtwarzanych zapytań, a Graph Results
przedstawia przebieg testów na wykresie. Część elementów z tej grupy umożliwia również zapisanie wyników testu do
pliku. Na przykład na rys. 12 w górnej
części okna widoczne jest pole Filename.

Można w nim wskazać nazwę pliku, do
którego dane będą zapisywane. JMeter
umożliwia również odtwarzanie skryptów
z linii poleceń, zgodnie ze składnią:
jmeter -n -t <nazwa pliku scenarusza> -l
<nazwa pliku z wynikami>.
Nazwa pliku z wynikami wskazuje plik,
do którego zostaną zapisane dane z testów i jest on tożsamy z plikiem definiowanym np. w View Results Tree. Wyniki
testów domyślnie zapisane są w formacie XML i zawierają m.in. informacje o
czasie wykonania testu, nazwie żądania,
czasie odpowiedzi, rodzaju odpowiedzi,
poprawnym wykonaniu testu itd. Wyniki mogą być również zapisane jako plik
csv. Po zakończeniu testów pliki wynikowe można wczytać do odpowiedniego
elementu z grupy Listener, aby uzyskać
odpowiednią wizualizację graficzną; dokonać transformacji z wykorzystaniem
arkuszy styli XSL; lub przetworzyć innym
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narzędziem, np. w Excelu. W katalogu
extras znajdują się przykładowe arkusze
styli XSL.
Innym przydatnym elementem jest Save
Responses to a file (Add > Post Processors > Save Responses to a file), który
zapisuje do pliku odpowiedź na zapytanie, a więc np. stronę HTML. Element
ten, umieszczony jako podrzędny do
Recording Controller, będzie zapisywał
odpowiedzi wszystkich zapytań znajdujących się w Recording Controller. Zapisane pliki mają nazwę składającą się z
wartości podanej w polu Filename prefix
oraz kolejnego numeru zapytania generowanego automatycznie przez JMeter.
Jest to szczególnie przydatne, jeżeli odpowiedzi serwera są bardzo duże, gdyż
listener View Results Tree posiada limit
na wielkość pokazywanych odpowiedzi.
Jeżeli odpowiedź ten limit przekroczy, to
wyświetlana jest tylko wielkość odpowiedzi i komunikat informujący o tym, że odpowiedź się nie mieści.

Rysunek 14 - Konfiguracja asercji

Weryfikacja wyników
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Automatyzacja testów nie byłaby do
końca skuteczna, gdyby nie wykorzystywała automatycznej weryfikacji danych
wyjściowych, czyli gdyby nie stosowała
asercji. JMeter oferuje kilka rodzajów
asercji m.in. Duration Assertion, Size
Assertion, HTML Assertion, MD5HEX
Assertion oraz asercji związanych z
XMLem: XML Assertion, XML Schema
Assertion, XPath Assertion. W naszym
przykładzie użyjemy najprostszej asercji
Response Assertion (Add > Assertions >
Response Assertion). Element ten umożliwia zdefiniowanie wzorów ciągów tekstowych, których obecność w odpowiedzi
na zapytanie jest weryfikowana zgodnie
z ustawieniami. Stwórzmy asercję badającą obecność tekstu „Wiadomość została wysłana”, na stronie wyświetlonej po
wysłaniu wiadomości e-mail. Wstawiamy
element Response Assertion podrzędnie do testowanego żądania. Gdybyśmy
asercję wstawili jako dziecko elementu
Thread Group lub kontrolera, to wykonywałaby się dla każdego żądania (samplera), którego jest dzieckiem.
Wstawioną asercję odpowiednio konfigurujemy. Najpierw w polu Patterns to
Test wstawiamy poszukiwane wyrażenie. Następnie w polu Response Field
to Test definiujemy, gdzie fraza będzie
wyszukiwana. Na koniec w Pattern Matching Rules decydujemy, czy pożądane

Rysunek 15 - Wyniki asercji
wyrażenie ma być zawarte w odpowiedzi
(Contains), czy być równe odpowiedzi
(Match). Jeśli poprawny test nie powinien zawierać podanej frazy, wówczas
zaznaczamy pole Not. Rys. 14 prezentuje przykładową konfigurację elementu
Response Assertion.

Końcowy rezultat budowy skryptu pokazuje rysunek 17. Na rysunkach ze skryptem widać było niestandardowy zestaw
ikonek. Można go uaktywnić, jeżeli w
pliku jmeter.properties wykona się wpis:
jmeter.icons=org/apache/jmeter/images/
icon_1.properties.

Przed odtworzeniem skryptu należy dodać jeszcze element Assertion Results z
grupy Listener, w którym prezentowane
są wyniki asercji. Rys. 15. prezentuje
przykładowy komunikat informujący, że
asercja zwróciła błąd. Jeśli asercja zwróci błąd, informacje o tym można znaleźć
również w View Results Tree, gdzie odpowiednie żądanie zostaje opisane kolorem czerwonym - rys. 16

Przedstawiony powyżej przykład prezentuje pewien wąski wycinek funkcjonalności oferowanych przez JMeter’a.
JMeter’em można testować również żądania FTP, SOAP, TCP. Można korzystać
z elementów sterujących wykonywaniem
zapytań w czasie np. definiując stałe odstępy czasu, losowe zgodnie z rozkładem
Gaussa, lub określając ilość zapytań na
minutę. Można również korzystać z wielu
innych sposobów definiowania,
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Rysunek 16 - Wyniki testów w drzewku View Results Tree
pobierania i generowania danych dla
użytkowników, żądań itd. Ponadto JMeter obsługuje język skryptowy BeanShell,
który w zasadzie jest słabotypiczną Javą
i który pozwala użytkownikowi w jeszcze
większym stopniu dostosować aplikację
do swoich potrzeb. A jeśli i to komuś nie
wystarcza, to zawsze można dopisać jakąś funkcjonalność samemu. Wystarczy
stworzyć klasę implementującą odpowiedni interfejs (np. org.apache.jmeter.
functions.Function lub org.apache.jmeter.samplers.Sampler) i dołączyć swojego JARa do ścieżki klas.

Podsumowanie
Narzędzie zaprezentowane w tym artykule, powinien znać każdy tester. Jest to
narzędzie stosunkowo łatwe w obsłudze,
łatwe do nauczenia przynamniej w jego
podstawowym zakresie, z drugiej strony
dające ogromne możliwości zarówno pod
względem testowanych elementów np.
HTTP, JDBC, jak i pod względem źródeł,
z których można czerpać dane (z plików,
z bazy danych, generowane przez funkcje oraz z samego narzędzia dzięki wyrażeniom regularnym). Dzięki tej różnorodności podstawową barierą jest wyłącznie
stopień kreatywności samego testera
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oraz jego umiejętności programistyczne.
Chociaż używając JMetera można zrobić naprawdę dużo zanim się dojdzie do
jednego albo do drugiego ograniczenia.
Ponadto JMeter zapewnia stosunkowo
dużą elastyczność skryptów względem
środowiska testowego, oraz szerokie zastosowanie ze względu na rodzaj testów:
od funkcjonalnych po wydajnościowe.
Lista zalet jest długa, jednakże nie jest
to narzędzie pozbawione wad. JMeter
posiada różne błędy utrudniające czasem pracę, lecz twórcy aplikacji starają
się je w miarę wolnego czasu na bieżąco
poprawiać. Nie posiada na przykład opcji
undo, więc każda zmiana wykonana w
skrypcie jest nieodwracalna. Ponieważ
jest narzędziem typu Capture & Replay
zmiany aplikacji mogą powodować dezaktualizację skryptów, lecz jest to ogólna
przypadłość narzędzi tego typu. Ponadto
nie testuje interfejsu GUI testowanej aplikacji. Nie umożliwia również nagrywania
zapytań https (tutaj trzeba się posiłkować
BadBoyem, który nagrywa https i potrafi
wyeksportować skrypt do formatu JMetera), ale potrafi odtwarzać żądania https.
Ponieważ jest napisany w Javie, potrafi
mocno obciążyć komputer podczas odtwarzania skryptów, zwłaszcza, gdy symulowana jest duża ilość użytkowników.

Rysunek 17 - Ostateczna postać
skryptu
Niezależnie od wad zalety tego narzędzia
są nieocenione. Jeżeli dorzucimy do tego
sprawną pomoc, którą można uzyskać
poprzez listę dyskusyjną, nie pozostaje
nam nic innego jak tylko zaprzyjaźnić się
z JMeterem. Na koniec życzymy owocnych testów z wykorzystaniem JMetera i
proszę pamiętać, że najtrudniejsze mają
Państwo za sobą: negocjacje z przełożonymi w sprawie pieniędzy na zakup kolejnego narzędzia do testów.
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Dofinansowywane szkolenia dla testerów
basic
intermediate
advanced

Autor: Radosław Smilgin

W ramach programów pomocowych
Unii Europejskiej pojawia się coraz
więcej możliwości pozyskiwania środków na szkolenia. Dlaczego testerzy
oprogramowania nie mieliby z tej okazji skorzystać?!
Do tej pory szkolenia informatyczne przegrywały z kursami językowymi, nauką obsługi Excela czy kursami na telemarketera. Okazuje się jednak, że statystyki są
bezlitosne dla tego rodzaju kursów. Większość uczestników nie odczuwa korzyści
z udziału w zajęciach. Ankietowani wskazują, że po szkoleniu nie znaleźli pracy
(lub nie zmienili swojej obecnej pracy na
lepszą), a wiedza „ucieka” już po kilku
miesiącach.

94
O autorze:
Radosław Smilgin jest trenerem i konsultantem z zakresu testowania oprogramowania. Właściciel testerzy.pl

Musimy jednak pamiętać, jakie są priorytety i kogo wspierają pieniądze z UE. Czy
testerzy - zazwyczaj młodzi ludzi o dużym
potencjale i zarobkach na poziomie średniej krajowej - mogą konkurować o szkolenia z grupami preferowanymi? Wydaje
się, że osobom z terenów wiejskich, nie-

pełnosprawnym, czy kobietom po 50 roku
życia, taka pomoc wydaje się dużo bardziej potrzebna. Okazuje się jednak, że
pieniędzy starcza na większość projektów
i komisje, przyznające środki, coraz przychylniejszym okiem spoglądają na szkolenia dające rzeczywiste kwalifikacje lub
je podnoszące.
Testowanie oprogramowania jest tutaj
idealnym kandydatem. Tę pracę mogą
wykonywać praktycznie wszyscy, którzy
stykają się z oprogramowaniem i mają
zestaw potrzebnych cech osobowościowych. Swego czasu głośno było o projekcie szwedzkich trenerów, którzy do weryfikowania jakości oprogramowania uczyli
osoby autystyczne. Choć pierwsze wyniki
nie dawały nadziei na sukces, to po pewnym czasie okazało się, że udało im się
wykształcić bardzo wnikliwych i dokładnych testerów. Innym przykładem mogą
być tzw. „psuje” z szóstym zmysłem do
znajdywania błędów. Wystarczy ich odpowiednio wyselekcjonować, nauczyć kilku
sztuczek z technikami i otrzymujemy dobrego testera.
Różnych projektów europejskich, które
finansują naukę, jest wiele. Można korzystać zarówno ze środków na poziomie narodowym, jak i przez środki na poziomie
województwa. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości jest jedną z kilku organizacji zarządzających programami
europejskimi na poziomie centralnym.
Równocześnie jest najprężniej funkcjonującą instytucją. Pozostałe to wydziały,
departamenty i biura w ministerstwach. Na
szczeblu regionalnym środkami zarządzają Urzędy Pracy w imieniu Urzędów Marszałkowskich dla danego województwa.
Pierwszy projekt „Szkolenia dla testera”
został złożony w województwie śląskim i
będzie związany z Programem Operacyjnym - Kapitał Ludzki. Celem PO KL jest
wzrost poziomu zatrudnienia i spójności
społecznej. Działania realizowane w jego
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ramach koncentrują się na obszarach dotyczących m.in.: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw
do zmian zachodzących w gospodarce.
Program ten wspiera regionalne kadry
gospodarki oraz rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie. Szczegółowym poddziałaniem jest wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa
dla przedsiębiorców. Dzięki niemu możliwe będzie zorganizowanie szkolenia w
100% finansowanego przez UE w tym:
Podstawy Testowania Oprogramowania,
Przygotowanie do Egzaminu ISTQB Poziom Podstawowy (wraz z egzaminem)
oraz Przygotowanie do Egzaminu ISTQB
Poziom Zaawansowany (wraz z egzaminem). Pierwszy wniosek, na dzień pisania
tego artykułu, uzyskał pozytywną ocenę
formalną i czeka na decyzję odnośnie
części merytorycznej.
W procesie przygotowania projektu o opinię na jego temat zapytaliśmy testerów
i osoby chętne do pracy jako testerzy.
Chcieliśmy zobaczyć, jakie są potrzeby i
w jaki sposób możemy je zaspokoić. Wyniki nie były zaskoczeniem:
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• 71% ankietowanych wyraziło zainteresowanie udziałem w szkoleniu z zakresu podstaw testowania oprogramowania
przygotowanego dla początkujących
adeptów testowania
• 67% osób chciałoby uczestniczyć w darmowym szkoleniu przygotowującym do
certyfikatu ISTQB Poziom Podstawowy,
zakończonym darmowym egzaminem
• Aż 85% spośród respondentów chciałoby wziąć udział w darmowym szkoleniu
przygotowującym do jednego z trzech certyfikatów ISTQB Poziom Zaawansowany,
zakończonego darmowym egzaminem
• Tylko 31% ankietowanych to kobiety
• 65% osób preferowało godziny popołudniowe i weekendy
• Najwięcej osób na szkolenia zgłosiło się
z województwa śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego.
W oparciu o te dane oraz nasze własne
rozpoznanie określiliśmy najważniejsze
elementy projekty:
• Szkolenie skierowane jest do pracowników, a nie do firm, dzięki czemu możemy
zaoferować szkolenia każdemu testerowi
w regionie. Nie będzie ono kolidować z
codzienną pracą

• Szkolenia i egzaminy, będą finansowane
w 100%
• Szkolenia jakie chcemy zaoferować to:
Podstawy testowania oprogramowania,
ISTQB Poziom Podstawowy, ISTQB Poziom Zaawansowany Test Manager, Test
Analyst, Technical Test Analyst
• Przynajmniej 15% uczestników szkolenia powinny stanowić być kobiety, ale liczymy na więcej, dlatego częścią projektu
jest kampania prasowa i internetowa „Kobiety w testowaniu oprogramowania”. Dodatkowo kobiety wracające do pracy po
urlopie macierzyńskim otrzymają ekstra
godziny konsultacji.
Powodzenie projektu będzie znakiem, że
instytucje przyznające środki dostrzegają
potrzebę szkolenia i doszkalania nie tylko
w umiejętnościach miękkich i w podstawowej obsłudze komputera, ale i w wiedzy praktycznej.
Ten projekt nie jest jednak jedyną możliwością udziału w dofinansowywanych
szkoleniach. O dofinansowanie mogą starać się bezpośrednio pracodawcy i instytucje szkolące. Udział w szkoleniach, w
zależności od programu, finansowany jest
dla osób pracujących oraz bezrobotnych.
Więcej informacji można znaleźć u źródła,
czyli w instytucjach które odpowiedzialne
są za zarządzanie środkami. Pieniądze
przyznaje się na wdrażanie poszczególnych działań, takich jak:
• Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, który służy wzrostowi
adaptacyjności oraz podniesieniu kwalifikacji kadr. Ma to na celu np. złagodzenie
negatywnych skutków restrukturyzacji,
pomoc lepszemu rozwojowi programów
szkoleniowych, rozwojowi i aktualizacji
programów szkoleń e-learningowych oraz
promowanie idei doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach. Realizuje się
to poprzez:
- Ogólnopolskie i ponadregionalne projekty szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców
przygotowane w oparciu o indywidualne
strategie rozwoju firm, zgłaszane przez
przedsiębiorców samodzielnie bądź w
partnerstwie z instytucjami szkoleniowymi
(szkolenia zamknięte)
-Ponadregionalne projekty doradcze i
szkolenia o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw;
-Studia podyplomowe adresowane do
pracowników przedsiębiorstw.

• Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu
adaptacyjności kadr, którego celem jest
między innymi zwiększenie dostępności i
poprawa jakości usług świadczonych na
rzecz przedsiębiorców oraz zwiększenie
dostępu do usług oferowanych przez instytucje działające na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Realizowane jest to
poprzez:
-rozwój i upowszechnianie standardów
organizacyjnych ww. instytucji oraz standardów świadczonych przez nie usług (m.
in. informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, finansowych),
-podnoszenie kwalifikacji pracowników
tych instytucji,
-nadzór nad procesem ich certyfikacji.
O finansowanie projektów szkoleniowych
mogą starać się przedsiębiorcy oraz firmy
szkoleniowe. Ci pierwsi mogą wykorzystać środki do szkolenia swoich pracowników, ci drudzy mogą zaproponować na
rynku szkolenia z dofinansowaniem. Aby
uzyskać dofinansowanie należy zgłosić
projekt do jednego z wielu ogłaszanych
projektów w ramach PO KL. Warto więc
na bieżąco śledzić informacje o projektach, które w ramach PO KL są oferowane. Przykładowo już ruszył projekt
PO KL/2.1.1/2010/O - „Rozwój kapitału
ludzkiego w przedsiębiorstwach”, gdzie
dofinansowanie będzie udzielane na
ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń
(ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa
dla przedsiębiorców oraz pracowników
przedsiębiorstw.
Każdy zainteresowany, spełniający kryteria organizatora konkursu, musi złożyć
wniosek i czekać na jego rozpatrzenie.
Sama procedura jest nieprzyjazna i wydawać się mogła biurokratyczna, ale to już
zupełnie inna historia.
Ważne strony:
- Więcej informacji o szkoleniach zarówno dofinansowanych jak i komercyjnych
można znaleźć na stronie http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
- Więcej o Programie Kapitał Ludzki i działaniach wokół niego http://www.efs.gov.pl/
- Więcej o Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.
pl/
- Strony lokalnych Urzędów Pracy i Urzędów Marszałkowskich
Potrzebujesz pomocy ze swoim wnioskiem? Nie wiesz od czego zacząć?
Napisz swoje pytania na http://forum.
testerzy.pl/viewtopic.php?f=35&t=561
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XXVI JESIENNE
SPOTKANIA PTI
LUDZIE, TECHNOLOGIE,
ZARZĄDZANIE
18-22 października 2010
Wisła, Hotel Gołębiewski
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Piotr Fuglewicz

Tytul wykladu

Autor
Wtorek 2010.10.19 – Zarządzanie

Czy zarządzanie ryzykiem wnosi wartość do projektów IT?

Andrzej Partyka i Artur Kiełbowicz

Integracja IT po fuzji

Jacek Mamot (K2 Consulting)

Wpływ systemu motywacyjnego na efektywność zarządzania projektami w firmie

Marek Łubiarz

PPM – prawdziwa historia

Tomasz Byzia

Projekty IT: różne perspektywy, różne cele... jak to połączyć?

Andrzej Partyka i Artur Kiełbowicz

Otwarcie + KeyNote (Francesca Toni)

Francesca Toni

Zarządzanie zmianą w organizacji

Monika Braun

Konflikt w projekcie – szansa czy zagrożenie?

Jakub Lesiński

Wojna wokół projektu – czy techniki coachingowe mogą pomóc?

Bogdan Mizerski

Czy nadajesz się na kierownika projektów?

Mariusz Kapusta

Środa 2010.10.20 – Technologie
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Top10 wschodzących technologii

Tomasz Kowalski

Prognozy rozwoju języków programowania

Andrzej Niemiec

O semantyce i ontologiach w Informatyce

Stanisław Ambroszkiewicz (IPI PAN)

Usługi w chmurze – nowy model usług IT

Marek Pyka

Pożegnanie z SQL

Tomasz Kowalski

Ekonomia bezpieczeństwa

Paweł Krawczyk

Zależności pomiędzy bezpieczeństwem IT a bezpieczeństwem organizacji

Marek Zibrow

Mars wita nas?

Jerzy B. Ludwichowski

Wymiarowanie projektów IT – Święty Graal informatyki?

Jarosław Świerczek

Integracja systemów sterowana wymaganiami

Szymon Drejewicz

Czwartek 2010.10.21 – Ludzie
Dlaczego Polacy nie mogą się wybić na napisanie historii wlasnej informatyki?

Jerzy S. Nowak

Interesujący zarys dziejow społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Jerzy S. Nowak

Informatyka i kultura

Marek Średniawa

Web 2.0 – stracone nadzieje. Web 3.0 – nierealne szanse?

Marek Wierzbicki

Algorytmy dobra i sprawiedliwości. Rozstrzygnięcia i inne czynności organów administracji publicznej dokonywane przez system teleinformatyczny

dr Wojciech R.Wiewiórowski,
dr Grzegorz Sibiga

ECDL – merytorycznie, sponsor
Społecznościowe projekty naukowe

Lech Mankiewicz

Rewolucja informatyczna XX wieku i jej filozoficzne implikacje

Mariusz Szymkiewicz

Dowód osobisty 2.0 – dylematy obywatela?

Marek Pyka

PTI – dokąd zmierzasz?

Jerzy S. Nowak, Marcin Paprzycki i
Marek Wierzbicki

Terminarz szkoleń

testerzy.pl

Termin

Miejsce

Nazwa szkolenia

Cena

21-26.06

Kraków, szkolenie otwarte

ISTQB Poziom Advanced Test
Analyst. Przygotowanie do
egzaminu

3500 PLN

12-13.07

Katowice, szkolenie
otwarte

Testowanie w Projektach Internetowych

1600 PLN

26-30.07

Warszawa, szkolenie
otwarte

ISTQB Poziom Advanced
Test Analyst. Przygotowanie
do egzaminu

3500 PLN

26.07

Warszawa, szkolenie
otwarte

Dobry Przypadek Testowy

1600 PLN

09-11.08

Gdańsk, szkolenie otwarte

ISTQB Poziom Foundation.
Przygotowanie do egzaminu

1500 PLN

23-24.08

Gdańsk, szkolenie otwarte

Testowanie w Projektach Internetowych

1600 PLN

23-27.08

Warszawa, szkolenie
otwarte

ISTQB Poziom Advanced
Test Manager. Przygotowanie
do egzaminu

3500 PLN

30.08 -01.09

Kraków, szkolenie otwarte

ISTQB Poziom Foundation.
Przygotowanie do egzaminu

1500 PLN
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• Zarządzanie jakością projektu. Artykuł
autorstwa Paoli Diaz (PM4DEV) opisujący metody zarządzania projektami, ze
szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością. Zarządzanie jakością jest
procesem zapewnienia, iż wszyskie czynności projektowe konieczne do zaprojektowania, zaplanowania i implementacji
projektu są efektywne i umożliwiają jak
najlepsze osiągnięcie celu projektu.
• Mierzalna wartość z Agile. Czy rozwiązujesz właściwy problem lub rozwiązujesz
problem właściwie? Ryan Shriver pokazuje, że obie te kwestie są konieczne dla dostarczenia wartości.

• Pierwszy Scrum. Wnioski z wdrożenia
Scrum po raz pierwszy. Publikacja Jeffa
Sutherlanda, eksperta w dziedzinie metodyki Agile.

In all publications gasq Service
GmbH is always trying to respect
the copyright of pictures, graphics
and texts used. gasq Service GmbH
is always trying to make use of its
own or public pictures, graphics and
texts.
The opinions expressed within the
articles and contents herein do
not necessarily express those of
the publisher. Only the authors are
responsible for the content of their
articles.

•Testowanie i rola Lidera/Menedżera Testów. Rolą Lidera/Menedżera Testów jest
efektywnie kierować zespołem testowym.
Aby wypełnić tę rolę, Lider musi rozumieć
dyscyplinę testowania i to, jak efektywnie
wdrożyć proces testowy podczas wykonywania tradycyjnych kierowniczych ról
menedżera. Co to oznacza? Menedżer
musi kierować i wdrażać lub utrzymywać
efektywny proces testowy. Artykuł autorstwa Davida Johnsona
A ponadto kolejne artykuły z cyklu „Kurs
ISTQB” oraz „Jakość oprogramowania”. I
nie tylko…
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