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Od redakcji
Z przyjemnością przedstawiamy trzeci numer c0re. Dzięki
Waszemu wsparciu magazyn
się rozwija i możemy dostarczać coraz więcej publikacji
naszych rodzimych autorów
– co jest jednym z naszych
głównych celów. Wierzymy, że
w Polsce jest wielu wysokiej
klasy specjalistów w dziedzinie
jakości i warto zaprezentować
ich wiedzę i umiejętności.
Magazyn c0re wychodzi poza
Polskę. W październiku ukaże
się pierwszy numer angielskiej
wersji magazynu – zapraszamy do lektury i zachęcamy
polskich autorów do publikacji
swoich prac. Wasze artykuły
może teraz przeczytać również
czytelnik z zagranicy!
W tym numerze c0re znajdziecie między innymi:
• Strategie testowania i jakości
Agile: dyscyplina ponad retoryką. Zwinne tworzenie oprogramowania. Publikacja Scotta
Amblera, autorytetu w dziedzinie metodyki Agile. Artykuł jest
pierwszym z cyklu czterech
publikacji traktujących o testowaniu, jakości i wymaganiach
w projektach realizowanych
według metodyk Agile.
• Efektywne testowanie metodą “Wszystkich Par”. Przystępne i poparte przykładami
wyjaśnienie techniki All pairs
autorstwa Berniego Bergera.
Autor krok po kroku objaśnia
procedurę planowania testów
metodą Wszystkich Par każdą kolejną czynność ilustrując

przykładem. Polecamy – warto
zapoznać się z All pairs i stosować tę metodę, szczególnie
w przypadku projektów testowych o szerokim zakresie. Nie
da się przetestować wszystkiego – ale z techniką Wszystkich
Par można zwiększyć szanse
wykrycia błędów.
• Podejścia anty-regresyjne:
Analiza wpływu i porównawcze oraz mieszane testowanie
regresyjne. Pierwsza część z
cyklu publikacji Paula Gerrarda traktujących o antyregresji.
Czym charakteryzuje się regresja? Czym jest analiza wpływu?
Artykuł odpowiada na te pytania i stanowi wprowadzenie do
dalszych prac autora.
• Testowanie & rola Lidera/
Menedżera Testów. Rolą Lidera/Menedżera Testów jest
efektywnie kierować zespołem
testowym. Dowiedz się, co to
naprawdę oznacza. Jakie są
obowiązki i zadania Menedżera Testów? Publikacja Davida
Johnsona.
Ponadto mamy przyjemność
poinformować, że dzięki wysiłkom wydawcy czytelnicy c0re
mają możliwość pobrania najnowszego studium Best Quality Institute (BQI) traktującego
o metodykach zwinnych. Szukajcie kodu do bezpłatnego pobrania studium w magazynie.
Życzymy miłej lektury!
Redakcja
Redaktor naczelny
Karolina Zmitrowicz

Zarządzanie

Testerski program
szkoleniowy według
modelu TMMi
basic

intermediate
advanced
O Autorze:
Obecnie zatrudniony jako Inżynier
Testów w Tieto
Polska, gdzie zajmuje się głównie:
wykonywaniem,
raportowaniem,
projektowaniem,
planowaniem,
analizą wyników testów oprogramowania
zarządzającego pracą sieci komórkowych głównie w obszarze bezpieczeństwa. Ponadto rozwija teorię testów i jej
zastosowania współpracując z c0re Magazine i TMMi Foundation. Interesuje się
również zarządzaniem.
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,
zarządzania testami.

Streszczenie
Artykuł przedstawia zagadnienie programu szkoleniowego z zakresu testów
(ang. Test Training Program) sporządzanego i wdrażanego według wytycznych
modelu TMMi (ang. Test Maturity Model
Integration).

1. Wprowadzenie
Model TMMi (który został w skrócie

Autor: Piotr Piotrowski

przedstawiony w artykule c0re pod tytułem „Polityka testów według modelu
TMMi”) na trzecim poziomie dojrzałości
zawiera obszar procesu (ang. Process
Area, PA) o nazwie testerski program
szkoleniowy [Vene09]. Obszar ten zawiera miedzy innymi dwa specyficzne cele
(ang. Specific Goals, SG), dokładniej
opisane w kolejnych punktach artykułu,
jakimi są: ustanowienie organizacyjnych
możliwości szkolenia testerskiego (ang.
Establish an organizational test training
capability) oraz dostarczenie niezbędnego szkolenia dla testerów (ang. Provide
necessary test training).
Celem testerskiego programu szkoleniowego jest opracowanie przez kierownictwo programu szkolenia, który ułatwia
rozwój wiedzy i umiejętności ludzi, aby
doprowadzić do efektywnego i wydajnego wykonywania przez nich zadań i ról
testowych.

2. Ustanowienie organizacyjnych możliwości szkolenia testerskiego
Ustanowienie organizacyjnych możliwości szkolenia testerskiego [Vene09] polega na ustaleniu i zatwierdzeniu zdolności
jakie posiada szkolenie, wspierających
role związane z testowaniem w danej
organizacji. Składają się na niego cztery specyficzne praktyki (ang. Specific
Practices, SP): ustanowienie strategicznych potrzeb szkoleniowych w zakresie
testów, odzwierciedlenie organizacyjnych i projektowych testerskich potrzeb
szkoleniowych, ustanowienie organizacyjnego planu szkolenia testerów oraz
ustanowienie możliwości szkoleniowych
w zakresie testów.

Ustanowienie strategicznych potrzeb
szkoleniowych w zakresie testów [Vene09] (ang. Establish the strategic test
training needs) kończy się opracowaniem
listy tych potrzeb oraz analizą oszacowania zbioru umiejętności testowych ludzi
zaangażowanych w testowanie. Aktualne
i przyszłe potrzeby szkoleniowe powstają
poprzez wykonanie następujących czynności:
• analizę strategicznych potrzeb biznesowych, polityki i strategii testów oraz planu
ulepszania procesu testowego,
• okresowe oszacowanie zbioru umiejętności testerskich ludzi zaangażowanych
w proces testowy,
• udokumentowanie strategicznych potrzeb szkoleniowych organizacji z zakresu testów,
• przełożenie potrzeb szkoleń testerskich
na funkcje testowe, w tym testerskie
ścieżki kariery, i na role w organizacji,
• ewentualną korektę wspomnianych potrzeb.
Kategorie potrzeb szkoleniowych z zakresu testów mogą dotyczyć: podstaw
testowania, technik testowania, zarządzania testowaniem, narzędzi testowych,
obszaru IT, inżynierii systemów, rozwoju
oprogramowania, umiejętności interpersonalnych.
Odzwierciedlenie organizacyjnych i projektowych testerskich potrzeb szkoleniowych [Vene09] (ang. Align the organizational and project test training needs)
oraz określenie, które potrzeby szkoleniowe dotyczą całej organizacji a jakie
będą skierowane do poszczególnych
projektów, jest osiągane w wyniku przeprowadzenia:
• analizy testerskich potrzeb szkolenio-
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Zarządzanie
wych zgłaszanych przez różne projekty
(na przykład szkolenie z danego rodzaju
testów X w projekcie Y),
• określenia, czy potrzeby wymienione w
poprzednim punkcie mają zastosowanie
jedynie do danego projektu, czy obejmują zasięgiem całą organizację (przykładowo, jeśli każdy dział testów zgłasza
zapotrzebowanie na szkolenie certyfikacyjne ISTQB, to potrzeby te są połączone w jedną dla wszystkich działów testowych, czego wynikiem jest skierowanie
pracowników wszystkich działów QA w
danej organizacji na szkolenie certyfikacyjne ISTQB),
• ustalenia z kierownictwem różnych
projektów, w jaki sposób ich potrzeby
szkoleniowe mogą być zaspokojone (np.
czy wystarczające będzie szkolenie wewnętrzne, realizowane przez doświadczonego pracownika firmy, czy konieczne jest zlecenie szkolenia profesjonalnej
firmie świadczącej usługi szkoleniowe),
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• udokumentowania zobowiązań w kwestii zaangażowania kierownictwa przy
wspieraniu procesu szkoleniowego.
Przykładami projektowych potrzeb szkoleniowych są szkolenia z dziedziny zastosowań danego projektu lub specyficznych narzędzi i metod używanych w
konkretnym projekcie.
Ustanowienie organizacyjnego planu
szkolenia testerów [Vene09] (ang. Establish an organizational test training plan)
może być wspierane dodatkowo przez
świadomych swoich potrzeb testerów –
np. jeśli testerzy potrzebują szkolenia z
obsługi narzędzia automatyzacji testów
i wiedzą dokładnie, na jakie elementy
należy położyć nacisk planując szkolenie, powinni przekazać te uwagi osobom
odpowiedzialnym za organizację planu
szkolenia. Kroki prowadzące do powstania tytułowego planu to:

• ustanowienie zawartości planu szkolenia testerów,
• przegląd tego planu z zainteresowanymi osobami lub grupami, przykładowo z:
działem zarządzania zasobami ludzkimi,
kierownictwem testów lub kierownictwem
projektu,
• ustanowienie zobowiązań co do wspomnianego planu, dotyczących wsparcia
dla zarządzania procesem planowania
szkolenia,
• ewentualna rewizja planu szkoleniowego
dla testerów i towarzyszących mu zobowiązań wykonywana przy zaangażowaniu
kierownictwa, której celem jest posiadanie
aktualnego dokumentu tego typu.
Plan szkoleniowy dla testerów zawiera głównie (przykład w Tab. 1): tematy
szkolenia, harmonogram czynności
szkoleniowych, metody szkoleniowe,
role zaangażowanych osób, wymagania
odnośnie narzędzi i umiejętności.

Tematy szkolenia z testów bezpieczeństwa

Role (podejście szkoleniowe)

1. Technologie bezpieczeństwa użyte w projekcie:
• Funkcje kryptograficzne i powiązane z nimi zagadnienia: szyfrowanie, deszyfrowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, klucz publiczny, klucz prywatny, współdzielony sekret, hasła.
• Algorytmy kryptograficzne: szyfry, funkcje skrótu, kody uwierzytelniania wiadomości, podpisy cyfrowe.
• Ceryfikaty i urzędy certyfikacji.
• Protokoły bezpieczeństwa sieciowego: TLS, SSL, HTTPS, SSH, SFTP, SCP,
IPSec

Instruktor (dostarczenie materiału
szkoleniowego), student (samodzielne studiowanie wymienionych
zagadnień).

Czas trwania tej części szkolenia – 1 dzień
2. Narzędzia do testowania bezpieczeństwa:
• skanery portów,
• skanery portów,
• analizatory protokołów,
• netcats,
• packet crafting tools,
• skanery podatności i webowe,
• łamacze haseł,
• narzędzia rekonesansu sieci bezprzewodowych,
• aplikacje eksploitów,
• backdoors,
• rootkits,
• forensics,
• application fuzzing,
• odwrotna inżynieria binarna.

Instruktor (przedstawienie podstawowych definicji i wymaganych informacji o narzędziach oraz przykładów
użycia narzędzi), student (przejrzenie
dokumentacji narzędzi oraz powtórzenie wybranych przypadków
testowych).

Czas trwania tej części szkolenia – 2 dni
3. Pokaz jak testować bezpieczeństwo w konkretnym projekcie:
• testowanie bezpieczeństwa kreatora JPSEC (JPEG 2000 Security) według przypadku testowego zawartego w materiałach szkoleniowych

Czas trwania tej części szkolenia – 2 godziny
Tab. 1: Przykładowy plan szkoleniowy z dziedziny testów bezpieczeństwa.

Instruktor (pokaz testu bezpieczeństwa
według zaprojektowanego przypadku
testowego), student (powtórzenie lub
wykonanie zmodyfikowanego testu)

Zarządzanie
O wyborze materiałów szkoleniowych
decydują głównie względy czasowe, finansowe, czy dostępność zewnętrznych
źródeł.
Jeśli chodzi o projektowe możliwości
szkoleniowe, to przy ich ustanawianiu jest
zaangażowane kierownictwo projektu.

3. Dostarczenie niezbędnego
szkolenia dla testerów
Dostarczenie niezbędnego szkolenia dla
testerów [Vene09] zakłada powierzenie
testerom, i innym osobom zaangażowanym w proces testowy, szkolenia w celu
efektywnego pełnienia przez nich ról i
wykonywania przydzielonych zadań. W
tytułowym temacie wyróżniamy trzy specyficzne praktyki: dostarczenie szkolenia
testerskiego, ustanowienie notatek szkoleniowych z zakresu testów, oszacowanie efektywności szkolenia testerskiego.
Ustanowienie możliwości szkoleniowych
w zakresie testów [Vene09] (ang. Establish test training capability), realizowane
głównie przez kierownictwo firmy - jak
inne etapy programu szkoleniowego testerów - jest wykonywane w celu sprostania potrzebom szkoleniowym organizacji
i uzyskuje się tu między innymi materiały
szkolenia testerskiego. Cały etap składa
się z poniższych kroków:
• wybór odpowiednich do spełnienia specyficznych potrzeb szkolenia testerskiego podejść,
• określenie, czy materiały szkoleniowe
będą rozwijane wewnętrznie, czy zamówione na zewnątrz (np. od profesjonalnej
instytucji szkoleniowej),
• rozwój lub uzyskanie materiałów szkoleniowych (przykładowo skryptów),
• rozwój lub uzyskanie wykwalifikowanych instruktorów (niektóre firmy wysyłają jednego pracownika na szkolenie, po
którego pozytywnym ukończeniu osoba
ta szkoli pozostałych pracowników. Inną
praktyką jest wynajęcie niezależnego
konsultanta / trenera z kwalifikacjami odpowiednimi dla danego zagadnienia.),
• opis szkolenia w programie nauczania
szkoleń testerskich organizacji,
• ewentualna korekta materiałów szkoleniowych z zakresu testów (np. w przypadku zmian potrzeb szkoleniowych).
Podejścia szkoleniowe zależą głównie
od celu szkolenia i wymagań odbiorców.
Rodzajem podejścia szkoleniowego jest
: szkolenie z użyciem komputera (warsztaty), szkolenie samodzielne (tak zwany
„self learning”), seminaria firmowe i inne.

Przy doborze ludzi mających brać udział
w szkoleniu bierze się także pod uwagę:
menedżerów (zrozumienie podstaw i
strategii testów), programistów (wykonywanie testów jednostkowych i integracyjnych), użytkowników (współuczestniczenie w testach akceptacyjnych).
Dostarczenie szkolenia testerskiego [Vene09] (ang. Deliver test training) musi
być zgodne z organizacyjnym planem
szkoleń testerskich i prowadzi do przeprowadzenia kursu szkoleniowego oraz
uzyskania formularzy jego oceny.
Etap ten zakłada:
• wybór osób, do których szkolenie jest
adresowane,
• rozplanowanie w czasie szkolenia przy
założeniu dostępności zasobów,
• przeprowadzenie szkolenia,
• ocenę szkolenia przez uczestników po
jego zakończeniu (np. w formie ankiety),
• prześledzenie, czy dostarczenie szkolenia odbyło się zgodnie z planem i zanotowanie ewentualnych odstępstw od
planu.
Ustanowienie notatek szkoleniowych z
zakresu testów [Vene09] (ang. Establish
test training records) oraz ewentualne
uaktualnienia szkolenia w repozytorium
organizacji uzyskuje się poprzez:
• zapis rekordów dla wszystkich pracowników, którzy pomyślnie ukończyli szkolenie lub takich, którym się nie powiodło,
czy wreszcie – zostali zwolnieni ze szkolenia,
• udostępnienie notatek/protokołów szko-

leniowych wszystkim zainteresowanym
osobom, przykładowo przydzielającym
zadania w firmie.
Oszacowanie efektywności szkolenia
testerskiego [Vene09] (ang. Assess test
training effectiveness) polega na sprawdzeniu, czy:
• wiedza pracownika jest wystarczająca
do wykonywania przez niego zadań testerskich w projektach,
• efektywność szkolenia odpowiada organizacyjnym, projektowym lub indywidualnym celom nauki (takim jak przykładowo
umiejętność wykonywania określonych
rodzajów testów),
• czynności szkoleniowe pokryły potrzeby uczących się osób (związane na przykład z posługiwaniem się określonymi
narzędziami testowymi).

4. Podsumowanie
Mimo, że firmy z reguły mają opracowane własne szkolenia dla testerów,
a nawet związane z nimi odpowiednie
procesy kadrowe, warto przyjrzeć się,
czy na przykład dokumenty szkoleniowe
zawierają wszystkie wymagane punkty
wyszczególnione w modelu TMMi. Odpowiednio przygotowane procesy szkoleniowe ułatwiają odbiór i stosowanie
szkoleń. Autor spotkał się przykładowo
z brakiem oszacowania efektywności
mniejszych, wewnętrznych szkoleń za
pośrednictwem oficjalnych formularzy.
Oczywiście modelu TMMi w zakresie programu szkoleniowego testerów nie trzeba
stosować ściśle, ale jego samo przestudiowanie poszerza horyzonty odnośnie
poruszanego tematu. W zależności od
podejścia szkoleniowego dokumenty
szkoleniowe mogą być bardziej dokładne – zawierać opisy procedur testowych,
gdy szkolona osoba ma nauczyć się samodzielnie wykonywać określone operacje bez zaangażowania instruktora.
Ponadto tytułowy obszar procesu nadaje się do zastosowania w oderwaniu od
innych wytycznych modelu TMMi, co pozwala na ominięcie jego wady polegającej na wymogu osiągnięcia danego elementu modelu TMMi zanim przejdziemy
do następnych.

Literatura
[Vene09] Veenendaal E. i inni, „Test Maturity Model Integration (TMMi). Version
2.0”, TMMi® Foundation 2009.
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Zarządzanie

Strategia testów według modelu TMMi
basic

intermediate
advanced

O Autorze:
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Obecnie zatrudniony jako Inżynier
Testów w Tieto
Polska, gdzie zajmuje się głównie:
wykonywaniem,
raportowaniem,
projektowaniem,
planowaniem,
analizą wyników testów oprogramowania
zarządzającego pracą sieci komórkowych głównie w obszarze bezpieczeństwa. Ponadto rozwija teorię testów i jej
zastosowania współpracując z c0re Magazine i TMMi Foundation. Interesuje się
również zarządzaniem.
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,
zarządzania testami.

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

1. Wprowadzenie
Model TMMi (który został w skrócie przedstawiony w artykule c0re pod tytułem
„Polityka testów według modelu TMMi”)
na drugim poziomie dojrzałości zawiera
obszar procesu o nazwie Polityka i Strategia Testów [Vene09] (ang. Test Policy
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and Strategy). Jednym ze specyficznych
celów tego obszaru jest ustanowienie
strategii testów (ang. Establish a Test
Strategy), który zawiera takie szczegółowe praktyki jak: wykonanie oszacowania
ryzyka produktowego (ang. Perform a
generic product risk assessment), zdefiniowanie strategii testów (ang. Define
test strategy) oraz dystrybucja strategii
testów (ang. Distribute the test strategy to
the stakeholders). Zostały one dokładniej
opisane w kolejnych punktach artykułu.
Polityka testów [SgST07] (ang. Test Policy) jest dokumentem ogólnie opisującym
poziomy testów oraz testy, jakie mają być
wykonane w ramach wspomnianych poziomów w zakresie całej organizacji lub
danego programu. Opracowanie to jest
wykorzystywane przy [Vene09]:
• definiowaniu podejścia testowego będącego częścią planowania, cyklu życia i
integracji testów – także tych niefunkcjonalnych,
• definiowaniu organizacji testowej rozumianej jako identyfikacja i zapewnienie
współpracy w grupie ekspertów odpowiedzialnych za testowanie,
• rozumieniu i przeglądzie procesu testowego organizacji,
• ustanawianiu strategicznych potrzeb
szkoleniowych z zakresu testów,
• opracowywaniu głównego planu testów.
Odstępstwa od strategi testów, pojawiające się wskutek dostosowania strategii
do potrzeb konkretnych projektów, powinny być dokładnie udokumentowane
w planie testów. Dotyczą one wszelakich
elementów składowych strategii testów.

2. Wykonanie oszacowania ryzyka produktowego
Wykonanie oszacowania ryzyka produktowego [Vene09] jest podejmowane w
celu zidentyfikowania krytycznych obsza-

rów testowania i prowadzi do otrzymania
listy zawierającej kategorie i priorytety
poszczególnych ryzyk. Kategoriami ryzyk produktowych są przykładowo ryzyka: funkcjonalne, niefunkcjonalne, związane ze zmianami. Praktyka ta składa się
z następujących kroków:
• zidentyfikowania i wyboru udziałowców,
którzy wniosą wkład w proces oszacowania ryzyka, w postaci: testerów, kierowników testów, kierowników projektów,
• zidentyfikowania ryzyk produktowych
na podstawie danych otrzymanych od
udziałowców,
• udokumentowania kontekstu i potencjalnych konsekwencji ryzyka produktowego, np. nie wykrytych błędów w trakcie
niepełnej regresji, ograniczonej przenośności oprogramowania i wielu innych,
• analizy zidentyfikowanych ryzyk produktowych z zastosowaniem parametrów, takich jak prawdopodobieństwo
ich wystąpienia, czy wpływ na końcowy
produkt,
• zgrupowaniu ryzyk produktowych w kategorie (przykładowe kategorie ryzyk zostały wymienione w pierwszym akapicie
tego punktu),
• priorytetyzacja ryzyk produktowych celem podjęcia kroków służących do ich
późniejszego złagodzenia - zaczynając
od ryzyk o największej wartości (lub wadze konsekwencji ich wystąpienia),
• przegląd i uzgodnienie z udziałowcami:
kompletności, kategorii i priorytetów ryzyk produktowych,
• ewentualnej rewizji ryzyk produktowych.
Identyfikację ryzyk produktowych prowadzi się z zastosowaniem: burzy mózgów,
informacji od ekspertów, list kontrolnych,
doświadczeń zebranych podczas poprzednich przedsięwzięć informatycznych, warsztatów poświęconych ryzyku.
Rewizji ryzyk produktowych dokonuje się
w przypadku: pojawienia się nowych lub
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zmiany istniejących wymagań, zmiany podejścia do rozwoju oprogramowania (na
przykład przejście z „ciężkiego” modelu
wytwarzania oprogramowania na metodykę „zwinną”), na podstawie doświadczeń związanych z realizacją zagadnień
jakościowych we wcześniejszych projektach, choćby poprzez wyszczególnienie,
jakie właściwości produktów nie spełniały
założeń jakościowych.
Jeśli chodzi o ryzyko projektowe, to model TMMi zajmuje się nim w obrębie innych obszarów procesów, to jest planowania testów (ang. Test Planning) oraz
monitorowania i kontrolowania testów
(ang. Test Monitoring and Control).

3. Zdefiniowanie strategii testów
Zdefiniowanie strategii testów [Vene09]
zakłada:
• przestudiowanie polityki i celów testowania - choćby w celu zapoznania się z
definicjami poziomów testowania,
• pozyskanie ewentualnej informacji
zwrotnej wyjaśniającej politykę i cele testowania – głównie od twórców i właścicieli polityki testów,
• zdefiniowanie strategii testów ściśle powiązanej z polityką i celami testowania,
przy wykorzystaniu danych z wcześniejszych punktów tej listy oraz przedstawionych zagadnień, które muszą być zawarte w strategii,
• przegląd strategii testów z udziałowcami,
• zdefiniowanie i ustanowienie właściciela strategii testów,
• ewentualną rewizję strategii testów, na

przykład co rok.
Zagadnienia wchodzące w skład tytułowego dokumentu, to przykładowo:
• ryzyka produktowe,
• model testowania będący narzędziem
do złagodzenia tych ryzyk,
• cele, odpowiedzialności, główne zadania, techniki projektowania przypadków
testowych, kryteria wejściowe i wyjściowe, podejście do automatyzacji dla każdego poziomu testowania,
• standardy, które muszą być spełnione,
• poziom niezależności testów,
• środowisko testowe,
• podejście do to testów regresyjnych.
W przypadku testowania jednostkowego
celem jest weryfikacja, czy jednostki programu (ang. Units) działają tak, jak zostały zaprojektowane, oraz czy osiągnięto odpowiedni poziom pokrycia kodu (np.
czy nie istnieje w aplikacji kod „martwy”,
który nigdy nie jest wykonywany).
Celem testowania integracyjnego jest
sprawdzenie spójnego działania poszczególnych jednostek zgodnie z głównym projektem, a także weryfikacja, czy
interfejsy aplikacji zostały prawidłowo
zaimplementowane i spełniają cele, dla
których zostały zaprojektowane (np.
umożliwiają wymianę danych z systemami zewnętrznymi).
Testowanie systemowe polega na sprawdzeniu, czy system – rozumiany jako całość, nie odrębne komponenty – działa
zgodnie z specyfikacją wymagań. Metryką testów systemowych jest określona
wielkość pokrycia wymagań.
Dla testowania akceptacyjnego celami

są: sprawdzenie, czy system spełnia kryteria akceptacyjne (np. biznesowe) lub/i
czy osiągnięto założony poziom pokrycia
wymagań użytkowników .
Dla kompletności rozważań należy
zwrócić uwagę, że oprócz powyższych
punktów, wyróżnia się różne rodzaje
strategii testów, które mogą być łączone.
Konspekty organizacji ISTQB na poziomie podstawowym i zaawansowanym
[CTPP06], [CTAS07] definiują strategie:
prewencyjne, reaktywne, analityczne,
modelowania, systematyczne, zgodne
z procesem, standardem, normą, dynamiczne i heurestyczne, konsultatywne,
testów regresyjnych, długo- i krótkoterminowe.

4. Dystrybucja strategii testów
Zagadnienie dystrybucji strategii testów
do wszystkich zainteresowanych stron
wygląda tak samo, jak w przypadku
dystrybucji polityki testów, ktora została
opisana w jednym z artykułów c0re pod
tytułem „Polityka testów według modelu
TMMi”.

5. Podsumowanie
Powyższy artykuł przedstawia kolejne
zastosowanie modelu TMMi, jakim jest
jego wsparcie w tworzeniu strategii testów. Podsumowując – należy pamiętać,
że przy sporządzaniu dokumentu strategii testów możliwe są oczywiście pewne
odstępstwa od modelu TMMi – jest to
zależne od potrzeb i możliwości danej
organizacji. Ponadto proces tworzenia i
wprowadzania strategii testów powinien
być wspierany przez kierownictwo organizacji oraz liderów testów.
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Niezależny konsultant w dziedzinie testowania
oprogramowania
oraz doskonaleniu procesu testowania. Wykłada
gościnnie na kilku
uniwersytetach w
Norwegii, prowadzi publiczne i indywidualne seminaria na temat przeglądów
oprogramowania i testowania w krajach
skandynawskich i europejskich. Regularnie przemawia na konferencjach. Zdobywca kilku nagród na najlepszy artykuł
/ prezentację.
Wraz z Tilo Linzem i Andreasem Spillnerem autor książki “Software Testing
Foundations” (http://www.angelfire.com/
mac/qj/testing/bok_flyer.pdf), obejmującej wiedzę potrzebną do zdania egzaminu ISTQB Foundation Level.
Kontakt z autorem:
hans.schaefer@ieee.org,
www: http://home.c2i.net/schaefer/testing.html

Wprowadzenie
Scenariusz jest następujący: jesteś menedżerem testów. Zrobiłeś plan i budżet
testowania. O ile Ci wiadomo Twoje plany były rozsądne i dobrze ugruntowane.
Kiedy nadchodzi czas testowania, pro-
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dukt nie jest gotowy, niektórzy z twoich
testerów nie są dostępni albo budżet został właśnie obcięty. Możesz protestować
przeciwko tym cięciom i prosić o większą
ilość czasu czy czegokolwiek, ale to nie
zawsze pomaga. Musisz robić to, co możesz z mniejszym budżetem i w krótszym
czasie. Rezygnacja to nie rozwiązanie.
Musisz przetestować produkt tak dobrze,
jak to możliwe i musisz sprawić, że po
wydaniu będzie działał w miarę dobrze.
Jak przeżyć?
Istnieje kilka podejść wykorzystujących
różne techniki i atakujących odmienne
aspekty procesu testowania. Wszystkie
z nich mają na celu znalezienie tak dużej liczby defektów, jak to tylko możliwe, i
tak poważnych defektów, jak to możliwe,
przed wydaniem produktu. Rozdział 3
niniejszego artykułu przedstawia tę koncepcję.
W tym artykule mówimy o wyższych poziomach testowania: testach integracyjnych, systemowych i akceptacyjnych.
Zakładamy, że programiści wykonali już
pewien podstawowy poziom testów każdego programu (testy jednostkowe). Zakładamy również, że program oraz jego
projekty zostały w jakiś sposób poddane
przeglądowi. Nadal jednak większość
koncepcji w niniejszym artykule ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy przed tym,
jak podjąłeś się roli menedżera testów
nic jeszcze nie zostało zrobione. Jest
jednak łatwiej, jeśli znasz pewne fakty z
wcześniejszych czynności kontroli jakości, np. przeglądów projektów lub kodu,
czy testowania jednostkowego.

Zła gra
Tkwisz w złej grze o wysokim prawdopodobieństwie przegranej: tak czy inaczej
przegrasz grę - z powodu złego testowania, lub żądania dłuższego czasu na
testy. Wykonując złe testy staniesz się
kozłem ofiarnym dla braku jakości. Wykonując rozsądne testy będziesz kozłem
ofiarnym dla późnego wydania. Dobrym
scenariuszem ilustrującym ten problem
jest projekt Y2K (rok 2000). Testowanie
mogło być wykonane na ostatnią chwilę i utrzymano deadline. W większości
przypadków problem był znajdowany
podczas projektowania lub testowania
a właściciele systemu byli zadowoleni,
iż znajdowano problemy. W większości
przypadków po 1 stycznia, 2000r. nie
stało się nic złego. W wielu przypadkach
kierownicy zadecydowali po tym, że testowanie było marnowaniem zasobów.
Ale są opcje. W tym artykule będę używał przykładów z Y2K, aby zilustrować
główne punkty.
Jak wyjść z gry?
Potrzebujesz jakiegoś kreatywnego rozwiązania, mianowicie musisz zmienić
grę. Musisz poinformować kierownictwo
o tym, że zadanie, jakie masz, jest niemożliwe do wykonania w taki sposób,
jaki oni je rozumieją. Musisz przedstawić
alternatywy. Oni potrzebują produktu do
dostarczenia, ale muszą również zrozumieć RYZYKO.
Dobrą strategią jest pozyskanie kogoś
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innego, kto zapłaci. Zwykle tym kimś
jest klient. Ty wydajesz kiepski produkt,
a klient znajduje dla ciebie defekty. Zastosowało to wiele firm. Dla klienta taka
gra jest okropna, jako że on nie ma żadnej alternatywy. Trzeba jednak rozważyć,
czy dla długoterminowego sukcesu jest
to dobra strategia. Tak więc tym „kimś
innym” powinni być programiści. Możesz
wymagać, by produkt spełniał określone kryteria wejściowe zanim zaczniesz
testowanie. Kryteria wejściowe mogą
obejmować wykonane przeglądy, minimalny poziom pokrycia testów w testach
jednostkowych i określony poziom wiarygodności. Problemem jest: aby mieć
możliwość wymuszenia tego, potrzebujesz wsparcia wyższego kierownictwa.
Kryteria wejściowe mają tendencję do
tego, że są przeskakiwane, jeśli projekt
jest pod presją a dojrzałość organizacyjna jest niska.
Drugą strategią jest priorytetyzacja testów. Testy powinny znajdować najpierw
najważniejsze defekty. Najważniejsze
oznacza często: „w najważniejszych
funkcjach”. Aby znaleźć możliwe awarie,
przeanalizuj, jak każda z funkcji wykonuje swą misję, sprawdź które funkcje
są krytyczne, a które nie. Aby znaleźć
prawdopodobieństwo uszkodzenia, musisz określić, gdzie spodziewasz się najwięcej usterek. Znalezienie najgorszych
obszarów w produkcie i intensywniejsze
ich testowanie pomoże Ci odkryć więcej
defektów. Jeśli znajdziesz zbyt wiele poważnych problemów, kierownictwo często nabiera motywacji, by dać Ci więcej
czasu i zasobów do testowania. Większa
cześć niniejszego artykułu będzie o kombinacji priorytetów najważniejszych i najgorszych obszarów.
Ostatnią strategią jest zapobieganie, ale
to opłaca się dopiero w następnym projekcie, jeśli Ty – jako menedżer testów
– jesteś zaangażowany w projekt od początku.

Obcinanie czasu na testy
Testowanie jednostkowe jest często wykonywane przez programistów i nigdy
nie przekłada się na żaden oficjalny budżet testowania. Problemem jest to, że
testowanie jednostkowe często nie jest
naprawdę wykonywane. Dostawcy narzędzi do pokrycia testów wykazują, że
bez ich narzędzi 40-50% kodu nigdy nie
będzie przetestowane jednostkowo. A
więc wiele defektów przechodzi do póź-

niejszych faz testowania. To oznacza,
że późniejsze fazy testowania muszą
testować lepiej i są opóźniane przez odkrywanie wszystkich tych defektów, które
mogły być znalezione wcześniej.

testów opisującym, co zostało zrobione
oraz ryzykiem instalacji.

Jako menedżer testów powinieneś wymagać wyższych standardów dla testów
jednostkowych!

Każdy defekt opóźnia testowanie i wymaga dodatkowego kosztu. Musisz ponownie wykonać przypadek testowy,
spróbować odtworzyć dany defekt, udokumentować tyle, ile możesz, prawdopodobnie pomóc programiście w debugowaniu i ostatecznie zainstalować nową
wersję i ją przetestować. Ten dodatkowy
koszt jest niemożliwy do kontrolowania
przez menedżera testów i jest całkowicie
zależny od jakości systemu. Koszt ten
nie jest zazwyczaj ujęty w budżecie. Oto,
jak trzymać go na niskim poziomie.

Użyj kryteriów wejściowych do testowania!
Koncepcja jest taka sama, jak w kontraktach z zewnętrznymi klientami: jeśli dostawca nie wypełni kontraktu, nie
otrzymuje akceptacji i zapłaty. Problemy pojawiają się, kiedy jest tylko jeden
dostawca i gdzie nie ma tradycji wymagania jakości. Oba warunki są prawdziwe w oprogramowaniu. Ale jeśli grupa
testowa jest wystarczająco silna, kryteria wejściowe mogą być zastosowane.
Kryteria obejmują wiele: od najbardziej
trywialnych, po zaawansowane. Poniżej
znajduje się niewielka kolekcja tego, co
ułatwia życie w testowaniu:
• System dostarczony do testów integracyjnych lub systemowych jest kompletny
• System przeszedł analizę statyczną i
naprawiono znalezione defekty
• Wykonano przegląd kodu i naprawiono
znaleziono defekty
• Wykonano testy jednostkowe (na przykład: około 100% pokrycia instrukcji)
• Wszelka wymagana dokumentacja jest
dostarczona i jest określonej jakości
• Moduły kompilują się i mogą być bez
problemu zainstalowane
• Moduły przeszły niektóre z funkcjonalnych przypadków testowych (smoke test
– testy dymne)
• Naprawdę złe moduły są oddzielone i
będą przedmiotem specjalnego traktowania np. dodatkowe przeglądy, ponowne programowanie etc.
Mniej dokumentacji
Jeśli testy są zaprojektowane “według
książki”, udokumentowanie ich zajmie
wiele czasu. Nie wszystko to jest potrzebne. Pewną usługę może realizować log
testów wykonany przez narzędzie automatyzacji testów. Wykwalifikowani ludzie
mogą być w stanie wykonać, a nawet
powtarzać, dobre testy z list kontrolnych.
Sprawdź dokładnie, jakiej dokumentacji
będziesz potrzebować i przygotuj tyle
– nie więcej. Najważniejszy jest plan
testów z opisem tego, co jest krytyczne
do testowania i raportem podsumowania

Obcinanie kosztu instalacji – strategie
naprawiania defektów

Koszt może być zminimalizowany przez
instalowanie wielu poprawek na raz. To
oznacza, że musisz poczekać na poprawki defektów. Z drugiej strony, jeśli poprawki błędów są złe, taka strategia prowadzi
do większej pracy w dubugowaniu nowej
wersji. Błąd nie jest taki prosty do znalezienia. Będzie pewneoptimum, zależne
od rozmiaru systemu, prawdopodobieństwa wprowadzenia nowych defektów i
kosztu instalacji. Oto kilka zasad optymalizacji prac korygujących defekty:
Zasada 1: Poprawiaj tylko ważne defekty!
Zasada 2: Żądania zmian i małe defekty
powinny być przydzielone do następnego wydania!
Zasada 3: Poprawiaj defekty w grupach!
Zwykle usterki są znajdowane dopiero po
zablokowaniu.
Zasada 4: Używaj zautomatyzowanego
„testu dymnego” do natychmiastowego
testowania wszystkich poprawek.

Priorytet w testowaniu: Najważniejsze i najgorsze części
produktu
Ryzyko to produkt awarii i prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia. Sposób oceny ryzyka jest przedstawiony na
rysunku 1 poniżej. Analiza ryzyka ocenia
zniszczenie podczas użycia, częstość
użycia i określa prawdopodobieństwo
usterki poprzez obserwację wprowadzenia defektu.
Testowanie jest zawsze próbką. Nie możesz nigdy przetestować wszystkiego,
zawsze możesz znaleźć coś więcej do
testowania. Dlatego zawsze będziesz
musiał podejmować decyzje o tym, co
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testować, a co nie, co robić więcej, lub
mniej. Ogólnym celem jest znalezienie
najgorszych defektów w pierwszej kolejności – tych, które MUSZĄ BYĆ NAPRAWIONE PRZED WYDANIEM – oraz
odkrycie tak wielu takich defektów, jak to
możliwe. To oznacza, że defekty muszą
być ważne.
Problem z większością systematycznych
metod testowania – jak testowanie metodą białej skrzynki, lub metody czarno
skrzynkowe, jak podział na klasy równoważności, analiza wartości brzegowych
lub wykresy przyczynowo-skutkowe –
polega na tym, że generują one za wiele
przypadków testowych, z których cześć
jest mniej ważna. Sposobem na zmniejszenie obciążenia testami jest znalezienie najważniejszych obszarów funkcjonalnych oraz właściwości produktu
i skupienie się na nich. Odkrywanie tak
wielu defektów, jak to możliwe, można
poprawić poprzez bardziej intensywne
testowanie w złych obszarach produktu.
Co oznacza, że musisz wiedzieć, gdzie
oczekiwać większej liczby defektów.
Podczas radzenia sobie z wszystkimi
tymi czynnikami, na które patrzymy, rezultatem zawsze będzie lista funkcji i właściwości wraz z powiązanymi stopniami
ważności. Aby wykonać ostateczne analizy tak łatwo, jak to możliwe, wyrażamy
wszystkie te czynniki w skali od 1 do 5.
Pięć punktów jest dawane za „najważniejsze” lub „najgorsze” - generalnie za
coś, co chcemy testować intensywniej. 1
punkt jest dawany obszarom, których nie
uważamy za na tyle ważne, by umiesz-

czać je w pracach testowych. (Inne publikacje często używają wag od 1 do 3).
Szczegóły obliczeń podamy później, w
tabeli 1.
Określanie zniszczenia: Co jest ważne?
• Obszary krytyczne (koszt i konsekwencje usterki)
• Obszary widoczne (tam, gdzie wielu
użytkowników oraz inne osoby czy agencje licencjonujące są zainteresowane
wynikiem)
• Częstość użycia
Awaria może być rozważana w skali od 1
do 3, lub do 5 – lub lepiej, jako wartości
absolutne.
Prawdopodobieństwo usterki: Co jest
(przypuszczalnie) najgorsze?
Najgorszymi obszarami są te, które mają
najwięcej defektów prowadzących do największego prawdopodobieństwa awarii.
Zadanie polega na przewidzeniu, gdzie
zlokalizowana jest większość defektów.
Wykonuje się to analizując prawdopodobne generatory defektów. Najważniejsze generatory defektów oraz symptomy
obszarów skupisk błędów wypisano poniżej. Istnieje wiele więcej a dodatkowo
musisz rozważyć czynniki lokalne.
• Obszary złożone
• Obszary zmienione
• Wpływ nowej technologii, rozwiązań,
metod
• Wpływ liczby zaangażowanych ludzi

• Wpływ rotacji personelu
• Wpływ presji czasowej
• Obszary, które wymagały optymalizacji
• Obszary z wieloma „historycznymi” defektami
• Rozpiętość geograficzna
• Obszary wcześniej źle przetestowane
• Czynniki lokalne
Jak obliczać priorytety obszarów testowych
Generalną metodą jest przypisywanie
wag i obliczanie sumy ważonej każdego
obszaru system. Testuj tam, gdzie wynik
jest najwyższy!
Dla każdego wybranego czynnika przypisz względną wagę. Możesz to zrobić na
bardzo wyszukane sposoby, ale zabierze
to dużo czasu. Najczęściej wystarczająco
dobre są trzy wagi. Wartościami mogą
być 1, 3 i 10. (1 dla “czynnik nie jest bardzo ważny”, 3 dla “czynnik ma normalny
wpływ”, 10 dla “czynnik o bardzo silnym
wpływie”).
Dla każdego czynnika wybranego w
Twojej analizie, przypisz liczbę punktów
do każdego wymagania produktu, jakie
będziesz chciał testować (każda funkcja,
obszar funkcjonalny lub charakterystyka
jakościowa). Im bardziej alarmujący dla
danego obszaru wydaje się generator
defektów, tym więcej punktów. Zwykle
wystarczająco dobra jest skala od 1 do 3
lub 5. Przypisywanie punktów jest wykonywane intuicyjnie.
Następnie liczba punktów dla danego
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Tabela 1 Przykład (objętość funkcjonalna równa dla różnych obszarów)
czynnika jest mnożona przez jego wagę.
Daje to ważoną liczbę punktów prawdopodobieństwa dla każdego czynnika
pomiędzy 1 a 50. Te ważone liczby są
następnie sumowane dla danej awarii
oraz dla prawdopodobieństwa błędów i
ostatecznie mnożone. Testowanie może
być wtedy planowane poprzez przypisywanie większości testów do obszarów z
największą liczbą punktów.
Tabela wskazuje, że funkcja “fakturowanie” jest najważniejsza do przetestowania, następnie “rejestracja dyspozycji” i
„wydajność rejestracji dyspozycji”. Czynnikiem, który został wybrany jako najważniejszy jest widoczność.
Obliczenia są łatwe i mogą być zaprogramowane przy wykorzystaniu arkusza1
. Arkusz dostępny jest na stronie: http://
home.c2i.net/schaefer/testing/riskcalc.
hqx
1.Jako że wiele intuicyjnych mapowań rzeczywistości na punkty wydaje się korzystać ze skali logarytmicznej, gdzie punkty trzymają się mnożnika 10,
powiązane kalkulacje ryzyka powinny DODAWAĆ
obliczone sumy ważone dla prawdopodobieństwa
i zniszczenia. Jeśli większość punktów czynników
z natury trzyma się skali liniowej, obliczenie ryzyka
powinny MNOŻYĆ punkty prawdopodobieństwa i
zniszczenia. Użytkownik tej metody powinien sprawdzić, jak ją używać! Arkusz dostępny w Sieci wykorzystuje DODAWANIE, podczas gdy przykład powyżej – MNOŻENIE.

Słowo ostrzeżenia: Przypisywanie
punktów jest intuicyjne i może być nieprawidłowe. Dlatego też liczba punktów
może być tylko wstępną wskazówką. Powinna wystarczać do rozróżnienia obszarów wysokiego ryzyka od obszarów średniego oraz niskiego ryzyka. Takie jest jej
główne zadanie. Oznacza to również, że
nie musisz być bardziej precyzyjny, niż
to potrzebne dla tego właśnie celu. Jeśli
konieczna jest bardziej precyzyjna priorytetyzacja testów, wszędzie tam, gdzie
możliwe należy użyć bardziej matematycznego podejścia. Szczególnie prawdopodobna awaria powinna być używana jak jest – z wartościami absolutnymi i
bez tłumaczenia na punkty.

Podsumowanie
Testowanie w sytuacji, kiedy kierownictwo obcina zarówno budżet, jak i czas,
to zła gra. Musisz wytrzymać, przeżyć tę
grę i zamienić ją w sukces. Ogólną metodologią dla takiej sytuacji nie jest testowanie wszystkiego po trochu, ale skupienie się na obszarach wysokiego ryzyka i
na najgorszych obszarach.
Priorytet 1: Oddaj programistom, produkt najszybciej, jak możliwe z listą tak
poważnych problemów, jak to możliwe.

Priorytet 2: Upewnij się, że kiedykolwiek
przerywasz testowanie, wykonałeś najlepsze testowanie w ramach dostępnego
czasu!

Referencje
Długa wersja niniejszego artykułu w sieci: http://home.c2i.net/schaefer/testing/
risktest.doc
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Pomiar i zarządzanie jakością w projekcie
Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć,
nie
możesz tym zarządzać.
basic
intermediate
advanced

O Autorze:
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Stacy A. Goff prezes
ProjectExperts,
amerykańskiej firmy
zajmującej
się
obszarem
konsultingu, metod,
narzędzi i szkoleń z Zarządzania
Projektami. Współzałożyciel i obecny
prezes asapm, Stacy jest amerykańskim
reprezentantem IPMA (ang. International
Project Management Association). Dla
czytelników z Polski - Polskim oddziałem
IPMA jest Stowarzyszenie Project Management Polska, http://www.spmp.org.pl/.
Stacy jest praktykiem Zarządzania Projektami od 1970 roku i konsultantem od
1982 r. Koncentruje się na doskonaleniu kompetencji zarządzania projektami,
produktywności i efektywności przedsiębiorstw i zespołów roboczych. Goff
dostarcza także usługi konsultingu projektowego oraz realizuje warsztaty dla
wykonawców, menedżerów, menedżerów projektów i liderów, personelu technicznego i indywidualnych pracowników.
Jego narzędzia i metody Zarządzania
Projektami są wykorzystywane przez firmy i konsultantów na sześciu kontynentach. Jego warsztaty pomogły ponad 45
000 ludzi osiągnąć sukces w projektach.
Łączy aspekty procesu Zarządzania Projektami z wrażliwością na czynniki ludzkie w projektach.

Autor: Stacy Goff

Wprowadzenie
Prowadząc warsztaty z Zarządzania
Projektem w Wielkiej Brytanie w późnych latach 80-tych, zadaliśmy pytanie
„Czym jest jakość projektu?”. Jeden z
uczestników odpowiedział „Jakość jest
spełnieniem lub przekroczeniem potrzeb
projektowych klienta”. Zapisaliśmy ten
wyznacznik na tablicy, pisząc Qualitty
przez dwa „t” (przypis red.: prawidłowy
angielski zapis słowa „jakość” to „quality”). Następnie rozmawialiśmy o potrzebie bycia blisko Klientów, poświęcania
czasu na zrozumienie ich potrzeb itd.
Po chwili jeden zakłopotany uczestnik
wytknął, że błędnie zapisaliśmy Jakość.
Odpowiedzieliśmy na to: Wręcz przeciwnie, my tylko rozszerzyliśmy potrzeby
Klienta. To był odkrywczy moment dla
każdego z nas.
Zbyt często zespoły projektowe przekraczają potrzeby klienta w tych obszarach,
w których czują, że mają kontrolę, ponieważ to może wynagrodzić wszystkie te
liczne zdarzenia, w których nie mają kontroli. Dlaczego? Ponieważ bardzo trudno
jest znać wszystkie potrzeby, a nawet
jeśli tak jest, zespół rzadko wie, jak mierzyć jakość dostarczenia projektu, zanim
nie jest za późno.

Czym jest jakość?
Zacytujmy kilka definicji Lewa Irelanda:
„Jakość jest całością cech i charakterystyk produktu lub usługi, która decyduje
o jego zdolności do spełnienia stwierdzonych lub sugerowanych potrzeb”1.

Wciąż wielu ludzi zakłada, że Jakość Projektowa obejmuje (i w istocie wymaga)
więcej. Część tego założenia pochodzi
z sugerowanych potrzeb, stwierdzonych
powyżej. A część pochodzi z przedmiotowości udziałowców – włączając w to
członków zespołu – preferencji odnośnie
wyników projektu.
I oczywiście, część z nich musi pochodzić z braku możliwości do zmierzenia
Jakości Projektu w jasnych terminach,
zanim nie jest za późno na poprawienie
wadliwego procesu projektowego lub
produktu.
1.- Ireland, Lewis R. Quality Management For
Projects and Programs, Project Management Institute, 1991.

Problemy z Jakością Projektu
Kilka problemów związanych z jakością
jest unikalne dla projektów. Po pierwsze,
mierzyć jest trudno. W rzeczywistości
kluczowi udziałowcy często nie mogą
ocenić prawdziwej jakości wyników przed
punktem realizacji korzyści, a wtedy jest
już za późno na zrobienie czegokolwiek
co rozwiązałoby braki. Aby lepiej zrozumieć to rozróżnienie, musimy najpierw
zrozumieć, jaką rolę grała Jakość w
Przedsiębiorczości przez ostatnie kilka
dziesięcioleci.
W ciągu lat 80-tych i wczesnych 90-tych,
Przedsiębiorstwa w USA i innych krajach
próbowały poprawić globalną konkurencyjność poprzez wprowadzenie procesu
i poprawę jakości projektu. Z zorientowanymi obiektowo pracami jest możliwe wykonanie próbkowania i innych pomiarów
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jakości. Jednak kluczowe wyniki większości projektów nie mogą być oceniane
rygorystycznie dopóki projekt będzie bliski końca, lub później.
A ponieważ projekty wytwarzają coś nowego, istnieje kilka standardów według
których można oceniać „dobre” rezultaty
(mimo nowoczesnych pomysłów, takich
jak Six Sigma). Ta konkretna kwestia nie
znajduje się tylko na poziomie ogólnym
projektu; często dotyka procesu delegowania indywidualnego przydziału, kiedy
ci, którzy wykonują pracę nie mogą zdefiniować różnicy pomiędzy „nieodpowiednią jakością” a „dobrą jakością”.

Mierzenie Jakości przez jej
brak
W projektach, trudno jest mierzyć Jakość
rezultatów podczas projektów, ale o wiele łatwiej, kiedy jest już za późno. Dlatego jednym z najbardziej popularnych pomiarów jest Liczebność Defektów. Jest to
klasyczny przypadek mierzenia czegoś
nie z jasnych, pozytywnych pomiarów,
ale poprzez jednostkowe ilości odkrytych
wystąpień jego wad. Gdy lepsze coś, niż
w ogóle nic, potrzebne są pozytywne pomiary i identyfikatory.
Jednakże, nawet projekty, w których udowodniono, że nie dostarczają defektów,
mogą być postrzegane przez klientów,
członków zespołu i twój zespół kierowniczy jako niskiej jakości. Dlatego też,
każda metoda, która służy do mierzenia
Jakości Projektu musi uwzględniać co
najmniej dwa aspekty:
1. Jakość Techniczna, mierzona przez Liczebności Defektów i ilości czy wskaźniki
pozytywne.
2. Postrzeganie Jakości, subiektywny
czynnik, który musi być mierzony przez
wskaźniki takie, jak Zaangażowanie
Klienta i Satysfakcja Udziałowców.

Kłopotliwa Jakość Procesu i
Produktu
Widzimy wielu, którzy kładą duży nacisk
na ulepszanie procesu. Myśl przewodnia
to: ulepszanie procesu pociąga za sobą
wyniki jakościowe. W wielu przypadkach
nastąpią mieszane rezultaty. W niektórych przypadkach, Jakość wyników poprawia się tylko dlatego, że ludzie zaczynają przykładać więcej uwagi do Jakości
(efekt Hawthorne’a2).

2. W Zachodniej Elektrycznej fabryce Hawthorne’a leżącej poza Chicago wykonano badaniem,
które na początku skupiało się na wpływie oświetlenia zostało później ponownie zinterpretowane,
by odkryć, że przykładanie uwagi do procesu
miało znaczący krótkoterminowy wpływ na wydajność.

W innych przypadkach, Jakość się redukuje, ponieważ mentalność procesu
poszerza się do ślepego dokumentowania wszystkiego, nawet miernych praktyk, a następnie stałego przestrzegania
takich praktyk. To jest szkoła „jeśli mało
dokumentacji to dobrze, jeśli za dużo, to
jeszcze lepiej”. Inicjatywy takie, jak ISO
9000, mające na celu poprawić jakość,
stają się dla konsultantów polowaniem
na skarb, jeśli kontynuuje się utrwalanie
złych praktyk.
Niektóre Metodologie Zarządzania Projektem przyswajają tę samą mentalność,
jak „fanatycy procesu jakości” odnosząc
zwycięstwo nad zwolennikami praktycznej aplikacji. Obecnie wielu praktyków
projektowych wymiguje się od dokumentacji projektowej w odpowiedzi na ekscesy tego podejścia. W istocie ruchy takie
jak Lean Manufacturing oraz Agile PM
mogą być częściowo zaliczone do tychże
ekscesów.

Fanatycy Procesu Jakości
Widzieliśmy inne przerażające ruchy,
które pojawiły się w postaci Przedsiębiorstw walczących o Zorientowanie
na Jakość. Przez lata równoważyliśmy
wszystkie Istotne Znaki Projektu (ang.

Project Vital Signs), podążając za pracami Jurana3, Deminga4, Guispari’ego5 i
innych. Jednak niektórzy nowi zwolennicy Ruchu Jakości pogardzają wszystkimi
guru, poza samymi sobą. Przykładowo,
spotkaliśmy jedno Przedsiębiorstwo Lotnictwa i Kosmonautyki, którego eksperci
jakości twierdzili, że nie zrozumiesz Jakości, dopóki nie zaczniesz używać tylko
dogmatu, procesów, terminologii i narzędzi Crosby’ego6.
Ponieważ ten typ nadużycia zwykł występować przy każdej nowej przelotnej
modzie, alarmujące było stwierdzenie,
że wystąpił w Ruchu Jakości, czymś, co
dawało wielkie korzyści dla Przedsiębiorstw, które dobrze nim zarządzały.
3. Juran, J.M. Juran’s Quality Control Handbook,
4 Edycja, McGraw-Hill, 1988. Juran dokonał olbrzymiego wkładu w zrozumienie Pomiaru Jakości, z których większość jest nadal odpowiednia
dla dzisiejszych projektów.
4. Walton, Mary. The Deming Management Method. Peregree Books, 1986. Po II Wojnie Światowej Deming pomagał Japończykom odbudować
i stworzyć podstawy dla Ruchu Jakościowego
(1980), kiedy nagle uświadomił sobie, że nie możemy konkurować bez doskonalenia Jakości.
5. Guaspari, John. I Know It When I See It. A
Modern Fable About Quality; AMACOM, 1985.
Theory Why, AMACOM, 1986. Doskonałe spostrzeżenia na temat Jakości.
6. Crosby, Philip B. Quality Is Free, McGraw-Hill,
1979; Let’s Talk Quality, Penguin Books, 1990.

Wpływ Ruchu Jakości
Czy Ruch Jakości jest więc skończony?
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Tak i nie. Tak, ta moda minęła. Ale kilka
obserwacji: widzieliśmy wiele Przedsiębiorstw, które angażowały swój personel
np. w tygodniowe szkolenie, a krótko po
tym wpadały w kolejną modę. Dla nich
ten moment minął. Widzieliśmy innych,
którzy przestrzegali swoich reguł i wdrażali nowe sposoby koncentrowania się
na kliencie, mierzeniu satysfakcji oraz
równoważeniu pomiarów ilościowych i
jakościowych. Dla tych grup, Jakość jest
częścią ich kultury.

Odróżnianie Zakresu od Jakości
Czasem trudno jest odróżnić Zakres
Projektu od Jakości. Może to wynikać z
inherentnej słabości prób zarządzania
przestarzałym “potrójnym ograniczeniem” czy “złotym trójkątem” (czas, koszt
i wydajność techniczna). W tym podejściu, często zakłada się, że Wydajność
Techniczna ma pokrywać Zakres, Jakość
i wszystko inne, co pod presją nie będzie
pamiętane.
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Aby zaprezentować różnicę pomiędzy
Zakresem a Jakością, w jednym z naszych warsztatów wykorzystaliśmy mini
studium przypadku dla trzytygodniowej
wycieczki do egzotycznego miejsca. Kiedy nadszedł czas na „rozbicie modelu”
(ang. “Crash the Model”) zapytaliśmy,
czy ktoś zmniejszyłby Zakres do 2 tygodni lub jednego, jeśli to byłoby jedynym
sposobem, aby jechać na tę wycieczkę:
reakcja grupy była: “W żadnym razie!”.
Następnie wdaliśmy się w dyskusję o
tym, czy Jakość jest niższa, czy to Zakres jest mniejszy, zakładając, że jeśli
nadal możesz wspaniale spędzić czas,
to jest to tylko zredukowany zakres.
Reakcja jest zwykle jedną z “Jeśli mogę
mieć trzy tygodnie, a teraz dostaję tylko
jeden tydzień, nie spełniasz moich oczekiwań i Jakość jest niższa”. Oczywiście,
to jeden z powodów, dla których użyliśmy
tego studium przypadku. Kiedy jesteś w
zespole projektowym, możesz mieć poczucie, że ty tylko redukujesz Zakres, ale
kiedy jesteś Klientem, te same czynności
wyraźnie zmniejszają Jakość.

Wpływ Jakości w Rezultatach
Projektu
Jesteśmy w połowie tego artykułu i niecierpliwy czytelnik prosi: już dość! Kiedy

zaczniemy mówić o Mierzeniu i Zarządzaniu Jakością Projektu?

nitoruj wyniki i poprawiaj procesy, które
wytwarzają błędy.

Cierpliwości, zbliżamy się. Sprawdźcie, czy możecie wytrzymać do końca
tej strony a oto dlaczego: my tylko naprawiamy symptomy, jeśli wszystkie te
symptomy są dobrze zrozumiane. Aby
rozwiązać prawdziwy problem, musimy
ten problem zrozumieć. Na razie tylko
prześledziliśmy, jak dotarliśmy do momentu, gdzie Jakość wydaje się być
ważna tylko wtedy, gdy jej brak. Jaki jest
skutek tej luki w jakości dla waszych projektów?

• Przeglądaj Wyjścia lub rezultaty wykorzystując odpowiednie poziomy i uczestników przeglądu. Nadzoruj wyniki przeglądu i jeśli konieczne. poprawiaj wejścia
i procesy.

Konsekwencje są zależne od celów waszych projektów. Niektóre projekty ustanawiają korzyści konkurencyjne; niektóre
redukują koszty; niektóre spełniają wymagania prawne. Dla wszystkich celów,
brak Jakości sprawia, że wasze projekty
odnoszą porażkę w spełnieniu potrzeb
biznesowych. Porażkę. Waszą porażkę.
Jeśli nie możecie dostarczyć potrzebnej
Jakości, wtedy nawet jeśli wasz projekt
dotrzymuje terminu, mieści się w budżecie i spełnia inne łatwe do mierzenia wyznaczniki, zarządzaliście (lub odnieśliście porażkę w zarządzaniu) projektem,
który upadł.
Dlatego, jeśli używamy Realizacji Korzyści jako Głównego Pomiaru Sukcesu,
odpowiednia Jakość dla odpowiedniego
Zakresu jest najlepszym współautorem
waszego sukcesu, o wiele ważniejszym,
niż inne łatwiejsze do mierzenia wskaźniki. Co doprowadza nas (wreszcie) do
tematu tego artykułu: Mierzenia i Zarządzania Jakością Projektu.

Czy może być tak trudno mierzyć jakość?
Tak, może być. Oto dlaczego mniej kompetentni Menedżerowie Programowi lub
Projektowi skupiają się na mierzeniu łatwych czynników. Istnieje kilka rozwiązań
tej trudności, włączając klasyczny model
Wejście-Proces-Wyjście jako podstawowy blok budowania pomiaru jakości, indywidualny pakiet prac projektowych czy
przydział czynności.
• Zapewnij odpowiednie Wejścia; wybierając odpowiednie uzdolnienia dla
każdego przydziału, następnie wykorzystując efektywną delegację z informowaniem, jak oceniane będą wyniki.
• Określ Procesy jakości, następnie mo-

Niekompetentny praktyk powie: “Ale
to będzie kosztować za dużo, trwać za
długo i nadal nic nam nie wniesie!”. W
porządku; tkwić w swoim niekompetentnym status quo. W rzeczywistości, jeśli
to, co naprawdę chcesz robić to oszczędzać pieniądze i czas, nie zawracaj sobie
nawet głowy robieniem projektu!
Podczas, gdy powyższy model WejścieProces-Wyjście może pomóc określić
podstawę do mierzenia Jakości projektu, nadal go jednak nie mierzy. Dlatego
potrzebujemy więcej, byśmy mogli wcześniej wyłapać problemy. Efektywni Menedżerowie Programowi i Projektowy dodają inne pomiary.

Pomiar łatwiejszy przez naturę
projektu
Natura projektu wpływa na trudność pomiaru Jakości. W projektach „Twardych
Produktów”, takich które wytwarzają namacalne, fizyczne produkty, łatwiej jest
przyrostowo przeglądać jakość wyników.
Możecie testować milę sześciopasmowej
autostrady, czy fundamenty sześciopiętrowego budynku.
Projekty „Miękkich Produktów” to te, które
wytwarzają mniej namacalne wyniki. Mogą
obejmować zakresem od badań
w Lotnictwie i Kosmonautyce oraz projektów developerskich, do programów farmaceutycznych mających na celu stworzyć
nowy lek na raka, projektu IT (ang. Information Technology) wspierającego wspólne nowe webowe rozwiązanie. Dla tych typów projektów jest trudniej mierzyć jakość
wyników przeglądając rezultaty przydziału
przyrostowego – chociaż dla tego typu
projektu jest to ważniejszym czynnikiem.
Dla obu tych typów projektów, używamy Pomiarów, tam gdzie są dostępne
i Wskaźników, gdzie pomiary nie są
możliwe. Kluczowym pomiarem jest Liczebność Defektów, lub właściwie, Planowana versus Rzeczywista Liczebność
Defektów (liczymy jako defekty również
wszelkie wcześniejsze przeglądy, które
powinny wychwycić błędy).
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Wskaźniki Jakości
Używamy również Wskaźników Jakości.
Są one bardzo przydatne, szczególnie
bardzo wcześnie w projektach, kiedy
Liczność Defektów nie jest dostępna.
Czym są Wskaźniki Jakości? Są to dowody, że mają miejsce określone aspekty
Jakości Projektowej. Mogą one być globalne, na cały projekt, lub przyrostowe,
dla pojedynczych przydziałów. Menedżer
Projektu może monitorować te wskaźniki
poprawy, kiedy wykonywane są zmiany
odpowiedzialności, procesu czy kompetencji.
Oto kilka wskaźników, których używamy w projektach różnych rozmiarów, od
bardzo małych, do tych o wartości wielu
milionów dolarów. Zauważcie, że wiele z
nich dotyczy subiektywnej strony Jakości
Projektu, lub Postrzegania Jakości.
• Pomiary Zaangażowania: zaangażowanie wewnętrznych klientów w kluczowe
czynności projektowe; oczekiwane vs.
rzeczywiste.
• Planowana vs. Rzeczywista Łączna
Liczność Przeglądów.
• Pomiary Oceny: badania satysfakcji
klienta; ocena oczekiwań udziałowców.
Pomiary Zaangażowania są wczesnymi
wskaźnikami poziomu akceptacji klienta
i prawdopodobnych korzyści realizacji.
Odpowiednie zaangażowanie klienta
w czynności takie jak Definicja Wymagań, decyzje Projektowe i klasyczne
wyznaczniki satysfakcji klienta odnośnie
Testowania, Dokumentacji i Szkolenia
mają potężny wpływ na powodzenie projektu. Efektywny Menedżer Projektu (ze
wsparciem Sponsorów) może poprawić
Percepcję Jakości poprzez zapewnienie
odpowiedniego zaangażowania klienta w
te czynności.
Naszym ulubionym wskaźnikiem jest Planowana vs. Rzeczywista Łączna Liczebność Przeglądów. Oczywiście, by używać
tego wskaźnika musicie planować przyrostowe przeglądy rezultatów, nie tylko
przeglądy wszystkiego, co dostarczono
(typu „wielki wybuch” (ang. big bang)) na
końcu fazy. To nowość dla wielu – oto,
jak to działa. Rozważcie poniższą tabelę,
prezentującą planowane vs. rzeczywiste
łączne przeglądy.
W powyższym przykładzie, dane dotyczące czasu oraz kosztu, jak wykazane

w arkuszach i Raporcie Statusu pokazują
“Trafność”; ale jaka jest prawda?

Zarządzanie Jakością: Efektywne Przeglądy
Czy Przeglądy bądź Inspekcje wyników
procesu poprawiają Jakość? Nie, Przeglądy czy Inspekcje tylko ją wykrywają,
ewentualnie pokazują jej brak w komponentach wyniku. Idealnie wykrycie to
następuje na tyle wcześnie po stworzeniu defektu, że można uniknąć dalszych
zgubnych skutków. Jak to już prezentowano wiele razy – poprawianie wcześniej
kosztuje mniej.
Efektywne przeglądy mają właściwych
uczestników, z odpowiednim przygotowaniem i stosują odpowiedni proces,
wraz z zewnętrznym ułatwieniem, jeśli to
potrzebne. Dodatkowo, jak wspomniano
wcześniej, Przeglądy są najlepsze w momencie ukończenia kluczowych wyników
projektu, nie w jednym masywnym przeglądzie na końcu fazy. Efektywne Przeglądy powinny również przestrzegać tych
wytycznych:
• Zapewnij odpowiednie przygotowanie:
jeśli uczestnicy Przeglądu nie przestudiowali przed sesją materiałów, które będą
przeglądane, ich ocena jest podejrzana.
• Przeglądaj rezultaty, nie wykonawcę.
Widzieliśmy zbyt wiele Przeglądów, którym nie udało się przestrzegać tej praktyki, a Przegląd sprawiał wrażenie inkwizycji.
• Znajduj problemy, nie ich rozwiązania.
• Zapewnij kontynuację otwartych kwestii.
Audytowaliśmy projekty, które na końcu
miały wciąż otwarte kwestie z przeglądu.

Rola Quality Assurance
Jakość Projektu angażuje o wiele więcej,

niż Przeglądy. Dla wielu ludzi (szczególnie w niektórych dyscyplinach), Zapewnienie Jakości (ang. Quality Assurance)
jest czymś, co robisz tuż przed tym, jak
podrzucisz rezultaty komuś, kto stanie
się ich ofiarą. Ale zapewnianie jakości
zaczyna sie od efektywnego delegowania I zarządzania pojedynczymi pakietami pracy czy przydziałami czynności.
Diagram poniżej prezentuje poziomy Zapewnienia Jakości, o wzrastającej efektywności, w oparciu o zasadę Deminga
1: 10: 100.
Poziom 0 to najtańszy sposób zapewnienia Jakości wyników: pozwól swoim
Klientom znaleźć defekty. Oczywiście,
jest to skuteczne, ale kompletnie nieefektywne. Poziom 1 stosuje Przeglądy do
wykrywania i poprawiania pojawiających
się w przyrostach defektów w produktach
pracy. Poziom 2 wyłapuje defekty w momencie ich pojawienia się, i nie tylko je
naprawia, ale i poprawia proces, luki i odchylenia, trzy największe źródła błędów.
Poziom 3 planuje wyższą jakość od początku, zapewniając odpowiednie umiejętności do pracy, efektywną delegację
i poczucie wspólnoty w oszacowaniach
przydziału. Dlaczego jest to zasada 1:
10: 100? Ponieważ to, co w zarządzaniu kosztuje was 1 dolara na Poziomie
3, kosztuje 10 dolarów, jeśli czekacie na
Poziomie 2 i 100 dolarów, jeśli jesteście
na Poziomie 1. Oczywiście, koszt niezadowolonego klienta jest niemożliwy do
wyceny.

Warunki Jakości
Oprócz przykładania uwagi do efektywnych Przeglądów, ważniejsze jest zarządzanie Jakością; szczególnie jeśli
przekonacie się, że Przeglądy jedynie
wykrywają obecność lub brak Jakości
w rezultatach. Lista warunków Jakości
z naszych warsztatów Zarządzania Projektem prezentuje czynniki, które muszą
istnieć, by mieć chociaż nadzieję na wy-
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tworzenie jakościowych wyników.
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• Stwarzaj realistyczne plany.
• Angażuj klientów i jasno zrozum potrzeby.
• Używaj powtarzalnych i powtórzonych
procesów.
• Angażuj kompetentnych członków zespołu.
• Zapewnij własność członkom zespołu.
• Demonstruj efektywną, informacyjną
delegację.
• Planuj i wykonuj odpowiednie przeglądy.
• Zapewnij odpowiednie testowanie,
dokumentację i szkolenia.
Ta uporządkowana lista wyraźnie (lub
może nie aż tak wyraźnie dla niektórych)
dostarcza podstaw dla Zarządzania Jakością. Uzyskanie tego scenariusza wymaga oczywiście Zarządzania Jakością.
Przykładowo, zespół, który tworzy harmonogram projektu operując na niemożliwych terminach, nie może mieć nadziei
na Jakość projektu.

Nadchodzi sąd
Wasi sponsorzy i klienci, wewnętrzni
lub zewnętrzni, są ostatecznie Sędzia-

mi i Ławą Przysięgłych Jakości waszych
rezultatów. To są ci udziałowcy, którzy
muszą wcześnie „wkupić się” w wyniki
projektu i często w osiągnięcie zamierzonych korzyści projektu.
Zaangażowanie klient w kluczowe czynności projektowe wymienione powyżej
dostarcza sposobu na zapewnienie takiej przyrostowej własności; udział w odpowiednich przeglądach to inny sposób.
Dodatkowo – dbanie o komunikację w
celu poprawienia postrzegania odpowiedzialności w projekcie jest trzecią
podstawą koncentracji na Jakości, która
daje wyniki projektu.

Jakość i Zarządzanie Zmianą
Wskaźniki i pomiary, które omówiliśmy,
są kluczowe również dla powodzenia Zarządzania Zmianą w Przedsiębiorstwie.
Istnieje tu problem terminologii ponieważ
różne grupy używają tego terminu mając
na myśli różne rzeczy. Niektórzy myślą,
że Zarządzanie Zmianą dotyczy zmian
w Zakresie lub innych Znaków Witalnych
podczas projektu. Programiści myślą, że
oznacza to trzymanie śladów zmian w
oprogramowaniu, które piszą. Sposób, w
jaki tego terminu używamy, wiąże się z

powodzeniem Przedsiębiorstwa w przygotowaniu do i korzystaniu ze zmian wynikających z projektu i dlatego realizujących obiecane korzyści projektowe.
Używamy kluczowych czynności zaangażowania klienta, wspomnianych wyżej,
jako zapowiedzi udanego Zarządzania
Zmianą w Przedsiębiorstwie. Te zapowiedzi są również mierzalne dość wcześnie, by nakierować projekt, który zboczy
z kursu.

Jakość i percepcja zespołu
Udziałowcy poza klientem są również
sędziami Jakości Projektu. Główny Zespół, osoby, które wykonują prace w
projekcie, również muszą mieć poczucie
dumy, spełnienia w zamian za swój wkład
w projekt. Ma to wpływ na Percepcję pomiarów jakości, które – przypominamy
wam – są tak ważne, jak pomiaru defektów w wynikach. Podobnie, rozszerzony
zespół zarządzający musi postrzegać
Jakość procesu i wyników, co podkreśla
ważność Kompetencji Komunikacyjnych
w waszych pracach projektowych.

Podsumowanie
Efektywne zespoły mają dokładnie tyle
samo trudności w mierzeniu i zarządzaniu Jakością projektu, jak te nieefektywne. Jednakże efektywne zespoły określają czynniki, które mogą mieć wpływ
zarówno na wskaźnik defektów w wynikach, jak i postrzeganie Jakości. Nieefektywne zespoły zamieniając Jakość
na łatwiejsze do zmierzenia czynniki sukcesu projektu.
Efektywni Menedżerowie Programowi i
Projektowi określają wyznaczniki Jakości
i monitorują swoje sukcesy w utrzymywaniu tych wyznaczników – od pojedynczego
przydziału, po ogólne wyniki projektu.
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Jakie wyzwania stawiają przed testowaniem
metodologie Agile
basic
intermediate
advanced
O Autorze:
Rex Black jest Prezesem RBCS (www.
rbcs-us.com), lidera w testowaniu oprogramowania, sprzętu i systemów. Przez
ponad 10 lat RBCS dostarcza usługi
konsultingowe, outsourcingowe i szkoleniowe w testowaniu oprogramowania
i sprzętu. RBCS zatrudnia najbardziej
doświadczonych i rozpoznawalnych konsultantów i przeprowadza z ich pomocą
testowanie produktów, wydań oraz doskonalenie grup testowych i zatrudnianie
personelu testowego dla setek klientów
na całym świecie.
Jako lider RBCS, Rex jest obecnie najbardziej płodnym autorem praktykującym
w obszarze testowania oprogramowania.
Jego pierwsza popularna książka, „Zarządzanie Procesem Testowym”, została sprzedana w 35 000 egzemplarzy na
całym świecie, włączając w to wydania
japońskie, chińskie i hinduskie. Kolejne
pięć książek o testowaniu: „Zaawansowanie Testowanie Oprogramowania:
Część I”, „Zaawansowanie Testowanie
Oprogramowania: Część II”, „Krytyczne
Procesy Testowe”, „Podstawy Testowania Oprogramowania” i „Pragmatyczne
Testowanie Oprogramowania”, również
sprzedały się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, łącznie z edycjami hebrajskimi, hinduskimi, japońskimi, chińskimi i
rosyjskimi. Napisał ponad 25 artykułów,
zrealizował setki warsztatów i seminariów, wygłosił około 30 prelekcji na konferencjach na całym świecie. Rex był
Prezesem International Software Testing
Qualifications Board (ISTQB) oraz dyrektorem American Software Testing Qualifications Board (ASTQB). Obecnie zasiada w radzie kierowniczej ASTQB.

Autor: Rex Black

Wprowadzenie

Obsługa liczby i szybkości
zmian

Pewna grupa naszych klientów przyswoiła Scrum i inne metodologie Agile.
Każdy model cyklu życia wytwarzania
oprogramowania, od sekwencyjnego
poprzez spiralny, przyrostowy, do Agile,
ma wpływ na testowanie. Niektóre z tych
konsekwencji ułatwiają proces testowania. Tymi implikacjami nie musimy się tu
przejmować.

Jedną z zasad wytwarzania Agile jest to,
że zespoły projektowe powinny “przyjmować zmieniające się wymagania, nawet
w późnej fazie developmentu” (agilemanifesto.org). Wiele strategii testowania,
szczególnie testowanie oparte na analizie wymagań, staje się w takich sytuacjach dość nieefektywne.

Niektóre z tych implikacji stanowią wyzwanie w procesie testowania. W tym
studium przypadku omówione zostaną
owe wyzwania, tak by nasi klienci mogli
poznać problemy stworzone przez metodologię Scrum i odróżnić je od innych
rodzajów problemów z testowaniem, z
którymi się spotykają.
W moich książkach i podczas konsultacji
zwykle rekomenduję mieszaną strategię
testowania, składającą się z trzech typów
strategii:
• Testowanie oparte na analizie ryzyka;
• Zautomatyzowane testowanie regresyjne;
• Testowanie reaktywne (zwane również
testowaniem dynamicznym).
Mieszana strategia, którą polecam, dobrze pasuje do Scrum i innych metodologii Agile. W niektórych przypadkach
strategia ta złagodzi ryzyka testowe i
zmniejszy związane z tymi metodologiami wyzwania stawiane testowaniu.
Jednak – nie rozwiąże wszystkich ryzyk
oraz wyzwań. W tym artykule zbadamy
niektóre z wyzwań, które zauważyłem u
klientów RBCS używających Scrum i metodologii Agile.

Jednakże testowanie oparte na ryzyku
wspiera zmianę, ponieważ zawsze możemy dodać ryzyka, usunąć je, zmienić
oraz dopasowywać poziom ryzyka. Jeśli
wykonywanie testów już się rozpoczęło,
możemy dostosować nasz plan na pozostały okres w oparciu o ten nowy widok
ryzyka jakościowego. Ponieważ testowanie oparte na ryzyku pozwala w inteligentny sposób decydować, co testować,
jak bardzo i w jakiej kolejności, możemy
zawsze dokonać przeglądu tych decyzji
opierając się na nowych informacjach lub
wskazówkach od zespołu projektowego.
Mądrze zautomatyzowane testy również
wspierają bieżące zmiany. Z należytą
uwagą można utrzymywać automatyzację na poziomie graficznego interfejsu
użytkownika. Automatyzacja na poziomie
stabilnych interfejsów opartych o komendy nie powinna dostarczyć poważniejszych problemów z utrzymaniem.
Testowanie reaktywne, które rekomenduję, nie wymaga zbyt wiele dokumentacji, jest również dość sprężyste w obliczu
zmiany.
Co ważne, każda zmiana może narzucać
niezależne od zastosowania tych strategii wyzwania dla testowania. Wiele z tych
wyzwań wynika ze zmiany w definicji
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produktu i jego prawidłowego zachowania (patrz również poniżej). Jeśli zespół
testowy nie jest informowany o takich
zmianach, lub kiedy współczynnik zmian
jest bardzo wysoki, może to spowodować
nieefektywność tworzenia, wykonywania
i utrzymywania testów.

Utrzymywanie
efektywności
podczas bardzo krótkich iteracji
W cyklach sekwencyjnych przed rozpoczęciem wykonywania testów systemowych zespoły testowe mogą mieć długi
okres, w którym równolegle z developmentem systemu tworzą i utrzymują
swoje testy. Niektóre, bardziej formalne
iteracyjne modele cyklu życia, takie jak
Rapid Application Development i Rational Unified Process, często pozwalają na
znaczne okresy czasu pomiędzy okresami
wykonywania testów dla każdej iteracji. Te
interwały umożliwiają zespołom testowym
stworzenie i utrzymywanie systemów testowych.
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Metodologie Agile, takie jak Scrum, są
mniej formalne i szybsze. Zgodnie z sugestywną nazwą, sprint, metodologie te
używają krótkich iteracji o szybkim tempie. Konsultanci RBCS widzieli u pewnej
liczby swoich klientów, jak to tempo i zwięzłość dusi możliwości zespołu testowego
w tworzeniu i utrzymywaniu systemów
testowych, pogarszając efekty zmian opisane wcześniej. Szczególnie wrażliwe na
to wyzwanie okazały się strategie testowe
zawierające elementy automatyzacji.
W tej sytuacji może pomóc oparty na ryzyku element rekomendowanej strategii.
Testowanie oparte na ryzyku skupia się
na ważnych obszarach pokrycia testów
a zmniejsza, lub nawet obcina, mniej
ważne obszary, zwalniając część presji
stworzonej przez krótkie iteracje. Ta możliwość skupienia okazuje się szczególnie
pomocna dla zespołów testowych również w przypadku ograniczeń zasobów.
Zespoły testowe w świecie Agile powinny
tworzyć, utrzymywać i wykonywać testy
w kolejności określonej priorytetami ryzyka. Stosowanie priorytetów ryzyka do
sekwencjonowania prac wytwórczych
i utrzymaniowych umożliwia zespołowi
testowemu ukończenie najważniejszych
testów na początku okresu wykonywania
testów, w każdym sprincie.

Przyjmowanie kodu po niespój-

nym i często nieadekwatnym
testowaniu jednostkowym
Wielu autorów, praktyków i naukowców
akademickich zaangażowanych w metodologie Agile podkreśla dobre, zautomatyzowane testowanie jednostkowe.
Open-source’owe jarzma testowe (ang.
test harness), takie jak J-Unit i Cpp-Unit
minimalizują koszt narzędziowy jego
wykonywania, obchodząc jedną z kluczowych przeszkód automatyzacji. Takie zautomatyzowane testy jednostkowe
umożliwiają coś, co praktycy Agile nazywają refactoringiem. Refactoring jest
przeprojektowaniem głównych kawałków
kodu, lub nawet całych obiektów. Automatyczne testy jednostkowe umożliwiają
wykonanie szybkich testów regresji kodu
poddanego refactoringowi. Niektórzy
praktycy Agile rekomendują włączanie
automatycznych testów jednostkowych
do projektowania, jak w Wytwarzaniu
Kierowanym Testami (ang. Test Driven
Development). Podczas gdy w teorii wygląda to obiecująco, istnieją dwa problemy, które można zaobserwować w praktyce.
Po pierwsze, testowanie jednostkowe
jest ograniczone w kwestii wykrywania
błędów. Capers Jones odkrył, że średnia
efektywność usuwania defektów dla testowania jednostkowego wynosi od 25 do
30%1. Oceny RBCS pokazały, że dobre
testowanie systemowe wykonanie przez
niezależny zespół testowy osiąga około
85% efektywności wykrywania defektów.
Tak więc, podczas gdy testowanie jednostkowe pomaga, głównym filtrem do
zapobiegania nadmiernym usterkom pozostają testy systemowe.
Po drugie, odkryliśmy, że pod pozorem
zarówno prawdziwych, jak i nie bardzo
prawdziwych wymówek, wielu programistów nie tworzy automatycznych testów
jednostkowych, a w niektórych przypadkach nie wykonuje w ogóle żadnego
testowania jednostkowego. To stwarza
olbrzymi problem dla zespołu testów systemowych, które – jak wspomniano wyżej
– pozostają krytycznym filtrem usuwania
błędów. Krótkie okresy wykonywania testów w sprintach Agile, porównując do
projektów sekwencyjnych, oznaczają, że
stopień zniszczenia spowodowany przez
jedno- lub dwudniową blokadę postępu
testowania z powodu wysoce awaryjnego kodu jest wyższy, niż w projektach sekwencyjnych.
Dostarczenie

niestabilnego,

błędne-

go kodu zmniejsza jedną z kluczowych
korzyści rekomendowanej strategii testowania opartego na ryzyku, jaką jest
odkrywanie najważniejszych defektów
we wczesnej fazie wykonywania testów.
Nieuchronnie prowadzi to również do wysokiego stopnia mieszania kodu podczas
testowania, ponieważ bardzo dużo kodu
będzie musiało się zmienić, by naprawić
błędy. Ilość zmian może nawet w końcu
przewyższyć możliwości najlepszego
systemu automatycznych testów regresji, co następnie prowadzi do niższej
efektywności zespołu testowego w wykrywaniu defektów.

Zarządzania zwiększonym ryzykiem regresji
Capers Jones obliczył, że regresja wyjaśnia około 7% błędów2. Jednak w iteracyjnych cyklach życia, takich jak Scrum,
kod, który działał w poprzednich sprintach zostaje wymieszany przez nowe
funkcjonalności w każdym następnym
sprincie. To zwiększa ryzyko regresji.
Zwolennicy metodologii Agile podkreślają dobrze zautomatyzowane testowanie
jednostkowe jako element zarządzania
ryzykiem regresji - nieodłącznym w takiej
mieszance.
Jednakże, dobre testowanie jednostkowe
ma ograniczoną efektywność usuwania
defektów – jak wcześniej zacytowano.
Tak więc, testowanie regresywne zautomatyzowane poprzez testy jednostkowe prawdopodobnie pominie większość
błędów regresji. Dlatego potrzebujemy
efektywnego testowania regresywnego
na poziomie testów systemowych (które
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mają wyższy poziom efektywności wykrywania defektów). Poprzez połączenie
testowania opartego na ryzyku z automatycznym testowaniem regresywnym, zespół testowy może efektywnie zarządzać
zwiększonym ryzykiem regresji.
1 Zobacz artykuł Jonesa “Measuring Defect Potentials and Defect Removal Efficiency,” dostępny
w Basic Library pod adresem www.rbcs-us.com.
2 Zobacz dla przykładu rysunki Jonesa w Estimating Software Costs, 2e.

Praca z ubogimi, zmiennymi
lub brakującymi wyroczniami
testowymi
Metodologie Agile dewaluują dokumentację pisaną. Ze szczególną pogardą
traktowana jest specyfikacja. Dla przykładu, Manifest Agile sugeruje, że ludzie
powinni cenić „działające oprogramowanie ponad całościową dokumentacją”.
Dla zespołu testowego tworzy to prawdziwe wyzwania. Testerzy używają specyfikacji wymagań i innych dokumentów
jako wyroczni testowych; jako środków
do określenia prawidłowego zachowania
w danych warunkach testu. Widzieliśmy
testerów w projektach Agile, którym dano
dokumenty z niewystarczającą ilością
szczegółów – lub którym, w kilku przypadkach, w ogóle nie dano takich dokumentów.
Nawet jeśli zespół projektowy dostarczy zespołowi testowemu adekwatnej
dokumentacji, dwie inne zasady wytwarzania zwinnego podtrzymują przy życiu wyzwanie związane z wyroczniami
testowymi. Po pierwsze, Agile wymaga
od zespołów przyjmowania zmian – jak

omówiono wcześniej. Po drugie, zasady
Agile mówią, że „najbardziej efektywną i
wydajną metodą przekazywania informacji do i wewnątrz zespołu developerskiego jest rozmowa twarzą w twarz” (patrz:
agilemanifesto.org). Dla wielu z naszych
klientów stosujących metodologie Agile,
takie jak np. Scrum, te dwie zasady pozwalają zespołowi projektowemu w każdej chwili zmienić definicję prawidłowego
zachowania – nawet po tym, jak testerzy
wykonali testy potwierdzające określone
zachowanie, raportując przy tym dotyczące go błędy. Co więcej, definicja prawidłowego zachowania może się zmienić
podczas spotkania, czy dyskusji, które
nie angażowały zespołu testowego i nie
musiały stworzyć udokumentowanego
zapisu danej zmiany.
Żadna znana strategia testów nie może
poradzić sobie z tym wyzwaniem. Rozwiązanie go wymaga zmiany zarządzania. Mierzalny symptom tego wyzwania
daje procent raportów odrzuconych błędów. Raporty odrzuconych błędów są
jednymi, których zespół w końcu się pozbywa, ponieważ opisują prawidłowe zachowanie. Projekty z dobrze zdefiniowanymi, stabilnymi wyroczniami testowymi
cieszą się współczynnikiem odrzuconych
błędów poniżej 5 procent. Projekty z ubogimi, zmieniającymi się lub brakującymi
wyroczniami testowymi często wykazują
współczynnik odrzuconych błędów na
poziomie 30 procent i więcej.
Oszacowaliśmy narzuconą przez takie
problemy z wyrocznią testową nieefektywność zespołu testowego na około 20
do 30 procent. Co więcej, brak możliwości precyzyjnego określenia, czy test dał
wynik negatywny ma wpływ zarówno na
efektywność testowania, jak i efektywność wykrywania defektów. Kiedy testerzy marnują czas na izolowanie sytuacji,
które zespół projektowy ostatecznie definiuje jako prawidłowe działanie, zabiera
to czas, który mogliby przeznaczyć na
znajdowanie i raportowanie prawdziwych
błędów. Te błędy tworzą następnie problemy dla klientów, użytkowników i personelu wsparcia technicznego oraz rozpraszają developerów i zespoły testowe.
Co więcej, taka sytuacja doprowadza
testerów do frustracji, która obniża ich
morale oraz, konsekwentnie, ich efektywność. Testerzy chcą produkować
prawdziwą i prawidłową informację. Kiedy wiele z informacji, jaką dostarczają –
w formie raportów odrzuconych błędów –
kończy w symbolicznym koszu na śmieci

projektu, to powoduje, że ludzie zaczynają się zastanawiać, dlaczego testerzy
zawracają im głowę.
Ważne jest uświadomienie sobie, że
to zmniejszenie efektywności testów,
wydajności i morale jest potencjalnym
efektem ubocznym metodologii Agile.
Organizacje używające metodologii Agile
muszą w odpowiednim miejscu przypisać odpowiedzialność za takie sytuacje.
Złe problemy mogą stać się o wiele gorsze, kiedy zespół testowy jest rozliczany
za wyniki, które są poza ich kontrolą.

Postępowanie ze zmiennymi
podstawami testów
Strategie testowania opartego na wymaganiach nie mogą poradzić sobie z niejasnymi lub brakującymi specyfikacjami
wymagań. Brakujące specyfikacje wymagań mogą oznaczać, że zespół testowy przestrzegający strategii testowania
opartego na wymaganiach nie tylko nie
może powiedzieć, co dla poszczególnego testu oznacza, iż da on wynik negatywny czy pozytywny, ale nie będzie miał
podstaw testów. Podstawa testów jest
tym, na czym opierają się testy. Strategie
testowania opartego na wymaganiach
wymagają od zespołów testowych tworzenia przypadków testowych zaczynając od analizy warunków testów w wymaganiach, a następnie wykorzystania
tych warunków do zaprojektowania i implementacji przypadków testowych. Brakujące lub ubogie specyfikacje wymagań
nie będą odpowiednie dla takiej analizy.
Podstawy testów dostarczają też środków do mierzenia wyników. W strategii
testów opartej na wymaganiach, testerzy
nie mogą dokładnie raportować wyników
testów, jeśli wymagania są ubogie lub
ich brakuje. Testerzy nie mogą określić
procentu podstaw testów pokrytych wykonanymi z wynikiem pozytywnym testami, ponieważ wymagania nie dostarczają
wystarczającej ilości szczegółów do sensownej analizy pokrycia.
Z rekomendowaną tu strategią testów
opartych na ryzyku, zespoły testowe
mogą obejść oba problemy. Dla podstaw
testów testerzy używają elementów ryzyka jakościowego. W oparciu o te elementy ryzyka jakościowego projektują i
implementują przypadki testowe. Poziom
ryzyka powiązanego z każdym elementem ryzyka determinuje liczbę przypadków testowych i priorytety przypadków
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pochodzących od danego elementu.
Zespół testowy może raportować wyniki
testów jako „złagodzone ryzyka jakościowe” kontra „nie złagodzone”.

ny wpływ na jego możliwości kierowania
zespołem miało uczęszczanie na spotkania, wrzasnął: „Będziemy kontynuować
te spotkania dopóki nie dowiem się, dlaczego nic nie jest tu zrobione!”.

Od szczegółowej dokumentacji
do wielu spotkań

To pokazuje, że każda organizacja, każdy projekt i każdy cykl życia musi osiągnąć właściwą równowagę. W niektórych
przypadkach, organizacje i projekty przestrzegające metodologii Agile reagują
zbyt silnie na komentarze dotyczące
dokumentacji i „dyskusji” twarzą w twarz
z Manifestu Agile. Co więcej, przyjmowanie zmian nie powinno powodować
odrzucania lub ponownego rozważania
poprzednich decyzji do tego stopnia, że
paraliżuje to zespół. Zespoły używające
metodologii Agile muszą osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy dokumentacją a spotkaniami. Muszą też mieć krótkie, efektywne spotkania, które prowadzą
projekt naprzód i są zgodne z obranym
kursem; nie spotkania, które wykańczają
zespół i kręcą się w kółko.

Jak mówi cytowany wcześniej fragment
Manifestu Agile, ludzie powinni skupić się
raczej na tworzeniu działającego oprogramowania, niż wszechstronnej dokumentacji. Jednakże informacja, która była –
pod odwiecznym reżimem – zdobywana
i wymieniana w tych dokumentach musi
gdzieś płynąć – więc zwolennicy Agile
promują ”konwersacje twarzą w twarz”.
Jest to oczywiście inna nazwa spotkania. Z perspektywy marketingowej, było
sprytnym ze strony zwolenników Agile,
nie używać słowa „spotkanie” w Manifeście Agile, ale rzeczywistość pozostaje,
jaka jest.
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W poprzedniej sekcji o problemach z
wyrocznią testową w metodologiach
Agile wspomniałem o problemie ze spotkaniem czy dyskusją na temat zmian w
definicji prawidłowego zachowania, które
nie angażują zespołu testowego i które
nie produkują udokumentowanego zapisu zmian. W pewnych organizacjach inną
stroną tego problemu jest to, że wszyscy
są zapraszani na każde spotkanie, spotkania rosną w liczbę i czas trwania, menedżerowie i kierownicy nie są dostępni
do zarządzania i kierowania swoimi zespołami, ponieważ przez większą część
dnia przebywają na spotkaniach – przez
co efektywność oraz wydajność spada.
Jeden z menedżerów tak żartobliwie opisał tę sytuację: “Scrum to ciężki proces.
Jestem zaskoczony nazwą Agile - to
powinno mieć nazwę „leń spędzający
większość czasu na kanapie” (ang. couch potato). Jest za dużo spotkań. Jest
za dużo gadania i śmiechu. To, że istnieją te wszystkie książki wyjaśniające,
jakie to proste, jest dla mnie naprawdę
ironiczne”.
Aby być uczciwym – za dużo spotkań to
problem, który może dotknąć jakikolwiek
projekt, realizujący jakikolwiek model cyklu życia. Pracowałem jako Menedżer
Testów w klasycznych projektach wodospadowych, gdzie spędzałem 4 godziny
dziennie na spotkaniach. Miałem klienta,
który opowiedział komiczną anegdotę:
starszy menedżer, w odpowiedzi na skargę od line managera o tym, jaki negatyw-

Zaufanie do umownych czasów
trwania iteracji
Niektórzy z naszych klientów stosujących metodologie Agile, takie jak Scrum,
mają skłonność do rytualizacji niektórych
zasad procesu. Szczególnym przedmiotem takich rytuałów są terminy iteracji.
Po pierwsze, byłem zaskoczony tym,
że ci sami klienci odrzucają pewne inne
zasady, takie jak wymaganie testowania
jednostkowego, często z mniej ważnych
powodów, niż powody, dla których ściśle
trzymają się terminów. Terminy są jednakże namacalne, podczas gdy korzyści
z testów jednostkowych nie są tak dobrze
rozumiane i jasne, mogę więc teraz zrozumieć przyczyny leżące poza wybiórczym wyróżnianiem określonych zasad
procesu Agile ponad innymi.
Dla przykładu, załóżmy, że zespół projektowy stosuje 4-tygodniowe sprinty. Systemowym problemem w naszej branży
związanym z szacowaniem oprogramowania jest tendencja do przeszacowania
liczby funkcjonalności (user story) dla danego sprintu. Tak więc, ostatniego piątku
danej iteracji, z developmentem kończącym się późno, umowny termin pozostaje nienaruszony – kosztem pracy zespołu
testowego w weekend.
Pełne rozwiązanie tego wyzwania wymaga dojrzałości zespołu i zarządzania. Kiedy ludzie notorycznie i systematycznie

przeszacowują, kierownictwo powinno
wymagać użycia historycznych metryk
postępu do szacowania. Wielu praktyków Agile używa takich metryk, jak wykresy wypalania (ang. burndown charts)
lub prędkość story-point (ang. story-point
velocity). Proces Scrum obejmuje gromadzenie i wykorzystywanie takich metryk.
Jeśli nie można naprawić problemów z
szacowaniem oprogramowania, testowanie oparte na ryzyku pomaga zespołowi
testowemu poradzić sobie z systematycznym i stałym przeszacowywaniem.
Zaczynając od tego, że kiedy pod koniec
sprintu zespół testowy po raz kolejny
znajduje się w sytuacji kryzysowej, powinien zaakceptować fakt, że priorytety
zespołu projektowego wynikają z harmonogramu, nie kierują się jakością. Zespół
testowy powinien zweryfikować podejście do analizy ryzyka, aby w kolejnych
projektach podczas analizy ryzyka w
całym zakresie wdrożyć redukcję zakresu testowania przypisanego do każdego
elementu ryzyka jakościowego. Tym sposobem, przynajmniej zespół testowy nie
będzie przeszacowywał.
W niektórych przypadkach pomimo
zmniejszania zakresu testowania, na
końcu iteracji zespół testowy nadal nie
może wykonać wszystkich testów w dostępnym czasie.
Jeśli tak, to zamiast marnować weekend
na wykonanie wszystkich testów, zespół
testowy może - wykorzystując numer
priorytetu ryzyka - wybrać najważniejsze
testy. Mniej ważne testy mogą być przełożone na następną iterację. (Zauważycie,
że Scrum i inne metodologie Agile w ten
sam sposób umożliwiają przesuwanie
user story z jednego sprintu do następnego). Oczywiście, jeśli zespół testowy
musi stale w taki sposób selekcjonować
swoje testy, powinien ponownie dostosować mapowanie zakresu testów dla przyszłych iteracji.

Postępowanie z martwymi strefami w silosie iteracji
Nie wszyscy eksperci metodologii Agile zgadzają się co do potrzeby niezależnych zespołów testowych. Niektórzy
zdają się myśleć o testowaniu jako o
podzbiorze zadań wykonywanych przez
programistów w zespole Agile, w szczególności tworzeniu różnych form automatycznych testów jednostkowych i/lub testów akceptacyjnych. Może to wyłączać
potrzebę istnienia niezależnego zespołu

testowego, lub może zmieniać rolę takiego zespołu3.
3 Dla przykładu zobacz streszczenie przemowy
Kenta Becka, wygłoszonej na konferencji Tydzień
Jakości 2001, www.soft.com/QualWeek/QW2001/
papers/2Q.html. Beck stwierdził, że testowanie
jednostkowe wykonywane przez programistów
ewentualnie może uczynić zbędną rolę niezależnego zespołu testowego (nazwanego „QA” w tym
streszczeniu) w wykrywaniu defektów, przekształcając testowanie w rolę podobną do roli analityka
biznesowego. Moje wcześniejsze komentarze
odnośnie testowania jednostkowego i rysunki
ograniczeń efektywności testowania jednostkowego, które przytaczałem z prac Capera Jonesa,
powodują, że zaczynam być sceptyczny odnośnie
tego, że zobaczymy istotnie wolny od błędów kod
dostarczony zespołom testowym, niezależnie od
tego, jaki jest model cyklu życia – ale cieszyłbym
się pracując w projektach, w których ktoś dałby
radę udowodnić mi, że się mylę.

Większość z naszych klientów adaptujących metodologie Agile zachowała
w pewnym zakresie niezależny zespół
testowy, lub co najmniej niezależnego
testera. Wśród tych, którzy zachowali
niezależny zespół, większość wybrała
podzielenie zespołu pomiędzy iteracjami
w pewien sposób, często czyniąc każdego testera raportującym codzienne zadania raczej do ScrumMastera lub innego
lidera iteracji, niż do menedżera testów.
W przypadku posiadania niezależnych
testerów, ale nie niezależnego zespołu
testowego, rola menedżera testów nie
ma zastosowania.
Daje to pewne korzyści, szczególnie dla
osoby kierującej iteracją:
• Każdy tester skupia się całkowicie na
zadaniach związanych z iteracją, z minimalnym rozproszeniem z zewnątrz.
• Każdy tester przeznacza czas całkowicie dla korzyści iteracji i jej pilnych celów.
• Lider iteracji może przekierować któregokolwiek testera, by skupił się na tym,
co najważniejsze dla zespołu iteracji,
często bez konieczności konsultacji z
menedżerem testów.
• Lider iteracji może – i na końcu iteracji często to robi – wezwać testera i dać
mu dodatkowe zadania, by osiągnąć cele
sprintu.
• Ilość prac testowych przeznaczonych
na iterację nie zmienia się po tym, jak
określono liczbę testerów dla tej iteracji
- menedżer testów nie może zaskoczyć
lidera iteracji nagłą redukcją prac testowych, by przysłużyć się innym priorytetom zespołu testowego.
Jak można zauważyć, niektóre z tych

korzyści bywają elementami gry o sumie
stałej (ang. zero-sum game), które niosą
w sobie źródła – o ile nie są nimi rzeczywiście – potencjalnych problemów.
Wyzwania tego podejścia – z których
niektóre są oczywistymi następstwami
korzyści – obejmują następujące:
• Tester myśli o sobie jako – i postępuje w
ten sposób – mniej o testerze a bardziej o
wyspecjalizowanym developerze. Może
to powodować utratę zainteresowania
do rozwijania umiejętności specyficznych
dla testowania na rzecz doskonalenia
umiejętności technicznych.
• Tester ma mniejszy kontakt z ludźmi
spoza zespołu iteracji, co redukuje szerszą perspektywę poziomu systemowego,
dostarczaną przez niezależny zespół testowy.
• W przypadku braku wskazówek koordynujących od menedżera testów, tester
zaczyna popełniać błędy związane z
lukami i kolizjami. Tester odnosi porażki w wykonywaniu niektórych zadań testowych, które mają sens – szczególnie
dotyczy to długoterminowych inwestycji,
które niekoniecznie przynoszą korzyść
w aktualnej iteracji. Tester nadmiarowo
wykonuje zadania testowe zrealizowane
przez innych testerów w innych iteracjach, ponieważ nie jest świadomy pracy
innych.
• Menedżer testów nie mający możliwości zarządzania obciążeniem zadaniami
swoich zasobów, odkrywa, że morale
zespołu cierpi i zwiększa się fluktuacja,
ponieważ niezrównoważone obciążenie
pracą na końcu każdego sprintu, zabiera
testerom narzędzia pracy.
• Możliwości zespołu testowego w rozwijaniu spójnego, potężnego, utrzymywalnego systemu testowego – skryptów
testowych, narzędzi testowych, danych
i innych rzeczy niezbędnych w długoterminowej perspektywie do efektywnego i
wydajnego testowania – zmniejszają się
z powodu pilnego skupiania się na natychmiastowych potrzebach iteracji.
• Testerzy wykazują tendencję do „bycia
swoimi” i tracą pewien obiektywizm, który
normalnie daje niezależny zespół testowy, powodując zmniejszenie efektywności wykrywania błędów.
Żadne z tych wyzwań (lub korzyści) nie
wynika z samych metodologii Agile; po

prostu zdarza się, że metodologie Agile jako praktykowane na co dzień mają
skłonność do ich uwypuklania. Przez
lata obserwowałem podobne problemy w
projektach przestrzegających modeli sekwencyjnych, lub nie przestrzegających
w ogóle żadnych modeli, gdzie do organizacji zespołu testowego stosowano
coś, co nazywam podejściem zasobów
projektowych (ang. project resource).
Wyzwania te są do pokonania, jeśli istnieje niezależny zespół testowy. Zespół
testowy kierowany przez dobrego menedżera testów może wprowadzić rozwiązania, które scalą razem zespół i uczynią jego działania spójnymi i zgodnymi.
Te rozwiązania następnie równoważą
specyficzne dla sprintu „siły odśrodkowe”, które mają tendencję do zmuszania
członków zespołu testowego do optymalizacji pracy dla danej iteracji oraz
izolowania członków zespołu testowego
od szerszych rozważań na temat testowania4.
4 Patrz Rozdział 8 mojej książki Managing the
Testing Process. Pierwsza edycja (1999), druga
(2003) i trzecia (2009) wszystkie kładą nacisk
na to samo. Plus ca change, plus c’est la même
chose… [przypis redakcji: Im bardziej rzeczy się
zmieniają, tym bardziej pozostają te same].

Jednym z podejść do zarządzania tymi
wyzwaniami jest posiadanie oddzielnego
okresu testowania, który jest poprzedzony iteracją developerską. (By utrzymać
czystą terminologię, niektórzy lubią nazywać to podejście alternacją sprintów
developerskich śledzonych przez sprinty
testowe). Niektórzy z naszych klientów
potępiali to podejście. Wydawało im się,
że to działa wtedy, kiedy zespół testowy jest nadal zaangażowany w iterację
developerską. W innych słowach, jeśli
zespół testowy odłącza się od zespołu
developerskiego podczas iteracji developerskiej, zamieniacie po prostu jedną
formę grupowania na inną.

Zarządzanie oczekiwaniami
Aby zamknąć ten artykuł, przyjrzyjmy
się psychologicznemu wyzwaniu dla zespołów testowych w projektach Agile.
Gartner, znani analitycy rynku, mówią,
że przyswajanie nowych technologii i
koncepcji przez przemysł IT doświadcza
Cyklu Ekscytacji (www.gartner.com/pages/story.php.id.8795.s.8.jsp). Cykl Ekscytacji składa się z 5 odrębnych faz, jak
to opisano na stronie www:
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oczekiwań względem metodologii Agile,
a zaobserwowanymi wynikami.
Ostatecznie te doświadczenia dysonansu
poznawczego wśród różnych osób adaptujących metodologie Agile spowodują,
że te podejścia wyjdą z Cyklu Ekscytacji,
poza szczyt rozdmuchanych oczekiwań.
Jednak w krótkim okresie kierownictwo
może popaść w inny psychologiczny fenomen, zwany projekcją. Zawiera się w
tym także projektowanie uwzględniające
innych - jakie mamy odczucia w stosunku
do tego, z czym są oni powiązani, lecz
niekoniecznie za to odpowiedzialni. Doświadczeni profesjonaliści testowi lepiej
znają ten fenomen pod pojęciem zabijanie posłańca.

Podsumowanie

24

1. Wyzwalacz technologiczny. Pierwsza faza Cyklu Ekscytacji to “wyzwalacz
technologiczny” lub przełom, start produktu czy inne wydarzenie generujące
znaczne zainteresowanie – także mediów.
2. Szczyt rozdmuchanych oczekiwań.
W następnej fazie szał ogółu zwykle
generuje nadmierny entuzjazm i nierealistyczne oczekiwania. Mogą być pewne udane zastosowania technologii, ale
zwykle więcej jest porażek.
3. Koryto rozczarowania. Technologie
wchodzą w “koryto rozczarowania”, ponieważ nie udaje im się spełnić oczekiwań, szybko stają się niemodne. Konsekwentnie, media zwykle porzucają temat
i daną technologię.
4. Pochylenie oświecenia. Mimo, że
media mogły przestać zajmować się
technologią, niektóre biznesy kontynuują poprzez „pochylenie oświecenia” i
eksperymentowanie celem zrozumienia
korzyści i praktycznego zastosowania
technologii.
5. Płaskowyż produktywności. Technologia osiąga “płaskowyż produktywności”, jako że jej korzyści zostają szeroko
zademonstrowane i zaakceptowane.
Technologia staje się coraz stabilniejsza
i ewoluuje w generacje drugą i trzecią.

Ostateczna wysokość płaskowyżu różni
się w zależności od tego, czy technologia może być zastosowana szeroko, czy
daje korzyści tylko rynkom niszowym.
Dotarliśmy do 2010 roku i widzimy metodologie Agile w fazie szczytu rozdmuchanych oczekiwań. Klienci RBCS mają
wygórowane oczekiwania w stosunku do
metod Agile dotyczących jakości, produktywności i elastyczności.
Niektóre zespoły testowe w projektach
Scrum donoszą kierownictwu, że jakość
produktu nie jest wyższa, niż normalnie,
a czasem nawet niższa. Niektóre zespoły raportują kierownictwu, że wyzwania
omówione w tym artykule zmniejszyły ich
efektywność. Niektóre zespoły testowe w
projektach Scrum donoszą kierownictwu,
że podczas, gdy development nie doświadcza negatywnych konsekwencji lub
bólu zmian – co jest kluczową obietnicą
metodologii Agile i jednym z kluczowych
punktów przetargowych kierownictwa
– testowanie wciąż napotyka problemy
związane z nieograniczonymi, niezarządzanymi zmianami.
Kiedy zespoły testowe donoszą kierownictwu o tych negatywnych wynikach,
kierownictwo doświadcza psychologicznego fenomenu zwanego dysonansem
poznawczym. Dysonans poznawczy
polega na odczuwaniu mentalnego napięcia pomiędzy niekompatybilnością

Strategia testowania, którą zwykle rekomenduję będzie wspierać stwierdzone
cele metodologii Agile. Testowanie oparte na ryzyku wspiera wzrost jakości, ponieważ koncentruje testowanie na obszarach wysokiego ryzyka, gdzie testy mogą
znacząco zmniejszyć ryzyko. Testowanie
oparte na ryzyku pomaga zwiększyć
produktywność, ponieważ redukuje lub
eliminuje testowanie tam, gdzie ryzyko jakościowe jest niskie. Testowanie
oparte na ryzyku wspiera elastyczność,
gdyż umożliwia regularne przeglądanie
elementów ryzyka jakościowego, co dostosowuje pozostające testowanie do
nowych ryzyk i ich nowych poziomów
ryzyka. Automatyczne testy regresji pomagają zapanować nad związanym z
metodologiami Agile ryzykiem regresji, dopuszczając wyższy współczynnik
zmian. Reaktywne testowanie umożliwia
testerom odkrywanie różnych aspektów
systemu, które testowanie oparte na ryzyku wraz z automatycznymi testami regresji mogło pominąć.
Jednakże to mieszanie strategii opartej na ryzyku, automatyzacji i strategii
reaktywnej nie może w pełni rozwiązać
wyzwań opisanych w tym studium przypadku. W długim okresie ludzie dojdą do
takich wniosków i zwyciężą racjonalne
koszty alternatywne . Jednakże w krótkim okresie, do czasu gdy metodologie
Agile pozostają na szczycie rozdmuchanych oczekiwań, zespół testowy musi
być ostrożny w komunikowaniu wszelkich problemów z testowaniem, które wynikają bardziej z metodologii Agile oraz
ich wpływu na testowanie, niż z samego
testowania.
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Wprowadzenie
Zarządzanie jakością jest procesem zapewniającym, że wszystkie aktywności
związane z projektowaniem, planowaniem i realizacją projektu są efektywne,
wydajne i zgodne z założeniami projektu.
Proces zarządzania jakością (QM) nie
jest odrębnym, niezależnym procesem,
który pojawia się pod koniec aktywności
projektowych, by mierzyć poziom jakości
wyników. Nie jest to zakup najdroższych
materiałów lub usług dostępnych na rynku. Jakość i klasa nie są tym samym, klasa jest właściwością materiału lub usługi
informującą o ilości dodatkowych funkcji.
Produkt może być jednocześnie dobrej
jakości (bez defektów) i niskiej klasy (tylko kilka lub bez dodatkowych funkcji).
Zarządzanie jakością jest procesem ciągłym, który rozpoczyna się i kończy z
samym projektem. Chodzi raczej o zapobieganie i unikanie, niż mierzenie i poprawianie słabych jakościowo wyników.
Jest częścią każdego procesu zarządzania projektem od momentu rozpoczęcia
projektu do ostatnich kroków w fazie zamknięcia projektu.
QM koncentruje się na poprawie satys-
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fakcji zainteresowanych stron poprzez
ciągłą poprawę procesów, w tym również usuwanie zbędnych działań; osiąga
to poprzez ciągłe doskonalenie jakości
materiałów i usług dostarczanych beneficjentom. Nie chodzi o wyszukiwanie i naprawianie błędów po fakcie, zarządzanie
jakością jest ciągłym monitorowaniem jakości i stosowaniem procesów wspierających jakość we wszystkich aspektach
projektu.

Definicja jakości
Jakość została zdefiniowana jako „ogół
cech jednostki, które rzutują na jej zdolność do zaspokojenia stwierdzonych lub
domniemanych potrzeb1„. Stwierdzone
i domniemane potrzeby są danymi wejściowymi wykorzystywanymi do określenia wymagań projektu zarówno od
strony zleceniodawcy, jak i użytkowników
końcowych. Jest również określana jako
„zgodność z wymaganiami lub przydatnością do użycia2„, co oznacza, że produkt
lub usługi muszą spełniać wyznaczone
cele projektu i być wartościowe zarówno
dla zleceniodawcy, jak i użytkowników
końcowych oraz że użytkownicy mogą
korzystać z produktu lub usługi w sposób przez nich zakładany. Głównym celem zarządzania jakością jest spełnienie
oczekiwań zainteresowanych stron oraz
potwierdzenie zgodności projektu z jego
specyfikacją.
Ostatecznym sędzią jakości jest użytkownik końcowy, który ocenia w jakim stopniu wyniki i produkty projektu pokrywają
się z jego oczekiwaniami i potrzebami.
Sposób, w jaki odbiorca określa jakość
może być całkowicie subiektywny, mimo
to jest wiele sposobów, aby oceniać jakość obiektywnie; poprzez zdefiniowanie
indywidualnych charakterystyk i określenie jednego lub więcej parametrów odzwierciedlających te charakterystyki. Na

przykład jedną z cech jakości produktów
może być to, by miał on minimalną ilość
błędów. Ta cecha może być mierzona poprzez zliczanie błędów i wad po tym, jak
produkt zostaje przekazany do użytku.
Zarządzanie jakością nie jest wydarzeniem - jest procesem. Produkt lub usługa
o spójnie wysokiej jakości nie mogą być
wytwarzane poprzez wadliwy proces. Zarządzanie jakością jest powtarzalnym cyklem pomiarów jakości, aktualizacji procesów, pomiarów, aktualizacji procesów
aż do momentu osiągnięcia pożądanej
jakości.
1 International Organization for Standardization
(ISO), Quality Management and Quality Assurance (Geneva, Switzerland: ISO Press, 1994).
2 Joseph M. Duran , Quality Control Handbook
(1951)

Cel zarządzania jakością
Podstawowym zadaniem procesu zarządzania jakością projektu jest zapewnienie, że projekt spełni lub przekroczy
potrzeby i oczekiwania udziałowców.
Zespół projektowy musi rozwinąć dobre relacje z kluczowymi udziałowcami,
szczególnie ze zleceniodawcą i użytkownikami produktu, aby zrozumieć, co dla
nich oznacza jakość. Jedną z przyczyn
słabych jakościowo projektów jest to, że
projekt skupia się jedynie na spełnieniu
opisanych wymagań odnośnie głównych
wyników pomijając inne potrzeby i oczekiwania udziałowców projektu.
Jakość musi być kontrolowana na równi
z zakresem projektu, harmonogramem i
budżetem. Jeśli zleceniodawca projektu
nie jest zadowolony z jakości tego, w jaki
sposób projekt dostarcza wyników, zespół projektowy będzie musiał dokonać
korekty zakresu, harmonogramu i budżetu, aby spełnić potrzeby i oczekiwania
zleceniodawcy. Dostarczenie projektu na
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czas i nie przekraczając budżetu nie jest
wystarczające - aby osiągnąć zadowolenie udziałowców, projekt musi rozwinąć
dobre relacje współpracy ze wszystkimi
udziałowcami, aby zrozumieć ich określone lub domniemane potrzeby.
Zarządzanie projektem składa się z czterech głównych procesów:
• Zdefiniowanie jakości
• Zapewnienie jakości
• Kontrola jakości
• Poprawa jakości

Definicja jakości
Pierwszym krokiem do zarządzania jakością jest zdefiniowanie jakości - kierownik projektu wraz z zespołem musi określić, jakie normy jakości będą używane
w projekcie. Biorąc pod uwagę sugestie
zleceniodawcy, użytkowników, samej organizacji oraz innych kluczowych udziałowców tworzona jest definicja jakości.
W niektórych przypadkach organizacja
lub obszar specjalizacji projektu (np.
zdrowie czy edukacja) może już posiadać kilka standardowych definicji jakości,
które można wykorzystać w projekcie.
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Określenie norm jakości jest kluczowym
elementem definicji jakości, która pomoże zidentyfikować kluczowe cechy mające regulować aktywności projektowe i
zapewni, że docelowi użytkownicy i zleceniodawca zaakceptują końcowy wynik
projektu.
Zarządzanie jakością oznacza zdolność
przewidywania sytuacji i przygotowanie
działań, które wspomogą osiągnięcie
pożądanych rezultatów. Celem jest zapobieganie powstaniu defektów poprzez
tworzenie działań, które zapewnią, że
zespół projektowy rozumie, co zostało
zdefiniowane jako jakość.

Źródła definicji jakości
Jedno ze źródeł definicji jakości pochodzi od zleceniodawcy projektu. Kierownik projektu musi wykazać się umiejętnością dialogu ze zleceniodawcą, aby
zrozumieć, co ten definiuje jako jakość.
Zleceniodawca może działać według
pewnych standardów dotyczących tego,
co jest wymagane od projektu oraz w jaki
sposób projekt ma zapewnić korzyści
oczekiwane przez użytkowników. Jest to
zgodne z podstawowym celem projektu aby wyniki projektu zaspokajały zarówno

Wejście:

Proces:

Wyjście:

• WBS
• Określenie zakresu
• Praktyki

• Plan - Definiowanie standardów jakości
• Działanie - Upewnianie
się, że standardy jakości
są przestrzegane
• Sprawdzanie - Kontrolowanie jakość
• Dostosowanie – Usprawnianie jakości

• Standardy jakości
• Plan jakości

stwierdzone, jak i domniemane potrzeby.
Inne źródło definicji jakości pochodzi od
użytkowników końcowych; zespół projektowy musi być w stanie zrozumieć, jak
beneficjenci definiują jakość ze swojej
perspektywy - perspektywy, która koncentruje się bardziej na przydatności do
użytku. Końcowy produkt musi być odpowiedni dla aktualnych potrzeb beneficjentów i musi prowadzić do poprawy jakości
ich życia. W czasie gromadzenia danych
zespół może formułować pytania, które
pomogą w zrozumieniu, jak odbiorcy opisują projekt, który spełni ich oczekiwania
oraz pytania, które pomogą określić, jak
z punktu widzenia użytkownika końcowego wygląda powodzenie projektu .
Organizacja developerska może mieć
swoje własne normy jakości, które mogą
odzwierciedlać techniczny i menedżerski
charakter projektu. Organizacja może
wymagać od projektu terminowego i
rzetelnego dostarczania informacji niezbędnych dla podejmowania decyzji, lub
zgodnych z międzynarodowymi lub lokalnie uznanymi normami jakości, które
określają konkretne obszary techniczne
projektu. Jest to dość częste w przypadku projektów, które dotyczą m.in. dziedzin
zdrowia, żywienia i gospodarki wodnej.
Uznanym na całym świecie standardem
dla projektów jest Sphere Standard (www.
sphereproject.org), stosowany w projektach, których celem jest poprawa jakości
pomocy dla osób dotkniętych klęskami
żywiołowymi. Wytyczne te określają minimalne standardy dla wody, kanalizacji,
służby zdrowia, schronień, bezpieczeństwa żywności, odżywiania.

Charakterystyka jakości
Wszystkie materiały lub usługi posiadają cechy, które ułatwiają określenie ich
jakości. Cechy te są częścią warunków
dla tego, w jaki sposób materiał, sprzęt
i usługi są w stanie spełnić wymagania
projektu i są dostosowane do użytku

przez użytkowników. Cechy jakościowe
odnoszą się do atrybutów, pomiarów i
metod związanych z danym produktem
lub usługą.
• Funkcjonalność jest określeniem stopnia, w jakim urządzenie wykonuje zamierzone funkcje; to, że operacja będzie zachowywać się zgodnie z oczekiwaniem
jest ważne szczególnie dla urządzeń
medycznych.
• Wydajność określa jak dobrze produkt lub usługa wykonuje zamierzone
działania użytkowników. System wodny
powinien być zaprojektowany tak, aby
wspierać ekstremalne warunki i wymagać niewielkiej liczby konserwacji, by
zminimalizować koszt dla społeczeństwa
i zwiększyć trwałość.
• Niezawodność to zdolność usługi lub
produktu do takiego działania, jakie było
zamierzone w normalnych warunkach
bez nieoczekiwanych błędów. Materiał
użyty do badania krwi, powinien być w
stanie dostarczyć informacje w sposób
spójny i niezawodny, który pomoże zidentyfikować krytyczne choroby. Zaufanie użytkowników zależy od jakości wyników badań.
• Odpowiedniość jest charakterystyką
tego, w jaki sposób produkt lub usługa
spełnia rzeczywiste potrzeby użytkowników, powinna być trafna, możliwa do zastosowania i odpowiednia dla zamierzonego celu użycia lub zastosowania.
• Terminowość określa w jaki sposób
produkt lub usługa są dostarczane w
czasie - aby rozwiązywać problemy wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie później.
Jest to cecha krytyczna w projektach
dotyczących zdrowia i pomocy w nagłych
wypadkach.
• Dopasowanie definiuje stopień dostosowania użycia produktu, jego odpowiedniość i poprawność. Sprzęt rolniczy
musi być zaprojektowany tak, by działać
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niezależnie od warunków glebowych, w
jakich użytkownicy będą go używać.
• Kompletność to określenie tego, że
usługa jest kompletna i zawiera cały zakres usług. Sesje szkoleniowe powinny
być pełne i obejmować wszystkie materiały potrzebne do zbudowania pożądanej umiejętności lub wiedzy.
• Spójność mówi o tym, że usługi są dostarczane w ten sam sposób dla każdego
użytkownika. Badania kliniczne muszą
być wykonane przy użyciu tej samej procedury dla każdego pacjenta.
Cechy jakości nie są ograniczone do
materiałów, sprzętu lub usług świadczonych na rzecz użytkowników, ale stosują
się także do materiałów, sprzętu i usług,
które personel projektu używa do realizacji samego projektu. Są to pojazdy,
komputery, różne urządzenia i narzędzia
oraz usługi konsultingowe, które projekt
nabywa i używa do wykonywania swoich
działań.
Cechy jakościowe muszą być zapewnione we wszystkich materiałach, wyposażeniu i usługach, jakie zakupi projekt.
Personel zaopatrzeniowy musi mieć
kompletny opis tego, co jest wymagane
przez projekt, w przeciwnym wypadku
mogą nabyć dobra lub usługi bazując
jedynie na własnych informacjach o produkcie.

Co poszło źle - Projekt zamówienia
1000 namiotów dla społeczności
przesiedlonych w wyniku powodzi wniosek o zakup nie zawierał specyfikacji zamierzonego wykorzystania
(przydatności) i oporu (wydajności).
Osoba odpowiedzialna za zakup
wiedziała tylko, że namioty są potrzebne najszybciej, jak to możliwe
(terminowość), więc zakup został
wykonany na podstawie jej wiedzy
i wyobrażeń na temat wyglądu namiotu. Do obozów dla uchodźców
zostało dostarczonych 1000 namiotów turystycznych w żądanym terminie - kierownik projektu był zadowolony. Ale następnego dnia wszystkie
rodziny, które otrzymały namioty narzekały, że nie były one odpowiednie
na zimne noce i są zbyt małe, aby
pomieścić ich rodziny. W ramach
projektu zostały zakupione namioty
poniżej budżetu oraz w określonym
terminie, ale odrzucili je użytkownicy, ponieważ nie spełniały ich potrzeb (jakość).

Plan jakości
Część definiowania jakości obejmuje
opracowanie planu jakości oraz listy kontrolnej, które zostaną wykorzystane na
etapie realizacji projektu. Lista kontrolna zapewni, że zespół projektowy i inne
podmioty realizują projekt zgodnie z wymaganiami jakości.
Kiedy projekt posiada określone standardy oraz cechy jakości, zostaje stworzony plan jakości, który opisuje wszystkie
definicje jakości i standardy odnoszące
się do tego projektu; podkreśla standardy, które muszą być przestrzegane, aby
spełnić wymagania regulacyjne ustanowione przez zleceniodawców, organizację oraz agencje zewnętrzne, takie jak
samorządy czy profesjonalne organizacje (zdrowie, odżywianie, itp.)
Plan jakości opisuje również warunki,
które usługi i materiały muszą spełniać,
aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania
udziałowców projektu. Opisuje sytuacje
lub warunki, które sprawiają, że jakość
produktu spada poniżej normy. Informacje te wykorzystywane są w celu osiągnięcia wspólnego zrozumienia w zespole projektowym, by pomóc im określić, co
jest powyżej, a co poniżej standardów
jakości.
Plan jakości obejmuje również procedurę zapewniającą, że standardy jakości
są przestrzegane przez cały personel
projektowy. Plan zawiera także kroki
niezbędne do monitorowania i kontroli jakości oraz proces akceptacji zmian
wprowadzanych do norm jakości i planu
jakości.

procesu i narzędzi proceduralnych oraz
zabezpieczeń, które to zapewniają, że
oczekiwane poziomy jakości będą osiągnięte i wytworzą wyniki wysokiej jakości.
Zapewnienie jakości występuje w fazie realizacji projektu i zawiera w sobie
prowadzoną na bieżąco ocenę ogólnej
wydajności projektu, by dać pewność,
że projekt będzie spełniał określone dla
niego standardy jakości.
Jednym z celów zarządzania jakością
jest znalezienie błędów i defektów na
tak wczesnym etapie projektu, jak tylko
jest to możliwe. Dlatego dobrej jakości
proces zarządzania jakością będzie wymagał dużych nakładów pracy i czasu już
na samym początku projektu. Celem jest
zminimalizowanie ryzyka, że po zakończeniu projektu produkt lub usługa okaże
się być złej jakości.
Zapewnianie jakości dotyczy nie tylko
wytwarzanych podczas projektu produktów i usług, ale także procesu i procedur
używanych do zarządzania projektem,
które obejmują sposób, w jaki projekt
korzysta z narzędzi, technik oraz metodologii zarządzania zakresem projektu,
harmonogramem, budżetem i jakością.
Zapewnienie jakości przejmuje również
odpowiedzialność za to, że projekt będzie
zgodny z wszelkimi normami prawnymi
oraz innymi standardami regulacyjnymi.

Audyty jakości

Zapewnienie jest czynnością dostarczania do wszystkich udziałowców dowodów tworzenia zaufania co do tego, że
wszystkie związane z jakością czynności
wykonywane są efektywnie; że wszystkie zaplanowane akcje są wykonywane,
co daje odpowiednie zaufanie, że końcowy produkt lub usługa będą spełniały
założone wcześniej normy jakości.

Audyty jakości są sformalizowanymi
przeglądami aktywności zarządzania jakością, które wspomagają identyfikację
doświadczeń mogących zwiększyć wydajność obecnych lub przyszłych działań
w ramach projektu. Audyty są przeprowadzane przez pracowników projektu
lub doświadczonych w określonych obszarach konsultantów. Celem audytów
jakości jest sprawdzenie, w jaki sposób
projekt używa swoich wewnętrznych procesów do wytwarzania dostarczanych
użytkownikom produktów i usług. Ich celem jest znalezienie sposobów usprawnienia narzędzi, technik i procesów, które
tworzą produkty i usługi.

Zapewnienie jakości to proces dostarczania potwierdzenia na podstawie dowodów, które mają upewnić zleceniodawcę,
użytkowników, zarząd organizacji oraz
innych udziałowców, że produkt spełnia
potrzeby, oczekiwania oraz inne wymagania. Zapewnia istnienie i efektywność

W przypadku wykrycia problemów podczas audytów jakości, konieczne będą
działania naprawcze wobec narzędzi,
procesów i procedur stosowanych do zapewnienia, że jakość jest zdefiniowana
poprawnie. Część audytu może obejmować sprawdzenie stopnia zrozumienia
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przez personel projektu parametrów jakości lub metryk oraz wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za produkcję
lub dostarczanie produktów i usług.

Kontrola jakości polega na stosowaniu
technik i działań, które porównują faktyczne wyniki jakości z celami i w przypadku jej braków określają odpowiednie
działania do podjęcia. Jest to proces monitorowania określonych wyników projektu w celu ustalenia, czy są one zgodne z
odpowiednimi standardami oraz określania różnych podejść do wyeliminowania
przyczyn niezadowalających wyników.

Jeśli potrzebne są działania naprawcze,
muszą one być zatwierdzone poprzez
procesy kontroli zmian.

Cykl PDCA
Najbardziej popularnym narzędziem do
określenia zapewnienia jakości jest Cykl
Shewharta. Ten cykl dla zapewniania jakości składa się z czterech etapów: Planowanie (Plan), Działanie (Do), Sprawdzanie (Check) i Reagowanie (Act). Kroki
te są powszechnie określane skrótem
PDCA.
Cztery kroki do zapewnienia jakości w
model PDCA oznaczają:
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• Planowanie: Określ cele i procesy wymaganych do dostarczenia żądanych
rezultatów
• Działanie: Zaimplementuj rozwinięte
procesy.
• Sprawdzanie: Monitoruj i oceniaj zaimplementowany proces poprzez testowanie wyników względem wcześniej określonych celów.
• Reagowanie: Stosuj działania niezbędne do ulepszeń, jeżeli wyniki wymagają
zmian.
PDCA jest efektywną metodą monitorowania zapewnienia jakości, ponieważ
analizuje istniejące warunki oraz metody
wykorzystywane do dostarczenia użytkownikom produktów lub usług. Celem
jest doprowadzenie do doskonałości każdego z elementów procesu. Zapewnienie
jakości pomaga także określić, czy działania podjęte w celu dostarczenia produktu lub usługi są adekwatne do czasu
i warunków. Ponadto, jeżeli cykl PDCA
jest powtarzany przez cały czas trwania
projektu, wspomaga również wewnętrzną poprawę efektywności.
Cykl PDCA został przedstawiony poniżej
jako cykl niekończących się popraw. Jest
on czasem określany jako cykl Shewart/
Deming3, ponieważ pochodzi od Shewarta a następnie został zaadoptowany do
metod zarządzania przez Deminga.
Zapewnienie jakości wymaga pewnego stopnia szczegółowości, aby móc ją
w pełni wdrożyć na każdym etapie. Na
przykład Planowanie może obejmować
zagłębianie się w sprawy jakości su-

Rysunek 1 Cykl Shewarta/Deminga
rowców używanych do produkcji, sam
montaż, lub używane procesy inspekcji.
Krok Kontroli może obejmować opinie
użytkowników lub badania określające,
czy potrzeby użytkowników zostały spełnione lub przekroczone i jakie są tego
przyczyny. Działanie może oznaczać na
przykład całkowitą zmianę w procesie
realizacji, wprowadzoną w celu skorygowania wady technicznej. Dzięki zapewnieniu jakości osiągane jest przekroczenie oczekiwań udziałowców w sposób
mierzalny i wymierny.
3 Walter Shewhart „Statistical Method From the
Viewpoint of Quality Control”, 1939

Zapewnianie a kontrola
Zapewniania jakości jest często mylone
z kontrolą jakości; kontrola jakości odbywa się na końcu procesu lub działalności,
aby sprawdzić, czy standardy jakości zostały spełnione. Kontrola jakości sama w
sobie nie zapewnia jakości, choć może
zidentyfikować problemy i zaproponować
sposoby ich naprawienia. Dla kontrastu
– zapewnienie jakości jest systematycznym podejściem do osiągania standardów jakości.
Zapewnienie jakości jest czymś, co
musi być planowane od najwcześniejszych etapów projektu, z odpowiednimi
pomiarami wykonywanymi na każdym
etapie. Niestety zbyt wiele projektów
wytwarzania jest realizowane bez planu
zapewnienia jakości i właśnie te projekty często ponoszą porażkę w spełnieniu
oczekiwań jakościowych zleceniodawcy
oraz użytkowników. Aby uniknąć tego
problemu projekt musi być w stanie konsekwentnie wykazać spójną zgodność z
jakościowymi wymaganiami projektu .

Celem kontroli jakości jest poprawa jakości oraz monitorowanie wyników projektu,
aby określić, czy spełniają one standardy
oraz oczekiwania jakościowe oparte na
oczekiwaniach udziałowców. Kontrola
jakości obejmuje również sprawdzenie,
jak wydajne są aktywności projektowe w
zarządzaniu zakresem, budżetem i harmonogramem.
• Akceptacja; użytkownicy, zleceniodawca oraz inni kluczowi udziałowcy
projektu mogą przyjąć lub odrzucić dostarczany im produkt lub usługę. Akceptacja następuje po tym, jak użytkownicy
lub zleceniodawca mieli możliwość oceny produktu lub usługi.
• Przerabianie to działania podjęte w
celu doprowadzenia odrzuconego produktu lub usługi do zgodności z wymaganiami, specyfikacją jakościową lub
oczekiwaniami udziałowców. Przerabianie jest drogie, dlatego projekt musi
dołożyć wszelkich starań, aby wykonać
dobrą robotę w zakresie zapewnienia
jakości i uniknąć potrzeby przerabiania.
Przerobienie i wszystkie koszty z nim
związane mogą nie zostać pokryte przez
zleceniodawcę. W tym przypadku organizacja będzie musiała sama pokryć te
koszty.
• Poprawki, oparte na podstawie kontrolnych pomiarów jakości korekty lub
podejmowanie niezbędnych działań, by
zapobiegać dalszych problemom jakościowym lub defektom. Do procesów
wytwarzających wyniki oraz do decyzji,
które doprowadziły do defektów i błędów
wprowadzane są poprawki. Zmiany są
obsługiwane procesami Kontroli Zmian
w projekcie.

Narzędzia kontroli jakości
Istnieje kilka dobrych narzędzi, które
mogą być wykorzystane do kontroli jakości w projekcie. Są to diagramy przyczyn

Jakość w projekcie

Rysunek 2 Diagram Rybiej Ości
i skutków, wykresy Pareto i wykresy kontrolne:
• Diagram Przyczyn i Skutków, znany
również jako diagram „rybiej ości” lub
diagram Ishikawy (od nazwiska Kaoru
Ishikawy, japońskiego statystyka kontroli
jakości, twórcy koncepcji opracowanej w
1960 roku, która jest uważana za jedną
z siedmiu podstawowych narzędzi zarządzania jakością). Diagramem „rybiej
ości” jest nazwany ze względu na swój
wygląd. Jest to narzędzie analityczne,
dzięki któremu możliwe jest obserwowanie skutków oraz ich przyczyn w usystematyzowany sposób. Diagram Ishikawy
jest wykorzystywany w rozwiązywaniu
problemów zespołu jako narzędzie do
systematycznego i graficznego kolekcjonowania wszystkich danych wejściowych
(potencjalnych przyczyn problemu), z
informacjami wejściowymi zwykle pochodzącymi z sesji “burzy mózgów”. Pozwala
to zespołowi skupić się na tym, dlaczego
problem się pojawił, a nie na jego historii
lub objawach, czy innych sprawach, które
odwracają uwagę od tematu sesji. Przedstawia on również zbór danych napływających w czasie rzeczywistym od różnych
zespołów. Prawdopodobne przyczyny
są przedstawione na różnym poziomach
szczegółowości w kolejnych odgałęzieniach, ze zwiększającą się ilością detali w
miarę oddalania się od głównej osi. I tak
dla przykładu zewnętrzne odgałęzienie
opisuje przyczyny gałęzi, od której odchodzi. W ten sposób najbardziej zewnętrzne
odnogi wskazują zazwyczaj główną przyczynę problemu.
• Diagram Pareto oparty jest na zasadzie
Pareto, która stanowi, że 80 procent pro-

blemów zwykle występuje z powodu 20
procent przyczyn. Zakłada się, że większość wyników jakiejkolwiek sytuacji jest
zdeterminowana przez niewielką liczbę
przyczyn i na tej podstawie pomaga określić klika głównych przyczyn większości
problemów z jakością. Wykres jest formą
histogramu, który porządkuje dane pod
względem częstotliwość ich wystąpienia i
pokazuje, jak wiele defektów zostało wygenerowanych przez konkretną kategorię
przyczyn. Na przykład, aby określić błędy gromadzenia danych użytkowników,
zespół projektowy ustalił pięć przyczyn
i dla każdej z nich zaznaczył częstotliwość pojawiania się błędów. Dane zostały
wprowadzone do diagramu poniżej; słupki
reprezentują kategorie, a linie łączny procent błędów. Wykres pozwala stwierdzić,
że liczba błędów będzie zmniejszona o
80% tylko poprzez poprawę w zakresie

Rysunek 3 Diagram Pareto

zbierania danych w ramach dwóch kategorii zamiast skupiania wysiłków na korygowaniu ich wszystkich.
• Wykresy kontrolne to graficzne przedstawienie danych, które obrazuje wyniki
procesu w czasie. Celem wykresu kontrolnego jest raczej zapobieganie defektom, niż ich wykrywanie lub odrzucanie.
Wykres pozwala stwierdzić, czy proces
w określonym przedziale czasu jest pod
kontrolą czy też się spod kontroli wymyka. Wykresy kontrolne są często wykorzystywane do monitorowania produkcji
dużych ilości produktów, ale mogą być
również wykorzystywane do monitorowania wielkości i częstotliwości występowania błędów w dokumentach, odchyleń w
harmonogramach i kosztach oraz innych
elementów związanych z zarządzaniem
jakością w projekcie. Poniższy rysunek
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Rysunek 4 Diagramy kontrolne

30

przedstawia przykład wykresu kontrolnego procesu kontroli wagi produktów wytwarzanych przez użytkowników w celu
sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Klient ma dopuszczalną tolerancję
dla defektów; są to górne i dolne granice
kontroli na wykresie. Losowe badanie
produktów odkrywa dane, które po przeniesieniu na wykres obrazują, kiedy w czasie procesu produkcji powstały produkty o
wadze przekraczającej granice kontrolne.
Pomaga to zdeterminować w ramach projektu działania, dzięki którym użytkownicy
poprawią jakość swojej pracy.
Diagramy kontrolne mogą być również
wykorzystywane w obszarze zarządzania projektami, takimi jak kontrola budżetu i harmonogramu, do ustalania, czy
odchylenia kosztów lub harmonogramu
nie wykraczają poza określone przez zleceniodawcę akceptowalne granice.

Poprawa jakości
Jest to systematyczne podejście do procesów pracy, w celu wyeliminowania
marnotrawstwa, strat, przerabiania, frustracji itp., aby procesy te były bardziej
wydajne, skuteczne i poprawne.

kości, od indywidualnej poprawy wydajności do przebudowy wszystkich procesów projektowych. Podejścia te różnią
się pod względem czasu, zasobów i
złożoności, ale możemy wyróżnić cztery
wspólne kroki do poprawy jakości:
• Identyfikacja tego, co chce się poprawić; na podstawie danych znalezionych
w procesie kontroli jakości, projekt identyfikuje obszary wymagające poprawy.
• Analiza problemu lub systemu, następnie zespół bada przyczyny problemu i
jego wpływ na projekt - przyczyny mogą
być wewnętrzne lub zewnętrzne w stosunku do projektu.
• Opracowanie możliwych rozwiązań
lub zmian, które mają naprawić problem
lub system. Zespół wykonuje „burzę mózgów” na temat koncepcji i potencjalnych
rozwiązań problemu, biorąc pod uwagę ich wpływ na harmonogram i budżet
projektu. Po dokładnych rozważaniach
zespół podejmuje decyzję i wybiera najlepszą alternatywę.
• Testowanie i wdrożenie rozwiązań.
Zespół może zadecydować, by testować
rozwiązanie w małej skali w celu sprawdzenia, czy jest on w stanie naprawić
problem. Testowanie wykonywane jest
dla wstępnych założeń wykonanych w
związku z problemem i po potwierdzeniu,
iż to rozwiązanie jest dobrym wyborem,
jest ono implementowane w pełnej skali.

Poprawa jakości polega na zastosowaniu metod i narzędzi, aby zmniejszyć luki
pomiędzy obecnymi a oczekiwanymi poziomami jakości poprzez zrozumienie i
rozwiązanie braków w systemie oraz jego
potencjale do poprawy; lub - w niektórych
przypadkach, do ponownego zaprojektowania procesów projektowych.

Koszty jakości

Istnieją różne podejścia do poprawy ja-

Kosztem jakości jest suma kosztów, jakie

zostaną poniesione w projekcie w celu
zapobiegania niskiej jakości oraz wszelkich innych kosztów poniesionych z powodu złej jakości produktów końcowych.
Niską jakością są straty, błędy lub porażka w spełnieniu potrzeb udziałowców i
wymagań projektu. Koszty niskiej jakości
mogą być podzielone na trzy kategorie zapobiegania, oceny i błędów:
• Koszty zapobiegania: Są to planowane koszty organizacji poniesione w celu
zapewnienia, że błędy nie powstaną na
żadnym etapie procesu dostarczania
produktu lub usługi do beneficjenta. Przykłady kosztów zapobiegania obejmują:
koszty planowania jakości, koszty kształcenia i szkolenia, koszt administracyjny
pracowników jakości, koszty kontroli
procesu, koszty badania rynku, koszty
badań w terenie oraz koszty konserwacji
prewencyjnej. Koszty przeciwdziałania
błędom są zawsze znacznie niższe, niż
koszty kontroli i korekty.
• Koszty oceny: Obejmują one koszty
weryfikacji, kontroli lub oceny produktu
lub usługi w trakcie procesu dostarczania. Przykłady kosztów oceny obejmują
koszty inspekcji, koszty wewnętrznych
audytów produkcji, koszty testowania i inspekcji, koszty utrzymania instrumentów,
koszty procesu pomiaru i kontroli, koszty
oceny dostawców, koszty sprawozdań z
audytów.
• Koszty błędów: Projekt ponosi te koszty, ponieważ produkt lub usługa nie spełnił wymagań i musiał być naprawiony
lub wymieniony, lub też usługa musi być
wykonana ponownie.
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Przywództwo
Joseph M. Juran, jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie Zarządzania jakością powiedział, że „najważniejsze jest,
aby kierownictwo projektu było uświadomione jakościowo. W przypadku braku
szczerego zainteresowania góry, niewiele uda się osiągnąć niżej”4. Oznacza
to, że główną przyczyną problemów z
jakością jest brak przywództwa. W celu
ustanowienia i implementacji projektów
efektywnych jakościowo, wyższe kierownictwo musi dawać dobry przykład.
Znaczny odsetek problemów z jakością
związany jest z zarządzaniem, nie zaś z
kwestiami technicznymi. Odpowiedzialnością kierownictwa wyższego szczebla
organizacji jest tworzenie, wspieranie i
promowanie programów jakości.
Problemy z jakością powinny być postrzegane jako okazja do ulepszeń; problemy
mogą pomóc zidentyfikować bardziej
fundamentalne lub systemowe główne
przyczyny i pomóc opracować sposoby
ulepszenia procesu. Niestety, wiele projektów nie posiada kultury promującej
identyfikację problemów, co wiąże się
ze strachem, iż wprowadzenie ulepszeń
będzie jednocześnie przyznaniem się,
że bieżący sposób pracy jest wadliwy lub
odpowiedzialni za niego są miernymi wykonawcami. Zwiększenie wydajności nie
będzie miało miejsca dopóki zespół projektowy nie nabierze poczucia, iż może
wypowiadać się szczerze i otwarcie, oraz
pewności, iż jego sugestie zostaną potraktowane poważnie.
4 American Society for Quality (ASQ) www.asqc.
org/about/history/juran.html

Modele dojrzałości
Innym podejściem do poprawy jakości
jest wykorzystanie modeli dojrzałości,
które są środowiskami pomagającymi
organizacji i projektom poprawić swoje
procesy. Model zawiera metodę oceny poziomu dojrzałości projektu, co jest
pierwszym krokiem w określeniu ulepszeń niezbędnych do zwiększenia zdolności projektu do dostarczenia obiecanych wyników.
Użycie słowa „dojrzałość” wskazuje na
fakt, iż możliwości muszą wzrastać miarowo w czasie, aby osiągać powtarzalny
sukces w zarządzaniu projektami. Słownik “Random House College” definiuje
„dojrzałość” jako pełen rozwój lub stan

perfekcji. „Dojrzałość” wskazuje również
na zrozumienie lub przejrzystość przyczyn sukcesu oraz sposobów zapobiegania i naprawy typowych problemów.
„Model” wskazuje na zmianę, postęp lub
kroki w procesie.
Dojrzałość zarządzania projektem jest
progresywnym rozwojem podejścia do
zarządzania organizacji , metodologii,
strategii oraz procesu podejmowania decyzji. Właściwy poziom dojrzałości może
różnić się pomiędzy organizacjami w zależności od specyficznych celów, strategii, zasobów, zakresu i potrzeb.
Właściwy poziom dojrzałości, do której
powinna dążyć organizacja jest określony
podczas szczegółowej oceny przeprowadzanej przez profesjonalny zespół doradczy. Organizacja osiąga pełną dojrzałość
w zakresie zarządzania projektem, jeśli
spełniła wymagania oraz standardy efektywności zarządzania projektem oraz
jest zdolna do zademonstrowania ulepszeń, takich jak dostarczanie projektów
na czas, redukcja kosztów, efektywność
organizacji i wysokiej jakości wyniki.
Dojrzałość jakości projektu zwykle składa się z pięciu poziomów:
• Poziom 1. Poziom nieformalny (ang.
Informal level), nie ma zdefiniowanych
procesów dla praktyk jakości ani standardów. Organizacja może być w początkowej fazie rozważania, jak projekty powinny definiować jakość, ale większość
prac jest wykonywanych nieformalnie i
ad-hoc.
• Poziom 2. Poziom doskonalenia zdefiniowany (ang. Defined level), organizacja określiła podstawowe normy jakości i
projektowe polityki jakości, które zostały
przyjęte. Ale nie wszystkie projekty wykorzystują je w sposób spójny.
• Poziom 3. Poziom powtarzalny (ang.
Repeatable level), proces jakości jest dobrze udokumentowany i jest standardem
organizacyjnym. Używają go wszystkie
projekty i produkują spójne i powtarzalne
rezultaty.
• Poziom 4. Poziom kontrolowany (ang.
Controlled level), wymagane jest, aby
wszystkie projekty używały standardowych procesów planowania jakości. Organizacja posiada jednostkę lub role,
które koordynują standardy jakości i zapewniają, że audyty jakości są regularnie
wykonywane.

• Poziom 5. Poziom optymalizowania
(ang. Optimized level), proces jakości
zawiera wytyczne dla wdrożenia ulepszeń w projekcie. Jako kluczowe kryteria przy podejmowaniu decyzji odnośnie
jakości używane są miary, a rezultaty w
zakresie jakości są przewidywalne.
Model ten pozwala organizacji stwierdzić, na czym stoi i do osiągnięcia czego
powinna dążyć - jest to prosty sposób
na określenie poziomu dojrzałości wymaganego dla projektu lub organizacji.
Niektóre organizacje są zadowolone z
osiągnięcia poziomu 3, podczas gdy inne
mogą dążyć do poziomu 4 ze względu
na konieczność dostosowania do norm
prawnych lub regulacji.

Ciągłe doskonalenie
Jakość nie jest czymś, co wydarza się na
końcu jakiejś fazy lub na końcu projektu.
Jest to ciągły proces zapewniający, że
jakość jest utrzymywana we wszystkich
aspektach projektu. Celem jest ciągle
doskonalenie na podstawie doświadczeń
zdobytych podczas realizacji projektu.
Aby proces ten był efektywny, musi występować podczas wszystkich czynności
projektowych .
Ciągle doskonalenie w odniesieniu
do jakości projektu zawsze skupia się
na zwiększeniu satysfakcji udziałowców poprzez nieustanne i przyrostowe
usprawnienia procesu, włączając w to
usunięcie wszelkich zbędnych działań.
Poprzez zastosowanie procesu, który w
sposób ciągły usprawnia każdy element
projektu, możliwe jest uzyskanie znacznie lepszych rezultatów, niż czekanie z
rozpoczęciem wprowadzania poprawek i
udoskonaleń do pracy do końca fazy lub
oceny śród-okresowej.
Wymaga to niewielkich nakładów a dokonując małych, przyrostowych usprawnień, projekt może osiągnąć znacząco
wysoki poziom jakości.
Aby wdrożyć ciągłe doskonalenie, niezbędne jest zachowanie kultury refleksji,
która pozwala zespołowi projektowemu
uczyć się na własnych błędach i stosować wnioski w kolejnej fazie lub cyklu
projektu – zamiast marnować czas i wysiłek na próby obarczenia kogoś winą.
W przeciwnym przypadku zespół będzie
obawiał się raportować problemy związane z jakością, aż będzie za późno na
podjęcie jakichkolwiek działań zanim o
problemach dowiedzą się zleceniodawca
i beneficjent projektu.
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Wprowadzenie
Co jest dobre, Fedrusie?
A co nie jest?
Czy powinniśmy kogoś pytać by się
tego dowiedzieć?
(Platon, około 370 BC)
Zapewnianie jakości produktów na swoją historię i jak dowodzi powyższy cytat,
sięga czasów bardzo odległych.
Przez wiele lat metody i systemy zapewniania jakości przeszły długą drogę
i podlegały wielu zmianom. Ich największy rozwój przypada jednak na drugą
połowę ubiegłego stulecia. W tym czasie obserwowaliśmy również ogromny
wzrost konkurencji na rynku produktów
informatycznych, a także wzrost oczekiwań w stosunku do ich jakości i szeroko

Autor: Rafał Dobrosielski

rozumianej użyteczności.
Dziś od systemów informatycznych nie
wymaga się już tylko prostej niezawodności czy „jakiejkolwiek” realizacji poszczególnych przepadków biznesowych
za pomocą komputera.
W poprzednim numerze magazynu c0re,
w artykule „Jakość produktów informatycznych”, przedstawiony został model
jakości systemu informatycznego, który podkreśla jej wielowymiarowość, a
sukces projektu informatycznego coraz
częściej mierzony jest osiąganiem oczekiwanych korzyści biznesowych przez
organizację decydującą się zakupić i
wdrożyć system informatyczny.
W związku z tym, rola i zadania procesów zapewniania jakości w projekcie
informatycznym podlegały i podlegają
nadal ciągłej ewolucji. To na nich spoczywa odpowiedzialność za zbudowanie modelu jakości (indywidualnie dla
organizacji, projektu czy dla każdego
z jego produktów i podproduktów), wytworzenie systemu konkurencyjnego,
intuicyjnego, spełniającego wymagania
szerokiego spektrum interesariuszy.
Coraz częściej członkowie zespołów
projektowych, którzy są odpowiedzialni
za jakość, uczestniczą w działaniach
marketingowych, biorąc odpowiedzialność za prawidłowe odczytanie potrzeb
klientów i optymalne określenie zakresu
systemu – szacując wartość dodaną
płynącą z jego wdrożenia, koszty i czas
wytworzenia. Wszystko po to, aby trafić
z produktem w okres największego zapotrzebowania na rynku, co przyniesie
klientowi i dostawcy największe zyski.
Z ostatnim zadaniem wiąże się również
oszacowanie, czy produkt osiągnął już
wystarczająco wysoką jakość, a dalsze
prace nad jej podnoszeniem nie będą
dla produktu destrukcyjne lub czy nie

spowodują znacznych opóźnień we
wdrożeniu, co z kolei może prowadzić
do strat potencjalnych korzyści finansowych czy też utraty udziałów w rynku.
Powyższe rozważania dowodzą, że zapewnianie jakości w projekcie stało się
już dziedziną interdyscyplinarną.

Kto odpowiada zatem za jakość systemu informatycznego?
Jednym z zasadniczych błędów w procesie zapewniania jakości jest (niestety)
często spotykane w praktyce twierdzenie, że w ramach projektu informatycznego należy wyróżnić grupę osób odpowiedzialnych za jakość produktów czy
procesów. Ten mit jest propagowany i
uwieczniany poprzez powoływanie do
życia osobnego zespołu, zwykle zwango Software Quality Assurance (SQA) i
oddanie mu „przywileju” i odpowiedzialności za jakość.
W praktyce jakość jest i powinna być
odpowiedzialnością każdego. Osiąganie
wysokiej jakości musi być zintegrowane
z wszystkimi czynnościami procesów
zachodzących w projekcie, a nie stanowić osobną dyscyplinę. Takie podejście
czyni każdego odpowiedzialnym za jakość produktów, nad którymi pracuje i
za pieczołowite wykonywanie czynności
w ramach procesów, w które jest zaangażowany [12].
Pomimo, że każdy ponosi odpowiedzialność za jakość, formalnie, za zapewnienie jakości w projekcie odpowiedzialny
jest Kierownik Projektu. Dzięki sprawowaniu przez niego odpowiedniego nadzoru oraz ustanawianiu odpowiednich
priorytetów możemy mieć pewność, że
jakość będzie odpowiednio zarządzana,
mierzona i osiągana.
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Zapewnianie jakości – podejście tradycyjne a podejście
współczesne
Współczesne podejście do zapewniania
jakości projektu informatycznego znacznie się zmieniło i nieustannie ewoluuje w
kierunku osiągania zapewnienia satysfakcji klienta.
Początkowo projekty informatyczne rozumiały osiąganie jakości produktu informatycznego jako zbudowanie systemu
zgodnego z przyjętymi uprzednio wymaganiami. Jakość produktu oceniana była
głównie przez producenta czy też ekspertów - specjalistów z dziedziny informatyki - a wady traktowano jedynie jako
odstępstwa od specyfikacji. Dążono do
pozyskania i opracowania mierzalnych i
obiektywnych kryteriów jakości.
Nadrzędną cechą jakości jest jej dynamika i subiektywizm. Dlatego obecnie
jakość rozumie się jako stopień, w jakim
system czy produkt informatyczny spełnia oczekiwania klienta. Najcenniejsze
poglądy o jakości systemu informatycznego formułuje klient zamawiający system oraz jego użytkownicy.
Obecne systemy zapewniania jakości
oparte są na analizie celów biznesowych,
analizie wymagań, badaniach konkurencji
i badaniach marketingowych oraz na ocenie zadowolenia klientów.
Tabela nr 1 przedstawia porównanie „tradycyjnego” i „nowoczesnego” podejścia
do pojęcia jakości w informatyce.
Podejście tradycyjne nastawione było na
wykrywanie defektów, natomiast zapewnianie jakości, często rozumiane jako

Podejście „tradycyjne”

Podejście „nowoczesne”

• Jakość to
- Zgodność produktu z wymaganiami

• Jakość to
- Stopień spełnienia oczekiwań użytkownika (klienta)

• Jakość ocenia
- Producent, ekspert
• Co to jest wada?
- Odstępstwo od specyfikacji
• Kryteria jakości
- Obiektywne i mierzalne
- Dotyczą atrybutów, charakterystyk i
parametrów technicznych
• System zapewnienia jakości
- Analiza wymagań, zdefiniowanie i
kontrola procesu wytwarzania, standaryzacja, dokumentacja

• Jakość ocenia
- Klient, użytkownik
• Co to jest wada?
- Niespełnienie oczekiwań użytkownika
• Kryteria jakości
- Subiektywne oceny użytkownika
- Stopień satysfakcji użytkownika
• System zapewnienia jakości
- Analiza celów biznesowych, analiza
wymagań, badania konkurencji i
marketingowe, ocena zadowolenia
klientów

Tabela 1, Podejście „tradycyjne” a „nowoczesne” do pojęcia jakości w
informatyce
testowanie, przypisywano specjalnie wydzielanym komórkom organizacyjnym.
Dziś już wiadomo, że wytwarzanie systemów wysokiej jakości musi być okupione
wysiłkiem niemalże całego przedsiębiorstwa. Procesy zapewniania jakości obejmują procesy wytwórcze, produkty (głównie cząstkowe), dokumentacje, ludzi itp.
Większość wysiłku powinna być skierowana na zapobieganie defektom i wadom,
a nie na wykrywanie ich i usuwanie.

Sprawdzanie jakości a zarządzanie jakością
Systemy jakości również dynamicznie

zmieniają się, ewaluowały od tzw. systemów kontroli jakości, poprzez systemy
zapewniania jakości do zarządzania nią.
Sprawdzanie jakości traktuje system
jak black box, a jakość oprogramowania
sprawdzana jest a posteriori. Cały system jakości zbudowany jest wokół idei
testowania funkcjonalnego. Jego efektywność, przytaczana w [8], szacowana
jest na 70% usuwanych defektów, zatem 30% trafia do klienta. Powoduje to
wzrost kosztów pielęgnacji naprawczej,
sięgających nawet do 25% kosztów wytworzenia. Jak wiemy, koszt naprawy pojedynczego błędu w „skończonym” systemie jest wysoki (reguła 1:10) a ogólny
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koszt sprawdzania jakości może sięgać
do 50% kosztów wytworzenia. Najistotniejsze w tym podejściu jest to, że inne
ważne atrybuty jakości są w tutaj ignorowane, gdyż po prostu nie można ich
zbudować poprzez testowanie.

• jakość procesu – co jest nastawione na
poprawne budowanie produktów,

Zarządzanie jakością motywuje do szerokiego oceniania jakości wszystkich
produktów cząstkowych, również w trakcie procesu ich wytwarzania. Procesy
wytwórcze są zdefiniowane, opomiarowane, a ich realizacja również podlega
sprawdzaniu. Procesy te mają zdefiniowaną strukturę, są podzielone na etapy
z wynikającymi z nich produktami. Techniki oceny jakości (przeglądy, inspekcje)
są w stanie wykryć 80-90% defektów.
Dla poszczególnych etapów procesu,
jak i dla całego przedsięwzięcia definiowane są zalecane metody i narzędzia,
wprowadzane są pomiary procesu i produktu.

Zarządzania jakością procesu

Standaryzacja struktury procesu i jego
„uzbrojenia” narzędziowego oraz nadanie mu pewnego stopnia powtarzalności,
pozwalają wykorzystywać te pomiary do
szacowań kluczowych parametrów, takich jak koszt, czas realizacji, końcowa
gęstość defektów itp. na podstawie danych historycznych. Umożliwia to kontrolę nad ryzykiem przedsięwzięcia poprzez
podejmowanie akcji naprawczych, zanim
sytuacja stanie się niebezpieczna.

Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym
Cele procesu zarządzania jakością
projektu
W projekcie informatycznym przed procesem zarządzania jakością stawiane są
następujące cele:

• jakość produktu – co jest nastawione
na zbudowanie poprawnego produktu.

Jakość procesu odnosi się do stopnia, w
jakim przyjęte, zaakceptowane procesy,
uwzględniając pomiary i kryteria jakości,
są wdrożone i stosowane w celu wytworzenia produktów.
Jak wiemy, wszystkie procesy składają się z czynności produkcyjnych i tzw.
czynności wyższego rzędu, zarządczych.
Czynności produkcyjne mają rzeczywisty, namacalny wpływ na produkt końcowy. Czynności pozostałe mają pośredni
wpływ na końcowy produkt, wykonywane
są podczas np. planowania, zarządzania
i oszacowywaniu zadań.
Zadaniem i efektem mierzenia i zapewniania jakości procesu jest:
• właściwe, efektywne zarządzanie zasobami,
• właściwe zarządzanie ryzykiem i postępowanie z nim,
• zbieranie danych w celu usprawnienia
procesów.
Z praktycznego punktu widzenia stosowanie w projekcie informatycznym
sprawdzonych rynkowo modelów procesów i zasad oraz osiągniecie przez nie
wysokiego poziomu wdrożenia przekłada się na jakość produktów, a ryzyko wyprodukowania produktów niskiej jakości
maleje i jest skutecznie redukowane.

• zidentyfikować i zdefiniować właściwe
wskaźniki (metryki) akceptowalnej jakości,
• zidentyfikować, definiować i zaplanować
odpowiednie pomiary, które będą użyte w
procesie badania i oceny jakości,
• zidentyfikować i odpowiednio rozwiązać zagadnienia i problemy jakościowe
tak szybko i efektywnie jak to możliwe.
Zarządzanie jakością jest realizowane
poprzez wszystkie dyscypliny, czynności,
fazy i iteracje modelu inżynierii oprogramowania. Oznacza to, że należy realizować, mierzyć i oceniać jednocześnie:

Zarządzania jakością produktów
Zarządzanie jakością produktów koncentruje się na wyprodukowaniu właściwych,
spełniających wymagania interesariuszy,
wszystkich produktów będących celem
realizacji projektu informatycznego.
Powyżej uzgodniliśmy, że zapewnianie
jakości musi odbywać się we wszystkich
dyscyplinach inżynierii oprogramowania.
W ramach tego artykułu skupię się na
dwóch, ramowych, kluczowych dyscypli-

nach – wymagań i testowania, które w
tradycyjnym, pierwotnym podejściu stanowiły wejście i wyjście procesu produkcyjnego.
Elementem wielu definicji wysokiej jakości systemu informatycznego jest spełnienie wymagań stawianych systemowi
czy oczekiwań interesariuszy/udziałowców.
„Udziałowcem jest niewątpliwie użytkownik końcowy, ale musimy uwzględniać
także innych: kupującego, kontrahenta,
administratorów, kierownika przedsięwzięcia, czy kogokolwiek innego, kto
jest dostatecznie zainteresowany, albo
kogo potrzeby muszą być zaspokojone
poprzez przedsięwzięcie.”[12]

Dyscyplina wymagań - rozpoznawanie potrzeb udziałowców
Aby wytworzyć system ceniony przez
jego odbiorców, zespół twórców musi rozumieć konkretne potrzeby udziałowców
i cel biznesowy zleceniodawcy.
„Ważne jest, abyśmy aktywnie zbierali
wszystkie typy żądań udziałowców (surowe dane wejściowe, służące wyrażaniu potrzeb udziałowców) w ciągu całego
okresu trwania przedsięwzięcia. Na początku możemy korzystać z wywiadów,
kwestionariuszy i spotkań roboczych,
później będziemy zbierali żądania zmian,
raporty o usterkach i żądania rozbudowy. Te żądania będą zwykle niejasne i
wieloznaczne i często będą miały postać
zapotrzebowania (na przykład „potrzebuję łatwiejszych sposobów dzielenia się
moją wiedzą o stanie przedsięwzięcia”,
„potrzebne mi zwiększenie mojej wydajności”, „musimy zwiększyć efektywność
systemu”). Takie żądania udziałowców
tworzą niezbędne warunki do zrozumienia ich rzeczywistych potrzeb i poznawania krytycznych uwag co do wymagań
stawianych naszym produktom. A to z
kolei stanowi ważną część układanki,
która pozwoli nam rozpoznać wszystkie
dlaczego i co dotyczące zachowań systemu.”[12]
W dalszych personalnych czy grupowych
dyskusjach należy przekuć poszczególne zapotrzebowania na tzw. właściwości systemu – zachowania na wyższym
poziomie, rozumiane jako „usługa, która
ma być świadczona przez system, bezpośrednio spełniająca potrzebę użyt-
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kownika”[12]. W wyniku takiej dyskusji
trzeba zmienić/przesunąć myślenie użytkownika od co do jak.
Dopiero dogłębne rozumienie potrzeb
udziałowców i przekucie ich na właściwości systemu, pozwala nam na rozpoczęcie prac nad kolejnym poziomem
szczegółowości tegoż opracowania w
celu dokładnego przekazania twórcom
tego, co system powinien robić (zamiast
„Alu, oprogramuj system do automatycznego zawiadamiania o listach poczty
elektronicznej”). Użyteczne staje się tu
modelowanie biznesowe i systemowe,
za pomocą którego będziemy mogli
przetłumaczyć te potrzeby i właściwości
na specyfikację, którą będzie można projektować, implementować i testować. Tu
również uaktywnia się proces zapewniania jakości, którego celem jest zbadanie
min. spójności, mierzalności i testowalności wymagań.
Powyższe działania w ramach dyscypliny wymagań powinny nam pozwolić zrealizować następujące cele:
• „uzyskać i otrzymać zgodę klientów i innych udziałowców co do tego, co system
powinien robić i dlaczego;
• pomóc twórcom systemu w lepszym
zrozumieniu wymagań stawianych systemowi;
• określić granice systemu;
• stworzyć podstawy planowania technicznych treści iteracji (procesu wytwórczego);
• stworzyć podstawy estymacji kosztów i
czasu budowy systemu;
• określić interfejs użytkownika dla systemu koncentrując się na potrzebach i
celach użytkowników”.
Należy przypomnieć, że istotne jest, aby
zbierane wymagania, a następnie testy
i poszczególne pomiary klasyfikować
konsekwentnie do przyjętego modelu jakości i dokonywać ich analizy i syntezy
poprzez pryzmat celu biznesowego zleceniodawcy.
Dla przykładu, model klasyfikujący atrybuty jakościowe wg RUP, jak i inne opisywane w literaturze modele zwykle jednakowo dokonują pierwotnego podziału
na wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.

Wymagania funkcjonalne
„Wymagania funkcjonalne służą do
opisywania zachowań systemu przez
formułowanie warunków dotyczących
danych wejściowych, które mają być
spełnione.

Wymagania niefunkcjonalne
Aby osiągnąć poziom jakości potrzebny
użytkownikowi końcowemu, trzeba wyposażyć system w spory zestaw właściwości nie wymienionych w wymaganiach
funkcjonalnych dotyczących tego systemu. Aby system takie właściwości uzyskał, musi spełniać jeszcze dodatkowe
wymagania – nazywamy je niefunkcjonalnymi. W ostatecznym rozrachunku są
one pod każdym względem równie ważne dla społeczności użytkowników końcowych, jak wymagania funkcjonalne.
Stosując metodę klasyfikacji FURPS,
można wyróżnić następujące niefunkcjonalne atrybuty jakości:
• użyteczność – wymagania co do użyteczności dotyczą czynników ludzkich:
estetyki, łatwości opanowania, łatwości
używania oraz spójności interfejsu użytkownika, dokumentacji użytkownika i
materiałów szkoleniowych,
• niezawodność – wymagania co do niezawodności dotyczą częstości błędów i
ich dotkliwości, zdolności odnawiania,
przewidywalności i dokładności,
• efektywność – wymagania co do efektywności narzucają warunki na wymagania funkcjonalne – na przykład wymaganie, które określa częstość transakcji,
szybkość, dostępność, czas reakcji, czas
odnowy albo zajętość pamięci, przy której dana czynność będzie musiała być
wykonywana,
• łatwość wspierania (pielęgnowalność)
– wymagania co do łatwości wspierania
dotyczą testowalności, pielęgnowalności
i innych cech niezbędnych, aby system
zachował zdolność do prawidłowej pracy
po oddaniu go do użytku. Te wymagania
są unikatowe w tym sensie, że mogą dotyczyć nie tylko systemu, ale także procesu tworzenia systemu albo rozmaitych
artefaktów procesów.
Wartość tych definicji polega na tym, że
umożliwiają tworzenie szablonów albo
list, ułatwiających formułowanie wyma-

gań i ocenę kompletności, a także prawidłowe rozumienie wyników tej pracy.
Mówiąc inaczej, jeżeli zbadamy wymagania z wszystkich tych kategorii i je zrozumiemy, to będziemy mieli pewność,
że naprawdę podjęliśmy te wymagania,
które mają największe znaczenie, zanim
jeszcze zaczniemy poważnie inwestować w dane przedsięwzięcie.
„System, który nie spełnia wymagań niezawodności lub efektywności wynikających z innych wymagań, jest tak samo
zły jak system, który nie jest w stanie
spełnić jakiegokolwiek zadanego wymagania funkcjonalnego.” [12]

Ocena jakości produktów
Dyscypliną odpowiedzialną za ocenę jakości produktów projektu informatycznego jest testowanie. Stosuje je się w różnych celach zależnych od osiągniętego
poziomu zaawansowania projektu, jego
produktów, włożonego i zaplanowanego
wysiłku.
Zarządzanie, mierzenie i ocena jakości
produktów i procesów powinna być przeprowadzana przez cały cykl życia projektu i modelu inżynierii oprogramowania.
Ocena jakości może być przeprowadzona kiedy wydarzy się jakieś istotne
wydarzenie jak np. nowe, wymagające
natychmiastowej reakcji zagadnienie ryzyka, nowe wymaganie lub kiedy zgodnie z przyjętym modelem i planem projektu ukończono w całości lub częściowo
produkt podlegający testowaniu (zebrano wymagania, przygotowano przypadki
testowe, dokumentację itp.).
Zadaniem testowania nie jest wyłącznie
proste wyszukiwanie błędów. Proces
oceny jakości powinien zapewnić:
• „wykrywanie i dokumentowanie niedostatków zgodnie z kryteriami wystarczająco dobrej jakości”;
• informowanie członków zespołu o postrzeganej jakości oprogramowania;
• potwierdzenie – konkretnymi dowodami – słuszności założeń poczynionych
przy projektowaniu i specyfikowaniu wymagań;
• potwierdzenie, że produkt programowy
działa zgodnie z projektem;
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• potwierdzenie, że wymagania zostały
odpowiednio zaimplementowane. [12]
Zwykle w projektach informatycznych testowanie pochłania od 30-50% łącznych
kosztów tworzenia oprogramowania.
Niestety, w wielu przypadkach przeważa opinia użytkowników mówiąca o tym,
że oprogramowanie w ogólności nie jest
dostatecznie przetestowane.
Ponieważ sposoby, poziomy i zakres
testowania zależy od wielu czynników
(np. typu projektu, zadań, jakie będą
wykonywać wdrożone produkty programowe, technologii, użytych narzędzi), w
niniejszym artykule nie zostaną przedstawione uniwersalne sposoby przeprowadzania czynności testowych. Poniżej
omówione zostały najczęściej spotykane
błędy i przyczyny niskiej efektywności
procesu testowego, których eliminacja
może prowadzić w praktyce do obniżania kosztów testowania i ryzyka wdrożenia oprogramowania niskiej jakości.
Zostały one przedstawione w [11].
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Przede wszystkim należy pamiętać, że
testowanie nie jest pojedynczą czynnością czy etapem działalności, w którym
ocenia się jakość. Aby wypełnić cel informowania na czas twórców o osiąganej
jakości przez oprogramowanie, testowanie musi rozpoczynać się odpowiednio
wcześnie i zarówno dotyczyć wczesnych
prototypów, stabilności i sprawności architektury (jądra systemu), gdy jeszcze
można ją poprawić jak i produktu końcowego, pozwalającego na ocenę jego
gotowości do przekazania klientom.
Zbyt późne rozpoczęcie procesów testowych powoduje zatracenie najważniejszej korzyści płynącej z procesu testowego – szansy na uzyskanie informacji,
czy mamy jeszcze czas, budżet i zasoby
na to, aby jeszcze cokolwiek z tym produktem zrobić.
Testowalność nie jest uwzględniana
w projekcie produktu, w wyniku czego
często wielokrotnie wzrasta złożoność
testowania, następują utrudnienia w automatyzacji lub niemożność wykonania
niektórych testów.
Testowanie jest przeprowadzane bez
jasno sformułowanych metod, zasad,
wskutek czego wyniki zmieniają się
w zależności od przedsięwzięcia, od
przedsiębiorstwa, a efektywność testowania zależy głównie od umiejętności,
pomysłowości i chwilowej dyspozycyj-

ności członków zespołu testowego.
Narzędzia, od których zależy efektywność są albo używane nieskutecznie
albo wcale i dlatego to co wymaga największego wysiłku najczęściej nie zostaje przetestowane. Testy rzadko są
prowadzone automatycznie, najczęściej
bez użycia narzędzi, które pozwalają na
skuteczne zarządzanie zbiorami danych
testowych i wynikami testowania.
Nie jest możliwe całkowite przetestowanie oprogramowania, dlatego strategia
testowania musi być dobierana zarówno
metodycznie jak i doświadczalnie, a wiedza ta powinna podlegać zarządzaniu i
propagowaniu w organizacji.
Bardzo często testowanie ograniczone
jest do sprawdzania i oceniania atrybutów funkcjonalnych jakości, pomijając
równie ważne atrybuty i kryteria użyteczności, efektywności czy niezawodności.
Dla każdego z powyższych wymiarów
jakości (czy wymagań) należy zdefiniować (w zależności od typu projektu) odpowiednio spriorytetyzowane przypadki
testowe, które będą wykonywane na
różnych poziomach procesu testowego
[12].
Wyniki testowania powinny być jak najbardziej obiektywne (mimo subiektywności omawianych definicji jakości), poparte odpowiednimi pomiarami według
uprzednio uzgodnionych, zatwierdzonych metryk odnoszących się zarówno
do produktów jak i procesu.

Podsumowanie
Projekt informatyczny, zarządzanie nim
i zarządzanie jakością to nie sekwencja
poszczególnych sprawdzonych działań, ale skomplikowana sieć aktywności, które prowadzą do powstania wielu
produktów. Transfer wysiłku osób odpowiedzialnych za zapewnianie jakości
z testowania na poprawne zarządzanie
procesem i czynnościami zazębia się z
jakością produktu i bardzo często ogranicza ryzyko powstania produktu złej
jakości. Od początku rozwoju informatyki organizacje poszukiwały i poszukują
wciąż dobrego przepisu gwarantującego
sukces podczas realizacji tego typu projektów. Kontynuując te rozważania, w
następnym artykule z cyklu, postawione
zostanie pytanie „Co to są modele procesów i czy są one nam potrzebne?
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Wprowadzenie
Tematyka niniejszego artykułu porusza
zagadnienie niezwykle szerokie i równocześnie ważne ze względu na jego wpływ
na istniejącą konkurencję na rynku oprogramowania informatycznego. Jakość
oprogramowania jest czynnikiem, który
pozwala na wzmocnienie oraz ugruntowanie jego pozycji wśród wielu podobnych dostępnych na rynku produktów.
Treść artykułu zawiera fragmenty pracy
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dyplomowej opracowanej pod kierunkiem Tomasza Włodarka w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektami Informatycznym” na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Ponieważ nie istnieje jednoznaczna i
przyjęta przez wszystkich definicja jakości, w związku z tym pojęcie jakości oprogramowania jest bardzo subiektywne.
Elementem pozwalającym na bardziej
realistyczną ocenę, jak również monitorowanie wpływu wprowadzanych zmian
w tym zakresie, są metryki jakościowe.
Istnieje wiele metryk definiowanych
przez standardy jakościowe, które mogą
być wykorzystywane na różnym etapie
cyklu życia projektu lub produktu. Jednak niezmiennie pojawia się pytanie jak
rozpocząć stosowanie metryk oraz które
z nich wybrać by osiągnąć zamierzony
cel w odniesieniu do jakości oprogramowania.
Przytaczając słowa Williama A. Fostera: „
Jakość nie jest przypadkiem, jest zawsze
rezultatem wzniosłych zamierzeń, szczerego wysiłku, inteligentnie obranego
kierunku oraz umiejętnego wykonania,
stanowi konsekwencję mądrego wyboru
z wielu alternatyw.”, wspomniany wybór
bez wątpienia może dotyczyć określenia wykorzystywanych metryk. Celem
poniższego artykułu jest przedstawienie
podejścia do tworzenia systemu metryk
oraz omówienie propozycji konkretnych
metryk, które mogą być wykorzystywane w średnich oraz dużych projektach
komercyjnych, tworząc wstępny system

oceny jakości. Dodatkowo, każda z metryk posiada komentarz wynikający z doświadczenia, odnoszący się do praktycznego jej wykorzystania w projektach.
W tym miejscu warto również zauważyć,
że metryki jakości oprogramowania należą do szerszego zakresu metryk i podobnie jak one mogą dotyczyć trzech obszarów: produktu, procesu bądź projektu. W
największym stopniu odnoszą się jednak
do dwóch pierwszych z wymienionych
obszarów [6]. Metryki produktowe pozwalają między innymi na pomiar złożoności oprogramowania, jego wielkości
lub też ilości stworzonej dokumentacji
[7]. Metryki procesowe mogą być wykorzystywane do poprawy produkcji i serwisu oprogramowania [6], oraz wiążą się
z innym czynnościami będącymi nieodłączną częścią cyklu rozwoju oprogramowania [3]. Stworzenie spójnego systemu
metryk jest poważnym wyzwaniem, które
można spróbować uprościć grupując definiowane metryki w sposób zdefiniowany
w standardzie ISO/IEC TR 9126-1:2001
[13]. Wprowadza on podział na metryki
wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wyróżnione kategorie metryk z powodzeniem
wykorzystać można w odniesieniu do
metryk jakościowych fazy realizacji projektu. Metryki przedstawione w dwóch
częściach niniejszego artykułu zostaną
usystematyzowane zgodnie z wymienionymi kategoriami metryk.

Metryki wewnętrzne
Metryki wewnętrzne odnoszą się do do-
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kumentacji, jak również kodu źródłowego, który nie jest uruchamiany. W szczególności metryki te zawierają pomiar
wielkości kodu, jego złożoności oraz
zależności między modułami. Jednym z
narzędzi wykorzystywanym w tej grupie
są inspekcje zarówno kodu jak i dokumentacji [3]. Poza tym, metryki te bazują
również na statycznej analizie kodu, która obecnie przeprowadzana jest głównie
przy użyciu specjalnie przeznaczonych
do tego narzędzi. Monitorowanie wymienionych zagadnień pozwala na wykrycie
potencjalnych błędów oraz problemów w
jak najwcześniejszych fazach projektu.

Metryki wielkości kodu
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Najczęściej rozpoznawanymi pojęciami
w odniesieniu do metryk jakościowych
są metryki rozmiaru produktu - liczba linii
kodu oraz punkty funkcyjne. Przedstawianie podstawowych informacji dotyczących tego zagadnienia jest niezbędne ze
względu na szerokie ich wykorzystanie w
metrykach zewnętrznych, dotyczących
na przykład defektów. Dlatego metrykom
tym poświecony jest osobny podrozdział
pomimo, iż stanowią one metryki analizy
statycznej.
W celu wybrania odpowiedniejszego
sposobu pomiaru wielkości kodu dla
danego projektu informatycznego warto
zapoznać się z ich szczegółowym porównaniem w książce Galorath D.D. oraz
Evans M.W pod tytułem „Software Sizing
, Estimation, and Risk Management” [4].

Metryka LOC
Pomimo, iż ogólna definicja linii kodu
oprogramowania wydaje się prosta, to
jednak metryka LOC jest bardziej złożonym zagadnieniem. Główny problem
z nią związany dotyczy określenia i jasnego zdefiniowania sposobu zliczania
liczby linii kodu, która może być różna
w zależności od przyjętych zasad, jak i
języka kodu dla którego te pomiary są
przeprowadzane [6]. Najważniejszymi
elementami, w odniesieniu do których
należy opracować zasady dotyczące zliczania linii kodu, są [3]:
• puste linie,
• linie komentarzy,
• deklaracje zmiennych,

• linie zawierające kilka oddzielnych instrukcji.

• liczba zewnętrznych zapytań pomnożona przez 4.

Na tej podstawie wyróżnić można dwa
główne typy sposobu pomiaru liczby linii
kodu, którymi są fizyczna oraz logiczna
liczba linii kodu. Fizyczna liczba linii kodu
to każda widoczna linia kodu, na przykład
w wydrukowanym kodzie źródłowym, w
którym nie uwzględnia się komentarzy
oraz pustych linii. Drugi typ pomiaru –
logiczna liczba linii kodu, odnosi się do
pomiaru logicznych, specyficznych dla
danego języka wyrażeń, a zatem opartego na analizie syntaktyki danego języka
oprogramowania. Taki sposób pomiaru
jest zdecydowanie mniej narażony na
różnice wynikające na przykład ze sposobu formatowania kodu [4], w związku
z tym, jest uważany za zdecydowanie
bardziej przydatny przy wykorzystaniu w
metrykach dotyczących jakości oprogramowania [6].

Organizacją zajmującą się definiowaniem standardów dotyczących punktów
funkcyjnych, uwzględniającą w ich zliczaniu czynnik ludzki, jest IPFUG (ang.
International Function Point User’s Group). Obecnie jednak pojawiają się coraz liczniejsze propozycje standardów
umożliwiających automatyczne zliczanie
punktów funkcyjnych. Jednym z nich jest
rozwiązanie proponowane przez CAST,
które w pewnym stopniu wprowadza
ograniczenia do standardu opracowanego przez IPFUG. Ponadto, na przestrzeni lat pojawiły się kolejne metody bazujące na założeniach punktów funkcyjnych.
Przykładem jednej z najmłodszych, w
której w przeciwieństwie do definicji IPFUG, nie tylko wymagania użytkownika
końcowego są wzięte pod uwagę, ale
również punkt widzenia programisty, jest
COSMIC (ang. The Common Software
Measurement International Consortium).

Uwagi:
• Warto podkreślić, że różnice w pomiarze wielkości produktu w zależności od
przyjętych zasad mogą sięgać aż do
500% otrzymanej wartości [2].
• Szerszy opis dotyczący zagadnienia
pomiaru linii kodu jest dostępny w wielu
publikacjach [1], [2], [3], [4], [6].

Metryka punktów funkcyjnych
Punkt funkcyjny jest metryką złożoności
oprogramowania podawaną jako liczba
bezwymiarowa określająca efektywną,
względną miarę wartości funkcji oferowanej przez program użytkownikowi. Metryka ta została wprowadzona w połowie lat
siedemdziesiątych przez pracowników
firmy IBM [6]. Rozwiązanie to bazuje na
funkcjonalnym rozmiarze kodu, który obliczany jest na podstawie średniej ważonej dla pięciu podstawowych komponentów aplikacji [6]:

Uwagi:
• Niewątpliwą zaletą zliczania punktów
funkcyjnych dla oprogramowania jest ich
niezależność od języka programowania,
gdyż bazuje ona głównie na specyfikacji
tworzonego oprogramowania
• Sposób obliczania metryki jest skomplikowany, w związku z tym konieczne
jest zapewnienie doświadczonych osób
odpowiedzialnych za określanie liczby
punktów funkcyjnych dla danego oprogramowania [4].

Metryki zautomatyzowanej statycznej
analizy kodu

• liczba wejść zewnętrznych pomnożona
przez 4,

Analiza statyczna kodu przeprowadzana
jest bez wykonywania badanego oprogramowania i ma na celu wykrycie defektu w kodzie źródłowym oprogramowania
lub w modelach oprogramowania. Ogólnie narzędzia do statycznej analizy kodu
pozwalają na znalezienie między innymi
następujących rodzajów błędów [14]:

• liczba wyjść zewnętrznych pomnożona
przez 5,

• odwołanie się do zmiennej z nieokreśloną wartością,

• liczba wewnętrznych plików logicznych
pomnożona przez 10,

• niespójny interfejs pomiędzy modułami,

• liczba zewnętrznych plików interfejsu
pomnożona przez 7,

• zmienne, których nigdy nie użyto,
• nieosiągalny (martwy) kod,
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• naruszenie standardów programowania,
• słabe punkty bezpieczeństwa,
• błędy składni kodu i modeli oprogramowania,
• pomiary złożoności kodu.
Tradycyjne podejście w odniesieniu do
metryk jakości analizy statycznej odnosi się najczęściej do omówionych już
metryk dotyczących rozmiaru produktu
oraz jego złożoności. Złożoność w najprostszy sposób można wytłumaczyć
jako stopień skomplikowania kodu. Najbardziej rozpowszechnione jest pojęcie
złożoności cyklomatycznej opracowane
w roku 1976 przez McCabe’a.

Rysunek 1 Trend liczby defektów ze zautomatyzowanej analizy
statycznej kodu.

Innym rodzajem metryk analizy statycznej związanych z zastosowaniem języków obiektowych, są metryki obiektowe.
W obu przypadkach manualne wykonywanie obliczeń jest zadaniem skomplikowanym oraz czasochłonnym. W związku
z tym warto zwrócić uwagę, że analiza
statyczna kodu znajduje dziś wsparcie
wśród licznych zautomatyzowanych narzędzi, takich jak na przykład FindBugs,
Yasca, Coverity, Checkstyle oraz Clang.
Wykorzystanie dostępnych rozwiązań
pozwala na stosunkowo łatwe włączenie
ich w proces tworzenia oprogramowania
oraz zdefiniowania metryki bazującej na
otrzymywanych wynikach.
W jaki zatem sposób poradzić sobie
z dużą ilością danych generowanych
przez te narzędzia? Jednym z możliwych
rozwiązań pozwalających na śledzenie
ilości pojawiających się defektów jest pogrupowanie zwracanych błędów na klasy ważności. Przykładowy podział może
obejmować 3 poziomy, z których poziom
1 to błędy wymagające natychmiastowego usunięcia, błędy zakwalifikowane
jako poziom 2 powinny być na bieżąco
kontrolowane (głównie ich liczba), natomiast błędy poziomu 3 powinny być
stopniowo w sposób zaplanowany w projekcie usuwane. Rozwiązanie to może
zostać zautomatyzowane, a wyniki reprezentowane w postaci wykresu przedstawionego na rysunku 1, powinny być
raportowane z określoną na przykład,
cotygodniową częstotliwością.
Opisaną metrykę w przypadku języków
obiektowych można nieco rozbudować
poprzez raportowanie ilości błędów określonej kategorii w odniesieniu do klasy
lub też modułu. Przykład takiej metryki
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Rysunek 2 Wykres liczby defektów określonego poziomu ważności,
przypadający na dany moduł. Dane dla jednego tygodnia.
przedstawia rysunek 2.

Uwagi:
• Elementem, który wymaga głębszego
przemyślenia jest konkretny moment
uruchamiania narzędzia do analizy
statycznej kodu. Uruchomienie może
być wykonywane na ostatniej bieżącej,
wspólnej dla projektu wersji oprogramowania, jednak wtedy wszelkie zmiany w
kodzie przy założeniu, że istnieje wdrożony proces zarządzania konfiguracją
musi odbywać się na podstawie zgłoszenia raportu defektu. W związku z
tym, dobrym rozwiązaniem jest, by sami
programiści mieli możliwość na swoich
wersjach oprogramowania uruchamiania
i poprawiania znalezionych defektów.
• Oferowane narzędzia generują znaczą-

cą liczbę ostrzeżeń oraz mają możliwość
znajdowania wielu defektów. Część z
nich może nie być uznawana w projekcie
jako wymagająca poprawy. W związku z
tym, w dużych projektach, z organizacyjnego punktu widzenia, dobrze jest wyznaczyć osobę, która będzie zajmowała
się prowadzeniem listy z oficjalnie wykluczonymi ze śledzenia błędami, oraz jeśli to możliwe będzie odpowiedzialna za
konfigurację narzędzia pod tym kątem.
• Niezwykle przydatnym elementem wykresu pozwalającym na bardziej adekwatną analizę jest ilość usuniętych
defektów, gdyż obrazuje zakres prac wykonywanych w celu ich wyeliminowania.
Należy podkreślić, iż może się zdarzyć,
że poziom ilości defektów będzie stały,
jednak jego przyczyną będzie stały napływ nowych defektów. Trend ten bez zastosowania proponowanego rozwiązania
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mógłby być zdecydowanie trudniejszy do
zaobserwowania.

Metryki inspekcji kodu i dokumentów
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Pojęcie inspekcji rozumiane jest jako
formalny, rygorystyczny oraz dogłębny
przegląd kodu lub dokumentacji w celu
zidentyfikowania problemu na najwcześniejszym z możliwych etapów jego
wprowadzenia [9]. Proces inspekcji po
raz pierwszy opisany został przez Michaela Fagana [9]. Obecnie pomimo,
iż każda z organizacji posiada własne
jego opracowanie w postaci zatwierdzonego procesu zawierającego opis
ról i odpowiedzialności, charakterystykę
samego spotkania (czas trwania, liczbę
uczestników) oraz sposób kontrolowania
wprowadzania zmian, to wdrożony proces jest nadal zdecydowanie zbliżony do
jego pierwotnej wersji [9]. Ogólnie, niezwykle ważne jest, aby element poddany inspekcji był rozpropagowany przed
spotkaniem, wśród wyznaczonej grupy
osób, w której każdy pełni określoną
rolę. Spotkanie prowadzone jest przez
wyznaczoną osobę, nie będącą autorem dokumentu lub kodu - moderatora.
Ponadto, wymogiem inspekcji jest stworzenie raportu z inspekcji, na podstawie
którego następuje formalna weryfikacja
wprowadzonych poprawek [14]. Raport z
inspekcji powinien zawierać wymienione
poniżej informacje, będące zarazem bezpośrednimi metrykami przeprowadzonej
inspekcji [10]:
• Rozmiar przeglądanego materiału LOC (ang. Line of Codes) lub LOT (ang.
Line of Text).
• Liczba inspektorów.
• Czas przygotowania do inspekcji.
• Długość inspekcji.

fakt, że wysoka jakość inspekcji przekłada się na liczbę defektów rozumianą również jako jakość tworzonego produktu. Z
pewnością niezwykle trudno osiągnąć
jest najwyższy poziom użyteczności inspekcji, jednak zastosowanie metryk z
nią związanych może stać się podstawą
do wprowadzania poprawek w procesie
jej dotyczącym.

Uwagi:
• Elementem, który może ułatwić przeprowadzanie efektywnych inspekcji jest
określenie w procesie inspekcji liczby linii kodu lub linii tekstu, jaki przypada na
godzinę formalnego przeglądu.
• Należy pamiętać, że w przypadku wykorzystania inspekcji ponosi się również
koszty, które powinny być adekwatne do
osiąganych z niej korzyści. Dodatkowo
problematyczne może być utrzymanie
dyscypliny oraz skuteczności inspekcji, w związku z tym niezbędna wydaje
się nie tylko kontrola wyników inspekcji,
ale również samego procesu inspekcji,
która może bazować na bezpośrednich
metrykach z raportu inspekcji lub też, na
przykład, metrykach przygotowania do
inspekcji oraz metrykach znajdowania
defektów, przedstawionych w dalszej
części pracy.
• Uzupełnieniem procesu inspekcji lub
też alternatywną propozycją dla niewielkich projektów mogą być koleżeńskie
przeglądy, podczas których programista
prosi innego programistę o przejrzenie
stworzonego kodu, lub koncepcja programowania w parach, w której jeden z
programistów programuje, a drugi na bieżąco sprawdza poprawność tworzonego
kodu. Warto zauważyć jednak, że taki
sposób sprawdzenia kodu może nie być
w wystarczającym stopniu szczegółowy
oraz w sposób pobieżny może odnosić
się do architektury tworzonego systemu.

• Liczba znalezionych defektów.
Inspekcje uznawane są za jedne z najbardziej efektywnych metod wykrywania
defektów. Dodatkowym ich atutem jest
aspekt psychologiczny oraz edukacyjny. Uczestnicy inspekcji starają się w
przyszłości unikać popełniania podobnych błędów [5]. Należy również dodać,
że statystyki wskazują, iż wydajność
inspekcji w odniesieniu do wszystkich
znajdowanych defektów może wahać
się w przedziale od 50% do 90% [5]. W
związku z tym, oczywistym wydaje się

Metryki przygotowania do inspekcji
1. Szybkość przygotowania (ang. Preparation rate) – sumaryczna liczba godzin przygotowania do każdej godziny
inspekcji.
W przypadku większej liczby inspekcji
dotyczących tego samego fragmentu
kodu lub dokumentu można wykorzystać
metrykę uśrednioną dla powyżej wyliczonych wartości.

2. Średnia szybkość przygotowania
(ang. Average preparation rate)
Uwagi:
• Celem wymienionych metryk jest ocena
jakości przeprowadzanych inspekcji.
• Źródła sugerują, że wartość szybkości
przygotowania powinna znajdować się
pomiędzy 1.25 – 1.4 [10]. Wartości odbiegające od tego przedziału w przypadku gdy są znacząco mniejsze wskazywać
mogą na zbyt powierzchowne przygotowanie do inspekcji. Jednak wyniki te powinny być rozpatrywane całościowo w
odniesieniu do innych wyników metryk
inspekcji.
• Należy zwrócić uwagę, że w przypadku
gdy długość inspekcji będzie stosunkowo krótka, ze względu na wysoką jakość
podlegającego inspekcji elementu, wówczas wynik metryki będzie wskazywał na
potencjalne problemy przy faktycznym
ich braku. Niemniej takie sytuacje mogą
być wyjaśnione przy bliższej analizie
przyczyn otrzymanych wartości.

Metryki znajdowania defektów
3. Współczynnik znajdowania defektów (ang. Defect finding rate) – jest
określony przez liczbę defektów znalezioną w trakcie godziny inspekcji.
Analogicznie jak w przypadku metryki
szybkości przygotowania również dla
współczynnika znajdowania defektów
można określić średni współczynnik
znajdowania defektów będący średnią
arytmetyczną ze współczynników znajdowania defektów.
4. Średni współczynnik znajdowania
defektów (ang. Average defect finding
rate)

Uwagi:
• Wartości oczekiwane dla współczynnika znajdowania defektów mogą zostać
oszacowane w odniesieniu do danych
historycznych oraz po głębszej analizie
ilości znalezionych defektów w dalszych
fazach projektu. Ogólnie udowodnione
zostało, że im wcześniej wykryty zostanie defekt, tym koszt jego naprawy jest
niższy dla projektu [8].
• Należy zauważyć, że bez wątpienia me-
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tryki te mogą świadczyć o efektywności
przeprowadzanej inspekcji. W przypadku klasyfikacji znajdowanych defektów,
metrykę tę można odnieść jedynie do
defektów zakwalifikowanych jako najpoważniejsze, główne (ang. Major defects),
pomijając w ten sposób mniej znaczące
uwagi, jak na przykład te, które mogą być
zakwalifikowane jako komentarze.

mentu, wyniki metryki wskazywać mogą
na nieprawidłowości w tym obszarze.

• Podobnie jak w przypadku poprzednich
przedstawionych metryk, w przypadku
inspekcji dotyczącej wysokiej jakości ele-

Metryki ponownej inspekcji

5. Wysiłek znajdowania defektów (ang.
Defect finding effort) – jest określony
przez liczbę znalezionych defektów w
odniesieniu do KLOC (1000 linii kodu):

6.Współczynnik ponownej inspekcji

(ang. Reinspection rate) – określa procent inspekcji wymagających ponownej
inspekcji.

Uwagi:
• Metryka ta jest niezwykle przydatna do
określania jakości przeprowadzanych inspekcji.
• Elementem, który również może być interesujący jest liczba przeprowadzanych
ponownych inspekcji dla tego samego
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dokumentu lub kodu. Dane te można
pozyskać na podstawie rewizji inspekcji,
która powinna być dodana do raportu z
inspekcji.
• Oczekiwana wartość dla tej metryki powinna dążyć do zera, a w idealnym przypadku wynosić 0%. Należy zauważyć, że
decyzja o konieczności ponownej inspekcji może bazować na pierwszej z przedstawionych w tym podrozdziale metryk
dotyczącej przygotowania do inspekcji.
Wskaźnikiem do ponownej inspekcji dokumentu może być również wynik metryki wysiłku znajdowania defektu mniejszy
niż 0.25 błędów na stronę, scharakteryzowanych jako główne. [10].

Podsumowanie
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W tym miejscu pojawia się pytanie, czy
temat metryk wewnętrznych został wyczerpany? Odpowiedź może być tylko
negatywna, nie było to też celem tego
opracowania. Jednak przedstawione
zostały w nim wybrane, przydatne oraz
stosunkowe proste do wdrożenia metryki
wewnętrzne jakości oprogramowania , a
także zaakcentowane zostały dwa kluczowe obszary, które powinny podlegać
monitorowaniu w celu osiągnięcia wysokiej jakości produktu końcowego – analiza statyczna kodu oraz inspekcje kodu,
jak również tworzonej dokumentacji.
Należy tu podkreślić, że w wielu przypadkach stosowanie metryk może wydawać się zbyt kosztowne, zwłaszcza
w odniesieniu do metryk inspekcji. Rozwiązaniem, które może w dłuższej perspektywie obniżyć koszty, jak również
w znaczący sposób ułatwić pracę osobom biorącym udział w inspekcjach oraz
umożliwić automatyzacje zbierania danych do obliczania metryk jest zastosowanie webowej aplikacji do przechowywania tworzonych raportów z inspekcji.
Niejednokrotnie oczekuje się, że metryki
będą nie tylko wiarygodnym elementem
służącym do podejmowania decyzji, wyznaczania trendów oraz pozwalającym
na określenie obszarów wymagających
poprawy [12], ale również będą wspomagać [11]:
• monitorowanie wymagań jakościowych,
• przewidywanie niezbędnych zasobów,
• nadzorowanie postępu prac,

• zrozumienie poniesionych kosztów zawiązanych z jakością.
Wymienione oczekiwania zostaną spełnione jedynie w przypadku metryk poprawnie dobranych i zdefiniowanych,
jak również odpowiednio włączonych w
całościowy proces zarządzania jakością,
jak również tworzących wielopłaszczyznowy, spójny system oceny. W przypadku omawianego zagadnienia, aby takie
spojrzenie było możliwe, w drugiej części
artykułu omówione zostaną metryki zewnętrzne.

Linki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_funkcyjny
----------------------------------------------------http://www.ifpug.org/
----------------------------------------------------http://www.castsoftware.com/Product/
Automated-Function-Points.aspx
----------------------------------------------------http://www.pomoce.info/pjwstk/sem7/
ZPR/prezentacje/ZPR%20Mierzenie%20zlozonosci%20oprogramowania.
ppt
-----------------------------------------------------http://www.cosmicon.com/
----------------------------------------------------http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclomatic_
complexity
----------------------------------------------------http://it.toolbox.com/blogs/enterprisesolutions/sample-inspectionreview-metrics-13640
----------------------------------------------------http://en.wikipedia.org/wiki/Pair_programming
-----------------------------------------------------
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Strategie testowania i
jakości Agile: dyscyplina ponad retoryką
Cześć I z IV: Zwinne tworzenie
oprogramowania
basic
intermediate
advanced
O autorze:
W lipcu 2006 r.
Scott
dołączył
do zespołu IBM
w Kanadzie jako
Główny Metodolog Agile i Lean
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Scott pracuje dla
klientów IBM, w szczególności w obszarach coachingu i usprawniania procesów
wytwórczych w IT. Scott pracuje w przemyśle IT od połowy lat 80-tych, a z technologią obiektową od wczesnych lat 90tych. Napisał kilka książek i white papers
traktujących o obiektowym wytwarzaniu
oprogramowania, procesie oprogramowania, Modelu Skalowania Agile (ASM),
Wytwarzaniu Agile Kierowanym Modelem (AMDD), Technikach Baz Danych
Agile, Agile UP (ang. Unified Process).
Przemawiał na wielu konferencjach na
całym świecie.
Kontakt: Scott_Ambler@ca.ibm.com
twitter: http://twitter.com/scottwambler

Wprowadzenie
Lubimy mówić, że developerzy Agile są
„zarażeni jakością” i w wielu aspektach
jest to prawdą. Praktycy Agile, przynajmniej ci zdyscyplinowani, mają skłon-

Autor: Scott Ambler

ność do walidowania swojej pracy na
miarę swoich możliwości. W wyniku tego
znajdują sposoby na włączenie tak wielu
technik testowania i zapewnienia jakości
do swoich praktyk zawodowych, jak to
możliwe. Niniejszy artykuł opisuje techniki i filozofię, które zdyscyplinowani developerzy Agile stosują w praktyce, umieszczając je w kontekście zwinnego cyklu
życia wytwarzania oprogramowania.

Niniejszy artykuł dzieli się na następujące tematy:
• Zwinne tworzenie oprogramowania
• Definiowanie Agile
• Cykl życia rozwijania systemu Agile
• Tradycyjny cykl życia rozwijania
systemu
• W jaki sposób Agile jest inne?
• Porównanie Agile i podejść tradycyjnych

Zwinne tworzenie oprogramowania
Niniejszy rozdział stanowi krótkie wprowadzenie do zwinnego tworzenia oprogramowania. Jest podzielony na następujące sekcje:
• Definiowanie Agile
• Cykl życia wytwarzania systemu wg
Agile
• Tradycyjny cykl życia wytwarzania systemu

• W jaki sposób Agile jest inne?
• Porównanie podejść Agile i tradycyjnego

Definiowanie Agile
Jedną z frustracji, jakie dręczą wielu nowych ludzi w Agile, jest to, że nie ma żadnej oficjalnej definicji zwinnego wytwarzania oprogramowania, mimo, że wielu
wskaże na wartości i zasady Manifestu
Agile. Powiedziawszy to, moją definicją
zdyscyplinowanego wytwarzania oprogramowania Agile jest:
Iteracyjne i przyrostowe (ewolucyjne) podejście do wytwarzania oprogramowania,
wykonywane w ścisłej współpracy przez
samoorganizujące się zespoły wewnątrz
efektywnego środowiska zarządczego, z
tylko taką ilością „ceremonii”, by wytworzyć wysokiej jakości oprogramowanie w
efektywny pod względem kosztu i czasu
sposób, które spełnia zmieniające się potrzeby udziałowców.
Oto kryteria, których szukam by określić,
czy zespół realizuje podejście zdyscyplinowane do wytwarzania Agile. Po pierwsze, czy zespół wykonuje developerskie
testy regresji, lub nawet lepiej – stosuje w
wytwarzaniu podejście kierowane testami? Po drugie, czy udziałowcy są czynnymi uczestnikami w wytwarzaniu? Po
trzecie, czy zespół produkuje wysokiej
jakości, działające oprogramowanie w regularnych odstępach czasu? Po czwarte,
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czy zespół ściśle ze sobą współpracuje,
w samoorganizujący się sposób w ramach efektywnego środowiska zarządczego? Po piąte, czy doskonali on swoje
podejście podczas trwania projektu?

Cykl życia wytwarzania systemu Agile
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Aby naprawdę zrozumieć strategie testowania i jakości Agile, musimy zrozumieć,
jak wpasowują się one do całego cyklu
życia wytwarzania systemu (SDLC). Rysunek 1 prezentuje wysokopoziomowy
widok na cykl życia wytwarzania Agile,
pokazując, że projekty Agile są organizowane w serie bloków czasowych (ang.
time boxes) zwanych iteracjami (w metodologii Scrum nazywają się one „Sprinty”
i niektórzy traktują je jak cykle). Mimo, że
wielu ludzi powie , że cykl życia Agile jest
iteracyjny, to nie jest do końca prawdą –
możemy zobaczyć, że tak naprawdę jest
seryjny w dużych, a iteracyjnych w małych projektach. Aspekt seryjności bierze
się z faktu, że istnieją co najmniej 3 różne
rodzaje iteracji: iteracje inicjacyjne (jasny
zielony), iteracje konstrukcyjne (jasny
niebieski) i iteracje wydań (niebieski) –
gdzie natura pracy, którą wykonujesz jest
inna. Implikacją tego jest, że nasze podejście do testowania/walidacji również
różni się w zależności od tego, w którym
miejscu cyklu życia się znajdujemy. Skutkiem jest to, iż ważne jest, by zrozumieć
każdą z wysokopoziomowych czynności
wskazanych w tym cyklu życia:
Iteracja 0. Celem tej iteracji, lub tych
iteracji w złożonych projektach, jest zainicjowanie projektu. Będziemy wykonywać określanie wstępnej wizji wymagań,
wstępnej wizji architektury, rozpoczniemy
identyfikację i organizowanie zespołu developerskiego, dojdziemy do pewnego
rodzaju zbieżności udziałowców zgodnie
z celem (celami) projektu, będziemy zdobywać fundusze i wsparcie dla projektu.
Czynności testowania/walidacji obejmują
rozpoczęcie określania środowiska testowego i narzędzi oraz potencjalne recenzowanie dokumentacji wstępnych modeli, planów, wizji czy celów udziałowców.
Iteracje konstrukcyjne. Podczas każdej
iteracji konstrukcyjnej (iteracje od 1 do N
na Rysunku 1), celem jest wytworzenie
oprogramowania potencjalnie gotowego (ang. potentially shippable software).
Zespoły Agile przestrzegają praktyki
priorytetyzowania wymagań – w każdej
iteracji biorą najważniejsze wymagania
z pozostającego stosu zadań (co zespo-

ły Scrum nazywają product backlog) i je
implementują. Zespoły Agile będą przyjmować podejście „zespołu kompletnego”, w którym testerzy należą do zespołu
developerskiego, pracując ramię w ramię
z developerami, by zbudować system. W
swoich pracach testowych skupiają się
często na testowaniu potwierdzającym i
testach regresji wykonywanych przez developera lub – co wydaje się lepsze – na
Wytwarzaniu Kierowanym Testami (ang.
Test-Driven Development (TDD)).
Równoległe testowanie niezależne.
Zdyscyplinowane zespoły Agile w trakcie
całego cyklu życia wykonują ciągłe, równoległe do iteracji konstrukcyjnych, testowanie niezależnie. Celem tej pracy jest
znalezienie defektów, które przeoczył
zespół developerski; często wykonywane są tu wyższe formy testowania, takie
jak testowanie eksploracyjne, testy integracyjne systemu, testy bezpieczeństwa,
użyteczności i tak dalej – które wymagają znaczących umiejętności testerskich,
złożonych narzędzi do testowania i często złożonych środowisk przedprodukcyjnych. Proporcje ludzi z zespołu developerskiego i niezależnych, wspierających
ich testerów, często wynoszą od 10: 1 do
15:1. W większych organizacjach te niezależne zespoły testowe zwykle wspierają kilka zespołów developerskich - tym
samym umożliwiając wykonanie bardziej
wyszukanych testów integracji systemu,
ponieważ łatwiej mogą pracować z wersjami wielu wytwarzanych systemów.
Iteracje wydań. Celem iteracji wydań
(ciemnoniebieskich iteracji “R” na Rysunku 1) jest udane zainstalowanie twojego

systemu na produkcji. W praktyce może
to być dość złożone, włączając w to szkolenia użytkowników końcowych i ludzi
„operacyjnych”, komunikację/marketing
związany z wydaniem produktu; backup
i potencjalne poprawki (jeśli coś pójdzie
źle); wdrożenie pilotowe/stabilizacja systemu; ostateczne tłumaczenie UI oraz
dokumentacji; finalizowanie dokumentacji systemowej i użytkowej; itd. Podczas
iteracji wydania nadal jest nieco testowania na końcu cyklu życia, by upewnić się,
że system jest gotowy na produkcję.

Rysunek 1 Wysoko-poziomowy cykl życia wytwarzania Agile
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Rysunek 2 Szczegółowy SDLC Agile
Rysunek 1 Wysoko-poziomowy cykl życia wytwarzania Agile

Tradycyjny cykl życia wytwarzania
systemu

Rysunek 2 prezentuje szczegółową wersję SDLC, rozwijając detale z Rysunku
1. Rysunek 2 dodaje również nowe fazy,
aby zobrazować pełen cykl życia, od
początku do końca, włącznie z „iteracją
1”, gdzie identyfikujemy potencjalny projekt, fazą produkcji – w której działamy i
wspieramy system po tym, jak już został
wydany oraz fazą spoczynku, w której
całkowicie usuwamy zbędny system z
produkcji.

Rysunek 3 przedstawia Model V wytwarzania oprogramowania, a w zasadzie
bardziej złożoną formę tradycyjnego
modelu wodospadowego. W modelu V,
czynności po lewej stronie diagramu są
walidowane później w cyklu życia poprzez odpowiadające im, zachodzące
później w cyklu życia, aktywności (np.
wymagania są walidowane poprzez testy
akceptacyjne, architektura poprzez testy
integracyjne itd.). Mimo, że to podejście
jest lepsze, niż brak testowania w ogóle,
okazało się bardzo drogie w użyciu z po-

Rysunek 2 Szczegółowy SDLC Agile

Rysunek 3 Seryjny cykl SDLC/Model V Model

wodu kilku problemów systemowych:
Dostarczanie złej funkcjonalności.
Model V promuje podejście, w którym
wymagania są definiowane szczegółowo we wczesnej fazie projektu. Mimo, że
może to być dobrą teorią (zwróćcie uwagę na użycie słowa „może”), w praktyce
okazuje się bardzo kiepskim sposobem
pracy. Takie podejścia: „duże wymagania od początku” (ang. big requirements
up front, BRUF), powodują znaczące
straty, ponieważ w najlepszym wypadku
zespół projektowy będzie tworzył coś
pod specyfikację, zamiast czegoś, czego
naprawdę potrzebują udziałowcy.
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Tworzenie kruchego projektu. Podobnie – mimo, że w teorii dobrym pomysłem może być obmyślanie szczegółów
architektury/projektu na początku, w rzeczywistości kończymy na podejmowaniu,
a następnie zatwierdzaniu technicznych
decyzji za wcześnie – kiedy jest dostępna najmniejsza ilość informacji (podczas
faz architektury/projektu podejmujemy
decyzje oparte na tym, co jak masz nadzieję będzie działać, w przeciwieństwie
do tego, o czym wiemy, że będzie działać – w oparciu o aktualnie działające
oprogramowanie).

Zwiększony czas do dostarczenia wartości. Model V wydłuża ilość czasu, jaki
zabiera dostarczenie funkcjonalności
na produkcję, poprzez zwiększoną biurokrację i czas oczekiwania. To z kolei
zmniejsza możliwe korzyści i wartość
zysku (ang. net present value (NPV))
uzyskaną przez dostawę.

Przekazywanie [produktów] powoduje defekty. Za każdym razem, kiedy
musisz przekazać coś pomiędzy dwoma
grupami ludzi, z powodu nieporozumień
do produktu będą wkradać się defekty.
Mimo, że ten problem może być częściowo złagodzony przez przeglądy, okazuje się to być kosztowne porównując do
bardziej zwinnych podejść, takich jak
non-solo development (od redakcji: podejścia non-solo to np. programowanie
parami w XP, czy Zwinne modelowanie z
innymi (ang. Agile Modeling Model With
Others)).

Tradycyjny profesjonaliści testowania,
którzy robią ruch w kierunku wytwarzania
Agile, mogą uznać następujące aspekty
zwinnego rozwijania za zdecydowanie
różne od tego, co zwykli robić:

Drogie naprawianie defektów. Im dłuższej trwa cykl informacji zwrotnej, tym
wyższy średni koszt naprawy znalezionego błędu. Podejście V modelu promuje
bardzo długie cykle informacji zwrotnej.

Rysunek 3 Seryjny cykl SDLC/Model V
Model

W jaki sposób Agile jest inne?

Lepsza współpraca. Developerzy Agile
pracują blisko razem, preferując bezpośrednią komunikację, niż wzajemne
przekazywanie sobie dokumentacji. Oni
wiedzą, że dokumentacja jest najmniej
efektywnym sposobem komunikacji pomiędzy ludźmi.
Krótszy cykl pracy. Czas pomiędzy
szczegółowym określeniem wymagań, a
walidowaniem tych wymagań jest teraz
rzędu minut, nie miesięcy czy lat – z powodu zastosowania podejść wytwarzania kierowanego testami (ang. test-dri-

Rysunek 4 Czynniki sukcesu wg paradygmatów (skala od -10 do +10).

ven development), lepszej współpracy
i mniejszego zaufania do tymczasowej
dokumentacji.
Praktycy Agile przyjmują zmianę. Developerzy Agile wolą traktować wymagania jako spriorytetyzowany stos, który
może się zmieniać podczas cyklu życia.
Zmienione wymaganie jest korzyścią
konkurencyjną, jeśli jesteś w stanie je
zaimplementować.
Większa elastyczność wymagana od
testerów. Minęły dni, w którym zespół
developerski przekazywał „kompletną specyfikację”, którą testerzy mogą
znów testować. Wymagania ewoluują
podczas projektu. W sytuacji idealnej
przed wyprodukowaniem kodu, który je
spełnia, pisane są „story test” poziomu
akceptacyjnego, co implikuje, że testy
stają się szczegółowymi specyfikacjami
wymagań.
Większa dyscyplina wymagana od
IT. Jest bardzo łatwo powiedzieć, że
mamy zamiar pracować blisko ze swoimi
udziałowcami, respektować ich decyzje,
produkować potencjalnie gotowe oprogramowanie w regularnych odstępach
czasu i pisać pojedynczy test przez napisaniem takiej ilości kodu produkcyjnego,
który spełni ten test – ale znacznie trudnej rzeczywiście to robić. Wytwarzanie
Agile wymaga o wiele więcej dyscypliny,
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niż tradycyjny development.
Większa odpowiedzialność wymagana od udziałowców. Jedną z implikacji
zastosowania praktyk aktywnego udziału
udziałowców, priorytetyzowanych wymagań i produkowania działającego oprogramowania w regularnych odstępach
jest to, że udziałowcy są teraz rozliczani
za decyzje, które podejmują.
Wymagany większy zakres umiejętności. Bycie tylko testerem, czy tylko
programistą, czy analitykiem, czy tylko…
kimkolwiek, to za mało. Praktycy Agile
odchodzą od Taylorystycznych podejść
tradycyjnego developmentu, które motywują ludzi do stania się specjalistami, a
zamiast tego skłaniają się do wysoce iteracyjnego i kolaboracyjnego podejścia,
które wymaga specjalistów uogólniających (ang. generalizing specjalist) (NIE
ogólnych!)

Porównanie podejść Agile i tradycyjnego
Podejście Agile oferuje wiele korzyści w
stosunku do tradycyjnego modelu V:
Większa zdolność dostarczenia wymaganej funkcjonalności. Zespół Agile
pracuje ściśle ze swoimi udziałowcami,

idealnie przestrzegając praktyki aktywnego udziału udziałowców. Ta praktyka,
w połączeniu z podejściem ewolucyjnym, daje w wyniku większą zdolność
zespołu Agile do zrozumienia a następnie zaimplementowania rzeczywistych
potrzeb ich udziałowców. Rysunek 4
podsumowuje wyniki z Badania Sukcesu Projektu przeprowadzonego w 2008
r. przez Dr. Dobb Journal, pokazując, że
zespoły zwinne są bardziej efektywne w
dostarczaniu pożądanej funkcjonalności,
niż zespoły tradycyjne.
Wyższa jakość. Rysunek 4 pokazuje
też, że podejścia zwinne dają w wyniku
wyższą jakość, niż podejścia tradycyjne,
najprawdopodobniej z powodu zwiększonej współpracy wewnątrz zespołu
oraz wcześniejszego i intensywniejszego testowania podczas cyklu życia.
Ulepszone projekty. Strategie architektury i projektowania Agile są z natury
ewolucyjne – co, w połączeniu z wyższymi poziomami współpracy wykazywanymi przez zespoły zwinne, daje lepsze rezultaty, w porównaniu do podejść
bardziej tradycyjnych. Architektura i projektowanie są tak ważne dla zespołów
Agile, że wykonują te czynności podczas
całego cyklu życia, nie tylko podczas
wczesnych faz cyklu.

Lepsze wskaźniki ekonomiczne. Rysunek 4 pokazuje, że zespoły Agile dają
większy zwrot z inwestycji, niż zespoły
tradycyjne. Wynika to z krótszego cyklu
informacji zwrotnej w podejściach zwinnych, co obniża średni koszt rozwiązywania defektów. Co więcej, ponieważ
zespoły zwinne pracują mądrzej, nie ciężej, często dostarczają funkcjonalność
wcześniej (co Rysunek 4 również obrazuje), tym samym dając krótszy czas do
dostarczenia wartości i większy zysk.
Rysunek 4 Czynniki sukcesu wg paradygmatów (skala od -10 do +10).
W końcu – chciałem jeszcze zaakcentować to, że wyniki pokazane na Rysunku
4 nie są anomalią. Badanie Zastosowania Agile z roku 2008 wykonane przez
DDJ odkryło również, że ludzie wierzą w
to, iż zespoły Agile produkowały wyższą
jakość, niż zespoły tradycyjne, powodując większą satysfakcję udziałowców i
dostarczając wyższe poziomy produktywności.
c.d.n.
W następnym numerze: Strategie testowania i jakości Agile: dyscyplina ponad
retoryką. Cześć I z IV: Strategie wymagań Agile.

Prezent od c0re i BQI Best Quality

Dzięki uprzejmości BQI oraz gasq –
wydawcy magazynu – czytelnicy c0re mają
niepowtarzalną okazję do pobrania najnowszego studium BQI o metodykach Agile.
Wejdź na stronę BQI i użyj podanego niżej
kodu, by pobrać za darmo studium:

http://www.bqi-online.com/en/customer-login

Kod: BQI-2010-CORE-1477

Best Quality Institute (BQI), z siedzibą w Berlinie i Monachium, jest wiodącym instytutem oceniającym i nagradzającym jakość
przedsiębiorstw i pracowników. Nagrody przyznawane przez instytut BQI to:
• Best Quality Award Agile Leadership		

• Best Quality Award Testing Leadership

BQI realizuje specjalistyczne badania i wykonuje modele oceny dla najróżniejszych obszarów działalności. Instytut jest pionierem w dziedzinie standaryzacji oceny jakości oprogramowania i personelu.
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Pierwszy Scrum
basic
intermediate
advanced
O autorze:
Dr Jeff Sutherland jest jednym z
twórców procesu
rozwoju oprogramowania Scrum.
Wraz z Kenem
Schwaberem
uczynił
Scrum
formalnym procesem w OOPSLA’95. Oboje rozszerzyli i
ulepszyli Scrum w wielu organizacjach
wytwarzających oprogramowanie IT.
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Jeff jest wybitnym absolwentem Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych,
posiada stopnie naukowe na Uniwersytecie Stanforda i doktorat z Uniwersytetu Medycznego Colorado. Obecnie jest
Prezesem Scrum Training Institute w
Bostonie i doradcą w OpenView Venture
Partners.
Kontakt:
jeff.sutherland@scruminc.com

Wprowadzenie
Scrum został wypracowany z najlepszych
praktyk w przemyśle samochodowym i
przemyśle produktów konsumpcyjnych w
Easel Corporation w 1993 roku. Historia
pierwszego Scrum była opublikowana
przez Cutter Agile Advisory Service, opisując wnioski na przyszłość (ang. lessons
learned) z pierwszego Scrum [21].
W implementacji Scrum bardzo pomocne jest wsparcie wyższego kierownictwa
- w Easel CEO zgodził się użyć Scrum
pierwszy raz w najbardziej krytycznym
projekcie w firmie. Scrum został zaprojektowany tak, by użyć go w najtrudniejszym projekcie i zamienić tenże projekt w
sukces. To by się nigdy nie zaczęło bez
wsparcia CEO firmy Easel. Jak można
sprzedać Scrum kierownictwu bez żadnego przeszłego doświadczenia lub refe-
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rencji, na których można polegać?
Był rok 1993, gdy praca opublikowana
wcześniej 1986 r. w Harvard Business
Review, autorstwa Takeuchi i Nonaka [1],
połączona z artykułem Copliena dotyczącym developmentu Quattro dla Windows w Borland [2], wyzwoliła pierwsze
codzienne spotkania Scrum i miesięczne
cykle Sprint. Japońskie najlepsze praktyki w rozwijaniu nowych produktów w
Hondzie i Fuji-Xerox przypomniały Takeuichi i Nonace o formacji Scrum w
Rugby. Przekonanie CEO, by zaakceptować nowy proces, którego nigdy wcześniej nie widział, wymagałoby więcej, niż
same te publikacje. Jakie były kluczowe
argumenty?
Dziś są analizy ROI, raporty doświadczeń, historie sukcesów i praktyki Lean
manufacturing umożliwiające stworzenie wciągającego przypadku dla wyboru
Scrum. Jako wiodący japoński przykład
tworzenia “szczupłych” produktów podawana jest Toyota. Wiele publikacji dokumentuje proces Toyoty, który osiągnął
produktywność 4 razy większą i jakość 12
razy lepszą od typowego amerykańskiego konkurenta. To jest to, czego można
oczekiwać od wysokiej jakości wdrożenia
Scrum w rozwijaniu oprogramowania. W
wyniku tego OpenView Ventures Partners poprosili wszystkie zespoły wyższego kierownictwa w swoim portfolio przedsiębiorstw, by zaczęły poznawać Scrum
poprzez czytanie “Toyota Way” [3].

Wytwarzanie zwinne: Wnioski
na przyszłość z pierwszego
Scrum
Wprowadzenie
Scrum dla zespołów tworzenia oprogramowania opracowano w Korporacji Easel
w 1993 r., gdzie stworzyliśmy pierwsze
zorientowane obiektowo narzędzie projektowania i analizy (ang. object-oriented
design and analysis, OOAD), które obejmowało inżynierię czasu przejścia w obie

strony (ang. round-trip). W środowisku
developerskim Smalltalk, kod był generowany automatycznie z narzędzia projektowania graficznego; wszelkie zmiany w kodzie wykonane w zintegrowanym
środowisku developerskim (IDE) były natychmiast odzwierciedlone w projekcie.
Od czasu, gdy produkt został ukierunkowany na programowanie zadaniowe,
spędziliśmy dużo czasu analizując najlepsze praktyki w metodologiach wytwarzania oprogramowania.

Przegląd procesów tworzenia oprogramowania
Uświadomiliśmy sobie, że potrzebowaliśmy procesu wytwarzania, który pasuje do ulepszonej wersji RAD (ang. rapid
application development), gdzie wizualizacja projektu może natychmiast skutkować działającym kodem. To prowadziło
do intensywnego przeglądu zarówno
literatury, jak i prawdziwego doświadczenia liderów setek projektów wytwarzania
oprogramowania.
Istniało kilka kluczowych czynników, które miały wpływ na wprowadzenie Scrum
do Korporacji Easel. “Wicked Problems,
Righteous Solutions” [4] dokonało przeglądu powodów, dla których kaskadowe
podejście do wytwarzania oprogramowania nie działa.
• Wymagania nie są w pełni zrozumiane
zanim projekt się zacznie,
• Użytkownicy wiedzą, czego chcą dopiero po tym, jak zobaczą wstępną wersję
oprogramowania,
• Podczas procesu tworzenia oprogramowania często zmieniają się wymagania,
• Oraz – nowe narzędzia i technologie
powodują, że strategie implementacji
stają się nieprzewidywalne.
DeGrace i Stahl dokonali przeglądu

Inżynieria oprogramowania
modeli wytwarzania oprogramowania
“Wszystko na raz” (ang. „All-at-Once”),
które unikalnie pasują do zorientowanej
obiektowo implementacji oprogramowania i pomagają rozwiązać powyższe wyzwania.
Modele “Wszystko na raz” zakładają,
że tworzenie oprogramowania jest wykonywane poprzez jednoczesną pracę
nad wymaganiami, analizami, projektem,
kodowaniem i testowaniem, następnie
dostarczanie całego systemu na raz.
Najprostszy model „Wszystko na raz”
to tworzenie i dostarczanie aplikacji od
początku do końca przez jednego superprogramistę. Wszystkie aspekty procesu developmentu znajdują się w głowie
jednej osoby. Jest to najszybszy sposób
dostarczenia produktu, który ma dobrą
wewnętrzną spójność architektoniczną i
jest „hakerskim” modelem implementacji.
Na przykład, w projekcie przed pierwszym Scrum, pojedyncza osoba spędziła
2 lata pisząc każdą linię kodu dla obiektowej bazy danych Matisse używanej do
kierowania działaniem elektrowni nuklearnych o wartości 10 miliardów dolarów
na całym świecie.
Przy zachowaniu mniej, niż 50 000 linii
kodu, inżynierowie nuklearni powiedzieli,
że to była najszybsza i najbardziej wiarygodna baza danych, którą kiedykolwiek
zaprojektowano dla elektrowni nuklearnych. Pewien wariant tego podejścia,
nazwany Zespołem Chirurgicznym, który
IBM zaprezentował jako swój najbardziej
produktywny proces wytwarzania oprogramowania, udokumentował Brooks [5].
Podejście Chirurga lub super-programisty
ma fatalną wadę – to, że nawet w dużej
firmie istnieje co najwyżej jedna lub dwie
osoby, które potrafią wykonać ten model. Przykładowo, wiodącemu zespołowi
programistów zabrało lata zrozumienie
pojęciowej elegancji obiektowej technologii serwerów Matisse w takim stopniu,
by móc ją utrzymywać. Model pojedynczego programisty nie skaluje się dobrze
do dużych projektów.
Następnym poziomem developmentu
“Wszystko na raz” jest „skucie razem”
dwóch programistów, jak w programowaniu parami w paradygmacie eXtreme
Programming [6]. Tutaj, dwóch programistów pracujących przy tym samym
terminalu, razem dostarcza komponent
systemu. Wykazano, że daje to lepszy
kod (użyteczność, utrzymywalność, elastyczność, rozszerzalność) szybciej, niż

dwóch programistów pracujących indywidualnie [7]. Wyzwaniem jest osiągnięcie
podobnego efektu produktywności z więcej, niż dwoma osobami. Jaki jest najlepszy sposób pracy z wieloma zespołami
ludzi w dużych projektach oprogramowania?
Nasz skalowalny, oparty o zespoły model “Wszystko na raz” był umotywowany
japońskim podejściem do wytwarzania
nowych produktów. Używaliśmy już podejścia iteracyjnego i przyrostowego do
budowania oprogramowania [8]. Było to
implementowane w wycinkach, w których
na końcu iteracji działał cały kawałek w
pełni zintegrowanej funkcjonalności. To,
co nas intrygowało, to opis Takeuchi’ego i Nonaki procesu budowania zespołu
ustanawiania i zarządzania Scrum [1].
Pomysł stworzenia samoorganizującego
się zespołu, w którym każdy ma ogólny
widok produktu na bazie codziennych
spotkań, wydawał się właściwą koncepcją. To podejście do zarządzania zespołem, które było tak udane w Hondzie,
Canonie i Fujitsu, również pojawiło się w
podejściu myślenia systemowego promowanym przez prof. Senge’a w MIT [9].
Zostaliśmy skłonieni do ustanowienia
pierwszego spotkania Scrum po przeczytaniu publikacji Copliena na temat
tworzenia Quattro Pro dla Windows w
Borlandzie [2]. Zespół Quattro dostarczył
milion linii kodu C++ w 31 miesięcy z zespołem 4-osobowym, który później urósł
do ośmiu osób. To oznacza około 1 000
linii produktowego kodu na osobę tygo-

dniowo, najbardziej produktywny projekt
software’owy, jaki kiedykolwiek udokumentowano. Zespół osiągnął ten poziom produktywności przez intensywną
interakcję w codziennych spotkaniach z
kierownictwem projektu, kierownictwem
produktu, developerami, dokumentalistami i personelem QA (zapewnienia jakości, ang. Quality Assurance).

Dlaczego CEO Easel wspierał pierwszy Scrum
Głównym motywatorem rozpoczęcia
pierwszego Scrum było absolutne zobowiązanie terminu, którego niedotrzymanie mogło zniszczyć firmę. Musieliśmy
zagwarantować dostarczenie innowacyjnego produktu na rynek, który byłby zdolny do szybkiego przystosowania się.
Spotykając się z CEO, wskazałem, że
przez lata otrzymywał on plany poparte
wykresami Gantta. On przyznał, że żaden
plan nigdy nie dostarczył na czas wymaganej funkcjonalności. Wiele opóźnień
było znacznych i dotykało firmę finansowo. Przewidywany dochód z aktualizacji
głównych nowych produktów liczył się w
milionach dolarów, więc opóźnienia kosztowały firmę miliony dochodu każdego
miesiąca. Nie mogliśmy ponownie sobie
pozwolić na opóźnienie dostawy, ponieważ firma mogłaby przynosić straty przez
kwartał lub dłużej i spadki w cenie akcji
byłyby znaczące. Dalej wskazałem, że w
przeszłości nie było dla niego widoczne,
w jakim stanie w połowie projektu znajdo-
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wało się oprogramowanie. Miał wykresy
Gantta i raporty, które wyglądały dobrze
na papierze, ale nigdy nie dostarczyły
oprogramowania na czas. CEO nigdy
nie widział dotrzymania obiecanej daty
dostawy i gorzej – kiedy zwykle odkrywał
rozbieżność, było za późno na aktualizację prognozy dochodu firmy.
Powiedziałem mojemu CEO, że jeśli zaadoptujemy Scrum, będziemy ustalać
cele na początku Sprintu. Odpowiedzialnością zespołu jest dowiedzieć się, w jaki
sposób najlepiej spełnić te cele. Podczas Sprintu nikt nie może przeszkadzać
członkom zespołu. Na końcu Sprintu,
dodałem, będziemy mieć działający kod,
który można zademonstrować, tak więc
będzie mógł widzieć wykonany postęp.
Można zadecydować, by dostarczyć kod
lub produkt w każdej chwili lub zrobić inny
Sprint, by otrzymać więcej funkcjonalności. Widoczny, działający kod daje więcej
pewności, niż obszerna dokumentacja
bez żadnego działającego systemu.
Zgodziliśmy się na ustaloną datę 6 miesięcy i planowaliśmy dla 6 miesięcznych
Sprintów. CEO zgodził się kontynuować
z pierwszym Scrumem wytwarzania
oprogramowania. Decyzja ta zabrała mu
około 60 sekund. Pewnie nie wiedział,
jak dużo z przyszłości światowego tworzenia oprogramowania spoczywało na
tej decyzji!

Podstawy Scrum
Pierwszy Scrum zaczął się od trwającej
pół dnia sesji planistycznej, która nakre-

śliła zbiór cech, które chcieliśmy osiągnąć
w okresie sześciu miesięcy, następnie
podzieliła je na sześć kawałków osiągalnych w 30-dniowych Sprintach. To był
Product Backlog. Dla pierwszego Sprintu
Product Backlog został przekształcony w
zadania developerskie, z których każde
mogło być ukończone w mniej, niż jednym dniu – w pierwszy Sprint Backlog.
Kluczowe do prowadzenia projektu ze
wspólnym dzieleniem się wiedzą są krótkie, codzienne spotkania. W pierwszym
Sprincie używano trzech pytań Scrum.
Co zrobiłeś wczoraj, co będziesz robić
dzisiaj i czy masz jakieś problemy? W
Easel codzienne spotkania były zorganizowane w sposób, który teraz przyjmujemy jako wzór Scrum [10]. To radykalnie
zmieniło naturę procesu wytwarzania
oprogramowania. Pozwoliło to na informowanie o stanie poszczególnych komponentów oprogramowania. W efekcie
zadania, które były planowane do wykonania w ciągu dni, mogły często być wykonane w ciągu godzin - wszystko dzięki
użyciu istniejącego już kodu jako punkt
startowy.
Jednym z najbardziej interesujących efektów Scrum w środowisku wytwarzania
Easel był zaobserwowany efekt “przerywanej równowagi” (ang. punctuated equilibrium). Występuje to w ewolucji biologicznej, kiedy gatunek jest stabilny przez
długie okresy czasu po czym zachodzi
nagły skok zdolności. Podczas tego
długiego okresu wyraźnej stabilności, w
organizacji zachodzi wiele wewnętrznych
zmian, które nie mogą być obserwowane
z zewnątrz. Kiedy wszystkie kawałki są

na miejscu i można zrobić znaczący skok
w funkcjonalności, nagle pojawia się zewnętrzna zmiana. W pełni zintegrowane
środowisko projektowania komponentów
prowadzi do nieoczekiwanej, gwałtownej ewolucji systemu software’owego
z nowo powstałym, przypominającym
uczący się właściwości procesem przerywanej równowagi obserwowanym w
gatunkach biologicznych. Nagłe skoki
w funkcjonalności powodowały szybsze,
niż oczekiwano dostarczenie oprogramowania w pierwszym Scrum [11]. Ten
aspekt samo-organizacji, twórcy Scrum
rozumieją obecnie jako rodzaj Inżynierii
Opartej na Zestawach (ang. Set Based
Engineering) praktykowanej w Toyocie.
Różni developerzy pracowali nad wieloma komponentami systemu i próbowali
rozwijać je tak szybko, jak to możliwe.
Decyzja o tym, jak implementować zadanie z Backlogu Sprintu była opóźniana
do możliwie ostatniego momentu. Wybierano najbardziej rozwinięty komponent w
danym zadaniu, by wchłaniał on nową
funkcjonalność.
To, że każdy członek zespołu co dzień
widzi, co robi każdy inny członek zespołu, spowodowało, że zaczęliśmy otrzymywać informacje od jednego developera, że gdy zmieni kilka linii kodu, może to
wyeliminować kilka dni pracy dla innego
developera. Ten efekt był tak drastyczny, że projekt przyspieszył do punktu, w
którym musiał być opóźniony przez przewagę developerów nad dokumentacją
i inżynierami testów. Taki hiper-produktywny stan zaobserwowano w wielu późniejszych Scrumach, chociaż nigdy nie

Inżynieria oprogramowania
był tak dramatyczny, jak ten pierwszy
w Easel. Była to kombinacja (1) umiejętności zespołu, (2) elastyczności środowiska developerskiego Smalltalk i (3)
sposobu, w jaki podeszliśmy do prototypów produkcyjnych, które ewoluowały
gwałtownie w produkt gotów do dostarczenia.
Przykładowo, kluczem do osiągnięcia
hiper-produktywnego stanu nie był sam
wzór organizacyjny Scrum. Realizowaliśmy stałe testowanie komponentów
w obszarach tematycznych, integrację
pakietów, refactoring wybranych części
systemu i wiele buildów dziennie. Te
czynności stały się kluczowymi cechami
eXtreme Programming [39].
Obecnie włączenie praktyki Inżynierii
Opartej na Zespołach jest postrzegane
jako „sekretny sos” przyspieszający proces. Tak więc nadal wyciągamy wnioski
z pierwszego Scrum. Gdy proces Scrum
łączy się z dobrymi praktykami inżynierskimi i wyszukanym podejściem do
rozwijania produktu, zachodzi magia. Inżynieria Oparta na Zespołach wywołała
przerywaną równowagę i niekontrolowanie szybkie mnożenie się funkcjonalności.
Podczas pierwszego Scrum, każdego
piątku mieliśmy demo i zapraszaliśmy
ekspertów z innych firm, by popatrzyli
na produkt. W wyniku tego nasi developerzy musieli robić demo kolegom w
innych firmach. Był to jeden z najsilniejszych akceleratorów, jaki kiedykolwiek
widziałem w wytwarzaniu oprogramowania. Zewnętrzni eksperci mogliby powiedzieć „To jest do niczego, popatrz na
produkt X Borlanda, żeby zobaczyć, jak
to powinno być zrobione”. Lub „Jak możesz mieć tak głupi błąd, jak ten”?
Następnego tygodnia wszystko byłoby naprawione! Developerzy odmówili
ponownego kłopotania ich w obecności kolegów. Całościowa przejrzystość
osiągana przez Scrum była rozszerzona
poza firmę i czołowi inżynierowie z MIT
oraz Route 128 zorganizowali się samodzielnie, by poddać Scrum intensywnemu użytkowaniu. Dla zespołu Scrum
było to bardzo wymagające. Każdego
tygodnia czuli, że nie są dość dobrzy i
popadali w depresje. Przypominałem
im, że aby osiągnąć światową klasę,
musimy ciągle mierzyć się z porażkami
i je pokonywać. Nauczyliśmy się teraz
od prezesa Toyoty, że taka powtarzalna
porażka, razem z inspekcją i adaptacją

jest fundamentalna praktyką umożliwiającą osobom i zespołom wznieść się na
wyższy poziom praktyki.
Na koniec każdego miesiąca, CEO dostawał swoje demo. Mógł używać tego
oprogramowania samemu i widzieć, jak
się rozwija. Następnie daliśmy to oprogramowanie grupie konsultingowej, by
wykorzystała je w prototypowaniu konsultingowych projektów. To dało nam
niesamowitą ilość informacji zwrotnej
do umieszczenia w Backlogu Produktowym, listę cech pożądanych w oprogramowaniu. Na początku każdego Sprinta,
Backlog Produktowy był re-priorytetyzowany, przed przekształceniem go w zadania developerskie. Zdolność Scrum
do adaptacji umożliwiła CEO i Product
Ownerowi sterować tworzeniem produktu bardziej efektywnie, niż inne techniki
zarządzania projektami.

Wyniki Scrum
CEO widział wyraźny, krok po kroku,
postęp w każdym przyroście i uznał, że
oprogramowanie było gotowe do oddania w piątym przyroście. W niektórych
obszarach miało więcej funkcjonalności,
niż oczekiwano; w innych mniej. Szósty
przyrost był głównie przyrostem pakietowym. W dniu, w którym zaplanowano
dostawę produktu – dostarczyliśmy go.
Daliśmy gwarancję zwrotu pieniędzy,
że to nowe oprogramowanie podwoi
produktywność developera w pierwszym miesiącu używania. Sprzedawało
się dobrze, dopóki rynek Smalltalk nie
zaczął uderzać w ścianę w połowie lat
1990 i stał się modelem dla developmentu Rational Rose. Parę lat później
pierwszy ScrumMaster, John Scumniotales odszedł, by kierować zespołem
developerskim Rational Rose.
Wszyscy zgodzili się, że (1) Scrum mógł
dotrzymać terminu, (2) osiągnięto więcej
funkcjonalności, niż oczekiwano i (3) nigdy nie będzie powrotu do mentalności
typu kaskadowego ponieważ (1) model
kaskadowy nie mógł przewidywać, (2)
nie mógł dostarczać na czas, (3) produkował mniej funkcjonalności na jednostkę czasu developera i (4) satysfakcja użytkownika była koszmarna, kiedy
dostarczano produkt, jako że podejście
kaskadowe nie pozwala na zaangażowanie klienta lub zmiany w specyfikacji
wymagań przez gwałtownie zmieniające
się warunki rynkowe.
W ciągu ostatniej dekady, Scrum roz-

winął się ze skromnych początków do
ruchu angażującego dziesiątki tysięcy
projektów w setkach wiodących firm IT
na całym świecie. Model procesu użyty
w pierwszym Scrumie w 1993 jest ten
sam, jakiego uczą na kursach certyfikacyjnych na ScrumMastera w roku 2007.
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rshriver@dominiondigital.com

Wprowadzenie
W wielu organizacjach Agile za ustalenie priorytetów dla zespołu za pomocą
Backlogu Produktowego odpowiedzialny
jest Właściciel Produktu (ang. Product
Owner ). Czy potrzebne są ulepszenia
do systemów budowanych wewnętrznie,
czy też produktów „z pudełka”, Właściciele Produktu pozyskują informacje
wejściowe od klientów i udziałowców i
tworzą Backlogi Produktowe ze spriorytetyzowanymi cechami (lub historyjkami
użytkowników (ang. User story). Backlogi te zawierają funkcjonalność, która
może być następnie oszacowana przez
developerów i zaplanowana do wydań.
Nie ma nic złego w takim podejściu planowania funkcji jako pierwszych, jednak
zaczynam uważać, że to krótkowzroczne
– nie łączy bowiem równoważnych par
cech jakościowych produktu z jego funkcjonalnością. Obecnie w społeczności

Autor: Ryan Shriver

Agile istnieje tendencja do zbyt szybkiego skupiania się na funkcjonalności
zorientowanej na użytkowniku, zamiast
na tych cechach jakościowych produktu, które mogą dostarczyć udziałowcom
często w krótkim czasie, prawdziwej wartości. Ci Właściciele Produktów, którzy
rozumieją i doceniają cechy jakościowe
produktu mogą nie tylko olśnić klientów,
ale i pomóc im osiągnąć ich organizacyjne cele biznesowe.
Niniejszy artykuł dostarcza wytycznych
postępowym agentom zmian, zainteresowanym dostarczeniem produktów
generujących mierzalną wartość biznesową dla swoich klientów i udziałowców.
Nauczycie się, w jaki sposób cechy jakościowe różnią się od funkcji, jak identyfikować te właściwe, mierzyć je i używać
ulepszeń do kierowania rezultatami biznesowymi. Przy okazji zademonstruję,
jak integrować procesy wytwarzania Agile, takie jak Scrum.

Czym są Cechy Jakościowe
Produktu?
Podczas gdy funkcje opisują co robi product, cechy jakościowe opisują jak dobrze produkt działa. Może to zachodzić
wzdłuż wymiarów technicznych i biznesowych.
• Wymiary techniczne odnoszą się do
tego, jak dobrze system działa, często
określane jest to jako „wymagania niefunkcjonalne”. Popularne wymagania
niefunkcjonalne obejmują dostępność,
czas odpowiedzi, przepustowość, pojemność, bezpieczeństwo, utrzymywalność i
dokładność.
• Wymiary biznesowe odnoszą się do
tego, jak dobrze wartość jest dostarczona
do udziałowców– wyniki biznesowe produktu. Obejmuje to zarówno skierowane

na rynek cechy jakościowe produktu
ważne dla płacących klientów, jak i te,
związane z celami operacyjnymi ważnymi dla sponsorów biznesowych.
Jak długo trwa zapis wydarzenia biznesowego? Jak wiele szkoleń jest wymagane dla nowozatrudnionych? Jak bardzo
nasza efektywność wzrośnie z waszym
produktem? Ten artykuł bada głównie
wymiary biznesowe, ale, jak się przekonacie, koncepcje mogą być zastosowane
także do zagadnień technicznych.

Dlaczego są one ważne?
Na zatłoczonym rynku, na którym konkurenci działają niemal w identyczny
sposób, wyróżniają się te produkty, które
działają na wyższych poziomach jakości.
Mają również tendencję do tego, że są
sprzedawane raczej w oparciu o propozycje ich wartości, niż postrzegane jako
towar, dlatego też dają w efekcie wyższe
zyski sprzedawcy. Działanie na wyższych
poziomach jakości ma również tę korzyść, że jest rozpoznawane jako cecha
lidera na rynku, coś co może tylko wspomóc sprzedaż. Dla oprogramowania pożądanymi cechami jakościowymi są zwykle te kierowane finansami: zwiększenie
zysków i redukcja kosztów. Niektóre
cechy jakościowe produktu mogą mieć
również cele niefinansowe, takie jak satysfakcja klienta, wskaźnik rekomendacji
netto (ang. net promoter score NPS) oraz
morale zespołu. Często te cele niefinansowe są ważnymi, wiodącymi wskaźnikami przyszłych wyników finansowych i
dlatego są ważne do uwzględnienia.
Jedną z organizacji, która w swoim podejściu do wytwarzania produktów kładzie
nacisk na cechy jakościowe produktu,
jest Confirmit. Sprzedają oni oprogramowanie do badań marketingowych i
twierdzą, że podejście skoncentrowane
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na produktach jest jednym z ich kluczowych czynników sukcesu. Inną organizacją, która zdobywa rynek wykorzystując
cechy jakościowe produktu jest Unica,
dostawca oprogramowania marketingowego. Nigdy nie używałem ich produktów, ale myślę, że osiągają dobre wyniki całkiem dobrze wykorzystując cechy
jakościowe produktu dopasowane do
potrzeb ich klientów. Obejmuje to generowanie wyższej sprzedaży, zdobywanie
większej liczby klientów i zmniejszanie
kosztów operacyjnych. Zauważcie, że to
cechy jakościowe produktu nie są cechami (ang. feature) czy funkcjami, są celami biznesowymi klientów: kierownictwa
departamentu marketingu.
Oto grafika z ich strony internetowej prezentująca propozycje wartości ich produktów:

Należałoby też zakroić szerokie poszukiwania i zidentyfikować każdego, na
którego produkt ma wpływ. Często cele
waszych udziałowców tworzą dobre cechy jakościowe produktu! Rodzaje kluczowych udziałowców obejmują:
• Klient – zamawia wasz produkt
• Sponsor biznesowy – finansuje rozwijanie produktu
• Użytkownik – różne role, używa waszego produktu, by wykonać jakieś zadanie
• Operatorzy – dostarczają infrastruktury
i serwisu
• Trenerzy – szkolą nowych użytkowników waszego produktów
Zidentyfikuj Cechy Jakościowe Produktu. Zorganizuj spotkania z pojedynczymi udziałowcami, by poznać ich
wpływ na produkt. Odkryłem, że dobre
pytania pomagające odkryć cechy jakościowe produktu obejmują:
• Z jakich powodów klienci zamówili wasz
produkt?
• Jakie są cele waszych klientów i w jaki
sposób wasz produkt pomoże im je osiągnąć?
• Co oznaczałoby dla was osobiście, dla
organizacji i dla klientów, gdyby <tu należy wstawić nazwę cechy jakościowej
produktu> się polepszył (a)?
Osiągnij porozumienie. Zorganizuj
warsztaty i zaprezentuj kluczowym
udziałowcom informacje, jakie zgromadziłeś. Zachęcaj do dyskusji, ale pracuj
nad osiągnięciem porozumienia w trzech
sprawach:

Unica musi mieć dobre podejście do
marketingu. W czołówce ich „magicznego kwadrantu” wielo-kanałowego zarządzania kampaniami jest Gartner, oprócz
tego także SAS, Teradata, Oracle-Siebel
i inni liderzy przemysłu.

Identyfikacja Właściwych Cech
Jakościowych Produktu
A więc jak identyfikujemy właściwe cechy
jakościowe produktu? Nie wierzę, że istnieje jeden właściwy dla wszystkich sposób, odkryłem jednak, że dla mnie działa
dobrze następujący przepis. Zachęcam
do zbadania, co działa najlepiej dla was:
Zidentyfikuj Udziałowców Produktu.
Dobierzcie się w pary z partnerem i określcie wszystkich możliwych udziałowców
produktu.

• Udziałowiec o najwyższym priorytecie
do obsługi w pierwszej kolejności
• Cechy jakościowe produktu o najwyższym priorytecie do ulepszenia w pierwszej kolejności
• Dostępny budżet czasu i pieniędzy na
następne wydanie
Bądź efektywny jeśli chodzi o czas
udziałowców, ale również elastyczny, by
zbadać określone obszary dla głębszej
dyskusji. Celem jest osiągnięcie porozumienia co do cech jakościowych produktu o najwyższym priorytecie, które
będą ulepszanie w następnej kolejności
– nie zawsze jednak taki priorytet musi
obowiązywać. Będzie jeszcze czas na
ponowną priorytetyzację – w oparciu o
informacje zwrotne; na razie szukamy
tylko punktu startowego do udoskonalenia. Idealnie jest, gdy priorytetyzujemy
wszystkie cechy jakościowe produktu,

ale jeśli nie jest to możliwe, identyfikacja
tej najważniejszej jest lepsza, niż jej brak.
Będziecie również musieli wykonać to
samo ćwiczenie z liderami technicznymi
dla takich cech jakościowych systemu,
jak dostępność i bezpieczeństwo. Dyskusja powinna toczyć się wokół koncepcji
projektowych koniecznych do uniknięcia
pewnych poziomów ograniczeń – idealnie zaś, osiągnąć docelowe poziomy z
zaplanowanymi zasobami. Jeśli nie może
to być wykonane, zespół techniczny jest
odpowiedzialny za przedstawienie alternatywnych poziomów docelowych lub
ograniczeń, które są osiągalne w danym
budżecie i wykorzystać to w przyszłej
edukacji i dyskusji z udziałowcami.
W zależności od zasobów, można to
wykonać po, lub równocześnie z identyfikacją cech jakościowych produktu. Te
spriorytetyzowane cechy jakościowe produktu mogą wchodzić do Backlogu Wyników i służyć jako informacja wejściowa
do zwinnego procesu planowania wydania. By oszacować, jak bardzo te produkty ulepszą się w następnym wydaniu,
trzeba nauczyć się, jak mierzyć cechy
jakościowe produktu.

Mierzalne Cechy Jakościowe
Produktu
Podczas gdy w prostym identyfikowaniu
i priorytetyzowaniu cech jakościowych
produktu jest pewna wartość, głównym
celem jest ich zmierzenie. Dlaczego?
Tom Gilb wyjaśnia to najlepiej:
„Fakt, że możemy ustalać cele liczbowe i je monitorować jest potężny; ale w
rzeczywistości to nie jest główny punkt.
Głównym celem określania liczbowego
jest zmuszenie nas do głębokiego myślenia i rozmowy o tym, co dokładnie mamy
na myśli; tak by inni – później – nie mogli
nas nie zrozumieć”.
Definiowanie mierzalnych poziomów
ulepszenia dla cech jakościowych produktu zmusza nas do otwartej i szczerej
dyskusji z udziałowcami. To zapewnia,
że oczekiwania są dopasowane do tego,
o ile lepiej, szybciej lub doskonalej nowe
wydanie będzie działać z zasobami – lub
jakie dodatkowe zasoby są konieczne,
by osiągnąć pożądane poziomy.
Wolę definiować cechy jakościowe produktu z następującym minimum atrybutów:
• Nazwa – krótki, unikalny identyfikator
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• Skala – co jest mierzone (jednostki)
• Miara – jak jest to mierzone (metoda)
• Cele – docelowe poziomy do osiągnięcia
• Ograniczenia – poziomy, których próbujemy uniknąć
• Punkt odniesienia – obecne lub przeszłe poziomy wydajności
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W celu uzupełnienia szczegółów cech
jakościowych systemu o najwyższym
priorytecie, używam podejścia podobnego do poprzedniego. Wspólnie z moim
partnerem tworzymy szkic oparty na naszej wiedzy a następnie walidujemy go
i wspólnie z udziałowcami uzupełniamy
luki. Następnie gromadzimy udziałowców razem, by zaprezentować informacje
i osiągnąć porozumienie odnośnie każdego atrybutu. W zależności od projektu
możecie odkryć, że aby to wszystko wykonać, bardziej efektywne jest zrobienie
pojedynczego warsztatu. Metoda użyta
do zebrania cech jakościowych produktu nie jest tak ważna, jak zapewnienie,
że informacja jest kompletna i pomiędzy
kluczowymi udziałowcami osiągnięto
porozumienie. Poniższe rysunki przedstawiają przykładową organizację poszukującą sposobu zwiększenia udziału na
rynku, dotacji finansowych i dotacji czasu
wolontariuszy. Niżej znajdują się najważniejsze dla sponsorów biznesowych cechy jakościowe produktu.

Rysunek 2 Z dodaną Skalą i Licznikiem

Rysunek 3 Uzupełniony Celem, Ograniczeniem i Punktem odniesienia
Myślę, że z tych przykładów możecie
zobaczyć, iż cechy jakościowe produktu
mogą być zdefiniowane prosto i treściwie. (Z mojego doświadczenia wynika,
że trzy cechy jakościowe produktu mogą
być umieszczone na jednym slajdzie w
PowerPoincie, a na kartce papieru może
się ich zmieścić nawet dziesięć!).

Planowanie i Raportowanie z
Cechami Jakościowymi Produktu
Rysunek 1 Cechy jakościowe
produktu
Spójrzmy na przykładową cechę jakościową systemu używając tych samych
atrybutów:

Teraz, gdy już wyraziliśmy liczbowo nasze cechy jakościowe produktu, można
je włączyć do czynności planowania i raportowania, takich jak:

Zrównoważona karta wyników – dla
kierownictwa łączenie raportowania cech
jakościowych produktu w karty wyników
może jasno informować o postępie w
najważniejszych cechach jakościowych
produktu względem celów (łącznie z tym,
jakie zasoby były użyte do osiągnięcia
tych rezultatów). Rysunek 3 powyżej pokazuje wizualną reprezentację postępu
w odniesieniu do celów, przydatny do
raportowania do zarządów (lecz często
tekst jest najprostszym i najłatwiejszym
środkiem komunikowania wyników).
Backlog Wyników – w moim ostatnim
artykule (http://www.gantthead.com/content/articles/250408.cfm ) opisałem Właścicieli Produktów używających dodatku
do Scrumowego Backlogu Produktowego o nazwie Backlog Wyników. Pomysł
polega na tym, że tworzy się artefakt do
zarządzania i priorytetyzowania celów
biznesowych, tak by można było zarządzać aktualnymi wynikami biznesowymi
(jako dodatkiem do cech produktu). Koncepcja Backlogu Wyników stosuje się zarówno do cech produktu, jak i systemu,
ponieważ oba rodzaje mierzą wyniki, nie
środki.
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Planowanie wydania – dla Właściciela
Produktu, trenera Agile i dla zespołu; po
tym, jak podczas planowania wydania
ocenicie każdą nową planowaną cechę,
zadajcie sobie pytanie:

projektów zostałyby zaimplementowane.
Przykład tego, jak można to połączyć
ze Scrum, znajduje się w moim artykule
„Mierzalne wartości z Agile”.

• Którą z naszych najważniejszych cech
jakościowych produktu ta cecha ulepszy?

Dostarczaj, Przeglądaj, Dostosowuj i Powtarzaj

• Czy ta cecha sama w sobie zbliży nas
do docelowego poziomu wydajności czy
musimy rozważyć również dodatkowe lub
alternatywne cechy?

Podczas gdy wiele w tym artykule dotyczyło planowania, pozostaje jeszcze wykonanie, które musi być przeprowadzone
dobrze, by osiągnąć założone rezultaty.
Nie przeoczyłem tego aspektu, nauczyłem się, że dobrze wyszkolone zespoły
Agile mogą relatywnie szybko zacząć
dostarczać oprogramowanie w częstych
cyklach. Ponieważ wiem z doświadczenia
z pierwszej ręki, że dostarczenie oprogramowania samo w sobie jest wymagające,
odkryłem, że większość organizacji Agile
uczy się, jak to dobrze robić na początku ,
ale wciąż zmaga się ze zrozumieniem, jak
to dobrze robić przez lata!

• Jaki procent naszych zasobów (czasu i
pieniędzy) zabierze implementacja tej cechy (i co pozostanie na ulepszenie innych
poziomów jakości)?
Mimo że te pytania mogą działać na poziomie user story, odkryłem, że warto pracować najpierw na poziomie cech, przed
rozbiciem ich na user story. Jeśli cecha
ma pozytywny wpływ na cechy jakościowe produktu, wtedy składowe user story
– również.
Decyzje wartościowe – czasem określane jako tabela estymacji wpływu czy
tabela decyzji wartościowych pomaga w
podejmowaniu decyzji poprzez ocenę,
jak środki (takie jak koncepcje projektów
technicznych, cechy czy projekty) wpływają na wyniki (takie jak cechy jakościowe
produktu czy cele biznesowe), używając
pewnego procentu zaplanowanych zasobów (Rysunek 4). Wynikiem jest stosunek
korzyść-koszt, który określa dostarczony
zysk. Dodatkowo, poprzez zsumowanie wpływów możemy zobaczyć przewidywane ogólne wpływy, jeśli koncepcje

Ważne jest przeglądanie postępu wobec
celów w kluczowych milestone’ach, takich,
jak każde wydanie lub miesięczne, czy
kwartalne spotkania. Przykładajcie specjalną uwagę do zasobów koniecznych do
osiągnięcia poziomów wydajności. Czy to
odkrywa nowe postrzeganie? Czy to ustanawia (lub kasuje) oczekiwania względem
tego, co jest realistycznie osiągalne w
przyszłości? Jeśli zespół techniczny był
ostatnimi czasy zbyt pewny siebie, teraz
może być czas na obniżenie poziomów
docelowych lub zwiększenie budżetu w
celu osiągnięcia docelowych poziomów.
To są świetne tematy do dyskusji. Pamiętajcie: celem jest ciągle ulepszać i dosto-

sowywać w miarę, jak posuwacie się do
przodu, dokonywać przeglądu w odpowiednich momentach, by podejmować
świadome decyzje.
To, jak to działa w jednej szczególnej organizacji będzie się różniło od innej, ale
ważnym punktem jest wykonywanie tego
powtarzalnie, by uzyskać korzyści z uczenia się i ciągłego ulepszania.

Podsumowanie
Dowiedzieliśmy się dziś, czym są cechy
jakościowe produktu, dlaczego są one
ważne i jak je zwięźle identyfikować, priorytetyzować i wyrażać liczbowo. Dowiedzieliśmy się, jak podejmować bardziej
świadome decyzje na podstawie liczb i
komunikować wyniki udziałowcom.
Wspólnie te techniki tworzą podstawę podejścia do wytwarzania opartego na cechach jakościowych produktu, które może
być wdrożone w developerskich zespołach
Agile. To podejście może pomóc waszym
zwinnym zespołom skupić się na tym, co
najważniejsze dla udziałowców, używając
jasnym terminów i liczb zrozumiałych dla
wszystkich. Wynik jest typu wygrana-wygrana: udziałowcy otrzymują mierzalne
wyniki dla swoich najwyższych priorytetów a zespół ma satysfakcję wiedząc, że
tworzą prawdziwą różnicę (wartość).

Referencje
Link to artykułu: http://www.gantthead.
com/article.cfm?ID=254127
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Hudson jako przykład
narzędzia BuildServer
basic

intermediate
advanced

Autor: Jakub Kubryński

prowadzi do znacznego zmniejszenia problemów integracji kodu i pozwala szybciej
wytwarzać spójne oprogramowanie”.

Cykl życia artefaktu

O autorze:
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Jakub na co dzień zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i optymalizacją
procesów wytwarzania oprogramowania i
zarządzania jakością. Do jego zadań należy zarówno opracowanie procedur jak i
zestawów narzędziowych wspierających
powyższe zadania. Jest także związany
ze spółką Furba, realizująca projekty w
zakresie doradztwa i zapewnienia jakości
w IT.
Kontakt z autorem:
j.kubrynski@furba.eu

Ciągła Integracja w pigułce
Jak zapewne większość czytelników wie,
Ciągła Integracja (ang. Continuous Integration) pojawiła się po raz pierwszy w artykule „Continuous Integration” autorstwa
Martina Fowlera, uznawanego dziś za
ojca tej metodologii. W skrócie przedstawia on CI następująco:
„Ciągła Integracja to praktyka wytwarzania oprogramowania, w której członkowie
zespołu integrują swoją pracę często, z
reguły każdy z nich raz dziennie, co prowadzi do wielu integracji w ciągu dnia.
Każda z nich jest weryfikowana przez
automatyczny build (łącznie z uruchomieniem testów) w celu wykrycia błędów integracji tak szybko, jak to możliwe. Wiele
zespołów zauważyło, że takie podejście

Wspomniana powyżej definicja Ciągłej
Integracji niesie za sobą bardzo istotne
przesłanie: chcemy dążyć do szybszego
wytwarzania lepszego oprogramowania.
O ile pełne wdrożenie CI może stanowić
stosunkowo poważne wyzwanie, o tyle
eliminacja ryzykownych części z funkcjonującego już procesu wytwórczego, może
być przeprowadzona dość bezboleśnie.
Prześledźmy etapy tworzenia oprogramowania (celowo pomijam kwestie zbierania
wymagań i projektowania jako nieistotne
dla treści artykułu):
• Development
• Kompilacja
• Testowanie i analiza jakości
• Wdrożenie
O ile pierwszy i ostatni element znowu zostaną przeze mnie sprytnie pominięte, to
jednak dwóm centralnym poświęcę praktycznie całe dzisiejsze wystąpienie. Postaram się przedstawić, które ich właściwości
spędzają sen z powiek pracownikom IT i
w jakim sposób możemy temu zaradzić,
optymalizując ich przebieg i korzystając
z narzędzi typu build server, które takie
działanie bardzo sprawnie wspierają. Jednak najpierw kilka słów wprowadzenia
do tematu wspomnianego w poprzednim
zdaniu narzędzia.

Cechy build servera
Istnieje pewien zbiór cech, które charakteryzują poprawne oprogramowanie mające
pełnić rolę serwera buildów. Aby takie cechy określić wyróżnijmy główne części
etapu budowy systemu informatycznego.

Absolutną podstawą do przeprowadzenia tego procesu jest kod źródłowy – bez
niego w końcu nie będziemy mieli czego
kompilować… Nasz serwer powinien więc
potrafić pobrać źródła aplikacji. Zatem integracja z systemem zarządzania kodami
źródłowymi to pierwsza cecha naszego
serwera.
Kolejnym etapem procesu jest wykonanie kompilacji. Ten krok w zależności od
wykorzystywanej technologii będzie mógł
mieć różny kształt, więc od interesującego nas oprogramowania będziemy oczekiwali wsparcia przynajmniej dla obecnie
wykorzystywanych w naszym zespole narzędzi. To daje nam cechę numer dwa.
Po otrzymaniu kompilatu warto przekonać się o jego prawidłowości. Najbardziej
oczywiste w tej fazie jest zrealizowanie testów – zatem i takiej umiejętności
oczekiwałbym od wdrażanego narzędzia.
Dodatkowo zawsze dobrze jest także wykonać analizę jakości kodu źródłowego –
wsparcie dla instrumentów QA (ang. Quality Assurance) wyrasta wobec tego na
kolejną wymaganą funkcjonalność.
Pozostaje nam jeszcze odpowiedzieć na
pytanie: kiedy to wszystko ma się wydarzyć? Otóż aby powyższe czynności nie
były wykonywane w oderwaniu od rzeczywistego procesu wytwórczego dobrze
byłoby móc określić (im bardziej szczegółowo tym lepiej) momenty w czasie i zdarzenia decydujące o uruchomieniu akcji
budowania.
Przedstawiony powyżej podstawowy zespół właściwości można oczywiście rozszerzać o kolejne (często zależne od skali
wdrożenia) wymagania, takie jak zapewnienie autoryzacji, intuicyjność obsługi,
przechowywanie historii, automatyczne
wdrożenia, etc, które to będą decydować
o wyborze konkretnego produktu z rynku
(czyli m.in. TeamCity, CruiseControl, Bamboo czy opisany szerzej poniżej Hudson).
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Rysunek 1 Ogólny schemat działania Build Servera
Właśnie na przykładzie oprogramowania
Hudson przestawię sposoby wykorzystania, dobre praktyki i zalety płynące z wykorzystania tzw. „build server’a”.

Kto to jest Hudson
Jak najprościej można zachęcić do wykorzystania w/w narzędzia w codziennej
pracy? Dla mnie Hudson to dodatkowa
osoba pracująca w zespole, wykonująca
za innych wiele powtarzalnych i jednocześnie bardzo podstawowych czynności. O ile takie zadania jak generowanie
dokumentacji, przygotowanie artefaktów
testowych i produkcyjnych, deployment,
uruchamianie testów, itd. wpływają na
pragnących kreatywnych zadań programistów deprymująco i nużąco, to Hudson właśnie wtedy znajduje się w swoim
żywiole. Wykonuje powierzone mu obowiązki systematycznie, bezzwłocznie i deterministycznie. Dzięki rozbudowanemu
systemowi konfiguracji mamy możliwość
bardzo dokładnie dostosować oprogramowanie do naszych potrzeb. Jednak co
musimy zrobić, aby umożliwić sprawną
pracę naszemu nowemu koledze?

Współpraca z nowym kolegą
Bohaterem tego fragmentu artykułu będzie słowo „automatyzacja”.

Podstawowe wymaganie Hudson’a to
automatyzacja kompilacji. Na szczęście
z pomocą przychodzą nam tutaj liczne
wtyczki, pozwalające na wykorzystanie
większość narzędzi używanych do kompilacji systemów informatycznych (takich
jak Make, Maven, Ant, Msbuild, etc). W
przypadku mniej popularnych technologii (takich jak PowerBuilder, Delphi, etc.)
możemy także zawsze skorzystać ze
skryptów powłoki, którymi z mniejszym
lub większym nakładem pracy można
zautomatyzować praktycznie wszystko.
Dodatkowo musimy pamiętać, że zadania Hudson’a ograniczają się do następujących czynności:

• Repeatable – inaczej mówiąc deterministyczny (piękne słowo =)) – dający te
same wyniki przy każdym uruchomieniu.
• Informative – niosący informację o swoim „zdrowiu” – jeżeli nie udała się kompilacja, wiemy w której klasie występują
błędy, jeżeli testy jednostkowe zakończyły się bez sukcesu, to wiemy że i w którym miejscu kod zawiódł, itd.
• Schedulable – planowalny, dający się
uruchomić w odpowiednim momencie za
pomocą wyzwalaczy lub harmonogramu.
• Portable – w pełni przenośny, czyli taki,
którego autor na pojawiające się zarzuty
nie musi odpowiadać słynnym „u mnie
działa” =)

• checkout kodu źródłowego z repozytorium,
• uruchomienie procesu kompilacji,
• wykonanie akcji „post-build”.

Gdy mamy już przygotowany kompilat,
kolejnym, naturalnie nasuwającym się
etapem będzie jego automatyczny (słowo
klucz) deployment. Gwarantuje to zarówno hermetyczność procesu wytwórczego,
jak i przyspieszenie wdrożeń kolejnych
wersji oprogramowania. Umożliwia także
sprawne stawianie środowisk testowych,
które otwierają przed Hudsonem kolejne
możliwości.

Przedstawiony powyżej zakres możliwych działań Hudson’a obliguje nas do
stosowania zasad tzw. „czystego builda”
(ang. clean build), które swoją drogą i tak
niezależnie od tego, czy użyjemy Hudsona, czy nie powinny być przez nas wdrożone. W innej nomenklaturze możemy
także spotkać się z określeniem CRISP
build, na które to składają się następujące charakterystyki:
• Complete – wszystko, co jest wymagane
do kompilacji (poza ciężkimi elementami
takimi jak serwery aplikacji, etc) znajduje
się w repozytorium. Dotyczy to głównie
bibliotek czy plików wymaganych do poprawnego utworzenia kompilacji (oczywiście w przypadku technologii, które
samodzielnie zarządzają zależnościami
– np. Maven, o spełnienie tego wymagania będzie trzeba się zatroszczyć w
osobnym repozytorium artefaktów).

Bo jak wiemy, nasz nowy kolega sprawnie radzi sobie z uruchamianiem testów
powierzonego mu oprogramowania. Jednak tutaj znowu musimy się odnieść do
słówka dnia. Testy podobnie jak proces
kompilacji i deploymentu muszą być automatyczne. Na szczęście przy obecnym
poziomie rozwiązań informatycznych nie
ogranicza nas to do weryfikacji jedynie
najprostszych elementów aplikacji. Z pomocą Hudsona możemy uruchamiać zarówno testy jednostkowe (xUnit), funkcjonalne (m.in. Selenium), wydajnościowe,
jak i integracyjne.
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Rysunek 2 - Główny panel Hudsona

Optymalizacja build’ów
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Dochodzimy teraz do etapu, w którym
należy się zastanowić, czy pełny build
systemu (obejmujący poza kompilacją,
deploymentem, uruchomieniem testów
często także i statyczną analizę kodów
źródłowych) nie będzie zbyt przewlekły.
Jak długo programista, który wprowadził
zmianę w kilku liniach kodu będzie chciał
czekać na owoce swojej pracy? O ile dla
małych aplikacji, w przypadku których
budowa trwa kilka minut, nie będziemy
musieli rozwodzić się nad tematem różnicowania buildów, to w momencie kiedy
pełny proces wydłuża się do kilku godzin,
nie obejdziemy się już bez wprowadzenia
pewnych usprawnień, takich jak rozdział
poszczególnych zadań pomiędzy różne
rodzaje buildów. W praktyce sprowadza
się to de facto do skonfigurowania kilku
job’ów dla takiego systemu, przykładowo
zorganizowanych następująco:
• developerski – uruchamiany automatycznie w momencie wykrycia zmiany w
repozytorium kodów źródłowych, składający się jedynie z kompilacji i uruchomienia testów jednostkowych,
• integracyjny – wywoływany np. dwa
razy dziennie, weryfikujący zgodność
styku aktualnej wersji naszej aplikacji z
systemami związanymi,
• nocny – jak nazwa wskazuje uruchamiany z reguły w nocy i obejmujący wszyst-

kie elementy procesu – tutaj kilka godzin
trwania już nie przeszkadza, bo jakby nie
patrzeć nawet najbardziej pracowity zespół musi kiedyś odpoczywać J.

Kolejne zalety
Jakie jeszcze plusy niesie za sobą wdrożenie Hudson’a? Poza tymi wymienionymi na wstępie warto dodać pełnienie
roli „stróża zespołu”. Dobra konfiguracja
akcji wykonywanych na poszczególnych
etapach buildu pozwoli np. na natychmiastową notyfikację autora kompilowanej
rewizji kodu o błędnym wykonaniu testów
jednostkowych lub braku odpowiednich
wersji bibliotek.
Wykorzystując w procesie wytwórczym
narzędzia build serwer, dodatkowo
pozbawiamy się często spotykanego
problemu pod tytułem „u mnie się kompiluje”. W dalszej perspektywie takie podejście prowadzi także do decentralizacji
wiedzy dotyczącej sposobu kompilacji,
testowania i wdrażania systemów informatycznych. Warto także wiedzieć, że
Hudson’a spożytkować możemy nie tylko do klasycznego budowania systemów
informatycznych, ale także do wykonywania licznych zadań administracyjnych
i utrzymaniowych, niekoniecznie związanych ze środowiskiem kompilacji.

Rośniemy w siłę
Kolejnym etapem wtajemniczenia w użytkowanie Hudsona jest wykorzystanie rozszerzeń (inaczej zwanych wtyczkami –
plugin’ami). Do wyboru mamy ponad 300
(!) gotowych pluginów pogrupowanych
pod względem funkcjonalnym takim jak
zarządzanie kodem, triggerowanie buildów, narzędzia kompilacji, etc. W efekcie
pokrywają one większość czynności i wyzwań, z którymi zetkniemy się podczas
codziennej pracy. Sytuacja troszkę się
jednak komplikuje w przypadku wdrożeń
realizowanych w dużych firmach, w których to lekkie agile’owe podejście Hudsona zderza się z ciężkimi procedurami
(takimi jak niezbędność zapewnienia
wielu poziomów uprawnień, prowadzenia
audytów, etc). Z reguły łączy się to z koniecznością rozszerzenia dostępnej bazy
o własne pluginy. Na szczęście z pomocą
przychodzi nam bardzo przystępne API,
umożliwiające przemianę Hudsona w
niezwykle potężne narzędzie. Po odpowiednim oprogramowaniu i konfiguracji
otrzymujemy w pełni przygotowane do
pracy oraz integracji z systemami zewnętrznymi środowisko. W ramach potwierdzenia dodam, że największe do tej
pory zrealizowane przeze mnie wdrożenie (i jednocześnie jedno z największych
na świecie), to blisko 200 aplikacji budowanych na ponad 70 serwerach.

Inżynieria oprogramowania
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Rysunek 3 - Widok projektu

Szybki start z Hudson’em
Pobieramy plik WAR z adresu http://hudson-ci.org/latest/hudson.war
1. Ustawiamy zmienną środowiskową
HUDSON_HOME wskazującą na katalog, w których mają znaleźć się pliku
Hudson’a
2. Uruchamiamy aplikację za pomocą
polecenia java –jar hudson.war
3. Pod adresem http://localhost:8080 pojawi się nam główny dashboard Hudson’a
4. Klikamy „Manage Hudson” i „Configure
System” w celu instalacji narzędzi (JDK,
Maven2)
a. W boxie Maven „Install automatically”
wybieramy wersję 2.0.7 i wpisujemy nazwę (np. Maven 2.0.7)
b. W boxie JDK „Install automatically”
wybieramy 6 Update 21 i wpisujemy nazwę (np. JDK 1.6_21)
c. Na dole strony klikamy „Save”
5. W celu dodania nowego zadania klikamy „New Job”

a. Wpisujemy nazwę zadania (np. sonarmaven-plugin)
b. Wybieramy „Build a maven2 project”
c. Klikamy „OK”
6. W oknie konfiguracji job’a ustawiamy:
a. Ścieżkę do projektu w repozytorium
SVN (Source Code Management =>
Subversion):
http://svn.codehaus.org/
mojo/trunk/mojo/sonar-maven-plugin/
b. Build Triggers – zaznaczamy Pool
SCM i wpisujemy „* */1 * * *” (spowoduje
to poolowanie SVN co godzinę w poszukiwaniu nowej wersji kodu)
c. Build:
i. Root POM: pom.xml
ii. Goals and options: clean install
d. Klikamy „Save”
7. Zostaliśmy przeniesieni do widoku projektu, w którym wybieramy „Build Now” w
celu wywołania builda.
8. Proces budowania możemy podglądać
na bieżąco wchodząc w aktualny proces
(widoczny w boxie Build History) a następnie wybierając „Console Output”
9. Bez dodatkowych ustawień wyniki

kompilacji możemy pobrać przeglądając
workspace projektu.

Podsumowanie
Rosnąca z dnia na dzień popularność
(poświadczona choćby ilością pobrań)
potwierdza słuszność tej drogi optymalizacji procesu developmentu. Podobne
wnioski płyną także z moich dotychczasowych doświadczeń. Koszty związane z wdrożeniem zarówno serwera, jak
i dostosowania do sposobu kompilacji
naszych aplikacji ogólnych wymagań są
nieporównywalne z otrzymywanym w zamian poziomem bezpieczeństwa (na który składają się wspomniane już szybkie
wykrywanie błędów kompilacji, niepowodzeń w przebiegu testów, a także przechowywanie w przystępny sposób informacji na temat sposobu kompilacji). A w
następnym artykule przedstawię kolejnego wspierającego nasze wysiłki „pracownika”, o wdzięcznym imieniu Sonar…

Testowanie oprogramowania

Efektywne testowanie
metodą “Wszystkich Par”
Materiały na międzynarodową konferencję o testowaniu oprogramowania
- STAREast 2003
basic
intermediate
advanced

Podziękowania
Niniejszy artykuł korzysta z materiałów
z różnych źródeł, szczególnie z książki Lessons Learned in Software Testing
autorstwa Kanera, Bacha i Pettichorda.
Dziękuję im za ich czas i porady. Dziękuję zespołowi AETG, który opracował
podejście Wszystkich Par. Podziękowania dla recenzentów tego artykułu za ich
znaczącą informację zwrotną: Lawrence Nuanez, Michael Steinhart, Dmitry
Shchelokov

Wprowadzenie
Jeśli jesteś testerem będącym w branży
przez kilka lat, możesz znaleźć się w jedną z następujących sytuacji:
• Pracujesz tak ciężko, jak tylko możesz,
by wykryć błędy w potężnym systemie,
ale nie jesteś w stanie sprostać terminom.
Udało Ci się już wykryć kilka poważnych
błędów, ale masz wrażenie, że zostało ich więcej – niestety nadciąga termin
przekazania oprogramowania. Tydzień
później, znaczący klient odkrywa poważny błąd w nowej wersji oprogramowania
i informuje o tym fakcie na łamach prasy
branżowej. Zaczynasz się zastanawiać,
co poszło nie tak i jak możesz ulepszyć
pokrycie twoich testów.
• Jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej i
osoba po drugiej stronie stołu pyta Cię,
jak przetestować produkt, szczególnie

Autor: Bernie Berger

jeśli jest bardzo dużo do zrobienia w krótkim czasie.
• Twoje kierownictwo ma bardzo ogólne
pojęcie na temat testowania oprogramowania i w efekcie stawia nierealne wymagania by „przetestować wszystko”. Wymaga 100% pokrycia testami, wliczając
w to wszystkie możliwe stany wejściowe,
ze wszystkich możliwych interfejsów,
przejścia wszystkich możliwych ścieżek
systemu i weryfikacji wszystkich możliwych wyników. Wiesz, że są to niedorzeczne wymagania i zastanawiasz się
nad alternatywnymi metodami testowania (i/lub alternatywnym pracodawcą).
Jestem w stanie przytoczyć te przykłady z prostego powodu - zetknąłem się z
nimi osobiście. Kilka lat temu zacząłem
zastanawiać się nad pytaniem o pokrycie
testowania - jak można „przetestować
wszystko” bez faktycznego testowania
wszystkiego? Jak można testować efektywnie, tj. minimalizować wysiłek przy
jednoczesnym maksymalizowaniu wyników testowania?
Udało mi się trafić na metodę, którą polubiłem tak bardzo, że nie tylko z niej korzystam, ale propaguję, kiedy tylko mam
okazję. Technika ta ma różne określenia:
„testowanie parami”, „metoda kombinatoryczna” i „tablice ortogonalne” (formalnie
są podobne, jednakże zawierają różnice), lecz sam używam terminu: metoda „
Wszystkich Par” (ang. All-Pairs).
W projektowaniu przypadków testowych

metodą „Wszystkich Par” skupiamy się
na zmiennych testowanego systemu i
potencjalnych wartościach, które może
przyjąć każda z nich. Będziemy generować przypadki testowe poprzez łączenie
w pary wartości różnych zmiennych. Nie
czytaj ostatniego zdania ponownie –
opracowywanie przypadków testowych
za pomocą metody „Wszystkich Par” jest
łatwiejsze, niż może się wydawać. To tak
jak nauka nowej gry w karty – zanim zaczniesz, musisz nauczyć się podstaw gry,
poznać zasady, wszystkie wyjątki od zasad, wskazówki i rozmaite strategie. Ale
dopiero rozegranie kilku partii gry sprawi,
że nabędziesz umiejętności naturalnego
korzystania z tej wiedzy. Tak samo jest
tutaj. Najlepszym sposobem na wytłumaczenie, jak działa nasza metoda jest
praca na konkretnych przykładach – więc
czytajmy dalej...

Produkt kartezjański
Dobrym punktem wyjścia do dyskusji
o testowaniu metodą „Wszystkich Par”
jest produkt kartezjański. Produkt kartezjański to scenariusz, w którym każdy
element grupy jest przypisany każdemu
elementowi z pozostałych grup – tak, że
otrzymujemy wszystkie możliwe kombinacje elementów z wszystkich grup.
Dla przykładu, wyobraźmy sobie prostą
aplikację: jednoekranowe GUI z dwiema
rozwijanymi listami i przyciskiem ‘OK’.
Lista1 zawiera trzy wartosci, ‘0’, ‘1’, ‘2’,
zaś Lista2 zawiera dwie wartości, ‘10’ i
‘20’. Użytkownik wybiera po jednej warto-
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ści z każdej z list, a następnie klika ‘OK’,
po czym wyświetlany jest iloczyn wybranych liczb. Zmienne i ich wartości wyglądają następująco:
Jak przetestowałbyś ten program? Ile jest
możliwych kombinacji? Jak długo potrwa

Lista1:

Lista2:

0

10

1

20

2

przetestowanie wszystkich kombinacji
wejściowych?
Jest 3x2=6 możliwych kombinacji. Wartość ‘6’ wynika z definicji produktu kartezjańskiego zastosowanej dla naszych
dwóch zbiorów danych wejściowych.
Kombinacje te wyglądają następująco:
Każda wartość każdej zmiennej Lista1
została sparowana z każdą wartością
zmiennej Lista2
- osiągnąłeś więc
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Lista1:

Lista2:

0

10

0

20

1

10

1

20

2

10

2

20

wszystkie kombinacje. Takie testy możesz wykonać w mniej niż dwie minuty. Dodajmy nieco więcej komplikacji;
wersja 2.0 naszego programu ma nowe
funkcjonalności:
Lista1 zawiera teraz wartości od 0 do 9,
zaś Lista2 została zastąpiona edytowalnym polem tekstowym (PoleTekstowe),
pozwalającym na wprowadzanie liczby
od 1 do 99. Dodatkowo pojawiły się nowe
pola wyboru. Jeżeli zaznaczymy CheckBox1 wynik zostanie mnoży wynik przez
-1 (tworzy ujemną wartość). CheckBox2
pomnoży wynik przez siebie (tj. zwraca
kwadrat wyrażenia). Zmienne i wartości
wyglądają teraz następująco:

Zadam to samo pytanie – jak przetestowałbyś ten program? Ile jest możliwych
kombinacji? Jak długo potrwa przetestowanie wszystkich kombinacji wejściowych?
Teraz istnieje 10x99x2x2=3960 prawidłowych kombinacji danych wejściowych.
Jest również nieporównywalnie wiele
niepoprawnych (Zauważ, że specyfika
pola PoleTekstowe wprowadza nową
koncepcję – możliwość nieprawidłowej
wartości wejściowej. Omówimy to wkrótce). Co robić w tym przypadku?

Nie używaj wszystkich możliwych kombinacji
W sercu koncepcji tworzenia przypadków
testowych za pomocą metody „Wszystkich Par” zawiera się idea mówiąca, że
nie potrzeba próbować testów wszystkich
możliwych kombinacji. Zastanówmy się
przez minutę nad wszystkimi kombinacjami , w kontekście wyszukiwania błędów.
Powiedzmy, że w poprzednim przykładzie jest błąd powodujący zawieszenie
się programu przy następujących wartościach zmiennych: Lista=0 i CheckBox1
jest zaznaczony. Oznacza to, że program
ma problem z pomnożeniem 0 przez -1.
Nie jest to nierealistyczny scenariusz,
czyż nie? Jeśli testowałbyś wszystkie
kombinacje, ile przypadków testowych
nie udałoby się z powodu tego jednego
błędu?
99! Wydaje się to być dużą stratą czasu,
prawda? Faktem jest, iż wartość zmiennej PoleTekstowe nie ma najmniejszego znaczenia dla wykrycia tego błedu.
Mógłbyś go znaleźć wykonując dokładnie jeden przypadek testowy – taki, który
wykorzystuje parę Lista=0 i CheckBox1=Zaznaczony – pozostałe 98 jest całkowicie zbędne!
Co mówisz, kiedy testujesz wszystkie
kombinacje zmiennych? Mówisz, że

szukasz błędu, który pojawi się dopiero, gdy jeden określony zestaw wartości
ze zbioru wszystkich wartości da negatywny wynik. Powiem to jeszcze raz, w
inny sposób: każda z wielu zmiennych w
aplikacji musi przyjąć konkretną wartość,
żeby pojawił się błąd. Jeżeli choć jedna
z tych zmiennych miałaby inną wartość,
nie otrzymasz tego błędu. Szukasz więc
bardzo specyficznego zbioru warunków.
Nawet w tym nonsensownym przykładzie
kalkulatora, który rozważamy, prawdopodobieństwo znalezienia usterki równa się 1:3960. Jaką masz pewność, że
na te 3960 przetestowanych kombinacji
rzeczywiście znajdzie się błąd, który pojawi się dla jednego (i tylko dla jednego)
zestawu danych? (A jeśli nawet błąd się
pojawi – jak myślisz, jaki priorytet mu
nadasz? ). Wyobraźmy sobie raport błędu… Jeśli Twoja aplikacja wykorzystuje
20 różnych zmiennych, opis błędu wyglądałby mniej więcej tak: W momencie
kiedy kwota wynosi 3, poziom zabezpieczeń ustawiony jest na Wysoki, kolor
jest zielony, zaznaczona jest opcja filtru,
dzień jest ustawiony na Wtorek, i… i…
i… (powtórz 15 razy)… wynik obliczeń
jest nieprawidłowy…
W praktyce używanie wszystkich możliwych kombinacji jest zazwyczaj przesadą. Muszę jednak powiedzieć, że
badanie wszystkich kombinacji może
być racjonalne w przypadku systemów
krytycznych ze względu na bezpieczeństwo lub pełnioną funkcję, takie jak systemy farmaceutyczne, wojskowe – lecz te
przypadki wykraczają poza zakres tego
artykułu.
Nie koncentrujmy się na próbach testowania kombinacji wszystkich zmiennych.
Do znalezienia większości błędów wystarczy kombinacja (właściwie konflikt)
wartości dwóch zmiennych - a nie kombinacja wszystkich wartości jednocześnie. Z jednej z ostatnich analiz NIST
(Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii) dotyczącej błędów w oprogramowaniu urządzeń medycznych wynikło, że
tylko 3 ze 109 zgłoszeń wymagały użycia
kombinacji więcej, niż dwóch zmiennych
do wywołania usterki (Wallace 2000).
Jest to główna idea metody „Wszystkich
Par”. Najbardziej prawdopodobne jest to,
że znajdziesz błędy w wyniku kombinacji
wartości dwóch zmiennych. Dużo mniej
prawdopodobne jest znalezienie błędu
ujawniającego się przy konkretnej kombinacji wartości WSZYSTKICH zmiennych.
Nie testuj wszystkich kombinacji. Testuj
wszystkie pary.
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Tyle w temacie teorii. Jak możesz przejść
do praktyki? Jak prawidłowo dobierzesz
w pary wartości zmiennych, którymi dysponujesz i jak powiążesz je w wykonalne
w scenariusze testowe? Najłatwiej spróbować na przykładzie.

Wszystkie Pary na przykładach
Po pierwsze – zastanów się jakimi parametrami (zmiennymi) dysponujesz i jakie
są możliwe wartości każdego z nich. Zorganizuj te informacje w formie arkusza
kalkulacyjnego lub tabelki.

[a]

[b]

Następnie uprość swoje wartości. Pogrupuj je. Użyj wartości brzegowych i/lub
klas równoważności. Na przykład – zamiast wykorzystywać każdą z wartości
zmiennej PoleTekstowe (od 1 do 99),
wybierz jedynie reprezentatywną grupę.
Jeżeli nie posiadasz informacji sugerujących konkretne wartości możesz wykorzystać następujące: min-1, min, min+1,
max-1, max, max+1 [Więcej informacji
o tej technice znajdziesz w materiale o
testowaniu na podstawie klas równoważności w Testing Computer Software].
W naszym przykładzie użytkownik ma
więcej swobody przy wprowadzaniu nieprawidłowych wartości do zmiennej PoleTekstowe, niż przy wyborze wartości z
listy. Uświadom sobie, że jeśli wartości
wejściowe są niedyskretne (ciągłe), nadal możesz podzielić je na pewne grupy.
Przykładowe kategorie wartości dla pola
tekstowego to: same litery, same cyfry,
tekst „dużymi literami”, tekst „małymi literami”, słowa w cudzysłowie, słowa kluczowe, etc.
Aby nie zaciemniać naszego przykładu
,zredukujemy 99 prawidłowych wartości
pola PoleTekstowe, oraz nieskończoną
ilość nieprawidłowych, do trzech grup:
dowolna prawidłowa wartość liczbowa, dowolna nieprawidłowa wartość
liczbowa oraz dowolny ciąg znaków
alfanumerycznych (który będzie grupą
wartości nieprawidłowych).
Ograniczmy również 10 dostępnych na liście rozwijanej (Lista) wartości do dwóch:
0 oraz dowolna inna wartość.
Teraz nasze zmienne i wartości prezentują się tak: [a]
Teraz czas na przeorganizowanie kolejności kolumn. Uporządkuj zmienne tak,
by ta z największą ilością wartości była
pierwsza, a ta z najmniejszą – ostatnia.
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[c]

[d]
W przykładzie pierwszą zmienną będzie
PoleTekstowe ponieważ ma 3 wartości.
Pozostałe zmienne mają po dwie wartości. [b]

– widać, że będą się tu pojawiały dwie
wartości. Tyle razy będziesz musiał umieścić wartości pierwszej kolumny (PoleTekstowe). Zaczynamy więc tak: [c]

Zacznijmy wypełniać tabelę. Każdy z
wierszy będzie reprezentował unikalny
przypadek /scenariusz testowy. Tabelę
będziemy wypełniać kolumna po kolumnie. Spójrz na kolumnę ze zmienną Lista

Wprowadziliśmy sześć wierszy. Trzy
wartości zmiennej PoleTekstowe, każda
wykorzystana dwukrotnie (tak, aby stworzyć pary z wartościami zmiennej Lista).
Zwróć uwagę, iż po każdej parze zmien-
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sprawdzenie… prawidłowa i 0, prawidłowa i dowolna, nieprawidłowa i 0, nieprawidłowa i dowolna, ciąg alfanumeryczny
i 0, ciąg alfanumeryczny i dowolna wartość. Wszystko na miejscu.
Kontynuujmy z trzecią zmienną. Trzecia kolumna reprezentuje pole wyboru
(CheckBox), które określa, czy chcesz
pomnożyć otrzymany wynik przez -1.
Możliwe są dwie wartości tego przełącznika: włączony, wyłączony. Wpiszmy je
do kolumny trzeciej i zobaczmy, co się
stanie: [e]
Upewnijmy się teraz, czy mamy wszystkie pary pomiędzy drugą a trzecią kolumną: jest 0 i ‘włączony’ ale… nie ma pary 0
i ‘wyłączony’. Mamy parę ‘dowolna wartość’ i ‘wyłączony’, ale nie mamy pary
‘dowolna wartość’ i ‘włączony’. Zamieńmy miejscami wartości w drugim zestawie w trzeciej kolumnie: [f]

[e]

Zrobione. Dużo lepiej. Mamy następujące
pary: 0 i ‘włączony’, 0 i ‘wyłączony’,
dowolna i ‘włączony’ oraz dowolna i
‘wyłączony’. Zauważ, że w ostatnim przypadku wartości zmiennej CheckBox1 nie
mają dla nas znaczenia – my już mamy
swoje wszystkie pary.
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Przejdźmy do czwartej kolumny. Jest to
pole wyboru, odpowiadające za podniesienie wyniku do kwadratu. Możliwe są
również dwie wartości tego przełącznika:
zaznaczony i odznaczony (zmiana w
dostępnych wartościach została wprowadzona na potrzeby tego artykułu, tak
aby odróżnić je od wartości zmiennej z
trzeciej kolumny. Możesz mieć wartości
różnych zmiennych wywołujące te same
funkcje). Musimy wprowadzić wartości w
taki sposób, by uzyskać wszystkie pary.
Spróbujmy: [g]

[f]

Jeszcze raz zweryfikujmy nasze pary.
Mamy: 0/zaznaczony i 0/odznaczony.
Mamy: dowolna/zaznaczony i dowolna/
odznaczony. Wszystko na swoim miejscu,
sprawdźmy zatem kolumny 3 i 4. Mamy
pary: włączony/zaznaczony, włączony/
odznaczony, wyłączony/zaznaczony i
wyłączony/odznaczony. Całkiem nieźle.
[g]
nych zostawiliśmy pusty wiersz. To istotne – wrócimy do tego wkrótce.

ści zmiennej przechowywanej w drugiej
kolumnie: [d]

Teraz wypełniamy drugą kolumnę. Dla
każdego zbioru wartości z pierwszej kolumny będziemy przypisywać obie warto-

Jak na razie idzie nieźle. Sparowaliśmy
wartości pomiędzy dwoma pierwszymi
zmiennymi. Możemy wykonać szybkie

Spójrz, połączyliśmy w pary każdą z
wartości korzystając z sześciu przypadków testowych. Jeśli testowalibyśmy
wszystkie kombinacje, mielibyśmy ich
3x2x2x2=24. A jeżeli weźmiesz pod
uwagę to, że zredukowaliśmy 99 do 3
w polu PoleTekstowe, oraz 10 do 3 w
liście rozwijanej (Lista), to okaże się, że
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oszczędności są nawet o wiele większe.
Pamiętasz, kiedy mówiłem, że pomijanie wierszy jest ważne? Owszem – jest.
Załóżmy, że w wersji 3.0 naszego programu doszły dwa nowe pola wyboru
CheckBox3 odpowiada za policzenie silni
wyniku , CheckBox4 skonwertuje go do
postaci heksadecymalnej. Musimy więc
dodać dwie nowe kolumny do naszej tabeli i wprowadzić wartości. Kontynuujmy
ze zmienną CheckBox3 w kolumnie 5:
[h]
Upewnijmy się, że każda z kolumn ma
przynajmniej jedną parę z naszą nową
zmienną. Wydaje się, że zrobiliśmy to
dobrze: kolumna 2 jest w porządku (0/
tak, 0/nie, dowolna/tak, dowolna/nie),
kolumna 3 jest w porządku (włączony/
tak,
włączony/nie,
wyłączony/tak,
wyłączony/nie), kolumna 4 również jest
w porządku (zaznaczony/tak, zaznaczony/nie, odznaczony/tak, odznaczony/
nie). Zauważ, że wartości w trzeciej kolumnie ostatniego zestawu nie są już dowolne, jak było, kiedy mieliśmy tylko trzy
wypełnione kolumny. Jest to niezbędne
, żeby uzyskać wszystkie pary z nową
zmienną.
Wypełnijmy ostatnią kolumnę: [i]

[h]
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Sprawdźmy, jak nam poszło:
• kolumna 2 jest w porządku – 0/dec, 0/
hex, dowolna/dec, dowolna/hex,

[i]

• kolumna 3 nie wygląda najlepiej – mamy
włączony/dec i wyłączony/hex ale brakuje nam par łączony/hex oraz wyłączony/
dec,
• kolumna 4 jest w porządku – zaznaczony/dec, zaznaczony/hex, odznaczony/
dec, odznaczony/hex,
• kolumna 5 jest w porządku – tak/dec,
tak/hex, nie/dec, nie/hex.
Tym razem nie możemy uzyskać
brakujących par
(właczony/hex i
wyłączony/dec) poprzez przestawienie wartości w ostatniej kolumnie. Jeżeli
byśmy to zrobili, zepsulibyśmy inne pary.
Możemy zamiast tego dodać brakujące
pary – do tego właśnie służy brakujący
rząd tabeli: [j]
Pozostałe wartości zmiennych (kursywa) są całkowicie dowolne. Zmienne
muszą mieć przypisane jakieś wartości,
lecz nie ma znaczenia, jakie one będą
– i tak mamy już wszystkie nasze pary.
Wypełnijcie puste komórki tak, jak ch-

[j]
cecie – i oto mamy – „wszystkie pary” w
ośmiu przepadkach testowych, zamiast
96 wszystkich kombinacji!
Mogę się założyć, że teraz myślicie sobie „to naprawdę fajne, ale czy muszę
przechodzić przez te wszystkie długie
ćwiczenia, te wszystkie sprawdzenia i

przesunięcia, kiedy potrzebuję analizy
wszystkich par?”. Prawdę mówiąc w
porównaniu do przypadków, z którymi
będziecie mieli do czynienia ten przykład
nie jest zbytnio skomplikowany. Czy to
oznacza, że tworzenie pełnego zestawu
testów będzie trwało wieczność? Czy
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jest metoda, aby zautomatyzować cały
proces? Gdyby tylko istniały darmowe
skrypty, które wyliczałyby kombinacje
wszystkich par…

Kalkulator „Wszystkich Par”
autorstwa Jamesa Bacha
Na szczęście dla nas wszystkich, James
Bach stworzył kalkulator dla wszystkich
par. A ponieważ James jest tak miły,
udostępnia go za darmo na swojej stronie - . James nawet daje wam instrukcję
użytkownika, przykład użycia i źródło
programu w języku perl. Przyjrzyjmy się
bliżej temu narzędziu – lecz tym razem
wykorzystajmy wzięty z życia przykład.
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Testujesz online’ową aplikację do
kredytów hipotecznych. Korzystając z
przeglądarki internetowej, użytkownicy
odwiedzają tę stronę i wprowadzają dane
osobowe do serii formularzy. System
przetwarza te dane zgodnie z wprowadzonymi danymi oraz logiką biznesową
zaprogramowaną w aplikacji, po czym
informuje użytkownika o tym, na jaki
kredyt może sobie pozwolić i ile będzie
wynosiła rata. Oto jak wyglądają wartości
zmiennych:

Istnieje 7x6x6x5x3x3x2x2x2x2x2x2 =
725 760 poprawnych kombinacji (do
testowania). Metoda „Wszystkich Par”
wykona to w 50! Oto co należy zrobić:
• Ze strony www.satisfice.com pobierz i
rozpakuj program ALLPAIRS
• Przygotuj tablicę zmiennych i ich
wartości, tak jak zrobiliśmy to tutaj a
następnie zapisz ją w pliku tekstowym
oddzielając wartości w poszczególnych
kolumnach za pomocą tabulatora.
Możesz użyć Microsoft Excel i zapisać
plik w formacie .txt. Pamiętajmy, aby
nie używać znaku spacji do oddzielenia
wartości.
• Z linii poleceń DOS wywołaj program
ALLPAIR podając jako argument plik tekstowy z poprzedniego kroku. Przekieruj
wynik do pliku. Na przykład:
ALLPAIRS.EXE HIPOTEKA_IN.TXT >
HIPOTEKA_OUT.XLS
To wszystko, co było do zrobienia.

Dodatkowe rozważania
Pomimo łatwości użycia, nie myśl, iż to

narzędzie pełni rolę magicznej różdżki,
za pomocą której pozbędziesz się
wszystkich problemów z testowaniem.
Nadal musisz myśleć, jaki i kiedy najlepiej wykorzystać technikę „Wszystkich
Par”. We wcześniejszej części artykułu
już zaznaczyliśmy, iż ta metoda nie nadaje się do wykorzystania w każdej sytuacji. Oto nieco dodatkowych kwestii do
rozważenia:

Oprzyj się pokusie szukania wszystkich par tylko dlatego, że możesz
Czasem któraś ze zmiennych pojawi
się tylko w zależności od wartości innej
zmiennej. Na przykład, załóżmy, iż sam
system obsługujący kredyty hipoteczne, będzie obsługiwał dwa dodatkowe
produkty: niestandardowa hipoteka i
hipoteczna linia kredytowa. Mogą istnieć
różne zasady biznesowe dla przetwarzania aplikacji kredytowych. Być może
dostępność produktu zależy od danego
regionu, być może zależy od wartości
zmiennej LTV.
Nie byłoby sensu dodawać kolumny
„Produkt” z wartościami „standardowa
hipoteka”, „niestandardowa hipoteka” i

Legenda:
5 – Wskaźnik ‘Loan to Value’, stosunek
wartości pożyczki do wartości inwestycji

8 – Closing Cost, kto płaci koszt
zamknięcia kredytu – bank czy klient?
9 – czy przewidziany jest okres karencji?

3 – Ocena zdolności kredytowej klienta

6 – No income verification – nie weryfikujemy wpływów klienta

4 – Typ rezydencji: podstawowe lo
kum, obiekt wakacyjny, inwestycja

7 – No asset verification – nie weryfikujemy zabezpieczenia klienta

1 – Lokalizacja nieruchomości (w USA)
2 – Pożyczana kwota

10 – czy klient jest pracownikiem i
przysługuje mu zniżka czy nie?
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„hipoteczna linia kredytowa” do naszej
tabeli ponieważ niektóre z wynikowych
par (i tym samym przypadków testowych) nie będą zdefiniowane. Jeżeli byś ją
dodał, mógłbyś wygenerować przypadek
testowy, który paruje „hipoteczną linię
kredytową” z wartościami niedostępnymi
w aplikacji. Nie byłyby to również
testy negatywne, w których próbujemy wykorzystać opcje nieprzewidziane w systemie. Nie mógłbyś w ogóle
przetestować tej opcji, ponieważ ona nie
istnieje. Stworzyłbyś tylko nieprawidłowe
i niewykonalne przypadki testowe.
Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest stworzenie odrębnych testów dla
indywidualnych produktów. W tym przypadku byłoby to możliwe dzięki konkretnym regułom biznesowym pozwalającym
na jednoznaczne określenie produktu.
Nie da się wykryć wszystkich błędów
korzystając jedynie z tej techniki
Pamiętaj, że testowanie metodą „Wszystkich Par” skupia się na wykryciu błędów
wynikających z połączenia dwóch zmiennych – ale już nie kombinacji trzech
lub większej ilości zmiennych. Ponadto,
jeżeli zapomnisz o zmiennej lub celowo ją pominiesz w tabeli, jej wartości

nie zostaną wykorzystane przy tworzeniu przypadków testowych – takie
przeoczenie lub celowa decyzja mogą
spowodować niewykrycie pewnej liczby
defektów. W końcu, redukowanie ilości
wartości dla poszczególnych zmiennych
(tak jak zrobiliśmy z PolemTekstowym w pierwszym przykładzie) może
spowodować przeoczenie ważnej pary.
W książce Lessons Learned In Software
Testing Kaner, Bach i Pettichord sugerują,
aby dodać przypadki testowe, jeśli wiemy, że istnieją kombinacje wyjątkowo
często używane, krytyczne lub niosą ze
sobą wysokie ryzyko wywołania błędu.
Dodatkowo,
spróbuj
wprowadzać
technikę testowania metodą „Wszystkich Par” do aktualnego procesu testowego powoli. Jeśli Twój obecny proces testowy nie jest naprawdę zły, to nie
kończ go nagle i nie zamieniaj od razu
na „Wszystkie Pary”. Jest to wspaniała
metoda rozszerzenia Twojego zestawu
narzędzi testowych.

Nie ograniczaj użycia „Wszystkich Par”
tylko do zmiennych wejściowych
Przez cały artykuł omawialiśmy jedynie

zmienne reprezentujące dane wejściowe
dla systemu. Pamiętaj jednak, że zmienne mogą oznaczać
konfiguracje
środowiska testowego, ścieżki w systemie oraz wyniki działania programu.
Metodę „Wszystkich Par” często stosuje się przy konfigurowaniu środowisk
do testów aplikacji internetowych. Aplikacje działające przez WWW często
muszą być testowane na konkretnych
kombinacjach systemu operacyjnego i
przeglądarki.

Podsumowanie
Bazująca na matematycznych podstawach technika “wszystkich par” jest
warta rozważenia na etapie planowania
testów. Pobierzcie kalkulator “wszystkich par” i wypróbujcie go. Używając
tego
narzędzia
możecie
szybko
wygenerować przypadki testowe, dzięki
którym zwiększacie szanse wykrycia
błędów. Następnym razem, gdy ktoś
poprosi Was o przetestowanie „wszystkiego” lub na rozmowie kwalifikacyjnej
padnie pytanie o efektywność testowania, pamiętajcie o korzyściach jakie
daje podejście „wszystkich par”.
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Złożoność systemu oraz możliwość dowolnej konfiguracji sprawia, że często
mogą pojawić się błędy w aplikacji. Dodatkowo możliwość programowania
w aplikacji i tworzenia nowych funkcji
wymaga dokładnego sprawdzenia, czy
zmodyfikowana aplikacja działa poprawnie. Często SAP używany jest jako
np. system do księgowania wypłat i
przepływu pieniędzy, co stawia dodatkowe wymaganie, że nie może zawierać
istotnych błędów.
W celu zautomatyzowania procesów i

funkcji w SAPie możemy użyć narzędzia
HP Mercury QuickTestPro 10 (aplikację
można wypróbować za darmo przez 14
dni – do pobrania ze strony HP) z zainstalowanym Add-in for SAP. Aplikacja
jest płatna, ale dzięki temu w razie problemów możemy liczyć na wsparcie techniczne. Dzięki QTP w dość łatwy sposób
możemy stworzyć skrypty, które będą
wyszukiwały błędy w interesujących nas
obszarach. Dodatkowo istnieje wiele dodatkowych opcji, jak checkpointy, raporty
itp., które sprawią, że ryzyko wystąpienia
błędów w aplikacji zostanie zminimali-

Wprowadzenie
Aplikacje SAP są jak wiemy bardzo rozbudowanymi systemami. Praca z nimi
często wymaga dużego doświadczenia.
Do tego ilość oferowanych przez SAP
modułów jest tak duża, że poznanie
wszystkich wymaga sporo czasu.

Rysunek 1. Obsługiwane systemy SAP przez QTP.
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zowane.
Zautomatyzowanie
testów
SAPa jest opłacalną inwestycją, gdyż aplikacja jest olbrzymia i ręczne sprawdzenie wszystkich obszarów pod kątem
występowania błędów jest czasochłonne
i kosztowne - szczególnie, gdy jest ono
powtarzane. Ponadto, korzystając z ObjectRepository w QTP możemy w łatwy
sposób i bez konieczności nagrywania
nowych skryptów zmienić obszary, które
zostały zmodyfikowane w SAPie.

Instalacja
Aby zainstalować QTP należy pobrać plik
instalacyjny ze strony HP (https://h10078.
www1.hp.com/cda/hpms/display/main/
hpms_content.jsp?zn=bto&cp=1-11-12724^1352_4000_100__) i jeżeli chcemy
korzystać z narzędzia dłużej niż 14 dni,
należy zakupić licencję na system oraz
add-in. Dodatkowo powinniśmy posiadać
aplikację kliencką oraz serwerową SAP.
Poniżej przedstawiono listę systemów
SAP, które współpracują z Mercury QTP.

Rysunek 2. Wybór modułu podczas instalacji QTP.

Mając
działającą
aplikację
SAP
przystępujemy do instalacji QTP. Z
głównego okna wybieramy „QuickTest
Professional Setup” i naciskamy „next”
aż do momentu wyboru modułów. W tym
miejscu wskazujemy dodatkowo, aby
moduł SAP został zainstalowany wraz
z aplikacją i przystępujemy do instalacji.
Po ukończeniu wymagany jest restart
systemu operacyjnego.
Przy uruchomieniu aplikacja zapyta o
podanie numeru licencji i nazwę serwera
QTP ( jeśli używamy go w trybie 14 dniowym, ignorujemy te informacje i uruchamiamy QTP.), które otrzymaliśmy podczas zakupu systemu. [Rysunek 2.]

Automatyzacja testów SAPa z
użyciem QTP
Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu
zarówno SAPa, jak i QTP otwieramy
aplikację do testowania i ustawiamy
połączenie z SAPem. Z górnego menu
wybieramy Automation->Record and
Run Settings->SAP . Dostępne mamy
2 opcje: nagrywanie skryptu na otwartej
aplikacji SAP, bądź automatyczne otwarcie aplikacji wraz z możliwością podania
danych do logowania. [Rysunek 3.]
Wybierając 2 opcję możemy dodatkowo ustawić automatyczne logowanie
wpisując użytkownika, hasło oraz klienta
i język do aplikacji SAP. Ponadto istnieje
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Rysunek 3. Ustawianie nagrywania dla SAPa
kilka pól, które pozwalają np. zamknąć
aplikację SAP po skończeniu nagrywania
skryptu lub sprawić, że QTP poczeka, aż
system SAP zostanie całkowicie zostanie
załadowana (w przypadku, gdy aplikacja
SAP otwiera długo ładujący się do pamięci
raport lub wykonuje długo trwające zapytanie). Na końcu zatwierdzamy zmiany i
wychodzimy do okna głównego aplikacji.
Aby zacząć nagrywanie z górnego menu
wybieramy przycisk „Record”.

Po uruchomieniu systemu SAP klikamy
w pola, które chcemy zautomatyzować i
przechodzimy do interesującej nas lokalizacji w SAP. W celu zakończenia nagrywania naciskamy z menu górnego przycisk „Stop” [Rysunek 4.]
Po nagraniu skryptu, wchodzimy w menu
„Expert View” aby zobaczyć kod programu, który został automatycznie wygenerowany w języku Visual Basic. W celu
dokonania zmian w kodzie lub parametryzacji potrzebna będzie wiedza z programowania w VB. Dla mniej zaawansowanych - możemy skorzystać z menu
„Keyword View”, z którego również można
w ograniczony sposób modyfikować
skrypt. Wracając do zaawansowanego
widoku, widzimy na rysunku 5 kod programu, który można w dowolny sposób
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zmieniać. [Rysunek 5.]
Na rysunku widać także zmienne Transaction i Program pobierane z Excela,
który również został ukazany na obrazku.
Dzięki nim możemy dowolnie podawać
jako parametr transakcje w SAPie
oraz uruchamiać odpowiednie procesy
wewnątrz aplikacji. Dodatkowo QTP
oferuje możliwość wstawiania checkpointów w celu weryfikacji, czy dane pole
istnieje, lub np. czy tekst wyświetlany na
stronie jest odpowiedni. Aby stworzyć
checkpoint, należy nacisnąć lewy przycisk myszy przy nagranej linii kodu, która
nas interesuje. Następnie należy wybrać
zakładkę Active Screen z dolnego menu
(patrz rysunek 6) oraz kliknąć prawy
przycisk myszy i wybrać rodzaj punktu
kontrolnego. [Rysunek 6.]
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Rysunek 4. Przykładowa aplikacja SAP, którą automatyzujemy

Po modyfikacji kodu nasz skrypt jest
gotowy. Oczywiście istnieje możliwość
importu skryptów do Quality Center po
wcześniejszym zainstalowaniu pluginu Business Process Test zarówno w
Quality Center jak i w QTP – więcej pod
adresem(http://www.learnqtp.com/qtpquality-center-test-director-guide/). Aby
uruchomić skrypt naciskamy przycisk
„Run” na górnym pasku menu.

Rysunek 5. Kod programu wygenerowany automatycznie przez QTP

Po wykonaniu programu otrzymujemy
standardowy raport, który może być
zapisany także w formie html. Znajdują
się w nim wszystkie kroki, jakie były
określone w skrypcie wraz z opisem, czy
obiekty zostały znalezione. W raporcie
widać również, czy ustawione punkty
kontrolne przeszły test pozytywnie (co
przedstawia rysunek nr 7).

Podsumowanie

Rysunek 6. Active Screen oraz Checkpointy w QTP

Jak widać QTP jest narzędziem, który
bardzo dobrze radzi sobie z aplikacją
SAP. Dzięki temu jego użycie jest
proste i bardzo efektywne. Uważam,
że dzięki automatyzacji w łatwy sposób
można napisać skrypty, które pozwolą
wyeliminować pewną ilość manualnych
testów i zwiększyć wydajność testera
oraz zapewnić lepszą jakość testowanej
aplikacji.

Rysunek 7. Raport po wykonaniu testu
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Automat do raportowania błędów
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Autor: Jacek Okrojek

Automatyczne wykonywanie testów,
mimo pewnych ograniczeń, jest szeroko
wykorzystywane w wielu organizacjach.
Ostatnim punktem tego procesu jest raportowanie błędów, które opiera się automatyzacji i wymaga ingerencji testera.
Częsta praktyka jaką jest wykonywanie
nocnych testów sprawia, że następny
dzień spędzamy na przeglądaniu
wyników i raportowaniu błędów. Jest to
zadanie żmudne i bądźmy szczerzy mało
interesujące. Jego przyspieszenie, choć
nie łatwe byłoby miłym i również cennym
usprawnieniem.

O autorze:
Jacek Okrojek, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki
Stosowanej Politechniki Łódzkiej, specjalizacja Sieci i Systemy Teleinformatyczne,
tester, test leader, freelance developer,
od ponad 6 lat zajmuje się testowaniem
i tworzeniem oprogramowania w kraju i
za granicą w firmie Ericpol Telecom orazjako niezależny konsultant, prowadził i
uczestniczył w testach na poziomie podstawowym, funkcyjnym, integracyjnym i
systemowym.

Wprowadzenie
Selenium to popularny projekt opensource wspomagający automatyzacje
testowania aplikacji web. Jego wykorzystanie nie musi się ograniczać tylko do
tego zadania. Możliwości jakie posiada
narzędzie mogą być użyte do automatyzacji wielu innych zadań. W artykule
pokażę w zarysie jak przy jego pomocy
zautomatyzować proces raportowania
błędów, gdy korzystamy z popularnych
systemów lub rozwiązania dedykowanych
wykorzystujących interface WWW.

aniu błędów.
Z uwagi na specyfikę testowanych systemów prezentowane rozwiązanie to
tylko zarys implementacji. Skupiłem się
na przygotowaniu środowiska, dobrych
praktyk i prezentacji rozwiązań typowych problemów jakie możecie napotkać
przy dostosowywaniu rozwiązania do
własnych potrzeb. Wykorzystywany w
przykładach system raportowania błędów
Google jest jednym z prostszych i nie wymaga dodatkowego omawiania.

Użycie przedstawionego rozwiązania Przygotowanie środowiska
będzie możliwe o ile aktualnemu systemowi testującemu, gdy test zakończy się Opisany proces dotyczy systemu Winniepowodzeniem, będziemy mogli zlecić ows i może wymagać modyfikacji dla
wywołanie opisanej aplikacji i przeka- systemów UNIX/Linuxowych. Główne
składniki jakie będą
zanie jej potrzebnych
W pracy testera języki skryp- potrzebne to:
danych. Nie powinno
być to problemem w towe jak Python czy Perl
większości przypadków, sprawdzają się lepiej niż • Python 2.6 lub
nowszy – do pobrania
Selenium posiada drivjęzyki wymagające kompilacji. z http://python.org, koery dla kilku najpopularniejszych języków pro- Tworzenie prostych narzędzi rzystam z wersji Por(http://
gramowania.
jest w nich dużo szybsze, nieo- tablePython
portablepython.com)
ceniona jest tez możliwość –jest wzbogacona o
Opisane
rozwiązane
będzie zaimplementow- wykorzystania interpretera w dodatkowe biblioteki i
ane w Python’ie. Nic nie procesie tworzenia pomoc- nie wymagająca instalacji przez co można
stoi na przeszkodzie by
nych aplikacji jak i testowania z niej korzystać w
to zmienić i użyć języka
systemach gdzie nie
programowania,
który głównego systemu.
mamy uprawnień adnajbardziej nam odpowiministratora
ada.
• Selenium RC – http://seleniumhq.org/
Zadaniem aplikacji jest sprawdzić •Firefox – korzystam z wersji 3.5
czy błąd nie był już zaraportowany a
następnie, gdy jest to uzasadnione zaraportowanie niepokojącego incydentów.
Kluczowy dla efektywności działania systemu jest pierwszy krok, czyli sprawdzenie czy informacja o błędzie nie istniej
już w bazie. Dobrą praktyką, która często
jest już stosowana w wielu organizacjach
jest stosowanie konwencji przy raportow-

oraz dodatkowo:
•Remember
Certificate
Exception
(https://addons.mozilla.org/pl/firefox/
addon/10246/?src=api)
• Firebug - http://getfirebug.com przyda
sie przy odnajdywaniu elementów na
stronie
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• Selenium IDE
Po zapisaniu na dysku instalacji/rozpakowaniu wszystkich podstawowych
elementów możemy przystąpić do przygotowania przeglądarki. Zaczniemy
dodając katalog, w którym zainstalował
się Firefox do zmiennej systemowej
PATH. Choć do pracy z Selenium nie
jest to wymagane to wygodne i sprawdzone rozwiązanie. Firefox ma możliwość
tworzenia odrębnych profili użytkownika,
w rama których można określić m.in jakie
opcje i ustawienia maja być aktywne oraz
jakie dodatki maja być zainstalowane.
Startując przeglądarkę z linii poleceń
z opcją –P (firefox –P) będziemy mieli
dostęp do tej funkcji. Tworzymy nowy
profil i wybieramy katalog, w którym
ma być utworzony. Po wystartowaniu
przeglądarki z nowym profilem w polu
adresu wpisujemy “about:config” i zatwierdzamy klawiszem Enter. Klikając prawym przyciskiem w dowolnym miejscu
ekranu dodajemy zmienne:
extensions.update.notifyUser
(type=boolean; value=false)
extensions.newAddons
value=false)
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(type=boolean;

Pozostaje jeszcze tylko wprowadzić
drobne zmiany w ustawieniach. Z menu
wybieramy Narzędzia/Opcje... następnie
z zakładki Karty odznaczamy wszystko,
z zakładki Treść odznaczamy „Zablokuj
wyskakujące okna” i na zakładce
Bezpieczeństwo wybieramy Ustawienia
i odznaczamy wszystkie ostrzeżenia. W
nowo utworzonym profilu warto również
zainstalować wymienione wyżej dodatki.

Przydadzą się nam w dalszej pracy.

unittest pythona, nie do końca mi to
odpowiada więc sugeruje zmodyfikować
go do prostszej postaci

Proces raportowania problemów należy
rozpocząć od sprawdzenie czy problem
nie został zaraportowany wcześniej.
Posłużymy się Selenium IDE do stworzenia szkieletu, który dalej będziemy
modyfikować. Jeśli zainstalowaliśmy
dodatek Selenium IDE możemy go
uruchomić z menu Narzędzia. W tym
momencie wszystkie nasze aktywności
na stronie są nagrywane.

searchedWords = ‘TC_ID’
sel = selenium(“localhost”, 4444, “*firefox”, “http://code.google.com/”)
sel.start()

Sprawdzamy czy incydent jest
już zaraportowany

sel.open(“http://code.google.com/p/selenium/issues/advsearch”)
sel.wait_for_page_to_load(“30000”)
sel.select(“//div[@id=’maincol’]/
form/table/tbody/tr[1]/td[3]/select”,
“label=regexp:\\sAll issues”)
W polu adresu wpisujemy adres st- sel.type(“words”, searchedWords)
sel.click(“btn”)
rony
pozwalającej
Dobrą praktyką, która często
res = sel.get_html_
przeszukiwać zaraportowane błędy. W prezen- jest już stosowana w wielu or- source()
towanym przykładzie ganizacjach jest stosowanie
będzie to http://code.
konwencji przy raportowaniu
W trzeciej linii przegoogle.com/p/selenidriverowi
um/issues/advsearch. błędów. Konwencja zwykle kazujemy
W polu ‘Search within’ dzieli błędy na kilka klas i selenium adres i port
Selenium RC servewybieramy All isssues.
określa m.in. jak tytułować
ra i domenę, z której
Nastepnie do pola ‘with
korzystać.
all of the words’ wpisu- raporty i jakie informacje w będziemy
jemy ‘Fault in line’. nich umieszczać. Ułatwia Następnie startujemy
poprzez serwer startuNastępnie naciskamy
to raportowanie, późniejszą
jemy przeglądarkę.
przycisk Search. W tym
momencie wyłączamy analizę problemu i oczywiście
nagrywanie naciskając przeszukiwanie raportów Zale- Kolejnymi krokami są
polecenie otwarcie stczerwony, okrągły przyty tej praktyki widać szczególrony i oczekiwanie na
cisk w prawej górnej
części okna Selenium nie w dużych i rozproszonych jej załadowanie. Są to
czynności, które nie
IDE i eksportujemy organizacjach.
będą różnić się przy
skrypt (Plik/Export Test
pracy z innymi bug
Case As...).
trakcer’ami.
Możemy teraz otworzyć skrypt w swoim
ulubionym IDE. Jest on zapisany jako Pozostaje wpisanie danych do odpowiednich pól i zlecenie pokazania wyników.
Selenium dysponuje kilkoma sposobami
umożliwiającymi lokalizacje elementów
na stronie. Najprostszym jest wykorzystanie ich atrybutu name Jeśli nie chcemy
mozolnie przeczesywać kodu HTML strony wygodnie posłużyć się dodatkiem
Firebug. Klikając prawym przyciskiem na
interesujący element i wybierając opcje
‘Zbadaj element’ możemy szybko poznać
jego atrybuty.
Ostatnią czynnością jest pobranie kodu
strony z rezultatami wyszukiwania.
Stronę taką należy przeanalizować i
zdecydować czy zarejestrować incydent.

Testujemy
Przed uruchomieniem naszego skryptu
musimy wystartować server Selenium
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RC. Przechodzimy do katalogu gdzie
znajduje się rozpakowane Selenium RC,
przechodzimy do podkatalogu selenium-server i startujemy serwer wydając
polecenie
java –jar selenium-server.jar –firefoxProfileTemplate scieżka_do_profilu
Po chwili powinny uruchomić się dwa
okna przeglądarki i w jednym z nich
powinniśmy zobaczyć wyniki wyszukiwania.

Raportowanie incydentów
Podobnie jak przy wyszukiwaniu elementów posłużymy się Selenium IDE
by stworzyć podstawowy szkielet. Po
rozpoczęciu nagrywania przechodzimy
na stronę http://code.google.com/p/
selenium/issues/list i rozpoczynamy
proces rejestracji błędu. Pierwszym
krokiem jest zalogowanie się do systemu następnie przechodzimy do strony umożliwiającej wpisanie danych
o napotkanym problemie. Należy
wziąć pod uwagę, możliwość automatycznego zapamiętywania haseł i
logowania na tym etapie. Problemem
jaki możemy napotkać jest autoryzacja z wykorzystaniem certyfikatów
SSL. Selenium każdorazowo będzie
wymagało potwierdzenia certyfikatu
co mija się z koncepcją automatyzacji. Rozwiązaniem tego problemu
jest instalacja pluginu Remember Certificate Exception. Jego zadanie to

przeprowadzenie nas przez ten proces automatycznie. Łącząc wyszukiwanie i raportowanie błędów w jedną
całość zakończymy prace nad naszym
rozwiązaniem. Jako ostatnie polecenie w skrypcie powinno znaleźć się
zamknięcie przeglądarki instrukcją:
sel.stop()
Możemy ją pominąć dając testerowi
możliwość ostatecznej decyzji o zaraportowaniu błędu.

Podsumowanie
Automatyzacja związana jest z dużym

nakładem pracy przy jej wdrażaniu i
jak zawsze należy się zastanowić nad
korzyściami i wadami jej stosowania.
W zależności od specyfiki projektu prezentowane rozwiązanie może zyskać
różne oceny. Dotyczy to zarówno samej
koncepcji automatycznego raportowania błędów jak i zaprezentowanej implementacji. Diabeł tkwi w szczegółach
i to one zdecydują jak bardzo może
być ono przydatne. Wykorzystanie Selenium RC pozwala ukryć szczegóły
protokołu HTML, charakteryzuje się
dużą prostotą łatwością wprowadzania
zmian. Wadą może być ewentualna
niestabilność serwera. Warto na pewno
przyjrzeć się na pewno narzędziu jakim
jest Selenium.
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Starszy Analityk Systemów z ponad
20-letnim doświadczeniem w IT w różnych sektorach. Realizował kluczowe
role w analizach potrzeb biznesowych,
projektowaniu oprogramowania, developmencie, testowaniu, szkoleniu, implementacji, ocenach organizacyjnych
i wspieraniu rozwiązań biznesowych.
W ciągu 10 lat opracował specyficzną
ekspertyzę – „Testware”- obejmującą
strategie testowania, planowanie testowania, automatyzację i rozwiązania do
zarządzania testami.
Posiada doświadczenie w dostarczaniu
natychmiastowych rozwiązań poprawiających jakość oprogramowania i efektywność testów. Skutkiem tego autor
posiada unikalną kombinację umiejętności technicznych, wiedzy biznesowej
i zdolności zastosowania „właściwego
rozwiązania” dla spełnienia potrzeb
klienta.
Kontakt:
DavidWJohnson@Eastlink.ca

Wprowadzenie
Rolą Lidera/Menedżera Testów jest
efektywnie kierować zespołem testowym. Aby wypełnić tę rolę, lider musi
rozumieć dyscyplinę testowania oraz 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. Obejmuje to stworzenie infrastruktury testów, która wspiera sprawną
komunikację oraz efektywne pod względem kosztu środowisko testowe.

Autor: David W Johnson

Lider/Menedżer Testów jest odpowiedzialny za:
• Zdefiniowanie i wdrożenie ról testowych w strukturze organizacyjnej.
• Zdefiniowanie zakresu testowania w
kontekście każdego wydania/dostawy.
• Dostarczenie i zarządzanie właściwym
środowiskiem (frameworkiem) testowym
w celu spełnienia celów testowania.
• Stworzenie i rozwijanie odpowiednich
pomiarów i metryk:
- do stosowania względem testowanego
produktu
- do stosowania względem zespołu testowego
• Planowanie, dostarczanie i zarządzanie pracami testowymi dla każdego zadania bądź dostawy.
• Zarządzanie i rozwijanie zasobów testowych wymaganych dla spełnienia
zadań:
- Członkowie zespołu
- Narzędzia testowe
- Proces testowy
• Utrzymywanie wykwalifikowanego
personelu testowego.
Lider Testów musi zrozumieć, jak testowanie wpasuje się do struktury organizacyjnej, innymi słowy, jasno określić
jego rolę w organizacji. Jest to często
osiągane poprzez opracowanie Sprawozdania Misji (ang. Mission Statement)
lub zdefiniowanego Zadania Testowego
(ang. Testing Mandate). Dla przykładu:
“Aby zapobiegać, wykrywać, rejestrować i zarządzać defektami w kontekście
określonego wydania”

Teraz zadaniem Lidera Testów jest zakomunikować i zaimplementować efektywne techniki kierownicze i testowe,
aby wspierać to proste zadanie. Oczekiwania zespołu,
partnerów (Lidera
Developmentu, Lider Dostaw i innych
liderów) oraz przełożonego muszą być
odpowiednio ustalone, uwzględniając ramy czasowe wydania, dojrzałość
zespołu developerskiego i zespołu testowego. Oczekiwania te zwykle zdefiniowane są w kategoriach obszarów
funkcjonalnych uznanych za będące w
Zakresie, lub poza Zakresem.
Dla przykładu:
W Zakresie:
• Stworzenie Nowego Profilu Klienta
• Aktualizacja Profilu Klienta
•
…
Poza Zakresem:
• Bezpieczeństwo
• Backup i Recovery
•…
Definicja Zakresu będzie się zmieniać
w miarę poruszania się po różnych etapach testowania, jednak kluczowe jest
zapewnienie, że zespół testowy i organizacja jako całość jasno rozumieją, co
jest, a co nie jest testowane w bieżącym
wydaniu.
Lider/Menedżer Testów musi użyć odpowiednich Struktur Testowania (ang.
Testing Framework) lub Architektury Testów (ang. Test Architecture), aby spełnić potrzeby testowe organizacji. Ponieważ wymagania Struktur Testowania
dla jakiejkolwiek organizacji są trudne
do zdefiniowania, jest kilka pytań, które
Lider/Menedżer Testów musi sobie zadać. Odpowiedzi do tych i innych pytań
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zdefiniują krótko- i długoterminowe cele
Struktur Testowania.

Jaki jest związek pomiędzy
dojrzałością produktu a testowaniem?
Akceptacja – produkt jest gotowy do
wdrożenia
System - produkt jest gotowy do testowania jako zintegrowana całość lub
system
Funkcja testowanie
funkcjonalne
może być wykonane na dostarczonych
komponentach
Jednostka - developer może testować
kod jako nie zintegrowaną jednostkę
% konstrukcji - ile jeszcze pracy jest
konieczne do ukończenia produktu
% produktu - ile produktu zostało zbudowane

Jak Organizacja Testowania

pomaga zapobiegać pojawieniu się błędów?

winien dostarczać takich produktów. Na
przykład:

Istnieją tak naprawdę dwa podejścia
do testowania: Weryfikacja i Walidacja. Niestety, znaczenie tych terminów
zostało zdefiniowane inaczej przez kilka zarządzających/regulujących ciał.
Aby ująć to zwięźle, jest testowanie,
które można wykonać przed skonstruowaniem/zbudowaniem produktu i są
pewne rodzaje testowania, które można
wykonać po tym, jak skonstruowano/
zbudowano produkt.

•Model kaskadowy

Zapobieganie wystąpieniu defektów dotyczy testowania przed tym, jak skonstruowano/zbudowano produkt. Istnieje
kilka metod osiągnięcia tego celu. Najpotężniejszymi i efektywnymi kosztowo stały się Przeglądy (ang. Reviews).
Przeglądy mogą być albo przeglądami
formalnymi/technicznymi, albo przeglądami naukowymi (ang. Peer reviews).
Formalne cykle życia tworzenia produktu będą dostarczać zespołowi testowego użyteczne dla procesu przeglądu
materiały/produkty. Każdy właściwie
zaimplementowany, efektywny paradygmat rozwijania (developmentu) po-

- Wymagania
-Specyfikacje funkcjonalne
• Agile lub Extreme
- Wymagania wysokiego poziomu
- Scenariusze (schematy) działania
Testowanie musi być zaangażowane w
ten proces Przeglądu a wszelkie defekty powinny być zarejestrowane i obsłużone.

Jak i kiedy Organizacja Testowania może wykryć defekty
oprogramowania?
Organizacja Testowania może wykryć
błędy oprogramowania po dostarczeniu
produktu lub jakiegoś jego fragmentu
operacyjnego. Rodzaj testowania, jaki
będzie wykonany zależy od dojrzałości
produktu w danym momencie. Klasyczną hierarchią, czy sekwencją, testowania jest:

Testowanie oprogramowania
• Przegląd Projektu (ang. Design Review)

Jaki jest minimalny zestaw pomiarów i metryk?

• Testowanie Jednostkowe (ang. Unit
Testing)

Najważniejszym produktem, jaki utrzymuje zespół testowy, są defekty. Defekty są zapewne jedynym produktem,
widzianym i rozumianym przez cały
projekt, jaki wytwarza zespół testowy.
Jest to wtedy, gdy błędy w systemie są
rejestrowane i monitorowane – każdy
defekt powinien zawierać minimalnie:

• Testowanie Funkcjonalne (ang. Functional Testing)
• Testowanie Systemowe (ang. System
Testing)
• Testowanie Akceptacyjne Użytkownika
(ang. User Acceptance Testing)
Zespół Testowy powinien być zaangażowany w co najmniej trzy z tych faz:
Przegląd Projektu, Testowanie Funkcjonalne i Testowanie Systemowe.
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Testowanie Funkcjonalne obejmuje
projektowanie, implementację i wykonanie przypadków testowych względem
specyfikacji funkcjonalnej i/lub wymaganiom funkcjonalnym produktu. Dzieje
się to wtedy, gdy zespół testowy mierzy
implementację funkcjonalną względem
koncepcji produktu wykorzystując dobrze sformułowane przypadki testowe,
i notuje wszelkie rozbieżności jako defekty (błędy). Przykładowo: testowanie
w celu upewnienia się, że strona sieci
Web umożliwia wejście nowemu członkowi forum. W tym przypadku testujemy, by upewnić się, że strona funkcjonuje jako interfejs.
Testowanie Systemowe podąża w dużym stopniu tym samą drogą (zaprojektuj, zaimplementuj, wykonaj, zarejestruj
defekt) ale jego intencja jest inna, skupia
się na czymś innym. Podczas gdy Testowanie Funkcjonalne koncentruje się
na pojedynczych wymaganiach funkcjonalnych, Testowanie Systemowe skupia
się na przepływie w systemie i łączności
z powiązanymi systemami. Przykładowo: testowanie w celu upewnienia się,
że aplikacja umożliwia wejście, aktywację i odzyskanie danych nowego członka forum. W tym przypadku testujemy,
by upewnić się, że system wspiera biznesowy typ działania. Istnieje kilka rodzajów Testowania Systemowego – jaki
jest wymagany dla danego wydania powinno być określone Zakresem:
• Bezpieczeństwo
• Wydajność
• Integracja

• Nazwę defektu/Tytuł
• Opis defektu. Jakie wymaganie nie
jest spełnione?
• Szczegółowe instrukcje, jak odtworzyć
defekt
• Krytyczność (ang. Severity) defektu
• Dotknięte obszary funkcjonalne
• Autor defektu
•Status (np. Otwarty, W trakcie naprawy, Naprawiony, Zamknięty)
To następnie dostarczy danych dla minimalnego zestawu metryk:
• Liczba otworzonych defektów
• Dystrybucja defektów pod kątem krytyczności
• Dystrybucja defektów pod kątem obszaru funkcjonalnego
Od tej linii bazowej, pomiary i metryki,
które utrzymuje organizacja testowa, są
zależne od jej dojrzałości i stwierdzonej
misji. Poziomy Dojrzałości Procesu SEI
(Software Engineering Institute) stosują
się do testowania równie dobrze, jak do
każdej innej dyscypliny Inżynierii Oprogramowania:
1. Inicjalny: (Anarchia) Nieprzewidywalny i źle kontrolowany.
2. Powtarzalny: (Folklor) Powtarzanie
wyuczonych uprzednio zadań.
3. Określony: (Standardy) Scharakteryzowany proces, dość dobrze zrozumiany.
4. Zarządzany: (Pomiary) Proces mierzony i kontrolowany.
5.

Optymalizowany:

(Optymalizacja)

Koncentracja na ulepszaniu procesu.
Jak zdyscyplinowana musi się stać organizacja testowa i jakie pomiary i metryki są wymagane – to zależy od analizy kosztów i zysku, wykonanej przez
Lidera/Menedżera Testów. Co ma sens
w kontekście stwierdzonych celów i poprzedniej wydajności organizacji testowej?

Jak powiększyć i utrzymywać
Organizację Testową?
Zarządzanie czy kierowanie zespołem
testowym jest prawdopodobnie jedną
z najbardziej wymagających pozycji w
przemyśle IT. Zespół jest zwykle zbyt
mały, brak mu odpowiednich narzędzi i
finansowania. Terminy się nie zmieniają, ale faza testowania jest ciągle pod
presją opóźnień produktu. W takich
warunkach motywacja i utrzymanie kluczowego personelu testowego są krytyczne.
Mogę tylko przyjść z moimi osobistymi
doświadczeniami, zarówno jako Lider,
jak i członek zespołu:
• Jeśli terminy nie są dotrzymywane,
zmień odpowiednio Plan Testów (w znaczeniu Zakresu).
• Jasno komunikuj sytuację zespołowi
testowemu i kierownictwu projektu.
• Dbaj o przejrzystą komunikację z Developmentem i kierownictwem projektu.
• Gdziekolwiek możliwe, sprzedawaj,
sprzedawaj, sprzedawaj ważność i
wkład Zespołu Testowego.
• Upewnij się, ze organizacja testowa
ma jasno określone role dla każdego
członka zespołu i dobrze określoną
ścieżkę kariery.
• Mierz i komunikuj zwrot z inwestycji
dotyczący testowania (ROI) – jeśli wykryty błąd dotknął obszaru, który byłby
kosztem.
• Wyjaśniaj wydatki na testowanie jako
inwestycję (ROI), nie koszt.
• Wreszcie – nigdy nie trać humoru
– Powodzenia.

Testowanie oprogramowania

Podejścia anty-regresyjne:
Analiza wpływu i porównawcze oraz mieszane testowanie regresyjne
Część I: Wprowadzenie i analiza
wpływu
basic
intermediate
advanced

Autor: Paul Gerrard

Wprowadzenie

O autorze:
Paul jest konsultantem, nauczycielem,
autorem, projektantem stron, programistą, testerem, prelegentem na konferencjach, coachem i wydawcą. Podejmował
się usług konsultingowych we wszystkich
aspektach testowania oprogramowania i
zapewnienia jakości, specjalizując się w
zapewnieniu testów. Prezentował wykłady i przewodniki na konferencjach w całej
Europie, USA, Australii i Południowej
Afryka i od czasu do czasu zdobywał za
nie nagrody.
Wykształcony na uniwersytetach w Oxford
i Imperial College London, Paul był założycielem Schematu Certyfikacji Testerów
BCS ISEB oraz członkiem Grupy roboczej
opracowującej BS 7925 – Standard dla
testowania komponentów. Obecnie jest
dyrektorem Gerrard Consulting Limited,
dyrektorem Aqastra Limited i gospodarzem Forum Zarządzania Testowaniem w
Wielkiej Brytanii.

Przez kilka lat unikałem zbyt dużego zaangażowania w wykonywanie automatyzacji
testów, ponieważ czułem, że to nudne.
Tak, wiem, że to ma duże szanse i w zasadzie z pewnością powinniśmy przekazywać nudne, powtarzające się zadanie
pisania testów regresji narzędziom. Ale
myślę, że zasady testowania regresji nie
zmieniły się i zrobiliśmy niewielki postęp
przez, mniej więcej, ostatnich piętnaście
lat - tak naprawdę, to nie ruszyliśmy się z
miejsca. Zatrzymało się to w czasie.
Na Eurostar 1997 roku przedstawiłem
referat na temat automatyzacji testów.
Zatytułowany „Testowanie GUI aplikacji „
– artykuł, który napisałem jest nadal najbardziej popularny na mojej stronie gerrardconsulting.com z liczbą pobrań około
300 na miesiąc. Dlaczego ludzie nadal są
zainteresowani rzeczami, które napisałem
tak dawno temu? Myślę, że to był dobry,
ale nie przełomowy artykuł; nie wspominał o sieci; zalecenia dla automatyzacji
testów były rozsądne, ale nie radykalne.
Napisano już książki na ten temat. Zamierzałem zaktualizować ten dokument dla
nowego, „połączonego” świata, jaki teraz
mamy, ale nie miałem do tej pory czasu.
Ale w styczniu 2010 na konferencji Test
Management Summit, wybrałem się na
sesję „Testowanie regresyjne: Co automatyzować i jak”. Podczas naszych przygotowań do konferencji wypłynął temat

badania popularności. Musieliśmy włączyć go do programu, ale nikt nie zgłosił
się na ochotnika – więc ja podjąłem się tematu. W tym dniu wyrzuciłem frustracje,
które dręczyły mnie od dłuższego czasu
i przemówienie stało się raczej złośliwą
tyradą. W tym krótkim artykule chciałbym
przedstawić przemyślenia zaprezentowane na konferencji.
Mam zamiar ponownie prześledzić nasze
pierwsze kroki w automatyzacji i spróbować dowiedzieć się, dlaczego testerzy
wciąż jeszcze odkrywają, że budowa i
uruchomienie trwałego, znaczącego zestawu zautomatyzowanych testów regresji stwarza duże trudności. Może te trudności pojawiają się, bo nie myślimy o nich
na początku?
Testy regresji są najbardziej stabilne i uruchamiane wielokrotnie, więc automatyzacja obiecuje duże oszczędności czasu a
testy – zautomatyzowane – gwarantują
rzetelne wykonanie i sprawdzanie wyników. Wybór automatyzacji wydaje się jasny. Ale chwileczkę!
Wykonujemy testy regresji, ponieważ zachodzą zmiany. Chaotyczne, niestabilne
środowiska najbardziej potrzebują testów
regresji. Ale kiedy rzeczy zmieniają się
regularnie, automatyzacja jest bardzo
trudna. I to opisuje jeden z paradoksów
testów regresji. Środowiska programistyczne, które potrzebują i które skorzystałyby najbardziej ze zautomatyzowa-
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nych testów regresji są środowiskami, w
których są największe trudności w implementacji tychże.

Przemyślenie regresji
Czym jest proces testowania regresji?
W niniejszej pracy chcę, aby prześledzić
przemyślenia związane z testami regresji.
Aby zrozumieć, dlaczego regresja występuje; aby ustalić, co rozumiemy przez
testy regresji, dlaczego decydujemy się je
robić i je automatyzować.
Czym charakteryzuje się regresja?
Najkrócej - coś się zmienia i to wpływa
na działające oprogramowanie. Może to
być środowisko, w którym działa oprogramowanie, zaimplementowane ulepszenie
lub poprawka jakiegoś błędu (i zmiana
powodująca skutki uboczne) i tak dalej.
Przez wiele lat mówiło się, że poprawki
kodu oprogramowania dają 50% ryzyka
wprowadzenia niepożądanych efektów w
działającym oprogramowaniu. Czy 30%
lub 80%? Kogo to obchodzi? Zmiana jest
niebezpieczna; prawdopodobieństwo katastrofy jest trudne do przewidzenia; wszyscy tego doświadczyliśmy przez lata.
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Regresje mają nieproporcjonalnie duży
wpływ na ponowne prace, zaufanie, a nawet morale. Co możemy zrobić? Mamy
do dyspozycji dwa podejścia – analiza oddziaływania (aby wspierać rozsądny wybór projektu), aby zapobiec regresji oraz
testowanie regresji – aby zidentyfikować
regresje, kiedy one wystąpią.
Analiza wpływu
W ocenie potencjalnych szkód, które
może spowodować zmiana, oczywistym
wyborem jest nie zmieniać w ogóle niczego. To stwierdzenie nie jest takie głupie,
jak się wydaje. Od czasu do czasu, wartość dokonywania zmian, poprawy błędu,
dodania cechy jest przeważona przez
ryzyko wprowadzenia nowych, nieprzewidywalnych problemów. Wszystkie potencjalne zmiany muszą być ocenione pod
kątem ich możliwego wpływu na istniejący
kod i prawdopodobieństwa wprowadzenia
niepożądanych efektów ubocznych. Problemem jest to, że ta ocena wpływu zmian
- Analiza wpływu - jest niezwykle trudna.

sowego punktu widzenia: potencjalne
zmiany są sprawdzane po kątem tego,
czy będą one miały taki wpływ na działanie systemu, jaki użytkownik może rozpoznać i zaakceptować. Popularne są trzy
rodzaje wpływu na funkcjonalność: funkcjonalność wpływająca na biznes, dane
lub proces.
Wpływy biznesowe mogą często powodować subtelne zmiany w zachowaniu
się systemów. Przykładem może być
sytuacja, gdy zmiana wpływa na to, jak
interpretowana jest część danych: cena
aktywów może być obliczana dynamicznie, a nie być stała przez cały okres użytkowania aktywów. Aktywa przechowywane w lokalizacji po jednej cenie, mogą być
przeniesione w inne miejsce z inną ceną.
Nagle - wartość nieistniejących aktywów
w pierwszej lokalizacji jest pozytywna, a
nawet ujemna! Jak to możliwe? Oprogramowanie działało idealnie - ale wpływ
biznesowy nie był przemyślany.
Typowy wpływ na dane mógłby mieć miejsce, gdy element danych wymagany do
zakończenia transakcji jest obowiązkowy, a nie opcjonalny. Możliwe, że obecni
użytkownicy opierają się na opcjonalnych
elementach danych, ponieważ w momencie wykonania danej transakcji, informacja nie jest znana, ale zdobywana później.
„Ulepszony” system może zastopować
wszystkie transakcje biznesowe lub zmusić użytkowników do wymyślania danych,
aby obejść sprawdzanie poprawności danych. Tak czy inaczej, wpływ jest negatywny.
Funkcjonalność wpływająca na proces
ma miejsce wtedy, gdy zmiana może mieć
wpływ na wybór ścieżek w systemie lub
na sam proces. Zmiana może na przykład
spowodować wywołanie jakiejś funkcji
systemu, podczas gdy wcześniej tak nie
było. Alternatywnie, zmiana może ograniczyć korzystanie z funkcji, które użytkownicy już znali. Użytkownicy mogą odkryć,
ze muszą wykonywać niepotrzebną pracę
lub utracili możliwość wykonywania pewnych istotnych zmian dotyczących transakcji. Tak nie może być!

Ocena wpływu: punkt widzenia
techniczny

Ocena wpływu: Biznesowy punkt widzenia

Odnosząc się do technicznej analizy
wpływu wykonywanej przez projektantów
lub programistów - istnieje szereg możliwości, a w niektórych środowiskach technicznych, odpowiednich narzędzi, które
mogą pomóc. Mówiąc szerzej, ocena
oddziaływania odbywa się na dwóch poziomach: z góry na dół (ang. top-down) i z
dołu do góry (ang. bottom-up).

Pierwszym z nich jest użytkownik bizne-

Analiza top-down wymaga rozważenia al-

Istnieją dwa punkty widzenia analizy wpływu: biznesowy i techniczny.

ternatywnych możliwości projektowania i
przeanalizowanie ich wpływu na całościowe zachowanie zmienionego systemu.
Aby naprawić błąd, zwiększyć funkcjonalność lub spełnić pewne nowe lub zmienione wymagania, mogą istnieć alternatywne
projekty, które pozwolą osiągnąć te cele.
Podejście top-down patrzy na te potencjalne zmiany w kontekście architektury
jako całości, zasad projektowania oraz
praktycznych aspektów wprowadzania
samych zmian. Podejście to wymaga, by
projektanci lub programiści mieli architektoniczny punkt widzenia, ale również powinien istnieć zbiór zasad projektowania
lub wytycznych, które kierują ich z dala od
złych praktyk. Niestety, niewiele organizacji ma taki punkt widzenia lub zasady
projektowania na tyle mocno osadzone w
ich zespołach, by mogli na nich polegać.
Analiza bottom-up jest oparta na kodzie.
Jeśli wybrane podejście projektowania
wpływa na zbiór komponentów, które się
zmienią, oprogramowanie, które wywołuje i zależy od komponentów „do zmiany” może być monitorowane (śledzone).
Usługi wyższego poziomu i funkcje, które
ostatecznie zależą od zmian, mogą być
zidentyfikowane i ocenione. W zasadzie
brzmi to dobrze, zwłaszcza jeśli istnieją
narzędzia do tworzenia drzew połączeń
i diagramów współpracy z kodu. Ale tu z
kolei są dwa problemy.
Pierwszy problem jest taki, że integralność
konstrukcji całego systemu może być
niska. Zależności między zmienionymi
komponentami i tymi, na które one mają
wpływ mogą być liczne. Jeśli kod jest źle
zorganizowany, zawiły i wygląda jak „spaghetti”, nawet eksperci oprogramowanie
mogą nie być w stanie pojąć tej złożoności i może się wydawać, że każda część
systemu jest poddana wpływowi zmian.
To jest przerażająca perspektywa.
Drugi problem to sytuacja, w której zmiany w oprogramowaniu mogą być na tak
niskim poziomie hierarchii wywoływanych
komponentów, że niepraktycznym jest
śledzenie wpływu tych zmian poprzez
funkcje wyższego poziomu. Pomimo, że
zmieniany komponent może być osadzony dość głęboko w architekturze, efekty niepoprawnie zaimplementowanego
oprogramowania mogą być katastrofalne.
Dość wiadomą kwestią jest to, że wysokopoziomowe serwisy zależą od niskopoziomowych komponentów – problem w tym,
że trudno jest ocenić te zależności, a tym
samym oszacować wpływ proponowanych zmian.
Podsumowując, analiza wpływu to niełatwa perspektywa. Czy testy regresji mogą
wyrwać nas z tej dziury?
Ciąg dalszy nastąpi…

Testowanie oprogramowania

Czy jestem
testerem Agile?
basic
intermediate
advanced

Autor: Ray Claridge

własnych doświadczeniach, dochodzę
do wniosku, że „Tester Agile” naprawdę
istnieje. Pozwólcie mi wyjaśnić…

Tester Agile
Jako tester przewodzisz zespołowi developerskiemu w sposób, który zapewnia, że każda historyjka użytkownika
(ang. user story)/funkcjonalność produktu zachowuje się, jak zamierzono i
bez błędów.

O autorze:
Ray Claridge jest autorem bloga o testowaniu w Agile - testertroubles. Pracował
dla głównych dostawców danych i firm
medialnych w Wielkiej Brytanii, opracowując proces QA dla wielu nowych i już
działających zespołów developerskich
Agile. Obecnie Ray zarządza wytwarzaniem produktów dla IPD Media, jednego
z największych wydawnictw w Wielkiej
Brytanii.
Blog autora:
http://www.testertroubles.com/

Tester Agile współpracuje z Kierownikami i Właścicielami Produktu w celu
osiągnięcia jasnego i wspólnego zrozumienia każdej funkcjonalności – w taki
sposób, by każdy w zespole mówił tym
samym językiem. W tym rozumieniu
ważnym krokiem jest informowanie, jak
dowiemy się, kiedy funkcjonalność jest
ukończona.
Tester kompletuje gromadzenie wymagań w formie przypadków testowych I
kiedy już jest dość do przetestowania,
sprawdza funkcjonalność względem
tych przypadków oraz wykonuje dodatkowe testy eksploracyjne na danej
funkcjonalności. Celem testowania eksploracyjnego jest:
1. zrozumieć funkcjonalność i to, jak
jest zaimplementowana,
2. znaleźć dodatkowe lub nieoczekiwane zachowania,

Wprowadzenie
Zastanawiałem się często, czy istnieje
taka rzecz, jak “Zwinny Tester”, czy też
po prostu jestem testerem, któremu zdarza się pracować w środowisku wytwarzania Agile. Przeczytawszy niezliczoną
ilość blogów i opierając się na moich

3. udoskonalić i zdefiniować dodatkowe
przypadki testowe dla danej historyjki
użytkownika.
Nieoczekiwane zachowanie dyskutowane jest z developerami i Właścicielami
Produktu, zanim podejmie się decyzję,
co z tym zrobić. Często są to proste

udoskonalenia oryginalnej koncepcji,
ale mogą być również albo potrzebną,
albo niepotrzebną dodatkową funkcjonalnością. Czasami są to po prostu
zwyczajne błędy. Poprzez zaadresowanie tych udoskonaleń i upewnienie się,
że są one tym, co chce właściciel produktu lub klient, minimalizujemy ryzyko
stworzenia złego produktu.
Poprzez testowanie wcześnie i często,
Testerzy dostarczają wczesnej informacji zwrotnej do Kierowników Produktu
oraz developerów dotyczącej tego, czy
dana historyjka użytkownika jest na dobrej drodze, czy też nie. Poprzez dalsze
rozwijanie przypadków testowych opartych na testowaniu eksploracyjnym, Testerzy definiują zamierzone zachowanie
produktu w postaci „wykonywalnej specyfikacji”.
To nie jest tradycyjne podejście – to jest
Agile.
Tester Agile istnieje.
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Sprostowanie
W numerze 2 magazynu do artykułu
„Automatyzacja testów aplikacji internetowych z wykorzystaniem narzędzia
JMeter” autorstwa Panów Łukasza Żebrowskiego i Jana Sabaka wkradł się
błąd. Zamieściliśmy nieaktualną notatkę biograficzną oraz zdjęcie Pana Łukasza Żebrowskiego.
Autora przepraszamy za pomyłkę i publikujemy aktualne informacje.

Redakcja
Łukasz Żebrowski - Absolwent Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie na
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kierunku Metody Ilościowe i Systemy
Informacyjne. Od prawie 7 lat zajmuje
się zawodowo jakością oprogramowania pracując najpierw w firmie Rodan
Systems S.A. jako tester, następnie
w GTECH Polska m.in. jako osoba
odpowiedzialna za wspomaganie procesu testowego narzędziami, dobór
narzędzi, automatyzację testów. Aktualnie pracuje w firmie Hewlett-Packard
Polska w zespole Project and Quality
Management jako Busines Process &
Quality Lead odpowiedzialny za zarządzanie jakością w projektach informatycznych. Posiada certyfikat ISTQB
Certified Tester Advanced Level – Test
Management.

W następnym numerze
Między innymi:
• Zarządzanie testami w Enterprise Architect. Enterprise Architect to narzędzie nie
tylko do modelowania wymagań. Może
również służyć jako repozytorium testów,
dodatkowo zapewniając możliwość zdefiniowania dokładnego śledzenia wymagań czy przypadków użycia stanowiących
podstawę dla poszczególnych przypadków testowych. Obszerny przewodnik
autorstwa Sparx Systems opisujący, jak
używać Enterprise Architecta do tworzenia testów i powiązywania ich z innymi
artefaktami w procesie rozwoju oprogramowania.
• Testowanie oparte na ryzyku. Publikacja
Rexa Blacka. Studium przypadku projektu
pilotażowego wdrażania podejścia do testowania opartego na ryzyku.

• Podejścia anty-regresyjne Część II.
Analiza wpływu i Testowanie regresyjne. Druga część cyklu Paula Gerrarda.
W artykule autor opisuje analizę wpływu
jako technikę zapobiegania pojawianiu
się regresji. Publikacja porównuje analizę
wpływu technicznego i biznesowego oraz
przedstawia temat zapobiegania regresji i
detekcji błędów przy użyciu analizy wpływu i analizy statycznej kodu.

dejścia do wychwytywania wartości w
specyfikacji wymagań. Jak identyfikować
wymagania, które dostarczają prawdziwej
wartości, nie tylko produkują dokumentację i kod? Nowy artykuł Toma Gilba, eksperta inżynierii oprogramowania, twórcy
języka Planguage i autora wielu nowatorskich koncepcji dotyczących jakości,
wymagań oraz wielu innych aspektów
procesu inżynierii oprogramowania.

• Strategie testowania i jakości Agile: dyscyplina ponad retoryką. Część II: Strategie
Wymagań Agile. Druga część obszernej
pracy Scotta Amblera o strategiach testowania i jakości Agile. Autor prezentuje
przegląd podejść Agile do pozyskiwania i
zarządzania wymaganiami. Podejście do
wymagań idzie ramię w ramię z podejściem do walidowania owych wymagań,
czyli głównie testowaniem – dlatego by
zrozumieć, jak zespoły Agile podchodzą
do testowania i jakości (co jest przedmiotem trzeciej części cyklu publikacji),
trzeba najpierw zrozumieć, jak te zespoły
podchodzą do wymagań.

Ponadto kolejne publikacje w tematyce
TMMi, artykuł o najlepszych technikach
zarządzania konfiguracją i inne.

• Co jest z gruntu złe? Ulepszanie po-

Oraz prezent dla czytelników! Kod do pobrania nowego studium BQI dotyczącego
testowania – za darmo.
Zapraszamy.
Redakcja
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