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Od redakcji
Mija rok od wydania pierwszego numeru c0re. Magazyn istnieje i rozwija się w dużej mierze dzięki Waszemu wsparciu
i pomocy, za co chcielibyśmy
serdecznie podziękować.
Przedstawiamy numer jubileuszowy. W tym numerze znajdziecie między innymi:
• Systemy wielosystemowe .
Publikacja Rafała Gajdulewicza, absolwenta Politechniki
Warszawskiej. Artykuł powstał
na podstawie pracy dyplomowej autora. Oryginalna praca
została wyróżniona jako najlepsza praca dyplomowa z
testowania oprogramowania
w roku 2010. Praca „Metody
testowania systemów wielosystemowych” porusza bardzo
ważny, aczkolwiek rzadko omawiany temat. Pełną treść pracy
dyplomowej można pobrać ze
strony magazynu c0re. Autorowi serdecznie gratulujemy i
dziękujemy za wysiłek włożony
w dostosowanie publikacji na
potrzeby magazynu. Życzymy
dalszych sukcesów!
• Kombinacje, permutacje czyli
kombinatoryka dla testera. Co
wspólnego ma kombinatoryka
z testowaniem? Na to pytanie
odpowie Jacek Okrojek. Autor
przedstawia proste i wygodne
w użyciu algorytmy przydatne
przy planowaniu i tworzeniu
przypadków testowych wraz z
przykładową implementacją w
języku Java.
• Zapewnianie jakości w projekcie informatycznym - Sztuka?

Rzemiosło? A może inżynieria?
Czy potrzebne są nam modele
procesów? „Projekt informatyczny i zarządzanie nim to
nie sekwencja poszczególnych
sprawdzonych działań, ale
skomplikowana sieć aktywności, które prowadzą do powstania wielu produktów. Skupienie
się na zarządzaniu procesem
i czynnościami zazębia się z
jakością produktu i bardzo często ogranicza ryzyko powstania
produktu złej jakości. Od początku rozwoju informatyki organizacje poszukiwały i wciąż
poszukują dobrego przepisu
na realizację tego typu projektów, gwarantującego sukces”.
Znakomity artykuł Rafała Dobrosielskiego. Polecamy!
Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym partnerom,
współpracownikom oraz autorom, dzięki którym magazyn
może się rozwijać oraz dostarczać coraz więcej ciekawych
publikacji zagranicznych oraz
– przede wszystkim – polskich.
Dziękujemy za pomoc!
Życzymy miłej lektury!

Redakcja

Konkurs CORE
Ogłaszamy konkurs na naj- Tematyka książki:
lepszy artykuł z dziedziny
• Podstawowe typy danych i związane z
jakości oprogramowania/
nimi błędy
inżynierii oprogramowania.
• Techniki projektowania testów
Tematyka:

• Definiowanie danych testowych
• Zarządzanie danymi i rozwiązywanie

problemów
• Praktyczne przykłady danych testowych
i ich wykorzystanie
• Sposoby pozyskiwania rzeczywistych
danych
• Samodzielne generowanie danych testowych

• Inżynieria oprogramowania – pozyskiwanie i analiza wymagań, projektowanie
aplikacji, metody wytwarzania oprogramowania, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfiguracją, etc.
• Testowanie oprogramowania – praktyczne aspekty związane z testowaniem
oprogramowania – techniki, metody, narzędzia QA.
• Jakość w projekcie –zapewnienie i kontrola jakości na poziomie procesów występujących w projekcie IT.
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Długość artykułu – od 4 do 8 stron A4
(ok. 7000 znaków na 1 stronie).

Termin zgłoszeń
Artykuły konkursowe prosimy przesyłać
na adres redakcji redakcja@coremag.eu
do 15 czerwca 2011.

Rozstrzygnięcie konkursu
30 czerwca 2011. Nagrodzeni zostaną
poinformowani mailem a wyróżnione
prace opublikowane w lipcowym numerze C0RE.

Nagroda
Do wygrania trzy książki „Dane testowe.
Teoria i praktyka.” autorstwa Radosława
Smilgin i Anny Piaskowy.
Pozycja w całości poświęcona metodologii przygotowywania i praktycznego
wykorzystywania danych testowych,
które zapewniają maksymalną niezawodność oraz bezpieczeństwo działania
programów.

Sponsor konkursu:
testerzy.pl

Zarządzanie

Monitorowanie
i kontrola testów
według modelu TMMi
basic

intermediate
advanced
O Autorze:
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Inżynier
Testów
w Tieto Polska,
gdzie zajmuje się:
tworzeniem przypadków testowych,
prostych planów
testów, raportowaniem wyników oraz
ręcznym testowaniem oprogramowania
zarządzającego pracą sieci komórkowych
głównie w obszarze bezpieczeństwa i wydajności; koordynacją testów automatycznych; Wspieraniem warstwy zarządzającej – w zakresie testów są to: zgłaszanie
innowacji w dziedzinie testów ( 10), przewodzenie audytowi procesów testowych
dla kilku działów, przygotowywanie propozycji patentowych (1), przedstawianie
propozycji podniesienia jakości testowania w projekcie, coachingiem i mentoringiem zainteresowanych członków zespołu
testerów.
Poza tym współpracuje z c0re Magazine i
TMMi Foundation.
Jest studentem zarządzania (zarządzanie, psychologia, finanse, prawo), posiada
również kilkuletnie doświadczenie w branżach: telekomunikacja, badania i rozwój,
informatyka, elektronika.
Ostatnie publikacje dotyczyły usprawniania procesów testowych.

Streszczenie
Artykuł przedstawia zagadnienie monitorowania i kontroli testów (ang. Test Monitoring and Control) sporządzanego i wdra-

Autor: Piotr Piotrowski

żanego 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 (ang. Process Area, PA) o
nazwie monitorowanie i kontrola testów
[Veen09]. Obszar ten zawiera miedzy innymi trzy specyficzne cele (ang. Specific
Goals, SG), opisane dokładniej w kolejnych punktach artykułu, jakimi są: monitorowanie postępu testów względem planu
testów (ang. Monitor test progress against
plan), monitorowanie jakości produktu
względem planu testów i oczekiwań (ang.
Monitor product quality again plan and
expectations) oraz zarządzanie działaniami korygującymi (ang. Manage corrective
action to closure).
Celem monitorowania i kontroli testów jest
osiągnięcie takiego poziomu zrozumienia
postępu testów oraz jakości produktu, aby
można było podjąć odpowiednie akcje
korygujące, jeżeli postęp ten wykazuje
znaczące odchylenie od założonego planu testów, jakości produktu, czy ogólnie
oczekiwań.

2. Monitorowanie postępu testów względem planu testów
Monitorowanie postępu testów względem
planu testów [Veen09] składa się z siedmiu specyficznych praktyk (ang. Specific
Practices, SP). Są to: monitorowanie parametrów planowania testów, monitorowanie dostarczonych i wykorzystanych

zasobów środowiska testów, monitorowanie zobowiązań testów, monitorowanie ryzyk projektowych testów, monitorowanie
zaangażowania stron, przeprowadzenie
przeglądu postępu testów oraz przeprowadzenie przeglądów kamieni milowych
postępu testów.
Monitorowanie parametrów planowania
testów [Veen09] (ang. Monitor test planning parameters) kończy się zapisem
wydajności testów oraz znaczących odchyleń od planu. W praktyce temu monitorowaniu podlegają:
• postęp testów względem harmonogramu testów – okresowy pomiar ukończenia
zadań testowych, czy kamieni milowych
testów; porównanie wspomnianych z harmonogramem zdefiniowanym w planie testów; identyfikacja znaczących odchyleń
w harmonogramie,
• koszt testów i wysiłek testów – okresowy pomiar: kosztów, wysiłku testowego
wraz z danymi na temat osób przyporządkowanych do zadań; porównanie wspomnianych z oszacowaniami zawartymi w
planie testów; identyfikacja znaczących
odchyleń od: kosztów, wysiłku i pracy załogi od wartości ujętych w planie testów,
• atrybuty rezultatów testów i zadań testowych – okresowy pomiar bieżących atrybutów rezultatów i zadań testowych, takich jak rozmiar i złożoność, przykładowo
o elementach tych może świadczyć liczba
wymagań pokrywanych przez przypadek
testowy; porównanie wspomnianych do
oszacowań zawartych w planie testów;
identyfikacja znaczących odchyleń od
oszacowań w planie testów,
• wiedza i umiejętności załogi testowej
– okresowy pomiar nabywania wiedzy i
umiejętności przez zespół testowy – pomiar ten dokonywany jest poprzez użycie

Zarządzanie
arkusza oceny wyposażonego w skalę
punktową; porównanie odbytych szkoleń
w stosunku do szacowanych w planie testów w zakresie ich ilości jak i modułów
danego szkolenia; identyfikacja znaczących odchyleń od wartości ujętych w planie testów; współczynnik określający liczbę rozwiązanych do wykrytych defektów.

Monitorowanie zaangażowania udziałowców [Veen09] (ang. Monitor stakeholder
involvement) przeprowadzane jest tylko
wtedy, gdy osoby będące udziałowcami
są wymienione w planie testów. Kończy
się oczywiście zapisaniem stopnia tego
zaangażowania, a przebiega w następujący sposób:

Wszystkie odchylenia zostają po ich wykryciu udokumentowane.

• okresowy przegląd statusu zaangażowania udziałowców,
• identyfikację i udokumentowanie znaczących kwestii i ich wpływu,
• udokumentowanie rezultatów przeglądów statusów zaangażowania osób.

Monitorowanie dostarczonych i wykorzystanych zasobów środowiska testów [Veen09] (ang. Monitor test environment resources provided and used) skutkuje ich
zapisaniem, a także rejestracją znaczących odchyleń od planu testów, obejmując
monitorowanie względem planu dostarczonych zasobów środowisk testowych
oraz ich bieżącego stopnia wykorzystania.
Proces ten kończy się identyfikacją i udokumentowaniem znaczących odchyleń od
planu testów.
W wyniku monitorowania zobowiązań testów [Veen09] (ang. Monitor test commitments) powstają zapisy przeglądów zobowiązań w trzech krokach:
• regularnym przeglądzie zobowiązań
wewnętrznych (w organizacji testerskiej) i
zewnętrznych (na styku organizacji testerskiej z innymi działami przedsiębiorstwa),
• identyfikacji niespełnionych zobowiązań
z uwzględnieniem ryzyka,
• dokumentowania rezultatów przeglądu
zobowiązań.
Zobowiązania najczęściej dotyczą relacji
prawnych i finansowych oraz przekładają
się na określone obowiązki stron zobowiązania, na przykład wykonanie określonych testów przez daną osobę w zadanym czasie.
Monitorowanie ryzyk projektowych testów
[Veen09] (ang. Monitor test project risks),
realizowane jest poprzez:
• okresowy przegląd dokumentacji ryzyk
projektowych testów w zakresie aktualnego statusu i okoliczności,
• rewizję powyższej dokumentacji pod
kątem dodatkowych informacji prowadzących do wdrożenia zmiany,
• zakomunikowanie statusu ryzyk projektowych testów odpowiednim osobom.
Cały proces kończy się aktualizacją listy
ryzyk projektowych testów oraz zapisaniem efektów monitorowania ryzyka projektowego.

Przeprowadzenie przeglądu postępu
testów [Veen09] (ang. Conduct test progress reviews) przeprowadzane są w
celu informowania udziałowców (zarówno członków zespołu testerskiego, jak
i innych osób) o stanie bieżących prac.
Przeglądy mają charakter nieformalny a
wykonywane są w regularnych odstępach
czasu. W ich wyniku powstaje nie tylko
dokument z przebiegu tych spotkań, ale
również raport z postępu testów. Dochodzi się do nich wykonując:
• zgromadzenie i analizę pomiarów z monitorowania postępu testów,
• regularne komunikowanie statusu postępu i wydajności testów udziałowcom,
takim jak: zespół testowy, kierownictwo
projektu, kierownictwo organizacji,
• regularną organizację spotkań z ludźmi,
mających na celu przegląd postępu testów,
• identyfikację, udokumentowanie i dyskusję znaczących kwestii (w tym problemów) i odchyleń od planu testów,
• dokumentowanie żądań zmian zidentyfikowanych w wyniku przeglądów i głównych problemów ujawnionych w postępie i
wydajności testów,
• dokumentowanie wyników przeglądów,
na przykład w postaci decyzji.
Przeprowadzenie przeglądów kamieni
milowych postępu testów [Veen09] (ang.
Conduct test progress milestone views)
ma charakter formalny i jest przeprowadzane w trakcie planowania testów poprzez:
• przeprowadzenie przeglądów postępu testów w momencie zajścia ważnych
punktów harmonogramu, takich jak ukończenie wybranych poziomów, z właściwymi uczestnikami,
• komunikowanie osiągnięć oraz statusu
postępu i wydajności testów do uczestników,

• przegląd: zobowiązań, planów, statusu
ryzyk projektowych testowania,
• przegląd zasobów środowisk testowych,
• identyfikację, dokumentowanie i dyskusję znaczących kroków postępu testów i
ich zasięgu,
• dokumentowanie rezultatów: przeglądów, działań, decyzji,
• aktualizację planu testów tak, aby odzwierciedlał on osiągnięcia i ostatni status
tego procesu.
Oprócz wymienionej powyżej dokumentacji przeglądów, w praktyce tej powstaje
raport kamieni milowych testów.

3. Monitorowanie jakości produktu względem planu testów
i oczekiwań
Monitorowanie jakości produktu względem planu testów i oczekiwań [Veen09]
obejmuje specyficzne praktyki, takie jak:
sprawdzenie pod kątem kryteriów wejściowych, monitorowanie: defektów, ryzyk
produktowych, kryteriów wyjściowych,
kryteriów zawieszenia i wznowienia, a
także przeprowadzenie przeglądów jakości produktu i kamieni milowych jakości
produktu.
Sprawdzenie pod kątem kryteriów wejściowych [Veen09] (ang. Check against
entry criteria) ma miejsce na początku
fazy wykonywania testów pod kątem kryteriów wejściowych zdefiniowanych w planie testów. Etap ten zakłada sprawdzenie
statusu względem kryteriów wejściowych
określonych w planie testów oraz identyfikację i udokumentowanie znaczących
odchyleń od zgodności z kryteriami wejściowymi i inicjację działań korygujących.
Również praktyka monitorowania defektów [Veen09] (ang. Monitor defects) kończy się rejestracją wyników. Jest to uzyskiwane w następujących krokach:
• monitorowanie znalezionych defektów i
ich statusów w odniesieniu do oczekiwań:
całkowitej liczby defektów wyróżniających
się w każdym zdefiniowanym poziomie
priorytetu/ważności, czy znalezionych
podczas najbardziej aktualnego, ostatniego przebiegu testu, a także liczbę defektów: rozwiązanych/nierozwiązanych,
określonego typu, powodujących awarię
na danych poziomie większym od zdefiniowanego, aktualną kontra szacowaną,
oraz ogólną liczbę defektów,
• identyfikacja i udokumentowanie znaczących odchyleń pomiarów związanych
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Zarządzanie
z różnicą pomiędzy rzeczywiście znalezionymi defektami a liczbą spodziewanych, szacowanych defektów.
Monitorowanie ryzyk produktowych [Veen09] (ang. Monitor product risks) to:
• okresowy przegląd dokumentacji ryzyk
produktowych w kontekście bieżącego
statusu i okoliczności z określonym zbiorem uczestników,
• monitorowanie zmian i dodatków do
wymagań w celu identyfikacji nowych lub
zmienionych ryzyk produktowych,
• rewizja dokumentacji ryzyk produktowych jako dodatkowej informacji służącej
do włączenia zmian: prawdopodobieństwa, zakresu i ważności zmiany do planu
testów,
• monitorowanie liczby zlikwidowanych
ryzyk produktowych względem planu testów,
• zakomunikowanie statusu ryzyk produktowych określonym udziałowcom.
Praktyka ta skutkuje aktualizacją listy
ryzyk produktowych testów oraz zapisaniem całego procesu monitorowania ryzyk
produktowych.
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Zapis monitorowania procesu występuje
również w przypadku monitorowania kryteriów wyjściowych [Veen09] (ang. Monitor
exit criteria) polegającego na śledzeniu:
kryteriów wyjściowych procesu testowania, na przykład pokrycia testów pod kątem planu testów; kryteriów wyjściowych
jakości produktu i ostatecznie – identyfikacji oraz udokumentowaniu znaczących
odchyleń w kryteriach wyjściowych względem planu testów.
Również czynności monitorowania kryteriów wznowienia i zawieszenia [Veen09]
(ang. Monitor suspension and resumption
criteria) są rejestrowane , a składają się z
następujących podpraktyk:
• monitorowanie kryteriów zawieszenia
względem opisanych w planie testów,
• zawieszenie testowania, jeśli kryteria zawieszenia są napotkane, i podjęcie działań korygujących,
• analogiczne do powyższego monitorowanie kryteriów wznowienia,
• rozpoczęcie wznowienia testowania przy
użyciu zdefiniowanych kryteriów wznowienia, gdy zostały rozwiązane ujawnione
problemy.
Przeprowadzenie przeglądu jakości produktu [Veen09] (ang. Conduct product
quality reviews) przebiega analogicznie

do przeprowadzenia przeglądu postępu
testów.
Przeprowadzenie przeglądu kamieni milowych [Veen09] (ang. Conduct product
quality milestone reviews) ma takie same
ogólne zasady, jak jego odpowiednik, to
znaczy przeprowadzenie przegląd postępu testów. Jednak pewne jego kroki różnią się – są to :
• przeprowadzenie przeglądów postępu
testów w ważnych punktach harmonogramu, takich jak ukończenie wybranych poziomów, z właściwymi udziałowcami,
• przekazanie statusu jakości produktu do
uczestników w postaci formalnego raportu
jakości produktu zawierającego zgodnie
z wytycznymi standardu IEEE829: identyfikator, podsumowanie menedżerskie,
odchylenia, ogólne oszacowanie, podsumowanie wyników, ewaluację, podsumowanie czynności, zatwierdzenia,
• przegląd: statusów incydentów, ryzyk
produktowych, kryteriów wyjścia,
• identyfikacja i udokumentowanie znaczących problemów z jakością produktu
oraz ich zasięgu,
• dokumentowanie: rezultatów przeglądów, działań i decyzji,
• aktualizację planu testów tak, by odzwierciedlał osiągnięcia i ostatni status
całego procesu.

4. Zarządzanie działaniami korygującymi
Zarządzanie działaniami korygującymi
[Veen09] jest podejmowane wtedy, gdy
postęp testów lub ryzyka produktowe odbiegają od ich definicji w planie testów,
czy oczekiwań. Podpraktyki, które można
tu wyróżnić to: analiza problemu, podjęcie
i zarządzanie działaniami korygującymi.
Analiza problemu [Veen09] (ang. Analyze
issues) pociąga za sobą również określenie i opracowanie listy działań korygujących. Lista działań korygujących powstaje
po zrealizowaniu następujących czynności:
• zgromadzenie problemów i kwestii, które zostaną poddane analizie, na przykład
znaczących zmian w statusie ryzyka projektowego polegających na zbyt późnym
dostarczeniu oprogramowania do testów,
• analiza problemów w celu zdecydowania
o działaniu korygującym.
Podjęcie działań korygujących [Veen09]
(ang. Take corrective action) w stosunku

do zidentyfikowanych i potwierdzonych
problemów wymaga opracowania planu
tych działań. W tym celu należy wykonać
następujące czynności:
• określenie i udokumentowanie właściwych działań potrzebnych do obsługi zidentyfikowanych problemów w postaci:
renegocjacji zobowiązań, przydzielenia
dodatkowych zasobów, zmiany podejścia
testowego, rewizji kryteriów wyjściowych,
odroczenia daty wypuszczenia oprogramowania, zmiany zakresu projektu,
• przegląd i uzyskanie zgody udziałowców
co do podejmowanych działań,
• renegocjacja zobowiązań z uczestnikami.
Zarządzanie działaniami korygującymi
[Veen09] (ang. Manage corrective action)
skutkuje rezultatami tych dzialań, a polega na: kontroli ukończenia działań korygujących i analizie działań korygujących
w celu oceny ich efektywności.

5. Podsumowanie
Monitorowanie i kontrola testów jest zagadnieniem znanym. Jednak model TMMi
systematyzuje związane z nimi czynności.
Lista działań jest szersza od tej stosowanej w praktyce, gdzie na przykład najczęściej kierownictwo testów realizuje monitorowanie liczby wykonanych testów, ich
statusu a kierownictwo projektu nadzoruje
liczbę godzin poświęconych testowaniu.
Owe wymienione elementy są monitorowane często, ponieważ za te czynności
płaci klient i wymaga udokumentowanych
wyników ich realizacji. Monitoring jest
również wykorzystywany pośrednio przy
ocenie pracy testerów. Po zestawieniu dokładnego opisu zagadnień monitorowania
oraz kontroli testów zawartego w modelu
TMMi z praktyką firmową można znaleźć
obszary, które nie są brane pod uwagę w
przedsiębiorstwie i w przyszłości mogą
składać się na wyprzedzanie wymagań
klienta. Przykładem jest to, że klienci
mogą nie wymagać pokrycia logów, to
znaczy podawania liczby logów przypadających na dany przypadek testowy. Po
uzgodnieniu z testerami powinno dojść do
zbudowania pełniejszej oferty wyników
pracy testerów. Tego typu problemy mają
nawet rangę innowacji.

Literatura
[Veen09] Veenendaal E. i inni, „Test Maturity Model Integration (TMMi). Version
2.0”, TMMi® Foundation 2009.

Zarządzanie

Organizacja Testerska
według modelu TMMi
basic

intermediate
advanced
O Autorze:
Inżynier Testów w
Tieto Polska, gdzie
zajmuje się: tworzeniem przypadków
testowych,
prostych planów
testów, raportowaniem wyników oraz
ręcznym testowaniem oprogramowania
zarządzającego pracą sieci komórkowych głównie w obszarze bezpieczeństwa i wydajności; koordynacją testów
automatycznych; Wspieraniem warstwy
zarządzającej – w zakresie testów są to:
zgłaszanie innowacji w dziedzinie testów
(10), przewodzenie audytowi procesów
testowych dla kilku działów, przygotowywanie propozycji patentowych (1), przedstawianie propozycji podniesienia jakości
testowania w projekcie, coachingiem i
mentoringiem zainteresowanych członków zespołu testerów.
Poza tym współpracuje z c0re Magazine
i TMMi Foundation.
Jest studentem zarządzania (zarządzanie, psychologia, finanse, prawo), posiada również kilkuletnie doświadczenie
w branżach: telekomunikacja, badania i
rozwój, informatyka, elektronika.
Ostatnie publikacje dotyczyły usprawniania procesów testowych.

Streszczenie
Artykuł przedstawia zagadnienie Organizacji Testerskiej (ang. Test Organization)
realizowanej według wytycznych modelu
TMMi (ang. Test Maturity Model Integration).

Autor: Piotr Piotrowski

1. Wprowadzenie
Model TMMi (który został w skrócie
przedstawiony w artykule c0re pod tytułem „Polityka testów według modelu
TMMi”) na trzecim poziomie dojrzałości
zawiera obszar procesu (ang. Process
Area, PA) o nazwie Organizacja Testerska [Veen09]. Obszar ten zawiera miedzy
innymi pięć specyficznych celów (ang.
Specific Goals, SG), dokładniej opisane
w kolejnych punktach artykułu, jakimi są:
• ustanowienie organizacji testerskiej
(ang. Establish a test organization),
• utworzenie funkcji testerskich dla specjalistów od testowania (ang. Establish
test functions for test specialists),
• utworzenie testerskich ścieżek karier
(ang. Establish test career paths),

• określenie, zaplanowanie i wdrożenie
usprawnień procesu testowego (ang. Determine, plan and implement test process
improvements),
• wdrożenie organizacyjnych procesów
testowych i włączenie zdobytej wiedzy
(ang. Deploy organizational test processes and incorporate lessons learned).
Celem tytułowego obszaru procesu jest
identyfikacja i organizacja grupy ludzi o
wysokich umiejętnościach, którzy będą
odpowiadać za testowanie w danym
przedsiębiorstwie. Grupa ta ma również
za zadanie zarządzać usprawnieniami
organizacyjnych procesów testowych i
cennymi umiejętnościami testerskimi poprzez zrozumienie aktualnych mocnych
oraz słabych stron procesów testowych,
czy aktywów organizacji.
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2. Ustanowienie organizacji testerskiej

3. Utworzenie funkcji testerskich dla testerów

Ustanowienie Organizacji Testerskiej [Veen09] składa się z trzech specyficznych
praktyk (ang. Specific Practices, SP). Są
to: zdefiniowanie Organizacji Testerskiej,
uzyskanie zobowiązań dla organizacji,
wdrożenie organizacji.

Utworzenie funkcji testerskich dla testerów [Veen09] obejmuje specyficzne
praktyki, takie jak: identyfikacja funkcji testerskich, rozwinięcie opisów pracy, przyporządkowanie członków załogi do funkcji
testerskich.

Wynikiem zdefiniowania Organizacji Testerskiej [Veen09] (ang. Define a test
organization) jest opis organizacji. Definiowanie przebiega w następujących
etapach:

W wyniku identyfikacji funkcji testerskich
[Veen09] (ang. Identify test functions) powstaje lista funkcji. Lista ta tworzona jest
poprzez realizację następujących czynności :

• zdefiniowanie Organizacji Testerskiej w
oparciu o: politykę i cele biznesowe organizacji, politykę i strategię testów,

• analiza polityki, strategii testów i standardowego procesu testowego dla typowych
ról testerskich,

• przegląd opisu organizacji z udziałowcami.

• identyfikacja zbioru funkcji testerskich,
który pokrywa typowe role testerskie,
przykładowo takie jak: kierownik testów,
lider zespołu testowego, inżynier testów,
konsultant testów,

Zagadnieniami przydatnymi przy definiowaniu organizacji są: pozycja Organizacji
Testerskiej w całej firmie, typ organizacji,
poziom niezależności względem developmentu, zadania, kompetencje i odpowiedzialność organizacji, struktura raportowania, liczba testerów.
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Uzyskanie zobowiązań dla organizacji
[Veen09] (ang. Obtain commitments for
the organization) skutkuje ich udokumentowaniem wraz z odpowiednimi wymaganiami i jest otrzymywane poprzez:

• identyfikacja funkcji testerskich w specjalistycznych obszarach – projektanta,
inżyniera automatyzacji testów, inżyniera
testów wydajnościowych, użyteczności,
specjalisty usprawniania procesów testowych.
Utworzenie opisów pracy [Veen09] (ang.
Develop job descriptions) odbywa się w
kolejnych krokach:

• identyfikację niezbędnego wsparcia i
negocjacje zobowiązań dla organizacji ze
stosownymi udziałowcami,

• definiowanie opisów pracy dla każdej z
zidentyfikowanych wcześniej funkcji testerskiej,

• udokumentowanie zobowiązań,

• włączenie opisów pracy do systemu zarządzania kadrami danej organizacji,

• ewentualny przegląd zobowiązań ze
starszym kierownictwem.
Wdrożenie organizacji [Veen09] (ang.
Implement the test organization) opiera
się na określonych wcześniej zobowiązaniach. Jest to osiągane w następujących
krokach:
• śledzenie postępu wdrożenia i wypełniania zobowiązań,

• rozszerzenie opisów pracy dla innych,
nie związanych z testowaniem, kategorii
pracy, o zadania i odpowiedzialności testowe,
• użycie standardowego procesu testowego organizacji jako głównego wkładu
do zdefiniowania i wzbogacenia opisów
pracy,

• identyfikacja, dokumentowanie i śledzenie aż do zamknięcia wszystkich aspektów występujących we wdrażaniu organizacji,

• przegląd opisów pracy z udziałowcami.
Kategoriami pracy zwykle nie związanymi
z testowaniem są: programista, inżynier
systemowy, integrator systemowy, przedstawiciel użytkowników.

• zapewnieniem że rezultaty wdrażania
Organizacji Testerskiej spełniają cele i dążenia danego przedsiębiorstwa.

Przyporządkowanie członków załogi do
funkcji testerskich [Veen09] (ang. Assign
staff members to test functions) przebiega

w kolejnych etapach:
• przyporządkowanie członków załogi do
funkcji testerskich,
• przeprowadzenie rozmów na temat pracy w celu obsadzenia wakatów na stanowiskach specjalistów do testowania, z
użyciem kwestionariuszy do określenia
umiejętności technicznych i miękkich,
• zapewnienie, że stanowiska są zajmowane przez cały czas,
• okresowa ocena pracownicza, i podejmowanie odpowiednich działań na jej
podstawie.

4. Utworzenie testerskich ścieżek karier
Utworzenie testerskich ścieżek karier [Veen09] jest podejmowane w celu umożliwienia podnoszenia wiedzy, umiejętności,
statusu i nagradzania testerów. Praktyki,
które można tu wyróżnić to: zdefiniowanie
testerskich ścieżek karier, stworzenie planów rozwoju kariery testerów.
Zdefiniowanie testerskich ścieżek karier
[Veen09] (ang. Define test career paths)
kończy się opracowaniem ich szablonów.
Polega to na:
• zróżnicowaniu funkcji testerskich przez
stworzenie roli: np. młodszego, zwykłego
i starszego testera wraz z opisami pracy
dla każdej z ról,
• powiązaniu wymaganych: wiedzy, umiejętności, typowych zadań, odpowiedzialności, modułów szkoleniowych, poziomu
doświadczenia do różnych poziomów karier,
• stworzeniu opisów pracy dla każdego
poziomu kariery,
• umieszczeniu zróżnicowanych i określonych funkcji testerskich na poszczególnych poziomach kariery,
• zdefiniowaniu przedziału czasu, w którym testerzy mogą zmieniać poziom kariery (np. awansować),
• powiązaniu testerskich ścieżek karier z
innymi ścieżkami w organizacji, przykładowo określenie warunków przejścia na
stanowisko kierownika zespołu testerów,
kierownika projektu, konsultanta procesów,
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• włączeniu szablonu ścieżek karier testerów do systemu zarządzania kadrami
przedsiębiorstwa.
Utworzenie planów rozwoju kariery testerów [Veen09] (ang. Develop personal
test career development plans) obejmuje
następujące czynności:
• opracowanie testerskich ścieżek karier
na podstawie planów rozwoju,
• okresowe przedyskutowanie planów z
każdym członkiem załogi zaangażowanym w testowanie,
• identyfikację i udokumentowanie działań, które są potrzebne do awansu,
• śledzenie zdefiniowanych planów,
• ewentualna rewizji planów.

5. Określenie, zaplanowanie i
wdrożenie usprawnień procesów testowych
Określenie, zaplanowanie i wdrożenie
usprawnień procesów testowych [Veen09] przeprowadza się na podstawie
identyfikowanych okresowo: mocnych,
słabych stron i okazji do usprawnień
procesu testowego organizacji. Obejmuje ono: ocenę procesu testowego organizacji, zidentyfikowanie usprawnień
procesów testowych, ich planowanie i
wdrożenie.
Ocena procesu testowego organizacji

[Veen09] (ang. Assess the organization’s
test process) kończy się stworzeniem raportu . Ocena procesu testowego wykonywana jest w poniższych krokach:
• zrozumienie potrzeb procesu testowego organizacji w oparciu o cele i politykę biznesową, politykę oraz strategię
testów,
• otrzymanie gwarancji sponsorowania
oceny procesu testowego ze strony starszego kierownictwa,
• zdefiniowanie zakresu oceny,
• zaplanowanie w czasie i przygotowanie
oceny,

nień, które będą wdrożone,
• bieżącą aktualizację listy usprawnień.
Czynnikami, które mogą być pomocne
przy priorytetyzacji propozycji usprawnień procesu testowego są: jego synchronizacja z celami biznesowymi, stopień
odzwierciedlania modelu dojrzałości,
widoczność usprawnienia przez udziałowców mająca zapewnić jego świadomość i akceptację, mierzalność korzyści
biznesowych, koszt i wysiłek, poziom
trudności, stopień akceptacji, niwelowane ryzyka.

• przeprowadzenie oceny,

Planowanie usprawnień procesu testowego [Veen09] (ang. Plan test process
improvements) polega na:

• udokumentowanie i zaprezentowanie
raportu z oceny.

• identyfikacji: strategii, podejść, decyzji
odnośnie konkretnych usprawnień,

Zidentyfikowanie usprawnień procesów
testowych [Veen09] (ang. Identify the organization’s test process improvements)
daje w wyniku listę usprawnień. Aby ją
opracować trzeba przeprowadzić:

• powołaniu zespołów do zdefiniowania i
wdrożenia usprawnień,

• selekcję kandydatów do realizacji
usprawnień na podstawie raportu z oceny procesów testowych,

• przeglądzie i negocjacji planu z członkami organizacji,

• priorytetyzację usprawnień,
• dyskusję i przeglądanie spriorytetyzowanych kandydatur usprawnień z uczestnikami,
• identyfikację i dokumentowanie uspraw-

• udokumentowaniu powyższych informacji w postaci planu,

• przeglądzie i aktualizacji planu.
Elementami planu usprawnień procesów
testowych mogą być: cele (np. podniesienie jakości i efektywności procesów
testowych), organizacja, wybór usprawnień do wdrożenia, procedury monitorowania i kontroli, odpowiedzialność osób,
zasoby, harmonogramy i inne.
Wdrożenie usprawnień procesu testowego [Veen09] (ang. Implement test process improvement) odbywa się według
planu. Na potrzeby wdrożenia powstaje:
status i wyniki usprawnień oraz plany pilotażowe. Do tych wyników dochodzi się
przeprowadzając:
• śledzenie postępu w realizacji planu
usprawnień procesu testowego i zobowiązań co do niego,
• planowanie i uruchomienie pilotowania
jako niezbędnego etapu do testowania
usprawnień,
• ewaluację wyników pilotowania względem planu ,
• przegląd czynności i produktów pracy
zespołów działających procesowo,
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• identyfikację, udokumentowanie i śledzenie w celu zamknięcia implementacji
planu,
• zapewnienie, że wyniki usprawnień pokrywają założone cele.

6. Wdrożenie organizacyjnych
procesów testowych i włączenie zdobytej wiedzy
Wdrożenie organizacyjnych procesów testowych i włączenie zdobytej wiedzy [Veen09] musi być w sposób ciągły wspierane w organizacji, szczególnie dla nowych
projektów. Podpraktyki, które można tu
wyróżnić to: opracowanie standardowego procesu testowego i cennych umiejętności procesu testowego, monitorowanie
wdrożenia, włączenie zdobytej wiedzy w
organizacyjne procesy testowe.
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Opracowanie standardowego procesu
testowego i aktywów procesu testowego
[Veen09] (ang. Deploy standard test process and test process assets) dostarcza
wielu produktów pracy – plan wdrożenia,
dokumentacja zmian, lista projektów w
organizacji i status wdrożenia standardowego procesu testowego w każdym
projekcie, wdrożenie szkoleń, zapis dostosowywania standardowego procesu
testowego do potrzeb organizacji. Odpowiadają one następującym punktom:
• identyfikacja rozpoczynających się projektów w organizacji,
• identyfikacja projektów, które mogą odnieść korzyść z wdrożenia standardowego procesu testowego i cennych umiejętności,
• stworzenie planów odnośnie standardowego procesu dla każdego projektu,

projektów oraz zapewnienie, że wyniki
tych działań zostaną włączone do planu
oraz będą w przyszłości wykorzystywane
do ewaluacji procesów,
• identyfikacja, w którym projekcie trzeba
wprowadzić zmiany w odpowiedzi na aktualizację standardowego procesu.
Na monitorowanie wdrożenia [Veen09]
(ang. Monitor implementation) składają się wyniki monitorowania wdrożenia
procesu testowego w projektach, status
i wyniki ewaluacji zgodności procesów,
wyniki przeglądów wybranych fragmentów wdrożenia procesu testowego. Podpraktykami są tu:
• monitorowanie projektów pod kątem
zastosowania organizacyjnego procesu
testowego, jego aktywów i zmian w nich,
• przegląd modyfikacji procesu i jego aktywów,
• przegląd wyników ewaluacji zgodności
procesu celem określenia, jak dobrze został on rozwinięty,
• identyfikacja, udokumentowanie i śledzenie czynności końcowych wdrożenia
procesu.
Włączenie zdobytej wiedzy w organizacyjne procesy testowe [Veen09] (ang. Incorporate lessons learned into organizational test processes) daje następujące
rezultaty – przegląd wyników związanych
z efektywnością i adekwatnością standardowego procesu testowego i towarzyszących mu umiejętności, udokumentowanie wiedzy, propozycje usprawnień
procesu, zapis czynności usprawniających. Włączenie wiedzy polega na:
• przeprowadzeniu okresowych przeglądów efektywności i adekwatności standardowego procesu oraz aktywów,

• dokumentacja zmian w standardowym
procesie oraz zakomunikowanie zmian
udziałowcom,

• otrzymaniu informacji zwrotnej na temat
użycia powyższych w organizacji,

• zapewnienie szkolenia osób, które chcą
wziąć udział w standardowym procesie
testowym,

• otrzymaniu informacji na temat: definiowania, pilotowania, wdrażania i rozwijania standardowego procesu i aktywów,

• zapewnienie konsultacji w temacie stosowania procesu,

• udostępnieniu wspomnianego doświadczenia innym udziałowcom,

• dopasowywanie standardowego procesu do potrzeb organizacji,

• analizie organizacyjnych wskaźników
wydajności testowania (wykorzystywanych przy pomiarze jakości procesów
testaowych, np. : czas wykonywania testów, koszt testów, itd.)i głównego zbioru

• utrzymanie zapisów z optymalizacji i
wdrażania procesów dla poszczególnych

pomiarów testów,
• uzyskaniu propozycji usprawnień procesów testowych i rozwoju oprogramowania,
• zatwierdzeniu i zarządzaniu tymi propozycjami poprzez: zabieganie o nie, zbieranie, przeglądanie, wybór, śledzenie
propozycji,
• założenie i utrzymanie zapisów czynności usprawniających proces testowy.

7. Podsumowanie
Jednym z ważniejszych elementów Organizacji Testerskiej są odpowiednio
częste, dobrze przygotowane przez
uczestniczące strony i wnikliwie przeprowadzone oceny pracy testerów. Powinny
one bazować na przygotowanych testerskich ścieżkach kariery wraz ze skalami
punktowymi, psychologicznych umiejętnościach oceniania. Mają one ogromny
wpływ na motywacje testerów, ponieważ
wiążą się z prestiżem zapewnianym
przez awanse i czynniki finansowe. To,
jak są zbudowane oraz przeprowadzane
oceny pracownicze stanowi czynnik różnicujący polskie korporacje zatrudniające
testerów, czy pracowników badawczych.
Negatywny wydźwięk powstaje tu już
przy niezbyt dokładnym wykazie umiejętności i wiedzy poddawanym ocenie
pracowniczej. Najczęściej w testerskich
ścieżkach karier wyróżnia się umiejętności techniczne, umiejętności z zakresu
zarządzania i miękkie. Osobom, które
są niezadowolone z ocen pracowniczych
lub własnej ścieżki kariery można polecić
rozwój niezależny od tych elementów, ale
odzwierciedlający potrzeby rynku pracy i
własne aspiracje.
Drugą ważną kwestią jest znaczenie
wsparcia kierownictwa biznesu nie tylko przy tworzeniu Organizacji Testerskiej, ale również przy przeprowadzaniu
usprawnień procesów testowych, czyli
ogólnie stosowania modelu TMMi i mu
podobnych (jak np. model TPI).

Literatura
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„Proste i jasne zasady i reguły dają
początek złożonemu i inteligentnemu
zachowaniu.
Złożone reguły i regulacje dają początek prostemu i głupiemu zachowaniu”
Dee Hook

W artykule „Jakość produktów informatycznych” publikowanym w numerze 2
magazynu C0re rozważaliśmy między
innymi pojęcie sukcesu projektu informatycznego. Kryterium, że sukces odniesiemy wtedy, kiedy produkt uda się zrealizować w zaplanowanym budżecie i czasie
uznaliśmy za niewystarczające.
Przypomnę, że rzeczywisty sukces projektów, nie tylko informatycznych, polega na uzyskaniu przez zamawiającego
oczekiwanych korzyści biznesowych,
które mogą nastąpić dopiero wiele miesięcy po zamknięciu projektu [10].
Zatem krytycznym czynnikiem sukcesu
staje się jasne, przejrzyste i mierzalne
zdefiniowanie celów biznesowych zleceniodawcy i jednakowe ich zrozumienie
przez najważniejszych interesariuszy
projektu. Pozwala na to rzeczywiste zrozumienie potrzeb i wymagań zleceniodawcy, użytkowników, administratorów.
Cele te nie są formułowane wyłącznie
w kategoriach funkcji, które system ma
wykonywać, a ich spektrum jest znacznie
szersze i dotyczy niezawodności systemu, użyteczności, bezpieczeństwa, pielęgnowalności...

Oczywiście osiąganie tych celów na
„zadowalającym” poziomie w produkcie
końcowym odbywa się w warunkach
różnorodnych ograniczeń (jakimi są np.
wspomniany budżet i czas) oraz w zmieniającym się środowisku.
Projekt informatyczny i zarządzanie nim
to nie sekwencja poszczególnych sprawdzonych działań, ale skomplikowana sieć
aktywności, które prowadzą do powstania wielu produktów. Skupienie się na
zarządzaniu procesem i czynnościami
zazębia się z jakością produktu i bardzo
często ogranicza ryzyko powstania produktu złej jakości. Od początku rozwoju
informatyki organizacje poszukiwały i
poszukują wciąż dobrego przepisu na
realizację tego typu projektów, gwarantującego sukces.

Sztuka?
Alistar Cockburn w pozycji „Agile Software Development. Gra zespołowa” [14]
porównuje wytwarzanie oprogramowania
do poezji pisanej przez wiele osób.
W tamtejszym rozważaniu tematu pisania dramatu na zamówienie, z jednej
strony uczestniczą osoby, które zamówiły
wiersz. Chcą one czegoś wyjątkowego,
co wprawi w zachwyt ich samych i ich
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przyjaciół. Dramat ma jednak niewiele
kosztować i potrzebny jest, jak zwykle,
bardzo szybko.
Pomimo, że tego typu dzieło powinno
powstawać, w naturalny sposób, w wyniku pracy jednej osoby, tamtejszy poeta przyjął zobowiązanie, że dostarczy
dzieło szybciej, niż jest w stanie je wytworzyć. Prosi on o pomoc kilka dodatkowych osób. Zaproszone osoby uważają
zleceniodawcę za głównego projektanta
dramatu, który ustala tematykę i kolejność wydarzeń. Ponieważ wciąż istnieje
ryzyko, że nie dostarczą dzieła na czas,
proszą o pomoc swoich kolegów i sąsiadów. Ci ostatni nie są poetami, ale po nakreśleniu ogólnej treści otrzymują do wykonania opisy, które nie wymagają zbyt
wiele talentu.
Na początku tej historii pojawiły się dobre
wiadomości. Ujawniło się wiele indywidualnych talentów, wyodrębniono osoby,
które dobre są w opisach przyrody, inne
w opisach i charakterystyce osób, jeszcze inne były niezastąpione w podawaniu drastycznych szczegółów.
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Wszyscy bardzo się starali, ale z czasem napotykają na wiele naturalnych
problemów. Dwie z osób napisały wielostronicowy materiał opisujący mało
ważne szczegóły, a główny poeta nie
umiał przekonać ich do skrócenia tekstu.
Inne osoby wciąż dokonywały zmian w
tekście, gdyż same nie były zadowolone
ze swojej pracy. Główny poeta chciał, by
zajęli się kolejnymi tematami, ale oni nie
potrafili przestać doskonalić pierwszych
fragmentów.
Czas mijał, grupa stawała się coraz bardziej zdesperowana, o pomoc proszono
kolejne osoby. Główny poeta, jedyny, który był dobry w opisach i wyrażaniu emocji
rwał sobie włosy z głowy, gdyż nie miał
czasu na pisanie swojej części poezji.
Był przecież zbyt zajęty koordynacją,
sprawdzaniem i dzieleniem zadań.
Zaczęło też brakować pieniędzy. Komunikacja wyglądała strasznie, nikt nie miał
aktualnej kopii wiersza i nikt nie znał jej
aktualnego stanu.
Czy przytoczona historia nie brzmi nam
znajomo?
Alistar Cockburn kończy historię „szczęśliwie”. Dzięki niesamowitemu szczęściu
zatrudniono utalentowanego administratora, który po namyśle przedstawił plan

całego wiersza, zebrał dane o umiejętnościach każdej z zaangażowanych w pisanie dramatu osób, określił przedziały czasu i harmonogram komunikacji, wskazał
standardy wersjonowania i łączenia poszczególnych części poematu w całość,
a także zajął się sprawami technicznymi.
Wreszcie dramat udało się dostarczyć
zadowolonemu klientowi. Oczywiście
znacznie przekroczono zakładany budżet. Główny poeta musiał wyjechać na
długie wakacje zarzekając się, że „już nigdy tego nie powtórzy” [ ;-) ].
Opisana grupa natknęła się na te same
problemy, z którymi borykają się twórcy
oprogramowania. Ludzie pracowali nad
czymś, co było unikatowe, czego nie potrafili w pełni zrozumieć.
Dzieło wieńczące projekt informatyczny
musi się nie tylko rymować, ale także zachowywać według określonej, oczekiwanej logiki „wystarczająco dobrze”.
Tworzenie oprogramowania bazujące na
indywidualnej inspiracji i logice wymusza
również inżynierię grupową. Jest aktywnością poznawczą i ekspresyjną, wykonywaną dzięki komunikacji, myślącym
ludziom, którzy pracują efektywnie pomimo barier ekonomicznych, ograniczeń
kulturowych i niezwykle dużej zależności
wyników pracy od wszystkich osób pracujących w zespole.

Rzemiosło?
Rzemieślnik często pracuje metodą prób
i błędów. Wiele razy koryguje, dopasowuje i poprawia poszczególne części
składowe budowanego przez niego dzie-

ła, do momentu aż będą poprawnie działały razem. Często w wyniku tych działań
powstają unikatowe, wartościowe dzieła
sztuki czy nawet innowacyjne rozwiązania, jeśli rzemieślnik ma talent i włoży w
dzieło wiele serca. Powstają wówczas
rzeczy niezwykle piękne i funkcjonalne.
Metoda rzemieślnicza nie sprawdza się
w przypadku bardziej złożonych obiektów. Jeśli części jest zbyt wiele, to powinien powstać plan inżynierski stanowiący
podstawę prac mechanicznych.
Jedynie mając szczęście i pracując bez
większych zewnętrznych ograniczeń,
metoda prób i błędów może być skuteczna. Jest ona wówczas dużo bardziej
nieefektywna w porównaniu z inżynierią.
Istnieje zbyt duże ryzyko, że jeśli końcowe części nie będą do siebie pasować, to
zbyt wiele z nich trzeba będzie zacząć od
początku [15].
Próba zastosowań inżynierskich do prostych obiektów jest również nieefektywna w stosunku do rzemiosła, ponieważ
tracimy mnóstwo czasu na dodatkowe
prace projektowe, które tylko mogą niebezpiecznie ograniczyć „artystę”.
To samo odnosi się do oprogramowania. Proste problemy można próbować
rozwiązać bezpośrednio przez programowanie. Wówczas cykl życia będzie
składał się z programowania i testowania
jako procesów sprzężonych. Upraszczając, inżynieria oprogramowania jest dla
problemów, których próba rozwiązania
metodami rzemieślniczymi prowadzi do
nadmiernego powtarzania programo-
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o kryzysowe sytuacje w ostatniej chwili,
o rosnące dramatycznie koszty;
• uwidaczniające się potrzeby doskonalenia procesów zarządzania
o coraz częściej bywamy zaskoczeni;
• problemy z jakością
o praca zbyt często ponawiana,
o funkcjonalność nie działa zgodnie z założeniami,
o klienci narzekają po dostarczeniu na rynek;
• niskie morale pracowników
o frustracja pracowników, czy jest coś pod
kontrolą? Niewystarczająca motywacja!
wania, co utrudnia osiągnięcie celu w
ramach przyjętych zewnętrznych ograniczeń.
Oczywiście problem jest bardziej skomplikowany, gdyż uważam, że stosowanie
inżynierii również owocuje zwiększonym
stopniem zaufania do produktu końcowego, wpływa na kompleksowość ostatecznego rozwiązania i jego użyteczność.
Pamiętajmy, że cechą charakterystyczną
rzemiosła jest niewielka skala i rozmiar.

Zarządzanie a inżynieria oprogramowania.
Z powyższych rozważań wynika jasno,
że proces realizacji systemu informatycznego musi być poddany zarządzaniu, w
przeciwnym razie jego przebieg i rezultaty byłyby zupełnie nieprzewidywalne.
Poddany zarządzaniu proces realizujący
wiele zadań, zmierzających do osiągnięcia wspólnych celów jest nazywany projektem informatycznym.
Z inżynierią oprogramowania mamy do
czynienia wtedy, gdy w ramach projektu,
działania zmierzają do identyfikacji i rozwiązania problemów o charakterze technicznym, a rozwiązanie tych problemów
następuje przy wykorzystaniu technologii
informatycznych poprzez wytworzenie
odpowiedniego (nowego lub zmodyfikowanego) oprogramowania.
Pojęcia inżynierii i zarządzania wg profesora Górskiego [7] nie są wyraźnie
oddzielone. Realizacja projektu informatycznego prowadzi zwykle do jego dekompozycji na projekty mniejsze, bardziej

techniczne, które też podlegają zarządzaniu. Im bardziej techniczne są cele czy zadania projektu, tym większe kompetencje
techniczne musi posiadać kierownik (tym
bardziej musi być on inżynierem, będąc
jednocześnie menedżerem).

Zapewnianie jakości a model
procesów w inżynierii oprogramowania
Model procesu jest usystematyzowanym
zbiorem praktyk, które opisują cechy
efektywnego procesu, a ich efektywność
została potwierdzona przez doświadczenie.
Celem dotychczasowych rozważań było
nakreślenie, jak ważne jest odpowiednie dobranie modelu procesu do skali
przedsięwzięcia informatycznego. Od
modelu procesu będzie zależało nie tylko jakich narzędzi będziemy mogli użyć,
aby zapewnić wysoką jakość produktów
informatycznych, odpowiedni poziom ich
użyteczności i przydatności dla naszego
klienta, ale również, jak efektywnie projekt będzie mógł być zrealizowany.

Czy model procesów jest nam
potrzebny?

Pomimo jawnej obserwacji powyższych
symptomów, wiele organizacji zbyt późno
dochodzi do wniosku, że wina leży w stosowanym modelu procesu wytwarzania
lub w jego braku. Wówczas często spotykamy następujace, błędne stwierdzenia:
• nie potrzebujemy procesów, gdyż
mamy:
o najlepszych ludzi,
o zaawansowaną technologię i wiedzę,
o doświadczonych menedżerów;
• zdefiniowany (w domyśle ciężki) proces:
o ogranicza/przeszkadza w kreatywności,
o równa się biurokracja i reżim,
o nie jest potrzebny, gdyż zwykle budujemy najpierw prototypy,
o przydaje się tylko w dużych projektach,
o utrudnia elastyczność na wymagającym
rynku,
o pociąga za sobą niebotyczne koszty;
Rozważmy, czy potrzebujemy modeli procesów i po co są one używane w dojrzałych organizacjach produkujących oprogramowanie wysokiej jakości. Modele
procesu są najczęściej używane, aby:
• pomóc ustanowić cele i priorytety doskonalenia procesu,
• pomóc zapewnić stabilność, skuteczność i dojrzałość procesów,

Zmiana modelu procesów stosowana dla
danego typu projektów w organizacji (lub
ich ponowna adaptacja) może być konieczna, jeśli obserwujemy następujące
symptomy wad procesowych (lub braku
procesów):

• jako przewodnik dla ulepszania procesów projektowych i organizacyjnych,

• uzgodnienia/zobowiązania często nie
są dotrzymywane
o spóźnienia w dostarczaniu na rynek,

i dostarczają one:

• stanowić model odniesienia podczas
szacowania bieżących praktyk w organizacji;

• powodów do przemyśleń, aby rozpocząć
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doskonalenie,
• korzyści płynących z czerpania ze wspólnego źródła doświadczeń,
• pola i środowiska do priorytetyzacji
działań,
• sposoby zdefiniowania, czym jest doskonalenie dla organizacji;

„Wszystkie modele procesów są złe,
ale niektóre są użyteczne”
(George Box, Quality and statistics engineer)

Konieczna jest adaptacja!
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Reasumując, modele procesów mogą
nam posłużyć jako wzorzec do opracowania naszej własnej metodologii. Metodologia to konstrukcja społeczna (Ralph
Hodgson). To wszystkie kroki, jakie są
podejmowane, aby „wypuścić” oprogramowania na rynek. Odnosi się ona do
tego, jak, dlaczego i kogo zatrudniasz, w
jaki sposób ludzie razem pracują, komunikują się. To zbiór zasad i reguł (również
tych niepisanych), którymi kierują się poszczególne zespoły. Zwykle metodologia
jest unikatowa dla każdej firmy i stanowi
o jej wartości. Modeli procesów nie należy
wdrażać ortodoksyjnie – na podstawie danych statystycznych (takich jak: wielkość,
złożoność projektu, czas trwania, ilość
osób). Należy je adaptować i personalizować ze szczególnym uwzględnieniem
specyfiki firmy, różnic kulturowych, kompetencji i doświadczenia personelu.
„Metodologia to konwencje, na które
zgodził się zespół. Konwencje, na które
zgodził się cały zespół to nic innego jak
konstrukcja społeczna. To również konstrukcja, którą od czasu do czasu należy
poddawać ocenie i niezbędnym poprawkom.”[„Agile Software Development. Gra
zespołowa”]

todologii dla projektów różnej wielkości,
tworzonych w różnych technologiach, środowisku i kulturze. Tego typu desperackie
poszukiwania uniwersalnego przepisu,
który sprawdzi się w każdych warunkach
kończą się zwykle fiaskiem, nawet w ramach jednej, większej organizacji.
W procesie poszukiwania/adaptowania
metodologii należy pamiętać o tym, że
różni ludzie preferują różne metody pracy.
Najważniejsza jest dobra, akceptowana
komunikacja i skuteczne rozwiązywanie
problemów. Nie znaczy to, że wdrażana
metodologia ma adaptować wszystkie złe
nawyki popełniane do tej pory. Na zmiany,
które metodologia ma zamiar wprowadzić,
powinny mieć jednak wpływ wszystkie
strony. Alistair Cockburn porównuje metodologię do obcisłej kurtki. Nie powinna
ona być za ciasna, by nie krępować zbytnio naszych ruchów, a jej uszycie powinno nastąpić po wielu przymiarkach. Aby
spełniała ona swoją rolę, musi być chętnie
noszona.
Ważnym pytaniem jest, jak wysoki stopień
formalizacji metodologia powinna wprowadzać. Długo uważano, że wdrożenie
tak zwanych metodologii ciężkich, z dokładnym śledzeniem i większą liczbą elementów jest bezpieczniejsze dla nas i dla
projektu. Nakładanie większego stopnia
formalizacji na działania zespołu, dodatkowych punktów kontroli i podsumowań,
tworzenie dodatkowych raportów nie musi
być wcale dobrym rozwiązaniem. Mały, 4
czy 6 osobowy zespół, pracujący ze sobą
w tym samym pomieszczeniu nad skomplikowanym problemem, pod presją czasu, raczej nie ukończy pracy szybciej poprzez tworzenie zbędnych, nadmiarowych
pośrednich produktów pracy, diagramów
Gantt’a i szczegółowych planów iteracji.
W tym przypadku, nasze poczucie bezpieczeństwa osiągane poprzez wdrożenie
ciężkiej metodyki będzie tylko pozorne.
Jedną z najtrudniejszych spraw w zarządzaniu projektem informatycznym jest
właśnie znalezienie kompromisu pomiędzy wyłącznie takim zwiększaniem nakładu pracy, który zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa, szansę osiągnięcia
sukcesu (ale i koszt projektu), a zaufaniem do ludzi.

Podczas adaptacji czy projektowania metodologii należy pamiętać o zmienności
ludzi. Ludzie i ich zachowania w różnych
projektach nie są pewnym komponentem.
Wynika to między innymi ze specyfiki projektów informatycznych, które charakteryzują się stosunkową małą powtarzalnością działań.
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Wprowadzenie
Aby zrozumieć, jak czynności testowania dopasowują się do zwinnego wytwarzania systemu, korzystnie jest przyjrzeć
się temu z punktu widzenia cyklu życia
dostarczenia systemu. Rysunek 10 jest
wysoko-poziomowym obrazem zwinnego
SDLC, wskazując czynności testowe w
różnych fazach SDLC. Niniejsza sekcja
jest podzielona na następujące tematy:
Niniejszy artykuł dzieli się na następujące tematy:
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Inicjacja projektu
Podczas inicjacji projektu, zwanej często
„Sprintem 0” w Scrum lub „Iteracją 0” w
innych metodach Agile, twoim celem jest
spowodować, że zespół pójdzie we właściwym kierunku. Mimo, że społeczność
głównego nurtu Agile nie lubi o tym dużo

mówić, w rzeczywistości faza ta może
trwać od kilku godzin do kilku tygodni,
w zależności od natury projektu i kultury
twojej organizacji. Z punktu widzenia testowania, głównym zadaniem jest zorganizowanie podejścia do testów i rozpoczęcie tworzenia środowiska testowego,
o ile ono jeszcze nie istnieje. Podczas tej
fazy twojego projektu, będziesz wykonywać wstępne przewidywanie wymagań
(jak opisano wcześniej) i przewidywanie
architektury. W wyniku tych prac powinieneś nabyć lepsze zrozumienie zakresu,
tego, czy twój projekt musi spełniać zewnętrzne regulacje takie, jak akt Sarbanes-Oxley czy przewodnik FDA CFR 21
Część 11, i potencjalnie pewnych wysoko-poziomowych kryteriów akceptacji dla
twojego systemu – wszystko to stanowi
ważne informacje, które powinny pomóc
ci zdecydować, ile testowania będziesz
musiał wykonać. Ważne jest, by pamiętać, że proces jednego rozmiaru nie musi
pasować wszystkim i że różne zespoły
projektowe będą miały inne podejścia do
testowania, ponieważ odnajdują się w innych sytuacjach – im bardziej złożona sytuacja, tym bardziej złożone podejście do
testowania (między innymi). Zespoły odnajdujące się w prostych sytuacjach mogą
stwierdzić, że podejście „kompletnego zespołu” do testowania wystarczy, podczas
gdy zespoły w bardziej złożonej sytuacji
odkryją, że potrzebują niezależnego zespołu testowego pracującego równolegle
do zespołu developerskiego. Bez względu na to, zawsze będzie nieco pracy w
tworzeniu twojego środowiska testowego.
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Rysunek 1 Testowanie w trakcie SDLC

Strategia organizacji “kompletnego zespołu”
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Powszechną w społeczności Agile strategią organizacji, spopularyzowaną przez
Kenta Becka w drugiej edycji „Extreme
Programming Explained”, jest włączanie
do zespołu właściwych osób, tak by mieli
umiejętności i perspektywy wymagane
do tego, by zespół osiągnął sukces. Aby
skutecznie dostarczać działający system
w regularnych odstępach czasu, zespół
musi mieć ludzi z umiejętnościami analitycznymi, projektowymi, programistycznymi, przywódczymi i – tak – nawet ludzi
z umiejętnościami testowymi. Oczywiście, nie jest to ani kompletna lista umiejętności wymaganych przez zespół, ani
nie implikuje, że każdy w zespole ma
wszystkie te umiejętności. Co więcej,
każdy w zespole Agile przyczynia się w
każdy sposób, jaki może, tym samym
zwiększając ogólną produktywność zespołu. Ta strategia nazywa się „kompletny zespół”.
Z podejściem kompletnego zespół testerzy są „wbudowani” w zespół developerski i aktywnie uczestniczą we wszystkich aspektach projektu. Zespoły Agile
odchodzą od tradycyjnego podejścia, w
którym ktoś ma pojedynczą specjalizację, na której się skupia – na przykład,
Sally tylko programuje, Sanjiv tylko
tworzy architekturę a John tylko testuje – do podejścia, w którym ludzie dążą
do stania się specjalistami ogólnymi, z
szerszym zakresem umiejętności. Więc,

Sally, Sanjiv i John będą chcieli być zaangażowani w czynności programowania, tworzenia architektury i testowania,
i co ważniejsze, będą chcieli pracować
razem i uczyć się od siebie nawzajem, by
stać się lepszymi w miarę upływu czasu.
Siła Sally może nadal leżeć w programowaniu, Sanjiva w tworzeniu architektury
a Johna w testowaniu, ale to nie będą jedyne rzeczy, które będą robić w zespole
Agile. Jeśli Sally, Sanjiv i John są nowi w
Agile i obecnie są tylko specjalistami – w
porządku, poprzez zastosowanie praktyk
developmentu non-solo i pracy w krótkich cyklach informacji zwrotnej, szybko
nabędą nowych umiejętności od swoich
kolegów z zespołu (i również przekażą
swoje obecne umiejętności kolegom).

To podejście może być wyraźnie odmienne od tego, co zwykły robić zespoły tradycyjne. W zespołach tradycyjnych
powszechne jest to, że programiści (specjaliści) piszą kod a następnie „przerzucają go przez mur” do testerów (również
specjalistów), którzy następnie go testują
i raportują podejrzewane defekty z powrotem do programistów. Mimo że lepsze
to, niż brak testowania w ogóle, często
okazuje się to strategią kosztowną i czasochłonną z powodu przekazywania prac
pomiędzy dwoma grupami specjalistów.
W zespołach Agile programiści i testerzy
pracują ramię w ramię i z biegiem czasu
różnica pomiędzy tymi dwoma rolami zaciera się do pojedynczej roli developera.
Interesującą filozofią w społeczności Agile jest, to że prawdziwi profesjonaliści IT
powinni walidować swoją pracę najlepiej,
jak potrafią i dążyć do doskonalenia się.
Strategia kompletnego zespołu nie jest
doskonała, oto kilka potencjalnych problemów:
Myślenie grupowe. Kompletny zespół
– tak samo, jak każdy inny typ zespołu
– może cierpieć na coś, co jest znane
jako „myślenie grupowe”. Podstawowym
problemem jest to, że ponieważ członkowie zespołu pracują blisko siebie (do
czego dążą zespoły Agile), zaczynają oni
myśleć podobnie i w wyniku tego stają
się ślepi na pewne problemy, jakie napotykają. Na przykład, system nad którym
pracuje twój zespół, może mieć kilka
poważnych problemów z użytecznością,
ale nikt z zespołu nie jest tego świadom,
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ponieważ albo nikt z zespołu nie ma
umiejętności związanych z użytecznością, albo zespół w pewnym momencie
błędnie zdecydował się zbagatelizować
problemy z użytecznością i członkowie
zespołu zapomnieli o nich.
Zespół może nie mieć umiejętności,
których potrzebuje. Jest całkiem łatwo
zadeklarować, że przestrzegasz strategii
„kompletnego zespołu”, ale czasami nie
tak łatwo rzeczywiście to robić. Niektórzy
ludzie mogą przeceniać swoje umiejętności, albo nie doceniać, jakich umiejętności naprawdę potrzebują i tym samym
narażać zespół na ryzyko. Dla przykładu,
powszechną słabością wśród programistów są umiejętności projektowania baz
danych, z powodu braku szkoleń w takich
umiejętnościach, nad-specjalizacji wewnątrz organizacji, gdzie „profesjonaliści
danych” skupiają się na umiejętnościach
związanych z danymi a programiści – nie
oraz kulturowym niedopasowaniu pomiędzy developerami i profesjonalistami danych, co utrudnia nabycie umiejętności
związanych z danymi. Gorzej – strategie
enkapsulacji baz danych, takie jak obiektowo-relacyjne środowiska mapowania
np. Hibernate, powodują, że ci kwestionujący dane (ang. data-challenged) programiści wierzą, iż nie muszą wiedzieć
nic o projekcie bazy danych ponieważ
dostęp do tego mają zamknięty. Tak więc,
pojedynczy członkowie zespołu wierzą,
że posiadają umiejętności, by wykonać
pracę a w rzeczywistości ich nie mają –
w takim przypadku ucierpi system, ponieważ zespół nie ma umiejętności do odpowiedniego zaprojektowania i używania
bazy danych.
Zespół może nie wiedzieć, jakie umiejętności są potrzebne. Nawet gorzej,
zespół może nie pamiętać, jakie umiejętności są właściwie potrzebne. Dla przykładu, system mógł mieć kilka bardzo
istotnych wymagań bezpieczeństwa, ale
jeśli zespół nie wiedział, że bezpieczeństwo będzie prawdopodobnie problemem, mógł całkowicie pominąć te wymagania lub zrozumieć je źle i przypadkowo
narazić projekt na ryzyko.
Na szczęście korzyści z podejścia kompletnego zespołu znacznie przeważają nad potencjalnymi problemami. Po
pierwsze, okazuje się, że kompletny
zespół zwiększa ogólną produktywność
poprzez zmniejszenie, a często wyeliminowanie, nieodłącznego w podejściach
tradycyjnych czasu oczekiwania pomiędzy programowaniem a testowaniem. Po

drugie, jest mniejsza potrzeba pracy papierkowej, takiej jak szczegółowe plany
testów, z powodu braku przekazywania
pracy pomiędzy odrębnymi zespołami.
Po trzecie, programiści zaczynają się
szybko uczyć umiejętności testowania i
jakości od testerów i w wyniku tego wykonują lepszą pracę – jeśli developer
wie, że będzie aktywnie zaangażowany
w prace testowe, jest bardziej zmotywowany do pisania kodu o wysokiej jakości
i testowalnego.

Niezależny zespół testowy
(Strategia zaawansowana)
Podejście kompletnego zespołu w praktyce działa dobrze, jeśli developerzy Agile odnajdują się we względnie prostych
sytuacjach. Jednak kiedy środowisko
jest złożone, lub jeśli domena problemu
sama w sobie jest skomplikowana, system jest duży (często w wyniku wspierania złożonej dziedziny) lub jeśli jest potrzeba integracji z ogólną infrastrukturą,
która obejmuje miriady innych systemów,
wtedy podejście kompletnego zespołu do
testowania okazuje się niewystarczające.
Zespoły w złożonych środowiskach, jak i
zespoły, które znajdują się w sytuacjach
podporządkowania się regulacjom, często stwierdzają, że potrzebują uzupełnienia ich kompletnego zespołu niezależnym zespołem testowym. Zespół testowy
będzie wykonywać równoległe niezależne testowanie podczas całego projektu i
zwykle będzie odpowiedzialny za testowanie na końcu cyklu życia, wykonywane podczas fazy wydania/przejścia w
projekcie. Celem tych prac jest odkrycie
miejsc, w których system się psuje (testowanie kompletnego zespołu często
skupia się na testach potwierdzających,
które pokazuje, że system działa) i zaraportowanie takich awarii zespołowi developerskiemu, tak by mogli je naprawić.
Niezależny zespół testowy będzie się
skupiał na bardziej złożonych formach
testowania, które są zwykle poza możliwościami realizacji przez sam „kompletny zespół” (więcej o tym – później).
Twój niezależny zespół testowy będzie
wspierać wiele zespołów projektowych.
Większość organizacji ma wiele zespołów developerskich pracujących równolegle, często dziesiątki zespołów a czasem
nawet setki, tak więc możesz osiągnąć
ekonomię skali posiadając niezależny
zespół testowy wspierający wiele zespołów developerskich. To umożliwia
minimalizację ilości licencji na narzędzia

testowe, których potrzebujesz, dzielenie
drogich środowisk sprzętowych i zapewnia, że specjaliści testowania (np. ludzie
doświadczeni w testowaniu użyteczności
czy testowaniu dochodzeniowym) wspierają wiele zespołów.
Ważne jest, by zauważyć, że niezależne
zespoły testowe Agile pracują wyraźnie
odmiennie, niż tradycyjne niezależne zespoły testowe. Niezależny zespół testowy
Agile skupia się na mniejszej części prac
testowych, najcięższej części, podczas
gdy zespół developerski wykonuje większość podstawowych prac testowych. W
podejściu tradycyjnym, zespół testowy
często wykonuje zarówno testowanie
podstawowe, jak i złożone formy testowania. Mając to na uwadze, stosunek
ludzi w zespołach developerskich Agile
do ludzi w niezależnym zespole testowym Agile często będzie rzędu 15:1 lub
20:1, podczas gdy w świecie tradycyjnym
proporcje te są bliższe 3:1 lub 1:1 (a w
środowiskach regulacyjnych może być
1:2 i więcej).

Tworzenie środowiska testowego
Na początku twojego projektu będziesz
musiał zacząć tworzenie środowiska,
włączając określenie twojego obszaru
pracy, sprzętu i narzędzi developerskich
(by nazwać kilka rzeczy). Oczywiście będziesz musiał stworzyć swoje środowisko
testowe – od początku, jeśli obecnie nie
masz dostępnego takiego środowiska –
lub poprzez dostosowanie istniejącego
środowiska do spełnienia twoich potrzeb.
Istnieje kilka strategii, które zazwyczaj
sugeruję, kiedy przychodzi do organizacji
środowiska testowego:
Przyjmij dla developerów narzędzia
open source (OSS). Dostępnych jest
wiele świetnych narzędzi testowych OSS,
takich jak środowisko testowe xUnit, które są przeznaczone dla developerów. Takie narzędzia są często łatwe w instalacji
i nauczeniu się ich obsługi (choć nauczenie się, jak testować efektywnie okazuje
się być inną kwestią).
Przyjmij dla niezależnych testerów
narzędzia open source (OSS). Ponieważ twój niezależny zespół testowy często będzie adresować bardziej złożone
kwestie testowe, takie jak testowanie
integracji pomiędzy wieloma systemami
(nie tylko pojedynczy system, na którym
skupia się zespół developerski), testowa-
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nie bezpieczeństwa, testowanie użyteczności i tak dalej, będzie on potrzebować
na tyle wyszukanych narzędzi testowych,
aby objąć wszystkie te kwestie.
Miej dzielony system śledzenia błędów/defektów. Jak widać na Rysunku 2,
i jak wspominałem w poprzedniej sekcji,
niezależny zespół testowy będzie przesyłać raporty defektów z powrotem do
zespołu developerskiego, którzy z kolei
będą często postrzegać te raporty jako
po prostu inny typ wymagań. Implikacją
tego jest to, że muszą oni mieć wsparcie narzędziowe. Jeśli zespół jest mały
i zlokalizowany w pobliżu, jak widzimy
na poziomach 1 i 2 Modelu Dojrzałości
Procesu Agile (ang. Agile Process Maturity Model (APMM)), możliwe że byłoby
to tak proste, jak stos kart indeksowych.
W bardziej złożonych środowiskach, będziesz potrzebować narzędzia opartego
na oprogramowaniu, najlepiej jednego,
które będzie używane do zarządzania
zarówno wymaganiami zespołu, jaki i defektami (lub co ważniejsze, ich całą listą
elementów pracy). Więcej o tym – później.
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Zainwestuj w sprzęt do testowania.
Zarówno zespół developerski, jak niezależny zespół testowy będzie potrzebować sprzętu, na którym ma wykonywać
testowanie.
Zainwestuj w narzędzia wirtualizacji i
zarządzania laboratorium testowym.
Sprzęt testowy jest drogi i nigdy nie ma
go dość. Oprogramowanie do wirtualizacji, które umożliwi ci łatwe załadowanie
środowiska testowego na twój sprzęt,
oraz narzędzia do zarządzania laboratorium testowym, które umożliwi ci monitorowanie konfiguracji sprzętu, są krytyczne dla powodzenia twojego niezależnego
zespołu testowego (szczególnie, jeśli
wspiera on wiele zespołów developerskich).
Zainwestuj w narzędzia ciągłej integracji (ang. continuous integration
(CI)) i ciągłej instalacji (ang. continuous deployment (CD)). Nie jest to dosłownie kategoria narzędzi testowych,
ale narzędzia CI/CD są krytyczne dla
zespołów developerskich Agile z powodu praktyk takich jak: Wytwarzanie Kierowane Testami (TSS), ogólnie developerskie testy regresji i potrzeba instalacji
działających buildów na niezależnych
środowiskach testowych, środowiskach
demonstracyjnych czy nawet produkcji.
Narzędzia open source, takie jak Maven i

CruiseControl działają dobrze w prostych
sytuacjach, jednak w bardziej złożonych
sytuacjach (szczególnie w skali) odkryjesz, że potrzebujesz komercyjnych narzędzi CI/CD.

Strategie testowania w zespole
developerskim
Zespoły developerskie Agile generalnie
przestrzegają strategii kompletnego zespołu, w której ludzie z umiejętnościami
testerskimi są efektywnie osadzeni w
zespole developerskim i zespół jest odpowiedzialny za większość testowania.
Taka strategia działa dobrze w większości sytuacji, ale kiedy twoje środowisko
jest bardziej złożone, stwierdzisz, że
potrzebujesz również niezależnego zespołu testowego pracującego równolegle
z developmentem i być może wykonującego również testowanie na końcu cyklu
życia. Bez względu na sytuację, zespoły
developerskie Agile będą przyjmować
takie praktyki, jak ciągła integracja, która umożliwia im wykonywanie ciągłych
testów regresji, wraz z podejściami Wytwarzania Kierowanego Testami (TDD)
lub „testuj natychmiast po”.

Ciągła integracja (CI)
Ciągła integracja (CI) jest praktyką, w której co najmniej raz na każde kilka godzin,
a jeszcze lepiej częściej, powinieneś:
Zbudować twój system. Obejmuje to
zarówno kompilację kodu, jak i potencjalnie rebuild twojej testowej bazy danych
(lub baz danych). To brzmi prosto, ale dla
dużych systemów, które składają się z
podsystemów, potrzebujesz strategii do
określenia, jak zamierzasz zbudować zarówno podsystemy, jak cały system (możesz zrobić tylko jeden build kompletnego systemu w ciągu nocy, lub na przykład
raz w tygodniu, i budować tylko podsystemy w regularnych odstępach czasu).
Uruchom twój zestaw testów regresji.
Po udanym buildzie, kolejnym krokiem
jest uruchomienie twojego zestawu testów regresji. Który zestaw uruchomisz,
będzie określone przez zakres builda i
rozmiar systemu. Dla małych systemów,
prawdopodobnie będziesz miał pojedynczy zestaw zawierający wszystkie testy,
ale w bardziej złożonych sytuacjach będziesz mieć kilka zestawów testów do
celów wydajnościowych. Dla przykładu,
jeśli robię build na mojej własnej stacji

roboczej, wtedy prawdopodobnie uruchomię tylko ten podzbiór testów, które walidują funkcjonalność, nad którą
zespół pracował ostatnio (powiedzmy,
przez ostatnie kilka iteracji), ponieważ
ta funkcjonalność jest najbardziej narażona na awarie i mogę uruchomić testy
nawet z „zaślepkami”. A ponieważ prawdopodobnie będę uruchamiał ten zestaw
testów kilka razy dziennie, musi on być
wykonywany szybko, najlepiej w ciągu
mniej, niż 5 minut, chociaż niektórzy pozwolą, by ich developerski zestaw testów
przekraczał 10 minut. „Zaślepki” mogą
być używane do symulowania części
systemu, których testowanie jest drogie,
z punktu widzenia wydajności – takie jak
baza danych czy zewnętrzny podsystem.
Jeśli używasz zaślepek, lub jeśli testujesz część funkcjonalności, wtedy będziesz potrzebować jednego lub więcej
zestawu testów o większym zasięgu. Minimalnie będziesz potrzebować zestawu
testów, który będzie testował rzeczywiste
komponenty systemu (nie zaślepki) i to
uruchomi wszystkie twoje testy. Jeśli ten
zestaw testów wykonuje się przez kilka
godzin, wtedy może być uruchomiony w
nocy; jeśli trwa to dłużej, wtedy będziesz
chciał go przeorganizować tak, by bardzo
długo wykonujące się testy były w osobnym zestawie testów, który wykonuje się
nieregularnie. Dla przykładu, widziałem
system posiadający długo wykonujący
się zestaw testów, który był uruchamiany
przez kilka miesięcy w celu wykonania
złożonych testów obciążeniowych i dostępności (coś, co prawdopodobnie będzie robił niezależny zespół testowy).
Wykonuj analizę statyczną. Analiza statyczna to technika jakościowa, w której
automatyczne narzędzie sprawdza obecność defektów w kodzie, często szukając
takich typów problemów jak błędy zabezpieczeń lub problemy ze stylem kodowania (aby wymienić kilka).
Twoje zadanie integracyjne może być
wykonywane w określonych momentach,
może raz na godzinę, lub za każdym razem, jak ktoś wprowadza nową wersję
komponentu (taką jak kod źródłowy), który jest częścią builda.
Zaawansowane zespoły, szczególnie te
w sytuacji “zwinności w skali”, odkryją,
że jest także potrzeba rozważenia ciągłej
instalacji. Podstawową ideą jest tu to, że
automatyzujesz instalację twojego działającego builda – niektóre organizacje
traktują to jako „promocję ich działającego builda” – do innego środowiska w
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regularnych odstępach czasu. Dla przykładu, jeśli na końcu tygodnia otrzymałeś udany build, możesz zechcieć automatycznie zainstalować go w stabilnym
obszarze tak, by mógł być poddany niezależnym równoległym testom. Lub – jeśli na koniec dnia jest działający build,
możesz chcieć zainstalować go w środowisku demonstracyjnym, by ludzie spoza
twojego zespołu mogli zobaczyć postępy,
jakie robicie.

Wytwarzanie Kierowane Testami (TDD)
Wytwarzanie Kierowane Testami
(ang. Test-driven
development
(TDD)) jest techniką developerską Agile, która
łączy:
Refactoring. Refactoring
jest
techniką, w której
w swoim istniejącym kodzie źródłowy lub
w danych źródłowych wykonujesz małą
zmianę, by ulepszyć jego projekt bez
zmiany semantyki. Przykłady refactoringu
obejmują: przeniesienie operacji wyżej w
hierarchii dziedziczenia i zmiana nazwy
operacji w kodzie źródłowym aplikacji;
wyrównanie pól i zastosowanie spójnej
czcionki w interfejsie użytkownika; zmiana nazw kolumny lub podzielenie tabeli w
relacyjnej bazie danych. Kiedy pierwszy
raz decydujesz się pracować nad jakimś
zadaniem, patrzysz na istniejące źródło
i pytasz, czy to jest najlepszy projekt, by
umożliwić dodanie nowej funkcjonalności, nad którą pracujesz. Jeśli tak – kontynuuj z TFD. Jeśli nie – poświęć czas na
naprawę części kodu i danych, tak by był
to możliwie najlepszy projekt dla ulepszenia jakości i tym samym zredukowania wad technicznych w czasie.
Wytwarzanie “najpierw test” (ang. Testfirst development (TFD)). Z TFD piszesz
pojedynczy test a następnie piszesz
dokładnie tyle oprogramowania, by wypełnić ten test.
Kroki wytwarzania
„najpierw
test” (TFD) są
przedstawione
na
diagramie
aktywności UML
na Rysunku 11.
Pierwszym krokiem jest szybko

dodać test, po prostu tylko tyle kodu, by
test się nie powiódł. Następnie wykonujesz swoje testy, często kompletny zestaw testów – chociaż przez wzgląd na
szybkość możesz zdecydować się uruchomić tylko podzbiór, by upewnić się,
że nowy test rzeczywiście się nie udaje.
Następnie aktualizujesz kod funkcjonalny, by sprawić, że przejdzie nowe testy.
Czwartym krokiem jest wykonanie testów
jeszcze raz. Jeśli się nie powiodą, musisz
aktualizować swój kod funkcjonalny i wykonać retesty. Po przejściu testów, kolejnym krokiem jest rozpoczęcie od nowa.

Są dwa poziomy TDD:
Akceptacyjne TDD. Możesz wykonywać TDD na poziomie wymagań, przez
pisanie pojedynczego testu klienta, równoważnego testowi funkcjonalnemu lub
akceptacyjnemu w świecie tradycyjnym.
TDD akceptacyjny jest często nazywany
„story TDD”, w którym najpierw automatyzujesz ten story test, który się nie powiódł,
następnie kierujesz projektowaniem poprzez TDD aż do momentu, w których
story test przejdzie (story test jest testem
akceptacji klienta).
Developerskie TDD. Możesz również
wykonywać TDD na poziomie projektowym z testami developerskimi.
Z podejściem wytwarzania kierowanego
testami (TDD), twoje testy efektywnie stają się szczegółowymi specyfikacjami tworzonymi „dokładnie na czas” (ang. Just
in time (JIT)). Większość programistów
nie czyta pisanej dokumentacji systemu,
zamiast tego preferują pracę z kodem. I
nic w tym złego. Kiedy próbują zrozumieć
klasę czy operację, większość programistów najpierw spojrzy na przykładowy
kod, który już to wywołuje. Dobrze napisane testy jednostkowe/developerskie
dokładnie to robią – dostarczają działającej specyfikacji funkcjonalnego kodu – i w
rezultacie testy jednostkowe efektywnie
stają się istotną częścią dokumentacji
technicznej. Podobnie, testy akceptacyjne mogą formować ważną część dokumentacji wymagań. Jeśli się zatrzymasz
i pomyślisz o tym, ma to wiele sensu.
Twoje testy akceptacyjne określają dokładnie, czego oczekują od systemu twoi
udziałowcy, dlatego też specyfikują one
krytyczne wymagania. Implikacją tego
jest to, że akceptacyjne TDD jest techniką szczegółowej specyfikacji wymagań
JIT a developerskie TDD jest techniką
szczegółowej specyfikacji projektu JIT.

Pisanie wykonywalnych specyfikacji jest
jedną z najlepszych praktyk Modelowania
Agile.

Podejście “testuj natychmiast
po”
Chociaż wielu praktyków Agile mówi o
TDD, w rzeczywistości wydaje się, że jest
o wiele więcej wytwarzania „testuj po”, w
którym piszą oni nieco kodu a następnie
jeden lub więcej testów do walidacji. TDD
wymaga znacznej dyscypliny, w rzeczywistości wymaga poziomu dyscypliny, który
znajdujemy u ledwie kilku koderów, szczególnie koderów, którzy w developmencie
przestrzegają podejść solo zamiast podejść non-solo, takich jak programowanie
parami. Bez partnera, zapewniającego
twoją uczciwość, całkiem łatwo jest wpaść
w nawyk pisania kodu produkcyjnego
przed pisaniem kodu testowego. Jeśli piszesz testy bardzo wcześnie po tym, jak
napisałeś kod produkcyjny (innymi słowy
„testujesz natychmiast po”), to jest prawie
tak dobre jak TDD, problem pojawia się,
gdy piszesz testy po kilku dniach czy tygodniach – o ile w ogóle.
Popularność narzędzi do badania pokrycia kodu, takich jak Clover i Jester wśród
programistów Agile jest wyraźną oznaką
tego, że wielu z nich naprawdę przyjmuje
podejście „testuj po”. Te narzędzia ostrzegają cię, kiedy napisałeś kod, który nie
ma pokrywających go testów zmuszając
cię do napisania testów, które miejmy nadzieję napisałeś wcześniej poprzez TDD.

Rysunek 2 Kroki projektowania
„najpierw test” (TFD).
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Podejście do wytwarzania “kompletnego zespołu”, gdzie zespoły Agile testują
najlepiej jak potrafią, jest doskonałym
startem, ale w pewnych sytuacjach nie
wystarcza. W takich sytuacjach, opisanych poniżej, musisz rozważyć powołanie niezależnego równoległego zespołu
testowego, który wykona niektóre z trudniejszych (lub może lepszym terminem
jest zaawansowanych) form testowania.
Jak możesz zobaczyć na Rysunku 12,
podstawową koncepcją jest tu to, że w
regularnych odstępach czasu zespół
developerski udostępnia działający build niezależnemu zespołowi testowemu
(lub automatycznie instaluje go poprzez
swoje narzędzie ciągłej integracji), by
mogli go przetestować. Celem tych prac
testowych nie jest powtórzenie testów
potwierdzających, co już zostało wykonane przez zespół developerski, ale
identyfikacja defektów, które przeszły
przez sito. Implikacją jest to, że ten niezależny zespół testowy nie potrzebuje
szczegółowej specyfikacji wymagań,
chociaż może potrzebować diagramów
architektury, czy ogólnego zakresu i listy
zmian od momentu, w którym zespół developerski ostatni raz oddał im build. Zamiast testować według specyfikacji, niezależne testowanie skupi się na testach
integracyjnych systemu na poziomie produkcyjnym, testowaniu dochodzeniowym
i formalnym testowaniu użyteczności, by
nazwać parę rzeczy.
Niezależny zespół testowy raportuje defekty do developmentu, co jest określone
jak „story zmian” (ang. change stories)
na Rysunku 12 (ponieważ będąc Agile,
mamy tendencję do zmieniania nazw

wszystkiego). Te defekty są traktowane
przez zespół developerski jako typ wymagań w tym, że są priorytetyzowane,
szacowane i wkładane na stos elementów pracy.
Istnieje kilka powodów, dla których powinieneś rozważyć niezależne równoległe
testowanie:
Testowanie dochodzeniowe. Podejścia
testowania potwierdzającego, takie jak
TDD, walidują, że zaimplementowałeś
wymagania tak, jak zostały tobie opisane. Ale co dzieje się, jeśli wymagania są
pominięte? User story, ulubiona technika
pozyskiwania wymagań w społeczności
Agile, są świetnym sposobem eksplorowania wymagań funkcjonalnych ale
defekty towarzyszące wymaganiom niefunkcjonalnym, takim jak bezpieczeństwo, użyteczność i wydajność, mają
tendencję do tego, że w tym podejściu są
pomijane.
Brak zasobów. Co więcej, wiele zespołów developerskich może nie mieć zasobów potrzebnych do wykonania efektywnego testowania integracji systemowej,
zasobów, które z ekonomicznego punktu
widzenia muszą być współdzielone w
wielu zespołach. Implikacją jest to, że
odkryjesz, iż potrzebujesz niezależnego
zespołu testowego pracującego równolegle do zespołu developerskiego, który
rozwiązuje te rodzaje problemów. Testy
integracji systemowej często wymagają
drogiego środowiska, co leży poza możliwościami indywidualnego projektu.
Duże albo rozproszone zespoły. Duże
albo rozproszone zespoły są często podzielone na mniejsze zespoły i kiedy to
się dzieje, testowanie integracji systemo-

Rysunek 3 Niezależne równoległe testowanie

wej całego systemu może stać się na tyle
złożone, że pojedynczy zespół powinien
rozważyć wzięcie tego na siebie. Krótko
mówiąc, testowanie „kompletnego zespołu” działa dobrze w Agile dla małych
systemów, ale dla bardziej złożonych
systemów lub dla Agile w skali musisz
być bardziej wyrafinowany.
Złożone domeny. Kiedy masz bardzo
złożoną domenę, być może pracujesz
nad oprogramowaniem krytycznym dla
życia lub procesującym finanse, podejścia kompletnego zespołu mogą okazać
się niewystarczające. Posiadanie niezależnego równoległego zespołu testowego może zmniejszyć to ryzyko.
Złożone środowiska techniczne. Kiedy
pracujesz z wieloma technologiami, systemami zastanymi lub zastanymi źródłami danych, testowanie twojego systemu
może stać się bardzo trudne.
Stosowanie się do regulacji. Niektóre
regulacje wymagają od ciebie zapewnienia niezależności prac testowych. Moje
doświadczenie mówi, że najbardziej
efektywnym sposobem, by to zrobić, jest
tu wykonywanie testów równolegle do
prac zespołu developerskiego.
Testowanie gotowości produkcyjnej.
System, który budujesz, musi “dobrze
grać” z innymi systemami znajdującymi
się obecnie na produkcji, gdzie ma być
dostarczony twój system. Aby odpowiednio to sprawdzić, musisz testować
z tymi wersjami innych systemów, które
są obecnie w trakcie wytwarzania – co
oznacza, że potrzebujesz dostępu do
zaktualizowanych wersji w regularnych
odstępach czasu. W małych organizacjach jest to całkiem proste, ale jeśli
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ro o tej i ważniejszych alternatywach budżetowania projektów Agile. Będąc bezceremonialnym, waham się pomiędzy
stwierdzeniem, że strategie stałej ceny
są nieetyczne lub zwyczajnie są oznaką
groteskowej niekompetencji części organizacji nalegającej na nie. Łączenie
procesów zarządzania wymaganiami
i defektami w jeden, prosty proces zarządzania zmianą jest wspaniałą możliwością ulepszenia procesu. Wyjątkowo
wątpliwe strategie budżetowania projektu nie powinny wstrzymywać cię przez
czerpaniem korzyści z tej strategii.

Rysunek 4 Proces zarządzania zmianą/defektami Agile
twoja organizacja ma dziesiątki, jeśli nie
tysiące projektów IT w toku, dla pojedynczego zespołu developerskiego zdobycie
takiego dostępu staje się przytłaczające.
Bardziej efektywnym podejściem jest
posiadanie niezależnego zespołu testowego odpowiedzialnego za takie testowanie integracji systemowej na poziomie
przedsiębiorstwa.
Niektórzy praktycy Agile będą twierdzić,
że nie potrzebujesz równoległego niezależnego testowania i w prostych sytuacjach jest to zwyczajnie prawdą. Dobra
wiadomość jest taka, że niewiarygodnie
łatwo jest określić, czy twoje niezależne
prace testowe dostarczają wartości, czy
nie: po prostu porównaj prawdopodobny
wpływ zaraportowanych story defektów/
zmian z kosztem wykonywania niezależnego testowania.

Zarządzanie defektami
Zarządzanie defektami z dwóch powodów
jest często o wiele prostsze w projektach
Agile, niż w klasycznych/tradycyjnych
projektach. Po pierwsze, z podejściem
„kompletnego zespołu” do testowania
w momencie, w którym znajdowany jest
defekt, jest on zwykle naprawiany na
miejscu, często przez osobę (osoby),
która go wprowadziła. W tym przypadku cały proces zarządzania defektami
jest co najwyżej rozmową pomiędzy kilkoma ludźmi. Po drugie, kiedy niezależny zespół testowy pracuje równolegle z
zespołem developerskim nad walidacją
ich pracy, zwykle używają narzędzia
raportowania defektów, takiego jak ClearQuest czy Bugzilla, by poinformować
zespół developerski o tym, co znaleźli.
Zdyscyplinowane zespoły dostarczania

Agile łączą swoje strategie zarządzania
wymaganiami i zarządzania defektami,
by uprościć ogólny proces zarządzania
zmianą. Podsumowuje to Rysunek 13
(tak, jest taki sam jak Rysunek 6) pokazując, jak pracuje się nad elementami
pracy w porządku określonym priorytetami. Zarówno wymagania, jak i raporty
błędów są typami elementów pracy traktowanymi równoważnie – są one szacowane, priorytetyzowane i układane na
stosie elementów pracy.
To działa, ponieważ defekty są po prostu
innym typem wymagań. Defekt X może
być zmieniony na wymaganie „proszę
naprawić X”. Wymagania są również typem defektu – wymaganie jest po prostu
brakującą funkcjonalnością. W rzeczywistości, niektóre zespoły Agile będą nawet
zbierać wymagania przy użyciu narzędzia zarządzania defektami, przykładowo zespół developerski Eclipse wykorzystuje Bugzillę a zespół developerski Jazz
– Rational Team Concert (RTC).
Główne utrudnienie w przyjęciu tej strategii – traktowania wymagań i defektów
jako tej samej rzeczy – pojawia się, kiedy
zespół dostarczenia Agile znajduje się w
sytuacji „stałej ceny” (ang. fixed price) lub
„stałego oszacowania” (ang. fixed estimate). W takich sytuacjach klient zwykle
chce płacić za nowe wymagania, które
nie były uzgadniane na początku projektu, jednak nie powinien płacić za poprawianie błędów. W takich przypadkach
podejście biurokratyczne polegałoby na
zwyczajnym zaznaczeniu danego elementu pracy jako czegoś, za co trzeba
będzie zapłacić ekstra (lub nie). Naturalnie ja preferuję podejście pragmatyczne.
Jeśli jesteś w sytuacji „stałej ceny”, może
zainteresuje cię, że napisałem dość spo-

Testowanie na końcu cyklu życia
Dla wielu zespołów Agile ważną częścią prac związanych z wydaniem jest
testowanie na końcu cyklu życia, gdzie
niezależny zespół testowy waliduje, czy
system jest gotowy przejść na produkcję.
Jeśli została przyjęta praktyka niezależnego równoległego testowania, wtedy testowanie na końcu cyklu życia może być
bardzo krótkie, ponieważ dane kwestie
zostały już istotnie pokryte. Jak widać
na Rysunku 14, prace niezależnego testowania rozciągają się na fazę wydania
cyklu życia dostawy, ponieważ niezależny zespół testowy będzie nadal musiał
przetestować kompletny system, jak już
będzie on dostępny.
Jest kilka powodów, dla których nadal
musisz wykonywać testowanie na końcu
cyklu życia:
Wykonywanie go jest profesjonalne.
Będziesz chciał uruchomić ostatni raz
wszystkie twoje testy regresji, aby znaleźć się w pozycji, w której możesz zadeklarować, że twój system jest w pełni
przetestowany. Nastąpi to właśnie wtedy,

Rysunek 5 Niezależne testowanie w trakcie cyklu życia
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Bądź elastyczny. Zespoły Agile przyjmują iteracyjne i kolaboracyjne podejście,
które wspiera zmieniające się wymagania. Implikacją tego jest to, że minęły dni
posiadania szczegółowych spekulacji
wymagań, nad którymi się pracuje; teraz
każdy zaangażowany w testowanie musi
być dość elastyczny, by testować przez
cały cykl życia, nawet jeśli wymagania
się zmieniają.
Bądź przygotowany do bliskiej współpracy z developerami. Większość prac
testowych jest wykonywana przez sam
zespół dostarczenia Agile, nie przez niezależnych testerów.

Rysunek 6 Praktyki testowania/walidacji w zespołach Agile
gdy iteracja N – ostatnia iteracja konstrukcyjna – się skończy (albo będzie
ostatnią rzeczą, którą zrobisz w iteracji
N, nie dzielmy włosa na czworo).
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Możesz być zobowiązany, by to zrobić. Jest tak albo z powodu kontraktu,
jaki masz z klientem biznesowym, albo
z powodu zobowiązań regulacyjnych (jak
wykazało badanie State of the IT Union z
listopada 2009 roku, wiele zespołów Agile znajduje się z takiej sytuacji).
Twoi udziałowcy tego wymagają. Twoi
udziałowcy, szczególnie twój departament operacyjny, prawdopodobnie będzie wymagał pewnego rodzaju testowania przed wydaniem rozwiązania na
produkcję – aby poczuć się komfortowo
co do jakości twojej pracy.
W głównym nurcie społeczności Agile
odbywa się mała publiczna dyskusja o
testowaniu na końcu cyklu życia; założeniem wielu ludzi przestrzegających głównych metod Agile (takich jak Scrum) jest
to, że techniki, takie jak TDD są wystarczające. Może tak być, ponieważ większość z głównej literatury Agile skupia się
na małych, zlokalizowanych wspólnie,
zespołach developerskich, pracujących
nad dość prostymi systemami. Ale jeśli
znajduje zastosowanie jeden lub więcej czynników skali (np. rozmiar dużego
zespołu, zespoły rozproszone geograficznie, wymagania prawne czy złożona
dziedzina), wtedy potrzebujesz bardziej
wyszukanych strategii testowania. Bez
względu na pewną retorykę, jaką mogłeś
usłyszeć, spora liczba praktyków TDD radzi prywatnie co innego – jak zobaczymy
w następnej sekcji.

Kto to robi?
Rysunek 15 podsumowuje wyniki jednego z pytań z Badania TDD wykonanego
przez Ambysoft w 2008 r. , które zadano
społeczności TDD, o to, jakich technik testowych używają w praktyce. Ponieważ
to badanie było wysłane do społeczności
TDD, w ogóle nie reprezentuje dokładnie
wskaźnika przyswojenia TDD, ale interesujący jest fakt, że respondenci jasno
wskazywali, że wykonywali nie tylko TDD
(albo że wszyscy wykonywali TDD, co
zaskakujące). Wiele robiło również przeglądy i inspekcje, testowanie na końcu
cyklu życia i niezależne równoległe testowanie, czynności, o których purytanie
Agile rzadko dyskutują.

Implikacje dla praktyków testowania
Jest kilka krytycznych implikacji dla profesjonalistów testowania:
Stań się specjalistą uogólniającym.
Implikacją testowania „kompletnego zespołu” jest to, że większość obecnych
profesjonalistów testów będzie musiało przygotować się do robienia czegoś
więcej, niż samo testowanie, jeśli chcą
być zaangażowani w projekty Agile. Tak,
ludzie w niezależnych zespołach testowych nadal będą skupiać się ściśle na
testowaniu, ale zapotrzebowanie na ludzi
w tej roli jest o wiele mniejsze, niż zapotrzebowanie na ludzi z umiejętnościami
testowymi będącymi aktywnymi członkami zespołów dostarczenia Agile.

Bądź elastyczny. To jest warte powtórzenia ;)
Skup się na czynnościach o wartości
dodanej. Straciłem rachubę, ile razy słyszałem profesjonalistów testów lamentujących, że nigdy nie ma dość czasu ani
zasobów przydzielonych do prac testowych. Kiedy badam, co ci ludzie chcą
robić, odkrywam, że chcą czekać na
szczegółowe spekulacje wymagań dostępne dla nich, chcą tworzyć dokumenty
opisujące ich strategie testowania, chcą
pisać szczegółowe plany testów, szczegółowe raporty defektów, i – tak – chcą
nawet pisać i uruchamiać testy. Nic
dziwnego, że nie mają dość czasu na
wykonanie całej tej pracy! Czynnościami o prawdziwej wartości dodanej, które
wykonują testerzy, jest znajdowanie a
następnie komunikowanie potencjalnych
defektów do ludzi odpowiedzialnych za
ich naprawianie. Aby to robić, muszą oni
stworzyć i wykonać testy; wszystkie inne
czynności, które wymieniłem poprzednio
są dla tej pracy co najwyżej pomocnicze.
Czekanie na spekulacje wymagań to nie
testowanie. Pisanie strategii i planów testowych to nie testowanie. Pisanie raportów defektów może mieć wartość, ale są
lepsze sposoby komunikacji informacji,
niż pisanie dokumentacji. Strategie Agile
skupiają się na czynnościach o wartości
dodanej i minimalizują, jeśli nie eliminują
biurokratyczne marnotrawstwo, które jest
systemowe w wielu organizacjach podążających za klasycznymi/tradycyjnymi
strategiami.
Bądź elastyczny. To jest naprawdę ważne.
c.d.n.
W następnym numerze: Strategie testowania i jakości Agile: dyscyplina ponad
retoryką. Cześć IV z IV: Strategie jakości
Agile.
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5 najlepszych praktyk
Zarządzania Konfiguracją
basic

intermediate
advanced
Wprowadzenie
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Ostatnio wiele dyskutuje się na temat sposobów konfiguracji aplikacji i zarządzania
konfiguracją. Wraz z Tomem Sulstonem,
moim współpracownikiem z ThoughtWorks, zaproponowaliśmy projekt ESCAPE jako jeden ze sposobów na wyniesienie zarządzania konfiguracją z przestrzeni
aplikacji. Projekt ten jest serwisem REST
dostarczającym konfigurację dla wielu
aplikacji działających na różnych środowiskach. Pomimo tego, że ostatnio niewiele dzieję się w ESCAPE, projekt nie jest
porzucony ani zapomniany – po prostu
nasze inne zadania zmusiły nas do chwilowego zaprzestania rozwoju.
Dziś chciałbym spojrzeć na kwestie, które każdy programista może uwzględnić w
swoim kodzie tak, aby życie jego i każdej
innej osoby utrzymującej aplikacje stało
się prostsze. Są to wzorce, których używaliśmy wiele razy w projektach ThoughtWorks, i które udowodniły swoją skuteczność.

Jedno Źródło Konfiguracji
W zbyt wielu aplikacjach widziałem konfiguracje, do których dostęp odbywał się
w sposób specyficzny dla implementacji w
całej rozciągłości kodu. Takie podejście
skutkuje wątpliwościami, gdzie ukryta jest
konfiguracja i często jest spotęgowane
jest takimi samymi nazwami parametrów
konfiguracyjnych (np. database, host)
mającymi różne znaczenie w zależności
od swojego położenia. Pozostałe skutki
uboczne to:
Z perspektywy operacyjnej, najgorszym
skutkiem ubocznym takiego systemu jest
sytuacja, w której różne źródła konfiguracji używają różnych formatów, takich
jak XML w pewnych plikach oraz kluczwartość w innych. Cała ta złożoność sprawia również, że aplikacje takie są trudne
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do wdrożenia w nowych środowiskach.
W takich systemach odkrywamy także, że
nie istnieją testy skupiające się na fragmentach kodu odpowiedzialnego za konfigurację albo też, że istniejące testy są
pobieżne lub nierealistyczne.

Zatem:
Należy wyodrębnić mechanizm pobierania danych konfiguracji w postaci providera i po prostu użyć go wszędzie, gdzie
wartości konfiguracyjne są potrzebne.
Takie podejście pozwala również na testy
specyficznych implementacji providera
konfiguracji. Możliwa jest też łatwa zmiana sposobu przechowywania danych konfiguracyjnych wraz z rozwojem systemu.
Można np. rozpocząć z hardcodowanymi
wartościami w postaci napisów, potem
przejść do plików, aby ostatecznie przejść
do pewnej formy repozytorium.
Weźmy poniższą prostą klasę Phytona
służącą za słownik hardcodowanych wartości:
class ConfigProvider(dict):
def __init__(self):
self[‘name’] = ‘Chris’
Ta prosta klasa może być użyta w następujący sposób:
from ConfigProvider import ConfigProvider
class ConfigProviderUser:
def __init__(self, cfg):
self.cfg = cfg
print „Hello, my name is
%s” % self.cfg[„name”]
if __name__ == „__main__”:
ConfigProviderUser(ConfigProvider())
Przypuśćmy, że następnie jesteśmy zmu-

szeni do zaprzestania hardcodowania i
decydujemy się na odczyt wartości z pliku
.properties . ConfigProvider będzie w tej
sytuacji jedynym miejscem zmian kodu i
przybierze postać podobną do poniższej:
class ConfigProvider(dict):
src = None
prop = re.compile(r”([\w.
]+)\s*=\s*(.*)”)
def __init__(self, source =
„config.properties”):
self.src = source
self.loadConfig()
def loadFileData(self):
data = „”
try:
input = open(self.src,
‘r’)
data = input.read()
input.close()
except IOError:
pass
return data
def loadConfig(self):
for (key, val) in self.
prop.findall(self.loadFileData()):
self[key.strip()] = val
Rozważmy nakłady jakie będziemy musieli ponieść w scenariuszu, gdy plik .properties przestanie być satysfakcjonującym rozwiązaniem i zdecydujemy się na
przejście do plików .yam. Ponownie jedynym miejscem zmian kodu będzie klasa
ConfigProvider. Poniżej znajduje się stan
przejściowy, który z powodzeniem obsłuży oba formaty jednocześnie bazując na
rozszerzeniu dostępnego pliku.
class ConfigProvider(dict):
src = None
prop = re.compile(r”([\w.
]+)\s*=\s*(.*)”)
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def __init__(self, source =
„config.properties”):
self.src = source
self.loadConfig()
def loadConfig(self):
if self.src.endswith(„.
properties”):
self.loadPropertiesConfig()
elif self.src.endswith(„.yaml”):
self.loadYamlConfig()
def loadFileData(self):
data = „”
try:
input = open(self.src,
‘r’)
data = input.read()
input.close()
except IOError:
pass
return data
def loadPropertiesConfig(self):
for (key, val) in self.
prop.findall(self.loadFileData()):
self[key.strip()] = val
def loadYamlConfig(self):
entries = yaml.load(self.loadFileData())
if entries:
self.update(entries)

Pojedynczy Zestaw Reguł Konfiguracyjnych
Jest zbyt wiele aplikacji, nawet bardzo małych i prostych, które nie mają zewnętrznego pliku konfiguracyjnego i wymagają
dostarczania parametrów z linii poleceń,
a w efekcie nie informują użytkowników o
regułach konfiguracji. Do reguł tych zaliczamy między innymi:
Często braki wynikają z faktu, że reguły
takie wywodzą się z logiki napisanego
kodu. Aplikacja zwykle uruchomi się i będzie wydawało się, że działa poprawnie,
ale gdy użytkownik zechce użyć funkcji
wymagających brakujących lub niewłaściwych wartości konfiguracyjnych dostaniemy nieoczekiwane rezultaty. Weryfikacja
poprawności wdrożenia takiej aplikacji
jest czasochłonna i podatna na błędy.

Zatem:
Należy definiować pojedynczy zestaw reguł opisujący wymienione wyżej punkty.
Takie nadrzędne źródło zasad może potem zostać użyte do generacji szablonów
konfiguracji. Sprawdzą się one w formatach obsługujących walidację (np. XML),
ale mogą być też przydatne w prostszych
rozwiązaniach np. pliki konfiguracji, gdzie
po prostu jest generowany plik przykładowy.
Pojedynczy Zestaw Reguł Konfiguracyjnych może być następnie użyty jako
część Testu Dymnego (ang. Smoke Test)
Konfiguracji Wdrożeniowej. W przypadku
braku wymaganego elementu konfiguracji
na etapie inicjalizacji aplikacja zatrzymuje
się natychmiast i jawnie zgłasza problem.
Nie należy czekać, aż aplikacja spróbuje
przeczytać tą wartość. Jeśli znamy reguły walidacji wartości (łatwo jest sprawdzić
czy wartość jest liczbą całkowitą, plik istnieje, na hoście i porcie da się nawiązać
otworzyć socket), możemy je tu też przetestować.
Taki provider musi podlegać unit testom.
Testy te powinny być również wykonane
pod kątem szablonów używanych przez
inne osoby lub systemy do konfiguracji
naszej aplikacji. Test Dymny powinien
być używany już na etapie przygotowywania testów jednostkowych przez programistę. Jeśli dodawana jest nowa opcja
konfiguracyjna, powinniśmy stworzyć test
jednostkowy dla tej opcji. Kiedy ktoś aktualizuje swój codebase i nie określił tej
wartości na swoim środowisku lokalnym,
co najmniej zauważy niepowiedziony test,
który wprost napisze „Spodziewałem się,
że wartość dla parametru konfiguracyjnego sheep zostanie zdefiniowana, ale nie
jest!”
Pomimo tego, że Pojedynczy Zestaw
Reguł Konfiguracyjnych powinien intensywnie wykorzystywać Jedno Źródło
Konfiguracji, należy pamiętać, że są to
dwie oddzielne koncepcje. Należy uważać, aby nie przenikały się one nawzajem.
Idąc w ślad za przykładem rozpoczętym
w poprzednim wzorcu, mielibyśmy teraz
Zestaw Reguł, który wyglądałby następująco:
class ConfigRuleset(dict):
defaults = {
‘name’: ‘no name’,
}

required = [
‘name’,
]
def __init__(self):
self.update(self.defaults)
def validate(self):
missing = []
for key in self.required:
if not self.has_key(key):
missing.append(key)
if len(missing):
raise KeyError(„The
following required config keys
are missing: %s” % missing)
ConfigProvider będzie znów jedynym kodem podlegającym zmianom. Teraz będzie wyglądać następująco:
class ConfigProvider(ConfigRuleset):
src = None
prop = re.compile(r”([\w.
]+)\s*=\s*(.*)”)
def __init__(self, source =
„config.properties”):
ConfigRuleset.__init__
(self)
self.src = source
self.loadConfig()
self.validate()
….
Struktury defaults i required w ConfigRuleset staną się nadrzędnym źródłem zasad w naszym kodzie i zdefiniują, jakie są
domyślne wartości i które klucze są wymagalne.

Widok Konfiguracji
Gdy zachodzi potrzeba zdiagnozowania
problemów z działającą aplikacją, zwykle
chcemy dowiedzieć się, jakie są aktualne
wartości konfiguracyjne. Zwyczajne spojrzenie na źródło danych konfiguracyjnych
może dać przekłamany obraz – źródło
mogło się zmienić od czasu załadowania
go przez aplikację.

Zatem:
Należy zapewnić łatwy, dobrze znany
wszystkim sposób na sprawdzenie, skąd
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dokładnie zostały wczytane parametry
konfiguracyjne oraz jakie są użyte wartości. Rozwiązanie może być bardzo proste
i polegać na wypisaniu drzewa konfiguracji wraz z lokalizacją źródła podczas uruchamiania aplikacji - choć przy takim sposobie, w długo działających systemach,
możemy stracić te wyniki. Solidniejszym
sposobem jest zorganizowanie strony
WWW/strony About/funkcji RPC zwracającej aktualną konfigurację run time wraz
z informacją skąd załadowano poszczególne wartości, szczególnie w przypadku,
gdy istnieje więcej niż jedno możliwe źródło danych konfiguracyjnych.
Często użytecznym jest także zapewnienie informacji o wersji, buildzie i release
dla systemu. Więcej informacji na ten
temat opisałem w moim poprzednim artykule na temat samo identyfikującego
się oprogramowania. ( patrz : http://blog.
chris-read.net/2009/09/22/self-identifyingsoftware/)
W Phytonowym przykładzie implementacja Widoku Konfiguracji oznaczałaby po
prostu zwrócenie postaci napisowej naszego ConfigProvider.
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DNS
Obecnie jest ogólnie przyjęte, że złą praktyką jest użycie adresów IP w konfiguracji
punktów końcowych usług. Użycie nazw
mnemonicznych jest prawie (choć niestety
nie całkowicie) stosowalne. Ludzie ciągle
miewają problemy z zarządzaniem systemami, w których wpisy DNS prowadzą
do konkretnego serwera. Takie rozwiązanie może działać dobrze w inicjalnym
wdrożeniu aplikacji, ale co stanie się w

konieczności upgrade hardware’u jednej
z usług? Rozważmy następujący prosty
scenariusz:
Posiadasz dość zajętą stronę Web używającą centralnej bazy danych do pozyskania informacji o kliencie. Baza ta jest
również używana przez dział marketingu
w ich aplikacjach oraz w kilku narzędziach
raportowania. Biznes się rozwija i serwer
bazy danych (nazwijmy go db02) ma pewne problemy wydajnościowe – chcemy go
zastąpić nowym db04. Zastąpienie staje
się skomplikowanym procesem, ponieważ musisz znaleźć i przekonfigurować
wszystkie aplikacje korzystające z db02.
Co więcej musisz to zrobić dokładnie w
chwili przejścia na nowy serwer.
Zatem:
Używaj DNS dla wszystkich swoich usług.
Najprostszym rozwiązaniem jest użycie
rekordów DNS CNAME dla punktów końcowych usług. W powyższym przykładzie
stworzylibyśmy rekord CNAME nazwany
clientdb wskazujący początkowo na db02.
Wszystkie aplikacje wykorzystujące bazę
danych zostałyby skonfigurowane do
używania clientdb jako hostname usługi
bazodanowej. Kiedy nadszedłby czas na
upgrade serwera bazy danych do db04,
wtedy ostatnim krokiem planu migracji
byłoby zastąpienie wpisu CNAME na wartość db04. Podejście takie nie tylko zdejmuje z nas obowiązek zmiany konfiguracji
we wszystkich aplikacjach klienckich, ale
zapewnia też poręczną strategię wycofania – jeśli będzie jakiś problem z nowym
serwerem db04, możemy z powrotem
zmienić jedynie wpis CNAME na starą
wartość db02 do czasu rozwiązania kłopotów z nowym serwerem.

Określanie Środowiska
użyciu DNS

przy

Użycie DNS w sposób opisany powyżej
może mieć mały efekt uboczny. Jeśli mielibyśmy dużą liczbę różnych baz danych
dla celów rozwoju i testów, mogłoby to doprowadzić do posiadania dużego zbioru
wpisów CNAME. Nasz przykład mógłby
mieć:
• clientdb.example.com dla produkcji
• clientdb-perf.example.com dla testów
wydajnościowych
• clientdb-qa.example.com dla Quality Assurance
• clientdb-dev.example.com dla Developmentu
Taka sytuacja często prowadzi do rozprzestrzeniania plików konfiguracyjnych
dla każdego środowiska.

Zatem:
Należy użyć Określania Środowiska
przy użyciu DNS. Polega to na wstępnym podziale nadrzędnej domeny w subdomeny zależnie od swej funkcji oraz na
tworzeniu wpisów DNS dotyczących konkretnych serwerów w każdej z tych subdomen. Powyższa lista wyglądałaby wtedy
następująco:
• clientdb.prod.example.com dla produkcji
• clientdb.perf.example.com dla testów
wydajnościowych
• clientdb.qa.example.com dla Quality Assurance
• clientdb.dev.example.com dla Developmentu
W takim układzie serwery rozwiązywałyby wpisy w subdomenach po ich funkcji.
Wszystkie serwery QA najpierw próbowałyby rozwiązać wpis w subdomenie qa.example.com i dopiero w razie niepowodzenia wyszukałyby w domenie example.
com. Takie podejście pozwala mieć pojedynczy wpis konfiguracyjny dla hosta bazy
danych (clientdb), który rozwiązywałby się
poprawnie we wszystkich typach środowisk. Ponadto takie podejście ma dodatkową zaletę posiadania globalnych usług
zdefiniowanych w domenie nadrzędnej.

Testowanie oprogramowania

Systemy wielosystemowe
basic

intermediate
advanced

Autor: Rafał Gajdulewicz

pojedynczych systemów.
Artykuł ten jest przeglądem zagadnienia testowania systemów wielosystemowych, opisanego bardziej szczegółowo
w pracy magisterskiej autora, dostępnej
pod adresem http://coremag.eu/fileadmin/Papers/gajdulewicz_Metody_testowania_systemow_wielosystemowych.
pdf. Jej celem był przegląd literatury dotyczącej systemów wielosystemowych,
opis problemów związanych z ich testowaniem, a także sposobów radzenia sobie z nimi.

O Autorze:
Absolwent Wydziału Matematyki i Nauk
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Obecnie pracuje w firmie SMT Software
na stanowisku Software Developera i kończy studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Kontakt: r.gajdulewicz@gmail.com

Wprowadzenie
System wielosystemowy (ang. system-ofsystems) jest stosunkowo nowym pojęciem w inżynierii oprogramowania. Oznacza ono system zbudowany na zasadzie
współpracy dużych systemów, zarówno
istniejących wcześniej, jak i wytwarzanych specjalnie na potrzeby kooperacji.
Wytwarzanie tak złożonych systemów
obarczone jest dużym ryzykiem błędu,
a ocena jakości powstającego produktu
jest kluczowa dla powodzenia projektu.
Aby dostarczyć wymaganych informacji
o jakości, niezbędne jest właściwe zaplanowanie i przeprowadzenie procesu
testowania zarówno systemów komponentowych, jak i całości systemu wielosystemowego. Testowanie tak złożonych
systemów wymaga zastosowania innego
podejścia niż w przypadku klasycznych,

Praca opierała się na udostępnionych
publicznie opisach przypadków i metod
testowania systemów wielosystemowych, wytwarzanych głównie na zlecenie
Departamentu Obrony USA. Podstawowymi źródłami informacji na temat testowania systemów wielosystemowych były
prace Bernarda Homes’a oraz Rolanda
Brooks’a i Andrew Sage’a.
Systemy wielosystemowe - definicja
Poniższa definicja pochodzi z Certified
Tester Advanced Level Syllabus i definiuje system wielosystemowy jako:
Zbiór współpracujących komponentów
(sprzęt, poszczególne aplikacje i metody
komunikacji) połączonych w celu osiągnięcia wspólnego rezultatu, nie posiadających jednolitej struktury zarządzania

Szczególnie istotnym zarówno dla wytwarzania, jak i dla testowania stwierdzeniem jest „[...] nie posiadających jednolitej struktury zarządzania’’. Jest to jedna
z najbardziej oczywistych cech odróżniających systemy wielosystemowe od klasycznych systemów.
Alternatywna definicja, pochodząca z
http://en.wikipedia.org/wiki/System_of_
systems podkreśla z kolei inną istotną
właściwość systemów wielosystemowych - fakt, że dostarczana przez nie
funkcjonalność jest znacząco większa od
sumy funkcjonalności poszczególnych
komponentów:

Zbiór zorientowanych zadaniowo lub dedykowanych systemów, które współdzielą zasoby i możliwości by stworzyć nowy,
bardziej złożony „meta system”, który
przewyższa funkcjonalnością i wydajnością sumę użytych systemów

Przykłady
Systemy wielosystemowe wraz z rozwojem technologicznym znajdują zastosowanie w coraz większej liczbie dziedzin, z
których kilka najpopularniejszych zostało
omówionych poniżej. Wśród nieomówionych klas systemów wielosystemowych
można jeszcze wymienić systemy medyczne, systemy nadzoru przestrzeni
powietrznej czy zintegrowane systemy
transportowe.

Systemy kontroli pojazdów
Pierwszą omawianą klasą systemów
wielosystemowych są systemy kontroli pojazdów i pocisków powietrznych,
wśród których klasycznym przykładem
jest system obsługi pocisków Tomahawk.
Został on wprowadzony do użycia w roku
1983, a po raz pierwszy został zastosowany w walce w roku 1991 podczas konfliktu w Zatoce Perskiej. Od tamtej pory
przeszedł kilka istotnych modyfikacji, dotyczących nie tylko samego pocisku, ale
także sposobu kontroli nad nim i źródeł
danych wykorzystywanych do namierzania celu.
System Tactical Tomahawk jest ciekawy
nie tylko jako wzorcowy wręcz przykład
systemu posiadającego wszelkie cechy
systemu wielosystemowego, ale także z
powodu zmian w kluczowych elementach
jego struktury, takich jak system sterowania i pobierania danych o położeniu.
System sterowania pociskiem ewoluował
od systemu TWCS, będącego adaptacją
starego systemu sterowania czołgami,
poprzez system ATWCS, należący do
klasy komercyjnego oprogramowania z
półki (ang. commercial-off-the-shelf), do
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Rysunek 1 Schemat systemu Tomahawk Źródło: Jeffrey S. Mayer “Tactical Tomahawk Weapon System”

Rysunek 2 System obrony powietrznej Francji Źródło: Bernard Homes „Governing testing systems of systems”
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Rysunek 3 Task Force XXI
Źródło: Monica Farah-Stapleton „ Proposing a C4ISR Architecture Methodology for Homeland Security „
systemu TTWCS, tworzonego specjalnie
pod kątem systemu Tomahawk i umożliwiającego dodanie zupełnie nowych
funkcjonalności, takich jak zmiana celu w
czasie lotu pocisku.
Dodatkowym polem działania systemu
Tomahawk, na którym nastąpił istotny
postęp jest dołączenie w 1993 roku - a
więc po 10 latach produkcyjnego użycia
- systemu GPS, służącego do zdalnego
namierzania lokalizacji celu. W tym wypadku system GPS częściowo zastąpił
systemy TERCOM i DSMAC.

Systemy obrony powietrznej
Kolejną przykładową klasą systemów
wielosystemowych są systemy antyrakietowe tworzone przez różne kraje w celu
obrony własnej przestrzeni powietrznej.
Wśród krajów, które wytworzyły własne
wersje takiego systemu można wymienić:
Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Rosję, Francję, Chiny, Indie i Izrael (za http://
en.wikipedia.org/wiki/Missile_defense).

System nadzoru pola walki
System Task Force XXI to projekt Departamentu Obrony USA umożliwiający
wspieranie żołnierzy na polu walki poprzez umożliwienie im skutecznej komunikacji na dużą odległość oraz dostarczanie informacji pochodzących z
różnorodnych, normalnie niedostępnych
dla pojedynczego żołnierza źródeł. Projekt pod różnymi nazwami jest realizowany od 1992 roku do tej pory, jego testowe wdrożenie miało miejsce w roku
1997, wnioski płynące z niego zostały
opisane w pracy Anette Krygiel ‘’Behind
the Wizard’s Curtain”.

Systemy telekomunikacyjne
Ostatnią klasą systemów wielosystemowych są systemy telekomunikacyjne,
wykorzystujące różnorodne metody
przesyłania informacji na odległość do budowania nowych metod komunikacji i dostarczania funkcjonalności rozproszonym
użytkownikom. Najczęściej przytaczanym

przykładem systemu tego typu jest Internet, jednak trudno uznać go za system
wzorcowy dla tej klasy chociażby ze
względu na brak uporządkowanego systemu jego ewolucji. Inne przykłady systemów wielosystemowych z klasy systemów telekomunikacyjnych to systemy
rezerwacji podróży, takie jak SABRE lub
AMADEUS, lub zintegrowane systemy
billingowe.

Cechy systemów wielosystemowych
według Maier’a
Systemy wielosystemowe z definicji
należą do zupełnie innej klasy złożoności
niż systemy tradycyjne, jednak oprócz
tej oczywistej właściwości można też
wyróżnić kilka innych cech wspólnych
dla tego typu systemów. Opisane w kolejnych punktach cechy są oparte na tzw.
klasyfikacji Maier’a.
Pierwsze dwie są według niego warunkiem koniecznym zakwalifikowania danego systemu do klasy systemów wielosys-
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temowych. Ostatnia z nich, niezależność
geograficzna, miała istotne znaczenie w
momencie powstawania pracy Maier’a
(roku 1998), obecnie normą jest lokalizowanie komponentów jednego systemu
w wielu niezależnych lokalizacjach.

ane w różnych miejscach, a często także
cechują się różnym sposobem i stopniem
kontroli.

Niezależność operacyjna

Złożone z wielu elementów i warstw

Oznacza ona, że poszczególne komponenty działają niezależnie od siebie,
dostarczając części funkcjonalności
systemu wielosystemowego. Dodatkowo mogą one pełnić oddzielną, często
znacznie szerszą rolę jako niezależne
systemy.

Na przykładzie wymienionych powyżej
systemów łatwo zauważyć, że w
przeciwieństwie do klasycznych systemów, które są projektowane i wytwarzane
jako całość, systemy wielosystemowe
stosunkowo rzadko posiadają strukturę
hierarchiczną. Zazwyczaj są one w dużej
mierze budowane z już istniejących komponentów, które muszą zostać dostosowane do współpracy w ramach wspólnej całości. Komponenty te mogą też
należeć do różnych podmiotów, a także
mogą znajdować się w różnych miejscach. Dodatkową komplikacją może
być konieczność powielenia kluczowych
funkcjonalności po to, by zapewnić ich
redundancję na wypadek awarii.

Niezależność zarządzania
Poszczególne systemy mogą być
zarządzane poprzez niezależne organizacje, często konkurujące ze sobą
lub realizujące niezależne cele. Wpływa
to istotnie na cele stawiane systemowi
wielosystemowemu oraz na sposób kontroli jego funkcjonowania.
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Emergent behaviour
się’’ zachowanie)

(,,wyłaniające

Ze względu na złożoność systemów
wielosystemowych trudno jest dokładnie
przewidzieć i udokumentować ich zachowanie zanim docelowy system zacznie
funkcjonować. Może to powodować
konieczność wprowadzenia zmian w projekcie systemu w późniejszych etapach
jego cyklu życia, co dodatkowo komplikuje proces wytwarzania systemu wielosystemowego.

Ewolucyjność rozwoju
Proces wytwarzania systemu wielosystemowego trudno uznać za ostatecznie
zakończony, często jego poszczególne
elementy muszą być dostosowywane do
wymagań stawianych zarówno przez system wielosystemowy, jak i ich niezależną
rolę. W takim wypadku istotna staje
się możliwość weryfikacji poprawności
nowej wersji komponentów np. poprzez
testy regresji.

Niezależność geograficzna
Poszczególne komponenty systemu
wielosystemowego są często zlokalizow-

Cechy według CTAL

Krytyczność dostarczanej
funkcjonalności
Systemy
wielosystemowe
często
tworzone są w celu dostarczenia
funkcjonalności militarnej lub sprawowania kontroli nad ruchem pojazdów
(samolotów, satelitów, rakiet itd.), co
sprawia, że konieczne staje się spełnienie
wymagań
charakterystycznych
dla
systemów dostarczających krytycznej
funkcjonalności (ang. life-critical).

Heterogeniczność komponentów
Systemy wielosystemowe mogą składać
się z podsystemów o różnych typach
budowy, a co za tym idzie różnej charakterystyce wytwarzania. Pierwszą „klasą”
systemów będących komponentami systemów wielosystemowych są systemy
ładowalne. Obejmuje ona programy w
pewnym stopniu niezależne od sprzętu
na którym działają, co pozwala na łatwe
i elastyczne zmiany oprogramowania.
Zmiana sprzętu w przypadku systemów
ładowalnych nie powoduje konieczności
wymiany oprogramowania, jednak w takim przypadku powinna zostać przeprowadzona pewna forma testów regresji - ich
brak może być tragiczny w skutkach,
czego przykładem jest katastrofa rakiety
Arianne 5 (więcej http://goo.gl/Kt9ZP).

Kolejnym typem systemów, wymagającym
innego podejścia do wytwarzania i testowania to systemy wbudowane, obejmujące
oprogramowanie ściśle związane z
osprzętem, stanowiąca często jego część
(np. firmware). Systemy tej klasy muszą
spełniać ścisłe wymagania stawiane
przez osprzęt, będąc od niego wysoce
zależne, co ogranicza możliwość zmian
sprzętu i oprogramowania.
Ostatnią z podstawowych klas komponentów jest klasa systemów czasu
rzeczywistego, zawierająca systemy, dla
których wynik działania nie zależy tylko od
poprawności osiągniętego rezultatu, ale
także od czasu jego uzyskania. W przypadku przekroczenia tego czasu nawet
prawidłowy - zgodny z przewidywaniami
teoretycznymi - wynik jest uznawany za
błąd.

Możliwość ewolucji komponentów
Oprócz kwestii ewolucyjności rozwoju
istotnym dla działania systemu wielosystemowego jest fakt, że niektóre jego podsystemy funkcjonowały przed jego powstaniem, a więc ich dojrzałość i czas do
zakończenia pracy może się diametralnie
różnić od pozostałych jego części. Może
to powodować konieczność zastąpienia
ich innymi systemami, często różnymi
w ramach systemu wielosystemowego i
poza nim.

Różnice w stosunku do klasycznych
systemów
W tej części pracy zostaną omówione
główne różnice pomiędzy klasycznymi
systemami a systemami wielosystemowymi.

Problemy organizacyjne

W przypadku systemów nadzorowanych
przez organizacje o różnym stopniu
rozwoju i sposobie zarządzania często
dochodzi zarówno do niezgodności
procesów towarzyszących wytwarzaniu oprogramowania, jak i do problemów podczas użytkowania systemu.
Przykładowe polami konfliktu wymienianymi przez Sage’a są zarządzanie
zmianą, zarządzanie ryzykiem i sposób
współpracy zespołów obsługi i wsparcia
systemu.
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Problemy we współpracy
Oprócz problemów w samej organizacji pracy systemy wielosystemowe cechują też problemy we
współpracy poszczególnych podmiotów
je wytwarzających. Ich przykładowe
źródła to współpraca państwowo – prywatna, utrudniona przez konieczność
zachowania tajemnicy państwowej, rywalizacja między konkurencyjnymi firmami, powodująca niechęć do dzielenia się istotnymi informacjami, a także
praktyki antymonopolowe sprawiające,
że pewne zadania muszą zostać wykonane przez usługodawców niekoniecznie
posiadających najwyższe kompetencje w
określonej dziedzinie.

Konieczność zewnętrznej kwalifikacji
Systemy wielosystemowe zazwyczaj
muszą spełnić narzucone zewnętrznie
wymagania, związane z nadzorem

państwowym – jak zbiór kryteriów Department of Defence Architecture Framework (DODAF) przypadku Departamentu
Obrony USA – lub kwalifikacją organizacji
odpowiedzialnych za ich nadzór, takich
jak AWST w przypadku elektrowni atomowych, RTCA w przypadku systemów
awiacyjnych czy CCHIT w przypadku
systemów medycznych.
Zgodność z regulacjami jest sprawdzana
zarówno poprzez weryfikację i walidację
finalnego systemu, jak i sprawdzenie istnienia i poprawności dokumentacji stworzonej podczas procesu wytwarzania,

Wysoki
stopień
zależności

współpracy

i

Biorąc pod uwagę duży stopień interakcji
komponentów systemu wielosystemowego Bernard Homes zauważa dwa istotne problemy związane z zarządzaniem
ryzykiem, które mają istotny wpływ na ich

działanie. Pierwszym jest fakt, że w przypadku tak złożonych systemów ograniczenia wpływają nie tylko na bezpośrednio
połączone systemy, ale także mają
pośredni wpływ na funkcjonowanie
całości systemu. Niezbędna jest zatem szczegółowa i nie ograniczająca
się do jednego poziomu analiza ryzyka
związanego z funkcjonowaniem i zmianami poszczególnych podsystemów. Drugą
obserwacją jest to, że poszczególne systemy mogą mieć różną tolerancję ryzyka,
często zależną także od ich właściciela/
operatora. W tym przypadku niezbędna
jest dodatkowa analiza uwarunkowań
wpływających na ryzyko związane z poszczególnymi podsystemami.
Proponowanym
przez
Homes’a
rozwiązaniem tych problemów jest rozpatrywanie nie tylko ryzyka związane
z pojedynczym systemem, ale spojrzenie „wielopoziomowe”. W klasycznych
systemach analiza ryzyka ogranicza się
do rozpatrzenia zagrożeń związanych z
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Rysunek 4 Tolerancja ryzyka
Źródło: Bernard Homes „Governing testing systems of systems”
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działaniem systemu i wpływających na
niego czynników zewnętrznych. W systemie wielosystemowym, biorąc pod uwagę
wysoki stopień współpracy i zależności
podsystemów równie istotna staje się
analiza ryzyk przyjmowanych (ang. „inherited”) i powodowanych (ang. ‘’imposed’’). Dopiero wtedy można określić,
z jakim ryzykiem wiąże się działanie
określonego systemu i czy duplikacja
jego funkcjonalności/zmiana sposobu
współpracy nie pozwolą na zmniejszenie
ogólnego poziomu ryzyka systemu.

Przykład
Kwestia tolerancji ryzyka w przypadku
wytwarzania złożonych produktów w warunkach intensywnej współpracy może
mieć istotny wpływ na ostateczny czas
wytworzenia funkcjonalności, co obrazuje poniższy diagram stworzony przez
Bernard’a Homes’a.
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W tym wypadku poziom tolerancji ryzyka
organizacji odnosi się do tolerancji na
opóźnienia, zaś cały diagram ilustruje
planowany i faktyczny przebieg wykonania określonego, złożonego zadania
przez systemy należące do różnych organizacji. Jasnym kolorem oznaczone
została planowana sekwencja wykonania poszczególnych zadań, zaś ciemnym faktyczna, wynikająca z opóźnienia
spowodowanego w organizacji A.
W tym przypadku względnie niewielkie
opóźnienie, które wystąpiło w zadaniu
A3 wykonywanym przez organizację
A spowodowało bezpośrednio istotne
opóźnienia w organizacji C, co ostatecznie doprowadziło do poważnego
opóźnienia w wykonaniu całego zadania. Widać tutaj znaczenie zarówno
wielopoziomowej analizy wpływów i
ryzyka przyjmowanego i powodowanego
- opóźnienie w organizacji D nie wynikało
bezpośrednio z działania jej samej ani
jej bezpośrednich sąsiadów. Istotna jest
też kwestia zapewnienia odpowiedniej
kolejności wykonania zadań i ewentualnej
redundancji - gdyby działania organizacji
D nie zależały od działań organizacji o
większej tolerancji ryzyka lub gdyby jej
wymagania mogły być dostarczone przez
różne zadania poprzedzające można by
uniknąć lub ograniczyć opóźnienie.

Wpływ złożoności systemu
wielosystemowego na testowania

Specyfika systemów wielosystemowych sprawia, że proces ich testowania staje się nie tylko o wiele bardziej
złożony, co w dość oczywisty sposób
jest implikowane przez stopień skomplikowania samego systemu, ale także
zmusza do rozwiązywania problemów
nie występujące zazwyczaj w przypadku klasycznych systemów. Powoduje to
nie tylko konieczność zaangażowania
większej ilości środków, ale też
konieczność
zastosowania
innego
podejścia ze względu na fakt, że komponenty systemów wielosystemowych
są niezależnymi systemami, z własnymi
wymaganiami, ograniczeniami i procesami życia. Podstawowe problemy w
testowaniu systemów wielosystemowych wynikające z ich złożoności zostały
opisane poniżej.
Ilość kodu
Złożoność systemu wielosystemowego
to nie tylko suma złożoności jego komponentów, ale także złożoność interfejsów pomiędzy nimi, także tych
umożliwiających redundancję. Kwestie
integracji zostaną poruszone później,
ale należy wziąć pod uwagę, że testowanie interfejsów między systemami jest
zadaniem trudnym nawet w przypadku
prostych systemów.
Wymaga
ono
kooperacji
organizacji sprawujących kontrolę nad
współpracującymi systemami, co z
opisanych wcześniej względów może
być problematyczne. Homes postuluje w takim przypadku rozdzielenie odpowiedzialności za testy w taki
sposób, by systemy komponentowe były
testowane przez zespoły odpowiedzialne
za ich testowanie z ramienia właściciela,
zaś interfejsy były testowane przez
„obejmujący całość” (ang. overarching)
zespół testerów systemu wielosystemowego, podlegając nadzorowi interesariuszy systemu wielosystemowego.

Procesy kontroli zmian
Przy wytwarzaniu klasycznych systemów proces kontroli zmian może być
realizowany przy użyciu powszechnie
dostępnych narzędzi do wersjonowania
kodu, zarządzania zmianami oraz odpowiedniej dyscypliny. Heterogeniczność
budowy systemów wielosystemowych
(w tym obecność silnie powiązanego
ze sprzętem oprogramowania wbudow-

anego) oraz problemy z współdzieleniem
informacji i zarządzaniem prowadzą do
poważnych komplikacji procesu kontroli
zmian.
Dodatkowo w przypadku systemów
wielosystemowych bardzo utrudnione
jest precyzyjne planowanie procesu zmian, co wynika z możliwości niezależnej
ewolucji komponentów systemu wielosystemowego i braku bezpośredniej kontroli nad ich wytwarzaniem.

Ilość i dostępność dokumentacji
Problemy związane z, będącą podstawą
procesu
testowego,
dokumentacją
systemów wielosystemowych można
podzielić na dwie kategorie: związane
z niedostatecznym udokumentowaniem
systemu bądź brakiem dostępności
istniejącej dokumentacji.
Pierwsza kategoria problemów powodowana jest przede wszystkim
innowacyjnością stosowanych technologii i ich ‘’wyłaniającym się’’ zachowaniem, które to cechy utrudniają
umożliwiającej zaplanowanie i realizację
testów. Przykładem takich cech mogą
być na przykład problemy z oceną
dokładności
nowo
powstających
urządzeń naprowadzających w przypadku systemów kontroli pojazdów, czy
też wydajność sprzętu budowanego na
potrzeby konkretnego systemu telekomunikacyjnego.
Druga kategoria problemów związana
jest z brakiem dostępności szczegółowej
dokumentacji w przypadku gotowych
i wcześniej istniejących systemów,
których dokumentacja często nie jest
udostępniana z przyczyn opisanych w
poprzednim rozdziale.

Długi okres trwania projektu
Długi czas trwania projektu i różnice
w etatach rozwojowych komponentów
sprawiają, że w dłuższym terminie
problematyczny staje się nadzór nad
przetestowanymi
funkcjonalnościami
i spełnionymi wymaganiami. Systemy
komponentowe, które w momencie projektowania systemu wielosystemowego
były wyznacznikiem standardów i wzorem
nowoczesności w momencie jego
wdrażania mogą być już przestarzałe.
Może też zachodzić konieczność
uzupełnienia ich o nowe funkcjonalności,
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które pierwotnie nie były uwzględnione w
planie testów.
Dodatkowo w przypadku długich projektów występuje znacznie większa rotacja personalna, zarówno na stanowiskach wytwórczych jak i nadzorczych,
co nie tylko wydłuża czas wytwarzania,
ale też może być źródłem dodatkowych
nieporozumień i konfliktów.

Inne kwestie związane z testowaniem systemów wielosystemowych
Opisane wcześniej problemy nie znaczą,
że klasyczne metody testowania nie
mają zastosowania dla systemów wielosystemowych. Nadal pełnią one fundamentalna rolę w procesie testowania
komponentów, można też próbować
zastosować ich ideę do testowania systemu wielosystemowego, tworząc niejako
oddzielny proces testowy, działający na
innym poziomie abstrakcji - pojedyncze
systemy pełnią w nim rolę komponentów,
a ich „testowanie” często polega na analizie wyników szczegółowego procesu
testowego.

Testuj wcześnie i często
W przypadku systemów wielosystemowych stosowanie zasady „testuj wcześnie
i często’’ jest zdecydowanie utrudnione.
Podstawowymi problemami według
Homes’a są:
• Problemy z dostępnością środowiska
testowego
• Częste i trudne do przewidzenia zmiany
konfiguracji

nie reprezentując zazwyczaj interesów
żadnej z pojedynczych organizacji są
często postrzegani jako osoby, które
odpowiadają za jakość systemu i kontrolę
nad tym, w jaki sposób powstaje.

Zarządzanie ryzykiem
Jednym z istotnych wyników procesu
testowania jest dostarczenie informacji
na temat aktualnego poziomu ryzyka
związanego z systemem. W przypadku
systemów wielosystemowych jest to o
tyle istotne, że poszczególne organizacje,
a także pojedyncze systemy mogą mieć
różną jego tolerancję. W tej sytuacji istotna staje się odpowiednia analiza zarówno ryzyka związanego z poszczególnego
systemami, jak i ryzyka powodowanego i
przyjmowanego.
Klasyczną miarą ryzyka, opisującą
wielkość potencjalnych strat można
zaprezentować za pomocą formuły
ryzyko =prawdopodobieństwo
* koszt błędu
Od poziomu ryzyka zależy to, na jakim
szczeblu zarządzania dany błąd będzie
obsługiwany. W przypadku systemów
wielosystemowych takie podejście jest
nie do końca wystarczające, np. Homes
proponuje wyróżnienie trzech rodzajów
„wpływu’’ (ang. impact) ryzyka na wyniki
procesu:
• Koszt - mierzony procentem przekroczenia budżetu
• Funkcjonalność - określany przez to,
jak poważny jest błąd
• Czas - procentowe opóźnienie lub
ważność niedotrzymanych terminów

• Problem ewoluujących wymagań
• „Przepychanie’’ testów na wyższy poziom

Kwestia odpowiedzialności i nadzoru
W sytuacji, gdy własność i kontrola
nad wytwarzaniem nie są skupione
w rękach jednej organizacji, problemem staje się wyznaczenie osoby
nadzorującej i odpowiedzialnej za przebieg projektu. Ze względu na to, że testerzy biorą - a na pewno powinni - brać
czynny udział w wytwarzaniu systemu
od jego najwcześniejszych etapów,

Zapewnienie spójności pomiarowej
(ang. traceability)
Autorzy prac na temat systemów wielosystemowych zwracają uwagę na duże
znaczenie zapewnienia spójności pomiarowej. Spójność pomiarowa jest
rozumiana jako możliwość wzajemnego powiązania i przedstawienia historii oraz sposobu ewolucji wymagań,
części kodu źródłowego, przypadków
testowych i dostarczanych przez system
funkcjonalności. Jest to szczególnie istotne w przypadku systemów wielosystemowych ze względu na opisane poniżej

problemy.
W przypadku systemów wielosystemowych stworzenie środowiska testowego
odzwierciedlającego środowisko produkcyjne jest zazwyczaj drogie i skomplikowane, a bywa także niemożliwe - chociażby
ze względu na innowacyjność stosowanych technologii, implementowanych w
pojedynczych prototypach. W tej sytuacji
testy odbywają się po upływie długiego w niektórych przypadkach mierzonego w
latach - czasu od stworzenia wymagań,
w czasie których sposób i cel testowania
może się zmienić.
Ilość komponentów systemu wielosystemowego i stopień ich interakcji sprawia, że
każda zmiana może mieć skutki w funkcjonowaniu nie tylko zmienianego komponentu, ale też tych współpracujących
z nim bezpośrednio i pośrednio. W tym
wypadku spójność pomiarowa służy
zapewnieniu możliwości prześledzenia
zmian, które mogą wpływać na daną
funkcjonalność i zapewnieniu, że potencjalne odstępstwa od planu zostaną
właściwie wykryte i obsłużone.
Biorąc pod uwagę, że testowanie systemu wielosystemowego przebiega na
wielu poziomach, zarówno w odniesieniu
do komponentów jak i całego systemu,
istnieje pokusa działania mającego na
celu zmianę organizacji odpowiedzialnej za przetestowanie problematycznej
funkcjonalności. Jest to wygodne i uzasadnione z punktu widzenia pojedynczych
interesariuszy, ale z punktu widzenia
całego systemu opóźnia przeprowadzenie testów, a tym samym właściwą ocenę
postępu projektu i ryzyka, co może
powodować zwiększenie skutków ewentualnych błędów.
Brooks i Sage oraz Homes zwracają
też uwagę na to, że w przypadku systemów systemowych bardzo istotną
kwestią jest kontrola konfiguracji. Jest
to o tyle istotne, że dotyczy nie tylko
komponentów ładowalnych, a więc
oprogramowania, ale też komponentów
wbudowanych, w których oprogramowanie jest silnie połączone ze sprzętem
na którym pracuje. W takim przypadku
należy kontrolować nie tylko wersje poszczególnych systemów i ich ustawienia,
ale też nawet sprzęt na którym działają.
W przeciwnym wypadku przeprowadzenie wymaganej kwalifikacji systemu na
podstawie raportów z testów może być
niemożliwe.
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Rysunek 5 Proces testowania systemu wielosystemowego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Brooks, Sage System of systems integration and test

Metoda CPA

Planowanie

Autorzy metody Cross Program Approach
(CPA), Roland Brooks i Andrew Sage
zakładają, że kluczem do skutecznego
działania systemu wielosystemowego
jest zapewnienie współdziałania (ang.
interoperability) podsystemów będących
jego komponentami.

Autorzy pracy sugerują użycie przy
planowaniu metody Planowania opartego
na Zdolnościach (ang. Capability Based
Planning - CBP), skupiającej się na
analizie obecnych i przyszłych braków
w funkcjonalnościach planowanego
systemu. Opiera się ona na podejściu
top-down, a więc na przechodzeniu od
ogólnych założeń wobec możliwości
systemu do ich szczegółowej implementacji. Takie podejście umożliwia
efektywną współpracę wielu organizacji,
wykorzystując ich specyficzną wiedzę
i doświadczenie do realizacji poszczególnych zadań.

Współdziałanie jest tu rozumiane jako
zdolność systemu do poprawnej wymiany danych z innymi systemami poprzez
wzajemnie wspierające zachowania (ang.
mutually supportive actions), wymianę
pożytecznych informacji i wiedzy w celu
osiągnięcia prawidłowej wydajności operacyjnej. Współdziałanie nie oznacza
przy tym, że interfejs użytkownika musi
być identyczny dla wszystkich systemów,
powinien raczej być dostosowany do
konkretnego zadania i preferencji (język,
kultura) jego operatorów.

Specyfikacja wymagań
Tak jak zostało to opisane w rozdziale
dotyczącym weryfikacji i walidacji, jed-

nym z najistotniejszych wyzwań stojących
przed projektantami systemu wielosystemowego jest właściwa analiza zdolności
systemu i stworzenie odpowiednich
wymagań. Brooks i Sage stwierdzają, że
dobrze stworzone wymagania systemu
wielosystemowego muszą:
• Umożliwiać wydajną i szybką
implementację systemu w najczęściej
stosowanych metodykach ewolucyjnych
i spiralnych
• Specyfikować odpowiednie miary
wydajności umożliwiające testowanie i
weryfikację postępu projektu
• Zawierać minimalne ograniczenia
(spełniane standardy, wymagania architekturalne) i zachowania umożliwiające
skuteczną integrację, współpracę i
zarządzanie konfiguracją

Testowanie oprogramowania
Testowanie

Testy międzyprogramowe

Podstawą przeprowadzenia procestu
testowania systemu wielosystemowego
jest według Brooks’a i Sage’a Zintegrowany Plan Weryfikacji i Walidacji, którego
struktura jest wyraźnie inspirowana wytycznymi normy IEEE 829 . Proces testowania proponowany przez autorów metody
CPA został przedstawiony na diagramie
5.1.

Testy międzyprogramowe są formalną
fazą testów, stanowiącą podstawę procesów weryfikacji i walidacji, a także kwalifikacji systemu wielosystemowego. Testy
międzyprogramowe opierają się głównie
na sprawdzeniu zgodności interfejsów z
Dokumentami Kontroli Interfejsów oraz
na zapewnieniu, że zdolności realizowane dzięki współpracy komponentów
funkcjonują we właściwy sposób.

Brooks i Sage podzielili aktywności
związane z testowaniem na cztery
główne fazy, różniące się zarówno poziomem przeprowadzanych testów, jak i
ich celem.

Faza testowania komponentów
Pierwszą z proponowanych faz jest faza
testowania komponentów, obejmująca
całościowy proces testowania podsystemów implementowanych od zera.
W przypadku systemów, które są dostosowywane do działania w nowym
środowisku powinny zostać przeprowadzone testy regresji, wskazana jest także
weryfikacja kluczowych parametrów
wydajnościowych już istniejących systemów.

Każde testy rozpoczynane są od
przeglądu gotowości do testów, który
musi uwzględniać nie tylko stan oprogramowania podlegającego testowi, ale
też zgodność architektury i konfiguracji
z założonymi standardami. Testowaniu
podlegają zarówno same funkcjonalności
interfejsów, jak też ich zgodność z
wyspecyfikowanymi wcześniej miarami
wydajności.
Wynikiem testowania interfejsów jest nie
tylko ocena jakości ich wykonania, ale
też formalna decyzja o gotowości do integracji współpracujących systemów. W
przypadku wystąpienia błędów konieczne jest stworzenie raportu niezgodności,
który umożliwi ocenę związanego z nimi
ryzyka i będzie podstawą oceny przyczyn i odpowiedzialności za wystąpienie
niezgodności.

Wczesne Testowanie Interfejsów
Jest to faza testów, której głównym zadaniem jest dostarczenie informacji o
kompatybilności systemów komponentowych tak szybko, jak to możliwe. Nie
musi ona przebiegać w sposób ściśle
sformalizowany ze względu na brak
powiązania z ostateczną kwalifikacją systemu, istotniejsza jest raczej szybkość
identyfikacji potencjalnych zagrożeń i
możliwość dostosowania do nich procesu wytwórczego.
Faza Wczesnego Testowania Interfejsów wymaga ścisłej współpracy zespołu
odpowiadającego za testowanie systemu wielosystemowego z zespołami
wytwórczymi. Oprócz możliwości kontrolowania postępu prac i poziomu
realizacji wymagań taka kooperacja
umożliwia też między innymi weryfikację
poprawności projektu, wyspecyfikowanie środowiska testowego dla testów
międzyprogramowych czy też znalezienie odpowiednich metod weryfikacji i walidacji poszczególnych zdolności.

Testy oparte na zdolnościach
Jest to ostatnia faza testów systemu
wielosystemowego, której głównym
celem jest walidacja całości systemu
wielosystemowego poprzez sprawdzenie jego poszczególnych zdolności.
Polega ona na wykonaniu zaplanowanych wcześniej w procesie Planowania
opartego na Zdolnościach scenariuszy
sprawdzających implementację zdolności
systemu w podejściu end-to-end. Oprócz
wymagań funkcjonalnych sprawdzane są
też wymagania niefunkcjonalne, takie jak
użyteczność dla użytkownika końcowego,
zarządzalność,
wspieralność
czy
wydajność w środowisku produkcyjnym.

Metoda CTM
Pierwotnie model organizacji architektury
obowiązujący w Departamencie Obrony
USA był nazywany C4ISR, jednak po
opublikowaniu jego drugiej wersji w 1997
kolejne wydanie, mające miejsce w roku
2003, nosiło już nazwę DODAF. Aktualnie

dostępna jest już kolejna wersja DODAF’u
oznaczona numerem 2.0. Podstawową
metodą testowania systemów wielosystemowych używaną przy projektach realizowanych przy pomocy DODAF jest
Metodologia Testów Zdolności (ang. Capability Test Methodology), która została
opisana na podstawie oficjalnej dokumentacji. Zakłada ona podział procesu
testowania na 6 faz.

Faza 1 - Stworzenie strategii testów i
oceny
Faza pierwsza ma na celu wytworzenie dwóch głównych produktów: dokumentu strategii testów i Zintegrowanego
Kontekstu Operacyjnego dla Testów
(ang. Joint Operational Context for Test
- JOC-T). Strategia testów definiuje
sposób, w jaki zostanie określone to,
czy system i jego zdolności spełniają
postawione im wymagania, zaś JOC-T
specyfikuje środowisko, w jakim system lub jego określona zdolność będzie
funkcjonowała, a więc także będzie testowana.

Faza 2 - charakterystyka
Jest to faza, w której zarządcy projektu wraz z zespołem testowym
uszczegóławiają
strategię
testów,
identyfikując zdolności podlegające testowaniu, wymagane zasoby i tworząc
harmonogram testów. Główne zadania
w tej fazie to stworzenie określenie celu
testowania, jego szczegółowych zadań i
sposobu ich oceny oraz stworzenie dokumentu opisującego środowisko testowe oznaczane skrótem LVC-DE (ang.
Live Virtual and Construction Distributed
Environment).

Faza 3 - planowanie
W tej fazie na podstawie wytworzonych
wcześniej dokumentów powstaje formalny plan testów. Pierwszym etapem
tej fazy jest rozwój Projektu Testów (ang.
Test Design) - polega na stworzeniu Planu
Analizy Danych (ang. Data Analysis Plan)
i Zintegrowanej Listy Wymagań (ang. Integrated Data Requirements List). Wytwarzanie DAP wymaga przeanalizowania
produktów poprzednich faz w celu opracowania projektu testów poszczególnych
zdolności. Podczas tego procesu analitycy powinni stworzyć i uaktualniać IDRL
oraz dopracowywać szczegóły wymagań
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dotyczących zbieranych danych, które
będą stanowiły podstawę dokumentu
DCP (ang. Data Collection Plan - plan
gromadzenia danych). Ostatecznie dokument DAP powinien specyfikować
metody i procesy niezbędne do zbierania danych testowych i dostarczania na
ich podstawie ilościowych i jakościowych
wyników testów. Drugim etapem fazy
planowania jest przeprowadzenie analizy
wymagań i stworzenie dokumentacji
funkcjonalnej dla środowiska testowego
LVC-DE. Trzecim, końcowym etapem jest
stworzenie planu testów zawierającego:

testowanie systemu wielosystemowego
powinien skupić się na analizie postępów
procesu
testowego
realizowanego
przez zespoły testowe poszczególnych
wytwórców. Głównym zadaniami są
tu kontrola raportów testów, reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia i
zapewnienie, że poszczególne zespoły
pracują zgodnie z planem i (tam gdzie to
potrzebne) w sposób zsynchronizowany.
Ważne jest też zapewnienie, żeby kolejne
aktywności testowe rozpoczęły się dopiero po zakończeniu się poprzedzających
działań i ich ocenie według wcześniej
zdefiniowanych kryteriów.

• Dane zgromadzone w DAP
• Spis parametrów funkcjonalnych

Faza 6 - Ocena zdolności systemu

• Projekt funkcjonalny LVC-DP

Jest to ostatnia faza testowania, która jest
podstawą procesu weryfikacji i walidacji.
Polega ona na analizie zgromadzonych
danych, wyników testów i zademonstrowanych zdolności w celu ocenienia
wydajności systemu wielosystemowego
i jego pojedynczych funkcjonalności
oraz zależności między zaobserwowaną
wydajnością a miarami efektywności
działania. Faza ta często ma przebieg
iteracyjny, poszczególne analizy są powtarzane w zależności od tego, jaka część
systemu wielosystemowego / cecha /
zadanie jest aktualnie rozpatrywane.
Pierwszym etapem oceny zdolności systemu jest analiza danych. Polega ona
na przekształceniu danych testowych na
informację o tym, co i dlaczego wydarzyło
się podczas testów.

• Analizę procesów wspierających testowanie
• Harmonogram testów

Faza 4 - Stworzenie środowiska testowego
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Faza
czwarta
zakłada
stworzenie środowiska testowego LVC-DE
składającego się z komponentów produkcyjnych (Live), stworzonych specjalnie
na potrzeby testów (Construction) i wirtualnych (Virtual), umożliwiających testowanie w środowisku odzwierciedlającym
warunki operacyjne systemu wielosystemowego, a więc rozproszonym (Distributed Environment).
Pierwszą z czynności w tej fazie jest stworzenie projektu LVC-DE, specyfikującego wymagania wobec środowiska testowego,
które umożliwi przetestowanie systemu
z uwzględnieniem parametrów funkcjonalnych zawartych w planie testów.
Drugą z nich jest fizyczne wytworzenie
komponentów środowiska testowego, z
użyciem zweryfikowanego i zwalidowanego projektu LVC-DE. Trzecią z nich
jest integracja komponentów środowiska
testowego (sprzętu, oprogramowania,
baz danych i sieci) i przetestowania ich w
celu sprawdzenia, czy spełniają założone
wymogi i są zgodne z kryteriami wejścia
procesu testowania.

Faza 5 - Zarządzanie wykonaniem testów
W tej fazie zespół odpowiadający za

Dane ilościowe i jakościowe zebrane podczas testowania umożliwiają porównanie
efektywności działania testowanego systemu z miarami wydajności dotyczącymi
atrybutów i zadań systemu wielosystemowego. Dane zgromadzone podczas
różnych etapów i typów testów są także
analizowane statystycznie w celu potwierdzenia istotności wpływu testowanych
funkcjonalności na realizowane przez nie
zdolności systemu wielosystemowego, a
także w poszukiwaniu nowych wyników,
które wystąpiły podczas testowania.
Drugim etapem oceny zdolności systemu jest wykorzystanie wyników analizy
danych do oceny, czy i jak dobrze testowany system spełnia stawiane mu wymagania. Jest to podstawą formalnych
rekomendacji dostarczanych komitetowi sterującemu przez zespół testowy,
a w konsekwencji decyzji dotyczących
dalszego przebiegu procesu wytwarzania.

Case’y
W tym rozdziale zostaną zaprezentowane prace, które zawierają praktyczne informacje na temat testowania systemów
wielosystemowych.

Krygiel - „Behind the Wizard’s Curtain’’
Książka ‘’Behind the Wizard’s Curtain’’
zawiera opis wytwarzania, integracji i
testowania dwóch systemów:
• Task Force XXI - zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami piechoty,
wykorzystującego różnorodne formy komunikacji i kontroli pola walki
• Digital Production System - systemu,
który miał za zadanie digitalizację
materiałów GIS (Geospatial Information
and Services - Informacji i Serwisów
Geoprzestrzennych)
zgromadzonych
przez największą agencję kartograficzną
świata, Defense Mapping Agency (obecnie National Geospatial-Intelligence
Agency).
Oba systemy były wytwarzane według
wytycznych Departamentu Obrony, a
więc z użyciem metodyki C4ISR. Krygiel
w swej pracy skupia się na procesie integracji systemu wielosystemowego, jednak we wnioskach przedstawia też kilka
zaleceń dotyczących testowania.
Pierwszym z nich jest sformułowanie i
zaakceptowanie przez wszystkie zainteresowane strony planu i procesu testów, który uwzględnia zidentyfikowane
i uzgodnione podczas projektowania i
wytwarzania ryzyka. Jest to podstawą
do przeprowadzenia testów i oceny
znaczenia ich wyników. Biorąc pod
uwagę, że oba systemy były testowane
w dużej mierze przez ich operatorów,
reprezentujących różne organizacje o
niekoniecznie zgodnych celach istotne
jest wcześniejsze uzgodnienie i akceptacja scenariuszy testowych i sposobu
interpretacji ich wyników.
Drugim zaleceniem jest dobór scenariuszy testowych w taki sposób, by były
one reprezentatywne dla wymagań
funkcjonalnych stawianych przed produkcyjnym systemem. Zalecenie takie nie
jest szczególnie zaskakujące, jednak
zwłaszcza w przypadku systemu Task
Force XXI, którego testy polegały na
wykonaniu ćwiczeń na polu walki i sce-
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nariuszy bojowych dobór testowanych
zagadnień stanowił duży problem. Po
zakończeniu testowania i integracji w
przypadku obu systemów pojawiły się
problemy dotyczące zagadnień, które
zostały uznane za niewymagające testowania.
Trzecim zaleceniem Krygiel jest użycie w
procesie testowania produkcyjnego systemu wielosystemowego lub jego wierniej
kopii, tak jak miało to miejsce w przypadku DPS. Jest to o tyle istotne, że oba
testowane systemy (w przeciwieństwie
np. do systemów kontroli pocisków /
pojazdów) charakteryzowały się dużą
intensywnością pracy operatorów. W takim wypadku ważne jest, by operatorzy
mieli do czynienia z taką wersją systemu
/ interfejsu, jaka będzie używana produkcyjnie. Krygiel zauważa też, że symulowanie niedostępnych komponentów (zazwyczaj za pomocą uproszczonych modeli)
oprócz oczywistego problemu jakości
odwzorowania wprowadzało też dodatkowe problemy związane bezpośrednio
z funkcjonowaniem symulatorów, co dodatkowo utrudniało testowanie.
We wnioskach z testowania nie została
bezpośrednio
zawarta
informacja,
że wiele interfejsów była testowana
w sposób nieformalny długo przed
rozpoczęciem fazy integracji. W opisie
procesu wytwarzania Krygiel podkreśla
jednak, że miało to pozytywny wpływ na
proces wytwarzania systemu. Widoczne
jest tu podobieństwo do fazy Wczesnego
Testowania Interfejsów opisanej w metodzie Cross Program Approach.

Sledge - „Army ASSIP System-of-Systems Test Metrics Task”
Kolejną pracą dotyczącą tematu testowania systemów wielosystemowych jest
publikacja Carol H. Sledge z 2006 roku.
Dotyczy ona metryk używanych w procesie integracji i testowania systemów wielosystemowych, ale zawiera też szereg rekomendacji dotyczących tych procesów.
Praca powstała na podstawie analizy
sposobu powstawania i współpracy z
wytwórcami i zarządzającymi systemem
Warfighter. Te, które można odnieść do
ogólnego procesu testowania systemów wielosystemowych zostały opisane
poniżej.
Sledge sugeruje, że w celu właściwego
nadzorowania postępów pracy nad systemem wielosystemowym należy ustanowić
„obejmujący całość” zespół zajmujący
się kierowaniem systemem wielosystemowym (ang. overarching SoS executive).
Ma to spowodować stworzenie jasnej
wizji systemu wielosystemowego jako
całości, co ułatwia podejmowanie decyzji
właściwych z punktu widzenia pełnego
projektu oraz umożliwia właściwy podział,
a co za tym idzie finansowanie podejmowanych działań. Stworzenie takiego
kierownictwa może pozwolić uniknąć
opisanych wcześniej problemów organizacyjnych, charakterystycznych dla
systemów wielosystemowych. Ułatwia
też zachowanie niezależności zespołu
odpowiedzialnego za testowanie całości
systemu wielosystemowego.
W drugiej rekomendacji Sledge podkreśla
znaczenie właściwego zdefiniowania

zdolności systemu wielosystemowego
oraz stworzenia formalnego planu testów umożliwiającego ich weryfikację.
Autorka podkreśla przy tym konieczność
większego niż wcześniej (w odniesieniu do systemu Warfighter XXI) udziału
użytkowników końcowych w procesie
definiowania zdolności, które powinny zostać zawarte w Dokumencie
Wstępnych Zdolności (ang. Initial Capabilities Document - ICD).
Sledge postuluje też stworzenie na podstawie ICD formalnego planu testów systemu wielosystemowego, którego brak
skutkował według niej:
• Brakiem zrozumienia sposobu testowania poszczególnych wymagań przez
ogół odpowiedzialnych za testowanie
• Problemami w stworzeniu środowiska
testowego odpowiedniego do weryfikacji i walidacji wymagań, a przy tym
odzwierciedlającego środowisko produkcyjne
• Testowaniem ‘’tyle ile zdążymy’’, czyli
dopóki nie nadejdzie deadline, zamiast
„aż produkt będzie wystarczająco dobry’’
•
Brakiem
zrozumienia
pojęcia
‘’wystarczająco dobry’’, a co za tym
idzie kryteriów gotowości systemu do
wdrożenia
Trzecia rekomendacja podkreśla znaczenie działań mających na celu integrację i
testowanie nowo powstających systemów
/ interfejsów jeszcze przed rozpoczęciem
właściwej fazy testów systemu wielo-
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systemowego (jak w metodzie CTM).
Umożliwia to weryfikację spełnienia
przez poszczególne komponenty często
zmieniających się wymagań wobec ich
roli w systemie wielosystemowym, dostarcza informacji na temat poziomu
ryzyka, a weryfikacja protokołów z nieformalnej fazy testów może stanowić
formę ‘’testów dymnych’’ (ang. smoke
test), kwalifikujących dany produkt do
rozpoczęcia formalnego testowania. Takie podejście umożliwia zarówno redukcję
/ właściwą alokację kosztów procesu testowego, jak i skrócenie czasu potrzebnego na naprawę ewentualnych usterek.
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Czwartą rekomendacją Sledge jest
stworzenie
centralnego
systemu
zarządzania
defektami,
wspólnego
zarówno dla całości systemu wielosystemowego jak i poszczególnych podsystemów. Oprócz pełnej kontroli nad ilością
i poważnością defektów umożliwia to
właściwe ustalenie, wyliczanie i modyfikowanie metryk i miar opisujących
proces testowania. Stworzenie takiego
systemu jest powszechną praktyką w
wytwarzaniu oprogramowania, jednak
według Sledge doświadczenia zdobyte
podczas wytwarzania systemu Warfighter XXI wskazują na dwa pola, na których
powinna nastąpić poprawa.
Po pierwsze, większość defektów była
zgłaszana w odniesieniu do systemów
komponentowych, jednak bez właściwego
powiązania ich z wymaganiami w stosunku do całości systemu wielosystemowego. W tej sytuacji zarządzający
całością procesu wytwarzania mieli dużo
gorszy przegląd sytuacji, musząc samemu analizować skutki defektów dla systemu wielosystemowego.
Po drugie, defekty powinny obowiązkowo
zawierać informacje dotyczące sposobu kontaktu z osobami i organizacjami do których są przypisane i których
mogą dotyczyć, co powinno umożliwić
efektywną komunikację.
Połączenie sugestii zawartych w rekomendacji 3 i 4 umożliwia stworzenie i
egzekwowanie minimalnych wymagań
wobec każdego systemu dostarczanego
do formalnego środowiska integracji i
testów. Negatywnymi skutkami braku takich wymagań są:
• Brak możliwości ‘’stabilizacji’’ testowanego produktu, a co za tym idzie precyzyjnego określenia wersji testowanych
komponentów

• Duży wysiłek poświęcony na instalację
i testy regresji poprawek (przy dostarczaniu ich na bieżąco)
• Ogólne zmniejszenie wydajności zespołu
testowego i innych osób biorących udział
w testach
• Straty ponoszone przez wszystkie organizacje, nawet jeśli zawiniła tylko jedna
z nich
Ostatnia rekomendacja dotyczy sposobu prezentacji wyników otrzymanych
podczas testowania systemu. Sledge
zaleca przy tym wyliczanie zarówno metryk postępu testów, jak i metryk jakości
(ang. goodness) przetestowanej części
systemu. Dane te powinny być podstawą
ewentualnych zmian w procesie testowym, np. decyzji o rozmiarze wątków
testowych czy ograniczeniu / rozszerzeniu zakresu testowania określonej
funkcjonalności.

Brooks i Sage - „System of systems
integration and test”
Brooks i Sage w swojej pracy oprócz
metody testowania Cross Program Approach prezentują też przypadek jej zastosowania do implementacji i testowania
systemu wielosystemowego (którego
nazwa nie została jawnie podana). Był on
wytwarzany w metodyce spiralnej przez
niezależnych podwykonawców, zaś
integracją i testowaniem na zlecenie Departamentu Obrony USA zajmowała się
firma Lockheed Martin, nie powiązana z
żadnym z dostawców.
Ze względu na skalę i specyfikę systemu większość projektów implementacyjnych musiało spełnić wymagania
formalne specyficzne dla projektów klasy
Major Defense Acquisition Programs, co
stanowiło dodatkowe wyzwanie dla procesu testowania. Autorzy pracy przy analizie skuteczności metody CPA używali
framework’u zaproponowanego w pracy
Case Studies of Systems Engineering
and Management in Systems Acquisition autorstwa Friedman’a i Sage’a.
Umożliwił on nie tylko spójną i efektywną
interpretację zgromadzonych danych,
ale też właściwą analizę podziału
obowiązków między trzy główne domeny
odpowiedzialności:
• Odpowiedzialność wytwórców
• Odpowiedzialność głównego integra-

tora (Lockheed Martin) i właściciela (Departamentu Obrony)
• Odpowiedzialność właściciela
Brooks i Sage przedstawili w swojej
pracy 8 sugestii dotyczących testowania
i integracji systemów wielosystemowych, podążając za podziałem zawartym
w używanym przez nich framework’u.
Płynące z nich wnioski można podzielić
na trzy główne kategorie.
Po pierwsze, bardzo istotne jest jak
najwcześniejsze
zaangażowanie
w
pracę osób odpowiedzialne za integrację
i testowanie. Z doświadczeń zawartych
w pracy wynika, że tak naprawdę powinny brać udział w projektowaniu systemu od pierwszych jego etapów, czyli
analizy wymagań i zdolności systemu.
W opisywanym przypadku w pierwotnie
stworzonych wymaganiach wykryto wiele
braków, niespójności i powtórzeń, które
mogły być przyczyną poważnych dodatkowych kosztów i opóźnień. Zostały
one wykryte przez Głównego Integratora
Systemu (ang. Lead System Integrator),
firmę Lockheed Martin, i także przez nią
naprawione.
Po drugie, ważne jest, aby wszelkie
kluczowe decyzje dotyczące projektu
były podejmowane biorąc pod uwagę
całość systemu wielosystemowego.
Naturalnym jest, że przedstawiciele poszczególnych zespołów zwracają uwagę
przede wszystkim na kwestie dotyczące
ich dziedziny, pomijając kwestie nie
dotyczące ich bezpośrednio. W przypadku systemów wielosystemowych jest to o
tyle bardziej znaczące, że szczegółowa
znajomość całego systemu jest praktycznie niemożliwa, a najistotniejsze
funkcjonalności są dostarczane przez
komponenty wytwarzane przez różnych
dostawców. W celu ułatwienia podejmowania właściwych decyzji Brooks i
Sage zalecają stworzenie modelu architekturalnego umożliwiającego całościowe
spojrzenie na wytwarzany system,
z użyciem powszechnie przyjętych i
zrozumiałych modeli komponentów. Po
trzecie, Brooks i Sage kładą duży nacisk
na planowanie działań związanych z testowaniem i integracją oraz procesów je
wspierających.
W kwestii weryfikacji i walidacji systemu autorzy podkreślają (zgodnie z
przedstawioną przez nich metodą CTA)
znaczenie stworzenia Zintegrowanego
Planu Weryfikacji i Walidacji, będącego
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podstawą procesu testowego. Dzięki
ustaleniu wspólnego dla wszystkich programów wytwórczych okresu trwania
cyklu wytwarzania możliwe było jednoczesne testowanie najnowszej wersji
poszczególnych komponentów. Istotne
okazały się też wnioski wyciągnięte z
fazy Wczesnego Testowania Interfejsów,
które umożliwiły efektywne zarządzanie
ryzykiem i zaplanowanie zarówno
fazy testów przedwdrożeniowych, jak i
dokonywanych w czasie funkcjonowania
systemu.

Joglekar - ‘’Test Strategy for
Net-Centric C4ISR System’’
Anil N. Joglekar porusza w swojej pracy
kwestię systemów C4ISR opartych na
sieciach (ang. Net-Centric C4ISR Systems). Przewiduje on, że w przyszłości
coraz więcej systemów wielosystemowych będzie powstawało dzięki połączeniu
funkcjonalności już istniejących systemów w celu uzyskania nowej, wspólnej
funkcjonalności, w przeciwieństwie do
obecnego trendu budowania nowych aplikacji dla nowych zadań.
Podkreśla on tym samym istotność
właściwych testów integracyjnych i regresji, koniecznych przy łączeniu systemów nie projektowanych do określonego
typu współpracy. Joglekar zauważa też,
że większość systemów wielosystemowych jest sterowana przez technologię
(ang. technology driven).
Skutkuje to ich szybkim starzeniem
(ang. obsolescence), które rodzi presję
na przyspieszanie tempa wytwarzania
i wdrażania produktu, ograniczając tym
samym czas i środki dostępne na testowanie. W tej sytuacji kluczowa staje
się decyzja, co i w jakim stopniu (a także
jakiej kolejności) zostanie przetestowane.
Dodatkowo, jak zostało to wspomniane
w rozdziale dotyczącym specyfiki systemów wielosystemowych w przypadku
nowoczesnych, często powstałych na
potrzeby konkretnego projektu technologii
możliwość i jakość ich symulacji na potrzeby procesu testowego jest dyskusyjna.
W tej sytuacji często jedynym wyjściem
staje się wykorzystanie w testach części
środowiska produkcyjnego. Joglekar
proponuje odseparowanie komunikacji
na potrzeby testów za pomocą oddzielnego szyfrowania, co według niego (przy
zachowaniu właściwej przepustowości)
powinno umożliwić realistyczne testy bez

negatywnego wpływu na już funkcjonujące
systemy.
Joglekar sugeruje stosowanie kilku zasad, które powinny umożliwić właściwe
testowanie systemów wielosystemowych. Pierwszą z nich jest wykonywanie
testów częściowo w środowisku produkcyjnym i przykładanie dużej wagi do
sprawdzania założeń całego systemu
wielosystemowego. W rozpatrywanym
przez niego przypadku systemów pola
walki jest to możliwe dzięki wykorzystaniu odmiennego sposobu szyfrowania
wiadomości, co pozwala na testowanie
nowych funkcjonalności w ich docelowym
środowisku bez konieczności jego duplikowania.
Weryfikacja spełnienia założeń jest
możliwa także dzięki temu, że w ostatecznych testach biorą udział jego
użytkownicy - w przypadku rozpatrywanym przez Joglekar’a żołnierze i operatorzy systemów pola walki. Jest to
możliwe dzięki temu, że do celów testowych wykorzystywane są także realne
sposoby wydawania rozkazów i sterowania systemami komponentowymi. Zalecenie to jest odzwierciedleniem znanej
z systemów niemilitarnych fazy testów
akceptacyjnych wykonywanych przez
użytkowników końcowych, nazywanej w
literaturze angielskojęzycznej UAT - User
Acceptance Testing.
Kolejnym zaleceniem, odzwierciedlającym
podejście opisane w Cross Program Approach, jest stworzenie zespołów odpowiedzialnych za wczesne/ciągłe testowanie
powstających komponentów. Joglekar zaleca przy tym, by zapewnić niezależność
testerów całości systemu wielosystemowego, ale jednocześnie umożliwiać ich
współpracę z poszczególnymi zespołami
wytwórczymi.
Ostatnim zaleceniem jest stosowanie metody testowania opartego na ryzyku do
testowania poszczególnych produktów
pośrednich procesu wytwarzania oraz
weryfikowanie poprawności działania
procesu kontroli i dowodzenia (ang. command and control) za pomocą ustalonych
wcześniej scenariuszy.

Podsumowanie
Zagadnienie systemów wielosystemowych przedstawione zostało przedstawione
w artykule w sposób skrótowy, powinno
jednak dawać ogólne pojęcie o specy-

fice tych systemów i trudnościach, jakie
występują przy ich testowaniu. Oprócz
dwóch przedstawionych metod – CPA i
CTM – w pracach dotyczących systemów wielosystemowych często wspominana jest metoda Testowania Opartego
na Ryzyku, opisana szczegółowo w 4
numerze magazynu Core.
Niewątpliwie możliwość praktycznej
weryfikacji znacznie podniosłaby wartość
opisu metod testowania systemów
wielosystemowych, jednak ze względu
na specyfikę systemów wielosystemowych trudno mówić o ``symulacji’’
procesu ich wytwarzania na potrzeby
artykułu czy konsultacji wniosków z
osobami posiadającymi odpowiednie
doświadczenie. W przyszłości systemy wielosystemowe będą się stawały
coraz bardziej popularne, co powinno
spowodować zwiększenie dostępności
informacji i ocenę, czy opisywane
podejście jest właściwe.
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Konkurs testerzy.pl –
najlepsza praca
dyplomowa z testowania
oprogramowania
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Idea konkursu na najlepszą pracę dyplomową zrodziła się pod wpływem rosnącego zainteresowania wśród
młodych osób tematyką testowania oprogramowania.
Uczelnie wyższe coraz częściej decydują się rozszerzyć
swoją ofertę edukacyjną w zakresie IT i umożliwić zdobycie wiedzy niezbędnej do zawodu testera. Podążając
za potrzebą współczesnego rynku, testerzy.pl ogłosili w
zeszłym roku konkurs na najlepszą pracę dyplomową z
testowania oprogramowania.
Celem konkursu było wyłonienie takiej pracy dyplomowej, która w najciekawszy sposób poruszała tematykę
testowania. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie zobowiązane były do przesłania
swoich prac na adres e-mailowy serwisu testerzy.pl.
Spośród licznych prac szczególną uwagę zwróciła praca dyplomowa pana Rafała Gajdulewicza z Politechniki
Warszawskiej, która znacząco przewyższała poziomem
wszystkie inne. Jury redakcyjne przyznało tej pracy nagrodę główną, bon o wartości 3 000 PLN na szkolenie
organizowane przez serwisy testerzy.pl oraz wymagania.net. Praca „Metody testowania systemów wielosystemowych” porusza ważny temat testowania systemów
wielosystemowych. Ważnym jej elementem było zestawienie różnego typu metod i rozwiązań do testów multisystemów. Jury szczególnie spodobały się liczne przy-

kłady systemów przeciwnych do bezpiecznych, czyli
takich, które z zasady mają zabijać (systemy militarne).
Dodatkowo wyróżnione zostały dwie prace: p. Pawła
Marka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w
Przemyślu pt. „Weryfikacja i automatyzacja procesu
testowania oprogramowania” za próbę analizy automatyzacji w odniesieniu do testów wydajnościowych oraz
praca dyplomowa p. Marcina Towcika z Wyższej Szkoły
Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy pt. „Zarządzanie procesem testowania oprogramowania”. Nagroda została przyznana za całościową analizę procesu
testowania oraz różnych modeli wytwórczych.
Za zgodą autorów, zwycięska praca oraz prace wyróżnione zostaną opublikowane w kolejnych numerach magazynu C0RE.

testerzy.pl dziękują wszystkim uczestnikom za przesłanie prac dyplomowych
informując jednocześnie, iż ogłaszają kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę
dyplomową z zakresu testowania oprogramowania. Przez cały rok 2011 można przesyłać prace do oceny.
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Kombinacje, permutacje
czyli kombinatoryka dla
testera
basic
intermediate
advanced
O Autorze:

44

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 i jako niezależny konsultant. Uczestniczył i nadzorował testy
na poziomie podstawowym, funkcyjnym,
integracyjnym i systemowym, prowadził
szkolenia z zakresu testowania oprogramowania.
Kontakt: jacek.okrojek@gmail.com

Wprowadzenie
W poniższym tekście zgromadziłem podstawowe informacje z zakresu kombinatoryki, przydatne przy planowaniu i tworzeniu przypadków testowych. Skupiłem
się na przedstawieniu wygodnych i prostych w zastosowaniu algorytmów oraz
praktycznym zastosowania każdego z
nich. Implementacje algorytmów przedstawione są w języku Java, ale zamieszczone opisy pomogą wykorzystać je też
w innych językach programowania.
Istnieje kilka bibliotek i narzędzi, które
mogą pomóc testerom przy tworzeniu
przypadków testowych, szczególnie gdy
istnieje duża liczba parametrów wejściowych dla testowanych systemów. Nie
zawsze możemy z nich skorzystać w
naszym środowisku testowym lub nie do
końca spełniają one nasze wymagania,
dlatego uważam, iż warto przypomnieć
sobie i poszerzyć wiedzę z zakresu kom-
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binatoryki. Wykorzystanie jej przy automatyzacji testów pomoże nam zaoszczędzić czas. Żmudne sprawdzanie czy
nie przeoczyliśmy jednej z możliwości
jaka mogłaby zaistnieć nie jest zajęciem
pasjonującym. Lepiej pozostawić to maszynom i zająć się bardziej interesującymi zadaniami.

Permutacje
Do ilustracji tego pojęcia posłużę się
przykładem funkcji wykorzystywanej w
telekomunikacji. Przy zestawianiu połączenia funkcja ta określa, jaki rodzaj kodowania będzie używany przy transmisji.
Wykorzystuje przy tym listę kodeków obsługiwanych przez nadawcę, a kolejność
elementów na liście określa priorytet
sposobu kodowania. Sposób kodowania
o niższym indeksie ma wyższy priorytet,
czyli jest bardziej preferowany niż ten o
indeksie wyższym. Mamy tu do czynienia z uporządkowaniem elementów. Oto
przykładowa tablica z danymi wejściowymi dla naszej funkcji:
Indeks tablicy (priorytet)
Identyfikator sposobu
kodowania

0

1

2

1

2

0

powtórzeń zbioru złożonego z n-różnych
elementów nazywamy każdy n-wyrazowy
ciąg utworzony ze wszystkich wyrazów
zbioru.
Gdyby nasz przykładowy system obsługiwał tylko 3 sposoby kodowania, łatwo
przewidzieć, iż istnieje tylko 6 możliwości
ustawienia elementów w tablicy. Przyporządkowując sposobom kodowania liczbowe identyfikatory wszystkie możliwości
przedstawione są na przykładzie 1.
Przykład 1
{0, 1, 2} {0, 2, 1} {1, 0, 2} {1, 2, 0} { 2, 0,
1} {2, 1, 0}
Dla niewielu elementów określenie
wszystkich permutacji jest proste, jednak
ile jest możliwych tablic i jak one wyglądają, gdy sposobów kodowania jest 9?
Określenie, ile jest wszystkich możliwości, czyli ilości permutacji bez powtórzeń
sprowadza się do wyznaczenia wartości
funkcji silnia (ang. factorial). Przypomnę
jej matematyczną definicję:

Sposoby kodowania
0 – 16kbps
1 – 8kbps
2 – 22kbps
Uszeregowane dane w takiej tablicy
(może to być także lista) moglibyśmy
nazwać permutacją bez powtórzeń sposobów kodowania (określony sposób kodowania może pojawić się w tablicy tylko
raz). Zgodnie z definicją, permutacją bez

Jak widzimy funkcję silnia możemy zdefiniować na dwa sposoby: rekurencyjny i
iteracyjny. Mimo, że implementacja obu
definicji wydaje się prosta, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Podsta-
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wowym ograniczeniem, którego trzeba
być świadomym jest maksymalna wartość typu zmiennej, którą wykorzystamy
w obliczeniach. Przepełnienie zmiennej
można łatwo przeoczyć. Korzystając z
poniższej iteracyjnej implementacji dla
n = 25 otrzymamy wynik 2076180480.
Proszę zerknąć do kodu następnej proponowanej implementacji by sprawdzić
czy wartość ta jest poprawna. Problemem dodatkowym przy rekurencyjnej
implementacji jest dość trudne do przewidzenia zachowanie systemu przy zagnieżdżonym wywoływaniu funkcji dla
dużych n.
public static int factorial(int m){
int ans = 1;
for (int i = m; i >= 1;
--i){
		
ans = ans * i;
}
return ans;
}
Przy małych wartościach n, rozsądnym i
zarazem najbardziej efektywnym rozwiązaniem okazuje się proste wpisanie wartości do tablicy:
private static long[]
factorials = new long[] {
1, 1, 2, 6, 24,
		
120, 720, 5040,
40320, 362880, 3628800,
39916800, 479001600,
6227020800L, 87178291200L,
1307674368000L,
0922789888000L,
355687428096000L,
6402373705728000L,
121645100408832000L,
2432902008176640000L };
public static long factorial(int n) throws IllegalArgumentException{
return factorials[n];
}
Jak poradzić sobie z problemem generowania wszystkich możliwych permutacji dla większych zbiorów? Pokażę dwa
spośród wielu możliwych algorytmów.

Generowanie permutacji w porządku leksykograficznym

w jakim możemy przedstawić kolejno
wszystkie permutacje. Układając ciągi w
porządku leksykograficznym analizujemy
ich kolejne elementy. Większy jest ten
ciąg, którego pierwszy nierówny element
jest większy. Traktując kolejne permutacje jako kilkucyfrowe liczby poukładamy
je więc w porządku rosnącym. Właśnie w
takim porządku przedstawione były permutacje w przykładzie 1.
W przedstawionym poniżej algorytmie
kolejno będziemy generować permutacje. Pierwszą (najmniejszą) permutację,
składającą się z kolejnych cyfr od 0 do n
uszeregowanych rosnąco wygenerujemy
w konstruktorze:

int temp = result.element[left];
result.element[left] =
result.element[right];
result.element[right]
= temp;
int i = left + 1;
int j = result.order 1;
while (i < j){
temp = result.element[i];

public Permutation(int
order){
element = new int[order];
for (int i = 0; i< order;i++)
		
element[i] = i;
this.order = order;
}
private Permutation(int[]
element) {
this.element = new int[element.length];
System.arraycopy(element, 0, this.element, 0, element.length);		
order = element.length;
}
public Permutation successor() {
Permutation result = new
Permutation(this.element);
int left, right;
left = result.order 2;
while ((result.element[left] > (result.element[left
+ 1])) && (left >= 1)){
--left;
}
if ((left == 0) &&
(this.element[left] > (this.
element[left + 1]))) {
return null;
}
right = result.order -

Porządek leksykograficzny jest najprostszym i najbardziej intuicyjnym sposobem,

element[left] > (result.element[right])){
--right;
}

1;
while

(result.

result.element[i++]
result.element[j];
result.element[j--]
temp;
		
}

=
=

return result;
}
W celu wygenerowania następnej permutacji modyfikujemy ostatnio wygenerowany ciąg w następujący sposób; znajdujemy lewy indeks przeszukując tablice
od przedostatniego prawego elementu
i zmniejszamy indeks do momentu, aż
element po prawo (element o indeksie
większym o 1) jest mniejszy od elementu pod aktualnym indeksem. W przykładzie poniżej będziemy poruszać się aż
do elementu o indeksie 1. Prawy indeks
znajdziemy rozpoczynając poszukiwania
od skrajnie prawego elementu. Tym razem zmniejszamy indeks do momentu, w
którym element pod aktualnym indeksem
będzie większy od elementu pod indeksem lewym. W tym przypadku będzie to
indeks 3. Następnie zamieniamy miejscami elementy pod lewym i prawym indeksem i odwracamy kolejność elementów na prawo od indeksu lewego.
Przykład 2
Krok 1 { 1, 3, 5, 4, 2, 0 } => lewy indeks =
1, prawy indeks = 3
Krok 2 { 1, 4, 5, 3, 2, 0 } => zamiana miejscami elementów
Krok 3 { 1, 4, 0, 2, 3, 5 } => odwracamy
kolejność elementów na prawo od indeksu 1
Podany algorytm ma pewną wadę - permutacje musimy generować kolejno.
Przy ich dużej liczbie może to być operacja czasochłonna i często niepotrzeb-
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na. Możemy tego uniknąć korzystając z
innego sposobu.

Generowanie permutacji wykorzystując system factoradic
Przetestowanie tylko niektórych, wybranych permutacji zapewni nam często wystarczającą jakość. Istnieje kilka strategii,
jeśli chodzi o wybór przypadków do testowania. Dość skuteczne jest testowanie
losowe. Należy przy tym jednak pamiętać by losowo wygenerowane przypadki
znacząco się od siebie różniły.
W celu generowania losowych permutacji możemy wykorzystać właściwości
zapisu liczb naturalnych w systemie factoradic. W systemie dziesiętnym podstawą pozycji są kolejne potęgi liczby tzn.
wartości kolejnych pozycjach mnożymy
przez liczbę 10 podniesionej do kolejnej potęgi. System factoradic to system,
w którym mnożymy wartości kolejnych
pozycji przez wartości funkcji silnia dla
kolejnych liczb naturalnych. Ilustruje to
poniższy przykład.
Przykład 3
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System dziesiętny
1 * 102 + 9 * 101 + 9 * 100 = 1 * 100 + 9
* 10 + 9 * 1= 199
System factoradic
1 * 5! + 2 * 4! + 3 * 3! + 4 * 2! + 5 * 1! = 1 *
120 + 2 * 24 + 3 * 6 + 4 * 2 + 5* 1 = 199
Wykorzystamy jednoznaczne odwzorowanie liczby zapisanej w systemie factoradic na odpowiadającą permutację.
Oznacza to, że liczbę zapisaną w systemie factoradic będziemy zamieniać na
odpowiadającą jej dokładnie jedna permutację.
Przykład 4
indeks zapis
odpowiadająca
factoradic
permutacja
0
{ 0, 0, 0 }
{ 0, 1, 2 }
1
{ 0, 1, 0 }
{ 0, 2, 1 }
2
{ 1, 0, 0 }
{ 1, 0, 2 }
3
{ 1, 1, 0 }
{ 1, 2, 0 }
4
{ 2, 0, 0 }
{ 2, 0, 1 }
5
{ 2, 1, 0 }
{ 2, 1, 0 }
Do zamiany wykorzystamy następującą
procedurę: początkowo do liczby zapisanej w systemie factoradic dopisujemy na
końcu 0 i kopiujemy ją do pomocniczej
tablicy. Następnie zwiększamy każdy

element tej tablicy. Do tablicy wynikowej
wpisujemy jako ostatni element wartość
1. Rozpoczynając od elementu o przedostatnim indeksie kopiujemy element z
tablicy pomocniczej do tablicy wynikowej
zwiększając o 1 wszystkie elementy, które są większe lub równe skopiowanemu
elementowi. W ten sposób postępujemy
kopiując kolejne elementy o coraz mniejszych indeksach. Finalnie, po skopiowaniu wszystkich pól zmniejszamy wartości
elementów w wynikowej tablicy o 1.

Kombinacje

public Permutation getKPermutation(int k){
		
		
int[] factoradic
= new int[order];

Gdyby w naszej przykładowej funkcji kolejność elementów nie miała znaczenia,
musielibyśmy przetestować tylko jedną
kombinację (istnieje tylko jedna kombinacja 3-elementowa z 3 - elementowego
zbioru). Jaki wymiar miałoby zwiększenie
liczby sposobów kodowania do 5 przy
stałym rozmiarze tablicy wejściowej?
Ilość możliwości, jakie powinniśmy wówczas przetestować wynosi 10 i możemy
je obliczyć korzystając z poniższych wzorów:

		
for (int j = 1; j
<= order; ++j){
			
factoradic[order-j] = k % j;
		
k /= j;
		
}
		
int[order];

int[] temp = new

		
for (int i = 0; i
< order; ++i){
		
temp[i] =
++factoradic[i];
		
}
		
der-1] = 1;

this.element[or-

		
for (int i = order-2; i >= 0; --i){
		
this.element[i] = temp[i];
		
for (int j
= i+1; j < order; ++j){
			
i f
(this.element[j] >= this.element[i])
		
++this.element[j];
		
}
		
}
		
for (int i = 0; i
< order; ++i){
			
--this.
element[i];
		
}
		
return new Permutation(element);
}

Zgodnie z definicją, kombinacją k-elementową zbioru elementowego A, nazywa się każdy k-elementowy podzbiór
zbioru A (0≤k≤n). Istotną informacją jest
to, że w kombinacji nie ma znaczenia
porządek (kolejność) elementów. Często mamy z nią do czynienia w różnych
grach. Grając w pokera nie ma znaczenia, w jakiej kolejności ułożymy karty,
ważne jest natomiast, jakie są to karty.

Wykorzystując drugi wzór nie będziemy
musieli wyliczać wartości funkcji silnia
dla dużych argumentów i zmniejszymy
wartość mianownika. Trzeciego wzoru
warto użyć kiedy n-k<k.

public
static
c(long n, long k) {

long

if (n < k) return 0;
if (n == k) return 1;
long delta, iMax;
if (k < n-k){
		
delta = n-k;
		
iMax = k;
}else {
		
delta = k;
		
iMax = n-k;
}
long ans = delta + 1;
for (long i = 2; i <=
iMax; ++i){
		
ans = (ans * (delta + i)) / i;
		
}
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}

się permutacją.

return ans;

Chcąc poznać liczbę kombinacji możemy
również wykorzystać trójkąt Pascala i jego
właściwości.
Pozostaje jeszcze problem generowania
kombinacji. Najlepiej robić to w znanym
nam porządku leksykograficznym. Tym
razem również będziemy modyfikować
ostatnio wygenerowaną kombinację. Zaczynamy od ostatniego jej elementu i
poszukujemy elementu równego n-k poruszając się w lewo. Następnie zwiększamy o 1 znaleziony element i elementy o
indeksach wyższych.

Przy wyliczaniu liczby wariacji możemy
skorzystać z poniższych wzorów i tu również lepiej wykorzystać drugi wzór z powodów opisanych powyżej:

Wracając do pierwszej wersji naszej
przykładowej funkcji przy 5 sposobach
kodowania i 3 elementowej tablicy liczba
wszystkich możliwości wynosiłaby:

public Combination successor(){
if
== 0 ||

(this.element.length

this.element[0]
== this.n - this.k)
		
return null;
		
=
new
this.k);

Combination
ans
Combination(this.n,

int i;
for (i = 0; i < this.k;
++i)
		
ans.element[i]
this.element[i];

Przy generowaniu wariacji możemy wykorzystać ciekawą zależność:
gdzie i oznacza ilość wystąpień k-tego
elementu zbioru.
Oznacza to, że w pierwszym etapie możemy wygenerować kombinację i znaleźć
dla niej wszystkie możliwe permutacje.
Implementacja z wykorzystaniem przedstawionych wyżej funkcji jest już prosta i
pozostawię ją czytelnikowi.

Powtórzenia elementów

=

for (i = this.k - 1; i >
0 && ans.element[i] == this.n this.k + i; --i) ;
++ans.element[i];
for (int j = i; j <
this.k - 1; ++j)
		
ans.element[j+1]
= ans.element[j] + 1;
return ans;
}

Wariacje
Znając już pojęcie permutacji i kombinacji możemy przejść do wariacji. Wariacją bez powtórzeń k-wyrazową zbioru
n-elementowego A nazywamy każdy kwyrazowy ciąg k różnych elementów tego
zbioru. Zgodnie z definicją mamy tu do
czynienia z ciągami, istotna jest więc kolejność elementów. Zwróćmy uwagę, że
gdy k=n, wariację bez powtórzeń nazywa

Ograniczenia jakie posiada nasz system
mogą spowodować zmniejszenie liczby
możliwości. Można w takim wypadku zastosować zabieg generujący interesujący
nas zbiór. Gdybyśmy dopuścili możliwość,
by kodowanie 16kbps mogło wystąpić w
tablicy parametrów wejściowych naszej
przykładowej funkcji dwa razy, należy dla
potrzeb generowania przypadków przypisać mu drugi, pomocniczy identyfikator
np. 3. W ten sposób zwiększamy nasz
zbiór elementów i generujemy permutacje bądź kombinacje jak dla przypadku
bez powtórzeń. Po wygenerowaniu zbioru
pozostaje zamiana pomocniczego identyfikatora na właściwy. Należy pamiętać, że
dopuszczając powtórzenia zwiększa się
liczba możliwości, która wynosi dla permutacji i kombinacji odpowiednio:

Do tej pory zakładaliśmy, iż elementy w
generowanych ciągach nie będą się powtarzać. Co zrobić gdy nasz system dopuszcza taką możliwość? Generowanie
wariacji z powtórzeniami nie przysparza
kłopotów. Kolejne przypadki generować
można w zagnieżdżonych pętlach przebiegających po wszystkich elementach
zbiorów.
for (int i; i < n; i++)
{
		
...
for (int j; j < n; j++)
{			
element[i] = i;
...
element[j] = j;
}			
}
Ilość możliwości, jakich możemy się spodziewać przedstawiona jest poniżej i jest
to największa liczba spośród prezentowanych.

Jeśli użyjemy przedstawionego powyżej
sposobu, otrzymamy niestety większą
liczbę ciągów. Uważam jednak, iż prostota rozwiązania rekompensuje tą niedogodność i w większości przypadków może
być on stosowany.

Podsumowanie
Testowanie oprogramowania jest dziedziną, która opiera się formalizacji i bardzo
trudno znaleźć w niej uniwersalne rozwiązania. Mam nadzieję, że przedstawione
informacje pomogą osobom rozpoczynającym przygodę z testowaniem oprogramowania w wypracowaniu własnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
metod.
W codziennej praktyce testera problemy
związane z testowaniem oprogramowania
są znacznie bardziej skomplikowane niż te
przedstawione w artykule. Często jednak
wykorzystanie takich metod, jak podział
na klasy równoważności, pozwala sprowadzić je do postaci, w której można wykorzystać prezentowane sposoby. Mogą
one też posłużyć do wstępnego oszacowania liczby przypadków testowych i
stworzenia ich bazy. Podobnie bardziej
skomplikowane struktury jak grafy czy tablice wielowymiarowe można uprościć do
postaci tablic jednowymiarowych.
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Testowanie
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identyfikacja wzorca
przypadku testowego
z błędów
basic
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Błędy, awarie, defekty, usterki – wszystkie
są wskaźnikami niezadowolenia klienta,
szczególnie kiedy są znajdowane w środowisku produkcyjnym. Wraz ze wzrastającą złożonością oprogramowania, jakie
jest wytwarzane, konieczne jest znalezienie błędów o najwyższym priorytecie
zanim aplikacja zostanie przekazana na
produkcję.
Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie praktycznego podejścia identyfikacji takich przypadków testowych, by
znaleźć maksymalnie dużo błędów przez
przekazaniem produktu do środowiska
produkcyjnego.
Istnieje kilka sugerowanych sposobów
projektowania przypadków testowych:
analiza wartości brzegowych, podział na
klasy równoważności, zgadywanie błędów (intuicja) etc. Jednak w tym artykule nauczymy się, jak można wyodrębnić
przypadki testowe z błędów, które zostały
zidentyfikowane w już istniejącym oprogramowaniu.
Artykuł napisano z zastosowaniem podejścia błąd-przypadek testowy. Dla każdego
błędu zdefiniowany jest jeden lub więcej
odpowiadających mu przypadków testowych. Opisane błędy i przypadki testowanie nie są specyficzne dla żadnej aplikacji,

ale mogą dotyczyć jednego lub więcej rodzajów aplikacji: Klient-Serwer, aplikacje
desktopowe itd. Większość błędów wspomnianych poniżej dotyczy systemu operacyjnego Windows, ale niektóre z nich są z
natury generyczne.
Zacznijmy więc. Poniższa treść nie jest
uszeregowana w określonej kolejności.
Błąd 1 - Pole w oknie wyświetla czas
określonego wydarzenia. Czas pokazywany jest nieprawidłowo, jeśli sprawdzamy go w innej strefie czasowej
Dla aplikacji, w których wyświetlany jest
czas, powinien istnieć przypadek testowy
sprawdzający, czy wyświetlanie czasu jest
prawidłowe, kiedy strefa czasowa zmienia
się na:
• GMT
• GMT + n godzin
• GMT– m godzin
Błąd 2 - Informacje nie są prawidłowo
wyświetlane, gdy system operacyjny
Windows jest zainstalowany w innym
wolumenie niż C: \ Windows (szczególnie prawdziwe w odniesieniu do systemów operacyjnych typu dual-boot)
• Zainstaluj system operacyjny na innym

wolumenie i sprawdź zachowanie aplikacji. Jeśli istnieją jakieś logi, czy są one
poprawnie generowane, jak np. dzienniki
instalacji, logi aktywności, dzienniki bazy
danych itp.?
• Trzymaj system operacyjny zainstalowany na jednym wolumenie a folder „Documents and Settings” na innym wolumenie.
Sprawdź spójność aplikacji.
Błąd 3* - Otwórz okno i kliknij przycisk
OK, aby zamknąć to okno dialogowe
bez żadnych zmian. Po ponownym
otwarciu okna, pole w tym oknie dialogowym jest nieaktywne.
• Test dla ścieżki Zero – Otwórz i zamknij
okno bez żadnych zmian. Ponownie
otwórz okno, aby sprawdzić, czy zachowane są domyślne wartości.
• Otwórz okno, zmień wartość domyślną
na inną wartość po czym zmień ją z powrotem na wartość domyślną. Sprawdź,
czy zachowane są domyślne wartości.
• Otwórz okno, wprowadź wartości null i
sprawdź, czy takie scenariusze są obsługiwane przez aplikację.
Błąd 4 - Problem z systemem operacyjnym, gdy ma on maksymalną liczbę
wolumenów, takich jak C:, D: ... Z: \ w
systemie Windows i zawierających róż-
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ne systemy plików - FAT, FAT32, NTFS

eicar.com).

• Zainstaluj swój produkt w różnych systemach plików.

• Wykonaj testy funkcjonalności aplikacji
w kombinacji plików z wirusem i czystych,
skompresowanych plików z wirusem razem z czystymi plikami.

• Zainstaluj swój produkt z jednym komponentem na C:, drugim na D:, trzecim na
E: i tak dalej - wszystkie komponenty w
oddzielnych wolumenach.
Błąd 5 - Awaria aplikacji, kiedy system
jest wypełniony do granic możliwości
• Ustaw kolejki w systemie plików do granic możliwości – zapełnij dysk i zmuś aplikację do otwierania, zamykania, czytania/
zapisywania i modyfikowania plików oraz
danych.
Błąd 6 - Aplikacja nie instaluje/funkcjonuje lub nie czyta/zapisuje do ustawionego wolumenu
Ustaw wolumen (np. E: \) do folderu w
istniejącym wolumenie, powiedzmy C: \.
Teraz spróbuj następujących czynności:
• Zainstaluj swoja aplikację w ustawionym
folderze.
• Przeczytaj z ustawionego katalogu.
• Zapisz dane do ustawionego katalogu.
• Wykonaj Backup ustawionego folderu i
tak dalej.
Błąd 7 - Aplikacja nie wykrywa plików
zainfekowanych wirusami
• Wykonaj testy funkcjonalności aplikacji
z plikami wirusów (można pobrać np. z

Błąd 8* - Spacja powoduje obcięcie
tekstu po tym, jak rekord jest zapisany
i ponownie otworzony
• Przetestuj pola w interfejsie użytkownika
(UI) na przypadek wprowadzania spacji.
W wielu przypadkach deweloperzy pomijają sprawdzanie takich wyjątków - co
prowadzi do błędów.
• Przetestuj pola w interfejsie użytkownika
(UI) na przypadek wprowadzania innych
znaków na klawiaturze, np. ~!@#$%^&*()

• Sprawdź dostęp / przeglądanie pustych
folderów.
• Sprawdź funkcjonalność swojej aplikacji
z głębokimi folderami, takimi jak powiedzmy 55 poziomów głębokości C: \ 1 \ 2 \ 3 \
4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 ...
• Sprawdź funkcjonalność swojej aplikacji
z folderami o długich ścieżkach, powiedzmy C:\To jest artykuł na temat przypadków testowych i błędów\To jest artykuł na
temat przypadków testowych i błędów2\...
Błąd 11* - Klawisze klawiatury określone dla konkretnej operacji, nie działają
• Wykonaj testy dla skrótów i klawiszy
skrótów.

• Przetestuj z innymi znakami specjalnymi
za pomocą narzędzia Windows o nazwie
„tablica znaków”.

• testy dla klawiszy określonych dla konkretnej operacji, powiedzmy klawisz spacji w ekranie instalatora aplikacji powinien
wybrać element. Takie testy są ważne dla
standardów dostępności.

Błąd 9 - Wyświetlanie nie jest prawidłowe dla rekordów, które są usuwane z
bazy danych po upływie określonego
czasu

• Wykonaj testy z punktu widzenia lokalizacji z różnymi klawiaturami.

• Załóżmy, że twoja baza danych regularnie rośnie w wielkości i określiłeś politykę
czyszczenia jej po każdych, powiedzmy,
30 dniach. Sprawdź, jak zachowuje się
GUI, gdy po każdych 30 dniach usuwane
są starsze rekordy. Tak więc, jeśli istnieje
możliwość, aby zobaczenia historii danych
- jak te usunięte dane są wyświetlane?
Błąd 10* - Awaria aplikacji na przeglądaniu pustego folderu

Błąd 12 - Aplikacja korzysta tylko z domyślnej Network Interface Card (NIC),
podczas gdy jest skonfigurowana do
korzystania z wielu kart sieciowych na
serwerze
• Wykonaj testy wydajnościowe i funkcjonalne swojej aplikacji na komputerze z
wieloma kartami NIC (zwłaszcza aplikacji
klient-serwer).
• Przetestuj, czy klient może komunikować się z serwerem z którymkolwiek z adresów IP z serwera i vice-versa.
Błąd 13 - Wszystkie usługi nie startują automatycznie, gdy zainstalowany
jest pojedynczy komponent aplikacji.
Te same usługi startują, gdy zainstalowany jest pełny komponent serwerowy
aplikacji
• Zainstaluj każdy komponent aplikacji i
zweryfikuj, czy usługi uruchamiają się automatycznie i działają poprawnie.
• Zainstaluj kombinację komponentów i
zweryfikuj, czy usługi uruchamiają się automatycznie.
• Zainstaluj całą aplikację i zweryfikuj, czy
usługi uruchamiają się automatycznie.
• Zaktualizuj aplikację i zweryfikuj, czy
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usługi uruchamiają się automatycznie.
Błąd 14 - Pliki nie mogą być otworzone
przez sieć z folderu „tylko do odczytu”
• Otwórz przez sieć pliki z folderu „tylko
do odczytu”.
• Otwórz i zapisz przez sieć pliki w zapisywalnych folderach.
• Otwórz pliki z folderów na maszynach,
które są w różnych podsieciach/domenach.
Uwaga - foldery mogą zawierać różne rodzaje systemów plików, takich jak NTFS,
FAT32, NFS, etc EFS.
Błąd 15 - Aplikacja nie działa po uaktualnieniu systemu operacyjnego
Załóżmy, że aplikacja działa w systemie
Windows 2000. Uaktualnij system operacyjny do Windows 2003. Przetestuj
spójności aplikacji. Inne scenariusze:
Windows 2003 - Windows 2008 Server,
Windows XP - Windows Vista.
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Błąd 16 - Nie można pobrać informacji
klienta po zmianie jego serwera. Problemy z migracją danych klienta z jednego serwera na drugi
Klient - Serwer A. Teraz zmień Główny
Serwer z klienta A na Serwer B. Przetestuj, czy migracja danych z serwera do
serwera B jest poprawna. Sprawdź, czy
wszystkie poprzednie dane klienta są prawidłowo wyświetlane, jeśli przeglądamy

je przez Serwer B. Sprawdź, czy Klient A
może komunikować się z Serwerem B.
Błąd 17* - Literówki lub brakujące informacje w polu wiadomości / oknie /
plikach logów / na ekranach instalacyjnych
• Miej oczy zawsze otwarte. Przeczytaj starannie tekst w każdej wiadomości, oknie,
menu, elemencie menu, pliku dziennika,
ekranie instalacyjnym, podsumowaniu instalacji.
• Upewnij się, że na ekranach, które przyjmują hasła, hasło jest zawsze w postaci
zaszyfrowanej. Do wysyłania danych w
aplikacjach internetowych używana jest
metoda POST.
Błąd 18 – Wyświetlanie na nowo wprowadzonym ekranie jest nieczytelne,
gdy produkt jest zaktualizowany z poprzedniej wersji
• W tym scenariuszu, powiedzmy, że w
obecnym wydaniu została wprowadzona
nowa funkcja, która daje użytkownikowi
możliwość wyświetlania jego danych w
sposób bardziej zorganizowany. Rekordy
utworzone w obecnej wersji są teraz wyświetlane idealnie. Kiedy wykonujesz aktualizację z poprzedniej wersji do bieżącej
wersji, sprawdź, jak nowa funkcja obsługuje dane z poprzedniej wersji: wyświetlanie, spójność etc.
• Kiedy do starych danych dodawanych
jest więcej danych, sprawdź, jak nowa
funkcja obsługuje dane z poprzedniej wer-

sji: wyświetlanie, spójność etc.
• Sprawdź, czy po aktualizacji nie ma zduplikowanych rekordów.
Błąd 19 - W aplikacji nie udaje się operacja (Instalacja / Zapisanie rekordów),
jeśli jest wykonywana przez użytkownika z wymaganymi uprawnieniami
(ale niższymi, niż administrator)
• Przetestuj funkcjonalność aplikacji, logując się jako użytkownik o różnych uprawnieniach - Power User, operator kopii zapasowej, zwykły użytkownik etc.
• W systemie Windows Vista/2008 - przetestuj funkcjonalności aplikacji mając
włączoną lub wyłączoną Kontrolę Konta
Użytkownika (ang. User Account Control
(UAC)).
• Przetestuj funkcjonalność aplikacji mając włączony lub wyłączony firewall.
• Stwórz różnych użytkowników z wymaganymi uprawnieniami i sprawdź, czy aplikacja działa poprawnie.
Błąd 20 - Awaria pliku wykonywalnego
podczas jednoczesnego dostępu
• Jeżeli plik wykonywalny uruchamia się z
linii poleceń z kilkoma parametrami, wywołaj wiele instancji tego pliku i spróbuj
wykonać jednocześnie identyczne / różne
operacje.
• Jeżeli plik wykonywalny uruchamia się
jako interfejs użytkownika (UI), spróbuj
wywołać wiele instancji i sprawdź, jak te
wywołania są obsługiwane.
• Po wywołaniu wielu instancji, spróbuj
wykonać ten sam zestaw operacji w wielu
instancjach w tym samym czasie i zweryfikuj wyniki, aby sprawdzić obsługę współbieżności.
* Ten przypadek testowy może być dobrym kandydatem do automatyzacji
W tym artykule starałem się przedstawić
zestaw przypadków testowych na podstawie analizy błędów. Celem jest wyciągnąć
wnioski z każdego błędu, tak aby następnym razem, kiedy testujemy aplikację kolejny błąd został wykryty i naprawiony
najwcześniej, jak to możliwe.
Słowo podziękowania - „Jak zepsuć oprogramowanie” James Whittaker.
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Przygotowanie Backlogu
Produktowego
basic
intermediate
advanced
O Autorze:
Roman Pichler, autor książki “Zwinne
Zarządzanie Produktem ze Scrum: Tworzenie produktów, które klienci kochają”,
Addison-Wesley. 2010 r. Strona autora:
www.romanpichler.com

Wprowadzenie
Backlog Produktowy jest cudownie prostym artefaktem – spriorytetyzowaną
listą pozostających zadań koniecznych
do doprowadzenia produktu do „życia”.
By efektywnie pracować z Backlogiem
Produktowym, wymaga on regularnej
opieki i uwagi; musi być odpowiednio
zarządzany, lub przygotowany.

GŁĘBOKIE cechy jakościowe
Backlogu Produktowego
Backlog Produktowy ma w Scrum cztery cechy jakościowe: jest odpowiednio
szczegółowy, oszacowany, kształtujący
się i spriorytetyzowany – co czyni go
GŁĘBOKIM [przypis redakcji: GŁĘBOKI
– ang. DEEP – nazwa pochodzi od pierwszych liter cech jakościowych w języku
angielskim: detailed appropriately, estimated, emergent, prioritized. Uważam, że
szczególnie pierwsza i trzecia właściwość
są często pomijane. Zbadajmy te cechy
bardziej szczegółowo, ponieważ przygotowanie ma na celu zapewnienie, że
Backlog Produktowy zawsze spełni te
cztery cechy.

Odpowiednio szczegółowy
Pozycje Backlogu Produktowego są
odpowiednio szczegółowe. Elementy o wyższym priorytecie są opisane
bardziej szczegółowo, niż te o niższym
priorytecie; są mniejsze i bardziej pre-

Autor: Roman Pichler

cyzyjne. „Im niższy priorytet, tym mniej
szczegółów, do momentu, w którym
możesz zaledwie rozpoznać ten element
Backlogu”, pisze Schwaber i Beedle w
„Zwinnym Tworzeniu Oprogramowania
ze Scrum”. Przestrzeganie tej wytycznej utrzymuje w Backlogu zwięzłość i
zapewnia, że elementy, które mogą być
zaimplementowane w ciągu najbliższej
iteracji są wykonalne. W związku z tym,
wymagania są odkrywane, rozkładane i
udoskonalane w ciągu całego projektu.
Odkrywanie produktu jest więc w Scrum
procesem ciągłym. Nie ma już fazy definicji produktu, w której funkcjonalność
produktu jest ustalana raz na zawsze.

Oszacowany
Elementy Backlogu Produktowego są
szacowane lub wymiarowane. Szacunki
są gruboziarniste i często wyrażone
w punktach historyjek lub w idealnych
dniach. Poznanie rozmiaru elementów
jest wskaźnikiem kosztów. Pomaga to
spriorytetyzować Backlog Produktowy
oraz usprawnia planowanie wydania.
Należy pamiętać, że szczegółowe szacunki na poziomie zadania tworzone są
na spotkaniu Planowania Iteracji a zadania i ich oszacowania są ujmowane w
Backlogu Iteracji (Sprintu).

Kształtujący się
Backlog
Produktowy
ma
bardzo
organiczną jakość. Rozwija się a jego
zawartość często się zmienia. Na podstawie opinii klientów i użytkowników
wykrywane są i dodawane do Backlogu
nowe pozycje. Istniejące pozycje są w
sposób ciągły modyfikowane, re-prioretyzowane, doskonalone lub usuwane.
Backlog Produktowy jest więc artefaktem
dynamicznym, który zmienia się w ciągu
całego projektu. Nie jest w żaden sposób
stały.

Spriorytetyzowany
Wszystkie pozycje Backlogu Produktowego są spriorytetyzowane. Elementy
najważniejsze i o najwyższym priorytecie
są realizowane w pierwszej kolejności.
Można je znaleźć w górnej części Backlogu Produktowego. Po tym, jak jakaś
pozycja jest zrealizowana, jest ona usuwana z Backlogu Produktowego. Scrum
nie przesądza, jak priorytetyzować
Backlog Produktowy. Ale znalazłem
następujące czynniki przydatne w ustalaniu priorytetów:
• Wartość: Uważam pozycję za
wartościową, jeżeli jest ona niezbędna
dla wprowadzenia produktu do życia.
Jeśli tak nie jest, pozycja nie ma znaczenia, jest wyłączone z bieżącego wydania lub wersji produktu. Zespół Scrum
albo obniża priorytet tego elementu i
umieszcza go na samym dole Backlogu
Produktowego, albo – co lepsze – usuwa go całkowicie. To ostatnie utrzymuje
zwięzłość Backlogu Produktowego i
koncentrację zespołu Scrum. Jeśli pozy-
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cja jest ważna dla przyszłej wersji, pojawi
się ona ponownie.
• Wiedza, niepewności i ryzyko: Ponieważ
ryzyko i niepewność wpływa na sukces
produktu, niepewne i ryzykowne pozycje powinny mieć wysoki priorytet.
Przyspiesza to tworzenie nowej wiedzy,
wypiera niepewność i redukuje ryzyko.
Jeżeli zespół Scrum nie jest na przykład
pewien niektórych aspektów projektu
interfejsu użytkownika, odpowiednie opcje projektowe powinny być zbadane i
sprawdzone przez wczesne zebranie
opinii od klientów i użytkowników.
• Możliwość wydania: Wczesne i
częste wydawanie to świetny sposób,
aby
umożliwić
oprogramowaniu
przekształcenie się w produkt, który
klienci pokochają. Jest to także efektywny sposób na ograniczenie ryzyka.
Jeżeli zespół Scrum nie jest pewny, czy
i jak powinna być zaimplementowana
jakaś funkcja, wczesne wydania mogą
pomóc odpowiedzieć na to pytanie.
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• Zależności: Czy nam się to podoba, czy
nie, zależności w Backlogu Produktowym są faktem. Na przykład wymagania
funkcjonalne są często uzależnione od
innych wymagań funkcjonalnych, a nawet
niefunkcjonalnych. A jeśli kilka zespołów
współpracuje ze sobą, zależności między
nimi mogą mieć wpływ na ustalanie priorytetów. Zależności, które nie mogą być
usunięte ograniczają swobodę ustalania
priorytetów w Backlogu Produktowym i
wpływają na oszacowanie wysiłku; pozycja, od której zależą inne, musi być zrealizowana w pierwszej kolejności.
Priorytetyzacja jest niezbędna, ponieważ
kieruje pracą zespołu, skupiając zespół
na najważniejszych pozycjach. Zamraża
również stopniowo zawartość Backlogu
– elementy w Backlogu Produktowym są
uszczegóławiane zgodnie z ich priorytetem.

Kroki przygotowania
W celu zapewnienia, że Backlog Produktowy jest GŁĘBOKI, musimy go regularnie przygotowywać. Przygotowanie
Backlogu Produktowego jest procesem
ciągłym, który składa się z czterech wymienionych poniżej etapów. Nie muszą
być one wykonywane w przedstawionej
kolejności:
• Nowe pozycje są wykrywane i opisywane,
zaś istniejące zostają w razie potrzeby

zmienione lub usunięte. Wspaniałą
techniką pozyskiwania wymagań funkcjonalnych dla Backlogu Produktowego
są historyjki użytkownika. Historyjki
użytkownika opisują funkcjonalność z
punktu widzenia użytkownika, są łatwe
w użyciu i mogą być płynnie i stopniowo
doskonalone.
• Backlog Produktowy jest spriorytetyzowany. Najważniejsze elementy znajdują się
na górze. Elementy o niższym priorytecie
znajdują się na dole. Jest jasne, które elementy będą uczestniczyć w następnym
wydaniu lub wersji produktu i w jakiej
kolejności te elementy będą implementowane.
• Elementy o wysokim priorytecie są przygotowywane do nadchodzącego spotkania planowania sprintu; są rozkładane
i doskonalone, dopóki nie są gotowe.
Są one jasne - cały zespół Scrum ma
wspólne zrozumienie co do elementów.
Są one wykonalne - dość małe, by
zmieścić się w następnej iteracji, dzięki
czemu mogą one zostać przekształcone
w przyrosty produktu zgodnie z definicją
DONE. I są one testowalne - mogą być
zwalidowane, tak aby właściciel produkt
mógł na końcu Sprintu ocenić, czy dany
element został dobrze zaimplementowany, czy nie.
• Zespół wymiaruje elementy Backlogu
Produktowego. Dodawanie nowych
pozycji do Backlogu Produktowego, zmiany już istniejących oraz korygowanie
oszacowań powoduje, że wymiarowanie
jest konieczne. Wspólnymi miernikami
wymiaru są punkty historyjek i idealne dni.
Świetną techniką do ułatwienia zespołowi
oszacowania jest poker planistyczny.
Należy pamiętać, że członkowie zespołu
nie szacują pracy indywidualnie. Zespół
dochodzi do porozumienia, co do prawdopodobnego wysiłku.

Przygotowanie to praca
zespołowa
Mimo że właściciel produktu jest odpowiedzialny za upewnienie się, że Backlog Produktowy jest w dobrej kondycji,
przygotowanie go jest w Scrum pracą
zespołową. Elementy są odkrywane i opisywane, priorytetyzowane, dekomponowane i udoskonalane przez cały zespół
Scrum - Scrum alokuje 10% dostępności
zespołu na czynności przygotowania. W
razie potrzeby angażowani są również
udziałowcy. Wspólne przygotowanie

Backlogu Produktowego tworzy dialog w
zespole Scrum oraz między zespołem a
udziałowcami. Usuwa podział na „biznes”
i „technicznych”. Eliminuje marnotrawne
przekazywanie produktów i pozwala
uniknąć nieporozumień i nieprawidłowego
dostosowania. Wymagania nie są już
przekazywane do zespołu; członkowie
zespołu je współtworzą. Zwiększa to
przejrzystość wymagań,
zbiorową
wiedzę i kreatywność zespołu Scrum,
a także tworzy „buy-in” i poczucie
współwłasności.
Niektóre zespoły lubią wykonać nieco
przygotowania po ich codziennym Daily
Scrum. Inne wolą cotygodniowe sesje
przygotowawcze lub dłuższe warsztaty przygotowawcze już pod koniec
Sprintu.
Działania
przygotowawcze
odbywają się również podczas spotkania Przeglądu Sprintu, gdy zespół Scrum
oraz udziałowcy omawiają postęp, identyfikowane są nowe elementy Backlogu
Produktowego a stare są usuwane.

Narzędzia
Moim ulubionym narzędziem przygotowywania Backlogu Produktowego są
kartki papieru. Są tanie i łatwe w użyciu.
Ułatwiają one współpracę, każdy może
pobrać i zapisać na kartce pomysł. Mogą
one również być grupowane na stole lub
na ścianie w celu sprawdzenia spójności
i kompletności. Kartki i elektroniczne
narzędzia do Backlogu Produktowego,
takie jak arkusze kalkulacyjne, wzajemnie się uzupełniają: Wydrukuj istniejące
wymagania na kartkach papieru przed
warsztatami przygotowawczymi a później
przekaż informację z kartek z powrotem
do narzędzia.

Podsumowanie
Przygotowanie produktu jest procesem
ciągłym, który zapewnia, że Backlog
Produktowy jest GŁĘBOKI. Właściciel
Produktu, ScrumMaster oraz zespół powinni wspólnie przygotowywać Backlog,
angażując w razie potrzeby udziałowców.
Upewnij się, że ustanowiliście taki proces przygotowania, by czynności były
wykonywane rzetelnie, na przykład
zaczynając od cotygodniowych warsztatów przygotowawczych. Dobrze przygotowany Backlog jest warunkiem udanego spotkania Planowania Iteracji, jak
również do tworzenia udanych produktów.
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TESTWAREZ 2011
Testować tradycyjnie,
czy zwinnie?
Zaproszenie do zgłaszania referatów („Call for papers”)
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KTO ORGANIZUJE

KOMITET PROGRAMOWY

Konferencja jest organizowana przez
Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, które już od ośmiu lat
stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań i dialogu
ludzi zajmujących się zapewnieniem
jakości.

o Lucjan Stapp, SJSI - przewodniczący
o Radosław Smiglin – Testerzy.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY
o Jan Sabak, Amberteam

To już szósta edycja tej konferencji!
o Joanna Kruszyńska, Oracle

CEL

KIEDY I GDZIE

Od lat cel konferencji pozostaje niezmienny. Chcemy stworzyć sposobność
do wymiany wiedzy i doświadczeń, zachęcić do dyskusji na temat problemów
i trendów w testowaniu oprogramowania.

10-11 października 2011 we Wrocławiu.
Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w terminie późniejszym..

Tematy konferencji zorganizowane są
wokół praktyki testowania, jego organizacji, przygotowania oraz wykonania.
Formuła konferencji pozwala na dialog
z prelegentami oraz networking w kuluarach.
Głównym tematem tegorocznej konferencji będzie rozważanie, czy testy
należy prowadzić w sposób tradycyjny
według modelu V, czy w sposób zwinny? Czy testerzy muszą się dostosować do metodyk zwinnych, które są
coraz szerzej wykorzystywane? Czy
metodyki zwinne dają to co obiecują?

DLA KOGO
Konferencja jest skierowana do ludzi na
co dzień zaangażowanych w problematykę testowania; zarówno do praktyków
testów, kierowników testów, jak i dla
testerów początkujących. Zapraszamy
wszystkich, którzy chcą poznać sprawdzone praktyki, a także osoby bardziej
doświadczone, które chciałyby poznać
sposoby pracy i porozmawiać z podobnymi do siebie ekspertami. W tym roku
szczególnie serdecznie zapraszamy
programistów oraz kierowników projektów pracujących w metodykach zwinnych - abyśmy wspólnie wymienili się
doświadczeniami ze współpracy.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Konferencja ma umożliwić przekazanie wiedzy, doświadczeń, informacji
pomocnych w testowaniu i zapewnieniu jakości gwarantujących uzyskanie
i utrzymanie wysokiej jakości aplikacji
i systemów IT. Możliwe jest przedstawianie wypracowanych przez siebie lub
swoją organizację dobrych praktyk lub
narzędzi wspomagających testowanie.
Podstawowym założeniem konferencji
jest – jak w poprzednich edycjach - jej
mocny wymiar praktyczny.

FORMA WYSTĄPIEŃ
Prezentacje standardowo mają trwać 45
minut (w tym czas na Q&A), przy czym
przy każdej sesji przewiduje się dodatkowy czas na podsumowanie. Prezentacja nie powinna przekraczać 20 slaj-

Testwarez 2011

POŻĄDANA TEMATYKA w podziale na zagadnienia

dów. Do prezentacji można załączyć
dodatkowe materiały uzupełniające do
włączenia w elektroniczne materiały
konferencyjne oraz do umieszczenia na
stronach konferencji do pobrania.

HARMONOGRAM
• 30 czerwca 2010 – termin rejestracji
zgłoszeń na http://www.testwarez.pl/
openconf
Do zgłoszenia należy dołączyć rozszerzony abstrakt (1800 – 4000 znaków)
planowanego wystąpienia, zawierający
opis podstawowych tez prezentowanego wystąpienia i/lub 10 slajdów merytorycznych planowanej prezentacji
• 15 lipca 2010 – termin wstępnej ak-

ceptacji zgłoszonych propozycji wystąpień, kontakt z wybranymi autorami
(Komitet Programowy)

oraz opłatę za 1 nocleg w pokoju dwuosobowym w wybranym przez organizatorów hotelu.

• 7 sierpnia 2010 – ostateczny termin
na nadesłanie pełnych prezentacji (prelegenci)

Prośba do prelegentów:

• 21 sierpnia 2010 – termin przesłania
uwag autorom prezentacji (Komitet
Programowy)
• 11 września 2010 – ostateczny termin
nadsyłania finalnych wersji materiałów
(„do druku”)

UWAGI DODATKOWE
Prelegenci uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa w całej konferencji

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