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Od redakcji
Wakacje to czas odpoczynku,
relaksu i ucieczki od codziennych obowiązków. Na czas
urlopu polecamy szósty numer
magazynu c0re. Znajdziecie w
nim między innymi:
• Podejścia anty-regresyjne.
Testowanie regresyjne . Trzecia część z serii artykułów
autorstwa Paula Gerrarda. W
pierwszej części cyklu przyjrzeliśmy się naturze regresji i
analizie wpływu. Druga część
omawiała analizę wpływu jako
technikę zapobiegania regresji
oraz zapobieganie i wykrywanie regresji przy użyciu analizy wpływu biznesowego oraz
statycznej analizy kodu. W
bieżącej części skupimy się na
dynamicznym testowaniu regresyjnym i tym, w jaki sposób
dobierać testy regresji.
• Programowanie zwinne w drużynach rozproszonych. Jutta
Eckstein pisze o tym, że ulepszanie procesu, to nic innego
jak zmiana początkowego planu i przygotowanie go na przyszłe zmiany wraz ze wzrostem
nabytego doświadczenia i postępem w projekcie. To zespół
projektowy musi realizować
proces wytwarzania oprogramowania tak, aby jak najlepiej
zaspokajał ich potrzeby
• Szycie na miarę! Konieczność
adaptacji modeli procesów w

projekcie informatycznym. Czy
potrzebne są nam modele procesów? (część 2). „Odpowiednio dobrany proces pozwala
nie tylko na zwiększenie zakresu projektu, ale właśnie na
osiąganie wyższej jakości końcowego produktu, nie pociągając za sobą zmiany kosztów
czy harmonogramu” - Rafał
Dobrosielski o wpływie modelu
procesu na sukces projektu informatycznego. Polecamy!
Ponadto – prace wyróżnione w
konkursie na najlepszą pracę
z testowania oprogramowania.
„Weryfikacja i automatyzacja
procesu testowania oprogramowania” autorstwa Pawła
Marka oraz „Zarządzanie procesem testowania oprogramowania” pióra Marcina Towcika.
Autorom gratulujemy wyróżnienia i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.
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

Zarządzanie

Cykl życia testów i
integracja 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 cyklu

Autor: Piotr Piotrowski

życia testów i integracji (ang. Test Lifecycle and Integration) realizowanej według wytycznych modelu TMMi (ang. Test
Maturity Model Integration).

1. Wprowadzenie
Model TMMi (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 „cykl
życia i integracja testów” [Veen09]. Obszar ten zawiera miedzy innymi trzy specyficzne cele (ang. Specific Goals, SG),
dokładniej opisane w kolejnych punktach
artykułu, jakimi są:

planu testów.

2. Ustalenie organizacyjnych
nabytków procesu testowego
Ustalenie organizacyjnych nabytków
procesu testowego [Veen09] składa się
z sześciu specyficznych praktyk (ang.
Specific Practices, SP). to dotyczą one
ustalenia: standardowych procesów testowych, opisów modelu cyklu życia testów adekwatnego wszystkim poziomom
testów, kryteriów dopasowania i wytycznych, bazy danych oraz biblioteki nabytków procesu testowego organizacji,
standardów środowiska pracy.

• ustalenie organizacyjnych nabytków
procesu testowego (ang. Establish organizational test process assets)

Ustalenie standardowych procesów testowych [Veen09] (ang. Establish standard
test processes) polega na opracowaniu
zbioru takich procesów w następujących
etapach:

• integracja modeli cyklu życia testów
z modelami rozwoju oprogramowania
(ang. Integrate the test lifecycle models
with the development models)

• dekompozycja każdego standardowego
procesu testowego na składowe procesu
o poziomie szczegółowości wymaganym
do zrozumienie i opisania procesu,

• ustalenie nadrzędnego planu testów
(ang. Establish a master test plan).

• określenie krytycznych atrybutów
każdego elementu procesu: ról i odpowiedzialności procesów; stosowanych:
standardów, procedur, metod, narzędzi;
kryteriów wejściowych; wejść; pomiarów
procesu i produktu; przeglądów; wyjść;
interfejsów; kryteriów wyjściowych,

Celem tytułowego obszaru procesu jest
ustalenie i utrzymanie użytecznego zbioru organizacyjnych nabytków procesu
testowego, takich jak standardowy cykl
życia testów i standardów środowisk
pracy. Następnie model TMMi przedstawia integrację i synchronizację cyklu
życia testów z cyklem rozwoju oprogramowania. Cykl życia i integracja testów
definiuje również podejście testowe dla
wielu poziomów testów opierając się na
zidentyfikowanych ryzykach oraz strategii testów, w celu utworzenia całkowitego

• określenie związków pomiędzy elementami procesu: kolejności elementów
procesu, interfejsów wewnętrznych i do
komunikacji z testowaniem, powiązań
między elementami procesu,
• zapewnienie organizacyjnego zbioru standardowych procesów testowych
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Zarządzanie
spełniającego potrzeby procesu testowego oraz cele organizacji testerskiej,
• udokumentowanie, przegląd i rewizja
powyższego zbioru.
Ustalenie opisów modelów cyklu życia
testów dla wszystkich poziomów testów
[Veen09] (ang. Establish test lifecycle
model descriptions addressing all test levels) jest otrzymywane poprzez:
• wybór modeli cyklu życia testów w oparciu o potrzeby realizowanych projektów i
organizacji,
• udokumentowanie opisów modeli,
• opracowanie szablonów i wytycznych
dla produktów zdefiniowanych wewnątrz
modeli,
• przeprowadzenie przeglądów modeli i
towarzyszących im: produktów, szablonów, wytycznych,
• ewentualną rewizję powyższych elementów.
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Opis modelów cyklu życia testów zawiera
m.in.: strategię, fazy cyklu życia testów,
kryteria wejściowe, wyjściowe oraz czynności dla każdej fazy, odpowiedzialność,
produkty i kamienie milowe.
Produktami testów są najczęściej: plan
testów dla danego poziomu testów, główny plan testów, specyfikacje: projektu
testów, przypadku testowego, procedury testowej, log testowy oraz raporty
– podsumowujący (test summary report
według IEEE 829), czy ewaluacyjny (tzn.
oceniający działania testerskie).
Ustalenie kryteriów dopasowania i wytycznych [Veen09] (ang. Establish tailoring criteria and guidelines) umożliwia
wskazanie, jak standardowe procesy
testowe i ich atuty przekładają się na
dopasowane procesy testowe. Ponadto
określa obowiązkowe wymagania, które muszą spełnione przez takie procesy, opcje wymagające przeanalizowane
oraz procedury dokumentowania dopasowanych procesów. Jest to osiągane w
kilku krokach:
• określenie kryteriów wyboru i procedur
dla dopasowania organizacyjnego zbioru
standardowych procesów testowych,
• określenie standardów dokumentowania dopasowanych procesów testowych,

•określenie procedur zatwierdzenia rezygnacji z wymagań odnośnie organizacyjnego zbioru standardowych procesów
testowych,
• udokumentowanie wytycznych dopasowania dla organizacyjnego zbioru standardowych procesów testowych,
• przeprowadzenie przeglądu wytycznych
dopasowania,
• ewentualną rewizję tych wytycznych.
Działania dopasowujące mogą dotyczyć:
modyfikacji modelu cyklu życia testów,
łączenia elementów różnych modeli, a
także – modyfikacji, zamianie, czy usuwaniu elementów procesu testowego.
Ustalenie bazy danych procesu testowego organizacji [Veen09] (ang. Establish
the organization’s test process database)
ma kilka produktów: definicja wspólnego
zbioru procesu testowego i danych produktu dla standardowego procesu testowego organizacji, repozytorium i sama
baza danych.
Natomiast podpraktyki w tej specyficznej
praktyki rozpoczynają się od ustalenia
bazy danych procesu testowego w celu
przechowywania i udostępniania danych
na temat procesu testowego oraz produktów pracy. Dane obejmują wersje bieżące oraz oszacowania procesu testowego
i jego wyników (koszty, wysiłek), pomiary
jakościowe, pokrycie przeglądów i testów, pomiary niezawodności.

• umieszczanie pozycji w bibliotece i katalogowanie ich,
• uczynienie pozycji dostępnymi dla projektów,
• okresowy przegląd użycia każdej pozycji i użycie wyników do zaplanowania
prac utrzymaniowych składników biblioteki,
• ewentualna rewizja całej biblioteki.
W bibliotece aktywów procesu testowego organizacji mogą być przechowywane: strategia i polityka testów, opis procesów testowych, procedury, szablony,
najlepsze praktyki, plan testów, materiały
szkoleniowe, raporty z ewaluacji i wiele
innych.
Ustalenie standardów środowiska pracy
[Veen09] (ang. Establish work environment standards) to powołanie do życia
standardów, które rozciągają się na:
procedury operowania, bezpieczeństwa
środowisk pracy, standardowy sprzęt i
oprogramowanie stacji roboczych, standardowe zainstalowane aplikacje. Buduje się to poprzez:
• ewaluację komercyjnych standardów
środowisk pracy dla potrzeb organizacji,
• adaptację istniejących standardów środowisk pracy lub rozwijanie nowych w
celu pokrycia luk powstających po analizie celów oraz potrzeb procesu testowego organizacji.

Następnie dane te są wprowadzane do
bazy i sprawdzane pod katem integralności. Ostatecznie baza jest zarządzana i
kontrolowana.

3. Integracja modeli cyklu życia testów z modelami rozwoju
oprogramowania

Ustalenie biblioteki atutów procesu testowego organizacji [Veen09] (ang. Establish the organization’s test process
asset library) polega na przygotowani takiej biblioteki wraz z odpowiednimi w niej
pozycjami. Czynności tego procesu to:

Utworzenie funkcji testerskich dla testerów [Veen09] obejmuje specyficzne praktyki, takie jak: ustalenie zintegrowanych
modeli cyklu życia, przeglądanie tych
modeli, uzyskanie porozumienia co do
ról testowych w tytułowych modelach.

• zaprojektowanie i wdrożenie biblioteki
atutów procesu testowego organizacji
razem z jej strukturą i wspierającym środowiskiem,

Ustalenie zintegrowanych modeli cyklu
życia [Veen09] (ang. Establish integrated
lifecycle models) umożliwia przygotowanie opisu modeli za pomocą następujących czynności:

• określenie kryteriów zamieszczania danej pozycji w bibliotece,
• określenie procedur przechowywania i
uzyskiwania pozycji,

• synchronizacja faz modeli cyklu życia z
fazami cyklu życia rozwoju oprogramowania
• zapewnienie testowania we wczesnych

Zarządzanie
fazach rozwoju oprogramowania,
• zdefiniowanie wzajemnych zależności
pomiędzy testowaniem a rozwojem oprogramowania, oraz między produktami
pracy i kamieni milowych testowania i
rozwoju oprogramowania,
• udokumentowanie opisów zintegrowanych modeli cyklu życia,
• ewentualna rewizja tych opisów.
Przegląd zintegrowanych modeli cyklu
życia [Veen09] (ang. Review integrated
lifecycle models) polega na utworzeniu
dziennika przeglądu poprzez zorganizowanie przeglądów modeli w grupie
uczestników w celu zapewnienia zrozumienia roli testowania w rozwoju oprogramowania.
Uzyskanie porozumienia co do ról testowych w zintegrowanych modelach cyklu
życia [Veen09] (ang. Obtain commitment
on the role of testing within the integrated
lifecycle models) to nie tylko uzyskanie
takiego porozumienia, ale również wymagań co do ról. W celu należy:
• zidentyfikować potrzebne wsparcie i
negocjować zobowiązania z odpowiednimi uczestnikami (testerzy, kierownicy testów, czasami kierownicy projektów oraz
liniowi),

starszym kierownictwem.

4. Ustalenie nadrzędnego planu testów
Ustalenie nadrzędnego, głównego planu
testów [Veen09] ma na celu uzyskanie
formalnego zapisu podejścia testowego
dla wszystkich poziomów testów i całej
fazy planowania testów. Specyficzne
praktyki, które można tu wyróżnić to:
wykonanie oszacowania ryzyka produktowego, ustalenie podejścia testowego,
ustalenie ocen testów, definiowanie organizacji, rozwinięcie nadrzędnego planu testów, uzyskanie zobowiązań co do
nadrzędnego planu testów.

Wykonanie oszacowania ryzyka produktowego [Veen09] (ang. Perform product
risk assessment) umożliwia opracowanie
listy ryzyk wraz z kategorią i priorytetem
każdego z ryzyk. Wykonanie oszacowania ryzyka produktowego realizuje się w
następujących krokach:
• identyfikacja i wybór uczestników, którzy są potrzebni do wniesienia wkładu do
oszacowania ryzyk produktowych,
• identyfikacja ryzyk produktowych,

• udokumentować wszystkie zobowiązania,

• udokumentowanie kontekstu (operacje
wykonywane przez produkt, jego przeznaczenie i użytkownicy) i konsekwencji
ryzyk,

• przejrzeć i uzgodnić zobowiązania ze

• identyfikacja uczestników związanych z

każdym ryzykiem,
• przegląd zidentyfikowanych ryzyk
względem przyporządkowanych testów,
• analiza zidentyfikowanych ryzyk z użyciem wcześniej zdefiniowanych parametrów, takich jak prawdopodobieństwo i
wpływ,
• grupowanie ryzyk w kategorie,
• priorytetyzacja ryzyk w celu wyznaczenia kolejności ich likwidacji,
• przegląd i uzyskanie zgody uczestników
na temat parametrów ryzyk,
• ewentualna rewizja ryzyk produktowych.
Ustalenie podejścia testowego [Veen09]
(ang. Establish the test approach), to nie
tylko jego utworzenie, ale także inne produkty pracy w postaci: listy pozycji oraz
właściwości podlegających i niepodlegających testowaniu, zidentyfikowanego
zbioru poziomów testów, tabeli alokacji
pozycji, właściwości i ryzyk produktowych do poziomów testów, kryteriów
wejściowych i wyjściowych dla każdego
poziomu testów. Czynności zmierzające
do osiągnięcia powyższych produktów
opisane są bardziej szczegółowo przez
podpraktyki procesu ustalania podejścia
testowego:
• identyfikacja i udokumentowanie pozycji oraz właściwości, które będą i nie
będą testowane na podstawie ryzyk pro-
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duktowych,
• identyfikacja poziomów testów niezbędnych do likwidacji ryzyk,
• alokacja pozycji, właściwości i ryzyk do
poziomów testów,
• wybór technik projektowania testów potrzebnym różnym poziomom testów,
• zdefiniowanie podejścia do przeglądu
produktów pracy testerskiej,
• zdefiniowania podejścia retestów i testów regresywnych,
• identyfikacja potrzebnych narzędzi testowych,
• identyfikacja znaczących ograniczeń
podejścia testowego,
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projektami, zapewnienia jakości, zarządzania konfiguracją i obejmuje:
• określenie ról testowych na poszczególnych poziomach testów dla zapewnienia spójności tych poziomów,
• zdefiniowanie osób odpowiedzialnych
za wymienione role testowe, produkty,
procesy,
• zdefiniowanie struktury organizacyjnej i
komunikacyjnej.
Rozwinięcie głównego planu testów
[Veen09] (ang. Develop the master test
plan) zakłada przeprowadzenie szeregu
operacji i wykorzystanie standardu IEEE829:
• ustalenie nadrzędnego harmonogramu
testów dla poszczególnych poziomów testów na podstawie ocen testów i wybranego modelu cyklu życia,

• zdefiniowanie zbioru kryteriów wejściowych i wyjściowych związanych z procesem testowym i jakości produktu dla
każdego poziomu testów,

• powiązanie harmonogramu nadrzędnego planu testów z harmonogramem
projektu,

• dopasowanie podejścia testowego do
strategii oraz identyfikację niezgodności
między nimi,

• zaplanowanie zasobów ludzkich z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami do
wykonania testów,

• przegląd podejścia z udziałowcami,

• zaplanowanie zaangażowania udziałowców,

• ewentualna jego rewizja.
Ustalenie ocen testów [Veen09] (ang.
Establish test estimates)
umożliwia
określenie: struktury podziału pracy, modeli cyklu życia testów, ocen kosztów i
nakładów. Oceny są wykorzystywane
przy omawianiu podejścia testowego i
czynności planistycznych. Utworzenie
struktury podziału pracy na podstawie
podejścia testowego definiuje zakres
oceny testów. Model cyklu życia ma zastosowanie przy planowaniu nakładów.
Kolejnymi etapami są:
• ocena kosztów i nakładów dla produktów pracy oraz zadań testowych uzyskiwana na bazie metryk testów zawartych
w bazie danych procesu testowego,
• odniesienie powyższych ocen do estymacji całkowitych kosztów i nakładów
projektowych.
Zdefiniowanie organizacji [Veen09] (ang.
Define the organization) polega na opisaniu tej organizacji w odniesieniu nie tylko
do procesów testowych, ale także do:
rozwoju oprogramowania, zarządzania

• identyfikacja, analiza i udokumentowanie ryzyk projektowych związanych z testowaniem,
• ustalenie i utrzymanie głównego planu
testów.
Elementami głównego planu testów są:
identyfikator, wprowadzenie, organizacja
i role, odstępstwa od strategii testów, pozycje i właściwości (cechy) podlegające
i nie podlegające testowaniu, poziomy
oraz typy testów, podejście testowe dla
każdego poziomu testów, kryteria wejściowe i wyjściowe dla każdego poziomu
testów, kamienie milowe i produkty pracy,
cykl życia oraz zadania testów, potrzeby
środowiskowe, potrzeby osobowe i szkoleniowe, zaangażowani udziałowcy, ocena testów, harmonogram nadrzędnego
tego planu, ryzyka projektowe.
Uzyskanie zobowiązań co do głównego
planu testów [Veen09] (ang. Obtain commitment to the master test plan) oprócz
zwyczajowego udokumentowania tych
zobowiązań oraz wymagań do nich zakłada również utworzenie dziennika

przeglądu planu, czy zrewidowanej jego
wersji. Podpraktyki przedstawiają sposób uzyskania wymienionych produktów
pracy:
• zorganizowanie przeglądów z uczestnikami w celu zrozumienia przez nich zobowiązań testowych,
• dyskusję różnic między ocenami a dostępnymi zasobami i porozumienie w tej
kwestii,
• określenie potrzebnego wsparcia i negocjacje zobowiązań z uczestnikami,
• udokumentowanie zobowiązań,
• ewentualny przegląd zobowiązań ze
starszym kierownictwem.

5. Podsumowanie
Poruszany w modelu TMMi wymóg integracji modeli cyklu życia rozwoju oprogramowania z ich odpowiednikami w
dziedzinie testów można obserwować na
przykład w projektach badawczych, gdzie
projektowane są nowe rozwiązania systemowe. Można wtedy wcześniej zacząć
projektowanie testów dla komponentów
systemu, co jest zadaniem trudnym, ponieważ system jest nie tylko nowością,
ale często nie jest początkowo dokładnie
zdefiniowany. Po zaprojektowaniu testów
z reguły występuje ich wykonywanie,
które może się również wcześniej rozpocząć gdy są dostępne wersje nieoficjalne
systemu.
Model TMMi w części dotyczącej cyklu
życia i integracji testów obejmuje również
wymóg zarządzania atutami i produktami
powstającymi w procesach testowych.
Rozwiązań jest wiele, w projekcie rozproszonym wspólny serwer może służyć nie
tylko do instalacji aplikacji zarządzającej
pracą programistów, ale również być
miejscem, w którym umieszcza się wyniki pracy testerów. Wyniki te mogą być
w sposób zaawansowany rozplanowane
w narzędziach zarządzania testami, które przechowują nie tylko listy testów, czy
logi z ich przebiegu, ale również dokumentację w postaci raportów z testów.

Literatura
[Veen09] Veenendaal E. i inni, „Test Maturity Model Integration (TMMi). Version
2.0”, TMMi® Foundation 2009.
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Zrozumieć Zwinność
Punktem zwrotnym w historii, który
zmienił wizerunek metodologii zwinnej
uprzednio uważanej za ekstrawagancję,
czy wręcz skrajną fantazję, był komiks
Scotta Adamsa „Dilbert”1 o zwinności
(ang. Agility). Z każdym rokiem koncepcje zwinne stawały się coraz mocniej zakorzenione w głównym nurcie biznesu, a
dziś są szeroko spotykane i akceptowane na rynku nowoczesnych technologii.
Oprócz wyrwania agile z krainy skrajno-

Autor: Jutta Eckstein

ści, Adams wytyka typowe nieporozumienia, przerośnięte oczekiwania i nad
wyraz dziwne interpretacje, które nawet
teraz są mylnie uważane za tożsame z
podejściem zwinnym.

zmianę w podejściu – to zespół projektowy musi realizować proces wytwarzania
oprogramowania tak, aby jak najlepiej
zaspokajał ich potrzeby.

Zwinność usamodzielniła się jako system wartości zdefiniowanych w Manifeście Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania2 (ang. Agile Manifesto). Jest
on oparty na dwunastu zasadach stworzonych w celu zapewnienia wspomnianego systemu wartości3. Pokazuje, że
programowanie zwinne to nie tylko jedna metodologia, jak np. Programowania
ekstremalne 4 (ang. eXtreme Programming, XP) czy też Scrum5.

Główne wartości - pary twierdzeń

Pierwsza z wartości w manifeście jasno
stwierdza: „Ludzie i ich wzajemne interakcje ponad procesami i narzędziami”.
Procesy, do których odnosi się pierwsza wartość zawierają w sobie również
procesy zwinne, a to z kolei implikuje

Wartości wyrażone w Manifeście znajdują
zastosowanie we wszystkich projektach
zwinnych, pozostając nadrzędnymi w
stosunku do wytycznych dla poszczególnych metodologii. Sednem Manifestu są
cztery zdania, w których przeciwstawiane są sobie dwa człony. Każdy z osobna
stanowi wartościową wskazówkę, ale
kolejność nie pozostaje bez znaczenia.
Zabieg jest celowy i jasno wskazuje, co
brać pod uwagę w pierwszej kolejności.
Pierwszy człon jest zawsze ważniejszy
niż drugi, który jest ważny tylko wtedy,
gdy wspiera ten pierwszy.
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Zarządzanie
• Para #1: „Ludzie i interakcje między
nimi ponad procesami i narzędziami” –
podkreśla nadrzędną ideę, że to właśnie
ludzie zajmujący się projektem i to w jaki
sposób współpracują, determinują jego
powodzenie lub porażkę. Manifest wcale
nie dewaluuje procesów i narzędzi (wtedy wcale nie mówiłoby się o procesach,
a społeczność agile nie stworzyłaby narzędzi takich jak Framework dla testów
jednostkowych, narzędzi do zarządzania
konfiguracją i integracją, oraz wielu innych), ale podkreśla fakt, że jeżeli ludzie
nie pracują razem, jako zespół, to nawet
najlepsze narzędzia i procesy nie są w
stanie zapewnić sukcesu projektu.
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• Para #2: „Działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentacją”
– jest prawdopodobnie najczęściej źle
rozumianym ze wszystkich czterech par
twierdzeń. Ludzie nie będący zaznajomieni ze zwinną metodologią wytwarzania oprogramowania mogą omyłkowo
sądzić, że nie jest wymagana żadna dokumentacja, czy wręcz jest zabroniona.
Nic bardziej mylnego. W ten sam sposób, w jaki procesy i narzędzia odgrywają ważną rolę w pomyślności projektu,
należy rozumieć potrzebę dokumentacji.
To zestawienie wartości kładzie nacisk
na fakt, że to poprawnie działające oprogramowanie jest kluczowym czynnikiem
przesądzającym o sukcesie. Dokumentacja może okazać się niezbędna by
wspierać lub pozwolić zrozumieć działanie oprogramowania, ale nie może stanowić wartości samej w sobie.
• Para #3: „Współpraca z klientem ponad negocjacje warunków kontraktu” –

kładzie nacisk na to, że samo zawarcie
umowy nie może zastąpić budowania
dobrych relacji z klientem. Aby dostarczyć satysfakcjonujący produkt należy
angażować klienta możliwie regularnie
podczas procesu jego wytwarzania.
• Para #4: „Reagowanie na zmiany ponad trzymaniem się planu” – ukazuje
wagę sprawnego reagowania na zmiany
(szczególnie w kwestii wymagań), zamiast kurczowego trzymania się planu,
który może być już dawno nieaktualny lub
niewłaściwy. Należy przyjąć, iż zarówno
klient, jak i zespół projektowy będą się
uczyć w miarę postępu zaawansowania
prac. Trzeba skorzystać z tej wiedzy i
uwzględnić ją w procesie planowania
nakładów pracy. Jeżeli produkt zostanie
przedstawiony klientowi jako gotowy, bez
konsultacji i bez wczesnego rozpoznania
potrzebnych zmian, to niestety, pomimo
całej zdobytej w czasie jego wytwarzania
wiedzy, projekt zakończy się niepowodzeniem; nawet gdy spełnione zostaną
warunki umowy.
Zwinny system wartości łączy w sobie
pracę skupioną w jednym miejscu z pracą wykonywaną zdalnie, bądź w rozproszeniu. W dalszej części opracowania
zostanie przeanalizowany wpływ zastosowania zasad agile na projekty globalnie rozproszone.

Podejście systematyczne
Wytwarzanie oprogramowania w metodologii zwinnej promuje podejście systematyczne wspierane przez zamkniętą

pętlę sprzężenia zwrotnego, na którą
składają się takie elementy jak: planowanie, wykonanie, inspekcje (lub analiza) i
adaptacja w następujących krokach:
• Planowanie: planować należy zadania,
które będą wykonane w najbliższej przyszłości (po uprzednim podziale całości
projektu na mniejsze kawałki stanowiące
odrębne, dostarczalne funkcjonalności –
kolejne zadania). Najczęściej będzie to
planowanie krótkoterminowe, skupione
na kolejnych iteracjach, ale równie dobrze może być to planowanie długoterminowe, jak na przykład następna wersja.
• Wykonanie: wykonać zadania zaplanowane dla pierwszej iteracji według priorytetów.
• Inspekcje:
trzeba przeanalizować
realizację zadań zaplanowanych dla
pierwszej iteracji. Czy wszystko poszło
zgodnie z planem? Czy był zastosowany
specjalny proces, który się sprawdził i nadaje się do wykorzystania w przyszłości?
Czy też proces zawiódł i wymaga dostrojenia i optymalizacji na przyszłość?
• Adaptacja: należy określić rodzaj wymaganych modyfikacji i usprawnień
wynikających z inspekcji, a następnie
wprowadzić je w życie w następnej iteracji zgodnie z potrzebami zespołu.
Ostatni z czterech kroków iteracji zapewnia dane wejściowe dla pierwszego kroku następnej rundy, i tak dalej.

Zarządzanie
Redukcja ryzyka
Celem projektu zwinnego jest nie tylko
dostarczenie produktu przed jego końcem (przed ostatecznym terminem zapisanym w umowie), ale także wczesne
i regularne dostarczenia pośrednie. W
tym celu dokonuje się podziału projektu
na cykle wytwarzania oprogramowania.
Dłuższy cykl, którego efektem jest powstanie sporej części funkcjonalności
(ang. feature pack) nazywamy wersją
(ang. release). Wewnątrz niego wydziela
się krótsze cykle, mające na celu lepszą
organizację pracy nad mniejszymi kawałkami funkcjonalności. Takie krótszy
cykle nazywamy iteracjam6. Zarówno
wersja, jak i iteracja prowadzą do dostarczenia lub do potencjalnie gotowego
produktu.
Cechą wytwarzania oprogramowania
w metodologii zwinnej, której nie da się
przecenić, jest redukcja ryzyka poprzez
uwidocznienie napotkanych problemów
i transparentność. Dzięki zastosowaniu
iteracyjnego modelu pracy, regularnym
otrzymywaniu wsparcia od klienta oraz
wyników testów, dzięki namacalnemu
postępowi otrzymujemy rzetelne informacje na temat aktualnego stanu projektu. Mając taką wiedzę, możliwe jest podejmowanie decyzji odnośnie kolejnych
dostarczeń oraz wymaganych akcji. Na
przykład, jeżeli mamy do czynienia z
systemem, który nie spełnia wymagań
klienta lub spełnia je częściowo, to mamy
możliwość skierowania go na właściwy
tor. Przewaga, jaką daje agile, zawarta
jest w czasie reakcji na potencjalne ryzyko. Projekt można zatrzymać zanim cały
budżet zostanie wydany.

Mit produktywności
Kolejnym powszechnym, a jakże mylnym, przekonaniem jest to, że poprzez
samo zastosowanie podejścia zwinnego
produktywność zespołu projektowego
wzrośnie w sposób znaczący w porównaniu do innych metodyk pracy. Może
się tak okazać, ale nie zawsze jest to
regułą. Agile zaleca częste dostarczenia
– często, to znaczy w iteracjach trwających od jednego do czterech tygodni.
Jednak z drugiej strony system pracy
jest często narzucany przez klienta i jego
ocenę użyteczności produktu. Zatem zastosowanie krótkich, powiedzmy dwutygodniowych, iteracji pozwala zapewnić
maksymalną biznesową wartość dodaną
dla klienta.

Ponadto, podążając za wytycznymi metodologii zwinnych można przekonać
klienta (np. zaawansowaniem prac) do
szybszego wydania produktu na rynek,
a tym samym zyskania przewagi nad
konkurencją. Jednakże nie oznacza to
koniecznie, że projekt jako całość został
skończony, ale że wszystkie wymagania
zostały zaimplementowane wcześniej.

Więcej niż dobre praktyki
Metodologia zwinna to coś więcej, niż tylko zbiór dobrych praktyk. Często słyszy
się, że ludzie mylą poszczególne praktyki z byciem zwinnym. Praktyki, takie
jak programowanie parami czy programowanie sterowane testami (ang. TestDriven Development) są świetnymi sposobami zachowania zwinnego systemu
wartości, ale jednocześnie same w sobie
nie stanowią tego systemu. Przykładem
może być tutaj zastosowanie programowania parami w kaskadowym (liniowym)
modelu wytwarzania oprogramowania.

Ani chaotyczny, ani niezdyscyplinowany

manager dyktuje sposób postępowania
i „innowacyjny” – taki jak Lean Jidoka8,
oparty na zaufaniu, szacunku, motywacji
i wierze w zdolność ludzi to ulepszania
procesu, w którym sami pracują9.
Ulepszanie procesu, to nic innego jak
zmiana początkowego planu i przygotowanie go na przyszłe zmiany wraz ze
wzrostem nabytego doświadczenia i postępem w projekcie.
Zgoda na przedruk Dorset House Publishing (www.dorsethouse.com), z “Agile
Software Development with Distributed
Teams: Staying Agile in a Global World”
(ISBN: 978-0-932633-71-2), strony. 1622. Copyright (c) 2010 by Jutta Eckstein
(www.jeckstein.com). Wszelkie prawa
zastrzeżone.

1 S. Adams, Dilbert (http://www.dilbert.
com).
2 Agile Manifesto online: http://agilemanifesto.org. Analiza Agile Manifesto,
A. Cockburn’s Agile Software Development: The Cooperative Game, 2nd ed.
(Boston: Addison-Wesley, 2006).

Wielu uważa, że metodologia zwinna
jest podejściem niezdyscyplinowanym.
Inni sądzą, że to podejście doraźne (ang.
ad-hoc) nie wymagające planowania, takie w którym ludzie działają niezależnie,
według własnego widzimisię. Czasem
termin „agile” używany jest do tłumaczenia niewystarczającego przygotowania
projektu lub jego braku. Gdy wyznaczona osoba mająca poprowadzić warsztaty lub prezentację nie przygotuje się
należycie, to jej podejście będzie doraźne. Osoba taka może próbować wmawiać innym, że to właśnie jest podejście
zwinne, i że nie wymaga przygotowania
i planowania – jest to nieprawda. Może
się okazać wręcz odwrotnie i wymagany
nakład przygotowań i planowania będzie
faktycznie większy, niż w modelu kaskadowym. Jak twierdzi Lise Hvatum7, „Agile jest wysoce zdyscyplinowane i o wiele
trudniejsze, a także wymaga większej
dojrzałości, niż model kaskadowy”,

3 Inne moje przemyślenia o wytwarzaniu
zwinnym w złożonych projektach: Agile Software Development in the Large:
Diving Into the Deep (New York: Dorset
House Publishing, 2004).

Rzeczywistość jest taka, że zwinność
wymaga planowania i chętnie idzie z
nim w parze z jednym zastrzeżeniem: to
nie plan jest celem samym w sobie, ale
czynność planowania jest niezbędna.
Jakobsen stawia naprzeciw siebie dwa
poglądy na zarządzanie: „stary” – reprezentowany np. przez Tayloryzm, gdzie

8 Lean Jidoka wymaga od wszystkich
członków zespołu, by byli odpowiedzialni za doskonalenie procesu (natychmiastowo), jak tylko obniża się jakość
produktu.

4 Extreme Programming, http://c2.com/
cgi/wiki?ExtremeProgramming
Roadmap.
5 Scrum, http://www.controlchaos.com i
http://www.scrumalliance.org.
6 W Scrum, “iteracja” jest nazywana
“sprintem.” Osobiście nie lubię tego pojęcia, ponieważ kojarzy się z szalonym,
bezwarunkowym wysiłkiem. Iteracje powinny obejmować odpowiednie środki,
aby zespoły nie były zmuszane do wyścigu.
7 L.B. Hvatum, komunikacja personalna.

9 C.R. Jakobsen, komunikacja personalna.
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Jakość w projekcie

Szycie na miarę!
Konieczność adaptacji
modeli procesów w
projekcie informatycznym.
Czy potrzebne są nam modele procesów? (cz.2)
basic
intermediate
advanced
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„Tajemnicą, ku której dążył, była prostota,
harmonijna prostota, zaskakująca bardziej
niż najbardziej skomplikowana magia”.
Władimir Nabokow
„Obrona Łużyna”

Wstęp
W dotychczasowych publikacjach w ramach cyklu „jakość w projekcie” starałem
się, między innymi, przekazać, iż skupienie się na zarządzaniu procesem i czynnościami dość mocno zazębia się z jakością
produktu i bardzo często ogranicza ryzyko

powstania produktu złej jakości.

Czwarty wymiar trójkąta ograniczeń
Dobrze zdefiniowany proces zwiększa
prawdopodobieństwo, iż projekt zostanie
ukończony, a korzyści będą większe od
poniesionych kosztów.
Alistair Cockburn [16] traktuje proces jako
czwarty wymiar tradycyjnego trójkąta
ograniczeń, w którym zdefiniowane czas,
koszt i zakres projektu wydają się być
nierozerwalnie zależne od siebie i jedno-

Jakość w projekcie
znacznie pozycjonują projekt.
Czwarty wymiar trójkąta ograniczeń, proces, jest często traktowany jak magia,
która w cudowny sposób pozwala na
osiągniecie początkowo niemożliwego
rezultatu.
Odpowiednio dobrany proces pozwala
nie tylko na zwiększenie zakresu projektu, ale właśnie na osiąganie wyższej
jakości końcowego produktu, nie pociągając za sobą zmiany kosztów czy
harmonogramu.
Niestety, powyższa zasada ma też odwrotne zastosowanie. Niejednokrotnie
ciekawe, pożądane przez rynek projekty
zakończyły się niepowodzeniem, gdyż źle
dobrany proces znacznie ograniczał komunikację wewnątrz-projektową, podejmowanie szybkich i koniecznych decyzji,
potencjał zespołów wytwórczych, optymalne wykorzystanie zasobów itp.
Czasami, mimo, że projekt zakończył się
sukcesem, każdemu z nas zdarzyło się
choć raz powiedzieć: „dokonaliśmy tego,
dokonaliśmy pomimo narzuconego, ograniczającego nasz potencjał procesu” [17].
Dzieje się tak dlatego, iż organizacje,
szczególnie te, które prowadzą setki
równoległych projektów wymagają, aby
poszczególne zespoły prowadziły projekty wg tej samej metodyki. Dla koordynatorów projektów, zwłaszcza tych zarządzających portfelem projektów, jest to
sytuacja najwygodniejsza. Daje im błędne
i iluzoryczne poczucie możliwości obiektywnego śledzenia postępów projektów,
porównania efektywności poszczególnych
zespołów projektowych i oceny menedżerów projektów.

Jedyny, idealny przepis nie istnieje...
Osoby odpowiedzialne za procesy NPI
(New Product Introduction) w organizacjach, zwykle przez wiele lat pielęgnują
i „ulepszają” ciężkie, o dużym zakresie,
metodyki wytwórcze oprogramowania. Historycznie i koncepcyjnie zaczerpnięte są
one z procesów produkcyjnych hardware’u. Poszukują oni, dużymi nakładami
finansowymi, uniwersalnego przepisu na
wytwarzanie oprogramowania opartego
(niestety) dodatkowo na modelu kaskadowym, czy też niewiele się od niego różniącego.
Przez długi czas panowało (a w wielu miejscach jeszcze panuje) przekonanie, że im

„cięższa”, sprawdzona już w poprzednich
projektach metodologia, trzymanie się
zdefiniowanych w początkowej fazie projektu (np. dwuletniego) wymagań i planu,
tym większa szansa na odniesienie sukcesu (wytworzenia pożądanego przez
rynek oprogramowania o zadowalającym
poziomie jakości). Jedynym zagrożeniem
ma być wzrost kosztów, które musimy notorycznie śledzić. Prowadzenie projektów
wg tej samej metodologii w całej organizacji daje też „komfort” pracy kierownikom
projektów, których rola sprowadza się do
roli tzw. skutecznych egzekutorów planów,
uzgodnionych uprzednio z przełożonymi.
Brak chęci usprawniania metodologii,
dynamicznego i elastycznego zrównoleglania prac w ramach podzespołów projektowych czy też pomijania nieistotnych
i niepotrzebnych produktów pracy bierze
się głównie ze strachu przed dokładaniem
ryzyka do projektu w jego fazie wytwórczej. Bardzo bezpieczne jest, z punktu
widzenia sukcesu osobistego kierownika projektu, wykazanie, że wytworzono
(nawet kaskadowo) wszystkie pośrednie
produkty pracy, użyto identycznej, jak to
zaplanowano na początku projektu, technologii i osiągnięto wszystkie kamienie
milowe. Jeśli w takim przypadku wynik
projektu jest odrzucony przez zespoły
zapewniania jakości czy też rynek, gdyż
przyjęte rozwiązanie nie spełnia wymagań
wydajnościowych lub nie realizuje potrzeb
klienta czy użytkownika, bardzo łatwo jest
wykazać, że winne są nieprecyzyjne wymagania, konkurencja, błędnie wybrany
w fazie planowania protokół komunikacyjny... . Można powiedzieć też, że „rynek po
prostu się zmienił, ale któż to mógł przewidzieć, sytuacja jest tak dynamiczna a my
nie jesteśmy jasnowidzami”... .
Otóż nic bardziej błędnego! Zastosowanie
metodologii, która sprawdziła się w projekcie X, prowadzonym przez menedżera Y
dysponującego zespołem ZZZ w okresie
T, na rynku R, kulturze K i rozproszeniu R
wcale nie gwarantuje sukcesu w projekcie
o konfiguracji X1, Y1, ZZZ1, T1, K1, R1.
Co więcej, nie gwarantuje też sukcesu,
gdy tylko jeden z tych zmiennych czynników będzie różny od „oryginalnego”.
Ten sam zespół często nie byłby w stanie
przeprowadzić tego samego projektu z
sukcesem, używając podobnej metodologii ale np. dla innego klienta o innym
poziomie zaangażowania i współpracy.
Kurczowe trzymanie się zdefiniowanych
na początku procesu i wymagań, brak
sprzężenia zwrotnego z rynkiem, klientem i użytkownikiem, inercja na zmiany

technologii a przede wszystkim na zmienność i wrażliwość czynnika ludzkiego to
kluczowe źródła problemów. Organizacje
te, co prawda, wytwarzają oprogramowanie odnoszące sukces na rynku, ale
jednocześnie charakteryzują się wysokim
odsetkiem zamykanych, nikomu już niepotrzebnych projektów, bardzo wysokimi
kosztami i poziomem frustracji swoich
pracowników, wierzących w sukces, ale
których potencjał został źle wykorzystany,
ograniczany przez zbyt ciężką metodologię i brak iteracyjnego wytwarzania.
Na tego typu działanie nie mogą sobie
pozwolić organizacje mniejsze, uboższe,
dla których często jedyny projekt, który z
najwyższym wysiłkiem prowadzą, może
dopiero stanowić furtkę do ogromnego
rozwoju, znalezienia strategicznego inwestora czy też otwarcia nowych rynków i
możliwości. Nie mogą sobie również na to
pozwolić organizacje działające na rynku
wysokich, szybko rozwijających się technologii, wytwarzających dla klientów prowadzących działalność w dynamicznych
dziedzinach o wysokim stopniu zmieniających się wymagań, prawa, usług itp.
To pozornie „bezpieczne” wytwarzanie
oprogramowania staje się przeżytkiem i w
sposób naturalny jest wypierane przez rynek poprzez przegraną firm, którym tylko
wydaje się, że wydane pieniądze na utrzymanie, respektowanie i egzekwowanie
uzgodnionego, zunifikowanego procesu
zapewni im sukces.

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

Zysk efektywności okupiony tolerancją na niepewność
Gdzie należy szukać źródeł wzrostu efektywności zespołów projektowych przy jednoczesnym „zmniejszeniu” widocznych
nakładów i wysiłków koniecznych na zarządzanie nimi?
Otóż wzrost efektywności można uzyskać
jedynie zwiększoną tolerancją na tzw.
„niepewność chwilową” i niejednoznaczność w projekcie.
Cockburn, w [14] zamieszcza użyteczny
wykres, który bardzo prosto konkluduje
powyższe rozważania.
Akceptowana tolerancja na poziom niepewności oznacza, jaki poziom niewiedzy
w danej chwili są w stanie tolerować ludzie w danym projekcie, aby efektywnie
(czy tez właśnie z większą efektywnością)
kontynuować przydzielone im prace. Im
większy jest akceptowalny poziom tolerancji, tym większy do uzyskania poziom
zrównoleglania prac poszczególnych podzespołów projektowych oraz (w uproszczeniu) mniejsze nakłady na dokumenta-

cję i komunikację pozawerbalną.
Przy zwiększonej tolerancji na niepewność, można łatwiej implementować i
adaptować metodyki zwinne, wytwarzanie
iteracyjne i przyrostowe.
Niewątpliwie większy poziom niepewności będzie zaakceptowany przez zespoły
o większym doświadczeniu, przewidywalności, elastyczności i umiejętności projektowania bardziej uniwersalnych rozwiązań.

Szycie na miarę... ludzkich możliwości
W części 3 niniejszego cyklu przejdziemy
w pełni do klasyfikacji metodologii wytwórczych, ich zalet i wad oraz dostępnych w
każdej z nich mechanizmów zapewniania
jakości.
Tymczasem, podkreślmy jeszcze raz,
że zwiększony poziom efektywności zespołów uzyskiwany w metodologiach
usprawnionych (a tym samym możliwość
wprowadzenia zmian w organizacji pracy
tych zespołów) zależy od wielu czynników
ludzkich. takich jak wspomniana już tolerancja na niepewność oraz zdolność do
komunikacji (głównie werbalnej), wspólne
doświadczenie, zaufanie, poczucie odpowiedzialności, preferencje w stosowaniu
odpowiednich technik i metod programowania, specyfika i dostępność klienta,
znajomość dziedziny przedmiotu projektu,
umiejętność czytania „między wierszami”,
wzajemne zrozumienie i wspieranie.
Otóż, nietrudno udowodnić, iż pomimo, że
klasyfikowanie zespołów projektowych wg

powyższych kryteriów pozwala je podzielić na kilka skończonych podzbiorów, to
jednocześnie pozwala też stwierdzić, że
każdy z nich jest unikatowy.
Dlatego też przed przystąpieniem do
realizacji projektu należy bardzo mocno skupić się, pierwotnie – na wybraniu, a następnie – na adaptacji odpowiedniej metodologii na indywidualne
potrzeby zespołu, jakim dysponujemy i
zadania, jakie mamy przeprowadzić (w
danym miejscu i czasie).
Często zdarza się, iż kierownicy projektów
zbyt wcześnie bardzo mocno naciskają
na rozpoczęcie prac techniczno projektowych. Jest to tylko pozorna i bardzo szkodliwa oszczędność. Znane powiedzenie
przypisywane pisarzom takim jak Blaise
Pascal i T. S. Eliot brzmi:
„Gdybym miał więcej czasu, napisałbym
Ci krótszy list”.
Powinniśmy zatem rozpocząć od oceny,
jaką efektywność zespołu można uzyskać
w danej sytuacji projektując wraz z nim
proste, lubiane i akceptowalne „zasady
gry”. Bardzo ważne jest też zaplanowanie
tzw. zakresu metodologii, czyli określenia
które czynności i działania są mniej lub
bardziej przez nią formalizowane, a w
ramach których pozostawiamy członkom
zespołów zupełną swobodę.

Uszyte na miarę... jest chętniej
noszone! Miary odpowiednio
dobranej metodologii
Kluczem do sukcesu jest, cytowana na
początku, poszukiwana harmonia i pro-
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stota. Dla zespołu oznacza to głównie
tyle, że żaden z jego członków nie czuje
się przez proces ograniczany a jego wysiłki nie są głupie i nieużyteczne. Każdy
posiada poczucie skupienia wyłącznie na
czynnościach i produktach koniecznych,
aby wygrać grę a następnie (ewentualnie)
móc kontynuować jej kolejną część.
Scott Berkun w [17] podkreśla, że dobry
proces będzie pożądany głównie przez
tych, którym jest on rzeczywiście potrzebny. Jeśli wprowadzasz zmiany w metodologii, miej pewność, że odpowiadają one
na rzeczywiste problemy ludzi czynnie
zaangażowanych w projekt – wtedy nie
powinieneś mieć większych problemów
ze znalezieniem zwolenników do wypróbowania proponowanych zmian, o ile korzyści z wprowadzenia nowej procedury
są realne.
Dobra metodologia i zawarty w niej proces posiadają mechanizmy samo-śledzenia. Dostarcza informacji nie tylko o
tym, w jakim miejscu znajduje się obecnie
projekt, ale także pozwala śledzić, które z
kluczowych czynności metodologii są wykonywane, jaki jest ich stan, rezultat oraz
nastawienie zespołu.

Którą drogę wybrać?
W pewnym sensie wytwarzanie oprogramowania może być porównane do rozgrywki szachowej. Nie ma wątpliwości,
że w grze w szachy, w danej chwili, najważniejsze jest aktualne ustawienie figur
na szachownicy i zagrożenie, czy też problem, który należy rozwiązać. Najważniejszy jest następny ruch.
Jednak wytrawny szachista wie, pamięta i
analizuje wszystkie kroki, które doprowadziły do aktualnego stanu na szachownicy. Jeśli ustawienie jest niekorzystne, w
następnej partii mistrz będzie w naturalny
sposób szukał rozwiązania, aby temu zapobiec. Jeśli natomiast pewna sekwencja
ruchów pozwoliła na uzyskanie chwilowej przewagi, będzie ona zapamiętana,
pielęgnowana i chętnie użyta następnym
razem. Oczywiście mowa tu bardziej o
strategii, typie ataku czy pewnych zasadach obrony, niż o dokładnym powtarzaniu ruchów. Każda partia jest inna, każdy
dzień i przeciwnik jest inny. Jednak im
większe mamy doświadczenie, tym szerszym spektrum potencjalnych rozwiązań
i pomysłów będziemy dysponować w danej sytuacji. Jedno jest pewne, posiadanie
jednej strategii pozwoli nam wygrać tylko
nieliczną ilość bardzo specyficznych partii

i to tylko przy tzw. „korzystnych wiatrach”,
kiedy wszystko układa się po naszej myśli.

bują by wykonać swe zadania.” [14]

Myślę też, iż żaden szachista nie zasiada
do kolejnej partii bez pewnego planu, zamysłu na początek gry. Często analizuje
i zna doświadczenie przeciwnika, swoje
możliwości.
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Przyjęcie planu startowego na wytwarzanie oprogramowania w nowym
projekcie jest o wiele bardzie skomplikowane, niż inicjalna koncepcja na
rozgrywkę szachową. Powodem jest
to, że wytwarzanie oprogramowania
to skończona gra zespołowa!
Cockburn [14] przez lata obserwacji,
analizy i doświadczeń opracował „siedem zasad, które przydają się przy projektowaniu i ocenianiu metodologii:
1.Interaktywna komunikacja twarzą w
twarz to najtańszy i najszybszy sposób
komunikacji.
2.Zbędny ciężar metodologii jest kosztowny.
3.Większe zespoły potrzebują cięższych
metodologii.
4.Większa obrzędowość potrzebna jest
projektom o dużej krytyczności.
5.Zwiększenie informacji zwrotnych i komunikacji zmniejsza potrzebę stosowania pośrednich rezultatów.
6.Dyscyplina, umiejętności i zrozumienie
przeciw procesom, formalizacji i dokumentacji.
7.Efektywność nie jest najważniejsza w
działaniach niebędących wąskim gardłem.”
Celem niniejszego cyklu jest zrozumienie
powyższych zasad i umiejętność ich zastosowania – czym będziemy zajmować
się w kolejnych artykułach. Pomimo, że
Alistair Cockburn był jednym z 17 zwolenników lekkich procesów tworzenia
oprogramowania, którzy w 2001 roku
ogłosili „Manifest zwinnego wytwarzania
oprogramowania”, to dobrze rozumiane
powyższe zasady nie zawsze prowadzą
do zaprojektowania metodyki zwinnej.
„Pamiętaj, że sukcesu nie generuje żadna magia metodologii ale raczej to, że
ludzie wreszcie dostają to czego potrze-
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Strategie testowania i
jakości Agile: dyscyplina
ponad retoryką
Cześć IV z IV: Strategie
jakości Agile
basic
intermediate
advanced

Autor: Scott Ambler

Wprowadzenie
W dodatku do strategii testowych Agile, są
jeszcze strategie jakości Agile. Strategie
te obejmują:
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• Refactoring
• Non-solo development
• Statyczne analizy kodu
• Przeglądy i inspekcje
• Demo iteracji/sprintu
• Demo All-hands
• Przeglądy kamieni milowych “lekkiej
wagi” (ang. light-weight)
• Krótkie cykle informacji zwrotnej
• Standardy i poradniki

1. Strategie jakości
1.1. Refactoring
Refactoring jest zdyscyplinowanym sposobem restrukturyzacji twojego kodu celem ulepszenia jego jakości. Podstawową
ideą jest to, że robisz w swoim kodzie małe
zmiany, by poprawić twój projekt, czyniąc
go łatwiejszym do zrozumienia i modyfikacji. Refactoring daje ci możliwość powolnego rozwijania kodu w ciągu czasu, by
przyjąć iteracyjne i przyrostowe podejście
do programowania. Krytycznym aspektem refactoringu jest to, że zachowuje
behawioralną semantykę twojego kodu,
przynajmniej z punktu widzenia czarnej
skrzynki. Dla przykładu, istnieje bardzo
prosty refactoring zwany Zmień nazwę
metody (ang. Rename Method), może z
getPersons() na getPeople(). Mimo, że

ta zmiana na zewnątrz wygląda łatwo,
musisz zrobić więcej, niż tylko wykonać
tę pojedynczą zmianę – musisz zmienić
każde wywołanie tej operacji w całym kodzie aplikacji, by wywoływać nową nazwę.
Po tym, jak wykonasz te zmiany, możesz
powiedzieć, że naprawdę poddałeś refactoringowi swój kod, ponieważ nadal
działa tak, jak poprzednio. Ważne jest, by
zrozumieć, że nie musisz dodawać funkcjonalności, kiedy wykonujesz refactoring.
Kiedy robisz refactoring, ulepszasz istniejący kod; kiedy dodajesz funkcjonalność,
dodajesz nowy kod. Tak, możesz chcieć
wykonać refactoring istniejącego kodu
przed dodaniem nowej funkcjonalności.
Tak, możesz później odkryć, że chcesz
wykonać refactoring na tym nowym kodzie, który właśnie dodałeś. Punktem, który trzeba zaznaczyć jest to, że refactoring
i dodawanie nowej funkcjonalności to dwa
różne, ale komplementarne zadania.
Refactoring stosuje się nie tylko do kodu,
ale równie dobrze i do schematu twojej
bazy danych. Refactoring bazy danych
jest prostą zmianą w schemacie bazy
danych, która poprawia projekt, zachowując zarówno jego semantykę behawioralną, jak i informacyjną. Dla tej dyskusji,
schemat bazy danych obejmuje zarówno
aspekty strukturalne, takie jak definicje
tabel i widoków, jak i aspekty funkcjonalne, takie jak przechowywane procedury i triggery. Interesującą rzeczą wartą
zauważenia jest to, że refactoring bazy
danych jest koncepcyjnie trudniejszy, niż
refactoring kodu; refactoring kodu wyma-
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ga jedynie utrzymania semantyki behawioralnej, podczas gdy refactoring bazy
danych musi utrzymać również semantykę informacyjną. Istnieje refactoring bazy
danych zwany Podziel kolumny (ang. Split
Column), jeden z wielu opisanych w Katalogu Refactoringu Baz Danych, w którym
zastępujesz pojedynczą kolumnę tabeli
dwoma lub więcej innymi kolumnami. Dla
przykładu, pracujesz na tabeli Person w
twojej bazie danych i odkrywasz, że kolumna FirstDate jest używana dla dwóch
różnych celów – kiedy osoba jest klientem, kolumna ta przechowuje jej datę urodzenia, a kiedy osoba jest pracownikiem,
przechowuje jej datę zatrudnienia. Twoja
aplikacja musi teraz wspierać ludzi, którzy
mogą być zarówno klientami, jak i pracownikami – masz więc problem. Zanim
zaimplementujesz to nowe wymaganie,
musisz naprawić schemat bazy danych
poprzez zastąpienie kolumny FirstDate
kolumnami BirthDate i HireDate. Aby zachować semantykę behawioralną twojego
schematu bazy danych, musisz zaktualizować cały kod źródłowy, który ma dostęp
do kolumny FirstDate, by teraz pracował z tymi dwoma nowymi kolumnami.
Aby zachować semantykę informacyjną,
będziesz musiał napisać skrypt migracyjny, który sprawdzi całą tabelę, określi
typ, następnie skopiuje istniejące daty do
odpowiedniej kolumny. Chociaż brzmi to
łatwo, i czasem takie jest, z mojego doświadczenia wynika, że refactoring bazy
danych jest niewiarygodnie trudny w praktyce, kiedy bierze się pod uwagę kwestie
kulturowe.
Refactoring stosuje się również do interfejsu użytkownika, co pokazał Rusty Harold w Refactoringu HTML. Małe zmiany
w twoim interfejsie użytkownika, takie jak
Wyrównaj pola (ang. Align Fields) i Zastosuj wspólny rozmiar (ang. Apply Common
Size), mogą poprawić jakość wyglądu i
zachowania twojego interfejsu użytkownika.

1.2. Non-Solo Development
W podejściach developmentu non-solo, takich jak programowanie w parach
XP czy Modelowanie z Innymi (z Modelowania Agile), dwóch lub więcej ludzi
pracuje wspólnie nad jedną czynnością.
Development non-solo jest pod wieloma
względami zwinną implementacją starej
zasady ”dwie ręce są lepsze, niż jedna”.
W programowaniu w parach dwóch ludzi
dosłownie siada razem przy wspólnej
stacji roboczej, jedna osoba pisze kod,

podczas gdy druga patrzy jej przez ramię
dostarczając pomysłów i upewniając się,
że koder przestrzega konwencji programistycznych i wspólnych praktyk jakości,
takich jak Wytwarzanie Kierowane Testami (TDD). Programiści będą się regularnie zmieniać rolami, utrzymując stałe
tempo. W modelowaniu z innymi, dwóch
lub więcej ludzi gromadzi się we wspólnym środowisku modelowania, takim jak
tablica, i pracują wspólnie nad eksploracją
wymagania lub przemyśleniem części

projektu
Oczywiście, development non-solo nie
jest ograniczony do programowania i modelowania, możesz i powinieneś pracować
wspólnie nad wszystkimi aspektami projektu IT. Dla przykładu, zespoły Agile
często będą wykonywać szczegółowe
planowanie projektu jako zespół, zwykle
na podstawie JIT na początku iteracji/
sprintu.
Jest kilka kluczowych korzyści z developmentu non-solo:
Zwiększona jakość. Na wiele sposobów development non-solo jest po
prostu ciągłą formą inspekcji/przeglądu.
Ponieważ dwóch lub więcej ludzi pracuje
równocześnie nad artefaktem, jeśli jedna
osoba wprowadzi defekt, bardzo prawdopodobne jest, że ten defekt będzie
wyłapany w momencie jego utworzenia
– w związku z krótkim cyklem informacji
zwrotnej.
Zwiększone
dzielenie
się
umiejętnościami i wiedzą. Kiedy ludzie
pracują razem, nabywają umiejętności
i nowej wiedzy jeden od drugiego, co
z upływem czasu większa zarówno ich
indywidualną produktywność, jak i grupy
jako całości w związku ze zwiększoną
zdolnością do wzajemnej interakcji i

tworzenia relacji. Jest to szczególnie
prawdziwe, kiedy pary zmieniają się
często – praktyka zwana „obiecującym
parowaniem” (ang. promiscuous pairing).
Zwiększona spójność zespołu. Development non-solo jest czasem postrzegany jako czynnik wspólnego sukcesu w budowaniu całego „kompletnego zespołu”.
Zmniejszona potrzeba dokumentacji.
Z powodu zwiększonego dzielenia się
wiedzą pomiędzy członkami zespołu i z
powodu zwiększonej jakości produktów
pracy jest mniejsza potrzeba produkowania zewnętrznej dokumentacji. Tak, nadal
będziesz musiał pisać trochę dokumentacji, dlatego wciąż ważne jest przyswojenie pewnych praktyk dokumentacji Agile.
Bardziej rzeczywista praca. Ciekawym
efektem programowania w parach jest to,
że praktycy zgłaszają, że są wykończeni
po 5 czy 6 godzinach takiej pracy. Jest tak
ponieważ naprawdę pracują! Kilka lat temu
pracowałem z organizacją, która wierzyła,
że programowanie w parach to zły pomysł,
ponieważ zmniejszy produktywność o
połowę. Tłumaczyłem, że jeśli pary były
wykończone po 6 godzinach, wtedy
każdego dnia uzyskiwaliby średnio 3
godziny solidnej, wysokiej jakości pracy
od swoich programistów. Powiedzieli, że
to nieakceptowane, ponieważ już dostają
8 godzin pracy dziennie od swoich programistów. Wątpiłem w ten przypadek,
więc by dowieść mojej racji, przeszliśmy
się po biurze w specyficznej porze dnia
(około 10:30) i policzyliśmy liczbę programistów aktualnie kodujących (założyliśmy,
że każdy z kodem na ekranie, którego
ciało było skierowane w stronę ekranu,
kodował) oraz liczbę programistów
niekodujących. Na każdego kodującego
programistę przypadało czterech lub
pięciu niekodujących, więc zakładając 8
do 10-cio godzinny dzień pracy, okazało
się, że dostają od swoich koderów 1.5 do
2 godzin pracy programistycznej na dzień
(a nie wiedzieliśmy nic o jakości). Moje
rozumienie jest takie, że programowanie w parach jest teraz w tej organizacji
akceptowalną praktyką.
Istnieją dwa niefortunne błędne poglądy
na temat developmentu non-solo:
Zmniejsza produktywność. Są pewne
badania pokazujące, że programowanie w parach zmniejsza pewne aspekty produktywności, takie jak całkowity
czas ukończenia czegoś (kilka historii
pokazuje, że parowanie zwiększa czas
do osiągnięcia wartości), ale nie wiem
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o żadnych, które wykazują spadek w
długoterminowej produktywności, gdzie
brane są pod uwagę wszystkie czynniki
(spójrzcie na listę korzyści powyżej). Tak
więc, do osądu jeszcze daleko, o ile mi
wiadomo.
Dla wielu profesjonalistów IT jest niewygodne. To może być problem – nie każdy
jest osobą „towarzyską”, chociaż „wielu”
może być złym słowem. Jest to definitywnie
niewygodne dla wielu ludzi za pierwszym
razem, choć znaczna większość tych ludzi
wydaje się dość szybko dostosowywać po
tym, jak już nabędą nieco doświadczenia
w strategiach developmentu non-solo.
Przeszedłem przez wiele organizacji,
w których szalały filozoficzne debaty
o korzyściach i potencjalnych wadach
technik developmentu non-solo i często
były to przypadki, w których takie debaty są z natury teoretyczne, ponieważ
zaangażowani w nie ludzie tak naprawdę
nie próbowali ich w praktyce. Oto moja
rada:
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Poddaj development non-solo uczciwej próbie. Moja rada to by zespół
zadecydował między sobą, aby poddać
praktyki developmentu non-solo próbie
przez cały miesiąc. Podczas tego okresu
praktyki developmentu solo, takie jak
kodowanie samotnie w twoim boksie, nie
będą tolerowane. Musisz dać temu tyle
czasu, ponieważ będą pewne problemy,
które będziesz musiał przejść – rozpoznanie, jak w twoim środowisku wykonywać
pewne aspekty developmentu non-solo
zabierze czas; również obserwowanie,
czy to dla ciebie pracuje, zabierze nieco
czasu. Następnie, pod koniec miesiąca,
zadecydujcie jako zespół, czy chcecie
kontynuować z developmentem non-solo.
Przekonasz się, że 95% lub więcej zespołu
nie chce wracać do tego, co było.
Przyjrzyj się, co robisz, by rozwiązać
trudne problemy. Za każdym razem, gdy
napotykasz problem (taki jak brak wiedzy,
jak najlepiej coś zaimplementować)
często idziesz poprosić kogoś o pomoc,
czyż nie? Więc jeśli taka jest twoja strategia, kiedy rzeczy są trudne, dlaczego nie
może być to również twoją strategią innym razem? Co ważniejsze, dlaczego nie
mógłbyś zawsze pracować nad czymś
trudnym dla ciebie i tym samym uczyć się
nowych rzeczy?
Rozmawiaj z innymi, którzy osiągnęli
sukces w developmencie non-solo. Wiele
organizacji osiągnęło w tym sukces i ty

również możesz, jeśli dasz temu szansę.
1.3. Statyczna analiza kodu
Narzędzia statycznej analizy kodu
sprawdzają defekty w kodzie, często
szukając takich rodzajów problemów, jak
błędy zabezpieczeń, które są powszechnie wprowadzane przez developerów,
czy problemy ze stylem kodu. Statyczna
analiza kodu poprawia widoczność projektu poprzez szybkie dostarczenie oceny
jakości twojego kodu. Jest to szczególnie
ważne dla dużych zespołów, gdzie pisane
są znaczne ilości kodu, zespołów rozproszonych geograficznie, w których możliwe,
że kod jest pisany w izolacji, zespołów
rozproszonych organizacyjnie, gdzie kod
jest pisany przez ludzi pracujących dla
innych organizacji oraz dla wszelkich organizacji, w których zarządzanie IT jest
ważną kwestią.
Statyczna analiza kodu powinna być
używana:
Jako część twoich prac ciągłej integracji. W ramach twojej strategii integracji
możesz wybrać uruchomienie statycznej analizy kodu jako część każdego
builda; bardziej realistycznie możesz
zdecydować, by robić to w określonych
momentach (może jako część nocnych
lub tygodniowych buildów).
W
projektach
outsourcingowych.
Wykonywanie statycznej analizy kodu
na bieżących pracach wynajętych firm,
może w trybie tygodniowym, jest prostą
strategią upewnienia się, że kod źródłowy
wyprodukowany przez wynajętą firmę
spełnia twoje standardy jakości.
W sytuacjach zobowiązań regulacyjnych. Wiele regulacji nalega na to,
byś udowodnił, że twoja praca spełnia
określone poziomy jakości – statyczna
analiza kodu może pomóc ci częściowo
spełnić ten obowiązek dostarczenia dowodu.

1.4.

Przeglądy i inspekcje

Przegląd (specyficzne podejścia do
przeglądu obejmują oględziny (ang.
walkthrough) i inspekcje) jest techniką
walidacji, w której artefakty są krytycznie egzaminowane przez grupę twoich
kolegów. Podstawową koncepcją jest to,
że grupa wykwalifikowanych ludzi ocenia
artefakt, by określić, czy nie tylko spełnia
on wymagania swoich docelowych odbiorców, ale i jest wystarczającej jakości,

by być łatwy do rozwijania, utrzymywania i
ulepszania. Możliwe problemy/defekty są
raportowane do twórcy artefaktu, tak więc

potencjalnie mogą być adresowane.
Pierwsze i najważniejsze – postrzegam
wykonywanie przeglądów i inspekcji jako
„brzydki zapach” procesu wskazujący,
że wcześniej w cyklu życia popełniłeś
pomyłkę, która bardzo prawdopodobnie
byłaby wyprostowana przez inną, bardziej
efektywną strategię (na przykład development non-solo) o znacznie krótszym cyklu
informacji zwrotnej. To wbrew tradycyjnej
mądrości, która mówi, że przeglądy są
efektywną techniką jakościową; opinii,
która jest w rzeczywistości poparta badaniami – w książce Praktyczne Metryki
Oprogramowania dal Zarządzania Projektem i Ulepszania Procesu (ang. Practical
Software Metrics for Project Management
and Process Improvement) Robert Grady
informuje, że w zespołach projektowych przyjmujących seryjne (niezwinne)
podejście, 50 do 75% wszystkich błędów
projektowych może być wykryte poprzez
przeglądy techniczne. Nie mam żadnych
wątpliwości, że to prawda, ale sednem
jest tu to, że mimo, iż przeglądy są efektywnymi technikami jakości w sytuacjach
„niezwinnych”, to w sytuacjach Agile
często dostępne są o wiele lepsze opcje, niż przeglądy – i dlatego powinieneś
dążyć do przyswojenia raczej tych technik
jakości.
Jest kilka sytuacji, w których utrzymywanie przeglądów na sens:
Wymagania regulacyjne. Kiedy twój
projekt jest przedmiotem regulacji, taki
jak Część 11 Food and Drug Administration (FDA)’s 21 CFR, możesz być zobligowany przez prawo do wykonywania
pewnych przeglądów. Moja rada to czytać
starannie odpowiednie regulacje, określić,
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czy rzeczywiście jesteś ich przedmiotem
a jeśli tak – ile dodatkowej pracy trzeba
wykonać, by zastosować się do tych
przepisów. Jeśli pozwolisz biurokratom
interpretować te przepisy, prawdopodobnie skończysz z nader biurokratycznym
procesem.
By dostarczyć udziałowcom spójnej
możliwości udzielenia informacji zwrotnej o pracach w toku. Jest to główny cel
demo iteracji/sprintu.
By udowodnić udziałowcom, że sprawy
mają się dobrze. Rozważ wykonanie w
tym celu „All-hands demo”.
By upewnić się, że twoja strategia
jest opłacalna. Rozważ wykonanie
przeglądów „lekkich” kamieni milowych.
Produkt pracy nie był stworzony wspólnie.
Jestem zwolennikiem przeglądów artefaktów wtedy, kiedy aktywnie pracowały
nad nim tylko jedna lub dwie osoby i który
nie może być udowodniony kodem (np.
podręczniki użytkownika, dokumenty operacyjne…). Takie sytuacje występują –
może tylko jedna osoba w twoim zespole
ma umiejętności technicznego pisania,
więc przejmuje większość prac dokumentacyjnych. Jednakże jeśli to jest właśnie
ten przypadek, powinieneś tak naprawdę
rozważyć przyjęcie technik developmentu non-solo, by rozpropagować te
umiejętności nieco szerzej.

1.4.1.

Demo iteracji/sprint

Jak widziałeś na Rysunku 2, powszechną
praktyką w zespołach Agile jest wykonywanie demo działającego rozwiązania w
momencie końca każdej iteracji/sprintu.
Celami tego jest pokazanie wyraźnego
postępu kluczowym udziałowcom i
uzyskanie od nich informacji zwrotnej.
Takie demo jest w efekcie nieformalnym przeglądem, choć zespoły Agile
pracujące w środowisku regulacyjnym
często zdecydują, by był on nieco bardziej
formalny.

1.4.2.

Demo “All-Hands”

Chociaż możemy dążyć to tego,
by mieć kilku udziałowców projektu
współpracujących blisko z zespołem,
mogą być setki czy nawet tysiące takich, którzy nie wiedzą, co się dzieje.
W rezultacie często wykonuję demo/
przegląd „All-hands” wcześnie w cyklu
życia dostarczenia (zwykle w drugiej lub

trzeciej iteracji w fazie konstrukcyjnej)
dla znacznie szerszej publiczności, niż
tylko ci udziałowcy, z którymi pracujemy
bezpośrednio. Wykonujemy to dla kilku
powodów:
By udziałowcy nabrali zaufania do
zespołu
developerskiego.
Demo/
przegląd z szerszą publicznością może
być dobrym sposobem na pokazanie
wszystkim, że wykonujemy świetną pracę
i naprawdę jest możliwe regularne produkowanie działającego oprogramowania.
By ocenić możliwości naszego Product
Ownera. Demo/przeglądy takie jak ten,
dają twojemu zespołowi możliwość oceny,
czy twój Product Owner naprawdę reprezentuje całą społeczność udziałowców.
Jeśli informacja zwrotna z przeglądów
jest negatywna, lub co najmniej dość
sprzeczna, to znak, że Product Owner
tak naprawdę nie rozumie potrzeb całej
społeczności udziałowców. Może tak być
ponieważ nieadekwatnie wykonali pracę
przewidywania wymagań, ponieważ nie
umożliwili rozsądnego porozumienia z
udziałowcami podczas inicjacji projektu
lub ponieważ mieli swoją własną agendę,
która stała w sprzeczności z ogólnym porozumieniem udziałowców.
By uzyskać informację zwrotną.
Twój Product Owner mógł wykonywać
wspaniałą pracę, ale ciągle jest możliwe,
że jeden lub więcej twoich udziałowców
ma pewne nowe pomysły, o których Product Owner dotąd nie pomyślał.
Zauważ, że termin ”All-hands” jest w
wielu przypadkach bardziej celem, niż
rzeczywistością, szczególnie w sytuacjach, w których jest wielu udziałowców i/
lub udziałowcy są rozproszeni.

1.4.3.
Przeglądy “lekkich” kamieni
milowych
Przeglądy kamieni milowych, szczególnie
tych lekkich, są inną możliwą opcją – w
szczególności dla zdyscyplinowanych
zespołów Agile. Badanie Sukcesu Projektów z roku 2008, wykonane przez Dr.
Dobb’s Journal wykazało, że zespoły
Agile mają wskaźnik sukcesu równy
70%. Ponieważ wskaźnik ten nie wynosi
100%, zespołom Agile wypada przejrzeć
postępy w kluczowych punktach kamieni
milowych, być może na końcu głównych
faz projektu lub w punktach krytycznych
pod względem inwestycji finansowych
(tak jak wykorzystanie X% budżetu).

Przeglądy kamieni milowych powinny
rozważać, czy projekt jest nadal wykonalny - mimo, że zespół może produkować
oprogramowanie potencjalnie gotowe do
dostarczenia w każdej iteracji, środowisko
biznesowe mogło się zmienić i zanegować
potencjalną wartość biznesową systemu.

1.4.4. Krótkie cykle informacji
zwrotnej
Ważną strategią jakości Agile – ważną
strategią jakości w ogóle – jest zredukowanie cyklu informacji zwrotnej pomiędzy
uzyskaniem informacji a jej walidacją. Im
krótszy jest cykl informacji zwrotnej, tym
tańsze (średnio) jest zaadresowanie jakiegokolwiek problemu (zobacz: Dlaczego
techniki testowania i jakości Agile działają,
w dalszej części tego artykułu), i tym
większa szansa, że będziesz zmotywowany do wykonania wymaganej zmiany
w pierwszej kolejności. Tabela 1 omawia
wpływ cyklu informacji zwrotnej kilku technik Agile, aby dać ci lepsze zrozumienie.

1.5. Standardy i przewodniki
Przestrzeganiestandardówiprzewodników
developerskich jest ważną i względnie
prostą do przyswojenia techniką jakości.
Kiedy developerzy IT przestrzegają wspólnego zbioru wyznaczników, prowadzi to
do większej spójności w ich pracach, co
z kolei ulepsza możliwość zrozumienia
(ang. understandability) prac i tym samym
ich jakość. Dobra wiadomość jest taka, że
metodologie Agile dostrzegają ważność
przewodników developerskich: Extreme
Programming (XP) obejmuje praktykę
Standardów Kodowania, Modelowanie
Agile obejmuje praktykę Stosuj Standardy Modelowania (przykładów szukaj w
Elements of UML 2.0 Style), Dane Agile
promuje praktykę przestrzegania przewodników dotyczących baz danych. Złą
wiadomością, jak możesz zobaczyć na
Rysunku 16, który podsumowuje wyniki
badania State of the IT Union z roku 2009,
jest to, że wydaje się, iż jest więcej mówienia o stosowaniu się do przewodników,
niż naprawdę stosowania się do wymienionych przewodników. Przestrzeganie
osobistych wytycznych jest nieco lepsze,
niż nie przestrzeganie żadnych wytycznych w ogóle, a przestrzeganie przewodników poziomu projektowego jest jeszcze
lepsze. Idealnie, zespoły developerskie
powinny przestrzegać przewodników
poziomu korporacyjnego, by promować
prostotę transferu pomiędzy zespołami
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Tabela 1 Cykle informacji zwrotnej dla kilku strategii Agile
i zmniejszenie wysiłku wkładanego w
opracowanie wytycznych. Jeszcze lepiej,
powinieneś dążyć do przyjęcia i wdrożenia
przewodników branżowych w swojej organizacji – czy naprawdę ma dla ciebie sens
tworzenie własnego zbioru Wytycznych
Kodowania Java? Pewnie nie.
Badanie Praktyk I Zasad Agile (2008)
odkryło, że kiedy zespoły developerskie
Agile przestrzegały wspólnych wytycznych
developerskich, to najprawdopodobniej
przestrzegały wytycznych kodowania,
mniej prawdopodobnie stosowały się do
wytycznych baz danych czy interfejsu
użytkownika (UI).

1.6. Implikacje dla praktyków jakości
Istnieje kilka bardzo poważnych implikacji
dla praktyków jakości:
Stań się specjalistą uogólniającym.
Musisz mieć szeroki zakres umiejętności,
niektóre z nich być może już masz, ale
niektóre będą nowe.

Bądź elastyczny. Zespoły Agile pracują
w sposób ewolucyjny (iteracyjny I przyrostowy), gdzie szczegółowe wymagania i
projekt zmieniają się z upływem czasu. To
wymaga większej elastyczności i również
większej dyscypliny (sprawdź Dyscyplina
Agile w celu znalezienia więcej przemyśleń
na ten temat).
Przemyśl swoje podejście. Zespoły
Agile pracują w sposób bardziej kolaboracyjny i otwarty, co redukuje potrzebę
podejść o dużej liczbie dokumentacji oraz
biurokratycznych. Dobrą wiadomością
jest to, że skupiają się bardziej na technikach zorientowanych na jakość, zdyscyplinowanych i dodających wartości,
niż to robią tradycjonaliści. Mimo to, wyzwaniem jest to, że ponieważ nie ma już
podziału (separacji) pracy, to każdy w zespole jest odpowiedzialny za jakość – nie
tylko „praktycy jakości”. To wymaga byś
chciał pracować blisko z innymi profesjonalistami IT, by przekazywać im swoje
umiejętności i wiedzę oraz by nabywać
nowe umiejętności i wiedzę od nich.

2. Dlaczego techniki testowania i
jakości Agile działają
Rysunek 17 przedstawia kilka powszechnych strategii Agile, zmapowanych
do Wykresu kosztu zmiany Barry’ego
Boehma. W e wczesnych latach 1980
Boehm okrył, że średni koszt naprawy defektu wzrasta wykładniczo im dłużej zabiera znalezienie go. Jeśli wpuścisz defekt
do systemu a następnie znajdziesz go kilka minut później i naprawisz – koszt tego
jest najprawdopodobniej nieistotny. Jeśli
jednak znajdziesz go 3 miesiące później,
naprawa tego defektu może cię kosztować
setki, jeśli nie tysiące dolarów, ponieważ
będziesz musiał nie tylko naprawić oryginalny problem, ale i poprawić wszelką
pracę, która bazuje na tym defekcie.
Wiele technik Agile ma cykle informacji
zwrotnej rzędu minut lub dni, podczas
gdy wiele tradycyjnych technik posiada
cykle tygodniowe lub często miesięczne.
Tak więc, nawet jeśli tradycyjne strategie
mogą być efektywne w znajdowaniu defektów, średni koszt ich naprawy jest
znacznie wyższy.
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Rysunek 16 Podejście zespołu developerskiego do przestrzegania konwencji kodowania

Rysunek 17 Mapowanie powszechnych technik na wykres kosztu zmian
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Limited i gospodarzem Forum Zarządzania Testowaniem w Wielkiej Brytanii.

W pierwszej części niniejszego cyklu artykułów, przyjrzeliśmy się naturze regresji
i analizie wpływu. Druga część omawiała
analizę wpływu jako technikę zapobiegania regresji oraz zapobieganie i wykrywanie regresji przy użyciu analizy wpływu biznesowego oraz statycznej analizy
kodu. W bieżącej części skupimy się na
dynamicznym testowaniu regresyjnym i
tym, w jaki sposób dobierać testy regresji. Kolejna część (IV) opisywać będzie
automatyzację testów regresyjnych.

Analiza wpływu a Testowanie
Regresyjne
Analiza wpływu powinna być wykonywana zarówno z technicznego jak i z
biznesowego punktu widzenia. Te dwa
punkty widzenia skupiają się na różnych
aspektach i informują jakie czynności
należałoby wykonac w trakcie regresji.
Punktem wyjścia takiej analizy powinny
być oczywiście oczekiwane zmiany. Istota tych zmian (niezależnie od tego, czy
są to zmiany w środowisku, upgrade jednego z komponentów infrastruktury, czy
też zmiana w kodzie aplikacji) pomoże
nam w skupieniu się na różnych aspektach systemu.
Z technicznego punktu widzenia, proponowane zmiany mogą są ryzykowne – mogą one bowiem spowodować
niespodziewaną zmianę w zachowaniu
pojedynczego komponentu, kilku komponentów, które są zależne od jednego

czynnika; bądź nawet zmiany w większej skali (np. pomiędzy systemami). Im
głębsza analiza techniczna, tym większe
zrozumienie potencjalnej regresji. Regresja taka może dostarczyć informacji
na temat tego kiedy i jakie rodzaje testów
należy wybrać, zaprojektować i wykonać.
Niestety, często stopień zaufania do tych
przewidywań jest niski, a wartość technicznego wpływu analizy jest ograniczona ze względu na to, iż trudno jest taką
analizę wykonać dokładnie (lub chociażby dobrze) - nawet jeśli wspomagamy
się narzędziami.
Z biznesowego punktu widzenia wyniki
analizy technicznej pozwolą ekspertom
biznesowym skupić się na specyficznych
cechach systemu i procesach biznesowych, które od nich zależą. Im lepsza
analiza techniczna, powiązana z dobrym
zrozumieniem architektury systemu i sposobu użycia systemu, tym łatwiej będzie
opisać potencjalne zagrożenia regresji,
a co za tym idzie, skoncentrować się i
spriorytetyzować testowanie regresyjne,
używając podejścia opartego na ryzyku.

Podejście Testów Regresyjnych – Kilka Rozważań
Istnieje kilka aspektów do rozważenia,
kiedy decydujemy się jakiego podejścia
użyć do testów regresyjnych. Celem jest
stworzenie elastycznego zestawu testów
regresyjnych (z ang. „regression test
pack”), które skupią się na wybranych założeniach. O tych założeniach będziemy
jeszcze mówić, instnieje jednak szereg
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ważnych połączeń i zależności pomiędzy
nimi – należy wziąć je pod uwagę wybierając podejście.

dziana przez analizę wpływu lub projekt).
Zakres i pokrycie testami jest określone
zarówno przez techniczną jak i biznesową analizę wpływu.

Na których poziomach robimy testy
regresji?

3. Poziom biznesowy (zintegrowanego
systemu). Cel: „czy nadal możemy wykonywać swoją pracę (efektywnie i wydajnie)?”. W tym przypadku testowany jest
podzbiór funkcjonalności używany przez
użytkowników końcowych do wykonywania ich pracy. Zakres i pokrycie testami
jest określany przez potrzebę biznesu
aby mieć pewność, że można nadal używać systemu efektywnie niezależnie od
wprowadzonych zmian. (Ilość testów jest
na tym poziomie określana przez kilka
czynników, włączając w to poziom zaufania jakim biznes darzy swojego dostawcę
oprogramowania!).

W ogólności są trzy poziomy testów
regresji,
1. Poziom komponentów/modułów.
Cel: czy niezmienione funkcjonalności
zachowują się identycznie? (Na poziomie komponentów powinno być możliwe
do przewidzenia na które moduły wpłynie
wprowadzana zmiana). Po wprowadzeniu zmiany testy musza pokazać, ze na
poziomie komponentów lub interfejsów
komponentów oprogramowanie zachowuje się identycznie jak przed zmianą.
Zakres i pokrycie testami jest określone
przez analizę techniczną wpływu.
2. Poziom systemu (lub podsystemu).
Cel: czy zmiana miała negatywny wpływ
na istniejące zintegrowane funkcjonalności? (Na tym poziomie może nie być
wiadomo przed wprowadzeniem zmiany czy będzie miała ona wpływ na daną
funkcjonalność). Zachowanie systemu
(lub podsystemu) może być albo nie być
zmienione, albo zmiana w zachowaniu
systemu musi być akceptowalna (niezależnie od tego, czy zmiana była przewi-

Nacisk na poszczególne poziomy różni
się w zależności od kontekstu.
W przypadku gdy dostawca oprogramowania ma podejście “najpierw przygotuj
testy” i posiada zautomatyzowaną ciągłą integrację, poziom 1 jest oczywistym
wyborem. Jeśli testowanie modułowe
jest ręczne, nieskuteczne lub niepowtarzalne, ale z drugiej strony jest możliwe
zautomatyzowanie testowania poprzez
API albo testowanie ręczne/automatyczne poprzez interfejs użytkownika jest
stosunkowo łatwe do wykonania, wtedy

można wybrać poziom 2.
W środowiskach gdzie programowanie
jest outsourcowane lub proces testowania oprogramowania u dostawcy jest
niedojrzały lub gdy problemy z regresją
są częste, testowanie na poziomie 3
może być główną (lub jedyną) obroną
przez efektami regresji. Niektóre testy z
poziomu 3, niezależnie czy ręczne czy
automatyczne, sa nieuniknione ponieważ zazwyczaj są to jedyne testy, które
dostarczają namacalnego dowodu, że
system w dalszym ciągu jest w stanie
wspierać cele biznesowe.
Należy zauważyć, że w firmach produkujących oprogramowanie poziomy 2 I
3 mogą być łączone, ponieważ Testerzy
systemu będą instruowani przez menadżerów produktu i będą musieli reprezentować klientów produktu.

Skąd się wzięły nasze testy regresji?
Jako że testy regresji mogą być uruchamiane wiele razy podczas czasu życia
systemu, zalecane jest aby tworzyć je a
następnie utrzymywać jako cenny zasób
a nie tworzenie ich tylko ad-hoc dla każdego wydania (a następnie wyrzucać).
Najczęstszym podejściem jest zatrzymanie kilku lub wszystkich testów z oryginalnego projektu wytworzenia oprogra-
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mowania i utrzymywania ich jako zasobu
w czasie gdy system ewoluuje.
Mimo, że podejście z zachowywaniem
testów jest powszechne, możliwe jest (i
nawet prawdopodobne), że testy utworzone dla pierwszej wersji systemu mogą
nie iść w parze z celami testów regresji.
Na przykład, celem testów regresji może
być sprawdzenie funkcjonalności „bezpośredniego przetwarzania”. Te testy
mogą być trudne do wyselekcjonowania
spośród pakietu testów jeśli znajdują się
w nim (tak zwane) testy negatywne, testy sprawdzające dane wprowadzane
do systemu czy testy „dziwnych-przebiegów”. Następnie, podczas ewolucji
systemu, cel testów regresji może się
zmienić na podstawie nabytego doświadczenia. Mogę pojawić się wzorce regresji
i nacisk na większe pokrycie zbiorem testów regresji gorących punktów a mniejsze bardziej elastycznych funkcjonalności. Dobrą praktyką jest przeglądanie
zachowanych testów regresji w świetle
poprzednich doświadczeń oraz analizy
wpływu dla każdego znaczącego wydania oprogramowania.
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Jaki jest nasz model pokrycia?
Stopień pokrycia testami regresji różni
się w zależności od poziomu opisanego
powyżej.
Na poziomie modułów odpowiednia może
być reguła kciuka, która była z powodzeniem używana przy dużych projektach
migracji. Zbiór testów regresyjnych, który
osiąga 80% pokrycia rozgałęzień całego
systemu powinien dostarczyć wystarczającą pewność że zmieniony system jest
funkcjonalnie równoważny poprzedniej
wersji. Oczywiście, potrzeba narzędzia
do analizy pokrycia aby wprowadzić taki
reżim testów.
Na poziomie systemu celem będzie zapewnienie, że krytyczne funkcjonalności oraz całość procesów wymaganych
przez użytkowników biznesowych są
pokryte przez testy. Docelowe pokrycie
będzie zawierało zazwyczaj kluczowe
transakcje (i wariacje danych) używanych w biznesie. Mimo, że do pokrycia
tych transakcji można użyć wybranych
ścieżek w procesach biznesowych, zbiór
testów regresji może być mieszaniną
testów modułowych, integracyjnych i
systemowych. Większość testów podsystemów zostanie zautomatyzowana i
przeprowadzona poprzez API z użyciem

jakiejś formy jarzma testowego czy środowiska. Testy systemowe mogą być
zautomatyzowane lub ręczne z użyciem
interfejsu użytkownika.
Na poziomie biznesowym testy są zazwyczaj ręczne I koncentrują się na
krytycznych ścieżkach w procesach biznesowych, sprawdzając funkcjonalności
gdy jest to wymagane. Często stosowane
są dwu lub trójwymiarowe macierze do
mierzenia pokrycia między przepływami
procesów biznesowych, jednostkami organizacyjnymi, produktami, serwisami,
oraz platformami technicznymi tak aby
zapewnić pokrycie wariantów użytkowania w środowisku produkcyjnym.
Nawet jedna wartościowa analiza może
się bardzo przyczynić do zwiększenia
zaufania w tym przypadku. Dane w systemie produkcyjnym mogą zostać przeanalizowane i poddane audytowi aby
zidentyfikować zakresy wartości używanych w wybranych polach, proporcje różnych rodzajów wykonywanych transakcji
biznesowych, najbardziej popularnych
kombinacji wartości pól kluczowych, ilości procesów o dużej i niskie wartości,
itd. Takie analizy mogą wspierać wybór
danych testowych do testów regresji aby
zapewnić pokrycie czynności biznesowych. Oczywiście, te analizy nie mogą
dostarczyć informacji o błędnych danych,
ponieważ te nigdy nie są zapisywane w
bazie danych.

Jak testy regresji będą wybrane i jak
zostaną im przyznane priorytety?
Bardzo często kiedy jako podstawa do
zbioru testów regresji mają zostać użyte testy manualne, ograniczony czas
pozwala albo na przeprowadzenie tych
testów ręcznie albo na ich automatyzację. Proces selekcji następuje na trzech
poziomach:
Które testy powinny zostać wybrane/utworzone do zbioru testów regresyjnych? O
tym przede wszystkim decyduje potrzeba
osiągnięcia pewnego poziomu pokrycia
albo na poziomie kodu (dla testów modułowych), albo interfejsu, kluczowych
transakcji czy procesów biznesowych dla
poziomu testów systemowych. Mówiąc
najprościej, najbardziej krytyczne procesy i transakcje biznesowe muszą być pokryte poprzez zbiór testów regresji.
Które testy ze zbioru testów regresji powinno się automatyzować? Rezultatem

tego wyboru mają być, jak zawsze, lepsza wydajność i lepsza efektywność. Czy
efektywniej i wydajniej jest automatyzować testy na poziomie modułów, systemu
czy procesów biznesowych? Programiści
mają najlepsze kwalifikacje do tworzenia
złożonych testów automatycznych, ale
mogą nie mieć odpowiedniej motywacji
lub zachęty, czy nie brać udziału w odpowiednim procesie. Użytkownicy mogą
uzyskać największą pewność dzięki automatycznym testowe interfejsu użytkownika, ale automatyzacja takich testów
może być droga i problematyczna. Wybranie i wdrożenie idealnego podejścia
do automatyzacji jest dużym wyzwaniem i
będzie omówione w następnym artykule.
Które testy ze zbioru testów regresji powinny zostać wykonane przy tym wydaniu? Zazwyczaj czas na testy regresji
jest ograniczony. Testy automatyczne
najczęściej mogą być wykonane szybko
i w przewidywalnym czasie, tak więc zawsze mogą być wykonane w całości. Natomiast ręczne testy regresji są zajęciem
czasochłonnym i wymagającym dużo
pracy tak więc możliwość ich priorytyzacji jest kluczowa. Wynik analizy wpływu może wskazać potencjalne wzorce
regresji a dzięki temu do planu testów
regresji można dodać testy konkretnych
modułów, interfejsów, obliczeń czy transakcji.
Z biznesowego punktu widzenia testy najbardziej krytycznych procesów,
transakcji, interfejsów raportów i uzgodnień będą determinować to co znajdzie
się w harmonogramie. Użytkownicy mają
często „minimalny zbiór testów” które
zawsze muszą zostać przeprowadzone.
Nie trzeba wspominać, że testy regresji na każdym z poziomów powinny być
ustrukturyzowane tak, żeby ich świadomy wybór mógł być dokonywany efektywnie. Oczywiście proces nadawania
priorytetów musi brać pod uwagę koszt
wykonywania (manualnego) testu i z tego
powodu dobrze jest znać z poprzednich
doświadczeń jak długo trwa wykonanie
każdego z testów.
W następnym artykule z tej serii, przyjrzymy się bliżej możliwym opcjom automatyzacji, oraz niektórym technikom,
które sprawiają, że automatyczne testy
regresji są bardziej efektywne ,wydajne,
łatwiejsze do zarządzania i dają więcej
informacji interesariuszom i zarządowi.

Ciąg dalszy nastąpi.
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Wirtualizacja Aplikacji ułatwia Produkcję,
Testy oraz Wdrożenia
współczesnych
systemów IT.
Autor: Parasoft
Abstrakt
Współczesne systemy IT już dawno
przestały być jedną wielką monolityczną
aplikacją. Teraz to skomplikowany konglomerat tradycyjnych aplikacji jak CRM
czy ERP; mniejszych, dedykowanych do
konkretnych potrzeb danego przemysłu
oraz usług zewnętrznych umieszczonych
coraz częściej w chmurze. Wszystko
musi się ze sobą komunikować i to najczęściej w czasie rzeczywistym. Przy
takim stopniu współzależności właściwe
przetestowanie nowej aplikacji staje się
ogromnym wyzwaniem pochłaniającym
duże koszty, zasoby ludzkie oraz czas.
Aby temu zaradzić powstała koncepcja

wirtualizacji aplikacji. Dzięki niej przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić poważne sumy przy produkcji, testowaniu oraz
wdrażaniu nowych komponentów do
swoich systemów informatycznych.

Treść
Zawsze fascynowało mnie jak linie lotnicze ustalają ceny biletów. Jest to tak
bardzo różne od biletów komunikacji
miejskiej czy kolejowej, do których byłem
przyzwyczajony. W tych ostatnich za dane
połączenie w danym okresie czasu obowiązuje sztywna, z góry ustalona cena.
Tymczasem zakup biletu lotniczego przy-

pomina skrzyżowanie ruletki z perskim
bazarem. Ostatnio miałem okazję zapoznać się z częścią tej tajemnicy. W jednej
z linii lotniczych zakup biletu przez internet odbywa się z grubsza w następujący
sposób: po pierwsze klient loguje się na
portal. Dzięki identyfikacji klienta system
CRM dostarcza informację na temat historii zakupów tego klienta, punktów lojalnościowych, itd. Klient podaje skąd, dokąd
i kiedy chciałby polecieć. Następnie portal kontaktuje się z głównym systemem
opartym na komputerze typu mainframe,
który podaje jakie opcje są możliwe. W
kolejnym kroku portal komunikuje się z
zewnętrznym systemem dostarczającym
informacje o tym jakie ceny na podobne
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połączenia ma konkurencja. Dopiero po
zebraniu całości informacji następuje wycena połączeń dla danego klienta. Jeżeli
klient wybierze jakieś połączenie, do zawarcia transakcji potrzebna jest jeszcze
autoryzacja karty płatniczej, realizowana
przez kolejny system zewnętrzny. Mamy
więc sześć systemów biorących udział w
transakcji:
1. Portal internetowy
2. CRM dostarczający dane o profilu
klienta
3. Mainframe z systemem rezerwacyjnym
4. Serwis dostarczający dane o konkurencyjnych ofertach
5. Serwis transakcji finansowych
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Problemem wyżej wspomnianej linii lotniczej jest wysoki koszt wprowadzania
zmian do funkcjonalności portalu. A jest
to ta część, którą widzi klient, i która
w istotny sposób wpływa na osiągane
przychody. Otóż każda nowa wersja portalu musi być wszechstronnie wytestowana. Niestety nie można tego dokonać
inaczej, niż kiedy portal połączony jest
z towarzyszącymi systemami. A z tym
bywa różnie, gdyż one też podlegają
cyklom pielęgnacyjnym. Linia ta wyliczyła, iż spowolnienie w testach portalu
sięga 50%, gdy któryś z systemów towarzyszących jest niedostępny, lub ma
problemy z obciążeniem transakcjami. A
zdarza się to wystarczająco często, aby
problem był boleśnie odczuwalny. Budowanie zupełnie osobnego środowiska testowego nie wchodzi w grę ze względów
finansowych. Do tego dochodziły inne
problemy z infrastrukturą, które wychodzą poza zakres tego artykułu.
Opisany wyżej problem jest jak najbardziej realnym, „z życia wziętym”
przykładem wyzwań, jakie stają przed
współczesnymi przedsiębiorstwami rozbudowującymi swoje systemy IT - systemy, od których często zależy ich przewaga konkurencyjna. Każdy element musi
być właściwie przetestowany i to w środowisku bądź docelowym, bądź świetnie
takowe symulującym. Osiągnięcie tego
staje się coraz trudniejsze, a zatem coraz droższe, praco- i zasobo- chłonne.
Tym bardziej, im droższe i trudniejsze
do ustawienia są poszczególne komponenty.

Aby temu zaradzić pojawiła się w ostatnim czasie koncepcja wirtualizacji aplikacji. Oparta ona jest na stwierdzeniu,
iż dla celów testowych niekonieczne
potrzebne są nam w pełni działające
systemy towarzyszące. Potrzebujemy
ich tylko o tyle, o ile wymaga zasymulowanie transakcji. Można więc przyjrzeć
się komunikacji pomiędzy elementami
naszego systemu i niejako nauczyć się
jak ona ma wyglądać. A następnie podmienić prawdziwą aplikację z jej „makietą”, która potrafi przyjmować komunikaty
i odpowiadać na nie tak samo jak oryginalna aplikacji. Dla przykładu przyjrzyjmy się raz jeszcze przedstawionemu
powyżej systemowi zamawiania biletów.
Przypadek testowy może zawierać wyszukiwanie połączeń z Glasgow do Tajwanu, akceptowanie ceny, a następnie
dokonanie zakupu. Przy wykonywaniu
tego przypadku aplikacja pracująca na
mainframe dostaje informacje o datach
, początku i końcu podróży. Zwraca
natomiast listę połączeń. Można śmiało założyć, że w krótkim okresie czasu
odpowiedzi tej aplikacji dla tych samych
danych wejściowych nie będą się bardzo różnić. Gdyby je zapamiętać, to w
przypadku braku dostępności aplikacji
można by użyć zapamiętane wartości.
Później, gdy aplikacja jest z powrotem
dostępna, może być z powrotem użyta
do przypadku testowego.
Ten prosty w swych założeniach koncept pozwala na ciągłość testów w przypadku braku dostępu do oryginalnych
aplikacji. Można wręcz całkowicie reprodukować elementy środowiska produkcyjnego do celów testowych. Dzięki
temu można uniknąć przestojów w testach oraz znacząco ułatwić wdrożenie.
Wirtualizacja może też być użyta w developmencie, gdzie programiści mogą
użyć zwirtualizowanych aplikacji przy
rozwoju swojego oprogramowania. Ma
to znaczenie zwłaszcza dla firm, które
outsource-ują proces produkcji oprogramowania i chciałyby dostarczyć swoim
dostawcom zwirtualizowanych systemów, aby dostawcy mogli przetestować
produkowane przez siebie komponenty
w warunkach maksymalnie zbliżonych
do warunków docelowych.
Oczywiście sprawa nie jest zupełnie trywialna, gdy dochodzi do implementacji
właściwych systemów. W grę wchodzi
ergonomia, wydajność, konieczność
emulacji bardziej złożonych transakcji,
itd. Zbudowanie narzędzia do wirtualizacji aplikacji to poważny wysiłek, raczej

nie do realizacji samemu. Na szczęście
pojawiają się już na rynku specjalizowane rozwiązania. Aktualnie są one jeszcze bardzo drogie. Jednak korzyści z
ich użycia są równie wysokie. W miarę
upływu czasu i pojawiania się coraz to
nowych rozwiązań, ceny także powinny
się obniżać. Trzeba też pamiętać, że wirtualizacja aplikacji, nawet przy pomocy
gotowych narzędzi, przypomina szycie
na miarę. „Z półki” można zwirtualizować tylko część przypadków. W innych
konieczne jest właściwe „nauczenie” narzędzia jak zachowują się wirtualizowane
aplikacje. Mamy więc trzy fazy działania
narzędzia do wirtualizacji:
1. Obserwacja i uczenie się oryginalnej
aplikacji (Capture)
2. Dostrajanie zwirtualizowanych komponentów (Provision)
3. Wykorzystanie
komponentów dla
(Test)

zwirtualizowanych
celów testowych

Trzeba mieć świadomość, że zwirtualizowana aplikacja nie jest tożsama
z oryginalną. To tylko jej przybliżenie.
Przybliżenie na tyle dobre, że pozwala
przetestować komponenty, ale nie na
tyle dobre aby w pełni odtworzyć oryginalną aplikację. Nie jest to więc to samo
co wirtualizacja sprzętu, jaką dostarcza
np.WMVare, gdzie symulacja jest pełna.
Mając to wszystko na uwadze trzeba
jednak podkreślić, że koncepcja wirtualizacji trafiła idealnie w potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Jak zostało
wspomniane wcześniej, współczesne
systemy IT to często podstawa przewagi konkurencyjnej. Mogą decydować o
zysku lub stracie, a w dłuższej perspektywie o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa. Dlatego przedsiębiorstwa stale
rozwijają swoje systemy IT. Wirtualizacja
aplikacji przyspiesza rozwój oprogramowania zarówno „in-house” jak i przez
zewnętrznych dostawców. Pozwala lepiej i znacznie szybciej przetestować
komponenty naszego systemu. Obniża
koszty poprzez eliminowanie zbędnych
zakupów sprzętu oraz unikanie niepotrzebnych opłat za usługi zewnętrzne.
Wreszcie - ułatwia wdrożenie pozwalając na stopniowe podłączanie komponentów do wdrażanej aplikacji. Więcej o
wirtualizacji aplikacji można przeczytać
na www.parasoft.com/virtualize, gdzie
dostępne jest także nagrana prezentacja
narzędzia Parasoft Virtualize.
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Współczesne systemy IT już dawno przestały być jedną wielką monolityczną aplikacją. Teraz to skomplikowany konglomerat tradycyjnych
aplikacji jak CRM czy ERP; mniejszych, dedykowanych do konkretnych potrzeb danego przemysłu oraz usług zewnętrznych umieszczonych coraz częściej w chmurze.
Wszystko musi się ze sobą komunikować i to najczęściej w czasie
rzeczywistym.
Przy takim stopniu współzależności właściwe przetestowanie nowej
aplikacji staje się ogromnym wyzwaniem pochłaniającym duże koszty, zasoby ludzkie oraz czas.
Aby temu zaradzić powstała koncepcja wirtualizacji aplikacji.
Dzięki niej przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić poważne sumy przy
produkcji, testowaniu oraz wdrażaniu nowych komponentów do swoich systemów informatycznych.
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In October 2011 Warsaw will become the meeting place for software
professionals interested in discussing the challenges software development and IT organizations are currently facing as well as for possible solutions and opportunities for the future.

Conference Scope and Objectives
After successful events in Krakow, Budapest, Bucharest and Soﬁa, the Central
and Eastern European Conference on
Software Process Improvement (CEESPI) is back in Poland for its ﬁfth edition.
This time Application Lifecycle Management track has been added.
According to economists the economic
crisis is over, but it has driven many organizational changes.
“People only accept change when they
are faced with necessity, and only recognize necessity when a crisis is upon
them”, said Jean Monnet, one of the
founders of the European Union. Alongside other challenges, companies have
increasingly been working towards operational excellence, i.e. they have incre-

asingly been concerned with process improvement. Cost saving is the key word,
or to be more precise: cost optimization,
“doing more with less”, by removing wastes and increasing the value of software
development process.
In this context the popularity of Central
and Eastern European countries as “lowcost” outsourcing destinations has increased thanks to the high level of education
and the quality of engineers there. However, having ﬁrst-class software engineers
is not the only success factor for a project.
The process capability of an organization
as well as its ability to react to customer
needs will also strongly inﬂuence the ﬁnal
results. “Competitors”, in particular in India and China, have been implementing
programs to improve the quality of their
processes for years.

Maturity Models have not been very
popular in CEE for various reasons (perceived as non-European heavy, none—
agile, costly and without clear bene- ﬁts
of use). Agile principles have been also
wrongly put in contrast with e.g. CMMI
Requirements.
However to sustain their competitiveness
companies of the Central and Eastern
European region need to be moving towards greater quality. Global companies
wishing to outsource their development
or planning to acquire software are increasingly using maturity models like
CMMI®, ISO 15504 (SPICE) to assess
risks related to their suppliers but also
making sure their processes are Agile
and Lean.
In the same time ALM (Application Life
Cycle Managements) has evolved considerably over the years.
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ALM is a continuous process of managing the life of an application through
governance, development and maintenance. This is the marriage of business
management with software engineering
made possible by tools that facilitate and
integrate requirements management, architecture, coding, testing, tracking, and
release management.
Organizations are under pressure to
accelerate the speed of delivery of increasingly complex applications, while
improving overall productivity and quality. Companies are adding packages,
business process management suites,
externally provided services and other
new delivery vehicles to their range of
options. These are being combined with
legacy technologies, often built by virtual
teams spread around the globe. Audit
and oversight demands continue to grow
in both regulated and no regulated environments. These needs for greater governance often adversely affect productivity. Efficient coordination and automation
of the delivery process requires new, collaborative approaches to the planning,
measurement, execution, control and
reporting of activities.
This conference serves as a forum for
people and companies of this region to
report and share their experiences in
improving their software process capabilities, making them Lean and Agile,
and implementation of best practices
and ALM solutions. It also helps to raise
awareness of the need for professional,
mature processes as a key competitive
weapon.

By attending the event you will gain from
hearing how to successfully institutionalize and improve processes, and implement an ALM strategy. A series of informative presentations will provide you
with valuable insight into the marketplace
for solutions and services and an understanding of the critical factors for success
and pitfalls to avoid. The friendly interactive format offers also a great platform for
networking and discussion.

Program Committee
Christophe Debou, KUGLER MAAG
CIE, Poland
Alexander Babkin, Motorola, Russia
Maciej Bodych, PMI Global, WHITECOM, Poland
Katalin Balla, SQI, Hungary
Jakub Chabik, GE Money Bank, Poland
Tomasz de Jastrzebiec Wykowski,
ProCognita, Poland
Pat Kirwan, SEI Europe, Germany
Marek Kucharski, Parasoft, Poland
Wojciech Jaszcz, Parasoft, Poland
Stepan Nadrchal, PDQM, Czech Republic
Alina Nanu, Continental Automotive,
Romania
Sebastian Magda, QAspark, Poland
Marek Rydzy, Motorola, Poland
George Sharkov, ESI Center Bulgaria/
Eastern Europe
Dr Lucjan Stapp, Politechnika Warszawska, SJSI, Poland
Huascar Espinoza, Ph.D., TECNALIA / ICT-European Software Institute
Spain

Important Dates
Submission of abstracts and tutorials
by June 15th, 2011
Notiﬁcation of acceptance by July
31st, 2011
Submission of ﬁnal presentation materials by September 15th, 2011

Submission Details
Contributions should relate to the
practical aspects of process improvements, ALM implementation and use,
include real case studies and innovative solutions, and they should cover
any of the following aspects (non-exhaustive list):
| General Process improvements Issues
| Process Improvement in Development,
Acquisition and Services
| Process Improvement and Business
Objectives
| Techniques for Software Product Lines
| Tools (process Framework, ALM)
| Human Factors - Organizational Change
Management
| Lean and Agile methods for process improvement
| Agile Test and Quality Management
| Application lifecycle management best
practices
| ALM and certifications (ISO-x, FDA,
DO-178, etc.)
Full details of above topics are available
on www.cee-spi.com
Proposals should be submitted by filling
in the required form and sending it to
cee@kuglermaag.com.
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Paweł Marek ukończył studia inżynierskie na kierunku Informatyka, o specjalności: informatyka stosowana. Testowaniem oprogramowanie zainteresował
się na drugim roku studiów. Swoją karierę zawodową zaczynał od działu serwisu oprogramowania w Asseco Poland.
Obecnie pracuje w firmie Skyscanner
Ltd. oddział Polska na stanowisku inżyniera ds. testów, gdzie zajmuje się między innymi testowaniem funkcjonalnym,
integracyjnym i systemowym. W chwili
obecnej zgłębia temat automatyzacji
testowania z wykorzystaniem Jmetera
oraz Selenium. Jest również członkiem
SJSI.
Adres kontaktowy:
pawelmarek28@gmail.com

Zaawansowane systemy informatyczne
powstają według przyjętej metodyki w
procesie wytwarzania oprogramowania.
Inżynieria oprogramowania w czasie
swojego rozwoju wypracowała wiele
różnych procesów i metodyk. Bardzo
ważnym etapem każdego procesu jest
testowanie. W europie zachodniej i USA
badania nad niezawodnością i testowaniem oprogramowania są przedmiotem
badań wielu naukowców. Dzięki tym
pracom, mamy możliwość praktycznego poznania modeli niezawodności
oprogramowania. W Polsce istnieje kilka ośrodków naukowych zajmujących
się tym tematem. Są to między innymi:
Akademia Górniczo – Hutnicza oraz Politechnika Warszawska.
Jeżeli chodzi o literaturę z zakresu testowania i niezawodności oprogramowania, to pozycje polskich autorów stanowiły mniejszy procent wszystkich prac
wykorzystanych do tworzenia niniejszej
pracy. Na szczególna uwagę zasługują
prace Górskiego [8] oraz praca zespołu
grupy roboczej ISTQB [12]. Jeżeli chodzi natomiast o pozycje zagranicznych
autorów to możemy tu wymienić jako
najważniejsze: pracę zbiorową Alana
Paga, Kena Johnstona, Bj Rollisona
[1], oraz pozycję Glenforda J. Myersa,
Corey Sandlera, Toma Badgetta [7]. Są
to pozycje w których został dogłębnie
opisany i przedstawiony proces zapewnienie niezawodności oraz testowania
oprogramowania. Dlatego niniejsza
praca powstała w dużej mierze z wy-

korzystaniem materiałów i dokumentów
anglojęzycznych autorów.
Przegląd dostępnych publikacji oraz materiałów stał się powodem napisania tej
pracy z dziedziny testowania oprogramowania, ponieważ mała ilość pozycji polskojęzycznych stanowi poważny brak w
krajowej literaturze informatycznej.
Celem pracy jest wykonanie zautomatyzowanego testu wydajnościowego witryn WWW, na podstawie scenariusza
testowego z wykorzystaniem określonego narzędzia.
Zakres pracy obejmuje teoretyczne
opracowanie zagadnień związanych z
testowaniem, niezawodnością i jakością
produktu informatycznego oraz praktyczne przedstawienie możliwości wykorzystania wybranego narzędzia informatycznego w celu zapewnienia jakości
serwisom WWW.
Zawartość pracy przedstawia się następująco. Rozdział pierwszy pod tytułem:
„Automatyzacja procesu testowania” zawiera informacje o możliwościach automatyzacji testów. Zostały w nim przedstawione zalety i wady automatyzacji
oraz automatyzacja testów wydajnościowo – obciążeniowych. Dokonano w
nim także przedstawienia budowy oraz
funkcji wybranego narzędzia służącego
do automatyzacji testów.
Rozdział drugi pod tytułem: „Testy wydajnościowe systemów informatycznych”
najważniejszą część pracy. Zawiera
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rantuje solidność wykonania.

opis praktycznego zastosowania automatyzacji testowania z punktu widzenia
wydajności serwisów WWW. W części
tej została wykorzystana aplikacja pozwalająca na przeprowadzenie wydajnościowych testów automatycznych.
Wyniki tych badań zostały umieszczone
w końcowej części rozdziału drugiego.

riantów testu linii podstawowej i skupienia się na testach decydujących o uprawomocnieniu końcowych przyrostów [3].

Zakończenie jest podsumowaniem zawartości pracy. W tej części zostały opisane wnioski oraz propozycje dalszych
badań w kierunku zapewnienia jakości
dla produktów informatycznych.

W większości przypadków wybór pada
na pierwszą opcję. Dlatego tak istotnym
elementem współczesnego testowania
jest automatyzacja testów.

Automatyzacja testowania jest z pewnością pozytywną cechą testowania.
Dzięki automatyzacji testowania uzyskujemy szereg pozytywnych wartości,
które wpływają na całokształt tworzonego projektu. Z najważniejszych cech z
tym związanych możemy tu wymienić
między innymi:

Każdy test automatyczny musi być zbudowany z odpowiednich elementów
składowych. Zastosowanie poprawne
tych elementów gwarantuje skuteczność wykonania testu. Według autorów
[10], każdy test automatyczny powinien
być zbudowany o następujące zasady:

a) Umożliwia szybka i wydajną weryfikację poprawek błędów [3]. Test zautomatyzowany, który wykrył błąd, można
zazwyczaj w kilka sekund wykonać ponownie na poprawionym kodzie, mając
pewność, że te same dane zostaną podane na wejściu i ocenione [3].

a) Rozpoczęcie – na tym początkowym
etapie testu, musimy ustawić naszą
aplikację w punkcie, w którym nasz test
będzie zdolny do uruchomienia.

b) Większa precyzja – narzędziem można zmierzyć dokładnie czas, dokładnie
porównywać obiekty graficzne, także
bitmapy, rejestrować pojawienie się
obiektów niewidzialnych (np. obiekt graficzny ukryty pod innym obiektem graficznym na monitorze [4]).

Automatyzacja procesu testowania
W poniższym rozdziale zostaną przedstawione zagadnienia związane z procesem automatyzacji procesu testowania. Proces ten ma niezwykle ważny
wpływa na testowanie, pomaga przyspieszyć niektóre czynności, eliminuje
(w części) błędy ludzkie oraz wpływa na
czas realizacji całego procesu. Temat
automatyzacji procesu testowania jest
tematem bardzo obszernym – niemalże
każdy rodzaj testów można zautomatyzować, zarówno testy uwzględniające
zakres danej aplikacji, testy określonego przeznaczenia oraz testy obciążeniowo - wydajnościowe. Ręczne wykonywanie testów, nie zawsze jest dobrą
rzeczą. Mimo, iż testowanie ręczne jest
skuteczne przy początkowej fazie testowania, nie zawsze może się sprawdzić
na końcowym etapie testów np. w czasie testowania regresyjnego. Musimy
pamiętać, że w czasie początkowego
wykonywania testów np. systemowych
bądź integracyjnych testowany system
pod względem wielkości pozwala na w
miarę szybkie i efektywne wykonywanie
testów manualnych. Jednak kiedy nasz
projekt zbliża się ku końcowi i jest już
bardzo rozbudowany, testowanie ręczne musiałoby być wykonywane przez
długi okres czasu, byłoby nie efektywne, a przez to też kosztowne. Podczas
budowy systemu jest on poddawany
wielokrotnym poprawkom oraz ulepszeniom, osoba testująca zwraca wówczas
uwagę na nowsze elementu sytemu –
zakładając, że wcześniej przetestowane
moduły działają bez większych błędów.
Kiedy nasz system nabiera ostatecznych kształtów (odnośnie specyfikacji),
testerzy maja do wyboru dwie różne
drogi:
a) Wykonywania mniejszej liczby wa-

b) Zaangażowania dodatkowych osób
do wprowadzania i osądzania rosnącej
liczby wariantów testów linii podstawowej [3].

b) Wykonanie – główne zadanie każdego automatycznego testu to określone
przez testera przypadki testowe które
określają funkcjonalność oraz wystarczającą odporność na różnego rodzaju
anomalie itp.
c) Analiza – do głównych zadań analizy
należy określenie czy dany test możemy zaliczyć do testów pozytywnych lub
negatywnych. Jest to najbardziej istotny
element każdego testu – i jak pokazuje
doświadczenie to właśnie ten etap sprawia osobom odpowiedzialnym za jego
wykonanie najwięcej problemów.
d) Raportowanie – zadaniem raportowania jest wykonanie odpowiednich raportów – zależnie od decyzji osoby odpowiadającej za testowanie. Następnie
raport taki powinien być w odpowiedni
sposób rozpowszechniony np. na podstawie raportu mogą być wygenerowane logi lub może znaleźć swoje odzwierciedlenie w bazie danych.
e) Oczyszczanie – zadaniem tego etapu
jest możliwie najdokładniejsze odtworzenie pierwotnego punktu wejściowego
dla danych. Pozwala to na rozpoczęcie
następnego punktu testów z danymi
takimi samymi jak w poprzednich punktach testowania.
f) Pomoc – pozwala na zastosowanie
serwisu do naszych testów oraz gwa-
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c) Równomierna jakość testowania –
narzędzie każdorazowo wykonuje testy
identyczne (równie „starannie”), przeciwieństwie do testerów, których staranność może być zróżnicowana, zmieniać
się w czasie [4].
Poza tymi trzema wymienionym zaletami, istnieje jeszcze wiele różnorakich
cech które mogą świadczyć o wyższości testowania automatycznego nad testowaniem manualnym. Wiele narzędzi
poza główną cechą automatyzacji, posiada również możliwość generowania
różnych raportów takich jak np. zgłaszanie błędów do określonych aplikacji,
osób, generowanie raportów w rożnych
formatach, generacja skryptów testowych itp. Bez wątpienia do zalet narzędzi testowych można zaliczyć szybkość
wykonywania testów, co przekłada się
na możliwość wykonania większej ilości
testów w ciągu dnia, co z kolei procentuje na całość projektu. Automatyczne
wykonywanie testów wpływa również
na możliwość wykorzystania testerów w
bardziej „wartościowych” dziedzinach,
jak na przykład projektowanie przypadków testowych lub analiza błędów zgłoszonych przez aplikacje automatyzujące
testy. Automatyczne testowanie jest równie istotne z punktu przewagi firmy nad
konkurentami z branży – szybsze wyko-
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nywanie testowania, to w konsekwencji
szybszy odbiór danego systemu przez
klienta. Oczywiście tak jak wspomniano
wcześniej nie wszystkie testy można
zautomatyzować – istnieje pewna grupa testów które muszą być prowadzone
przez człowiek. Wśród tych testów na
uwagę zasługują między innymi testy
skomplikowane oraz testy sprawdzające funkcje na podstawie przykładowych
danych [4]. Automatyzacja jest procesem niezbędnym podczas wykonywania testów długich i złożonych. Niektóre
ciągi testów mogą zawierać setki, a nawet tysiące komunikatów [3]. W takich
przypadkach nie ma wręcz możliwości
wykonywania testów manualnych.
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Poza dobrymi cechami automatyzowania testowania, istnieją również negatywne skutki wykonywania testów
poprzez automaty. Stosując testowanie
automatyczne musimy pamiętać, że
możemy uzyskać dużą liczbę przypadków testowych, co z kolei przekłada się
na dużą liczbę zgłoszeń, które muszą
zostać w poprawny sposób przeanalizowane i zbadane. Podczas analizy zgłoszeń może dojść do sytuacji, że część
błędów jest do zaakceptowania przez
klienta, i nie wpływa na całokształt projektu. Innym minusem stosowania testów automatycznych jest fakt doboru
odpowiedniego narzędzi. Odpowiedniego zarówno dla danego środowiska
(systemu operacyjnego), które będzie
kompatybilne ze wszystkimi technologiami stosowanymi w danym projekcie.
Następną cechą, która może wpłynąć
na traktowanie automatyki testowej jako
zbędnej, jest dobór odpowiedniej kadry
wykonującej dany projekt. Część narzędzi testujących działa na zasadzie
zarejestruj – odtwórz, lecz pozostałe
wymagają często samodzielnego napisania odpowiednich skryptów testowych, co niesie za sobą konieczność
zatrudnienia osób z odpowiednimi kwalifikacjami programistycznymi. Musimy
też wspomnieć o odpowiednim wyborze określonego narzędzia testów, nie
tylko ze punktu widzenia aktualnego
projektu, ale także biorąc pod uwagę
przyszłe prace. Takie wdrożenie musi
zostać poprzedzone odpowiednią analizą wszystkich obszarów, w których
będziemy chcieli skorzystać z naszego
narzędzi w przyszłości. Kiedy decydujemy się na wybór określonego narzędzia
testów musimy wziąć pod uwagę opinie
jego dotychczasowych użytkowników,
problemy występujące podczas pracy
z tym narzędziem oraz cenę. Dlatego

też biorąc pod uwagę wszystkie cechy
pozytywne jak i negatywne automatycznego testowania w przedsiębiorstwach
zajmujących się tworzeniem produktów
z branży informatycznej stosuje się zazwyczaj zarówno testowanie manualne
jak i testowanie automatyczne. Wybór
do tego jaka metoda jest lepsza, i kiedy
ją zastosować jest ściśle uzależniony od
danego systemu nad którym pracujemy.
Wybór ten jest podejmowany poprzez
dogłębną analizę projektu, która to jest
poprzedzona umową pomiędzy zespołem projektowym, a klientem.

Automatyzacja testów wydajnościowo – obciążeniowych
Przed przystąpieniem do omówienia
jednego z przykładowych narzędzi służących do testowania wydajnościowego
należy wyjaśnić pojęcie testu wydajnościowego oraz możliwości automatyzacji
tego rodzaju testów. Według [14] testowanie wydajnościowe to testy które są
przeprowadzane w celu oceny stopnia
spełnienia wymagań wydajnościowych
przez system lub moduł, istnieje kilka
rodzajów wymagań wydajnościowych:
a) wymagania na szybkość przetwarzania
b) wymagania co do równoległości przetwarzania
c) wymagania na wielkość obsługiwanych danych
Ogólnie testy wydajności można podzielić na trzy rodzaje [11]:
a) Testy wydajnościowe – odpowiadają
one za sprawdzenie czasu krytycznego dla badanych systemów i aplikacji.
Sprawdzają działanie systemu w sytuacji działania pod wieloma użytkownikami. Określane są również czasy
działania dla poszczególnych funkcji
oraz następuję sprawdzenie czy akcje
mieszczą się w zadanym czasie.
b) Testy przeciążeniowe – sprawdzają
działanie aplikacji w trybie awaryjnym
(według założeń specyfikacyjnych). W
tym rodzaju testów sprawdza się również zachowanie systemu gdy liczba
użytkowników zacznie przekracza dozwoloną normę. System zostaje poddany sprawdzeniu również w sytuacji gdy
występują inne nieprzewidziane zjawiska oraz anomalie takie jak na przykład

wprowadzenie zbyt dużej ilości danych
lub brak miejsca na zasoby systemowe.
c) Testy obciążeniowe – w tym rodzaju
testów testowana jest między innymi odporność systemu na bardzo dużą liczbę
zapytań skierowanych na przykład do
bazy danych. Test obciążeniowy sprawdza również jak długo system może
działać pod bardzo dużym obciążeniem.
Następnie następuje porównanie wyników (czasów) z założonymi wartościami
w scenariuszu testów (na tej podstawie
następuje decyzja czy dana aplikacja
lub system przeszedł test).
Jak możemy dowiedzieć się z [3] we
wszystkich aplikacjach niezdolność do
spełnienia parametrów wydajnościowych jest nie mniejszym błędem niż złe
wyjście lub załamanie systemu. Bardzo
istotnym czynnikiem w testach wydajnościowych są czas, przepustowość
oraz wykorzystanie. Czas jest traktowany jako czynnik krytyczny – oznacza
to, że dany system lub aplikacja musi
wykonać w określonym czasie żądaną
akcję. W większości znanych systemów wydajność określa się w jednostkach czasu (milisekundach) - od każdej
aplikacji wymagany jest określony czas
działania (w szczególnej sytuacji można
tu ująć aplikacje webowe). W przypadku mierzenia czasu, musimy pamiętać
o trudnościach mogących wystąpić w
czasie tego testu. Rozwiązaniem tego
problemu jest zazwyczaj zastosowanie
narzędzia które rozumie protokół komunikacyjny [4]. Rozumienie należy rozumieć jako fakt, że narzędzie podczas
pomiaru wydajności z danych które
otrzymuje z witryny (zakładając, że mówimy o testowaniu strony www), musi w
sposób odpowiedni wyłapać ten pakiet,
który będzie informował o zakończeniu
danego procesu.
Automatyzacja testów wydajnościowych sprowadza się w większości przypadków do sprawdzenia poprawnego
działania badanego systemu pod określonym obciążeniem. W automatyzacji
testów wydajnościowych możemy zastosować narzędzia służące do nagrywania, symulowania oraz rejestrowania
działania danej aplikacji. Innym sposobem zautomatyzowania testów wydajnościowych jest zastosowanie tak zwanych monitorów. Narzędzia te analizują,
weryfikują i raportują użycie specyficznych zasobów systemu. Mogą również
ostrzegać o potencjalnych problemach
w serwisach. Przechowują informację o
wersji oprogramowania lub środowiska
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Testowanie oprogramowania
testowego i umożliwiają odtwarzanie
tych informacji. Poszczególne przykłady
tego typu narzędzi mogą być wyszczególnione, w zależności od aplikacji jakie
testują np. istnieją specjalne narzędzia
wydajnościowe do testowania aplikacji
sieciowych, narzędzia analizy statycznej dla różnych platform sprzętowych,
czy narzędzia analizy dynamicznej dla
sprawdzania aspektów bezpieczeństwa
[11]. Przykładem narzędzia służącego
do wykonywania testów wydajnościowych jest opisany w dalszej części pracy JMeter. Innym równie popularnym
narzędziem służącym do automatyzacji
testów wydajnościowych jest IBM Rational Performance Tester.
Podsumowując testy wydajnościowe
są potrzebne w przypadku gdy chcemy
sprawdzić osiągi naszego systemu.

JMeter jako przykład narzędzia do testów wydajnościowo
– obciążeniowych
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Testy wydajnościowo – objętościowe zostały przedstawione w poprzednim rozdziale, jak wiemy stanowią one bardzo
ważny etap testowania oprogramowania
– przykładem może być tutaj sklep internetowy – podczas budowy takiego serwisu należy szczególną uwagę zwrócić
na czas odpowiedzi z serwisu do klienta. Zbyt długie oczekiwanie może zniechęcać do zakupów w naszym portalu.
Właśnie w takich sytuacjach znajdują
zastosowania narzędzia testów wydajnościowych – zanim nasza aplikacja
trafi na serwer produkcyjny. Sprawdzenie braku błędów związanych z poprawnością wyników otrzymywanych na podstawie algorytmów implementowanych
w aplikacje jest niezmiernie ważne, ale
również bardzo istotną cechą jest odpowiedź na pytanie jak duże obciążenie
badany system jest w stanie wytrzymać
[13]. Ręczne przeprowadzenie testowania wydajnościowego jest niemożliwe,
dlatego też wymagane jest zautomatyzowanie tego typu testów. Głównym
celem testów wydajnościowych jest
zbadanie systemu pod symulowanym
działaniem wirtualnych użytkowników.
W chwili obecnej na rynku istnieje wiele
narzędzi służących do wykonywania testów wydajnościowo – obciążeniowych.
Są to narzędzi zarówno komercyjne jak
i open source. Narzędzia tego typu wiernie symulują działanie określonej liczby
użytkowników na badanym systemie.

Jako przykładowe narzędzie możemy tu
podać aplikację JMeter. Jest to aplikacja typu open source stworzona przez
grupę Apache Jakarta. JMeter został
stworzony w 2003 roku, a każde kolejne wydanie jest unowocześnione i udoskonalone w stosunku do poprzedniej
wersji. JMeter został napisany w języku
Java z wykorzystaniem biblioteki Swing.
Omawiana aplikacja jest wielowątkowym narzędziem umożliwiającym przeprowadzanie symulacji współbieżnego i/
lub równoległego wywoływania różnych
funkcji testowanej aplikacji przez grupy
wątków [13]. JMeter posiada wiele zalet
przemawiających za jego stosowaniem,
na podstawie [5] do najważniejszych
cech tego narzędzi możemy zaliczyć:
a) Zerowa liczba kosztów użytkowania
– JMeter jest projektem typu open source, aby móc z niego korzystać należy
jedynie pobrać go z witryny producenta
(http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_jmeter.cgi).
b) Niskie wymagania co do umiejętności osób używających tego narzędzia
– wymagana jest znajomość technologii
HTML/(XHTML) oraz stosowanie wyrażeń regularnych.
c) Użyteczność – możemy zastosować
to narzędzie nie tylko w automatycznych testach wydajnościowo - obciążeniowych, ale również w testach regresyjnych oraz do testowania aplikacji
stworzonych w języku Java, serwerów
baz danych, skryptów Perl, serwerów
FTP oraz innych technologii.
d) Skalowalność – JMeter posiada modułową budowę, więc pozwala to na
łączenie elementów w celu wspierania
testowania na dużą skalę. Stosując to
narzędzie możemy pracować przy większej liczbie stanowisk.
e) Rozszerzalność – interfejs API pozwala na dostosowywanie narzędzia do
aktualnych potrzeb użytkowników.
f) Wsparcie – na stronie producenta
możemy znaleźć dużą liczbę materiałów służących do nauki tego narzędzia,
poza tym ze względu na duże zainteresowanie tym narzędziem mamy do dyspozycji fora użytkowników, książki oraz
szkolenia które pozwalają na rozwiązanie praktycznie każdego problemu związanego z użytkowaniem JMeter-a.
Z punktu widzenia większości progra-

mistów oraz testerów JMeter uważany
jest za jedno z najlepszych narzędzi do
prowadzenia testów wydajnościowo –
obciążeniowych. Narzędzie to posiada
także niezwykle przydatną funkcję tworzenia scenariuszy testowych, przez co
użytkownik ma możliwość dokładnego
oraz prawidłowego określenia wszystkich kroków testowania w scenariuszu.
Następnie scenariusz stanowi „ścieżkę”
po której przechodzą wirtualni użytkownicy zadaną liczbę razy.

Budowa narzędzia
Po uruchomieniu JMeter-a zobaczymy
ekran startowy, na którym można wyróżnić trzy ważne elementy:
a) Plan Testów ( ang. Test Plan) – przechowuje aktualną konfigurację testową,
czyli plan testu i umożliwia jego uruchamianie [5].
b) Brudnopis (przestrzeń robocza) – służy do tworzenia i konfigurowania testów
do późniejszego wykorzystania, jeżeli
praca nad testem w przestrzeni roboczej
zostanie zakończona wówczas można
skopiować go do węzła plan testów.
c) Grupa Wątków (ang. Thread Group)
– są to wirtualni użytkownicy, każdy jeden wątek symuluje działania jednego
użytkownika.
Używanie JMeter-a wymaga zastosowania planu testowego. Plan testów
jest opisem poszczególnych kroków
które musi wykonać dane narzędzie w
celu sprawdzenia poprawności badanego systemu (przetestowania). W celu
stworzenia takiego planu wykorzystujemy grupę wątków, każdy z wątków ma
za zadanie symulowanie określonego
działania użytkownika. JMeter posiada
następujące rodzaje wątków, które wykonują określone interakcje w czasie
odtwarzania scenariusza testowego:
a) Sampler – dzięki temu elementowi
JMeter może wysyłać specyficzne zapytania do serwera. Może generować między innymi żądania typu HTTP, HTTPS,
FTP, SOAP, JDBC, Java i inne [5]. Każdy rodzaj zapytań posiada odpowiednie
parametry takie jak na przykład różne
atrybuty, czas działania i inne. Domyślnie JMeter wysyła zapytania do serwera
w kolejności w której pojawią się one w
planie testu, istnieje jednak możliwość
zmiany tej kolejności poprzez użycie
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Rysunek 1.1 Okno główne aplikacji
opcji logic controller [5].
b) Logic Controller – określa on kolej-

ność działania Samplers-ów w grupie
wątków testowanej aplikacji [5]. Obiekt
typu logic controller jest stosowany

Rys. 2.1. Witryna producenta narzędzia

wówczas kiedy generacja żądania zależy od pewnej logiki [13]. Opisywany element może również zmieniać kolejność
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Rys. 2.2. Konfiguracja elementu HTTP Proxy Server
zapytań pochodzących z elementów
podrzędnych (sub - elementów oraz potomków elementów). Swoim działaniem
przypomina konstrukcje podobne do
pętli znanych z języków programowania
typu if-then-else, loop oraz when [13].
c) Listener – następny element który możemy umieścić w naszym planie testu, listener pozwala na raportowanie wyników
testu w postaci tabeli, wykresu graficznego, drzewa elementów lub plików typu
CSV/XML [13]. Każdy rodzaj listenera w
specyficzny sposób informuje o przebiegu testów, jeżeli na przykład zależy nam
na graficznym wglądzie do uzyskanych
wyników testów należy skorzystać z listenera typu aggregate graph [13].
d) Asseration – jest to warunek końcowy na odpowiedzi generowane przez
serwer [13]. Warunki te mogą dotyczyć
zawartości, jak i czasu otrzymania odpowiedzi wygenerowanej przez aplikację na żądanie wirtualnego użytkownika
[13]. Opisany element pozwala określić
czy JMeter zwraca oczekiwane wyniki.
e) Timer – jest to komponent dzięki któremu możemy w naszym planie testu

wprowadzać przerwy o określonej długości w milisekundach. Poprzez swoje
działanie timery pozwalają na dokładniejsze odzwierciedlenie działania testowanej aplikacji. Domyślnie JMeter
wysyła zapytania bez przerw, stąd sami
musimy pamiętać o stosowaniu Timerów wtedy kiedy jest to konieczne. Mamy
możliwość doboru rodzaju opóźnienia
poprzez wybór losowych lub stałych
opóźnień [13]. Opóźnienia generowane
poprzez Timer-y są przydatne podczas
wykonywania testów funkcjonalnych
aplikacji [13].
f) Config Element – ściśle współpracują z Samplerami, pozwalają na dodanie
modyfikowanych zapytań, jako przykład
możemy tutaj podać sytuację w której
config element pozwala na taką modyfikację Samplera, aby ten wysyłał zapytania do serwera losowo.
g) Pre Processor – często używany do
modyfikacji ustawień Samplerów przed
ich uruchomieniem lub w celu modyfikacji zmiennych wydobytych z odpowiedzi
danego Samplera.
h) Post Processor – jest to funkcja uru-

chamiana po wykonaniu zapytania przez
Samplera. Dobrze jest umiejscawiać je
jako element potomka Samplera w celu
upewnienia się, że Sampler zostanie
użyty w odpowiedniej kolejności [5]. Element ten jest stosowany zazwyczaj jako
element w procesach odpowiedzi danych w celu odnalezienia szczególnych
wartości dla późniejszego użytku [5].

Testy wydajnościowe systemów informatycznych
W poniższym rozdziale zostały zaprezentowane praktyczne testy wydajnościowe z wykorzystaniem narzędzia
JMeter. Celem użycia JMetera w niniejszych przykładach było zasymulowanie
obciążenia serwerów http oraz pokazanie możliwości wykorzystania JMetera
w testach witryn webowych.
Pierwszy test został przeprowadzony na
witrynie producenta narzędzia JMeter
mając na celu pokazanie procesu testowania poprawnie działającej witryny. W
dalszej kolejności został przedstawiony test rzeczywistej witryny wykonanej
przez jednego ze studentów w ramach
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pracy inżynierskiej.

Test aplikacji wzorcowej
W pierwszym przykładzie test został wykonany poprzez wykorzystanie strony
producenta narzędzia JMeter dostępnej
pod adresem: http://jakarta.apache.org/
jmeter/. Na poniższym rysunku została
przedstawiona część testowanej w niniejszym podpunkcie strony.
W pierwszej kolejności po uruchomieniu aplikacji JMeter musimy zadbać o
odpowiednie skonfigurowanie serwerów
proxy. Pozwoli to na identyfikację IP z
którego korzystamy jako localhost. W
tym celu nasz test rozpoczynamy od
dodania do naszej przestrzeni roboczej
elementu odpowiadającego za ustawienie odpowiedniego serwera oraz portu
– HTTP Proxy Server. Jako dane podajemy numer portu dla którego chcemy
przeprowadzić test - w tym przypadku
będzie to 8080. Po tej krótkiej konfiguracji wciskamy przycisk Start.
W następnym kroku należy skonfiguro-

Rys. 2.3. Konfiguracja połączeń przeglądarki
wać odpowiednio przeglądarkę na której
został wykonany test. W związku z tym,
że w teście korzystamy z przeglądarki

Mozilla FireFox przechodzimy do opcji
tej przeglądarki, a następnie wybieramy Zaawansowane/Sieć/Ustawienia. W
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Rys. 2.4. Przestrzeń robocza z elementami testowanej strony
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Rys. 2.5. Parametry w przykładowym elemencie przestrzeni roboczej
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Rys. 2.6. Plan testów z uwzględnionymi elementami do przetestowania
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Rys. 2.7. Konfiguracja grupy wątków

Rys. 2.8. Ostateczna konfiguracja planu testów
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Rys. 2.9. Wyniki testów przedstawione w elemencie Summary Report
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nowo otwartym oknie ustawimy wartość
jak na poniższym rysunku.
Po odpowiedniej konfiguracji ustawień
serwera proxy, przeładowujemy naszą
przeglądarkę (w oknie przeglądarki
musimy mieć ustawioną witrynę którą
testujemy). Po kilku sekundach zauważymy, że w przestrzeni roboczej naszej
przeglądarki pojawiły się nowe kroki.
Po dokładniejszym przyjrzeniu się poszczególnym elementom dodanym do
przestrzeni roboczej zauważamy, że są
to poszczególne elementy naszej strony, które dodatkowo zawierają wartości
takie jak ścieżka (Path), nazwę serwera oraz informacje o przeglądarce.
Na poniższym rysunku znajduje się
przykładowy element z opisanymi
parametrami.
W chwili obecnej możemy przystąpić
do realizowania planu testowego. W
pierwszej kolejności do węzła plan testów dokładamy grupę wątków. Do grupy
wątków musimy dołożyć elementy które
będę stanowiły nasz plan testowania. W
tym celu zastosujemy niektóre nagrane
przez nas w poprzednich działaniach
elementy. W związku z tym kopiujemy
wybrane elementy witryny z przestrzeni roboczej do grupy wątków w planie testów. Po tych działaniach mamy

wstępnie przygotowany plan testów,
który możemy zobaczyć na poniższym
rysunku:
Jak możemy zauważyć na powyższym
zrzucie ekranu w naszym planie testowym zostały użyte dwa zapytania,
według których w dalszej kolejności
został wykonany test. W naszym planie wykorzystaliśmy opcje domyślne
ustawione w grupie wątków: liczba
użytkowników jest równa jeden, a cały
test jest wykonywany również jednokrotnie.
Jednak przed przystąpieniem do odtwarzania naszego testu należało dodać
jeszcze jeden element dzięki któremu
uzyskaliśmy wgląd do wyników naszego
testu. Tym elementem w przypadku niniejszego testu był listener – a dokładnie
jeden z jego typów nazwany Summary
Report. Aby dodać ten element do
naszego planu testowego wybieramy
kolejno Add/Listener/Summary_Report.
Po dodaniu tego elementu nasz test jest
gotowy do użycia. Ostateczna struktura
naszego testu została zaprezentowana
na poniższym rysunku:
W tym momencie możemy przystąpić
do wykonania naszego testu, w tym
celu z górnego menu wybieramy opcje
Run/Start, po kilku sekundach otrzymujemy oczekiwane wyniki, które możemy

zobaczyć w elemencie Summary Report:
Jak widzimy na powyższym rysunku
nasz test zakończył się sukcesem. JMeter przeszedł dwa założone przez nas
w planie testowym kroki skonfigurowane dla domyślnej liczby użytkowników.
Kiedy uczestniczymy w rzeczywistym
projekcie informatycznym dane które
zostały przedstawione w powyższej
tabeli podlegają dalszej analizie oraz
ocenie z punktu poprawności oraz
dokładności. Na podstawie wyników
możemy stwierdzić, że test wykonał
się poprawnie – nie zarejestrowano
żadnych błędów. W raporcie możemy
znaleźć również informacje dotyczące
czasów dostępu: średniego, minimalnego oraz maksymalnego (czasy podane
są w milisekundach). Ważnymi danymi
jeżeli mówimy o testowaniu serwisów
WWW jest z pewnością przepustowość
łączy – w naszym raporcie również taka
wartość się znajduje. Następnie należy
również wspomnieć o uzyskanych informacjach odnośnie ilości przesłanych
danych – wyrażonej w bajtach oraz o
szybkości ładowania poszczególnych
ścieżek podanych w KB/sek. Wszystkie dane podane zostały dla poszczególnych ścieżek naszego testu, jak
również ostatni wiersz stanowi zsumowanie wszystkich danych i przedstawie-
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nie wyników dla całego testu.

Test rzeczywistej
użytkowej

aplikacji

W poniższym podpunkcie zostanie
zaprezentowany test wydajnościowy
dla rzeczywistej witryny WWW wykonanej na potrzeby pracy inżynierskiej.
Tytuł pracy to: „Portal internetowy na
bazie CMS i nowoczesnych technologii
informatycznych”. Część praktyczna
została wykonana w PHP5 z wykorzystaniem technologii takich jak JavaScript,
XML, XHTML oraz CSS, jako baza
danych został wykorzystany mySQL.
Projekt strony został umieszczony na
serwerze, w celu jego przetestowania
z uwzględnieniem narzędzia JMeter. W
niniejszym podpunkcie nadal korzystamy z przeglądarki FireFox w wersji
3.5.5. Przystępując do naszego testu w
oknie przeglądarki ustawiamy testowaną
stronę.
W dalszej kolejności należy odpowiednio skonfigurować serwery proxy
– w celu ustawienia witryny jako localhost. Wykonujemy tę czynność w
ten sam sposób co poprzednim podpunkcie. Po prawidłowym skonfigurowaniu serwerów proxy nasza strona jest
gotowa do przeprowadzenia testów
wydajnościowych. Uruchamiamy JMe-

Rys. 2.11. Element HTTP Proxy Server

Rys. 2.10. Wygląd testowanej witryny
ter-a i przystępujemy do odpowiedniego
konfigurowania przestrzeni roboczej,
która posłuży do wstępnego przygotowania testów. W pierwszym kroku dodajemy jeden elementów z grupy Non
Test Elements: HTTP Proxy Server. Jak
widzimy, wartości domyślne ustawione
w tym elemencie odpowiadają także
wymaganiom naszego testu:

Następnie uruchamiamy nasz test,
a
następnie
odświeżamy
naszą
przeglądarkę.
Po
ponownym
załadowaniu się strony przechodzimy
do JMeter-a. W oknie przestrzeni roboczej widzimy poszczególne żądania które
zostały wysłane do serwera proxy – rysunek 2.12.
W lewej kolumnie (rysunek 2.12) okna
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Rys. 2.12. Element przestrzeń robocza

Rys. 2.13. Przygotowany plan testów
JMeter-a widzimy wszystkie zapytania,
wysłane do serwera. W niniejszym podpunkcie wykorzystamy je do stworze-

nia planu testowego. Ponieważ w tym
podpunkcie zależy nam na wykonaniu
całościowego testu wydajnościowego,

musimy wykorzystać wszystkie elementy z przestrzeni roboczej – pozwoli to
na wykonanie maksymalnie dokładnego
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Rys. 2.14. Element HTTP Cookie Manager

Rys. 2.15. Element Recording Controller
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Rys. 2.16. Element Summary Report

Rys. 2.17. Element Summary Report – opcje konfiguracyjne

i oddającego rzeczywistość testu
wydajnościowego. W węźle plan testów
dodajemy grupę wątków w którym to
umieszczamy wszystkie elementy planu
testowego – rysunek 2.13.
W chwili obecnej mamy wstępnie przy-

gotowany plan testów witryny. Musimy
go jeszcze sparametryzować – to znaczy dodać niezbędne elementy, dzięki
którym możliwa będzie dokładniejsza
analiza uzyskanych wyników. W pierwszej kolejności dokładamy element
HTTP Cookie Manager (element ten

znajdziemy w menu: Add/Config elements/HTTP_Cookie manager). Na
poniższym rysunku możemy zobaczyć
ten element oraz zapoznać się z jakimi
możliwościami konfiguracyjnymi mamy
do czynienia. Element ten pozwala na
konfigurację działania przeglądarki w
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zakresie zapisywania plików cookies.
Ustawiamy cookie policy na wartość
default. Oraz zaznaczamy opcję clear
cookiem after each interation. Pozwoli to
na zasymulowanie działania JMetera w
sytuacji gdy każdy użytkownik wchodzi
na witrynę po raz pierwszy (żadne
pliki nie są zapisane w przeglądarce
użytkownika).
Następnym elementem który został
wykorzystany w niniejszym teście jest element z grupy Logic Controller/Recording Controller. Element ten odpowiada
za grupowanie wszystkich rejestrowanych zapytań, określa kolejność ich
wykonywania. Element ten nie wymaga
konfiguracji, musimy go tylko wstawić w
odpowiednie miejsce naszego skryptu
automatyzującego. Na rysunku 2.15
został przedstawiony ten element.
Następnym elementem dzięki któremu
łatwiej będziemy mogli dokonać analizy
wyników jest element z grupy Listenerów: Summary Report. Element ten jest
dostępny z menu: Add/Listener/Summary_Report. Element Summary Report zastosowaliśmy już w poprzednim
przykładzie. Jest to jeden z najczęściej

używanych elementów służących do
raportowania przebiegu testów. Zawiera szereg informacji, które mogą nam
pomóc poprawnie przeanalizować wynik
testu (poszczególne elementy zostały
opisane w punkcie 2.1). Na poniższym
rysunku znajduje się opisany wyżej element:
Element Summary Report posiada także
możliwość zapisu/wczytania rezultatów
do pliku/z pliku. Jest to przydatna opcja
kiedy chcemy obejrzeć wyniki wykonywane w poprzedniej sesji, lub w poprzednim scenariuszu testowym. Dodatkowo
element Summary Report posiada w
opcjach możliwość wybrania formatu w
którym chcemy zapisać nasz projektu lub
wybrania tylko poszczególnych elementy
podlegających zapisowi. Jest to ważny
element podczas wykonywania skomplikowanych pomiarów.
Ostatnim elementem który został dodany
do planu testowego był następny element
z grupy Listener-ów: Graph Results.
Jest to niezwykle przyd atny element,
ponieważ pozwala graficznie przedstawić
nie tylko ostateczny wynik testu, lecz
również cały przebieg poszczególnych

wątków. Na podstawie otrzymanego wyniku możemy zobaczyć punkty krytyczne w
naszej witrynie, i dzięki temu wprowadzić
niezbędne poprawki i zmiany przed ostatecznym wypuszczeniem projektu na
środowisko produkcyjne. Element ten posiada odpowiednie następujące parametry które dodatkowo zostały określone
przez odpowiednie barwy:
a) Czas realizacji poszczególnych żądań
– kolor czarny.
b) Średni czas realizacji żądań – kolor
niebieski.
c) Mediana – kolor fioletowy.
d) Przepustowość (średnia liczba żądań,
która została przyjęta i wykonana w
czasie jednej minuty) – kolor zielony.
Na poniższym rysunku został przedstawiony element Graph Results:
Po dodaniu wszystkich elementów do
naszego planu testowego jesteśmy gotowi do przeprowadzenia naszego testu
wydajnościowego. W chwili obecnej plan
testowy dla testowanej witryny wygląda
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Rys. 2.18. Element Graph Results
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Rys. 2.19. Plan testu z wszystkimi dodatkowymi elementami parametryzującymi
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Rys. 2.20. Element grupa wątków (Thread Group) z odpowiednimi wartościami
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tak, jak na przedstawionym poniżej rysunku:
Jak widzimy na powyższym rysunku plan
testów zawiera w tym momencie wszystkie przedstawione poprzednio elementy,
które zostały umiejscowione w odpowiednich miejscach naszego skryptu. W
następnej kolejności musimy odpowiednio skonfigurować wszystkie parametry, które umożliwią przyjmowanie przez
JMeter-a odpowiednich wartości. W elemencie grupa wątków ustawiamy liczbę
użytkowników wirtualnych na 50 ( będzie
odpowiadało to liczbie pięćdziesięciu
rzeczywistych użytkowników, którzy będą
próbowali skorzystać z tej samej witryny).
W elemencie Summary Report wszystkie
ustawienia zostają według domyślnych,
to samo tyczy się Graph Results ( w praktyce oznacza to wykorzystanie na wykresie wszystkich danych). Na poniższym
rysunku znajduje się konfiguracja grupy
wątków:
W
chwili
obecnej
cały
skrypt
automatyzujący jest gotowy do uruchomienia, przed rozpoczęciem JMeter
poprosi nas o zapisanie scenariuszu w
pliku *.jmx – dzięki temu w razie niepowodzenia pierwszego testu lub nagłej awarii
sprzętu nie będziemy musieli ponownie

przechodzić całej drogi budowy naszego
automatu. Cały test dla danych zawartych w naszym teście trwa około trzydziestu minut. Po jego zakończeniu możemy
zobaczyć wyniki przedstawione na elementach typu Listener. Jako pierwszy
został przedstawiony element Summary
Report. Na poniższym rysunku możemy
zaobserwować różne wartości takie jak
między innym: czas średniego, minimalnego oraz maksymalnego wczytywania
się danych elementów. Z poniższych
parametrów możemy wywnioskować,
że czasy dostępu dla poszczególnych
elementów są akceptowalne. Jednak
dla dwóch wartości występują błędy: dla
jednego wynosi on 0,29% a dla drugiego
przypadku: 0,30%. Błędy są spowodowane tym, że te dwa elementy są stosunkowo duże w porównaniu z innymi stąd
też czas dostępu do nich jest większy.
Kolejnym elementem który ułatwił nam
analizę wyników testu jest Graph Results. Element ten w bardzo przejrzysty
i klarowny sposób pokazuje wyniki testu.
Wszystkie dane pokazane są w postaci
wykresu. W oknie tego elementu istniej również możliwość przefiltrowania
odpowiednich wyników. W przypadku
naszego testu został wygenerowany
wykres jak na rysunku 2.22.

Rys. 2.21. Summary Report z wynikami testu

Ostatecznym krokiem w przeprowadzeniu jakiegokolwiek testu dowolnej aplikacji lub systemu informatycznego,
jest analiza wyników z punktu widzenia
działania aplikacji. W tym przypadku
czynnikiem na który musimy zwrócić
uwagę jest wydajność aplikacji. Podczas analizy elementu Summary Report
zauważyliśmy, że wystąpiły dwa błędy
(rysunek 2.21.). Są one spowodowane
dużą wielkością plików galerii oraz jednego z elementów witryny. Jako wniosek osób zajmujących się testowaniem
wydajności możemy zaproponować jako
rozwiązanie wykonanie tych elementów
w innej technologii lub zmniejszenie ich
wielkości do poziomu akceptowalnego
przez serwer. Musimy tutaj wziąć pod
uwagę fakt, że z naszej witryny będą
korzystać różni użytkownicy dysponujący
różną prędkością łączy internetowych.
W elemencie Graph Results widzimy
wszystkie dane które są zgłaszane do
naszej aplikacji. Jak widzimy z wykresu
mamy na nim przedstawione wszystkie wątki które zostały wykonane (czyli
wszystkich wirtualnych użytkowników,
których udało nam się zasymulować).
Z wykresy możemy odczytać, że
przepustowość wzrosła przy pierwszym
wątku, jednak w późniejszym czasie
została ustabilizowana na średnim pozi-
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Rys. 2.22. Graph Results z uzyskanymi wynikami
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omie. Pozostałe parametry czyli średni
czas realizacji żądań oraz mediana
znajdują się również na akceptowalnym
poziomie.

Podsumowanie
Cel, jaki postawiono w pracy, został zrealizowany. Udało się bowiem wykorzystać
narzędzie, które wspomaga czynności
testowania oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem testowania
wydajnościowego. Głównym powodem
wykorzystania tego narzędzia jest jego
uniwersalność oraz użyteczność. Wyniki jakie udało się nam uzyskać zostały
przedstawione w podrozdziale 2.1 oraz
2.2, na ich podstawie można stwierdzić,
że użyte narzędzie jest dobrym wyznacznikiem jakości jeżeli chodzi o testowanie wydajności. Na podstawie badań
można stwierdzić, że ocena testowanej
witryny byłaby trudna bez wykorzystania JMetera.
Na podstawie wszystkich informacji
przedstawionych w powyższej pracy
można określić przypuszczalną drogę
rozwoju testowania oprogramowania.
Przegląd zagadnień związanych z metodykami wytwarzania oprogramowania
przedstawiony w rozdziale pierwszym
pozwala przypuszczać, że inżynieria
oprogramowania będzie się rozwijać w

kierunku metod lekkich. Oczywiście nie
można wnioskować, że metodyki ciężkie
będą całkiem wycofywane z użycia. Metodyki ciężkie od wielu lat przynoszą
konkretne wymierne korzyści w postaci
udanych projektów. Są ponadto wspierane przez komercyjne firmy takie jak
między innymi IBM. Należy się raczej
spodziewać poszukiwania kompromisu
między metodykami ciężkimi i lekkimi.
Mowa tu między innymi o tak zwanych
metodykach hybrydowych. Pozwala on
dostosować się do potrzeb konkretnego
projektu i wybrać najlepszy proces wytwarzania.
Wraz z rozwojem metodyk oprogramowania zyskuje na znaczeniu technika automatyzacji testów, która jest szeroko
stosowana zarówno w metodzie ciężkiej
jak i lekkiej. W tej dziedzinie jest jeszcze
wiele do zrobienia. Można tu bowiem
zastosować wiele nowych metod oraz
sposobów. Można wykorzystać między
innymi automatyczne generowanie testów na podstawie kodu lub obustronne
współdziałanie kodu oprogramowania
i testów tak jak to się obecnie odbywa
na nowoczesnych platformach programistycznych, gdzie mamy przypadek
sprzężenia między kodem i specyfikacją
systemu. Innym ciekawym oraz wartym
zainteresowania sposobem wykonywania testów automatycznych jest
możliwość wykorzystywania metod sz-

tucznej inteligencji lub bogatego aparatu
matematycznego, jaki został opracowany przy niezawodności systemów technicznych.
Informatyzacja postępująca w każdej
dziedzinie życia powoduje i będzie
powodować coraz większą liczbę
powstających aplikacji oraz systemów
informatycznych. Powoduje to stawiane coraz to nowszych wymagań
dla budowanych systemów. Będzie
to dotyczyć także zagadnień jakości
oraz niezawodności oprogramowania.
Dlatego możemy przypuszczać, że
niezawodność oprogramowania jest taką
dziedziną, która na wiele lat zapewni
odpowiednie pole do prac badawczych.
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Cel i zakres pracy
Celem pracy jest przybliżenie zagadnień
z zakresu testowania oprogramowania
oraz przedstawienie konkretnych pojęć i
metod, które są wykorzystywane w trakcie tworzenia programów.

Autor: Marcin Towcik

W związku z gwałtownym rozwojem komputeryzacji życia powstaje coraz to większa liczba używanego oprogramowania,
którego jakość zależy między innymi od
sprawdzenia poprawnego wykonania
produktu, czyli od przetestowania.

związanego z wypuszczeniem oprogramowania. Na potrzeby tego opracowania
został zamieszczony również plan testów, którego założeniem jest praktyczne
przedstawienie tego rodzaju dokumentu
w projekcie.

Opracowanie to w zamierzeniu powstało
jako pewna pomoc dla ludzi, którzy będą
stawiali swoje pierwsze kroki w obszernej dziedzinie testowania, a którzy posiadają podstawową wiedzę informatyczną.
Autor nie będzie zgłębiał zagadnień pod
kątem samego testowania kodu źródłowego, gdyż wiedza ta wykracza daleko
poza ramy tego opracowania.

Do sprawnej organizacji testowania
można używać konkretnych narzędzi.
Zostaną tu przedstawione przykłady
programów zarówno komercyjnych, jak i
bezpłatnych.

Praca zawiera dostępną powszechnie
wiedzę teoretyczną oraz doświadczenia
zdobyte podczas rocznego udziału w
projekcie testowania i wdrażania oprogramowania dla największej polskiej
firmy telekomunikacyjnej. W bieżącym
roku autor miał możliwość uczestniczenia w testach kilku ściśle współpracujących ze sobą programów, które stanowią
największą tego typu bazę klientów w
Polsce.
Część teoretyczna zawiera opis metodologii tworzenia oprogramowania począwszy od modelu kaskadowego po modele
przyrostowe. Następnie przedstawione
zostały różne rodzaje testów, jak i sposoby ich klasyfikacji.
Rozdział dotyczący zarządzania procesem testowania jest najobszerniejszy
i ma za zadanie prześledzenie jednej z
możliwości poprawnego zarządzania testami w projekcie informatycznym. Począwszy od zidentyfikowania struktury
w zespole, ustalanie harmonogramów i
kryteriów pracy po oszacowanie ryzyka

Całość podsumowuje porównanie praktyk stosowanych w rzeczywistości do
modelu znanego w teorii. Porównanie
takie ukazuje wady i zalety konkretnych
rozwiązań teoretycznych, które nie zawsze mają zastosowanie w praktyce.

Podstawowe pojęcia
Weryfikacja [3] to potwierdzenie, poprzez
przebadanie, i dostarczenie oczywistego
dowodu, że konkretne wymagania zostały spełnione. W projektowaniu i wytwarzaniu, weryfikacja dotyczy procesu
badania wyniku danej aktywności w celu
ustalenia zgodności z podanym dla tej
aktywności wymaganiem.
Walidacja [3] to potwierdzenie, poprzez
przebadanie, i dostarczenie oczywistego
dowodu, że konkretne wymagania w stosunku do specyficznego, zamierzonego
użycia są spełnione. W projektowaniu i
wytwarzaniu, walidacja dotyczy procesu
badania produktu w celu ustalenia jego
zgodności z potrzebami użytkownika.
Walidacja jest zwykle wykonywana dla
produktu końcowego..
Głównym celem testowania jest wyszukiwanie błędów w oprogramowaniu (ang.
software bug). W języku polskim potocz-
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nie występuję słowo-klucz „błąd” lub „problem” na określenie różnego typu nieprawidłowości. W inżynierii oprogramowania
stosuje się zazwyczaj dwa pojęcia [2]:
Defekt – jako błąd popełniony przez
projektantów lub programistów podczas
tworzenia oprogramowania; defekt to
problem odkryty w fazie cyklu życia oprogramowania późniejszej od fazy, w której
pojawiła się przyczyna
Błąd – problem, nieprawidłowe działanie
ujawnione w tej samej fazie, w której pojawiła się przyczyna.
Język angielski jest dużo bardziej urozmaicony i tam istnieje kilka zwrotów na
określenie błędu [4]:
Error: niezgodność pomiędzy dostarczonym przez funkcję, zaobserwowanym lub
zmierzonym rezultatem jej wykonania, a
oczekiwaną wartością. Błędy mogą być
powodowane celowo w procesie testowania aplikacji.
Failure: niezdolność komponentu lub
systemu do wykonania operacji w np.
określonym w wymaganiach czasie
Exception:
nieobsługiwany wyjątek,
który powoduje zawieszenie lub przerwanie działania programu. Wyjątek może
pojawić się w związku z adresowaniem
pamięci, danymi, wykonaną operacją,
przepełnieniem zmiennej, itp.

Defect, bug, fault: wada modułu lub systemu, która może spowodować, że moduł lub system nie wykona zakładanej
czynności. Defekt, który wystąpi podczas
uruchomienia programu, może spowodować awarię modułu lub systemu.
Deviation, incident - każde zdarzenie występujące w procesie testowania, które
wymaga zbadania
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W celu zapewnienia odpowiedniej jakości każde oprogramowanie powinno być
mniej lub bardziej intensywnie przetestowane. Z racji coraz częściej tworzonych
skomplikowanych systemów sam proces
testowania może być długi i wymagać
olbrzymich nakładów. W zależności od
ostatecznego przeznaczenia oprogramowanie musi się odznaczać odpowiednią
niezawodnością i głównie od tego zależy
intensywność testów. Oczywiście aplikacje biznesowe należy testować w inny
sposób niż systemy kontroli lotów.
Główne różnice pomiędzy projektami
zawierają się w sześciu poniższych pytaniach [11]:
1. Jakie są cele testów? – np. osiągnięcie
odpowiedniej bezawaryjności, konkretnej
prędkości działania, sprawdzenie migracji danych z poprzedniej wersji aplikacji

itp.;
2. Co jest przedmiotem testów? – aplikacja, system, konkretne funkcje, procedury;
3 Kto przeprowadzi testy? – ile osób, z
jakim doświadczeniem, ogólnie kto będzie odpowiedzialny za testy;
4 Jak testować? – jaka metodologia, poziomy, narzędzia (hardware i software),
z jakich dokumentów trzeba korzystać, a
jakie utworzyć;
5. Kiedy testować? – jakie są harmonogramy testów, kiedy i co ma być przygotowane;
6. Kiedy zakończyć testy? – czy po znalezieniu konkretnej liczby błędów, do ustalonego terminu, wg ilości znajdowanych
nowych błędów, jaki warunek decyduje o
zakończeniu.
Bez względu na ilość testerów, ich doświadczenie lub przeznaczenie oprogramowania testowanie ma na celu znalezienie błędów i umożliwienie ich naprawy.
Dlatego też, pomijając wiele szczegółów
wynikających ze specyfiki konkretnego
projektu, można wyróżnić rzeczy wspólne dla ogólnie przyjętego procesu testowania. W najprostszym ujęciu testowanie
to (rys. 1):
• Manager,
• Testerzy,
• Plan testów,
• Testy,
• Błędy.

Organizacja
Bardzo ważnym elementem każdego
projektu jest organizacja. Hierarchia grupy testowej przedstawia się następująco
[11] (rys. 2):

Rysunek 1 Ogólny schemat procesu testowania. Opracowanie własne

• Manager testów – W większości organizacji manager testów jest osobą odpowiedzialną za wszelkie sprawy związane
z testowaniem i zapewnieniem jakości.
W skład obowiązków managera testów
wchodzą: ustalenie strategii testów, interakcja z klientem, planowanie testów,
dokumentacja testów, kontrola i monitorowanie postępów, szkolenia, pozy-

51

Testowanie oprogramowania
• Senior tester – Senior tester (specjalista
ds. testów) projektuje, tworzy i przeprowadza testy oraz zajmuje się tworzeniem
środowiska testów (jarzma testowego).
Senior tester ma również swój udział w
planowaniu testów, pomocy technicznej i
tworzeniu repozytoriów błędów.
• Junior tester – Junior tester (młodszy
tester) to zazwyczaj ludzie nowo zatrudnieni. Ich głównym celem jest nabieranie
doświadczenia podczas uczestnictwa
przy projektowaniu i przeprowadzaniu
testów. Mogą też brać udział w przeglądaniu instrukcji, pomocy technicznej oraz
utrzymywaniu repozytoriów testów i błędów.

Rysunek 2 Hierarchia grupy testowej. Na podstawie [11]
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skanie odpowiednich narzędzi, udział w
inspekcjach i przeglądach, audyt testów,
repozytorium testów. W sprawach kadrowych: zatrudnianie, zwalnianie i ocena
pracy członków zespołu. Manager jest
też łącznikiem z wyższą kadrą zarządzającą, managerem projektu oraz zespołem
jakości i marketingu.

• Lider testów – Lider testów pełni funkcję
asystenta managera testów i współpracuje z grupą testerów przy konkretnych
projektach. Do obowiązków lidera mogą
należeć: planowanie testów, nadzór kadr
oraz wykonywanie bieżących raportów.

Rysunek 3 Cechy dobrego testera. Na podstawie [11]

O ile managera testów wybiera ktoś z
zarządzających firmą lub danym projektem, to na wybór grupy testerów spory
wpływ ma sam manager. Dobranie odpowiednich członków zespołu ma kluczowe
znaczenie dla powodzenia testów. Dobry
tester powinien odznaczać się cechami z
rysunku poniżej [11] (rys.3)
Mając na uwadze wiedzę I doświadczenie manager tworzy optymalną grupę
testową (rys. 4) odpowiedzialną za przeprowadzenie testów. Dokładniejszy opis
pomocny przy wyborze specjalistów oferuje w swej książce Elfriede Dustin [12]
lub artykuł Roberta Zawadzkiego [13],
który daje przykłady pytań zadawanych
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Rysunek 4 Tworzenie grupy testowej. Na podstawie [11]
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Rysunek 5 Hierarchia planów testowych. Na podstawie [11]

podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Planowanie
Jedną z ważniejszych czynności związaną z procesem testowania jest planowanie. Na tym etapie określa się szczegółowo kto testuje, co jest przedmiotem
testów, jakimi metodami i za pomocą
jakich narzędzi będzie się testowanie odbywało oraz kiedy się rozpocznie i przy

spełnieniu jakich warunków się zakończy.
W celu ułatwienia pracy ogólny plan dzieli się na mniejsze części odpowiadające
poszczególnym etapom przedstawionych
na rysunku poniżej [11] (rys. 5).
Najwyższy poziom w hierarchii ma plan
zapewnienia jakości oprogramowania.
W jego skład wchodzi plan przeglądów
(inspekcji i przeglądów) i ogólny plan testowania, który dzieli się na plany testów:

modułowych, integracyjnych, systemowych i akceptacyjnych.

Test Plan
Bez względu na poziom w hierarchii każdy test plan składa się z jednakowych
elementów [11] (rys. 6):
1. Identyfikator – Każdy plan testów po-
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winien mieć unikalny identyfikator, by
mógł zostać powiązany z konkretnym
projektem i wejść w skład historii projektu. Historia projektu i wszystkie związane
z nią produkty powinny zostać dołączone
do bazy danych projektów lub zostać pod
kontrolą systemu zarządzania konfigura-

ma możliwość szybkiego wyszukania
odpowiednich informacji. Kładzie się też
nacisk by zapewnić, ze każde wymaganie zostanie pokryte odpowiednią ilością
przypadków testowych. Uzupełnieniem
informacji może być nośnik, na którym
gromadzone są dokumenty (np. dysk
twardy, CD itp.). Na koniec powinno się
zaznaczyć, czy jakieś produkty mają pozostać nieprzetestowane.
4. Funkcje do przetestowania – Zawiera inne podejście do przedmiotu testów,
mianowicie opisując funkcje / funkcjonalności jakie mają zostać poddane testowaniu. Jest to związane bezpośrednio z
wymaganiami funkcjonalnymi i jakościowymi. Przykładowo testom mogą być
poddane funkcje powiązane z wydajnością, stabilnością i możliwościami mobilności. Jeśli jakieś funkcje mają pozostać
bez testowania, to powinny być tu wymienione wraz z powodem takiego działania.
Ważne jest by były tu zawarte również
odnośniki wiążące funkcjonalności z konkretnymi przypadkami testowymi.

Rysunek 6 Plan testów. Na podstawie [11]
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cją. Standardy firmowe powinny opisywać format identyfikatora test planu oraz
jak określać jego kolejne wersje, które
będę zmieniać się z upływem czasu.
2. Wprowadzenie – Ta część daje ogólny opis projektu, czy jest to rozwijanie
czy utrzymanie oprogramowania, oraz
szczegóły produktów / funkcji do przetestowania. Warto opisać tu cele wyższego szczebla i metody, którymi będzie
się posługiwać. Powinny być tu również
zawarte informacje o powiązanych dokumentach, takich jak strategia firmy, standardy dokumentacji, oraz plany projektu,
utrzymania jakości i konfiguracji. Jeżeli
test plan składa się z kilku poziomów (np.
oddzielnych planów testów modułowych,
integracyjnych, systemowych i akceptacyjnych) to w celu zapewnienia kompatybilności powinny się tu znaleźć wszystkie
odnośniki.
3. Przedmiot testów – Jest to szczegółowy wykaz przedmiotu testów, który powinien zawierać nazwy, identyfikatory i
numery wersji każdego przedmiotu. Taki
wykaz może zawierać procedury, klasy,
moduły, biblioteki, podsystemy i systemy.
Powinny się tu znaleźć również wszystkie odniesienia do poszczególnych dokumentów takich jak wymagania i podręcznik użytkownika - dzięki temu tester

5.Podejście – Ta część test planu służy szczegółowemu opisowi wszystkich
czynności związanych z testowaniem
oprogramowania. Poziom szczegółowości powinien pozwolić zdefiniować czas
potrzebny na najważniejsze zadania.
Bardziej dogłębny opis znajduje się natomiast w specyfikacji projektu testów.
Osoba planująca powinna podać narzędzia i metody jakimi będą się posługiwać
testerzy, tak by testy zostały odpowiednio
przeprowadzone. Powinna się też tu znaleźć informacja o oczekiwaniach wobec
kompletności testów i jakie kryteria ją definiują - np. stopień oczekiwanego pokrycia testów białej skrzynki.
Dobrze jest też umieścić tu informacje
o ograniczeniach czasowych i budżetowych fazy testów. Powinny się również
znaleźć zasady, wedle których będzie
monitorowany postęp testów, by w każdym momencie wiedzieć, czy wszystko
przebiega zgodnie z planem.
6. Kryteria zaliczenia/oblania testów –
Znając przedmiot testów i mając przypadek testowy tester musi mieć jasno
sprecyzowane kryteria, które sprawią, ze
test zostanie zaliczony lub też nie. Opis
tych kryteriów powinien zawierać się w
głównym planie testów, a w specyfikacji
testów bardziej szczegółowe dane na
temat pojedynczych przedmiotów i ich
grup.

Zazwyczaj nie zaliczenie testu oznacza,
ze dane wyjściowe są inne niż oczekiwane podczas tworzenia przypadku testowego. Ważne jest natomiast odpowiednie sklasyfikowanie znalezionego błędu
(szerzej omówione w rozdziale 5.3.2), by
błędy były obsługiwane wg kolejności ich
ważności dla danej funkcjonalności.
7.Kryteria zwieszenia i wznowienia – Opisane są tu kryteria według których testy
zostają zawieszane i wznawiane. Zazwyczaj zawieszenie następuje pod koniec
dnia pracy, a wznawiane jest następnego
dnia rano. Zdarzają się natomiast przypadki w których dla powodzenia projektu należy ukończyć pewne zadania, bez
których dalsza praca jest niemożliwa. W
tych sytuacjach praca trwa do zakończenia danego etapu i pora dnia nie ma znaczenia.
8. Produkty testowania – Produkty testowania to nic innego jak każdy twór powstały podczas tego procesu. W skład produktów wchodzą plany testów, specyfikacja
testów, procedury testowe i przypadki
testowe. W ich skład można zaliczyć również dziennik testów, raporty przekazań,
raporty błędów i raporty podsumowujące.
Bardzo ważne jest dokładne katalogowanie tych testaliów, gdyż później wchodzą
w skład historii projektu.
Do produktów testowania należy również
jarzmo testowe, czyli środowisko testowe, zaślepki i sterowniki powstałe podczas testów.
9. Zadania testowe – Tu powinny zostać
opisane wszystkie zadania, które należy
przeprowadzić, oraz zależności pomiędzy nimi. Dobrze jest mieć skonstruowaną hierarchię zadań wraz z ogólnie
podanym czasem wykonania. Poszczególne zadania przydzielane są całemu
zespołowi lub poszczególnym testerom,
zależnie od ważności i stopnia skomplikowania pracy.
10. Środowisko testów – W tym punkcie
opisane są wymagania sprzętowe i programowe, jakie muszą zostać spełnione
podczas testowania - jesli do testów są
potrzebne dodatkowe urządzenia, np.
sprzęt telekomunikacyjny lub inne, to
powinna się tu taka informacja znaleźć.
Należy też uwzględnić miejsce, w którym
będą się odbywały testy i jakie dokładnie
oprogramowanie jest potrzebne - począwszy od systemu operacyjnego na
narzędziach testowych kończąc.
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11. Obowiązki – Wszystkie osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania
związane z testami powinny być tu przedstawione. Dotyczy to osób, które:
• przekazują oprogramowanie do testów,
• tworzą specyfikacje testów i przypadki
testowe,
• przeprowadzają testy,
• monitorują przebieg testów,
• kontrolują rezultaty,
• współpracują z developerem,
• zarządzają i udostępniają sprzęt,
• tworzą jarzmo testowe,
• współpracują z użytkownikami / klientami.
Grupa ta może się składać z: developerów, testerów, osób od zapewnienia jakości, analityków i użytkowników / klientów.
12. Kadry i szkolenia – Osoba planująca powinna opisać tu kadry i umiejętności potrzebne do przeprowadzenia prac
związanych z testami (takich jak przedstawione powyżej). Spis ewentualnych
szkoleń i osób, które je przeprowadzą,
powinien być szczegółowo rozpisany.
13. Grafiki – Czas przeznaczony na konkretne zadania, wraz z rozpisaniem wykonujących je osób, najlepiej rejestrować
przy pomocy narzędzi sieciowych. ‘Kamienie milowe’ powinny zostać opracowane, przetworzone i ujęte w grafiku - są
również obecne w głównym planie projektu. Są one bardzo ważne w śledzeniu
postępów testowania, by zapewnić pracę zgodnie z zaplanowanymi terminami.
Ujęte powinny być grafiki ludzi, używania
konkretnego sprzętu i narzędzi oraz miejsca do testowania. Bardzo przydają się
tu wykresy PERT (skrót z ang. Project
Evaluation and Rewiev Technique - jest
to model zarządzania projektem umożliwiający tworzenie i analizowanie zadań
w projekcie) i diagramy Gantt’a (diagram
słupkowy obrazujący grafiki w projekcie).
14. Ryzyko – Testowanie, jak i każdy inny
proces, niesie ze sobą pewne ryzyka. W
zależności od stopnia niezawodności,
skomplikowania lub krótkiego terminu
dostawy mogą nastąpić sytuacje, które
będą miały negatywny wpływ na cały
projekt. Ryzyka takie powinny zostać ko-

lejno:
• zidentyfikowane,
• przeanalizowane pod kątem możliwości
wystąpienia,
• opisane według ich priorytetu,
• do każdego możliwego ryzyka musi się
opracować plan działania zapobiegający
niepożądanym następstwom.
Sytuacji zagrażających pomyślnemu
ukończeniu testów może być wiele, począwszy od choroby członków grupy
testującej, po np. wypowiedzenie najmu
przez właściciela budynku, w którym
przeprowadza się testy. Nie da się zidentyfikować wszystkich zagrożeń, ale
trzeba mieć przygotowany plan awaryjny
na te, które mają największe prawdopodobieństwo wystąpienia.
15. Koszty testowania – Zazwyczaj nie
ma oddzielnego kosztorysu dla planu testowego, raczej jest ujęty w planie całego
projektu. Manager projektu w porozumieniu z developerem i testerami próbuje
oszacować koszty związane z testowaniem. Jeżeli natomiast plan testów jest
niezależnym dokumentem przygotowanym przez grupę testową to osoba planująca będzie potrzebowała odpowiednich
narzędzi do ustalenia kosztorysu. Taki
kosztorys ujęty w test planie powinien
zawierać:
• koszty planowania i projektowania testów,
• koszty pozyskania sprzętu i oprogramowania potrzebnego do przeprowadzenia
testów (zawierające utworzenie jarzma
testowego),
• koszty przygotowania środowiska testowego,
• koszty przeprowadzenia testów,
• koszty gromadzenia i analizy wyników
testów,
• koszty przywrócenia środowiska testowego.
Innymi kosztami, które mogą się rozdzielić na kilka projektów są np. szkolenia testerów i utrzymanie bazy danych testów.
Wydatki związane z przeglądami powinny natomiast być ujęte w planie przeglądów.

Dla osób szerzej zainteresowanych problemem kosztów testowania polecam
książkę Thomasa Rover’a ‘Software Testing Management: Life on the Critical
Path’ [15].
16. Zatwierdzenie – Plan(y) testów powinien zostać przeanalizowany przez
wyznaczone przez firmę osoby, które po
zaaprobowaniu planu podpisują się pod
nim.
Bardziej szczegółowe informacje odnośnie planowania i zarządzania testami,
wraz z przykładami, znajdują się w książce Johna J. Rakos’a ‘Software Project
Management for Small to Medium Sized
Projects’ [14].

Wyszukiwanie błędów
Najprościej rzecz ujmując praca testera polega na wyszukiwaniu błędów w
oprogramowaniu. Bez względu na rodzaj
odnalezionego błędu zawsze prawdziwe
jest stwierdzenie, że im później błąd zostanie odnaleziony, tym więcej kosztów
wiąże się z jego naprawą. Idąc dalej,
najmniej nakładów kosztuje poprawienie
błędów znalezionych podczas inspekcji
wymagań i później kodu źródłowego, a
najdroższe są błędy odnalezione w fazie
akceptacji lub już użytkowania oprogramowania.
Błędy mogą zostać odnalezione poprzez
inspekcje i przeglądy, wykonywanie kodu
lub korzystanie z przypadków testowych.

Przypadek testowy
Dobry przypadek testowy to taki, po którego przeprowadzeniu zostanie znaleziony błąd. Przypadki powinny być tak
dobrane, by jak najlepiej się tylko da
pokryć funkcjonalności systemu. Każdy
przypadek testowy powinien zawierać
(tabela 1):
• Identyfikator – Ma jasno określać przynależność danej grupy przypadków testowych.
• Nazwa testu – Powinna określać, co
ogólnie chcemy otrzymać po przeprowadzeniu danego przypadku.
• Dotyczy – Konkretna funkcjonalność,
klasa, metoda itp.
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Tabela 1 Szablon przypadku testowego. Opracowanie własne
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• Utworzył – Dane osoby, która utworzyła
dany przypadek testowy, może być również login tej osoby.

2) Opis – szczegółowy opis czynności w
danym punkcie.

• Data utworzenia – Data, kiedy powstał
dany przypadek, ułatwia tworzenie historii testów.

3) Oczekiwania – co powinno być wynikiem czynności przeprowadzonych w
danym kroku.

• Typ – czy test należy przeprowadzić
manualnie, czy ma to zrobić automat.

Ważne jest, żeby przypadki testowe były
napisane jasno, by nie trzeba było zbyt
fachowej wiedzy do ich przeprowadzenia. Trzeba liczyć się z tym, że nie każdy przyszły użytkownik systemu będzie
ekspertem w danej dziedzinie. Przypadki
powinny tez być odpowiednio skomentowane, tak aby po jakimś czasie można
było dokonać poprawek bez dłuższego
zastanawiania się, co dana część kodu
robi. Przykładowy przypadek testowy
może wyglądać następująco (tabela 2):

• Opis – Szczegółowy opis celu przypadku testowego, powinien zawierać informacje:
1) Wymagania – które wymagania dotyczą konkretnego przypadku testowego.
2) Cel – słowny opis celu przeprowadzenia testu wraz ze szczegółami, czego
test dotyczy.
3) Warunki początkowe – Jakie warunki
muszą zostać spełnione, by można przystąpić do wykonywania testu – np. jakie
są potrzebne uprawnienia lub wcześniej
przygotowane dane.
• Status – Informuje, czy test został już
przeprowadzony, czy nie.
• Etapy – Instrukcja krok po kroku, jak należy wykonać test. Składa się z:
1) Krok – numer wykonywanego kroku.

1) Oznaczenie błędu,
2) Etap / poziom testowania, na którym
istnieje problem,
3) Opis słowny, który odzwierciedla zaistniały problem.
• Kwalifikacja – Dane dotyczące przedmiotu testów:
1) Nazwa projektu,
2) Nazwa produktu,
3) Klasa błędu,
4) Adresat błędu.
• Załączniki – Wszelkie pliki powiązane
z błędem.

Zgłaszanie błędów
Każde znalezione nieprawidłowe działanie oprogramowania musi zostać odpowiednio zgłoszone, po czym jest sprawdzane, czy obserwowane działanie jest
rzeczywiście niezgodne z wymaganiami.
Zgłoszenie błędu powinno zawierać (tabela 3):
• Opis błędu – W tym miejscu powinny
się znajdować podstawowe informacje
na temat zgłaszanego błędu:

• Testy – Jeżeli zgłoszenie blokuje testowanie, to powinny tu być wymienione
przypadki testowe, których przeprowadzenie jest niemożliwe.
• Notatki – Dodatkowe informacje.
• Wymagania – Konkretne wymagania,
według których zgłoszenie przedstawia
rzeczywisty błąd.
• Zgłaszający – Dane osoby, która zgło-
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Tabela 2 Przykładowy przypadek testowy. Opracowanie własne
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Tabela 3 Szablon zgłoszenia błędu. Opracowanie własne
siła błąd. Oprócz imienia i nazwiska, lub
loginu, powinny się tu znaleźć dane kontaktowe.
• Historia – Daty, loginy i stany zgłoszenia błędu.
Pola wypełniane przez developera:
• Produkcja – To opisuje błąd ze swojego
punktu widzenia (opis bardziej techniczny).
• Rozwiązanie – Proponowane rozwiązanie problemu.
• Analiza – Jeżeli są trudności z klasyfikacją błędu.
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• Powiązania – Czy aktualne zgłoszenie
nie jest kopią innego lub przedmiot zgłoszenia nie jest naprawiany przy okazji
innego błędu.
Odpowiednie oznaczenie błędu pozwoli
szybciej odnaleźć dane zgłoszenie oraz
daje większe pojęcie istoty błędu. Sposób znakowania powinien być wcześniej
omówiony i ujednolicony. Przykładowy
tytuł zgłoszenia może wyglądać tak:
• PRODUKT_ETAP_MODUŁ przyczyna
zgłoszenia.
Dla programu ‘Ewidencja’, na drugim etapie testów, gdzie w spisie ludności istniałby błąd pisowni tytuł zgłoszenia mógłby
wyglądać tak:
• EWIDENCJA_II_SPIS błędna pisownia.
Dzięki jednolitemu nazewnictwu można
uniknąć dublowaniu się zgłoszeń oraz
lepiej nimi zarządzać.
Opis słowny powinien być jak najbardziej
skrócony i zawierać istotne informacje
dotyczące odtworzenia błędu. Nie powinien zawierać myśli, ani odczuć testera,
tylko suche fakty. W razie trudności z
opisywaniem można się posłużyć kopiowaniem poszczególnych kroków scena-

riuszy testowych (jeśli błąd został znaleziony podczas ich wykonywania).
Kolejną bardzo ważną częścią każdego
zgłoszenia jest klasa znalezionego błędu. Tak samo jak oznaczenia, również
klasy błędów powinny być wcześniej
omówione i stosowane przez wszystkich
w ten sam sposób. Klasy błędów mogą
wyglądać następująco:
1) A – najwyższa klasa błędu, który uniemożliwia dalszą pracę lub jest krytyczny
ze względu na funkcjonowanie aplikacji.
2) B – błąd jest jednoznaczny, lecz nie
powoduje blokowania dalszej pracy, ani
nie jest krytyczny ze względu na dalsze
funkcjonowanie.
3) C – błąd, który w żaden sposób nie
wpływa na dalszą pracę systemu, lecz
jest niezgodny z wymaganiami.
4) D – błąd czysto kosmetyczny, inna nazwa przycisku, błąd literowy itp.
Adresat błędu może wydawać się sprawą mało istotną, ale poprawne adresowanie zgłoszeń oszczędza dużo czasu i
nerwów. Struktura zespołu developerów
powinna być w widocznym miejscu, ze
szczególnym rozgraniczeniem pełnionych funkcji i przypisaniem odpowiedzialności za konkretne przedmioty testów
(działy, klasy itp.). Poprawna adresacja
przyspiesza proces identyfikacji błędu.
Do załączników mogą należeć zrzuty
ekranów, komunikaty, które pojawiły się
podczas testowania, lub wszystkie inne
pliki związane bezpośrednio ze zgłoszeniem błędu. Pamiętać natomiast należy, żeby używać formatów zajmujących
mało pamięci (w szczególności zdjęcia)
lub kompresować wysyłane pliki. Ma to
na celu przyspieszenie prac, jeśli zgłoszenia wędrują drogą elektroniczną i
każdy załącznik musi zostać pobrany
przez adresata.
Historia zgłoszenia, jeśli nie jest generowana automatycznie, powinna zawierać

daty (jeśli jest taka potrzeba to wraz z dokładnym czasem) i wszelkie zmiany stanu
zgłoszenia, wraz z loginem osoby, która
ten stan zmieniła. Jeśli np. admin123 odrzucił zgłoszenie błędu dnia 1 kwietnia, to
wpis mógłby wyglądać następująco:
• 2010-04-01
rzucenie

admin123

od-

Produkcja to pole, w którym developer
opisuje błąd od strony programisty, a nie
testera. Oprócz podania dokładnej przyczyny znalezionego błędu może się też
znaleźć kilka linijek kodu, jako dowód poprawności zgłoszenia.
Rozwiązanie to nic innego jak podanie
metody, jaka zostanie użyta do poprawienia błędu. Powinna się też znaleźć
informacja dotycząca prawdopodobnego
czasu naprawy, tak by można było skoordynować dalsze prace.
Analiza to miejsce pozostawione dla
analityków projektu. Jeżeli na produkcji
występują wątpliwości, co do słuszności
zgłoszenia, to dział analizy ma za zadanie sprawdzenie go z dokumentacją.
Może się też tak zdarzyć w razie wątpliwości, co do klasy błędu.
Rady praktyczne dla zgłaszających błędy:
• Przed zgłoszeniem upewnij się ponownie, czy błąd dalej występuje.
• W razie wątpliwości, czy dana sytuacja
jest błędem można sprawdzić zgodność
z dokumentacją.
• Zgłoszenia powinny być nazywane i
klasyfikowane wg wcześniej przyjętych,
jednolitych ustaleń.
• Sprawdź, czy nie ma już zgłoszenia o
tej samej lub podobnej nazwie, do tego,
które właśnie powstaje.
• Opis błędu powinien zawierać jak najmniej słów, ale musi być czytelny dla innych. Np. :
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Wejdź w A, naciśnij B, wprowadź C w rezultacie otrzymujesz D.
• Adresując zgłoszenie upewnij się, czy
ta osoba jest odpowiedzialna za dany
przypadek – oszczędzisz czasu sobie i
innym.
• Jeżeli jest taka możliwość poprzyj swoje zgłoszenie zrzutem ekranu, lub kopią
otrzymanego komunikatu.

Naprawa
W pewnym sensie naprawa jest niezależna od osoby testującej, bo jest przeprowadzana przez inną grupę, czasami
nawet inną firmę. Brak tej zależności jest
jednak iluzoryczny. Jeżeli tester zgłaszając jakieś zdarzenie kwalifikujące się jako
błąd kierował się zasadami przedstawionymi powyżej, to zaoszczędził mnóstwo
czasu i de facto przyczynił się do szybszej naprawy już w momencie wysyłania
błędu. W zależności od wielkości firmy,
wielkości zespołu i liczby aktualnych
projektów developerzy mają mniej lub
więcej zgłoszeń błędów każdego dnia.
Nawet jeśli dana osoba pracuje tylko nad
jednym projektem, to może otrzymywać
zgłoszenia od grupy ludzi. W momencie, w którym zgłaszający nie trzymali by
się zasad jednolitego nazewnictwa lub
chociażby mylili adresatów, to przy tylko
jednym prowadzonym projekcie może
to oznaczać dziesiątki niepotrzebnych
zgłoszeń do przejrzenia i w rezultacie
marnotrawstwo czasu, a co za tym idzie
pieniędzy.

Biblioteka błędów
Biblioteka lub innymi słowy repozytorium błędów jest nieoceniona z dwóch
powodów. Po pierwsze pracując nad
projektem, w którym jest utrzymywane
takie repozytorium, zyskuje się dodatkowe narzędzie tworzące historię oprogramowania i oszczędza dużo czasu przez
brak kopiowania zgłoszeń błędów (jeżeli
wprowadzone jest jednolite nazewnictwo
tych zgłoszeń). Po drugie każdy kolejny
projekt będzie wzbogacony o wiedzę błędów projektów poprzednich. Widząc najczęściej pojawiające się błędy zdobywamy informacje o najbardziej narażonych
na błędy funkcjach, klasach, metodach
i jesteśmy w stanie zapobiegać najczęściej pojawiającym się błędom.
Żeby takie repozytorium utworzyć potrzebne jest odpowiednie przygotowanie.
Każdy skatalogowany błąd powinien zawierać następujące informacje (rys. 7):
• ID błędu – Unikalny identyfikator błędu,
najlepiej wprowadzić ujednolicone oznaczenia, które dodatkowo wskazują na rodzaj błędu.

• Data wykrycia – Data, kiedy błąd został
znaleziony i skatalogowany.
• ID projektu – Nazwa projektu i produktu,
w którym zlokalizowano błąd.
• Typ błędu – Rodzaj znalezionych nieprawidłowości.
• Występowanie – Gdzie w programie /
systemie został znaleziony błąd, jaki moduł, funkcjonalność itp.
• Pochodzenie błędu – Która funkcjonalność zawiera błąd.
• Faza pojawienia – Faza, w której błąd
wdarł się w oprogramowanie.
• Faza wykrycia – Faza, w której błąd został odnaleziony.
• Objawy – W jaki sposób błąd się objawiał,
na jakiej podstawie został zgłoszony.
• Naprawa błędu – Ile nakładów kosztowało usunięcie błędu i jakimi metodami
oraz kto dokonał naprawy.
•

Dane zgłaszającego – Dane osoby,
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Załóżmy, że testerzy dokładnie sprawdzają swoje zgłoszenia, poprawnie je
nazywają, adresują i klasyfikują. Praca
developera to odpowiednie zarządzanie
dostępnymi zgłoszeniami błędów według
ich ważności określanej klasą błędów.
W pierwszej kolejności powinna zostać
odkryta przyczyna błędu i oszacowanie
nakładów potrzebnych do jej usunięcia. Następnie naprawie poddane są w
pierwszej kolejności błędy mające kluczowe znaczenie dla aplikacji lub dalszego procesu testowania. Może się okazać,
że błąd nie jest aż tak poważny jeśli chodzi o funkcjonowanie programu, ale blokuje dalsze testowanie, a co z tym idzie
tworzy przestoje w pracy grupy testowej.
Sprawne zarządzanie kolejnością naprawianych błędów to kolejne zadanie managera testów lub całego projektu.

Rysunek 7 Repozytorium błędów. Na podstawie [11]
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która znalazła i zgłosiła błąd.
• ID lub nazwa zgłoszenia – Identyfikator
lub nazwa zgłoszenia błędu z projektu,
podczas którego został błąd znaleziony.
Jak już wspomniano wcześniej repozytorium takie przy odpowiednim zarządzaniu jest dużą oszczędnością czasu, a w
miarę coraz większej liczby zakończonych projektów staje się nieocenionym
źródłem wiedzy.

Przykłady
Kilka przykładów błędów znalezionych
podczas pracy przy pewnym projekcie:
1. Komunikat ‘Błąd wewnętrzny’ z następującym kodem.
Blad wewnetrzny: /templates/mainTemplate.xhtml @108,83 binding=”#{mainForm.launchButtonScript}”: Target Unreachable, identifier ‘mainForm’ resolved to
null
javax.faces.el.PropertyNotFoundException:
/templates/mainTemplate.xhtml
@108,83 binding=”#{mainForm.launchButtonScript}”: Target Unreachable, identifier ‘mainForm’ resolved to null
at com.sun.facelets.el.LegacyValueBinding.isReadOnly(LegacyValueBinding.
java:84)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.
RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:84)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.
RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:57)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.
RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:94)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.
RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:57)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.
RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:94)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.
RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:57)
at org.apache.myfaces.lifecycle.RestoreViewExecutor.execute(RestoreViewExecutor.java:96)
at org.apache.myfaces.lifecycle.LifecycleImpl.executePhase(LifecycleImpl.java:95)

at org.apache.myfaces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:70)
at pl.sygnity.inventory.web.InventoryLifecycle.execute(InventoryLifecycle.java:85)
at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:139)
at pl.sygnity.inventory.web.InventoryServlet.service(InventoryServlet.java:113)
at
weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl$ServletInvocationAction.run(ServletStubImpl.java:1072)
at
weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.invokeServlet(ServletStubImpl.java:465)
at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:28)
at
weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at org.apache.myfaces.trinidadinternal.
webapp.TrinidadFilterImpl._invokeDoFilter(TrinidadFilterImpl.java:208)
at org.apache.myfaces.trinidadinternal.
webapp.TrinidadFilterImpl._doFilterImpl(TrinidadFilterImpl.java:165)
at org.apache.myfaces.trinidadinternal.
webapp.TrinidadFilterImpl.doFilter(TrinidadFilterImpl.java:138)
at org.apache.myfaces.trinidad.webapp.
TrinidadFilter.doFilter(TrinidadFilter.java:92)
at
weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at
org.apache.myfaces.webapp.filter.
ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:97)
at
weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)

at pl.sygnity.inventory.web.util.filter.EncodingFilter.doFilter(EncodingFilter.java:56)
at
weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at pl.sygnity.inventory.web.util.filter.SessionFilter.doFilter(SessionFilter.java:116)
at
weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at
org.apache.myfaces.webapp.filter.
ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:144)
at
weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:6987)
at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:321)
at weblogic.security.service.SecurityManager.runAs(SecurityManager.java:121)
at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.invokeServlet(WebAppServletContext.java:3892)
at
weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.execute(ServletRequestImpl.
java:2766)
2. W trakcie pracy na danym obiekcie
może się okazać, że został już zmodyfikowany/usunięty.
3. Błędem może być brak wyników wyszukiwania w momencie, gdy dane zostały już wprowadzone.
4. Brak uprawnień użytkownika, któremu

Rysunek 8 Błąd obiektu. Opracowanie własne

Rysunek 9 Błąd wyszukiwania. Opracowanie własne
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zostały przypisane wszystkie uprawnienia.
5. Błąd bazy danych.
6. Błąd wywoływania funkcji.

Rysunek 10 Błąd uprawnień. Opracowanie własne

Monitorowanie
Monitorowanie procesu testowania oprogramowania wiąże się bezpośrednio z
kontrolą dokumentacji związanej z testowaniem. Dokumentacja ta dzieli się
na trzy etapy i poszczególne części [11]
(rys.13):

Rysunek 11 Błąd bazy danych. Opracowanie własne

Rysunek 12 Błąd wywołania. Opracowanie własne

Planowanie
• Plan zarządzania projektem (SPMP od
ang. software project management plan)
– Jest formalnym, zatwierdzonym dokumentem, który określa, w jaki sposób
realizowany jest projekt, monitorowanie
i kontrolowanie. Może być szczegółowy
lub pobieżny wraz z odnośnikami do
pozostałych dokumentów. Celem planu
zarządzania projektem jest określenie
metody stosowanej przez zespół do realizacji planowanego projektu.
• Główny plan testów (MTP od ang. master test plan) – Plan testów, który odnosi
się do wielu poziomów testów.
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• Plany testów dla poziomów (LTP od ang.
level test plan) – Dokument opisujący
zakres, metody, zasoby oraz harmonogram zamierzonych czynności testowych.
Określa - między innymi - elementy testowe, testowane cechy, zadania testowe,
kto będzie te zadania wykonywał, stopień
niezależności testerów, środowisko testowe, technikę projektowania testów
oraz kryteria wejścia i wyjścia, przesłanki
ich użycia, a także ryzyka wymagające
ciągłego planowania. Jest to zapis procesu planowania testów.
• Specyfikacja projektu testu (TDS od
ang. test design specification) – Dokument specyfikujący warunki testowe
(elementy pokrycia) dla elementu testowego, szczegółowe podejście do testu
oraz identyfikujący powiązane przypadki
testowe wysokiego poziomu.

Rysunek 13 Rekomendacja IEEE odnośnie dokumentacji testowej. Na
podstwaie [11]

• Specyfikacja przypadków testowych
(TCS od ang. test case specification)
– Dokument specyfikujący zbiór przypadków testowych (cel, wejścia, akcje
testowe, oczekiwane rezultaty i wstępne
warunki wykonania) dla elementu testowego.
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• Specyfikacja procedur testowych
(TPS od ang. test procedure specification) – Dokument określający ciąg akcji
umożliwiający wykonanie testu. Znana
także jako skrypt testowy lub manualny
skrypt testowy.

Wykonanie
• Raport do wydania (TITR od ang. test
item transmittal reports) – Dokument
opisujący elementy testowe, ich konfiguracje, status oraz inne ważne informacje
przekazywane na początku fazy testowania od programistów.
• Dzienniki testów (TL od ang. test logs)
–Chronologiczny
zapis
szczegółów
związanych z wykonaniem testów.
• Zgłoszenia błędów (TIR od ang. test
incident reports) – Dokument opisujący
usterkę w module lub systemie, która
może
spowodować
nieprawidłowe
działanie jego wymaganych funkcji.

Ukończenie
Raport końcowy (TSR od ang. test summary report) – Sumaryczny dokument
przedstawiający działania testowe i
ich rezultaty. Zawiera także ocenę testowanych elementów pod względem
zgodności z kryteriami wyjścia.

Zarządzanie
Ogólnie pojęte zarządzanie polega na
sprawnym organizowaniu i koordynowaniu prac związanych z procesem testowania. Kluczowe pola zarządzania to
[4] (rys. 14):

1. Zarządzanie testami – Planowanie,
szacowanie, monitorowanie oraz kontrola przebiegu testów, na ogół prowadzone
przez kierownika testów.
2. Zarządzanie błędami – Proces
składający się z rozpoznania, analizy,
prowadzenia działań i likwidacji usterek.
Polega on na rejestracji usterek, ich
klasyfikacji oraz określaniu ich działania.
3. Zarządzanie incydentami – Proces
rozpoznawania, badania i dysponowania
incydentami oraz podejmowania działań
w związku z nimi. Proces ten obejmuje
rejestrację incydentów, ich klasyfikację
oraz ocenę wpływu.
4. Zarządzanie jakością – Ogół skoordynowanych czynności mających na
celu kierowanie organizacją i kontrolowanie jej pod kątem jakości. Zwykle obejmuje czynności takie jak: zdefiniowanie
polityki jakościowej i celów jakościowych,
planowanie jakości, sterowanie jakością,
zapewnienie jakości i poprawa jakości.
5. Zarządzanie konfiguracją – Dyscyplina używająca technicznych i administracyjnych metod kierowania i nadzoru aby: określić i udokumentować
charakterystyki funkcjonalne i fizyczne
elementów konfiguracji, kontrolować
zmiany tych charakterystyk, zapisywać i
raportować o wykonywaniu zmian i statusie implementacji oraz weryfikować
zgodność z wyspecyfikowanymi wymaganiami
6. Zarządzanie ryzykiem – Systematyczne wdrażanie procedur i praktyk dla
zadań identyfikacji, analizowania, ustalania priorytetów i kontrolowania ryzyka.

7. Zarządzanie kadrami – Tworzenie grupy testowej o kwalifikacjach
pozwalających na ukończenie projektu.
Koordynowanie pod kątem organizacyjnym i administracyjnym.

W teorii
Przyjmując w założeniu, że testowanie
jest prowadzone jako osobny proces
powstawania oprogramowania, do jego
przeprowadzenia zostaje wyznaczona
konkretna osoba. W dużym uproszczeniu manager testów (załóżmy, że jest
to osoba kompetentna, mająca szeroką
wiedzę na temat testowania i tworzenia
oprogramowania) musi:
1. Zapoznać się z tworzonym oprogramowaniem – wiedzieć w jakim cyklu
życia jest wytwarzane, czego dotyczy, co
powinno zawierać i jakie są wymagania
klienta.
2. Ustalić jakie są cele testowania –
czy samo poprawienie jakości produktu,
osiągnięcie odpowiedniej niezawodności
lub inne.
3. Określić sposób testowania – jakie
poziomy testów zostaną przeprowadzone, jakimi metodami, za pomocą jakich
narzędzi i w jakim czasie.
4. Zebrać grupę testową – w zależności
od potrzeb projektu konkretna liczba testerów o kwalifikacjach pozwalających
pomyśle przeprowadzenie procesu testów.
5. Rozpisać szczegółowo plan testów – kto, kiedy, gdzie i czym będzie
testował. Kryteria zaliczania testów i ich
zakończenia. Możliwe ryzyko i sposoby
przeciwdziałania.
6. Przeprowadzić odpowiednie szkolenia – zapoznać testerów z testowaną
aplikacją,
metodami
testowania,
narzędziami, kryteriami zaliczania testów i sposobem zgłaszania błędów (opis,
adresacja, klasyfikacja).
7. Jasno określić strukturę organizacji
– kto i w jakiej sytuacji, za co odpowiada.

Rysunek 14 Zarządzanie procesem testowania. Opracowanie własne

8. Monitorować postęp testów – monitorowanie i kontrola procesu. Zarządzanie
zgłoszeniami, wprowadzaniem nowych
wersji, sprawami administracyjnymi oraz
bieżące sporządzanie raportów.
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9. Zakończenie testów po spełnieniu
wcześniej ustalonych założeń.
Tak, w dużym uproszczeniu, w teorii
wygląda proces zarządzania testowaniem.
Jeśli ktoś ma ten proces przeprowadzić,
a wcześniej się odpowiednio przygotował
(zarówno teoretycznie, jak i praktycznie)
to pomyślne zakończenie testów nie
powinno przynieść wielkich problemów.

W praktyce
Rzeczywistość bardzo często okazuje
się zbiorem praktyk, które w normalnych
warunkach byłyby nie do pomyślenia.
Poniżej przedstawiona historia z pewnego projektu.
Do współpracy przy dużym projekcie
dla firmy telekomunikacyjnej X developer oprogramowania Y zatrudnia firmę
zewnętrzną Z (rys. 15), by przeprowadziła
testy.
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Grupa kilkunastu osób dostaje sprzęt,
narzędzia i cel: testujcie. Pierwszego dnia
pracy odbywa się pobieżne szkolenie, z
którego niestety wiele nie wynika. Formą
prawdziwego zapoznania się z przedmiotem testów, jak i działaniem dedykowanych narzędzi wspomagających testy są
dwudniowe eksperymenty z oprogramowaniem pod bacznym okiem czterech osób
zatrudnionych tydzień wcześniej, ale
należących tak samo do grupy testerów z
outsourcingu. W przypadku jakichkolwiek
pytań można cały czas korzystać z komunikatora internetowego, który przez okres
całego projektu służy jako główne źródło
informacji. Po krótkim zapoznaniu się z
testowanym systemem rozpoczynają się
testy. Przebiegają one bardzo opornie,
gdyż same operacje przeprowadzane
zgodnie ze scenariuszami testowymi
są niezrozumiałe dla zespołu Z. Próby
wyjaśniania działania poszczególnych
funkcji przez Y drogą internetową trwają
trzy, może cztery tygodnie. W tym czasie
każdy zgłoszony błąd jest dodatkowo
opatrzony masą niepotrzebnych komentarzy, e-maili i nieprzyjemnych telefonów
ze strony twórców oprogramowania.
Są to początki przedstawienia systemu
zgłaszania błędów, ich kwalifikacji i
adresacji (rys. 16).
Po tym czasie do ekipy testującej
przyjeżdżają przedstawiciele developera w celu przeprowadzenia szkoleń z
działania ich produktu. Po odbytych szkoleniach prace idą zdecydowanie szybciej,

Rysunek 15 Klient, dostawca, podwykonawca. Opracowanie własne

Rysunek 16 Zgłoszenie błędu – 3 problemy. Opracowanie własne
co jest dobrze odbierane przez firmy Y i Z.
Kolejne tygodnie przynoszą informacje,
że dotychczasowe prace były wyłącznie
przymiarką i w żaden sposób nie będą
mierzone jako efekty pracy grupy. Skoro
oficjalnie ekipa testująca przeżyła pierwsze tygodnie, oznacza to że jest już ekspertem w swojej dziedzinie.
Tak przynajmniej uważa project manager. Na potwierdzenie jego teorii przez
okres kolejnych kilku tygodni mierzona jest efektywność pracy testerów Z
oraz wyciąga się wnioski, że mogą już
pracować jako pomoc techniczna dla
klienta, który niedługo zacznie testy akceptacyjne. Skoro każdy tester jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą, nikt nie
zajmuje się wcześniejszym wyjaśnianiem
terminologii, więc oficjalnie są to testy
systemowe a testerzy mają służyć klientowi jako pomoc przy wdrożeniu. Praca
polega na wykonywaniu tych samych

przypadków testowych, lecz w budynku
klienta. Jedyną różnicą jest konieczność
tłumaczenia wszelkich niejasności testerom klienta. W przypadkach trudniejszych,
w których Zet nie jest w stanie sobie
poradzić sprawę przejmują specjaliści
z Y, którzy tłumnie przyjechali do tego
konkretnego zadania. W miłej atmosferze mijają kolejne dni testów i na jaw
wychodzi przykry fakt. Korespondencja
elektroniczna, którą w znacznej ilości
dostarczał wszystkim manager projektu,
wykazała że w wyznaczonym terminie,
przy obecnym tempie prac, testy nie
zostaną ukończone. Manager, który jest
w tym przypadku odpowiedzialny również
za proces testowania ogłasza stan alarmowy i obowiązkowe nadgodziny. W
ramach osłodzenia praca za większą
stawkę trwa do późnych godzin wieczornych, nocnych, a czasem do samego
rana. Oprócz bardziej wytężonej pracy
wśród połączonych sił Y i Z ujawniają
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się indywidualne talenty. Oryginalność
niestety polega na strajku włoskim lub
ciekawszym naliczaniu godzin swojej
pracy, ale grupa szybko doprowadza te
przypadki do porządku. Dwa tygodnie
pracy tym systemem przynoszą olbrzymią
radość zakończenia testów wynikami akceptowanymi przez klienta X. Życzenia,
gratulacje i pochwały za ciężką pracę.
Praca przenosi się ponownie do siedziby Y, polityka nadgodzin zostaje wycofana, a zadowolone kierownictwo nie
szczędzi pochwał i nagród. Nagrody
nie mają wymiaru finansowego, a raczej wprowadzenie elastyczności godzin
pracy, przerwę obiadową dla każdego
(chociaż ten przywilej wykorzystywany
był już wcześniej) i mniej zadań do wykonania. Praca wykonana u klienta została
zaakceptowana, ale dopiero po dwóch
tygodniach okazuje się, że nie jest to
pełny sukces. Kierownictwo X musi teraz
się naradzić, czy warto zakupić oprogramowanie od Y. Nerwowy okres oczekiwania ujawnia decyzję, której developer nie oczekiwał. Niestety nie wszystko
jest do zaakceptowania i muszą zostać
wprowadzone kolejne zmiany. Ujawniają
się również koszty związane z wprowadzeniem nadgodzin. Nikt nie policzył
wcześniej, że większe stawki dla tak
wielu ludzi przełożą się na koszty rzędu
czterech miesięcy pracy grupy testowej
Z. Zaczynają się poszukiwania winnych
całego zamieszania, które skutkują
cięciami, a te z kolei bezpośrednimi
redukcjami po stronie Y i Z. W oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń ekipa
podwykonawców zostaje alokowana do
bieżących projektów.
Ze zgranego zespołu robią się
podzespoły ludzi pracujących nad zadaniami przeznaczonymi dla specjalistów,
a jak się szybko okazuje wykonywanych
przez laików. Kolejne tygodnie mało
efektywnej pracy owocują szkoleniami
z nowych aplikacji. Ponownie szkolenia
przynoszą oczekiwane rezultaty i praca
wydaje się mieć sens. Tygodnie mijają
miarowo nie wnosząc żadnych zmian.
W między czasie wychodzą na jaw coraz
to ciekawsze informacje, które wcześniej
były tylko czystymi spekulacjami. Grupa
dowiaduje się jak wyglądają ustalenia
pomiędzy Y i X, kto konkretnie został
zwolniony (do chwili obecnej otwarte
rozmowy na ten temat były zabronione),
a także o tym, że miejsce ekspertów od
niektórych funkcjonalności przejęli testerzy Z. Mając coraz większą wiedzą
odnośnie sytuacji i samego testowania

podwykonawcy otrzymują kolejne zadanie.
Klient X jest gotowy po raz kolejny
zaprosić połączone siły Y i Z do swej
siedziby, by odbyły się następne testy
akceptacyjne, to znaczy ‘systemowe’ z
testerami jako wdrożeniem. Tym razem
jest to zupełnie inny produkt, bo została
zmieniona kolorystyka i nazwy poszczególnych funkcjonalności. ‘Wdrożenie’,
w dużo mniej licznym składzie niż za
pierwszym razem, wykonuje swoją
pracę na tyle rzetelnie, że nadgodziny
są wręcz zabronione. Mijają kolejne tygodnie, aż nadszedł moment, w którym
zarządzający całym projektem stwierdza,
że trzeba wziąć się w garść i za wszelką
cenę w dwa dni wykonać pracę, która
była przeznaczona na koleje półtora
tygodnia. Wizja płatnych urlopów jest
na tyle kusząca, że wszyscy wykazują
ponadprzeciętną aktywność, oczywiście
w ramach standardowych godzin pracy.
Najbliższy weekend przynosi wyjaśnienie
zwiększonych
wysiłków.
Firma Y
przyszykowała swoim ludziom kolejne
zwolnienia, a kierownictwo Zet nie
wiedziało, że jej pracownicy są aktualnie
wykorzystywani w jakimś projekcie. Podwykonawcy oficjalnie ogłaszają strajk,
aczkolwiek w momencie zakończenia
testów.
Rozgoryczeni pracownicy firmy Y
ujawniają wszelkie struktury w firmie, a
informacje te skutkują kolejnymi zwolnieniami i ostatecznym rozwiązaniem
współpracy Z z Y.
Historia ta rozgrywała się na przestrzeni dwunastu miesięcy i choć zostało
pominiętych wiele szczegółów, wątków
i niejasności, rozwiewanych częściowo
wraz z rozwojem wydarzeń, stanowi
ona przykład, jak ważny jest problem
zarządzania procesem testowania:

1. Problem testowania
Samo testowanie spotyka się bardzo
często z negatywnym podejściem. Bywa,
że jest traktowane jako zło konieczne, a
nie jako środek poprawy produktu i integralna część procesu tworzenia oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, w
których testerzy traktowani są po macoszemu, gdyż ich praca według niektórych jest zbędna. Dlatego też ważnym
elementem pracy testerów i managerów
jest edukacja otoczenia, co do wartości
testów. Najlepszym i jednocześnie na-

jskuteczniejszym argumentem są koszty błędów. Im wcześniej błąd zostanie
wykryty, tym mniej nakładów potrzeba
na jego usunięcie. Im późniejsza faza
wykrycia tym drożej jest się z problemem
uporać, a mogą się zdarzyć sytuacje, w
których poprawa błędu oznaczałaby zmiany w samej strukturze aplikacji.
2. Budżet.
Jeżeli tworzone oprogramowanie należy
do prac specjalistycznych, lub takich od
których zależy ludzkie życie, firmy nie
oszczędzają na budżetach testowych.
Jest regułą, że im bardziej powszechna
ma być funkcja oprogramowania tym
mniejsze są przyznawane fundusze.
Zdarza się, że testowanie kończy się
nie dlatego, że zostało w pełni pozytywnie przeprowadzone, ale dlatego, że
skończyły się pieniądze z budżetu. W dzisiejszych czasach finansowanie procesu testowania nabiera coraz większego
znaczenia, ale daleko nam jeszcze do
stanu idealnego.

3. Odpowiedni ludzie.
Bardzo ważnym elementem są ludzie.
Ich kwalifikacje i doświadczenie, które
mogą się przyczynić do szybszego
sukcesu lub totalnej klęski. Biorąc pod
uwagę ograniczenia budżetowe trzeba
tak dobierać testerów, by był choć jeden
specjalista gotowy przekazać swoją
wiedzę i umiejętności innym. Odpowiednie balansowanie zespołem przyczyni
się do oszczędności i wyszkolenia nowych specjalistów.

4. Szkolenia.
Są podstawowym i najtańszym elementem podnoszenia efektywności
zespołu. Nie muszą to być szkolenia
certyfikowane, wykonywane przez firmy
zewnętrzne, ale przekazywanie wiedzy w
obrębie organizacji. Trzy podstawowe to:
a) Aplikacja – Szkolenia z obsługi i
możliwości testowanego oprogramowania. Najmniej kosztowne, przynoszące
a najwięcej korzyści.
b) Narzędzia – Jeżeli podczas testów
korzysta się z jakiegoś dodatkowego
oprogramowania (wspomagające testowanie lub pakiety biurowe), to powinno być szczegółowo wyjaśnione jego
działanie i konkretne zastosowanie przez
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organizację.
c) Metody testów – Terminologia, metodologia i wszelkie wewnętrzne procedury związane z testowaniem (struktura
zespołu, klasyfikacja błędów, sposoby
zgłaszania błędów itp.).

5. Przepływ informacji.
Dobrą praktyką jest informowanie
załogi. Informacje o bieżącym stanie,
o nadchodzących wyzwaniach lub poniesionych porażkach. Praktyka pokazuje, że o ile nie można mówić zawsze
wszystkiego, to dezinformacja powoduje
większe szkody niż się zakłada.

6. Zarządzanie.
Prawdziwym wyzwaniem dla kogoś,
kto ma przeprowadzić proces testowania jest odpowiednie balansowanie i
umiejętne wykorzystywanie posiadanych
możliwości. Planowanie, radzenie sobie
z bieżącymi trudnościami i przewidywanie jak się przed większością zagrożeń
uchronić.
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Narzędzia wspomagające testowanie
Narzędzi
wspomagających
testowanie jest wiele, gdyż nawet korzystanie
z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego potrafi przyspieszyć i ułatwić proces testowania. Poniżej przedstawione

Rysunek 17 Site Administration Bin. Źródło – strona www producenta

zostały dwa programy skupiające się na
zarządzaniu projektami.

Oprogramowanie komercyjne
Mercury Quality Center
Mercury Quality Center to aplikacja internetowa służąca do zarządzania testami,
aplikacja która centralizuje kontrolę nad
całym projektem. Łatwy w użyciu interfejs pozwala sprawnie organizować i
zarządzać pracą testerów i managerów.
Czynności jak: pokrycie wymagań,
zarządzanie przypadkami użycia, raportowanie przebiegu testów, zarządzanie
defektami oraz automatyzacja testów są
kontrolowane bezpośrednio z jednego

Rysunek 18 Quality Center Bin. Źródło – strona www producenta

miejsca. Wszystkie te działania przeprowadzane są z poziomu jednego narzędzia,
dostępnego z dowolnego miejsca.
Aplikacje można podzielić na dwie części.
Jedna to narzędzie administracyjne, druga dla osób testujących- odpowiednio
„Site Administrator Bin” (rys.17) i „Quality
Bin” (rys.18).
• Site Admistration Bin (SABin): jest
to część aplikacji, w której przeprowadza się wszelkie czynności administracyjne, takie jak: tworzenie projektu,
przyporządkowanie użytkowników do
projektu i nadawanie im konkretnych
uprawnień, tworzenie odpowiednich ról
itp. SABin to miejsce, gdzie konfiguruje
się aplikację z narzędziami, wyznacza
które będą w użyciu (np. Winrunner lub
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Quality Test Proffesional). Trzeba również
zadbać o kompatybilność wybieranych
rozwiązań. Podczas instalacji wybiera
się również hasło administratora, które
należy zapamiętać.
• Quality Center Bin (QCBin): to część
w której użytkownik ma interakcję z
narzędziem. Interfejs daje możliwość
łatwego tworzenia planów testów, definiowania wymagań, tworzenia przypadków testowych, tworzenia przestrzeni
testowej i przyporządkowania wymagań
do defektów. Wszystko, co jest potrzebne
testerom i managerom do codziennej
pracy znajduje się w tej części aplikacji.
Cztery najważniejsze sekcje to:
• Requirements – miejsce, gdzie znajdują
się wymagania.
• Test Plan – Plan testów wraz z przypadkami testowymi.
•Test Lab – przestrzeń testowa, gdzie

zamieszczane są zestawy testów i
możliwość zaznaczenia ich przejścia.

tomatycznym testowaniem i wieloma innymi.

• Defects – zbiór zgłoszonych defektów,
które można wiązać z konkretnymi przypadkami testowymi.

Vienna – Test Management ™ zostało
zaprojektowane, aby umożliwić proste i
elastyczne aktualizacje. Desktop Edition
oferuje wszystkie funkcjonalności oczekiwane po narzędziu do zarządzania
testami. Użytkownik może tworzyć projekty oraz wszelkie artefakty testowe i
rozpowszechniać jo wśród pozostałych
członków zespołu.

Oprogramowanie bezpłatne
Vienna Test Management
Vienna - Test Management ™ jest
przełomowym rozwiązaniem zarządzania
testami. Może być stosowane przez
jednostki, zespoły lub całe firmy za
pośrednictwem trzech wersji. Vienna
zostało zaprojektowane w taki sposób by
sprostać wielu problemom, które istnieją w
innych produktach zarządzania testami.
Vienna – Test Management ™ pozwala
na tworzenie, edycję i zarządzanie wymaganiami, przypadkami testowymi,
defektami,
środowiskiem,
kryteriami
zaliczania projektu, raportowaniem, au-

Vienna – Test Management ™ zostało
zaprojektowane z przyjaznym interfejsem dla użytkowników oraz administratorów. Intuicyjny design umożliwia nowym użytkownikom rozpoczęcie pracy z
Vienna natychmiast. Nowoczesny design
pozwala mniej przeszkolonemu personelowi na branie udziału w zapewnieniu
jakości.
Opis przetłumaczony ze strony producenta: http://www.nmqa.com/Products/
ViennaTestManagementOverview.aspx
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Rysunek 19 Vienna – Test Management. Źródło – strona www producenta

Testowanie oprogramowania
PWN. Warszawa 2009
Najważniejszą część aplikacji (rys. 19)
stanowi lewa-dolna strona, gdzie znajdują
się następujące moduły:
• Project settings – ustawienia projektowe.

Rozdział szósty zawiera przykład gotowego planu testowego opartego na darmowej aplikacji Nokia Software Updater.
Plan zawiera podstawowe informacje
odnośnie przedmiotu testów, harmonogramów pracy, potrzebnych zasobów i
metodzie testowania.

• Project Team – zespół danego projektu.
• Requirements – wymagania projektu.
•Envoirements
–
zarządzanie
środowiskami testowymi w projekcie.
• Test Cases – przypadki testowe.
• Test Runs – przebieg odbytych testów.
• Defects – zarządzanie defektami.
• Reports – raportowanie w projekcie.

Podsumowanie
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W niniejszym opracowaniu została zgromadzona wiedza, z wielu powszechnie
dostępnych źródeł, dotycząca testowania
oprogramowania. Przedstawione zostały
znane przypadki związane z katastrofami
wywołanymi błędnym przetestowaniem
oprogramowania oraz związane z tym koszty. We wprowadzeniu zawarte zostały
również podstawowe terminy używane w
codziennej pracy testera.
Sam proces testowania może się różnic
ze względu na metodę wytwarzania
oprogramowania, zatem główne modele
tworzenia zostały omówione w rozdziale
trzecim wraz z przedstawieniem zalet i
wad wprowadzenia ich w projekcie.
Rozdział czwarty prezentuje techniki
testowania i poziomy testów, które bez
względu na metodologię tworzenia oprogramowania są uniwersalne. W każdym
przypadku praca polega na znajdowaniu
błędów i dążeniu do perfekcji przy kolejnych projektach.
W najobszerniejszym rozdziale, piątym,
przedstawiona jest wiedza potrzebna do
zarządzania procesem testowania oprogramowania. Wymienione są dokumenty,
jakie biorą udział w każdym projekcie i
jedna z dróg ich tworzenia. Są przykłady
zgłoszonych błędów i ogólny sposób ich
zgłaszania. Na końcu rozdziału przedstawione są problemy, które ciężko jest
znaleźć w opracowaniach naukowych,
a które miały miejsce w projekcie, w
którego realizacji brał udział autor.

W zależności od wielkości projektu proces zarządzania dokumentacją testową
może być niemożliwy do ogarnięcia
bez posługiwania się narzędziami
wspomagającymi testowanie. Rozdział
siódmy zawiera krótką prezentację oraz
możliwości jednego rozwiązania komercyjnego i jednego bezpłatnego.
Opracowanie to miało na celu zaprezentowanie sztuki testowania oprogramowania i sposobów zarządzania projektem testowym. W przyszłości można by
dodać kolejne podrozdziały, które w dużo
bardziej szczegółowy sposób oddałyby
proces testowy. Zdaję sobie sprawę z
tego, że w sposób szczegółowy nie został
tu dokładniej poruszony temat testowania
metodą białej skrzynki, gdyż testowanie z
dostępem do kodu źródłowego to wiedza
wykraczająca poza zakres pracy.
Praca ta stanowi kompendium wiedzy
dla wszystkich, którzy mając podstawowe wykształcenie informatyczne chcieliby odnaleźć się w branży testowania
oprogramowania. Informacje te, wraz z
planem testów i wskazówkami praktycznymi, nabytymi podczas uczestniczenia w projekcie, pozwolą poprowadzić
pierwsze projekty od strony zarządzania.
Trzeba pamiętać, że testowanie to wieczny proces doskonalenia i uczenia się na
błędach. W najprostszej postaci praca w
tej branży polega na wykonaniu trzech,
następujących po sobie podstawowych
działań:
1. Znajdź błąd.
2. Wyeliminuj problem.
3. Nie popełniaj tych samych błędów.
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Konkurs testerzy.pl –
najlepsza praca
dyplomowa z testowania
oprogramowania

69
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 przykłady 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. W tym numerze publikujemy prace
pana Pawła Marka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Przemyślu pt. „Weryfikacja i automatyzacja
procesu testowania oprogramowania” oraz publikację
pana Marcina Towcika pt „Zarządzanie procesem testowania oprogramowania”.

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.

Testowanie oprogramowania

Studia podyplomowe:
Testowanie
oprogramowania,
Wrocław

70
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus”
we Wrocławiu, we współpracy z Software Test, TestBenefit i testerzy.pl, uruchamia nabór na unikalne w tej
części Polski studia podyplomowe „Testowanie oprogramowania”. W ramach tych studiów możesz zdobyć
wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu testowania
oprogramowania w różnych fazach cyklu jego tworzenia, wdrażania, użytkowania i utrzymania. Są to kompetencje poszukiwane obecnie na rynku pracy IT!

• aspekty miękkie pracy testerów.

• wprowadzenie do dziedziny testowania oprogramowania;

Program zajęć zbudowany jest w oparciu o materiały
ISEB oraz ISTQB, uzupełnione o praktykę testerską
oraz narzędzia wspomagające proces testowania.
Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez wykładowców
posiadających praktykę w testowaniu oraz zarządzaniu
jakością oprogramowania, m.in. właścicieli firm testujących oprogramowanie i pracowników zespołów testerskich. Stosowane są efektywne formy zajęć – szkolenia warsztatowe w laboratorium komputerowym – czyli
połączenie wykładów z ćwiczeniami praktycznymi przy
komputerze.

• metodologia testowania oprogramowania w projektach
informatycznych;

Więcej na temat programu studiów i warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie:

• projektowanie testów;

http://www.wsiz.wroc.pl/testowanie-oprogramowania.html

Szczegółowe bloki tematyczne – przedmioty:

• metody automatyzacji testowania;

Testowanie oprogramowania

Aplikacja mobilna
dla testerów
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testerzy.pl wytworzyli pierwszą aplikację testerską dostępną na telefonach z systemem Android. Jest to, jak
na razie, przegląd nowości z portalu, ale jak mówi Radek Smilgin: „Eksplorujemy możliwości zastosowania
Androida i innych systemów mobilnych do wsparcia
codziennej pracy testera”. Zgodnie z zapowiedziami już
wkrótce powstanie aplikacja informacyjna dla użytkowników angielskojęzycznych, a w dalszym etapie aplikacje wspomagające proces szkolenia w testowaniu. Pobierz aplikację z market.android.com
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