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Streszczenie

być to zagadnienie.

Niniejszy artykuł jest skierowany do osób
zaznajomionych z zagadnieniem formalnych inspekcji oprogramowania. W celu
zademonstrowania w jaki sposób dane
pochodzące z inspekcji oprogramowania
mogą być użyte do jakości rozwijanego
produktu i przekonania kierownictwa do
podjęcia działań mających na celu polepszenie jakości produktu przed jego
dostarczeniem do klienta, zostało zaprezentowane studium przypadku.

Zdecydowano uruchomić próbny zbiór
re-inspekcji z modułami, które istnieją już
w testach funkcjonalnych w celu zrozumienia ukrytej gęstości defektów w produkcie. Pokazano, jak została wybrana
rozsądna próbka produktu dla re-inspekcji w celu uzyskania wniosków, które reprezentowały produkt jako całość – nie
zaś tylko w obrębie wybranych próbek.

Studium przypadku bazuje na rozwoju
oprogramowania wykonanym na podsystemie, który jest częścią trzech programowych systemów operacyjnych. Dane
zostały ukryte, by zapobiec identyfikacji
konkretnego produktu. Studium przypadku opisuje trzy wydania danych produktu
- od tradycyjnego cyklu życia z wymagań
poprzez testy systemowe. Inspekcje zostały użyte we wszystkich czynnościach
wytwarzających produkty pracy przed
początkiem testów jednostkowych. Dane
są również zaprezentowane dla poziomów testów, np. testów jednostkowych,
testów funkcjonalnych, testów komponentów i dla testów systemowych oraz
dla planowanych pozostałych defektów
w momencie dostarczenia na rynek.
Dane są poddane analizie i widać wyraźnie, że w momencie dostarczenia ,wydanie rozwijanego produktu nie spełni
oczekiwanych celów jakościowych. Początkowo powody takiego stanu rzeczy
nie są oczywiste, ale dane ujawniają
interesującą kwestię, która zwraca uwagę kierownictwa. Rozpoczęte zostaje
studium wykonujące różne analizy statystyczne i analizy danych, by zrozumieć,
jak głębokie i rozpowszechnione może

Po tym, jak dowiedziono, że inspekcje
próbek są wystarczająco reprezentatywne, pokazano w jaki sposób jest obliczana ukryta gęstość defektów. Następnie
przedstawiono, jak zespół rozwijający
produkt podjął akcje fizycznego usunięcia defektów przed zezwoleniem na dopuszczenie produktu do testów systemowych. Przyczyna problemu jakościowego
została namierzona i pokazano, że dane
posiadały integralność i były spójnie interpretowane. Zauważono również, że
rozwijany produkt nie tylko był dostarczony zgodnie z harmonogramem, ale
i osiągnięto cele jakościowe po usunięciu
dodatkowych ukrytych defektów. W tym
stadium przypadku zostały dostarczone
różne dane w celu umożliwienia czytelnikowi dojście do tego samego wniosku
- że osiągnięto organizację procesu.

Preambuła
Referat był pierwotnie przedstawiony na
międzynarodowej konferencji inżynierii
oprogramowania we wczesnych latach
osiemdziesiątych bazując na wynikach
projektów oprogramowania w latach
1976-1980 w dużej firmie komputerowej
w USA. Wtedy to referat nie został przyjęty. Bieżące studium przypadku zostało

użyte podczas szkoleń zarówno z inspekcji oprogramowania, jak i metryk. Autor
jest przekonany, że studium przypadku
także dziś przedstawia interesujące dla
innych praktyków oprogramowania informacje związane z analizą danych i kontrolą celów jakości.

Wprowadzenie
Autor wyróżnił trzy cele tego referatu.
Podstawowym celem jest zademonstrowanie, że analiza statystyczna i/lub analiza danych zastosowana w środowisku
inspekcji oprogramowania może być wykonana w odbiegających od ideału warunkach. Drugim celem jest przedstawienie środowiska rozwoju oprogramowania
jako systemu, gdzie wyjście systemu jest
określone nie tylko poprzez wejście systemu, ale i przez charakterystyki środowiska rozwijania systemu. Trzecim celem
jest dodanie empirycznej podstawy inżynierii oprogramowania poprzez użycie
podejścia studium przypadku.
W tym studium przypadku eksplorowany
system jest bieżącym środowiskiem rozwojowym produktu oprogramowania, wejście jest historią poprzednich rozwojów
oprogramowania w tymże środowisku,
charakterystyki systemu są częściowo
reprezentowane poprzez dane uzyskane
z procesu inspekcji, natomiast wyjście
jest jakością produktu zdefiniowaną jako
defekty/KLOC.
Format studium przypadku został wybrany w celu przedyskutowania przykładu użycia danych z metodami analizy
statystycznej i analizy danych do celów
jakościowych projektu oraz do ich dynamicznej kontroli podczas procesu rozwo-
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ju dla zarządzania celami jakościowymi
produktu. Co prawda, możliwe jest uzyskanie lepszych wyników, niż demonstruje to studium przypadku, ale musimy pamiętać, iż analiza była wykonana
w 1979 roku. Dziś możemy robić i robimy
znacznie więcej. Ostatecznie pozostaje
wiara, że inni będą używać podejścia
studium przypadku do ulepszania rozwoju inżynierii oprogramowania i celów
edukacyjnych.
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Ponieważ inżynieria oprogramowania
ciągle przeobraża się od dyscypliny eksperckiej do powtarzalnej, dane o środowisku i systemie, w których się ona
pojawia, stają się istotne dla inżynierów
oprogramowania służąc do poznawania
witalnych czynników danych, które determinują dobrze wytworzony produkt. Dane
te powinny być pożadane z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, aby
móc porównać prace pomiędzy projektami w celu poznania, który jest ilościowo lepszy, a następnie poprzez analizę
dowiedzieć się, dlaczego jest lepszy. Po
drugie, żeby zaangażować i zarządzać
ulepszeniami jakości, produktywności,
harmonogramów i kosztów w przyszłych
projektach oprogramowania. Bez danych
nie możemy wykonać ani szacowania
w danej dziedzinie i zapewne nie możemy kontrolować inżynierii i strony biznesowej produktów, które tworzymy.
Niniejszy artykuł pokazuje, że z minimalnym zbiorem danych możemy rozpocząć
atak zarówno na potrzebę porównania,
jak i potrzebę ustalania i zarządzania
ulepszeniami.
Nie jest celem tego artykułu sugerowanie, że zbiór wyszczególnionych zmiennych jest kompletny i w pełni pokrywa
zbiór danych, które muszą być zebrane.
Jednak jest to zbiór, który demonstruje,

że możemy zacząć czynić postępy z tym,
co jest aktualnie dostępne w naszych
środowiskach oprogramowania. Dane,
które obecnie mamy dostępne, będą
wzrastać z biegiem czasu, ponieważ potrzeba dostarczenia lepszych produktów
nie ustaje. Dane dla projektów w tym artykule zostały zebrane w późnych latach
70-tych, a ponieważ udowodniono ich
przydatność, produkty te były kontynuowane do zbierania bardziej dokładnych
danych oraz innych danych. Minimalny
zbiór danych z przeszłości staje się podstawą dla przyszłych ulepszeń.

kowane oprogramowanie.

Ekologia oprogramowania

Jay W. Forrester, którego praca miała
główny wpływ na moje myślenie podczas tego studium przypadku, powiedział „Zbieranie danych nie jest nauką;
jest jednak pierwszym krokiem ku nauce
ewoluującej ze sztuki.”

W świecie produkcji oprogramowania,
tak jak ogólnie w świecie, w pewnym
stopniu wszystko wydaje się wpływać
na wszystko. Oznacza to, że w relacjach
środowiskowych pokazanych na Rysunku 1 każdy z tych aspektów może mieć
wpływ na inne poprzez interakcje. To
sugeruje również, że w bardziej ziarnistym widoku systemu produkcji oprogramowania mogą istnieć zmienne, które
pokazują, jak te aspekty wzajemnie na
siebie wpływają. Problem, który musimy
rozwiązać i który to studium przypadku
częściowo eksploruje, to pytanie, jakie są
te interesujące i witalne zmienne oraz jak
możemy rozpocząć poznawanie relacji
pomiędzy nimi.

Środowisko

Systemy

Kiedy spojrzymy na środowisko, w obrębie którego produkowane jest oprogramowanie, zauważymy kilka głównych
aspektów, które wzajemnie się krzyżują i
które mają wpływ na postrzeganie innych
aspektów decydujących o skutecznym
rozwiązaniu produktu oprogramowania.
Aspekty te są pokazane na Rysunku 1,
i zawierają następujące elementy: ludzi, zasoby technologiczne włącznie z
oprogramowaniem i sprzętem, procesy
zawierające informacje różnych typów
oraz fundusze. Kiedy Jay W. Forrester z
MIT pisał o dynamice systemów, nazwał
ten zbiór: Człowiek, Maszyny, Materiały i
Pieniądze; wszystkie cztery są wspólne
dla wszystkich systemów. Interakcja tych
aspektów definiuje, jak dobrze system
działa i jak dobrze realizuje swe cele. W
niniejszym studium przypadku, system
jest środowiskiem, w którym jest produ-

Co jest systemem? Istnieją dwa typy
systemów; otwarte i zamknięte. Otwarty
system posiada stan startowy, „zbiory
elementów pozostających we wzajemnych interakcjach” [BER68], posiada także stany, które się zmieniają oraz logiczny potencjalny koniec, który może być
osiągnięty „z różnych warunków początkowych i na różne sposoby.” [BER68]
Koniec może być ukończeniem i zakończeniem samego systemu, lub może
być dostarczeniem pewnego produktu
końcowego z danego systemu do innego systemu, czy też ewolucją systemu w
inny system. Rysunek 2 pokazuje pewne
różnice między otwartymi i zamkniętymi
systemami.

Rysunek 1 Środowisko produkcji oprogramowania

Przykłady systemów obejmują: ziarno,
embrion, noworodka, człowieka, rozwijający się kraj trzeciego świata, stowa-
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Rysunek 2 Systemy zamknięte i otwarte
rzyszenie, kraj, projekt oprogramowania.
Każdy z tych systemów posiada trzy
wspólne charakterystyki.
Po pierwsze, wszystkie one przechodzą
przez stadia rozwoju, gdzie następne
etapy są zależne od ukończenia poprzednich etapów, i gdzie każdy etap
jest dodatkowo zależny od innych elementów. Po drugie, obserwator może
rozsądnie przewidzieć końcowe atrybuty
każdego systemu przez obserwację etapów rozwoju i przez poznanie wpływu
oraz związku najważniejszych parametrów środowiska. Po trzecie, obserwator może kształtować rezultaty poprzez,
między innymi, traktowanie symptomów,
reagowanie na patologie, modyfikację
wchodzących w interakcje elementów,
przywrócenie właściwego środowiska
rozwijania lub usuwanie szkodliwego elementu ze środowiska.

takie jak: wielkość Halsteada, punkty
funkcyjne/funkcjonalne, liczba cyklomatyczna McCabe’a korelują z liniami kodu.
Wszystkie te proponowane alternatywy
wydaja się być tylko rozważanymi lub
opcjonalnymi alternatywami do dowiedzionej słabości pomiaru linii kodu. Przypuszczam, że używamy tego, co jest
czytelne i łatwo dostępne. Dlatego też
dla naszej pierwszej zmiennej powinniśmy pobrać linie kodu, co w tym artykule
oznacza specyficzne linie kodu źródłowego (z wyłączeniem komentarzy) dodane i
zmodyfikowane dla produktu.

Defekty

Czy istnieje minimalny zbiór zmiennych, który możemy użyć we wszystkich
projektach? Jaki jest minimalny zbiór
zmiennych, które są dziś dostępne w
prawdopodobnie wszystkich środowiskach oprogramowania i który powinien
być zebrany w bazy danych procesu dla
produktów oprogramowania? Jest ich zasadniczo sześć1:

Następną zmienną, którą powinniśmy
wziąć pod uwagę są defekty. Jest to
przyznanie się, że my jako inżynierowie niefortunnie popełniamy błędy, gdy
tworzymy programy. Nie jest oczywiste,
czy kiedykolwiek będzie odwrotnie, więc
pozwólmy sobie potwierdzić, że defekty
pojawiają się podczas rozwoju oprogramowania. Przyznawszy się, powinniśmy
zacząć odnajdywać co najmniej liczbę
takich defektów, jakie zostały wykryte w
inspekcjach, przeglądach, testach lub
przez użytkowników. Defekty to wszelkie
błędy, które mogą spowodować, że program działa inaczej, niż zamierzono; na
przykład odchylenie od wymagań i specyfikacji produktu.

Linie kodu

Miesiące inżynierskie

Istnieje wiele argumentów na to, że wartość linii kodu to zmienna. Argumenty nie
będą szerzej omawiane i dyskutowane w
tym artykule; dotychczas wystarczająco
debatowano nad tym tematem. Ponadto
pokazano, że alternatywne metryki,

Trzecią ważną zmienną jest czas spędzony przez inżynierów przy tworzeniu
produktu. Pozwólmy sobie nazywać ten
parametr Miesiącami Inżynierskimi. Powinien on obejmować wszystkie miesiące pracy personelu - od wymagań do
dostarczenia produktu do użytkownika.
Dodatkowo powinniśmy zainteresować
się czasem spędzonym na utrzymaniu
programu po jego dostarczeniu.

Zmienne

1. Co ciekawe, CMM opisuje te zmienne w kluczowych obszarach procesów zaliczanych do poziomów
2 i 3 z wyłączeniem postępu testu.

Miesiące kalendarzowe
Jeśli chcielibyśmy wiedzieć, jak dobrze
możemy działać w naszym kolejnym
projekcie, powinniśmy zebrać czas kalendarzowy spędzony na produkcji oprogramowania. Jest on o tyle różny od miesięcy inżynierskich, że chcemy zmierzyć
liniowy czas dla całego harmonogramu
użytego do rozwoju projektu, włączając
wszystkie czynności w tym projekcie. Powinien on zawierać co najmniej cały czas
od dnia rozpoczęcia pracy z wymaganiami użytkownika, do dnia dostarczenia
programu dla pierwszych użytkowników.

Koszt
Ponieważ ewoluujemy w powtarzalną dyscyplinę biznesową, powinniśmy
wiedzieć, jak wiele kosztuje rozwój produktów. Oznacza to, że musimy zebrać
zmienne, takie jak np. dolary. Mimo, że
zagadnienie to jest skorelowane z Miesiącami Inżynierskimi, w rzeczywistości
różni się, ponieważ oznacza dolary na
zasoby sprzętowe, podróż, nadgodziny i
inne zasoby niezbędne do produkcji i dostarczenia oprogramowania.

Postęp testu
Ostatnią zmienną, którą będziemy omawiać jest postęp testowania. Tutaj interesuje nas, jak dobrze postępują nasze
prace testowe. Możemy to mierzyć w
różnych formach: liczba jednostek testowych, znormalizowana wartość każdej
jednostki testu lub inne formy pomiaru.
Zamiast prób określenia, która jest najlepszym sposobem pomiaru postępu
testowania, pozwólmy sobie przyjąć, że
ważniejszą rzeczą jest istotnie miara prac
testowych i postępu, szczególnie, że testy stanowią tak duży koszt dla większości projektów.
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Istnieją inne interesujące czynniki, ale z
tymi sześcioma możemy zrobić dużo dla
kontrolowania środowisk oprogramowania i wpłynąć na wynikową jakość produktu. Z tymi sześcioma zmiennymi możemy
poczynić poważne postępy w zarządzaniu projektami oprogramowania. W tym
studium przypadku zrobimy użytek tylko z
trzech wspomnianych: linii kodu, defektów
i postępu testowania.

Historia się powtarza
Jeśli inżynier nie uczy się na podstawie
poprzednich błędów, jeśli kierownik projektu nie ma korzyści z wiedzy uzyskanej
z zarządzania poprzednimi projektami lub
nie uczy się z poprzednich doświadczeń
w zarządzaniu, jeśli nowi inżynierowie
dołączają do organizacji bez wystarczających branżowych perspektyw, wtedy w
projekcie pojawią się podobne błędy i historia się powtórzy. Wszyscy widzieliśmy
przykłady tego zjawiska, gdzie robione są
te same błędy, co w innych projektach.
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Zakładając więc, że w naszym świecie
inżynierii oprogramowania, historia się
powtórzy, musimy dodatkowo zrozumieć,
że w naszym środowisku, tak jak każdym
środowisku systemowym, inercja zwycięża i zwykle zostanie wybrana ścieżka
najmniejszego oporu. Wszystko w systemie pozostaje takie samo, dopóki nie ma
można pokazać alternatyw do wyboru.
To oznacza, na przykład: że ludzie będą
popełniać te same błędy, dopóki nie zdecydują się zrobić czegoś, by zmienić przyczyny pomyłek; że oszacowania projektu
w dostarczonych liniach kodu lub rozszerzone zasoby będą nadal błędne, dopóki
nie będzie zapewniana informacja zwrotna pomiędzy celami a stanem aktualnym; że jeśli kontynuujemy kopanie w tej
samej dziurze w celu rozwiązania, które
nie może być tam znalezione, nie zmienimy tego faktu; że w przybliżeniu ta sama
gęstość defektów umieszczana podczas
programowania pojawi się również w innym projekcie, w którym środowisko nie
uległo zmianom; na przykład: gdzie ludzie
i narzędzia, z którymi muszą pracować,
dostępne dla nich zasoby, użyte metodologie, użyte procesy, wdrożone praktyki
są takie same jak poprzednio. Dlatego,
po tym jak ustaliliśmy cele ulepszenia,
musimy zaadresować obszary zmian w
środowisku, które wpłyną na ustalone
wcześniej cele.

Studium przypadku: Przykład z
szeregu projektów
To studium przypadku pochodzi z projektu, który był rozwijany w latach 1978-80.
Projekt ten dysponował danymi z trzech
poprzednich wydań, które obejmowały:
defekty, linie kodu, miesiące inżynierskie,
czas kalendarzowy, koszt w dolarach, i
postęp testowania. Wszystkie z tych referencyjnych projektów były rozwijane
w podobnych środowiskach. To znaczy:
proces, narzędzia, ludzie i praktyki były w
wydaniach praktycznie te same. Na pewno były pewne różnice, lecz nie było niczego co różniłoby się w znaczący sposób.
W momencie gdy oceniamy ten projekt,
był on fazie gdy 2/3 jego funkcjonalnych
testach weryfikacji (FVT) na pierwszym
systemie operacyjnym z trzech, które
miały być dostarczone. FVT jest testem
wykonywanym po testach jednostkowych
a przed testowaniem komponentowym
i systemowym. Projekt inżynierski jest
rozważany jako kompletny wtedy, kiedy
ukończone są testy systemowe.

Problem
Projekt podczas rozwijania miał stale
wyższy wskaźnik błędów raportowanych
we wszystkich czynnościach cyklu życiowego usuwania defektów. Spójrzmy na
Rysunek 3 dla porównania trzech wydań
produktu. Nie było powodu, aby wierzyć, że wzrost wskaźnika błędu miał się
zmniejszyć w pozostałych testach. Zarządzanie i zespół projektowy kontynuował
tak, jakby nie było problemu i jakby nic nie
miało się zdarzyć podczas pozostałych
testów. Testy komponentów i systemowe,
które jeszcze się nie zaczęły, były przeglądane przez naszą małą grupę procesową
jako potencjalnie ukończone 6-8 tygodni
później, niż planowano - i z kwestionowanym poziomem jakości. Gęstość defektów

usuniętych podczas FVT była już prawie
równa tej znalezionej w poprzednich wydaniach, a był to dopiero pierwszy z trzech
FVT do wykonania dla tego produktu. Zarządzanie żartobliwie sugerowało, że znaleziono więcej defektów ponieważ proces
inspekcji FVT w końcu działał lepiej, „więc
jaki jest problem?”, zapytali. Było oczywiste, że końcowy punkt dla trzech FVT na
tej krzywej bieżących defektów mógł iść
tylko wyżej, ponieważ nie były one jeszcze skończone - ale nie wiedzieliśmy, jak
wysoko. Problem do rozwiązania brzmiał:
czy zespół projektowy rzeczywiście wykonywał lepszą pracę we wczesnym znajdowaniu defektów czy był znaczący potencjalny czynnik wpływający na jakość
i/lub harmonogramu, który oczekiwał na
odkrycie.

Analiza
Jak powinno się postępować, by bazując
na dostępnej informacji określić, czy rzeczywiście coś miało wpływ na projekt?
Przede wszystkim, jest prawdopodobne,
że zespół rozwojowy pracował bardziej
efektywnie we wcześniejszym usuwaniu defektów. Czy nie powinno to z kolei
prowadzić do lepszej jakości produktu
w testach komponentów i systemowych
oraz po tym, jak zostanie dostarczony?
Problem z tym założeniem jest taki, że
aby zademonstrować, iż w tym wydaniu
inspekcje były bardziej efektywne, powinniśmy umieć znaleźć pewne działania,
które uczyniły je bardziej efektywnymi;
coś, co stanowiło wyraźną różnicę w tym
środowisku projektowym. Po wywiadach z
kierownikami i inżynierami tego projektu,
w sposobie przeprowadzenia inspekcji,
które były wykonane dla tego wydania,
nie znaleziono niczego, czym się one różniły. W rzeczywistości dane sugerują coś
innego.

Rysunek 3 Trzy wydania usuwania defektów w trakcie etapów

Jakość w projekcie
Dlatego próbowaliśmy zrozumieć, co dostępne dane mogą nam powiedzieć. Zaatakowaliśmy dane z różnych punktów i
analizowaliśmy, aby upewnić się, że nie
budujemy nieprawidłowych wniosków.

Analiza Efektywność inspekcji
Całkowita efektywność inspekcji dla
trzech poprzednich wydań wynosiła 59%
(wydanie 2), 56% (wydanie 3), i 41% (wydanie 5). Pokazano to poprzez rzeczywiste wyniki z wcześniejszych trzech wydań.
Analiza ta pokazuje zmniejszającą się z
biegiem czasu efektywność w tych trzech
wydaniach. Było to częściowo spowodowane dwoma przyczynami:
1) Koncentracją na utrzymywaniu efektywności inspekcji na poziomie 59% - jak
zostało założone: na przykład grupa procesowa nie działała po pierwszym wydaniu (w rzeczywistości pierwsze wydanie
osiągnęło poziom 65% dla części poddanych inspekcji)
2) Informacja zwrotna na temat danych
inspekcji dla kierownictwa i członków zespołu projektowego był minimalna, dlatego
prostu nie wiedzieli [o spadku poziomu].
Na szczęście byliśmy w stanie zreformować grupę procesową dla tych produktów
podczas okresu FVT dla wydania w tym
studium przypadku2.
2. W retrospekcji okazało się, że zbyt często grupa

danych procesu były ciągle kompletowane. Patrząc na raporty inspekcji z czterech wydań, uwierzyliśmy, że te dane,
które były dostępne miały rozsądny stopień integralności i mogły być użyte dla
porównań. Wykonaliśmy pewne próbne
sprawdzenia i nie znaleźliśmy nic, co powodowałoby odrzucenie danych. Założyliśmy, że efektywność ustabilizowała się
dla tego projektu na poziomie 41%; było
to równoważne danym z poprzedniego
projektu. Jeśli to byłaby prawda, 2200
defektów (59%) mogło być znalezione we
wszystkich poziomach testów - od testów
jednostkowych przez testy systemowe w
trzech systemach operacyjnych. Ponieważ w FVT dla pierwszego systemu operacyjnego znaleziono już 546 defektów ,
to pozostałe 1654 defekty potencjalnie
mogły być ciągle znalezione przed dostarczeniem kompletnego produktu. Te liczby
zakładają równoważny poziom jakości w
momencie dostarczenia. Pominęliśmy
defekty znalezione w testach jednostkowych, ponieważ pokazały przybliżoną
równoważność i pojawił się szum w danych. Te 2200 defektów mogły być rozprzestrzenione w trzech różnych środowiskach operacyjnych systemów.
Przed kontynuowaniem, postawiono trzy
dodatkowe pytania na temat danych:
• Pierwsze - czy w tym wydaniu były
typy defektów lub dystrybucja znacząco
różniące się od tych znalezionych w poprzednich wydaniach? Analiza pokazała,
że nie.

procesowa, która demonstrowała efektywność była
rozwiązywana i zmniejszał się postęp a gorsze stare
zwyczaje wracały do życia.

Tak postępując mogliśmy przyjrzeć się
zgromadzonym danym. Podczas gdy nie
było istniejącej grupy procesowej, raporty
z inspekcji i dane wprowadzane do bazy

Rysunek 4 Typy defektów

• Drugie - czy w bazowym kodzie (poprzednie wydania)znaleziono więcej defektów ? Nie - w poprzednich wydaniach
i w tym studiu przypadku 98% defektów
zostało znalezionych w nowym lub zmienionym kodzie dla rozwijanego wydania.
• Trzecie - czy test funkcjonalny znajdował

mniej defektów z powodu zredukowania
przecieków procesu inspekcji; czy inspekcje były bardziej efektywne? Analiza pokazała, że 43.1% defektów znalezionych w
testach funkcjonalnym mogło być wykrytych poprzez proces inspekcji dla wydania
opisywanego przez studium przypadku.
Było to niezależną oceną wykonaną na
co trzecim błędzie znalezionych w testach
funkcjonalnych. Podobna ocena była poprzednio zrobiona w drugim wydaniu produktu i pokazała, że w przybliżeniu 40%
błędów znalezionych w testach funkcjonalnych mogło być odkrytych w procesie
inspekcji.
Wniosek z tej analizy był taki, że testy
funkcjonalne dla tego wydania znalazły tę
samą mieszankę typów problemów (Rysunek 4) i efektywność procesu inspekcji
nie zmieniła się znacząco, dlatego przewidywana liczba defektów do znalezienia
(1654) w pozostałych testach stała się
punktem granicznym do użycia w oszacowaniu wpływu, o ile jakikolwiek istniał.
Aby wyciągnąć wnioski na temat wpływu,
musieliśmy zrozumieć, jakie mogło być
potencjalne zakłócenie etapów testów po
testach funkcjonalnych, które były ukończone w przybliżeniu w 70% w momencie tego studium dla pierwszego systemu operacyjnego z trzech wspieranych
przez podsystem projektu; na przykład
70% przypadków testowych było wykonanych pomyślnie. Procent ukończenia był
oszacowany poprzez pomiar kodu, który
był przetestowany oraz pozostających do
wykonania przypadków testowych. Ponieważ 511 defektów znaleziono wyłącznie
podczas FVT, to na poziomie 70% ukończenia byłoby kolejnych 219 defektów
znalezionych w momencie zakończenia
FVT. Na tej prognozie wykonano sanity
test. FVT wykrywało średnio 30 defektów
w tygodniu, a ponieważ było jasne, że do
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ukończenia FVT pozostało 7 tygodniu, ,
dlatego potencjalnie mogło być znalezionych jeszcze 210 defektów. Te dwie proste prognozy były liczbowo dość bliskie.
Z 1654 przewidywanych dla wszystkich
testów defektów , 210 mogło być znalezionych w pierwszym FVT, pozostawiając
1444 defekty do wykrycia w pozostałych
poziomach testów oraz czynnościach
usuwania defektów dla systemów operacyjnych 1, 2 i 3. Kiedy oceniliśmy, jak
przygotowane były departamenty testowe
do ich obsłużenia opierając się na historii,
obsadzenie personelu i czasie w swoich
harmonogramach, te 1444 reprezentowało potencjalny 200-procentowy wpływ

Obraz trendu

10

Mieliśmy wrażenie, że pracowaliśmy na
danych, które miały wiarygodny, ale mniejszy niż pożądany, poziom integralności.
Uważaliśmy, że aby zrozumieć wpływ potrzebujemy innego punktu granicznego,
który był generowany niezależnie. Dlatego spojrzeliśmy wprost na obraz trendu.
Do czasu, gdy inspekcje znalazły łącznie
o 62% więcej błędów, niż w poprzednim
wydanie i ponieważ określiliśmy, że pierwsze FVT może znaleźć około 56% do 73%
więcej błędów, niż w poprzednich wydaniach, mogliśmy przypuszczać, że testy
po FVT mogą również wykryć w przybliżeniu o 60% więcej defektów, lub 689 błędów. To była z pewnością mniejsza liczba,
niż 1444 oszacowana poprzez wgląd w
efektywność, ale i tak identyfikowała 60procentowy wpływ. Co więcej, jeśli to był
prawidłowy punkt graniczny, to założono
po cichu, że inspekcje w tym wydaniu były
efektywne w 51.4%. To jednak było wysoce wątpliwe, jak już pokazano wcześniej.
Dlatego – oceniono to jako mniej prawdopodobne. Tak, czy inaczej, mieliśmy
teraz granice wpływu od 60 do 200%. W
każdym przypadku, istniał wpływ na ustanowione plany, założenia dla pozostałych
etapów testów oraz wpływ na daty dostarczenia i jakość.
Po przeglądzie tej analizy zarówno z inżynierami, jak i kierownikami, mieliśmy
powód aby wierzyć, że nie podążaliśmy
do celu. Jak się okazało, obie te grupy
miały negatywne odczucia na temat liczby
defektów w FVT, ale nie mierzyli tych odczuć. Teraz powiedzieli nam, że uwierzyli,
iż to było ujawnione, a następnie zapytali
nas, czy moglibyśmy podać prognozy,
gdzie według nas mogą istnieć dodatkowe błędy.

Prognozy
Przyjrzeliśmy się wszystkim dostępnym
danym dla obecnego i poprzednich wydań
aby zobaczyć, czy możemy znaleźć jakąkolwiek korelację. Użyliśmy następujący
podejść w próbie określenia, gdzie mogą
być błędy:
• Liczba defektów na podzespoły produktu
• Wskaźnik (kategoria) defektów na podzespoły produktu
• Liczba defektów oparta o wysoką ilość
danych z inspekcji modułów
• Wskaźnik (kategoria) defektów oparta o
wysoką ilość danych z inspekcji modułów
• Moduły, które nie były poddane inspekcji
kodu
• Wielkie moduły (GT 300 LOC)
• Częstotliwość błędów w modułach testowanych w FVT
• Oceny deweloperów produktu
• Metoda najmniejszych kwadratów porównująca błędy inspekcji w modułach do
błędów z testów w tych samych modułach
(również z błędami znalezionymi przez
klienta)
Po sporządzeniu listy potencjalnych modułów dla każdej z tych analiz, następnie
stopniowaliśmy porządek modułów, który
miał największą liczbę powiązań pomiędzy tymi listami.
Zalecenie dla kierownika projektu brzmiało, że 25.9 KLOC będzie poddane re-inspekcji w celu wykrycia wpływu spowodowanego wzrastającą liczbą błędów.
Nie trzeba mówić, że było to postrzegane
przez zespół projektowy z pewnym sceptycyzmem, jako że stanowiło to znaczną
część tego wydania produktu i ukończenie mogło zabrać niemal cały osobo-rok
wysiłku.

Przypadek reinspekcji

testów znajdował się produkt, przewidzieliśmy pozostałą wielkość defektów z 24/
KLOC. Ta wielkość była ukryta w produkcie. Teraz musieliśmy dowieść, że to przewidywanie było wiarygodne. Argumentowaliśmy, że jeśli wybiórcza re-inspekcja
może znaleźć dziesięć błędów na KLOC
przeciw przewidywanym 24, efektywność
wyniesie mniej więcej 41%, co jak widać
miało miejsce dla głównych inspekcji w
tym wydaniu. Jeśli znaleźlibyśmy 12 błędów, efektywność wyniosłaby 50%. Jeśli
znaleziono by 16, efektywność wyniosłaby 67%, co było najlepszym wynikiem,
jaki dotąd był w stanie wykazać ten produkt. Oczywiście nie mieliśmy sposobu
by z wyprzedzeniem określić efektywność
tych re-inspekcji. Efektywność wyższa niż
41% byłaby podejrzana, jednakże nie byłoby powodów do wykazania, że powinna
być wyższa.
Aby spróbować osiągnąć maksymalną
efektywność i zminimalizować debatowanie o tym, jaka w rzeczywistości była
efektywność re-inspekcji, poprosiliśmy
o wybór moderatorów inspekcji z listy ludzi, o których wiedzieliśmy, że wykonują
efektywne inspekcje. Zapytaliśmy, czy
jesteśmy w stanie upewnić się, że każdy
członek drużyny był właściwie przygotowany do re-inspekcji, że byli przeszkoleni
jako inspektorzy i zrozumieli, iż celem jest
znalezienie tak dużej ilości defektów, jak
to tylko możliwe w wyznaczonym czasie
inspekcji. Próbowaliśmy upewnić się ,
że wykonamy rygorystyczną inspekcję.
Próbowaliśmy wymusić poziom efektywności. Zrobiliśmy to, by uzyskać spójne
podejście do procesu re-inspekcji. Bez
tego moglibyśmy stwierdzić zbyt wiele
niewiadomych, by nakreślić akceptowalne
wnioski z tej próbki. Poprosiliśmy, by moderatorzy spróbowali wykonać inspekcje z
zalecaną szybkością inspekcji 125 LOC/
godzinę dla przygotowania i 125LOC/
godzinę dla inspekcji. Teraz musieliśmy
zmagać się z prawdopodobieństwem
tego, że znalezienie poniżej 10 defektów/
KLOC może wskazywać, że produkt rzeczywiście był pod kontrolą jakości.
Dodatkowo chcieliśmy, by re-inspekcje reprezentowały bardziej nurt uwzględniający kompletny produkt, niż wybierać tylko
wśród modułów o najwyższym potencjale.
Próbka musi być reprezentacją produktu.
Nic innego nie może wystarczyć.

Ponieważ naszym celem było opanowanie usuwania defektó w tak szybko, jak to
możliwe, zaczęliśmy tworzyć przypadek,
który mógł użyć podzbioru rekomendowanych 25.9 KLOC jako próbki do określenia
pozostałej gęstości błędu.

Cztery tygodnie później

Bazując na tym, w którym miejscu cyklu

Po około czterech tygodniach, dziewięt-
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naście modułów reprezentujących 4030
LOC zostało poddanych re-inspekcji. W
tych modułach, zostało znalezionych 59
poważnych defektów. To reprezentowało
14.6 defektów/KLOC, co było znacznie
powyżej tego, co było uważane za najmniejszy akceptowalny wskaźnik - czyli
10 defektów/KLOC.
Analiza tych 59 defektów pokazała, że 5
defektów pochodziło z wysokiego poziomu projektowania, 25 było na poziomie
projektowania szczegółowego, 26 znajdowało się w samym kodzie, 3 było błędami
bazowymi w starym kodzie. Dlatego defekty były w rozsądny sposób rozrzucone
pomiędzy produktami prac. Defekty szczegółowego projektowania mogły być trochę
większe, niż przewidywane, ale rozrzut
istniał we wszystkich czynnościach.
Musieliśmy teraz pokazać, że rzeczywiście mamy prawdziwą próbkę produktu,
nie zaś najbardziej podatnych na błędy
modułów . Rysunek 5 pokazuje dziesiętną dystrybucję współczynników błędu dla
poprzednich wydań w dwóch momentach
czasu: koniec pierwszego FVT oraz koniec
całego testowania. To również pokazuje,
jak dane wydania opisywanego w tym studium przypadku wypadają w porównaniu
do poprzedniego wydania produktu.
Dane te pokazują interesujące wyniki. Po
pierwsze, 20% lub więcej całego dostarczonego kodu nigdy nie miało błędu znalezionego podczas cykli testowych. Później odkryliśmy, że ten sam kod nie miał

również nigdy problemów w środowiskach
użytkowników. Po drugie, pierwsze dziesięć procent błędnego kodu jest prawie
trzy razy tak gęste, jak następne dziesięć
procent w defektach. Po trzecie, dane
wydania opisanego w tym studium przypadku pokazują wyższą gęstość błędu
od początku do końca wszystkich kwantyli dziesiątego rzędu, z wyjątkiem 7-go

Rysunek 6
i 8-go, niż w podobnym momencie cyklu
życia projektu (FVT) wykazały poprzednie
wydania. Musimy pamiętać, że FVT w tym
studium przypadku były w tym momencie
ukończone dopiero w 70%.
Z 19 modułów poddanych re-inspekcji
rozrzut przedstawił się następująco:
Mimo że można by argumentować, że nie
jest to płaska dystrybucja wzdłuż każdej
wartości dziesiętnej, próbka wydawała się
być rozproszona wystarczająco płasko,
by wskazywać, iż szybkość re-inspekcji
była właściwą sugestią istnienia wysokiej
ilości błędów, które musiały być usunięte
z produktu. Nie wszystkie defekty znajdowały się w najbardziej podatnych na błędy
modułach. Ustalono plany usunięcia określonej liczby defektów przed oficjalnym

startem etapu testów systemowych, równolegle z testowaniem komponentowym.

Plan usunięcia defektów
Zespół zarządzający produktem zaakceptował fakt, że aby osiągnąć pożądany
poziom jakości dla stabilności w pozostałych testach dla pierwszego działającego
systemu, natychmiast musiało być usuniętych 200 defektów. Poproszono nas o
ponowną ocenę naszej listy porządkowej
modułów i uzgodnienie z inżynierami i listy dla re-inspekcji.
Nigdy nie stworzyliśmy listy, która w pełni
satysfakcjonowała wszystkich inżynierów,
więc kierownik projektu poprosił każdy
zespół developerski o określenie (na
podstawie procentu kodu), za jaką część
z tych 200 defektów byli odpowiedzialni.
Powiedziano im również, że mogą użyć
dowolnej metody, która mogłaby znaleźć
defekty w ciągu następnych czterech tygodni; testy jednostkowe, re-inspekcja
lub inne metody. Większość wybrała reinspekcje.

Koszty reinspekcji
Przygotowanie inspekcji przebiega z prędkością 125LOC/godzinę, sama inspekcja
przebiega w tempie 100LOC/godzinę, a
przeciętna inspekcja kodu wymaga czterech osób. Dlatego dla każdego 1 KLOC
kodu poddanego re-inspekcji, projekt musiałby poświęcić 88 godzin inżynierskich
na planowanie, przygotowanie, inspekcję,
opracowanie i dalszą część.
Prognozowaliśmy, że przed startem następnej fazy testów powinno być usuniętych minimum 200 dodatkowych defektów.
To mogłoby przywrócić produkt z powrotem pod kontrolę jakości i usunąć wpływ
na testy. Produkt ciągle miał więcej kodu
do testowania, więc mogło być wykrytych
więcej defektów, ale odsetek defektów
wykrytych w etapach testów powinien być
taki sam dopóki nie podejmie się pewnych
działań, by zmienić efektywność. W tym
momencie nie można było określić żadnych oczywistych czynności, by zmienić
efektywność testowania, chociaż później
– jako wynik tego studium przypadku - wyznaczono pewną ich liczbę.

Rysunek 5 Gęstość defektów (błędy na KLOC)

Założyliśmy, że nie będziemy w stanie
znaleźć defektów z wskaźnikiem szybkości 14.6, jak to było zrobione z próbką,
ponieważ to było rygorystyczne środo-
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wisko z wybranymi moderatorami. Taka
sytuacja niekoniecznie musi istnieć w
czasie pozostałych re-inspekcji projektowych. Dlatego założyliśmy, że pracownicy
mogą znaleźć około 10 błędów/KLOC lub,
że mogliby działać z efektywnością około
41% dla tego środowiska, jak to robili w
podstawowej inspekcji zrealizowanej dla
tego wydania.

12

W związku z tym – do re-inspekcji 20KLOC
w celu znalezienia dodatkowych 200 defektów potrzebne byłoby 1760 godzin
inżynierskich . To był koszt, który nie był
łatwy do zaakceptowania, nawet jeśli był
tylko koszt poniesiony z góry i jeśli byłby
wystarczająco produktywny, mógł później
zaoszczędzić czas. Po rozmowach z inżynierami oszacowaliśmy, że wyizolowanie
rozwiązania, wykonanie poprawki, przetestowanie jej i dostarczenie poprawionego kodu do grupy kontrolnej kodu (repozytorium), ponowne przetestowanie w
środowisku testowym i wykonanie innych
niezbędnych sprawdzeń, kosztuje około
10 godzin. Określiliśmy, że koszt naprawienia przeciętnego defektu znalezionego
podczas inspekcji, wynosił średnio mniej,
niż dwie godziny na defekt. Ta różnica
wynikała głównie z przypadkowej natury
wykrywania błędów podczas testowania.
Podczas inspekcji wszystkie błędy są znajdowane w tym samym logicznym okresie,
nie ma retestów ponieważ dany problem
nie został jeszcze wykryty w testach, nie
ma łatek lub tymczasowych rozwiązań do
kontroli i kod musiał być dostarczony tylko
raz, nie zaś za każdym razem po naprawieniu błędu.
Obliczenie oszczędności czasu naprawiania dla tych 200 błędów mówi, że zaoszczędzono by 1600 godzin. Te oszczędności pojawią się jednak w późniejszych
fazach w cyklu. Dlatego rzeczywisty koszt
re-inspekcji wyniósł 160 godzin, ale 1760
należało teraz zainwestować. Testerzy
mieli powiedzenie, które podsumowało tę
sytuację „Zapłać mi teraz, lub zapłać mi
później.” Wyzwaniem było więc pokazanie, że koszt poniesiony teraz z góry był w
najlepszym interesie produktu. Kierownictwo produktu zaakceptowało ten wniosek
i zobowiązało się znaleźć owe 200 defektów przed rozpoczęciem następnej fazy
testowania. Oszczędności wynikające z
tego, że błędy nie zostałyby znalezione
przez klienta byłyby zdecydowanie bardziej znaczące.
Co ciekawe, jeśli efektywność byłaby równa re-inspekcji próbek z 14.6 defektów/
KLOC, koszty wyniosłyby tylko 1284 go-

dziny do znalezienia 200 defektów.
To byłaby prawdziwa i natychmiastowa
oszczędność 316 godzin w porównaniu z
FVT.
W pewnym momencie padło pytanie: Czemu nie testować więcej w FVT? W tym
czasie FVT w tester znajdował średnio 3
defekty tydzień. 20 KLOC poddanego reinspekcji kodu kosztowałoby 44 tygodnie
inżynierskie (testerskie). 44 tygodnie inżynierskie FVT znalazłyby 132 defekty, czyli
68 defektów mniej, niż dla równej ilości
czasu kalendarzowego w re-inspekcjach.
Te 68 defektów to przecieki do CT, ST i
klientów, gdzie koszty są znacząco wyższe. Odpowiedź była oczywista: inspekcje
były bardziej produktywne i do znalezienia
defektów nie wymagały czasu sprzętu.

Dopracowane prognozy
Czuliśmy, że pytanie o to, jak duży istniał wpływ na testowanie, musi być nadal
rozważane w bardziej dokładnych projekcjach. Aby spróbować określić bardziej
dokładne granice możliwości, przyjęto
dwa punkty widzenia .
Pierwszy udowadniał, że jeśli znalezione
w próbce 14.6 defektów/KLOC reprezentowało 50% efektywności, to potencjalnie
zmierzamy się z 29.2 defektami/KLOC dla
wielkości 1226 defektów pozostających w
nowym i zmienionym kodzie.
Drugi punkt widzenia udowadniał, że jeśli
28.2% wszystkich defektów znaleziono
w ostatnim wydaniu przed końcem FVT,
wtedy taka sama relacja będzie prawdziwa dla tego wydania. To mogłoby sugerować, że pozostawało do znalezienia 1425
defektów.
Mieliśmy teraz granicę od 1226 do 1425,
która była dość bliska poprzedniej prognozie najgorszego przypadku - 1444. Ta
granica była węższa, niż poprzednia estymacja sprzed re-inspekcji próbek, była
jednak ciągle otwarta na zbyt wiele pytań.
• Po pierwsze, prawdziwe związki wskaźnika błędu wewnętrznej inspekcji i efektywności nie były dokładnie określone.
• Po drugie, jako wynik re-inspekcji pewnej
liczby modułów okazało się, że rzeczywista całkowita wartość KLOC w trakcie
wytwarzania jest ciągle pod znakiem zapytania. Jeśli było więcej niż kilka KLOC,
mogłoby to wyjaśnić pewne różnice w wi-

docznej szybkości znajdowania defektów
podczas inspekcji.
Rysunek 7 pokazuje dane dla poprzedniego wydania i mapowanie używające tych
samych odsetków detekcji w wyd
zaniu poddanemu studium przypadku.
Prognozy na rysunku 7 są oparte na założeniu, że FVT znajdzie 709 defektów
w pierwszym testowanym systemie. Ten
produkt wymagał testowania dla trzech
różnych środowisk operacyjnych systemu, które on wspierał.
Każdy system operacyjny miał różne interfejsy i funkcje, które powodowały, że
do wykrycia były różne i unikalne defekty.
Jednak większość defektów było wspólnych dla wszystkich systemów operacyjnych. W momencie tej projekcji pierwsze
FVT nie były ukończone, ale znaleziono
95 defektów z 709 przewidywanych. Drugie założenie było takie, że te trzy testy
systemu operacyjnego następowałyby w
tej samej kolejności, jak miało to miejsce
w poprzednich wydaniach produktu. Nie
było to prawdą, dokonano więc rewizji
przewidywań defektów bazując na pierwszym systemie operacyjnym, który był teraz najtrudniejszy do testowania i na tym,
który wydawał się powodować najbardziej
różny zbiór błędów wykrytych podczas
testów. Nie byliśmy pewni, jak bardzo
wpłynie to na rozproszenie defektów i
czy nie pominęliśmy czegoś w naszym
rozumowaniu o widocznej efektywności
pierwszych inspekcji, ale kontynuowaliśmy. Rewizje do przewidywań są pokazane na Rysunku 8. Ponieważ te rewizje
nie miały historii danych, były wykonane z
najlepszą wiedzą dostępną u ludzi w grupach testowych. Równie istotne do zanotowania jest to, że procent defektów znalezionych podczas testowania pierwszego
systemu operacyjnego wzrasta, całkowita
bezwzględna liczba defektów we wszystkich trzech testach - zmniejsza się. Wynika to z efektywności testowania i wczesnym znajdowaniu wspólnych problemów.
Rysunek 9 pokazuje aktualne wartości po
ukończeniu wszystkich testów. Widzimy,
że pierwszy (najtrudniejszy system operacyjny) rzeczywiście wykazał więcej defektów, niż przewidywano i że dla wszystkich
trzech systemów operacyjnych całkowita
liczba jest mniejsza, niż przewidywano.
Kiedy nowe przewidywania nabierały
kształtu, programiści byli zajęci znajdowaniem zbioru 200 defektów – jako celu,
a FVT zbliżało się do końca. Większość
programistów wybrało użycie re-inspekcji, ale kilku spróbowało wzbogaconych
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Rysunek 7 Oryginalne przewidywania dystrybucji defektów
testów jednostkowych a jedna grupa rozwinęła nową wersję inspekcji połączoną z
analizą przepływu. Kiedy wszystkie prace
na wybranym kodzie zostały ukończone w
dozwolone cztery tygodnie, w re-inspekcjach wykryto 209 defektów i naprawiono
przed rozpoczęciem testów komponentowych. Ta koncentracja na jakości dała w
wyniku ukończenie testów systemowych
i komponentowych zgodnie z harmonogramem, który został dotrzymany pierwszym raz w historii tego produktu. Produkt
dostarczono do użytkowników zgodnie z
harmonogramem i okazało się, że z punktu widzenia jakości był najlepszym z produktów w danym obszarze.
Niewątpliwie również inne czynniki doprowadziły do powodzenia jakości produktu,
ale możliwość wczesnego skupienia uwagi na problemie jakości i wdrożenie akcji

zarządczych celem zapewnienia poziomu
jakości był czynnikiem kluczowym. Wyobraźcie sobie, co mogłoby być możliwe,
jeśli w czasie niniejszego studium istniałoby więcej danych z lepszą integralnością.
Do czasu ukończenia wszystkich testów
na wszystkich trzech systemach operacyjnych, rozrzut błędów wyglądał, jak pokazano na Rysunku 9. Kiedy porównamy
to z Rysunkiem 8, widzimy, że przewidywania mieściły się w granicach tolerancji
stopnia akceptowalności dla produktu z
ograniczonymi danymi i że największy
czynnik wpływający na aktualne wyniki
kontra przewidywania wynikał z wielkości
i odsetka błędów znalezionych w testach
pierwszego systemu operacyjnego. Był
on mniejszy, niż oryginalne i zdefiniowane uprzednio przewidywania. Nie można
stwierdzić, jak wiele z tego było spowodo-

wane 200 defektami ujawnionymi przez
podjęcie wcześniejszego działania, ale
ja uważam, że to był główny czynnik. 462
defekty pokazane w sekcji „rożne” w „Aktualnych wynikach” dla pierwszego systemu operacyjnego wynikały z defektów
znalezionych w re-inspekcjach.

Efekt linii kodu jako parametr
Podczas tego samego okresu, kiedy defekty były usuwane z re-inspekcji, zaczęliśmy przyglądać się LOC aktualnie dodanym i zmodyfikowanym dla tego wydania.
Odkryliśmy, wcale nie niespodziewanie,
że całkowita wartość KLOC była wyższa,
niż przewidywana. Jak się okazało, całkowita wartość KLOC była głównym czynnikiem powodującym, że w chwili wstępnej
analizy gęstość defektów wydawała się
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Widzimy, że nawet z podstawowymi danymi można kontrolować jakość . Nie musimy czekać na osiągnięcie Poziomu 3, aby
rozpocząć ilościowy proces zarządzania.
Nasz potencjał poprawi się wraz z lepszymi danymi, ale zdecydowanie nie musimy
czekać.
Wreszcie - ta informacja była przedstawiona w formacie studium przypadku,
może więc być użyta jako środek dydaktyczny. Intencją tego studium nie jest postawienie konkluzji, postawione w 1979
roku pewne pytania mogą pozostawać
otwarte nawet dzisiaj: pytania o kompletność danych i analizy. Ale uczyliśmy się
od tego momentu, zrobiliśmy więcej w
temacie analizy danych, wiemy, że możliwe jest jeszcze więcej i będziemy robili
więcej, jak tylko w naszej analizie danych
zaczniemy stosować statystyczny rygor.
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Rysunek 8 Nowe przewidywania
być za wysoka.
Jeśli spojrzymy na Rysunek 10 dane dla
defektów wykrytych w inspekcji zostały
poprawione z użyciem właściwego dla
części produktu KLOC. Widzimy, że krzywe dla trzech wydań wyglądają w przybliżeniu tak samo.
Czy to przypadek, czy w tym środowisku
historia się powtórzyła?
Co ciekawe, z powodu błędu w liczeniu
LOC ulokowanych w tym studium przypadku wydania produktu jakość produktu
naprawdę się poprawiła. Ponadto widzimy, że pomiędzy parametrami witalnymi
istnieją związki, które pomagają nam kontrolować jakość produktu.

Wnioski
W tym studium przypadku widzimy, że
kiedy jedna zmienna zmienia kierunek
względem planu, wtedy co najmniej jedna
inna zmienna ulega zmianie. To jest – kiedy KLOC był błędny, widoczna szybkość
wykrywania błędu podczas inspekcji była
niewłaściwa i myląca. Kiedy zapisana w

inspekcjach szybkość błędu była bardzo
wysoka, pojawił się sygnał alarmowy, jednak zrobiono fałszywe założenie, że to
dobrze ponieważ inspekcje były bardziej
efektywne. Na podstawie dochodzenia
odkryto, że w tych inspekcjach nie było
przyczyny ulepszenia efektywności. To
powinno prowadzić do zapytania o szacowania KLOC. Jednak integralność danych
w tym czasie nie była wystarczająco znana. Później okazało się, że oszacowania
KLOC były rzeczywiście błędne; i kiedy
zostały dokładnie określone, wykazały, że
wskaźniki defektów w inspekcjach są w
przybliżeniu nie większe, niż to sugerowała historia. Jednak z powodu słabego szacowania i monitorowania KLOC, wpływ
na czas testowania i jakość produktu nadal był realny.
Praca wynikająca z tego studium jeszcze raz udowodniła, że kiedy grupa rozwojowa decyduje się skupić na jakości,
może rzeczywiście dostarczyć produkt o
wyższej jakości. Zarówno wynikowe reinspekcje i znalezione defekty pomogły
stworzyć takie wydanie produktu, które
było zasadniczo najlepsze pod względem
jakości w porównaniu do poprzednich wydań produktu.

Konieczna jest tu uwaga: dane w tym studium przypadku są odpowiednie dla danego środowiska systemowego i de facto
nie powinny być użyte w żadnym innym
środowisku. Jeśli dane z tego studium
mają być wykorzystane przez innych dla
innych projektów, wymagane jest odpowiednie ich dostosowanie. Dane te mogą
być jednak użyte do rozpoczęcia porównań w innych środowiskach - jeśli nic
innego nie istnieje. Jednakże – dane te
muszą być użyte w rozsądny sposób.

Rysunek 9 Aktualne wyniki
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Jakość stanowi nieodłączną część metodologii zwinnego (ang. agile) rozwoju
oprogramowania. Większość jej praktyków w swoim podejściu rozwojowym
podczas testów sporządza najpierw testy
jednostkowe, a w drugiej kolejności spisuje domain code spełniający dany test
jednostkowy. W efekcie otrzymujemy
zestaw jednostkowych testów regresji
mających zastosowanie w każdej chwili
rozwoju tego oprogramowania.
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Użytkownicy metodologii agile mają również na uwadze testy akceptacyjne, jako
jedne z najistotniejszych artefaktów wymagań nie tyle promując standardową
ocenę pracy interesariuszy, ale też aktywnie włączając ich w sam proces modelowania.
Zwolennicy zwinnego oprogramowania refaktoryzują swoje kody źródłowe
i schemat bazy danych w celu ciągłego
utrzymywania jakości na najwyższym
poziomie. Wyzwanie dla ekspertów jakości stanowi współpracująca i ewolucyjna
(iteratywna i seryjna) metoda działania
zwolenników zwinnego oprogramowania,
która często wymaga ekspertów z dziedziny tradycjonalnego badania jakości w
celu zmiany ich sposobu pracy.

Wprowadzenie
Współczesne procesy wytwarzania oprogramowania są w swojej naturze ewolucyjne, iteratywne i przyrostowe. Zaliczane są do nich procesy takie jak Rational
Unified Process (RUP) (Kruchten 2004),
Extreme Programming (XP) [Beck 2000],
Enterprise Unified Process (EUP) [Ambler, Nalbone, Vizdos 2005] i RAD [Rapid Application Development]. Ponadto,
wiele współczesnych metodyk można
zaliczyć do grupy tzw. metodyk zwinnych (ang. agile) .Dla uproszczenia jako
wyróżnik metodyk zwinnych przyjmijmy

te, które charakteryzują się ewolucyjnością i wysokim stopniem współdziałania
zaangażowanych osób. Istota rozwoju
oprogramowania zmienia się, a eksperci
jakości muszą zmieniać się wraz z nią. W
niniejszym artykule przedstawię czytelnikowi powszechne zwinne metody rozwoju i udowodnię, że prowadzą one do
powstania oprogramowania o znacznie
wyższej jakości aniżeli te, dostarczane
przez zespoły tworzące tradycyjne oprogramowanie. Wśród ekspertów IT krąży
opinia, że praktycy zwinnego oprogramowania są “zarażeni jakością”. Nacisk
położony, na jakość sugeruje zmienioną
i zazwyczaj umniejszoną rolę ekspertów
do spraw jakości w projektach dotyczących zwinnego oprogramowania (bo
sama metodyka to zapewnia – przyp.
tłum).
Dlaczego deweloperzy chętnie używają ewolucyjnych, a często też zwinnych
procesów oprogramowania? Otóż przez
ostatnie lata zauważyli oni, że tradycyjne procesy rozwoju oprogramowania,
w szczególności „dobrze zdefiniowane”
procesy nakazowe (ang. prescriptive),
są niewystarczające w praktyce [Larman
2004].
Po pierwsze, „Chaos Report” opublikowany przez Standish Group (http://www.
standishgroup.com) nadal zwraca uwagę
na duży wskaźnik niepowodzeń, wskazując tym samym na nieudolność procesów
nakazowych. Po drugie, wiele wskazuje, że większość deweloperów nie chce
zaadoptować procesów nakazowych i w
sposób świadomy lub nieświadomy stara
się zniweczyć działania podjęte na rzecz
ich wprowadzenia. Po trzecie, kierunki
tzw. Big Design Up Front ( rozwoju oprogramowania, gdzie nacisk kładzie się na
precyzyjne modelowanie oraz dokumentację zanim spisana zostanie pierwsza
linia kodu) są niesamowicie ryzykowne
w praktyce, ponieważ nie są odporne na
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zmiany oraz informacje zwrotne. Można,
na przykład, stworzyć to, co zostało opisane w specyfikacji, ale jeśli specyfikacja
nie odzwierciedla tego, czego potrzebują użytkownicy, wówczas pojawia się
poważny problem. To ryzyko jest często
ignorowane (o ile w ogóle zauważane)
przez osoby promujące te kierunki rozwoju. Po czwarte, większość procesów
nakazowych promuje działania, które
mają niewiele wspólnego ze współczesnym rozwojem oprogramowania. W
skrócie, biurokracja zapanowała w wielu
tradycyjnych organizacjach IT. Należało
coś z tym zrobić.

Ruch “zwinnego oprogramowania”
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W lutym 2001 Grupa 17 metodyków
utworzyła Agile Software Development
Alliance (http://www.agilealliance.org), w
skrócie nazywanym Agile Alliance. Powołany został w celu stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie tradycyjny rozwój
oprogramowania. Pomimo różnych specjalizacji członków Agile Alliance byli w
stanie osiągnąć kompromis w sprawach,
w których zazwyczaj metodykom ciężko
jest dojść do kompromisu. Podsumowali
oni, że rozwój oprogramowania przyniesie sukces wtedy, gdy nacisk będzie kładziony na sprawy dotyczące ludzi oraz
rozwój wspierający zmiany.
Ruch „zwinnego oprogramowania” rozpoczął się, kiedy ukazały się publikacje
4 wartości i 12 zasad (patrz rozdział Wartości i pryncypia Agile Alliance ). Oprogramowanie uznaje się za zwinne, jeżeli
spełnia te wartości i zasady.
Należy tu zaznaczyć, że pomimo największej popularności metodyki XP,
istnieje wiele innych do wyboru: wspomniane eXtreme Programming, Scrum,
Dynamic System Development Method ,
rodzina metodyk Crystal , Feature-Driven
Development, Agile Modeling oraz Agile
Data.
Tak jak istnieją ogólnie przyjęte techniki i zasady rozwoju, jak przeglądy kodu
i modelowanie danych w tradycyjnych
podejściach, tak również w agile istnieją
szczególnie polecane techniki rozwoju.
Interesujące jest, że wiele tych technik
skupia się na tworzeniu i dostarczeniu
oprogramowania wysokiej jakości. Te
zwinne techniki i zasady to np:

• Refaktoryzacja
• Test-driven development (TDD)
• Zastąpienie tradycyjnych artefaktów testami
• Agile Model
(AMDD)

Driven

Development

Refaktoryzacja
Refaktoryzacja [Fowler 1999] jest uporządkowaną metodą wprowadzania
zmian do kodu źródłowego w celu poprawy jego jakości, co sprawia, że łatwiej
się z nim pracuje. Krytyczną kwestią refaktoryzacji jest to, że nie zmienia ona
semantyki zachowań kodu. Deweloperzy
nie dodają ani nie usuwają żadnych funkcjonalności w trakcie refaktoryzacji, jedynie poprawiają jego jakość. Przykładem
refaktoryzacji może być zmiana nazwy
metody z getPersons() na getPeople().
W celu implementacji takiej zmiany developer musi zmienić definicję metody, a
następnie zmienić każde jej wywołanie w
kodzie aplikacji. Refaktoryzacja jest skończona dopiero po ponownym uruchomieniu kodu. Podobnie, refaktoryzacja baz
danych [Ambler 2003a] stanowi niewielką
zmianę schematu bazy danych, która poprawia jej wygląd przy jednoczesnym zachowaniu semantyki behawioralnej oraz
informacyjnej. Deweloperzy mogą refaktoryzować zarówno strukturalne części
schematu baz danych, takie jak definicje
tabel i widoków oraz części funkcyjne takie jak procedury składowane czy wyzwalacze (ang. trigger). Należy przy tym
pamiętać, że kiedy dochodzi do refaktoryzacji schematu bazy danych, należy zmienić nie tylko schemat, ale również systemy zewnętrzne związane ze schematem,
takie jak aplikacje biznesowe lub ekstrakty danych. Dlatego też refaktoryzacja baz
danych jest trudniejsza w implementacji
aniżeli refaktoryzacja kodu.
Wielu deweloperów agile, a w szczególności ekstremalnych programistów (XPers),
uważa refaktoryzację za podstawową
praktykę rozwoju oprogramowania. A
więc traktują oni refaktoryzację jako równie podstawową czynność jak użycie if lub
pętli. Deweloperzy tacy bezlitośnie refaktoryzują swoje kody, ponieważ rozumieją,
że ich wydajność jest wyższa, gdy pracują na kodzie źródłowym wysokiej jakości.
Stąd, będą refaktoryzować swój kod, gdy
tylko zaistnieje taka potrzeba. Gdy “zwinni” chcą dodać nowe funkcjonalności

do swojego kodu, pierwszym pytaniem,
jakie sobie zadają jest, “Czy ten kod posiada design umożliwiający dodanie tej
cechy?”. Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”,
wówczas dodawana jest ta funkcja. Jeżeli
odpowiedź brzmi „nie”, wówczas najpierw
refaktoryzowany jest kod tak, aby najlepiej
pasował do nowej funkcji. Tylko z pozoru
brzmi jako sposób na dodanie sobie niepotrzebnej pracy, w praktyce natomiast,
jeśli od początku mamy do czynienia z
wysokiej jakości kodem źródłowym, a refaktoryzacja pomaga ją utrzymać, wówczas to podejście sprawdza się niesamowicie dobrze.

Wybrane definicje
W artykule użyte są określenia rodzajów
rozwoju oprogramowania: przez współdziałanie, przyrostowy, iteratywny. Ważne
jest, aby dobrze rozumieć ich znaczenie.
• Rozwój przez współdziałanie (ang.
collaborative development). Kiedy zespół przyjmuje podejście z nastawieniem
na współdziałanie, wówczas aktywnie
dąży do efektywnej współpracy. Zespoły powinny starać się, aby interesariusze
projektu tacy jak klienci biznesowi byli aktywnymi członkami zespołu.
Powinni starać się przyjąć technikę “najgorętszej” komunikacji, możliwej do zastosowania w danej sytuacji: zamiast
rozmowy telefonicznej wybrać rozmowę
face-to-face przy tablicy, zamiast wysyłać
e-mail wybrać rozmowę telefoniczną, a
zamiast wysyłania szczegółowego dokumentu pocztą wybrać krótki e-mail. Im lepsza komunikacja i współpraca w ramach
zespołu do spraw rozwoju oprogramowania, tym większa szansa na sukces [Cockburn 2002].
• Rozwój przyrostowy (ang. incremental development). Podejście to pozwala
zespołowi rozwijać swój system w etapach zamiast w jednym dużym release.
• Iteratywny rozwój. Pracując w tym
modelu zespół pracuje trochę nad modelowaniem, testowaniem, kodowaniem
lub deploymentem, następnie znowu trochę i znowu itd. To podejście różni się od
podejścia seryjnego (ang. serial), gdzie
identyfikowane są wszystkie wymagania,
które mają być wprowadzone, tworzony
jest szczegółowy design, zgodnie z którym następuje implementacja, przeprowadzane testy i ostatecznie uruchomienie
systemu.

Jakość w projekcie
Test
Driven
(TDD)

Development

TDD [Beck 2003; Astels 2003], również
znany jako test-first programming lub
test-first development, jest ewolucyjnym
(iteratywnym i przyrostowym) podejściem do programowania, które zakłada,
że najpierw tworzony jest test, który w
momencie tworzenia nie powodzi się,
ponieważ jeszcze nie istnieje kod funkcjonalny.
Kolejne kroki TDD (Diagram 1), są następujące:
• Stworzyć test składający się z minimalnej ilości kodu, w tym momencie test nie
może się powieść.
• Wykonać testy, zazwyczaj pełny ich
zestaw (choć dla celów szybkości może
być tylko podzbiór) aby się upewnić, że
testy kończą się niepowodzeniem.
• Dodać lub zmodyfikować kod funkcjonalny spełniający stworzone testy.
• Wykonać testy ponownie
• Jeśli któryś z testów kończy się niepowodzeniem wrócić do kroku 3.
• Jeśli wszystkie testy kończą się powodzeniem można zacząć od początku
(przyrost), choć zalecane jest tu także
wykonanie refaktoryzacji.

nego oprogramowania. Po pierwsze,
TDD zmusza deweloperów do myślenia
nad tym, co nowy kod funkcjonalny powinien robić, zanim zaczną go tworzyć.
Innymi słowy, projektują Just In time
(JIT) przed napisaniem kodu. Po drugie,
TDD zapewnia, iż deweloperzy testują
kod podczas aktualizacji, gwarantując,
iż testy wykonywane są jak najwcześniej
i jak najczęściej jak to możliwe. Po trzecie, developerzy śmielej mogą korzystać
z refaktoryzacji kodu w celu podtrzymania najwyższej jakości, ponieważ mają
świadomość, że istnieje zestaw testów,
który wykryje potencjalne błędy powstające w wyniku refaktoryzacji.

Jest kilka korzyści TDD dla rozwoju zwin-

Zastąpienie tradycyjnych artefaktów testami

Diagram 1
Test-Driven Development

Gdy zwinni deweloperzy zostają „zakażeni testami”, zdają sobie sprawę, że
testy są pierwszorzędnymi artefaktami,
które muszą być rozwijane i utrzymywane przez cały czas trwania projektu. Są
także świadomi tego, że dobrze stworzone testy, to więcej niż tylko narzędzie
do testowania. Na przykład, „zwinni”
uważają testy akceptacyjne za doskonałe artefakty wymagań - jeśli test akceptacji definiuje kryteria, które system
musi wykazywać, to z pewnością jest to
wymaganie. Inną powszechną filozofią
jest to, że testy jednostkowe są szczegółowymi artefaktami projektowania.
Z podejściem TDD „zwinni” piszą test
jednostkowy przed napisaniem kodu
źródłowego, innymi słowy, rozważają co
dany kod źródłowy ma robić zanim go
napiszą. To oznacza, że testy jednost-

kowe spisane przed kodem funkcjonalnym, z powodzeniem stają się specyfikacją projektową dla tej części kodu.
Podejście takie może znacznie zredukować nakłady pracy zwinnych deweloperów. Wersja 2 Metodologii AM (http://
www.agilemodeling.com) obejmuje praktykę zwaną Single Source Information,
która doradza im zapisywanie informacji
raz, w najlepszym możliwym miejscu.
Często, takim najlepszym miejscem do
zapisywania szczegółów technicznych
jest test i kod źródłowy, a nie obszerna
i rzadko aktualizowana dokumentacja.
Ponadto, ponieważ zwinni deweloperzy
tworzą dużo mniej dokumentacji, nie
muszą oni śledzić wielu źródeł informacji, co znów przyczynia się do zmniejszenia ogólnego nakładu pracy.

Agile Model Driven Development (AMDD)
Niektóre osoby mogą spotkać się z opinią, że deweloperzy zwinnego oprogramowania nie modelują, ale jest to dalekie
od prawdy. Zdecydowanie modelują, ale
nie prowadzą tak obszernej dokumentacji jak zwolennicy tradycyjnych podejść,
ponieważ zdają sobie sprawę, że nie jest
to dobra inwestycja ich czasu. W wyniku bliskiej współpracy z interesariuszami
projektu deweloperzy zauważają, że nie
potrzebują tak obszernej dokumentacji mówiącej im co mają robić. Zamiast
tego, po prostu zwracają większą uwagę
na własne czynności. Z uwagi na to, że
już nie potrzeba prowadzić tak obszernej
dokumentacji mogą w zamian skupić się
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Diagram 2: Cykl życia AMDD
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na wysiłkach budowy oprogramowania
wysokiej jakości.

nich korzystać, jednak AMDD nie zależy
od takich narzędzi.

Zwinne podejście do modelowania opisane jest w metodyce AMDD [Ambler
2003b; Ambler 2004]. AMDD podaje
przykłady jak deweloperzy oraz interesariusze mogą ze sobą współpracować, aby tworzyć wystarczająco dobre
modele. Zakłada on, że każdy człowiek
ma pewne umiejętności modelowania,
a przynajmniej taki zakres wiedzy, która pozwoli na wykonie pracy w zespole.
Uzasadnione jest przyjęcie, że deweloperzy zrozumieją kilka technik modelowania, niekoniecznie wszystkie które są
dla nich dostępne (lista pod http://www.
agilemodeling.com/artifacts/ ). Zakłada
się również, że ludzie chętnie uczą się
nowych technik, często poprzez pracę z
osobą, która już nabyła te umiejętności.

Cykl życia AMDD przedstawiono na
Diagramie 2. Każdy prostokąt oznacza
czynność w cyklu rozwoju. Początkowa
postać modelu powstaje mniej więcej w
pierwszym tygodniu projektu. Celem jej
powstania jest zidentyfikowanie wstępnych wymagań i potencjalnej architektury systemu. Końcowym rezultatem może
być zbiór kart indeksowych lub arkusz
kalkulacyjny stanowiący wstępne wymagania oraz szkice przedstawiające architekturę systemu. Aby zapoczątkować
rozwój nie jest konieczne posiadanie obszernej dokumentacji. Wystarczy, że deweloperzy mają dobre wyobrażenie o zakresie systemu i poszczególnych krokach
jego implementacji. Szczegóły ustalane
są później na sesjach „burz modelowania”, gdzie modelują oni model JIT (Just
In Time) tak, aby rozwiązać problem od
ręki. Deweloperzy mogą też spotkać się
wraz z interesariuszami w celu przedyskutowania wymagania, nad którym obecnie pracują oraz stworzenia schematów
na tablicy, aby następnie wrócić do kodowania. Mogą też zarysować podejście do implementacji wymagania, znów
spędzając najwyżej kilka minut nad tym.
Równie dobrze mogą też użyć narzędzia
do modelowania, aby w szczegółach
zamodelować i następnie wygenerować

AMDD nie wymaga, aby wszyscy byli
ekspertami modelowania - wymaga jedynie, aby chcieli spróbować. AMDD
pozwala także korzystać z najbardziej
odpowiedniego do danej pracy narzędzia
modelowania. Często jest nim proste narzędzie, takie jak tablice lub papier, ponieważ ważne jest znalezienie sposobu
skutecznej komunikacji, a nie tworzenie
kompleksowej dokumentacji. Nie ma nic
złego w wysublimowanych narzędziach
CASE w rękach ludzi, którzy wiedzą jak z

kod dla tego wymagania. Sesje burz
modelownia nie powinny trwać dłużej niż
15-20 minut.
Ciekawym wnioskiem płynącym z rysunku 2 jest to, że przeglądy modelu są
nieobowiązkowe [Ambler 2003c]. Czy to
herezja? Nie, to jest po prostu zdrowy
rozsądek.
W podejściu AMDD każdy developer powinien stosować praktyki takie jak modelowanie z innymi (nigdy nie modelujemy
sami) oraz zbiorową własność oznaczająca powszechny dostęp do każdego
artefaktu projektowego i trzymanie się
wspólnych konwencji modelowania i dokumentacji. Te dwie praktyki w połączeniu
ze środowiskiem nastawionym na współpracę, charakterystycznym dla agile oraz
chęcią do efektywnej pracy z właściwymi ludźmi we właściwym czasie skutkują
„mini przeglądami” odbywającymi się po
prostu w trakcie codziennej pracy każdej
z zaangażowanych osób.
W AMDD nigdy nie występuje sytuacja,
gdy tylko jedna osoba pracuje nad jakimś
artefaktem jak również nigdy nie zdarza
się, że tylko podzbiór osób pracuje nad
„własnymi” artefaktami. Co więcej, wszyscy pracują z wykorzystaniem tego samego zbioru konwencji (z praktyką zbiorowej własności nie może być inaczej).

Jakość w projekcie
W praktyce, ponieważ developerzy robią przeglądy w trakcie postępów pracy,
szybko przekonują się, że przeglądy po
skończonej pracy dają jedynie niewielki
wkład w projekt.
Ważnym jest, aby pamiętać, że AMDD
sprawdza się zarówno w małych jak i dużych projektach. Jeśli potrzeba, można
zastosować podejście agile do architektury [Ambler 2002], aby być pewnym, że
wszystkie podzespoły zaangażowane w
większych działaniach pracują z tą samą
wizją.

Wartości i pryncypia
Agile Alliance
Agile Alliance opracował manifest określający cztery wartości wspierające
znalezienie lepszego sposobu rozwoju
oprogramowania. Wartości te wskazują
preferencje, a nie alternatywy, zwracają
uwagę na pewne obszary, przy czym nie
eliminują innych. Zwracając uwagę na
koncepcje przedstawione po jednej stronie (na przykład procesy i narzędzia),
deweloperzy powinny bardziej doceniać
kategorie z drugiej strony (np. osoby
fizyczne i interakcje). Do omawianych
czterech wartości zalicza się:
1. Osoby i interakcje ponad procesami
i narzędziami.
Najbardziej istotnymi czynnikami są ludzie i ich wspólne działania. Jeśli deweloperzy tego nie zrozumieją, nawet najlepsze narzędzia i procesy nie znajdą
żadnego zastosowania.
2. Działające oprogramowanie ponad
rozbudowaną dokumentacją.
Nadrzędnym celem developmentu oprogramowania jest tworzenie oprogramowania, nie dokumentów. W przeciwnym
wypadku proces ten nazywałby się developmentem dokumentacji. Oczywiście
dokumentacja zajmuje należyte miejsce
i tworzona poprawnie jest wartościową
wskazówką dla zrozumienia jak i po co
system jest stworzony i jak z nim pracować.
3. Współpraca z klientem ponad negocjację umów.
Tylko interesariusze mogą wyrazić to,
czego oczekują. Zwykle nie mają umiejętności, aby precyzyjnie wyspecyfikować system. Zapewnie nie zrobią tego

poprawnie za pierwszym razem i bardzo
możliwe, że zmienią zdanie w trakcie realizacji. Współpraca z klientem jest trudna, ale to podstawowy wymóg tej pracy.
Posiadanie umowy z klientem jest ważne, ale umowa nie zastąpi komunikacji.

odległych okresach, od kilku tygodni do
miesięcy z preferencją jak najkrótszych.

4. Reakcja na zmiany ponad podążaniem za planem.

5. Budowanie projektu przez zmotywowanych indywidualistów. Należy udostępnić im środowisko i zaspokajać ich
potrzeby oraz ufać, że wykonają dobrze
swoją pracę.

Zmiana jest rzeczywistością rozwoju oprogramowania. Rzeczywistością,
którą muszą odzwierciedlać procesy
wytwarzania oprogramowania. Ludzie
zmieniają swoje priorytety z różnych
przyczyn – rozumienie problemu zmienia się w miarę postępu prac developera, zmienia się środowisko biznesowe
oraz technologia. Chociaż potrzebujemy
planu projektu, musi on być bardzo prosty (w przeciwieństwie do diagramów
Gantta z dawnych metodyk).
Ponieważ wartości agile nie są wystarczające do sformułowania podstawowej
filozofii rozwoju oprogramowania, Agile
Alliance zidentyfikowało także 12 pryncypiów, które powinny być uwzględnione w procesach agile
1. Najwyższym priorytetem jest satysfakcja klienta poprzez szybkie i ciągłe
dostarczanie wartościowego oprogramowania.
2. Akceptacja zmieniających się wymagań, nawet w późnej fazie developmentu. Procesy agile zaprzęgają podatność
na zmiany dla przewagi rynkowej klienta.
3. Dostarczanie oprogramowania w nie-

4. Przedstawiciele biznesowi i developerzy muszą współpracować codziennie
przez cały okres trwania projektu.

6. Najskuteczniejszą metodą przepływu
informacji w zespole rozwoju oprogramowania jest rozmowa face-to-face.
7. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.
8. Procesy agile promują zrównoważony rozwój. Sponsorzy, developerzy i
użytkownicy powinni móc nieprzerwanie
utrzymać stałe tempo rozwoju.
9. Ciągła uwaga do technicznej doskonałości i dobrego design zwiększa zwinność.
10. Prostota, sztuka minimalizacji ilości
niepotrzebnie wykonanej pracy, jest rzeczą podstawową.
11. Najlepsze architektury, wymagania
i projekty powstają w samoorganizujących się zespołach.
12. W regularnych odstępach czasu zespół zastanawia się jak stać się bardziej
efektywnym i następnie dostraja swoje
zachowanie do przemyślanych wniosków.
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Implikacje dla ekspertów do
spraw jakości
Jest kilka ciekawych konsekwencji zwinnego rozwoju oprogramowania dla ekspertów jakości:
1. Większa jakość oznacza mniejsze
zapotrzebowanie na działania zapewniające odpowiedni poziom jakości.
Kod o wyższej jakości oznacza mniejsze
zapotrzebowanie na działania zapewniające odpowiedni poziom jakości, takie jak
osobne przeglądy i kontrole. „Zwinni” są
„zarażeni” wysoką jakością. Przyjęli do
świadomości to, co społeczność ekspertów jakości mówiła od lat dawna i zaczęli
aktywnie rozwijać system wysokiej jakości artefaktów. W rezultacie istnieje możliwość, że będą mogli oddzielić starania
na rzecz jakości od zwinnych projektów
i tym samym skupić się na tradycyjnych
projektach, w których ryzyko niskiej jakości pracy jest znacznie wyższe.
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2. Przyzwyczaj się do „niekompletnych” artefaktów. Modele, dokumenty i
kod źródłowy zmieniają się w miarę upływu czasu. Jedynym momentem, kiedy
zwolennicy zwinnego oprogramowania
mogą powiedzieć, że coś jest skończone jest chwila gotowości do uruchomienia na środowisku produkcyjnym. Na
przykład, do samego końca projektu nie
będzie ostatecznej wersji dokumentu z
wymaganiami, z którego można stworzyć
przypadki testowe. Wynika z tego, że jeśli chcesz uczestniczyć w projekcie agile
to musisz przyzwyczaić się do pracy ze
zmiennymi (in-progress) artefaktami
3. Zostań ogólnym specjalistą. Krytyczną kwestią jest to, że zwolennicy
zwinnego oprogramowania powinni wystrzegać się koncentracji na szczegółach, w zamian powinni dążyć do stania
się kimś, kogo sam nazywam ogólnym
specjalistą [Ambler 2003d]. Ogólny spe-

cjalista osoba o jednej lub więcej technicznych specjalizacjach, która aktywnie
poszukuje i dąży do uzyskania nowych
umiejętności z zakresu swoich istniejących specjalizacji jak również w innych
dziedzinach. Osoba taka z jednej strony
musi posiadać jakąś własną specjalizację, aby móc wnieść wartość dodaną do
zespołu, ale też powinna posiadać ogólną
wiedzę procesu wytwarzania oprogramowania i działalności domen biznesowych,
aby móc skutecznie współdziałać z innymi osobami w zespole. Z ewolucyjnego
punktu widzenia, do rozwoju nie potrzebny jest już wkład kilku godzin, dni, nie
wspominając o już o tygodniach, w dane
działanie. Każdy po trochu formułuje wymagania, potem robi analizy i design, a
potem zajmuje się implementacją. Specjaliści, którzy chcą skupić się na jednym
wąskim zadaniu, takim jak przeglądy, nie
będą skuteczni w takim środowisku.

Podsumowanie
Przedstawione tu idee nie pomysły są
nowe. Jedynie ich popularność jest
nowa.
Zwinny rozwój oprogramowania jest realny, działa i będzie działać. Zwolennicy
zwinnego oprogramowania wezmą sobie
zapewne do serca to, co od dziesięcioleci mówili eksperci do spraw jakości.
Stąd, rola ekspertów jakości musi się teraz rozwijać, aby odzwierciedlić tę nową
rzeczywistość. Przemysł IT przechodzi
kolejną zmianę paradygmatu. Jesteś gotów zmienić się wraz z nim?
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Inżynieria oprogramowania

Innowacje w
dziedzinie testowania
oprogramowania
basic

intermediate
advanced
O Autorze:
Inżynier Testów w Tieto
Polska, gdzie
zajmuje
się
czynnościami testowymi
w przemyśle
motoryzacyjnym oraz
okazjonalnie
usprawnianiem procesów testowych korporacji Tieto.
Ogólnie ukończył edukację w obszarze
zarządzania na nieformalnym opanowaniu programu doktoranckiego DBA, natomiast w obszarze techniki na trzecim
roku doktoratu z telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Posiada również
kilkuletnie doświadczenie w branżach:
telekomunikacja, badania i rozwój, informatyka.
Ostatnie publikacje dotyczyły usprawniania procesów testowych.

Streszczenie
Autor artykułu założył, że wśród jego
czytelników znajdą się głównie przyszli
innowatorzy, a nie osoby zarządzające
innowacjami i adekwatnymi procesami,
toteż artykuł skupia się na przedstawieniu elementów procesu innowacyjnego
dotyczących działalności twórców innowacji. W opracowaniu przedstawiono doświadczenia autora w dziedzinie
innowacji, w tym wybrane propozycje
pomysłów innowacyjnych z dziedziny

Autor: Piotr Piotrowski

testowania oprogramowania opracowanych w ramach wykonywania obowiązków służbowych autora.

Wstęp – ramy procesu innowacyjnego w firmie
Proces innowacyjny w firmie składa się z
przygotowania i realizacji pomysłu innowacyjnego oraz późniejszego wykorzystywania innowacji [Łuna07], [Sosn05].
„W wąskim rozumieniu innowacja to
pierwsze handlowe zastosowanie nowego produktu, procesu lub urządzenia
czy też pierwsze zastosowanie wynalazku [Freeman, 1982, s.7]. Natomiast w
szerszym rozumieniu innowacja odnosi
się do jakiegokolwiek dobra, usługi lub
pomysłu, który jest postrzegany przez
kogoś jako nowy [Kotler, 1994, s.322]”
(cytat za [CzeSzp10]).
Można wyróżnić wiele rodzajów innowacji. Podział ze względu na zakres oddziaływania przestawia się następująco:
innowacje produktowe, procesowe, organizacji i zarządzania oraz marketingowe [CzeSzp10].
Ogólne ramy procesu innowacyjnego są
określone jako: generowanie pomysłów,
rozwinięcie pomysłu i wdrożenie innowacji oraz stosowanie i upowszechnienie innowacji.
Jak widać podstawą innowacji są pomysły, powyżej tego poziomu znajdują się
innowacje, a na samej górze tej „piramidy innowacyjności” znajdują się strategie działań innowacyjnych.

Generowanie pomysłów innowacyjnych (inwencja)
Innowacja wymaga kreatywności. Istnieje wiele metod tworzenia pomysłów,
w tym innowacyjnych, wśród których
szczególnie popularna i efektywna jest
technika burzy mózgów. W obszarze innowacji występuje zasada, że pomysły
tworzone wspólnie przez grupę ludzi,
czyli tak zwane zespołowe, mają statystycznie wyższy potencjał powodzenia.
Jednak innowatorzy to często ludzie wychodzący poza ogólnie przyjęte schematy. W takich przypadkach wspomniana
wyżej reguła nie przekreśla pomysłów
tworzonych przez jednostkę, zwłaszcza,
gdy w późniejszym etapie podlegają
one ocenie przez grupę – nawet wszystkich pracowników danej organizacji, a
nie tylko kierownictwo.
Innowacyjny pomysł nie musi być nowością w skali światowej – wiele pomysłów powstaje i jest adaptowane w ramach jednej firmy. Często innowacyjne
pomysły powstają w wyniku transferu i
przetworzenia wiedzy z zewnątrz danej
organizacji. Innowator może dysponować wiedzą nawet w kilku obszarach
biznesu i porównuje ją z rozwiązaniami
funkcjonującymi w firmie na zasadzie
interdyscyplinarności. Jeśli np. dany
pomysł, czy innowacja nie jest obecna
w przedsiębiorstwie, wtedy innowator
zastanawia się, czy, jak i gdzie można
go wdrożyć. Takie zachowanie wymaga oczywiście znajomości organizacji,
jej struktury, procesów i wewnętrznych
reguł. Tę wiedzę o organizacji można
pozyskać przy pomocy różnorodnych
narzędzi zarządzania wiedzą, takich jak
bazy danych zawierające przykładowo
projekty czy dokumentacje produktów.
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być rozwijane i dopasowywane do specyfiki firmy, czy rynku przez firmowych
specjalistów w określonych dziedzinach
biznesu. W praktyce, jeśli autor pomysłu jest doświadczonym specjalistą,
dodatkowo orientującym się w wielu
aspektach biznesowych i technicznych,
to pełni on kluczową rolę w procesie
wdrażania innowacji przez dłuższy czas,
łącznie z pilotowaniem wdrożenia oraz
udziale w stosowaniu innowacji.
Badania, rozwój i wdrożenie pomysłu
mogą zostać zakwalifikowane do projektu inwestycyjnego o charakterze
badawczym, innymi słowy, do prac badawczych obejmujących zagadnienia
zarówno teoretyczne, jak i stosowane.
Takie projekty rozwojowe są zwykle realizowane przez jednostkę badawczo –
rozwojową w firmie.
Innym źródłem pomysłów są:
• wszelkie, specyficzne ulepszenia własnej pracy na przeróżnych polach – nie
tylko technologicznych w przypadku inżynierów, lecz także kadrowych czy organizacyjnych;
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• rozwiązania wdrożone lokalnie w przedsiębiorstwie, które są następnie przekazywane centrali korporacji z zamiarem
ich wdrożenia w całej organizacji.
Ogólnie można stwierdzić, iż innowacje
i pomysły powstają w wyniku obserwacji wewnętrznego oraz zewnętrznego
otoczenia (mikro- oraz makrootoczenie) przedsiębiorstwa, w tym przebiegu współpracy z różnymi podmiotami,
szczególnie z dostawcami i klientami.
Wygenerowane przez innowatora pomysły podlegają ocenie. Dwoma najważniejszymi czynnikami przy ocenie pomysłów jest czas realizacji i zyskowność
inwestycji mającej na celu wdrożenie
innowacji. Oczywiście nie od razu idą
w ruch wszystkie wskaźniki finansowe początkowo bierze się po uwagę jedynie
główne wyznaczniki: na przykład popularną stopę zwrotu z inwestycji. Z drugiej
strony, we współczesnym, dojrzałym
biznesie rozważane i uwzględniane są
również kwestie społeczne (np. przestrzeganie norm etycznych), normatywne i prawne (np. zgodność z regulacjami
prawnymi i odpowiednimi standardami
branżowymi) i środowiskowe (np. energochłonność produktu).
Inną zasadą innowacyjności jest to, że
pomysły, które nie zostały zaakceptowa-

ne i przekazane do dalszej realizacji nie
są definitywnie odrzucane, lecz mogą
stanowić bazę do opracowania innych
przydatnych firmie rozwiązań.

Wdrożenie innowacji (innowacja)
Jeśli dany pomysł uzyska pozytywną
ocenę, następuje jego uszczegółowienie
i rozwinięcie. Przetwarzanie pomysłów
w gotowe, wykonalne rozwiązanie może
być wspierane różnymi technikami. Jedną z najbardziej popularnych jest prototypowanie – dany pomysł implementuje
się w postaci jednego lub kilku wersji
prototypów, które są następnie testowane przez określoną grupę użytkowników.
Wnioski z testów umożliwiają udoskonalenie wstępnej koncepcji rozwiązania i
weryfikację rzeczywistej przydatności
(oraz użyteczności) rozwiązania.
Kolejnym krokiem jest wdrożenie gotowego rozwiązania – na tym etapie
można mówić o innowacji (innowacją
nie jest więc sam pomysł, lecz dopiero
jego działająca i użytkowana implementacja).
Oba te etapy wymagają zaangażowania
i współpracy z autorem pomysłu minimum we wczesnej fazie. Współpraca ta
powinna obejmować dokładne przedstawienie, wyjaśnienie oraz dopracowanie
rozwiązania przez autora. Na dalszych
etapach implementacji rozwiązania, gdy
autor pomysłu nie dysponuje pewną
wiedzą i doświadczeniem (na przykład
wiedzą techniczną wymaganą do implementacji pomysłu), rozwiązanie może

Ważną informacją dla przyszłych innowatorów jest to, iż po spełnieniu warunków określonych przez akty prawa
patentowego część z opracowanych innowacji może zostać opatentowana. W
tym przypadku innowacja jest obowiązkowo konfrontowana z opiniami innych
ekspertów pochodzących z przedsiębiorstwa, aby wnieść ewentualne poprawki i podjąć decyzję o opracowaniu
dokumentacji patentowej a następnie
zgłoszeniu innowacji do urzędu patentowego.
Wdrażanie innowacji wymaga poparcia
kierownictwa, które może brać udział
w określaniu, do jakiego procesu firmy
zostanie wdrożone rozwiązanie, oraz
wszelkich innych działaniach z zakresu
zarządzania (szczególnie wiedzą).

Stosowanie innowacji (dyfuzja)
Wdrożenie innowacji nie oznacza końca prac. W trakcie wykorzystywania,
rozwiązanie może być dalej ulepszane i rodzić kolejne pomysły, innowacje,
patenty. Ponadto, wdrożona innowacja
powinna być poddawana kontroli pod
kątem zysków, oddziaływania na społeczeństwo (w tym pracowników) i środowisko naturalne. Oceny dokonują osoby
zajmujące się warstwą technologiczną i
biznesową organizacji, np. kierownicy,
czy właściciele produktów.
Jeśli dany projekt badawczy zrodził
stabilne rozwiązania, powtarzalnie stosowane w firmie, to znajdują one for-
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malne odzwierciedlenie w zarządzaniu
procesami. Jeśli każde zastosowanie
rozwiązania jest inne, to występuje ono
głównie w komercyjnych projektach w
porozumieniu z klientami.

Przykłady pomysłów innowacyjnych z dziedziny testowania oprogramowania
Poznanie przyczyn niewykrywania
błędów przez testera
Problem:
Analiza skuteczności testowania – określenie, czy tester nie wykrywa istniejących w oprogramowaniu błędów podczas wykonywania testów. Jeśli tak, to
poznanie przyczyn takiego stanu rzeczy
i usprawnienie procesu testowego.
Rozwiązanie:
Rozwiązaniem jest zastosowanie analizy przyczyny podstawowej (ang. root
cause analysis) wykorzystując bazę danych zawierającą opisy błędów wraz z
informacją, co było testowane i w jakiej
sytuacji znaleziono błąd.
Każdy tester dokonuje przeszukania
bazy po nazwach własności systemu,
które testował. Jeśli znajdzie w niej błędy nie wykryte przez siebie, to zapoznaje się z ich opisem, w szczególności z

sytuacją, w jakiej został wykryty błąd, a
następnie poprawia swoje techniki testowania.
Ocena rozwiązania:
Rozwiązanie ma zastosowanie w sytuacji, gdy inni testerzy testują to samo co
tester, który chce poprawić swoją wykrywalność błędów oraz istnieje baza danych zawierająca wykryte błędy.
Geneza rozwiązania:
Pomysł powstał w wyniku chęci sprawdzenia efektywności swojej pracy,
szczególnie w okoliczności wykrywania
małej ilości błędów przez dłuższy czas.

Wyrównanie procesów projektowania
i wykonywania testów
Problem:
Często zadania projektowania i wykonywania testów występują oddzielnie.
Przykładowo, podczas projektowania
testów tworzona jest procedura testowa.
Czasami procedura testowa jest złożona i wymaga ustawienia oraz wykonania
pretestu dla sprawdzenia, czy jest ona
realizowalna w praktyce. W podejściu
tradycyjnym, po skończeniu projektowania testu, tester przechodzi do projektowania kolejnego testu i nie wykorzystuje
już skonfigurowanego środowiska testowego i wyników testów wstępnych.

Rozwiązanie:
Procesy projektowania i wykonania
testów mogą być nałożone w czasie.
Można użyć skonfigurowanego w fazie
projektowania środowiska testowego do
kompletnego wykonania pełnego, właściwego testu i zapisać rezultaty. Dopiero po tym można przejść do projektowania kolejnego przypadku testowego
mając zaprojektowany i kompletnie wykonany poprzedni test. Innymi słowy,
jeśli nie rozdziela się w czasie projektowania i wykonywania testów zlecając ich
jako oddzielne zadania nie traci się czasu na ponowne zestawianie środowiska
testowego i wykonywanie testu.
Ocena rozwiązania:
Pomysł dotyczy specyficznego projektu i
jest trudny do sformalizowania.
Rozwiązanie przypomina testowanie
eksploracyjne, lecz w tym przypadku istnieje wymaganie a mamy zaprojektować
dokładny przypadek testowy (ang. test
case) pokrywający to wymaganie. Poprawność zaprojektowanego przypadku
testowego, w tym jego wykonywalność
w testowanym produkcie jest sprawdzana przez wykonanie testu. Nadrzędnym
celem jest więc tu prawidłowe zaprojektowanie odpowiednio dokładnego przypadku testowego, a nie znalezienie błędu. Jednocześnie wyniki wykonanego
testu, który pokrywa wymaganie można
od razu przyjąć za końcowe i umieścić w
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bazie danych narzędzia zarządzającego
testami.
Geneza rozwiązania:
Pomysł powstał w wyniku zastosowania
standardu ISTQB w zakresie zarządzania testami. Potrzeba transferu wiedzy
do przedsiębiorstwa.

Wspólny adres poczty elektronicznej
dla polskich testerów
Problem:
Usprawnienie komunikacji oraz integracji pomiędzy polskimi testerami pracującymi w międzynarodowej korporacji.
Rozwiązanie:
Stworzenie wspólnego adresu e-mail dla
wszystkich polskich testerów w przedsiębiorstwie służącego do rozsyłania
wiadomości dotyczących polskiego środowiska testerskiego w języku polskim.
Ocena rozwiązania:
Pomysł jest możliwy do zrealizowania w
standardowy sposób poprzez zlecenie
go do wykonania przez firmowy helpdesk.
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Geneza rozwiązania:
Pomysł powstał w wyniku obserwacji kanałów komunikacji. Potrzeba wsparcia
polskich testerów.

Uzupełnienie testowania bezpieczeństwa o dodatkowe narzędzia
Problem:
Sprawdzenie, czy w testowanym produkcie nie występują problemy z zabezpieczeniami nie wykrywane podczas
użycia stałych, firmowych narzędzi.
Rozwiązanie:
Użycie uniwersalnych, często darmowych narzędzi do testowania bezpieczeństwa, takich jak np.: analizatory
protokołów, skanery portów, skanery luk
bezpieczeństwa i wiele innych. Metodologia ISECOM (http://www.isecom.org/
osstmm/) zaleca testowanie z użyciem
minimum dwóch narzędzi należących
do danej rodziny i porównanie wyników.
Ocena rozwiązania:
Niska wartość biznesowa rozwiązania.
Błędy wykrywane tylko w „młodych” produktach.
Geneza rozwiązania:

Pomysł powstał w wyniku chęci przeniesienia wiedzy o narzędziach testujących bezpieczeństwo wykorzystywanych wcześniej w przypadku biznesu,
w którym często zmieniał się testowany
produkt do biznesu, w którym testowany
jest ten sam produkt, lecz jego funkcje
się zmieniają.

Podsumowanie
Innowacje najczęściej powstają w wyniku aktywności naukowej-badawczej
oraz w odpowiedzi na potrzeby rynku. Jednak należy pamiętać o tym, że
większość kosztów przy komercjalizacji
innowacji pochłania znalezienie klienta
oraz pozycjonowanie produktu na rynku. Innowacje pełnią decydującą role w
rozwoju gospodarczym.
Abstrahując od określonej techniki tworzenia pomysłów można wyróżnić następujące reguły tego typu czynności:
• pomysły opracowane przez zespół ludzi mają większą szansę powodzenia,
niż te tworzone w pojedynkę,
• pomysły naśladowcze szybciej przynoszą dochody, niż pionierskie,
• nie należy ukrywać swoich pomysłów
przed światem,
• nie należy karać ludzi lub się załamywać, gdy dany pomysł zakończy się
niepowodzeniem, lecz uczyć się na błędach,

nowacjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
[Sosn05] Sosnowska A. i inni: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie.
Poradnik dla przedsiębiorców. Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2005
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ny jest z tym, że nie osiągnięto jeszcze
znaczącego i powtarzalnego sukcesu w
automatyzacji (głównie) testów regresji.
Natomiast dowody porażek, lub przynajmniej problematycznych implementacji
automatyzacji, są szeroko znane.

W częściach I i II tej serii artykułów
przedstawiliśmy naturę regresji, analizy
wpływu i zapobiegania regresji. W części
III przyjrzeliśmy się testowaniu regresji
oraz sposobom wyboru testów regresji.
Ten artykuł skupia się na automatyzacji
testowania regresyjnego.

W styczniu 2010 na konferencji Test Management Summit argumentowałem, że
być może przyczyną tej porażki w automatyzacji testów jest to, że ludzie nie
przemyśleli jej dokładnie przed rozpoczęciem prac. W tym przypadku „rozpoczęcie prac” oznacza uzyskanie dobrej
umowy na zewnętrzne narządzie do automatyzacji testów GUI.

Automatyczne testowanie
regresji jest częścią
antyregresji
Czasami wydaje się, że więcej zostało
napisane na temat automatyzacji testowania, zwłaszcza GUI, niż na jakikolwiek
inny temat dotyczący testów. Moją motywacją podczas pisania tej serii artykułów
było to, że większość znaczących rzeczy
dotyczących automatyzacji testów została powiedziana 8, 10 lub 15 lat temu i od
tego czasu nie poczyniono większych
postępów (nie licząc różnych zmian technologicznych, które w tym okresie nastąpiły). Sugeruję, że brak postępu związa-

Kupowanie narzędzia nie jest najlepszym pierwszym krokiem - to oczywiste.
Automatyzowanie testów poprzez interfejs użytkownika także może nie być
najbardziej efektywną drogą do osiągnięcia celów antyregresji. W zasadzie
automatyzacja testów może w ogóle nie
być najbardziej efektywnym podejściem,
a już na pewno nie powinna być jedynym
rozpatrywanym podejściem. Automatyzacja wykonywania testów obiecuje
wiarygodne, wolne od błędów, szybkie,
niewymagające operatora wykonywanie
testów. W niektórych środowiskach te
obietnice są dotrzymywane, ale w większości - nie.
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W połowie lat dziewięćdziesiątych nieformalne ankiety pokazały, że bardzo mało
(w jednej ankiecie mniej niż 1 %) użytkowników automatycznych testów osiągnęło „znaczące korzyści”. Ten procent
jest teraz znacznie wyższy - może nawet
50%, ale prawdopodobnie dlatego, że
większość praktyków nauczyło się tego
na własnych błędach. Mimo tego, sukces
w automatyzacji nie jest pewny.
Wiele napisano na temat wyzwań i zagrożeń automatyzacji testów. Wnioski
wyciągnięte przez praktyków w latach
dziewięćdziesiątych są takie same jakie
stają się udziałem osób zajmujących się
tym dziś. Muszę powiedzieć, że jest to
nieco frustrujące, że wiele firm nie wyciągnęło ich do dziś. Nie ma miejsca w tym
artykule, aby powtarzać te przemyślenia.
Na końcu tego artykułu znajdują się referencje do prac, książek i blogów, które
traktują o implementowaniu automatyzacji, głównie z punktu widzenia interfejsu
użytkownika. W celu uzupełnienia tych
tekstów, oraz ich aktualizacji i skierowania ich na nasze cele antyregresji ten
artykuł będzie poświęconych szerszym
rozważaniom.
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Cele testów regresji i
(przeciwko?) automatyzacji
Poniżej są przedstawione trzy główne
cele testów regresji wraz z kilkoma sugestiami dla automatyzacji. Mimo że cele

są rozdzielne, różnica między testowaniem regresyjnym i automatyzacją dla
tych trzech celów jest nieco rozmyta.

Przeformułowanie celów regresji: wykrywanie regresji vs zapewnienie pewności
Z trzech wymienionych powyżej celów
testów regresji 1 i 2 są podobne. To, co
je rozróżnia to, od kogo i skąd pochodzą.
Cel 1 pochodzi z punktu widzenia dostawcy i testy będą najprawdopodobniej
zaczerpnięte z wcześniej uruchamianych
(manualnie lub automatycznie) testów
systemowych lub integracyjnych. Cel 2
jest punktem widzenia deweloperów lub
spojrzeniem z technicznej perspektywy
na to by dokonać refaktoryzacji w bezpiecznym środowisku. Ogólnie „bezpieczna” refaktoryzacja jest najkorzystniejsza
w środowisku sterowanym testami gdzie
wszystkie testy jednostkowe są zautomatyzowane, prawdopodobnie w reżimie
ciągłej integracji. (Jednakże refaktoring
na każdym poziomie zyskuje, gdy są dostępne automatyczne testy regresji).
Jeśli cel 1 i 2 wymagają testów, aby zademonstrować „funkcjonalną równoważność”, pokrycie testami regresji może zostać oparte na potrzebie wykonania kodu
źródłowego tak, aby pokryć funkcjonalność. Teoretycznie, testy oparte na podzbiorach równoważności powinny pokryć
rozgałęzienia w kodzie (ale nie funkcjo-

nalności czyszczących lub obsługujących
błędy - patrz poniżej). Testowanie warunków brzegowych i wartości granicznych
powinno zweryfikować „dokładność” tych
decyzji. Tak więc rozsądną wskazówką
może być - użyj automatyzacji, aby pokryć ścieżki funkcjonalności w systemie
i ukierunkuj te testy odpowiednimi danymi aby rozszerzyć pokrycie na warunki
brzegowe. Automatyzacja nie musi koniecznie wykonywać testów, które będą
rozpoznawalne przez użytkownika, jeśli
celem jest wykazanie funkcjonalnej równoważności.
Cel 3 - zapewnienie pewności interesariuszom jest nieco inne. W tym przypadku celem testów regresji jest zademonstrowanie użytkownikom końcowym, że
mogą wykonywać transakcje biznesowe i
używać systemu tak, aby wspierał ich biznes. W tym przypadku może się zdarzyć,
że te testy mogą zostać zautomatyzowane i niektóre testy automatyczne, które
zostały zakwalifikowane do kategorii 1
lub 2 mogą być pomocne. Doświadczenie z testowania GUI aplikacji pokazują,
że czasami użytkownicy ufają tylko swoim własnym oczom i muszą mieć własny
udział w testach, żeby zyskać pewność,
której wymagają. Teoretycznie, zbiór testów automatycznych może być użyty,
aby przeprowadzić pewną ilość transakcji
„od końca do końca” tak, aby wygenerować raporty kontrolne do przejrzenia dla
użytkowników końcowych. Oczywiście
istnieje bardzo duże spektrum możliwości. Podsumowując, testy automatyczne
mogą pomóc, ale w niektórych środowiskach nie można pominąć konieczności
przeprowadzenia testów manualnych w
celu „zbudowania pewności”.

Na którym poziomie (poziomach) powinniśmy automatyzować testy regresji?
W części III tej serii zidentyfikowaliśmy
trzy poziomy, na których testy regresji
mogą być zaimplementowane - na poziomie modułowym, systemowym lub biznesowym (integracji). Te poziomy powinny
być traktowane jako całość i wybór powinien być gdzie położyć najwyższy nacisk
na automatyzację, a nie który poziom
uwzględnić czy pominąć. Tak naprawdę istotą sprawy nie jest wybór, który z
tych poziomów automatyzować. Poziom
testów regresji powinien być wybrany
głównie tak, aby osiągnąć cel, częściowo
na podstawie wartości uzyskanych informacji i częściowo ze względu na łatwość
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test ponownie to porównanie odbywa się
pomiędzy nowa wartością „bieżącą” a
wcześniej przechwyconą wartością bazową.
Funkcjonalność zwykłego porównywania
liczb, tekstu, stanów systemu, obrazów,
języka znaczników, zawartości bazy danych, raportów, ładunków wiadomości,
zasobów systemowych to za mało. Potrzebujemy, aby nasza automatyzacja
posiadała możliwość:
Filtrowania treści: możemy nie mieć
potrzeby porównywania „wszystkiego”.
Podzbiór rekordów z bazy danych, regiony w obrazie, gałęzie lub liście w języku
znaczników, niektóre obiekty i stany z
pominięciem innych, itd. mogą być odfiltrowane (zarówno z wartości bieżących
jak i bazowych).
Oznaczanie
zawartości:
możemy
chcieć, w treści, którą odfiltrowaliśmy,
oznaczyć konkretne wzorce takie jak
regiony w obrazach, które nie zawierają
granic pól, kolumn w raportach tekstowych, które zawierają daty/czas, numery
stron, wyróżniające/unikalne identyfikatory rekordów; pola lub obiekty na ekranie,
które zawierają konkretne kolory, kształty, są ukryte lub widoczne; wzorce w tekście, które mogą zostać dopasowane do
wyrażeń regularnych, itd.

automatyzacji testów.

Jakie techniczne aspekty
trzeba rozpatrzeć przy
automatyzacji?
Na najbardziej podstawowym, technicznym poziomie są 4 aspekty testowanego systemu, które muszą być wzięte
pod uwagę. Jak testowany system jest
stymulowany i jak wyniki rozważanych
testów (z ukierunkowaniem na regresję)
będą wykrywane.
Mechanizmy stymulowania testowanego systemu
Ten aspekt odzwierciedla jak jest przeprowadzany test przez użytkownika lub
automatyczne narzędzie. Obecnie ilość
interfejsów i technicznych i użytkownika
jest duża i wciąż rośnie. Poniżej została
zaprezentowana lista najczęściej występujących wraz z paroma sugestiami:
Jest coraz więcej środowisk zarówno

własnościowych jak i open source służących do testów jednostkowych i akceptacyjnych, które są w stanie kontrolować
wykonywanie testów w środowiskach
opisanych powyżej.

Wykrywanie i przechwytywanie wyników/wyjść testów

Obliczone z zawartości: wartość, znaczenie lub ważność treści może zostać
obliczona; być może znacząca jest ilość
wierszy wyświetlona na ekranie; komunikat błędu, numer lub kod statusu wyświetlony na ekranie wyodrębniony poprzez
rozpoznawanie tekstu; wynik formuły, w
której zmiennymi są dane pobrane z wyprodukowanego raportu, itd.

Regresja może zostać wykryta na wiele
sposobów, ponieważ jest wiele sposobów na jakie można wykryć wynik działania systemu (produkt wyjściowy, zmiana
stanu, itd.). Poniżej lista formatów wyników/wyjść z jakimi możemy się spotkać.
To nie jest lista zamknięta.

Identyfikacja spełnienia treści/ osiągnięcia progu: ważność wyjścia jest
określana poprzez jej bliskość do wartości progów takich jak: użycie CPU, pamięci czy łącza porównane z wcześniej
zdefiniowanymi limitami; wartość zamówienia zakupu osiąga jakiś limit; czas
odpowiedzi transakcji osiąga wymagany
próg, itd.

Porównanie danych wyjściowych

Architektura systemu

Podstawowym aspektem testów regresji
jest porównanie bieżących wyników (w
jakimkolwiek formacie z przedstawionych powyżej czy z jakiegokolwiek źródła) z oczekiwanymi. Jeśli uruchamiamy

Architektura sytemu może mieć duże
znaczenie przy wyborze podejścia do
regresji i automatyzacji w szczególności. Będzie to pokazane na przykładzie.
MVC (model-view-controller) jest coraz
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kwestie:
• Jaki jest wynik analizy wpływu?
• Jakie są cele antyregresji?
• Jak może objawić się regresja?
• Jak efekty regresji mogą być wykryte?
• Jak testowany system może być stymulowany by operować w trybach, które są
rozważane?
• Gdzie w procesie tworzenia i testowania jest wykonalne zaimplementowanie
testów regresji i automatyzacji?
• Jakich technologii, narzędzi, jarzm, niestandardowych programów, umiejętności, zasobów, środowiska potrzebujesz,
aby zaimplementować reżim automatycznych testów regresji?
• Jakie będą kryteria automatyzacji (nowych lub istniejących ręcznych) testów?

Referencje
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bardziej popularnym modelem architektury
oprogramowania. Najprościej (z Wikipedii):
„Model jest używany, aby zarządzać
informacjami i powiadomić obserwatorów, kiedy informacje się zmienią; widok
przekształca model w formę, która pozwala na interakcje, zazwyczaj element
interfejsu użytkownika; kontroler otrzymuje sygnał wejścia i inicjuje odpowiedź
wykonując wywołania na obiektach modelu. MVC jest często używane w aplikacjach sieciowych gdzie widokiem jest
HTML lub XHTML generowany przez
aplikację. Kontroler otrzymuje wejście
jako GET albo POST i decyduje, co z
nim zrobić przekazując do obiektów domenowych (np. modelu) które zawierają
odpowiednie reguły biznesowe i wiedzą
jak wykonywać specyficzne zadania jak
przetwarzanie danych.
Zmiana w widoku, który jest „tylko do odczytu” może być całkowicie kosmetyczna i nie musi mieć wpływu na modele i
kontrolery. Dlaczego testować pod kątem
regresji inne widoki, modele i kontrolery?
Dlaczego w ogóle automatyzować testy ręczna inspekcja mogłaby wystarczyć.
Jeśli zmieni się kontroler może zostać
zburzona interakcja z użytkownikiem w
kontekście przechwytywania czy prezentowania danych, ale dialog żądanie/od-

powiedź może pozwalać na całkowitą kontrolę transakcji i badanie wyniku. W wielu
sytuacjach automatyczna kontrola żądań
od kontrolerów (np. HTTP GET i POST)
jest łatwiejsza niż automatyczne testy poprzez GUI (np. generowanie strony).
Należy zauważyć, że automatyzacja testów badających zachowanie i wygląd
stron w różnych przeglądarkach nie
może zostać zrealizowana w ten sposób.
(Automatyzacja niektórych funkcjonalności może być wykonalna, ale niektóre
testy użyteczności/dostępności zawsze
będą ręczne).
Oczywiste jest, że ilość i różnorodność
metod, jakimi system może być stymulowany i jakimi można obserwować potencjalne wyniki regresji jest ogromna. Kilka
narzędzi (jeśli jakiekolwiek) własnościowych czy open source mają możliwości,
których potrzebujemy. Przesłanie jest jasne: nigdy nie zakładaj, że jedynym sposobem automatyzacji testów regresji jest
użycie narzędzia do wykonywania testów
opartego o GUI.

Automatyzacja testów regresji
- podsumowanie
W podsumowaniu mocno rekomendujemy, aby mieć na uwadze następujące
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metod”. Jest to tak powszechne, że możemy nawet uznać, iż jest to normalne,
akceptowane zachowanie. Uważam, iż
jest to destrukcyjne i nieodpowiedzialne zachowanie i nie powinno być nigdy
stosowane przez dorosłych w miejscach
publicznych. Z mojego doświadczenia,
jest to bezpośrednią przyczyną porażek
dużych projektów. Jest to zbędne i spowodowane ogólną ignorancją, obecną
nie tylko w naszych szkołach wyższych
[1, Hopper]. Ostrożnie myślę, że łatwo
powinniśmy być w stanie „podwoić” naszą produktywność dla każdego projektu, zaczynając od jaśniejszego i bardziej
trafnego formułowania tego, co cenimy.
Obecnie połowa naszych projektów i połowa naszego czasu jest zmarnowana.
Nauczanie „wyjaśnienia celów” wymaga
trochę więcej niż godzinę, czasem nawet
jeden dzień. Zrealizowanie tego w organizacji wymaga przywództwa. Istnieją dwa
podstawowe problemy: stawiamy cele na
zbyt niskim poziomie (środków, nie celów), i nie potrafimy wyjaśnić celów, które
cenimy najbardziej.

Wprowadzenie

Prawdziwa opowieść

Wszyscy widzieliśmy mdłe zwroty, takie
jak „Zróbcie organizację bardziej zwinną za pomocą „chudych” (ang. Lean)

Kilkadziesiąt lat temu na wyspie w pobliżu Europy, licząca 23 tys. osób firma
komputerowa walczy o przetrwanie. Byli

pod kreską przez ostatnie 7 lat. Premier
powołał „zbawiciela”, zdolnego młodego
inżyniera, który był kimś w rodzaju króla,
absolutnym ekspertem w swojej dziedzinie. Udało mu się doprowadzić firmę do
progu rentowności przez cięcie personelu – zszedł z poziomu 26000. Ale nie
był w stanie ruszyć dalej. Zapytał mnie,
„Jaki jest mój problem?” . „Mam wszystkie uprawnienia, ale oni nie robią tego,
co mówię”. Dał mi swoją „koronę” na
dwa tygodnie, więc mogłem zebrać fakty,
wrócić do zamku i podać pewne dowody.
„Opowiadacie sobie wzajemnie bzdury,
niezrozumiałe slogany”. „Nikt nie interpretuje dokładnie tak, jak chcesz, żeby interpretowali”. „Jesteś ofiarą własnego braku
jasności. Musisz wyrażać cele ilościowo
i ilościowo określać wpływy strategii na
cele”.
Król, będący genialnym przywódcą i
przeszkolonym inżynierem (dzięki Bogu
nie MBA!) zgodził się z radą i zwrócił się
do swoich dwunastu dworzan. „Tom ma
rację, i ja jestem największym grzesznikiem ze wszystkich. Ale to się od dziś
zmienia. Będziecie się wszyscy uczyć
szacować swoje cele. Jeśli będą one dobrze wyglądać, otrzymacie moc i budżet.
Jeśli dostarczycie, zachowacie miejsca
pracy. Ja sam będę to praktykował na poziomie Zarządu z celami i strategią firmy”.
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I wiedzieli, że był on człowiekiem słowa.
Dyrektorzy zażądali pół dnia korepetycji,
aby nauczyć się mówić w tym obcym języku kwantyfikacji jakości i poprawy. Ale
zrobili to, aby utrzymać swoją władzę na
dworze. Wyraźnie zaczęli komunikować
się lepiej. Korporacja zaczęła zyskiwać
przez najbliższe 14 lat, w przeciwieństwie
do konkurencji. Księgowy, który został
prezesem ciągnął ją w dół, ale zręcznie
zeskoczył ze statku do pracy w podobnej magii telekomunikacyjnej, zanim było
wiadomo, że mógł tylko liczyć pieniądze,
nie zaś generować biznes.

Problem: zły poziom i niejasne
cele
Cele są zbyt często stawiane na niewłaściwym poziomie.
• Są „środkami” dla naszych celów
• Są celami, ale nie dla naszego poziomu
rozważania (za wysokie, lub za niskie)
Cele są niejasne:
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Wielu ludzi interpretuje je w różny sposób.
Ludzie nie są pewni co do ich znaczenia.
To nie utrzyma się jako standard dla kontraktowania lub testowania.

Rozwiązanie: prawdziwe wartości i jasność wyrażona liczbowo
Pierwszym etapem korygowania jest znalezienie prawidłowego poziomu rozważania.
Ten „prawidłowy poziom” jest tym, nad
którym masz władzę i odpowiedzialność.
Nie poziom twojego szefa, ani nie poziom
podwładnych.
Projekt będzie zazwyczaj dotyczył wielu udziałowców i będzie zawierać cele i
wymagania na różnych poziomach jednocześnie. Żyj z tym! Wystarczy mieć
jasność, co do poziomu dla udziałowców
dla każdej odrębnej ich potrzeby.
Rozróżnia się dwa problemy związane z
prawdziwymi wartościami:
• Cytujemy postrzegane „środki” (rozwią-

zanie, strategię, architekturę) wraz z, lub
zamiast „celów”. Na przykład „elastyczność systemu poprzez architekturę”.
• Cytujemy cel, który nie jest właściwy na
naszym poziomie zainteresowania, albo
nie jest właściwy na poziomie określonego udziałowca.

„Dlaczego” jako narzędzie
Poprzez pytanie „dlaczego” odnośnie
określonego celu, możemy przenieść się
do odpowiedniego poziomu zainteresowania.
W ostatnim przypadku po stronie klienta
(2011, Londyn), Dlaczego „zautomatyzować przetwarzanie?”. Dla „zmniejszenia ilości błędów transakcji!”. Dlaczego
„zmniejszyć ilość błędów transakcji?”.
Aby „uzyskać zgodność z zewnętrznym
audytem IT”. Jeśli powtórzycie „dlaczego?” [5], odpowiedzi zwykle ujawnią wyższy poziom zainteresowania.
Możecie to ćwiczyć dopóki ludzie nie
zgodzą się, że osiągnęliście odpowiedni
poziom zainteresowania, oraz że wyższy
poziom jest poza odpowiedzialnością
udziałowców.

Słowa łączące: sygnał oddzielenia celów i środków
Powszechną praktyką jest określanie zarówno celów, jak i środków w tym samym
zdaniu lub punkcie.

są nasze cele”.
Następnie weź „postrzegany” cel, przetestuj go poprzez „Dlaczego?”, dopóki
nie otrzymasz odpowiedniego poziomu
zainteresowania. Następnie wyjaśnij cel,
określ go liczbowo!

Proces wyjaśniania
Niejasny cel ma zwykle taką formę:
(ładny przymiotnik) (ładnie brzmiąca funkcja rzeczownika), na przykład:
• Ulepszona zdolność adaptacyjna organizacji
• Radykalna poprawa reagowania
Problemem jest to, i jestem pewien, że
przyznacie mi rację, że ani przymiotnik,
ani rzeczownik nie są jednoznaczne (jedna interpretacja przez wszystkich, ta zamierzona przez autora) i jasne (wiemy jak
to przetestować, zmierzyć, zdecydować,
czy to mamy, czy nie).
Prawie wszystkie cele zarządcze i projektowe na najwyższym poziomie są
„zmiennymi”. Nie są one jedynie obecne
lub nieobecne (legalne i nielegalne). Różnią się one w stopniu, od „strasznych”
do „wspaniałych” dla naszej działalności.
Istotą rozwiązania jest to, gdy używamy
przymiotników takich jak zwiększony,
zmniejszony, ulepszony, lepszy, konkurencyjny.

• Mamy zamiar osiągnąć (głośny cel A) za
pomocą (seksowna strategia S)

Logiczną konsekwencją tej zmienności
jest to, że możemy i musimy użyć znanego narzędzia do obsługi wielu celów
zarządzania: kwantyfikacji.

Jest to bardzo zła praktyka, ponieważ
wkłada postrzegane rozwiązanie bezpośrednio w cele zarządcze. Więc bądź
ostrożny, o co prosisz! Stwierdzanie jakiegokolwiek rozwiązania lub strategii przed
wyjaśnieniem i uzgodnieniem celów jest
logicznie złe.

Kwantyfikacja nie jest jedynym narzędziem, jakie rekomenduję. Lecz jest to
najbardziej krytyczne i niezbędne narzędzie do uzyskania jasności w celach zarządczych.

Pozbędziemy się tego za pomocą czegoś, co nazywam słowami łączącymi:
• Za pomocą, poprzez, w celu, tak, byśmy
otrzymali….
One zawsze oddzielają dwa poziomy zainteresowania. Musisz wcisnąć strategie
„fajnego pomysłu” do całkiem osobnego
wiadra nazwanego „niejasne pomysły,
które mogą być istotne, gdy wiemy, jakie

Nie chodzi mi o kwantyfikację „finansową”. Mam na myśli bezpośrednią kwantyfikację, jaką możemy wykonać w świecie
rzeczywistym na krytycznej koncepcji.
Chodzi mi o ilościowe określenie jakościowego charakteru koncepcji, jak produktywność, zdolności przystosowawcze,
elastyczność, jakość, konkurencyjność,
bezpieczeństwo, renoma, zaufanie klientów, dostosowanie dostawcy i wszelkie
inne słowa-wytrychy zarządzania; zakładając, że są one istotne dla naszych ce-
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lów i odpowiednie dla naszych poziomów
odpowiedzialności udziałowców.
„Kwantyfikacja”, nazywam ją „Skalą pomiaru”, będzie:
• Definiować koncepcję w praktyce
• Ustawiać wiele użytecznych kwantyfikatorów poziomu numerycznego, takich
jak wydajność historyczna, wydajność
konkurencji, trendy, stan wiedzy, poziomy
ograniczeń, pożądane poziomy docelowe, ceniony poziom wydajności.
• Umożliwiać nam określenie celów z
wielką jasnością i umowną ważnością.
Nie będzie to nam przeszkadzać w jednoczesnym używaniu popularnego podsumowania celu (poziomu ambicji), ale
możemy przechodzić do dokładnych
szczegółów, kiedy ich potrzebujemy.

czasami koncept z którym masz do czynienia jest kompleksowy (zawiera wiele
skali pomiarów). Musisz więc podzielić
kompleksowy koncept na mniejsze, składowe części i zdeifniować skalę dla każdej z nich. Potem Twój pierwszy koncept
jest już definiowany przez zestaw skal!
Jest to wyraźnie zilustrowane [4] dla konceptów takich jak np. Utrzymywalność lub
Użyteczność. Klasycznym przykładem
jest koncept Miłości, opisany przykładowo w Biblii (1 list do Koryntian).
3. Używaj Google! Weź jakikolwiek koncept, który Ci się podoba i poszukaj w
Google informacji o nim, dodająć jeszcze
przykładowo „metryki” do wyszukiwania.
Znajdziesz wiele porad od ludzi, którzy
w rozsądny sposób rozwiązali problem
kwantyfikacji. Można też na przykład poszukać (w jęz. angielskim – redakcja) „organizational adaptability metrics” i nawet
na pierwszej stronie jest sporo ciekawych
pomysłów.

W praktyce może to wyglądać tak:

Zgodność z zewnętrznym audytem IT:
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Ambicja: mieć uzgodnioną skuteczną
ścieżkę prowadzącą do zgodności
Skala: liczba punktów braku spełnienia
zgodności w określonym [Czasie]

Klarowność drugoplanowa (uzupełniająca)
Dodatkowo, oprócz policzalności głównych zamierzeń (przykład powyżej), możemy dodać kilka pochodnych specyfikacji, służących do różnych celów – np.
zmiany w zarządzaniu, analiza ryzyka,
priorytety. Na przykład:

Przeszłość [2011] około 3
Życzenie [do końca 2011] 0

Znajdowanie Skali Pomiaru
Najważniejszym pytaniem jest zazwyczaj:
„Jak możemy zdefiniować skalę pomiaru,
szczególnie jeśli koncept jest z gatunku „
miękkich” i niepoliczalnych”?
Oto kilka praktycznych odpowiedzi:
1. Jeśli posiadasz wiedzę domenową, to
zauważyłem, że ludzie zwykle całkiem
dobrze radzą sobie z określeniem definicji początkowego zakresu, a następnieudoskonalają je poprzez analizę i próby
użytkowania. Musisz jedynie poprosić ich
o konkretne wartości, i przekonasz się że
raczej znajdą rozsądne rozwiązanie. Eksperci zawsze tak robią. Inni mają trudności!
2. W swojej książce [4] zdefiniowałem
ogólny proces znajdowania zakresów pomiaru. Kluczowym narzędziem jest to, że

Zgodność z zewnętrznym audytem IT:
Właściciel: Pxxx Exxx
Wersja: 18 3 2011 13:14
Typ: Cel krytyczny najwyższego poziomu.
Udziałowcy: Regulator, Audyt wewnętrzny, Kierownictwo handlowe
Ambicja: mieć uzgodnioną skuteczną
ścieżkę prowadzącą do zgodności
Skala: liczba punktów braku spełnienia
zgodności w określonym [Czasie]
Przeszłość [2011] około 3
Życzenie [do końca 2011] 0
Zależności:
• D1: produkt Sxxxx w wersji 3.8 nie jest
już wspierany przez dostawcę Mxxxx

• D2: oprogramowanie działa na starym
sprzęcie, więc nie możemy kupić większej ilości sprzętu, żeby zadowolić nowych klientów.
• A2: przepisy banku nie pozwalają na
kupno starego sprzętu w celu podniesienia możliwości. Problem I1: czy możemy
uprowadzić stary sprzęt? Dxxxx P.
• D3: podnieśliśmy koszty wsparcia dostawców, używając poprzednich wersji.
(D1)
Notka. Jest to jedna z krytycznych aplikacji, więc managerowie wyższego poziomu będą o tym rozmawiać na corocznym
spotkaniu..
Założenie A1: oczekujemy większej
sprzedaży w ramach rozliczenia od klienta. Nie chcemy, aby nowe transakcje były
realizowane na starym oprogramowaniu(D1).
Ryzyka:
• R1: dostawca może nie oferować poprawek w obniżonej cenie.
• R2: niektóre rzeczy, np. patche do downgradu, nie mogą być poprawione bez
przepisania ich <- Dxxxx P.
• R3: niektóre usprawnienia nie mogą być
zdowngreadowane do poprzednich wersji
– my musimy to robić, co podnosi koszty
<- Mxxx
Te drugoplanowe informacje nie są celami same w sobie. Jednak moga nam
pomóc w obserwacji ważnych informacji,
podczas, gdy przeglądamy nasze cele.
Na przykład strategie, ryzyka, koszty i
nasze priorytety, Pomaga to zespołom,
często rozproszonym, zapamiętać najważniejsze informacje związane z celami.
Informacja, którą jedna osoba ma na myśli, niekoniecznie musi być znana innym
lub też może nie być rozpatrywana jako
ważna w późniejszym czasie.
Może to wyglądać na dużo większą ilość
danych specyfikacji, niż zwykle, ale jeśli
jest to jedna z ważniejszych w projekcie wartym 100 mln dolarów, to cena za
uniknięcie ewentualnego niepowodzenia
bądź problemów jest znikoma. Rób to co
zwraca wartość. Unikaj bezwartościowej
biurokracji. Skieruj swoje myślenie w tym
kierunku.
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Opcja przywódcza: zmiany
w kierunku „prostych wartości”
Może się wydawać, że większości z naszych celów zarządczych nie da się policzyć, a dodatkowo nie są na prawidłowym
poziomie rozważania. Prawda jest taka,
że mało którzy ludzie od planowania, są
wyszkoleni na tyle, żeby robić to lepiej niż
mogę zaobserwować obecnie. Nie uczą
się ani w szkole biznesowej, ani podczas
szkoleń, ani biorąc dobry przykład ze
swoich współpracowników.
Niedawno rozmawiałem z profesorem
planowania strategicznego jednej ze
szkół biznesu w Anglii, który cierpliwie
tłumaczył mi, dlaczego z zadowoleniem
obniżono merytoryczną jakość syllabusa, aby uniknąć problemów z mniej rozgarniętymi studentami! Nie istniał pomysł
znajdowania i nauczania konkretnych
metod podejmowania decyzji. Istniał jedynie koncept przetrwania do końca dnia,
uniknięcia straty projektu, nie wywracania
swojej łodzi. Podejrzewam, że jest to reguła, od której ciężko mi będzie znaleźć
wyjątek.
Widziałem wielu starszych menedżerów,
moich klientów, którzy zdecydowali się
pokierować ich korporacją, lub działem,
z przeświadczeniem, że ich podwładni lepiej ustalą cele dla wszystkich projektów
i dla planowania usprawnień organizacyjnych. Niektórzy z nich byli nawet na tyle
odważni aby podjąć takie wyzwanie z innymi menedżerami. Mówili innym, że nawzajem oszukiwali się określając bzdur-

ne cele w poważnych projektach oraz, że
isnieje lepszy sopsób.
Things changed then. And I have seen
such action completely turn losers into
long term winners. Clear thinking at the
top is critical to business success.
Wiele się od tego czasu zmieniło. I widziałem, że takie akcje zupełnie przeistoczyły
przeganych w długoterminowych zwycięzców. Proste myślenie na szczycie,
ma ogromne znaczenie dla biznesowego
sukcesu.
Istnieją tu dwa proste pomysły:
• Upewnij się, że twoje cele są związane
z prawdziwymi i krytycznymi wartościami
biznesu i udziałowców.
• Upewnij się, że wartościowe cele są
proste, zrozumiałe, można je mierzyć w
praktyce i można ich używać w kontaktach outsourcingowych. Przynamniej
uczuń je policzalnymi!

Opcja IT: walka z ignorancją
przed rozpoczęciem działania
Fundamentalny problem, z którym się
możecie spotkać (o ile nie jesteście na
poziomie CEO), to fakt, że wy wierzycie
w proste i jasne cele, ale twój przełożony
j inni na wyższych stanowiskach nie są
zainteresowani i zmotywowani, aby mieć
jasno określone cele. Koniec końców
nie mają możliwości posiadania takich
usprawnień.

Przy odrobinie szczęścia, Twój dobry
przykład powędruje gdzieś w górę. Ale w
międzyczasie musisz chronić swój zakres
odpowiedzialności, upewniając się, że
Twoi współpracownicy mają jasno określone i odpowiednie cele. Nie możesz
odpowiedzialnie przetwarzać śmieci na
wejściu w śmieci na wyjściu (ang. GIGO
– Gargage in, Garbage Out). Powiedzmy
to jasno – musisz pomóc w interpretacji
intencji poszczególnych menedżerów i
udziałowców – to jest najlepsze co możesz zrobić.

Wizja: ekstremalna przejrzystość najważniejszych wartości
Oto przykład jednego ze sposobów na
ustalenie własnej wizji:
Wszystkie cele najwyższego poziomu
będą skoncentrowane na krytycznych
wartościach biznesowych i będą przejrzyste w najwyższym stopniu, wystarczająco
dokładne aby spełnić cel, a także policzalne”

Strategia: zawsze przejrzyście i
zawsze na odpowiednim poziomie zainteresowania
Strategia Celów projektowych (przykład):
1. Projekt będzie skupiony na co najwyżej
dziesięciu najbardziej krytycznych celach
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ulepszeniowych.
2. Każdy z najwyższych celów będzie
zdefiniowany numerycznie, wraz z jednocześnie zdefiniowaną skalą mierzalności

celów – te niskopoziomowe wspierają ten
a wyższych poziomach: przypuszczalne
połączenia powiny być wyestymowane i
policzalne numerycznie.

3. Każdy cel będzie definiował kryteria,
ograniczenia i zamierzenia numerycznie
w zakresie zdefiniowanej skali
4. Każdy cel będzie zawierał spory zestaw
informacji druglopanowych (uzupełniających) ułatwiających nam zarządzanie
zależnościami, nieścisłościami, ryzykami
i priorytetami.

6. Nagrody powinny być przyznawane za
dostarczenie określonej i zmierzonej wartości, nie za wkład pracy.

5. Jakakolwiek strategia (lub sposób,
projekt, architektura, taktyka itp.) do spełnienia jednego lub więcej celów będzie
wyestymowana, później zaś mierzalna i
oceniana w zakresie zdolności spełnienia
ustalonych celów.

8. Menedżerowie, którzy dostarczają wartość dla udziałowców, powinni dysponować większą władzą i budżetem.

Zapewnienie Jakości i Kontrola
Jakości: strażnik przy wrotach
sukcesu lub porażki
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Zanim zacznie się o celach poważnie
zastanawiać, powinny być one kontrolowane jakościowo, aby spełnić powyższą
strategię. Jeśli nie będą spełniać wymagań przejrzystości, wtedy niemożliwe
jest,logicznie rzecz biorąc, zapewnienie
lub wiedza, że są one odpowiednie dla
biznesu. Jeśli wydaję się to oczywiste,
to pamiętajmy, że prawdopodobnie zasada ta jest regularnie łamana na codzień.
Spójrzmy prawdzie w oczy!
Pozwolę sobie podsumować niektóre z
opisanych punktów w formie zasad.

Zasady przejrzystości wartości:
© Tom Gilb 2011

7. Propozycje sprzedażowe powinny być
przygotowane w zakresie potencjalnego
i obiecanego spełnienia policzalnych celów

9. Dostarczenie wartości udziałowcom
powinno się zacząć we wczesnej fazie
projektu (z mojego doświadczenia to drugi tydzień) i kontunuować ciągłym przepływem rezultatów, określonych na bazie
wartości i kosztów.
10. ”Pod-optymizacja” spowodowana
wąskim spojrzeniem na kilka krótkoterminowych celów, musi być zrównoważona
koncentracją na zbalansowanym zestawie celów, także tych długoterminowych.

Podsumowanie
• Patrz w stronę realnych wartości udziałowców
• Wartości jakościowe powinny być mierzalne
• Dostarczaj wartość wcześnie, ciągle,
mierzalnie.
• Oceniaj propozycje w zakresie wartości
dla twojej wartości

1. Cele powinny być wyraźnie związane z
określonymi udziałowcami oraz ich realnymi wartościami.

• Wprowadź rewolucyjną kulturę wartości,
zaczynając od swoje pozycji.

2. Cele nie powinny zawierać żadnych
sugestii lub proponowanych sposobów
na ich osiągnięcie.

Pozwolenie na rozpowszechnianie:

3. Cele powinny być policzalne, bez wyjątku.
4. Nie definiuj celów, które są „stosunkowo łatwo policzalne, Definiuj je ponieważ
są krytyczne dla twoich zamierzeń, nawet
jeśli wydają się trudne do zmierzenia.
Kontroluj właściwe działania, nie te łatwe!
5. Naturalne jest posiadanie hierarchii

• Masz jasne pozwolenie na podzielenie
się tym tekstem i ideami ze swoim managerem i w Twojej organizacji
• Masz moje pozwolenie na zaplanowanie wartości w Twoim projekcie
• Masz moje pozwolenie na to by zrobić
różnicę, by walczyć ze złymi nawykami
określania niejasnych i nieodpowiednich

celów.
• Oczywiście nie potrzebujesz na to mojej
zgody, ale jeśli Ci to pomoże – masz ją!
• Zrób to i podziel się swoimi osiągnięciami z innymi
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CEE Annual Conference
for Software Process
Improvements and
Application Lifecycle
Management
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z
Jay Douglassem, Tomem Gilbem i Yaronem Tsubery - światowej sławy ekspertami w dziedzinie zarządzania procesami
oraz cyklem rozwoju i jakości oprogramowania. Wystąpień Toma, Jay’a i Yarona
oraz wielu innych bardzo ciekawych prelekcji będzie można wysłuchać na konferencji, która odbędzie się w dniach 4-5
października, w hotelu Warszawianka, w
Jachrance k/Warszawy.
Zapraszamy również do udziału w seminariach konferencyjnych prowadzonych
przez doświadczonych inżynierów z działów wdrożeń firm Parasoft, Kugler Maag
i ProCognita. Program warsztatów oparty
jest o praktyczną wiedzę i doświadczenie wyniesione ze współpracy z klientami
tych firm.
Szczegółowy program konferencji <http://
www.ceespi.com/programme11.html>
. Rejestracja <http://www.ceespi.com/
registration2011.html> na konferencję.
Dodatkowo w dniach 6-7 października
organizujemy warsztaty na temat Quality Assurance prowadzone przez Toma i
Yarona. Będzie można również uczestniczyć w kursie „Certified ScrumMaster”.
Szczegółowy program warsztatów
< h t t p : / / w w w. c e e s p i . c o m / w o r k shops11.html>
Więcej informacji nt. konferencji i warsztatów można uzyskać u Wojciecha Jaszcza: wjaszcz@parasoft.com
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Exclusive Workshops
(Oct 6-7)
1. Lean Quality Assurance:
Much more cost-effective Quality Assurance methods, than
Testing - Tom Gilb, Independent
Consultant
The problem: testing costs too much,
but is in fact ineffective. There are many
proven methods for ensuring much better qualities, much sooner. But testers
cannot be held responsible for deploying
them. This is a CIO, CTO, QA-manager
responsibility.
- Our ´lean´ methods operate upstream,
up front, pro-active, and with rapid learning.
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Our solution: We present a powerful selection of methods that can help you help
to improve your software qualities dramatically, at low cost. All are freely adoptable.
All can be tailored to your development
environment immediately. All of them give
measurable improvements.
- Many real stakeholders have to be considered in QA. Not just the ‘user’ and ‘customer’ or the ‘tester’.
- You can expect dozens of simple, but
deep, and true, nuggets of real practical
wisdom – from long experience and first
hand practice.
- You will not get re-iteration of conventional wisdom. You will get deep principles
and methods that really work.

Place: Centrum Chmielna, Warsaw (http://www.centrumchmielna.pl/)
(to participate contact Wojciech Jaszcz at wjaszcz@parasoft com)

- You will get the benefit of our decades
of real experience internationally at IBM,
HP, Boeing, Citigroup, JP Morgan, Credit
Suisse, Siemens, Ericsson, Nokia, Philips, Rolls Royce, Intel and other top corporations.
- This course is fact-based, on real life cases, of the lecturers, and others.

ce (scrumalliance.org)
- Scrum Alliance membership fee for two
years

Price: 2700 PLN or 650 EUR net

3. Implementing a Successful
Acceptance Test Procedure Yaron Tsubery, Smartest Technologies Ltd

Discounts (are cumulative):
- Conference participants: 200 PLN or 50
EUR
- PMI, Scrum Alliance, Agile Alliance, SJSI
members: 200 PLN or 50 EUR
- Students, academic teachers: 800 PLN
or 200 EUR

2. Certified ScrumMaster course - Petra Skapa, Independent
Consultant and Tomasz de Jastrzebiec Wykowski, ProCognita Agile Training
Scrum is certainly best known Agile methodology, allowing for effective IT project
management. Through iterative software
development, empirical process control,
close cooperation with customer and inspect & adapt approach, Scrum enable
for controlling complex development environment.
Two-day Certified ScrumMaster training
prepares participants for fulfilling ScrumMaster role. Through interactive exercises they learn Scrum principles and how
to efficiently apply them to lead and empower Agile team. Certified Scrum Trainer
presents advanced Scrum topics, such
as multi-team organizations and explains
how to handle challenges the Scrum project encounters.

Price: 3700 PLN or 900 EUR
net for the Conference participants; 3900 PLN or 950 EUR net
for others
Price includes:
- Training materials
- Eligibility to take the Certified ScrumMaster exam, the successful completion of
which results in the designation of „Certified ScrumMaster” from the Scrum Allian-

Detalis under the following link: procognita.com/index.php?id=certified-scrummaster

The dream of the field engineer and the
project manager is to deliver the required
project to their customer and gain the
customer’s satisfaction. The other side
of the dream is related to the customer
and its needs to have the system ready
for his customers. Many ways can lead to
a successful ATP (Acceptance Test Procedure) which most of them speak about
the technical aspects. I would like to take
you to a tour that will expose you to the
fact that the ATP is not only a technical
driven subject, in most of the cases it is
required a mix of robust process, strong
management control, diplomatic skills
and technical aspects. You will be able to
view how we handled a successful ATP
stories over the years, what are the process stages that we decided to take care
in the product life-cycle and how we lead
together with the project manager and
the customer to a successful Acceptance
Test. I’ll show how your test organization
will gain additional credit points, in-front
of the project manager and the customer
– as well as winning the project’s objectives from the customer side. The practice
is focused on complex systems that part
of them delivered to telecommunication
companies under restricted rules and stiff
exit criteria elements – which made this
more complex to handle along with tense
delivery timelines.

Price: 2700 PLN or 650 EUR net
Discounts (are cumulative):
- Conference participants: 200 PLN or 50
EUR
- PMI, Scrum Alliance, Agile Alliance, SJSI
members: 200 PLN or 50 EUR
- Students, academic teachers: 800 PLN
or 200 EUR

Workshops

- Methods and Process Responsible for
IT, CTO, CIO. Anybody concerned with
making sure their development process
really delivers proven measurable business value and quality early. Test and QA
Managers who are ready to extend their
vocabulary.
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Android dla testerów
i analityków
Pierwsze aplikacje dla urządzeń wyposażonych w system operacyjny Android dla
testerów i dla analityków biznesowych
dostępne są już w Android Market. Są to
aplikacje będące czytnikami RSS dla najciekawszych stron domenowych w Internecie oraz aplikacje do sprawdzenia swojej wiedzy w egzaminach ISTQB. Warto
dodać, że pierwsze aplikacje powstały z
inicjatywy testerzy.pl i wykonane zostały
przez polską firmę 21CN.

stowania oprogramowania w języku polskim.
Do pobrania z https://market.android.
com/details?id=pl.testingworld.info.
developer.android&feature=more_
from_developer

Requirements World Info
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Requirements World Info jest czytnikiem
RSS najpopularniejszych stron dotyczących inżynierii oprogramowania i zarządzania wymaganiami.
Do pobrania z: https://market.android.
com/details?id=en.software.requirements.world.info.developer.android

TestCompetence Mobile
TestCompetence Mobile to mechanizm
do przeglądania i odpowiadania na pytania.
Wersja ISTQB PP [PL] zawiera 40 pytań
do egzaminu ISTQB Poziom Podstawowy
w wersji polskiej z zasobów Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.
Wersja ISTQB FL [EN] zawiera 40 pytań
do egzaminu ISTQB Foundation Level w
wersji angielskiej z zasobów International
Software Testing Qualification Board.

Testing World Info
TestingWorld.Info jest czytnikiem RSS
najpopularniejszych stron testerskich.
Wersja PL prezentuje strony i blogi te-

W aplikacji dostępne są dwie opcje:
1) „Egzamin” - przykładowy egzamin
próbny
2) „Przegląd pytań” przeglądanie pytań
jeden po drugim.

Do pobrania z :
a) wersja polska: https://market.android.com/details?id=pl.test.competence.
istqb.fundation.developer.android&feature=more_from_developer
b) wersja angielska:
https://market.android.com/details?id=en.test.competence.istqb.fundation.developer.android&feature=search_result
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Dlaczego oprogramowanie jest drogie?
basic
intermediate
advanced
O Autorze:
Samodzielny konsultant, freelancer w
zakresie testowania oprogramowania,
trener szkoleń z zakresu testowania
oraz analizy wymagań. Właściciel portalu testerzy.pl oraz wymagania.net.
Współtwórca:
oceniarka.testerzy.pl;
zlastrona.org; forum.testerzy.pl. Autor
publikacji z obszaru testowania i zapewniania jakości. Prelegent konferencji testerskich SJSI, PTI, SQAM, Free Test.
Akredytowany przez Stowarzyszenie
Jakości Systemów Informatycznych
trener ISTQB oraz tłumacz syllabusa
ISTQB Advanced.

Autor: Radosław Smilgin

A dokładniej, dlaczego oprogramowanie robione na zlecenie jest drogie?
Do wysokich cen oprogramowania
przyzwyczailiśmy się tak, jak do wysokiej ceny benzyny czy cukru. Różnica
jest jednak taka, że o cenach oprogramowania nie mówi się codziennie
w wiadomościach i nie opisuje się ich
w prasie. Co zwykłego Kowalskiego
mogą obchodzić miliardowe wydatki
państwa na informatyzację ZUS-u czy
innego systemu dla Ministerstwa? No
właśnie. A przecież Kowalski za to
zapłaci swoimi podatkami. Są to opłaty
pośrednie, ale zawsze przenoszone na
przysłowiowego Kowalskiego.

Oprogramowanie
Pomimo wielu prób podejmowanych

przez słownikowych informatyków z
całego świata, trudno znaleźć jedną
właściwą definicję oprogramowania.
Możemy podzielić aplikacje na kategorie
i dopiero wtedy próbować je określać.
Istnieją aplikacje webowe i desktopowe,
darmowe i komercyjne, pudełkowe
(nazywane również półkowymi) i te dopasowane dla konkretnego klienta (czy
raczej konkretnych wymagań), i właśnie
tym ostatnim, jako niedostępnym oczom zwykłego zjadacza chleba, za to
wysysającym pieniądze z jego kieszeni,
chciałbym poświęcić poniższy wywód.

Składniki ceny oprogramowania
Aby oprogramowania powstało potrzebujemy następujących elementów:
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- programisty lub osoby, która potrafi
tworzyć kod;
- komputera, monitora, klawiatury, myszy
(sprzętu);
- programu do interpretacji lub kompilacji kodu.
Do jednego programisty, który jest
realnym wytwórcą oprogramowania
„podłączonych” jest jednak wiele innych ról projektowych, na tzw. pierwszym kręgu. Osoby te wspierają
programistę w jego działaniach. Realnie
rzecz ujmując, półprodukty dostarczane
przez analityka, testera, projektanta,
administratora środowisk, kierownika
projektu i kierownika jakości nie niosą
ze sobą dodatkowych korzyści materialnych. Jeśli nie sprzedajemy planów,
przypadków testowych czy projektów,
to teoretycznie ich praca jest kwiatkiem
do programistycznego kożucha. Czy

programista może wytworzyć kod bez
tego wsparcia? Prawdopodobne. Czy
programista jest w stanie wytworzyć
wartościowy kod bez ludzi z pierwszego
kręgu? Nieprawdopodobne. W takich
okolicznościach możemy spokojnie
powiedzieć, że wartość dostarcza
zespół. Koszt działania zespołu jest kosztem wytworzenia oprogramowania.
Istnieją również kolejne kręgi, które dla
uproszczenia zamknąłem w jednym dodatkowym. Jest to zespół ludzi, którzy
nie tylko nie wytwarzają oprogramowania, ale w wielu przypadkach na pytanie „Co u was robią programiści?”
mogliby spokojnie odpowiedzieć „Nie
wiem”. Bez nich również oprogramowanie nie mogłoby, lub też nie musiałoby
powstać.
Ludzie Ci organizują pracę i wskazują,
co musi zostać wytworzone. Przecież
gdyby nie sprzedawca produktów, to
nikt by produktów nie kupował. Czy są

niezbędni? Absolutnie tak, ale tylko pod
warunkiem, że wspierają osoby będące
na najniższym poziomie operacyjnym,
czyli programistów.
Koszt pracy programisty jest znikomy w
stosunku do tego, ile klient, znajdujący
się w absolutnie zewnętrznym kręgu, za
nią zapłaci. Wyższy koszt końcowego
produktu bierze się nie tylko z tak
zwanych kosztów operacyjnych (najmu
powierzchni biurowych, pracy najemnej,
amortyzacji sprzętu, itd.), ale również
oczywiście z marży, jaką właściciel
(właściciele) firmy sobie za produkt
zażyczą. Marża jest właściwym zyskiem
i do jej zasadności nie powinniśmy mieć
pretensji – o ile jest wysokość nie jest
nieuczciwa. 10% -20% to kwota, która
wydaje się być uzasadniona względem
kupującego oprogramowanie, jeśli jednak rośnie, to możemy podejrzewać
próbę wykorzystania swojej pozycji na
rynku (praktyki monopolistyczne).
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Podkreślmy, że sumując koszty operacyjne (w tym pracę programisty) oraz
marżę, powinniśmy otrzymać cenę
produktu. Czy na pewno? Niestety nie,
nagle okazuje się, że do ceny doliczane
są koszty, które wykraczają poza zdefiniowane przez nas obszary. Koszty, które
doprowadzają do sytuacji, w której oprogramowanie kosztuje tak dużo, że aż
trudno w to uwierzyć.

Inne elementy ceny
Na cenę oprogramowania składają się
dziesiątki i setki czynników, z których
każdy podniesie jego końcową cenę.
Czy składniki wymienione powyżej
są jedynymi wyznacznikami wysokiej ceny oprogramowania wytwarzanego na zlecenie państwa polskiego?
Oczywiście nie. Wśród powodów, dla
których oprogramowanie jest drogie,
można wymienić:
- Skomplikowana i czasochłonna procedura zamówień publicznych – po
stronie wykonawcy oprogramowania
wiąże się to z przypisaniem praktycznie
całego zespołu do czytania, analizowania i przygotowywania oferty. Wielokrotnie w działania ofertowe muszą by
zaangażowane „kosztowne” osoby, takie
jak prawnicy czy konsultanci wszelkiego
rodzaju. Koszty te oczywiście pokryje
zlecający.
- „Zasoby” ludzkie - aby wygrywać
przetargi, firmy muszą spełniać czasami niezrozumiałe wymagania, jak np.
na posiadanie osób z danym poziomem uprawnień dostępu do informacji niejawnej albo z certyfikatami
zarządzania projektami. Choć te osoby
mogą być rzadko wykorzystywane operacyjnie w samym projekcie, to koszty ich
pozyskania również kształtują końcową
cenę.
- Wcześniejsze doświadczenia –aby
startować w przetargu i mieć realne szanse na zamówienie, podmiot
wykonujący oprogramowanie musi mieć
doświadczenie z podobnymi systemami
w przeszłości. Jeśli takich firm nie ma
dużo, a jak wiemy zamówienia publiczne to domena 4-5 firm w Polsce, to
mogą one dowolnie kształtować ceny.
Szczególnie, jeśli na rynku znajduje się
jedynie jeden podmiot, który spełnia
określone wytyczne. Wtedy cena monopolisty jest ceną ostateczną.

- Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia zwana SIWZ-em, to specyfikacja wymagań dla systemu, który ma
powstać. Jeśli jej założenia są zbyt mało
precyzyjne, zmuszają wykonawców do
przerzucenia na zlecającego części ryzyka. Oznacza to, że podmiot startujący w
przetargu spodziewa się kłopotów z odbiorem (np. procedura przeprowadzenia
testów akceptacyjnych nie jest dobrze
opisana) i dodaje do końcowej ceny ekstra procent wynikający z szacowanego
ryzyka na wypadek takiego zdarzenia.
- Cena - wpływ na cenę ma budżet
zlecającego. Rozpoczynając przetarg,
dana instytucja przygotowuje swoją
własną wycenę kosztów powstania systemu. Jeśli wstępna wycena zlecającego
jest precyzyjna, czyli podmiot jest
świadomy ile chce zapłacić za oprogramowanie łatwo udaje się znaleźć
wykonawcę. Czasami zdarza się jednak, że cena jest wyssana z palca. W
przypadku niedoszacowania, powoduje to, że wykonawcy proponują ceny
znacznie wyższe, czego następstwem
jest unieważnienie przetargu. Gdy zaś
cena jest za wysoka, dostawcy chętnie
zgadzają się na wytworzenie systemu
po zawyżonych kosztach.
Istnieje więcej warunków wpływających
na końcową cenę oprogramowania.
Część z nich jest jawna, jak te wymienione powyżej. Część z nich jest niejawna, a części wolelibyśmy, aby nie było,
np. nielegalny lobbing.
Czy
oprogramowanie
może
być
tańsze?
Oczywiście, że oprogramowanie może
być tańsze. Co więcej, może być
naprawdę tanie w stosunku do tego, co
płaci bezpośrednio państwo, a pośrednio
każdy z nas.

Czynniki
obniżające
oprogramowania to:

cenę

1. Świadomość wytworzonego produktu po stronie zlecającego. Co chcemy
zrobić, jak chcemy to zrobić i dlaczego
chcemy to coś zrobić? Odpowiedzi
na te proste pytania powinny ułatwić
komunikację z wytwórcą i samą definicję
wymagań.
2. Lepsza specyfikacja wymagań.
Staranniejszy i precyzyjniejszy SIWZ
pomoże wykonawcy trafniej wycenić
produkt i nie dodawać zawyżonych

składników ceny przeznaczonych zorientowanych na pokrycie ewentualnego
ryzyka poprawek w wymaganiach lub
zmiany wymagań.
3. Uproszczone procedury zamówień
oraz czytelne i jasne zasady. Większa
kontrola w wydatkowaniu państwowych
pieniędzy jest dobra, ale czy naprawdę
musimy doprowadzać to do granic absurdu? Trudne procedury przetargowe,
rozciągnięte w nieskończoność procedury odwoławcze hamują ważne
społecznie projekty informatyczne. Po
co funkcjonują organizacje takiej jak
Najwyższa Izba Kontroli czy Centralne
Biuro Antykorupcyjne? Zostały powołane
do patrzenia na ręce władzy i pilnować
uczciwości przetargów. Procedury plus
działania instytucji kontrolnych powinny
wspomagać procesy zakupowe, a nie je
opóźniać.
4.Dopuszczenie mniejszych podmiotów do zleceń. Aktualne procedury
faworyzują duże firmy. Czy naprawdę
musimy (i powinniśmy) stawiać na rozwój największych, skoro w kolejce czeka wiele firm gotowych zrobić ten sam
produkt taniej i lepiej?
5. Korzystanie z gotowych i tanich
rozwiązań. Na najniższym poziomie
możemy powiedzieć o wyposażeniu
stacji roboczych. Oprogramowanie Windows jest popularne, ale jest i drogie.
Czy naprawdę do obsługi prostych aplikacji potrzebujemy pełnego Windows 7
zamiast rozwiązań tańszych, takich jak
Linux? Czy pakiet biurowy MS Office
musi być wymagany, skoro do utworzenia dokumentu wystarczy darmowy
Open Office?
Dla aplikacji internetowych i intranetowych istnieją dziesiątki rozwiązań otwartych i darmowych. Nie musimy za
każdym razem tworzyć CMS-a (Content
Managament System) od nowa. Podobnie jest z systemami do zarządzania
dokumentacją (w tym obiegiem),
księgowością, zasobami ludzkimi i
każdym innym typem aplikacji zamawianym przez administrację Państwową.
6. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia
z poprzednich projektów. Jeśli dostawca
ma lub miał kłopoty z dostarczeniem
produktu na czas w przeszłości, to
możemy się spodziewać, że może mieć
podobne problemy aktualnie. Stworzenie ogólnokrajowej bazy wymiany informacji o wykonawcach i dostawcach
może wskazać nam tych najbardziej
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godnych polecenia.
Powyższe propozycje nie są niczym
nowym. Są one od lat podnoszone na
różnych forach i przy okazji kolejnych
zamówień. Niestety, do tej pory ten głos
jest wołaniem na puszczy.

Drogie
oprogramowanie.
Prosty przykład.
Oprócz tego, że na co dzień zajmuję
się jakością oprogramowania, wytwarzam
również
aplikacje,
które
wspierają proces kształcenia i weryfikowania wiedzy. Przyjmuję więc rolę
klienta zamawiającego oprogramowania, a prowadzony przeze mnie zespół
stworzył aplikację – TestCompetence.
com, która (zupełnie przypadkowo) powiela funkcjonalność aplikacji e-matura
(http://www.ematura.com/).
Aplikacje służą do zdawania egzaminów online i na pierwszy rzut oka
sporo je różni: technologia, wspierane przeglądarki, wygląd interfejsu.
Funkcjonalność systemu jest zbliżona.
Tak na stronach aplikacji opisana jest

funkcjonalność systemu: „System informatyczny stworzony przez pracowników
Politechniki Łódzkiej umożliwia zdalne
egzaminowanie z wykorzystaniem Internetu poprzez pytania zamknięte, jak
i pytania otwarte. Na platformie można
umieszczać elementy multimedialne
tj.: animacje, audio, wideo, wykresy,
będące bardziej atrakcyjne dla odbiorców, zachęcające ich do sprawdzenia lub uzupełnienia wiedzy”. Aplikacja
służy więc w uproszczeniu do zdawania
egzaminów. Jest jedna, bardzo ważna
rzecz różniąca te dwa projekty. Cena.
TestCompetence został wytworzony za
1% (słownie jeden procent) ceny ematury.
Jak to możliwe, że te dwa produkty, choć
tak podobne, różni 3,960,000 złotych
polskich?
Sprawa wydaje się być relatywnie prosta. TestCompetence jest produktem
wytworzonym przez indywidualnego inwestora, który nie mógł pozwolić sobie
na marnotrawienie środków. E-matura
jest produktem wytworzonym na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które
jest instytucją państwową, a tam, jak wi-

adomo, wydaje się nie swoje pieniądze.
Środków zawsze starcza, a jeżeli nie
starcza, to można sięgnąć głębiej do
kieszeni podatnika. Współfinansuje
to Unia Europejska z Funduszu
Społecznego. Instytucje UE znane są ze
swojej szczodrości. Wykonawcą projektu jest Politechnika Łódzka, czyli kolejny
podmiot, który opłacają wszyscy podatnicy.
Zespół E-matury z PŁ to 1 profesor,
dwóch doktorów i ośmiu magistrów
inżynierów. W wytworzeniu TestCompetence brali udział dwaj programiści (bez
mgr inż.), dwaj testerzy (jeden mgr inż.)
i jeden kierownik projektu (z mgr inż.).
Można więc uznać, że koszt wytworzenia musi uwzględniać wielkość i „jakość”
zespołu.
Nie ma niestety do e-matury dostępu,
więc trudno ją ocenić. Sama strona internetowa projektu, miejmy nadzieję, nie
jest odzwierciedleniem jakości wytworzonej aplikacji. Można na niej znaleźć
zarówno kwiatki językowe „…na dostawę
artykółów biurowych”, jak i absolutnie
nieużyteczną nawigację. Dzięki instrukcji
do aplikacji widać w niej … błędy.

Testowanie oprogramowania

Testwarez 2011
10-11 października, Wrocław

Już od 6 lat na jesieni odbywa się konferencja Testwarez, skierowana do
praktyków oraz hobbystów testowania
oprogramowania, jakościowców zorientowanych na poprawę systemów zarządzania jakością, kierowników odpowiedzialnych za procesy i wdrożenia. Przez
te lata konferencja stała się okazją do
spotkań osób ze zróżnicowanym poziomem doświadczenia zdobytym w trakcie
realizacji projektów informatycznych.
W tym roku tematem przewodnim konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy lepiej jest testować w sposób
zwinny, czy tradycyjny według modelu
V. Prelegenci przedstawią propozycje,
w jaki sposób testerzy powinni dostosować swoje metody pracy do coraz częściej wykorzystywanych w przedsiębiorstwach metodyk zwinnych. Jak planować
testy, aby zwiększyć ich skuteczność
przy jednoczesnym minimalizowaniu
wysiłku na ich realizację? Kadra zarządcza z pewnością zainteresowana będzie
omówieniem umiejętności, które trzeba
zweryfikować w trakcie procesów rekrutacyjnych dla testerów do projektów
prowadzonych zgodnie z założeniami

metodyk iteracyjnych. Ciekawa propozycja to również wykład o procesie przeprowadzenia testów wydajnościowych
dla systemów telekomunikacyjnych oraz
prezentacja na temat doboru narzędzi
typu open source do testów tego typu.
Ponadto poruszony zostanie temat
współpracy testerów i programistów w
ramach jednego projektu, automatyzacji
testów dla urządzeń mobilnych i wiele
innych. Udział w konferencji pozwala
na podniesie kwalifikacji zawodowych
również poprzez uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez znanych
i cenionych w środowisku testerskim
praktyków.

SJSI od kilku miesięcy tworzy plan mający odświeżyć wizerunek Stowarzyszenia
oraz zachęcić nowych ludzi do aktywnego uczestnictwa w jego działaniach. W
związku z tym Dariusz Paczewski poprowadzi panel dyskusyjny pod tytułem „Nie
pytaj co środowisko (SJSI) może zrobić
dla Ciebie, pytaj co TY możesz zrobić
dla środowiska”. Przesłaniem tego panelu jest wymiana spostrzeżeń na temat
działalności Stowarzyszenia na polskim
rynku, oraz próba uzyskania odpowiedzi
na pytanie odnośnie aktualnych potrzeb
środowiska testerskiego, na które SJSI
mogłoby odpowiedzieć.

Formuła konferencji pozwala na dialog
z prelegentami oraz networking w kuluarach, który procentuje nawiązanymi
znajomościami.

Konferencja Testwarez odbędzie się
w dniach 10-11 października 2011 we
Wrocławiu, w hotelu Scandic.

W tym roku głównym sponsorem konferencji zostało Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, dzięki
czemu cena (600 PLN netto) jest bardzo
atrakcyjna. Członkowie SJSI oraz większe grupy uczestników (ponad 3 osoby)
mogą liczyć na dodatkowe upusty.

Więcej informacji znajdą Państwo na
stronie internetowej http://www.testwarez.pl/.
W razie pytań organizatorzy proszą o
kontakt mailowy z Joanną Kruszyńską
jkruszynska@sjsi.org.
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