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Od redakcji
Nowy Rok to także nowy numer magazynu C0RE. Mamy
nadzieję, iż poprzedni rok był
udany, a Nowy przyniesie jeszcze więcej sukcesów. Pomimo zapowiadanych katastrof
(koniec świata, EURO 2012)
zespół C0RE obiecuje dołożyć
wszelkich starań, aby dostarczać wartościowych i ciekawych artykułów, zarówno do
polskiej jak i angielskiej edycji
magazynu.
Już teraz zapraszamy na marcową konferencję Czechtest,
która odbędzie się w Pradze –
szczegóły w numerze.
Zapraszamy również do składania prozycji wystąpień na
konferencję Testwarez - która
odbędzie się tym razem w Poznaniu.
Dołączając się do Noworocznych Życzeń, chcielibyśmy
przedstawić
ósmy
numer
C0RE, w którym polecamy
między innymi:

• Proces zgłaszania błędów Michał Zemełka opisuje procedurę i najlepsze zasady zgłaszania błędów. Autor przedstawia procedurę stworzoną przez
Rexa Blacka dodając do niej
rzeczywisty scenariusz. Artyku
obowiązkowy dla wszystkich
zajmujących się testowaniem
oprogramowania.
• Podstawy patentowania wynalazków – wycena, sporządzanie dokumentacji, procedury – Piotr Piotrowski wyjaśni,
czym jest patent i w jaki sposób
starać się o jego uzyskanie.
Autor na podstawie własnych
doświadczeń opisuje, jak wyceniać patenty i jak sporządzać
dokumentację zgłoszeniową.
Dziękujemy naszym partnerom, współpracownikom oraz
autorom, dzięki którym magazyn może się rozwijać oraz
dostarczać coraz więcej ciekawych publikacji zagranicznych
oraz – przede wszystkim –
polskich. Dziękujemy za pomoc!
Życzymy miłej lektury!

Inżynieria oprogramowania

Podstawy
patentowania
wynalazków –
wycena, sporządzanie
dokumentacji,
procedury
basic

intermediate
advanced
O Autorze:
Pracownik wiedzy, Inżynier, Badacz,
Działacz. Inżynier Testów w Tieto Polska,
gdzie zajmuje się czynnościami testowymi w przemyśle motoryzacyjnym oraz
okazjonalnie usprawnianiem procesów
testowych korporacji Tieto. Działacz w
organizacjach non-profit od regionalnych
do globalnych w zakresie edukacji oraz
nauki i technologii.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w
branżach: telekomunikacja, badania i
rozwój, informatyka oraz liczne certyfikaty z: zarządzania i języka angielskiego.
Ukończył edukację w obszarze zarządzania na nieformalnym opanowaniu
treści programowych Doctor of Business
Administration, natomiast w obszarze
techniki na trzecim roku doktoratu z telekomunikacji
na Politechnice
Warszawskiej.
Autor ponad
20-tu publikacji
oraz
dwóch zgłoszeń patentowych.

Autor: Piotr Piotrowski
Streszczenie
Artykuł przedstawia wybrane elementy
patentowania wynalazków, do których
można zaliczyć: wycenę patentów, sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej
oraz procedury ochrony wynalazków.

Wprowadzenie – czym jest wynalazek i patent na wynalazek?
Wyjaśnienie, czym jest wynalazek można znależć w
pierwszym rozdziale
[PWP11]:
„Patenty są udzielane – bez względu na
dziedzinę techniki – na wynalazki, które
są nowe, posiadają poziom wynalazczy
i nadają się do przemysłowego stosowania. (...)
(...) Wynalazek uważa się za nowy, jeśli
nie jest on częścią stanu techniki. (...)
(...) Przez stan techniki rozumie się
wszystko to, co przed datą, według której
oznacza się pierwszeństwo do uzyskania
patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego
lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
(...)
(...) Wynalazek uważa się za posiadający
poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten

nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. (...)
(...) Wynalazek uważany jest za nadający
się do przemysłowego stosowania, jeżeli
według wynalazku może być uzyskiwany
wytwór lub wykorzystywany sposób, w
rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek
działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. (…)
(…) Za wynalazki (...) nie uważa się w
szczególności:
1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
3) planów, zasad i metod dotyczących
działalności umysłowej lub gospodarczej
oraz gier;
4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych
zasad nauki;
5) programów do maszyn cyfrowych;
6) przedstawienia informacji. ”
Natomiast w [UPRP11] znajduje się definicja patentu i patentu na wynalazek w
postaci:
„Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony
czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego pań-
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stwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny
lub międzynarodowy. (...)
(...) Patent na wynalazek jest prawem,
którego udziela Urząd Patentowy w
drodze decyzji warunkowej (pod warunkiem udzielenia opłaty za pierwszy okres
ochrony) na rzecz podmiotu uprawnionego do uzyskania patentu po stwierdzeniu
w procedurze pełnego badania, że zostały spełnione warunki wymagane do jego
uzyskania.
Patent na wynalazek to prawo wyłącznego korzystania (monopolu) z wynalazku
w sposób zarobkowy lub zawodowy na
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Korzystanie z wynalazku objętego patentem obejmuje wszelkie postacie stosowania wynalazku, czerpania korzyści z
wynalazku oraz dysponowania nim.
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Korzystanie z wynalazku przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego (Uprawniony z patentu może w
drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego
wynalazku (umowa licencyjna)).
Uprawniony z patentu może zakazać
osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób
zarobkowy lub zawodowy ...”

Przedmiotem wynalazku może być wytwór (urządzenie, przyrząd, itp.) lub sposób, a sam wynalazek może dotyczyć
przeróżnych rzeczy i mieć przypisane
symbole klasyfikacyjne według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.

Wycena patentów
Przed rozpoczęciem działań związanych
z patentowaniem można wycenić wynalazek. Oczywiście wyceny rozwiazań
technicznych można także dokonywać
dla ich rożnych statusów prawnych.
Proces wyceny może być wsparty narzędziem IPscore® 2.2 [IPs10] http://www.
epo.org/searching/free/ipscore.html,
oferowanym za darmo przez Europejski
Urzad Patentowy (ang. European Patent
Office, EPO). Aplikacja (Rys. 1) służy do
obszernej jakościowej i ilościowej ewaluacji patentów i projektów rozwoju technologii w formie przewidywania finansowego pokazującego wartość bieżącą netto
(ang. Net Present Value, NPV) szacowanej technologii.
Szkielet IPScore® (Rys. 2) zbudowany
jest z:
• Wejścia – obejmującego pięć różnych
kategorii czynników wpływających na
końcowe oszacowanie, takich jak: status
prawny, technologia, warunki rynkowe,

Rysunek 1 Podstawowe funkcje aplikacji IPScore®.

finanse, strategia. Łącznie występuje
40 czynników, gdzie każdy z nich jest
wyrażony w skali pięciopunktowej. Poza
wymienionymi kategoriami wejścia, model zawiera również kategorię rezultatów
finansowych, gdzie wprowadza się kluczowe elementy rachunkowości przedsiębiorstwa, na podstawie których przewiduje się, jaką wartość ma patentowana
technologia dla organizacji, gdy użyje się
jej w określonym obszarze biznesowym;
• Wyjścia – zawierającego raporty pokazujące różne aspekty ewaluacji i przewidywania finansowego, takie jak: profile
radarowe (Rys. 4), profile strategiczne
(Rys. 3), wartość bieżąca netto (Rys.
6), (Rys. 7), wykresy (Rys. 5), diagnozy
i portfolia (Rys. 8). W obrębie wyjścia
występują także raporty uzupełniające
służące do ukazania szczególnie interesujących obszarów;
• Raportów – to wybrane wykresy wyjściowe z ewaluacji i przewidywania finansowego, wspierające dalsze dyskusje biznesowe na temat prezentowanego
patentu.

Sporządzanie
zgłoszeniowej

dokumentacji

Po sprawdzeniu, czy wynalazek nie narusza praw wyłącznych, poprzez zapoznanie sie ze stanem techniki, należy do-
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Rysunek 2 Szkielet aplikacji IPScore®

Rysunek 3 Profil strategiczny jako składnik raportu kombinowanego
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Rysunek 4 Profil radarowy jako składnik raportu kombinowanego
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konać zgłoszenia wynalazku [PAPW09],
[PWP11], [UPRP11] w Urzedzie Patentowym. Stan techniki jest zawarty przykładowo w bazach, czy w Bibliotece
Urzędu Patentowego. Przez nabycie
prawa wyłącznego dana osoba lub grupa
osób posiada zdolność do wyłącznego
korzystania z chronionego przedmiotu w
celach zarobkowych lub zawodowych na
określonym terytorium. Prawa wyłączne
w przypadku patentów wynoszą maksymalnie 20 lat.
Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie do Urzedu Patentowego dokumentacji zgłoszeniowej zawierającej:
podanie, opis, zastrzeżenia patentowe,
skrót opisu i rysunki w formie papierowej lub elektronicznej. Następnie wnosi
się jednorazową opłatę za zgłoszenie. W
przypadku, gdy istnieje potrzeba porady
w procesie patentowania, korzysta się z
usług rzecznika patentowego.

• opis wynalazku (...) ujawniający jego
istotę (w 3 egz.);
• zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe (...) zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia
przedmiotu wynalazku czy wzoru użytkowego (w 3 egz.);
• skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i
charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania; nie powinien przekraczać 1/3
strony A4 (w 2 egz.);
• rysunki (dla wynalazku, jeżeli są one
niezbędne do jego zrozumienia; (...) w 3
egz.). (...)

Opis powinien przedstawiać rozwiązanie
na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca
mógł je urzeczywistnić. W szczególności
opis powinien zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku/wzoru
użytkowego, określać dziedzinę techniki, której rozwiązanie dotyczy, a także
znany zgłaszającemu stan techniki oraz
przedstawiać w sposób szczegółowy
przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem
figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami
realizacji bądź stosowania wynalazku/
wzoru użytkowego.
Zastrzeżenia patentowe/ochronne to najważniejsza część dokumentacji zgłoszenia, ponieważ określają zakres żądanej
ochrony.

„Dokumentacja [zgłoszeniowa] powinna
spełniać szereg wymogów formalnych
przewidzianych prawem (...) i powinna
obejmować:
• podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu (...);

Rysunek 5 Wykres typu „rozliczenie patentu” jako składnik ra-
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Zastrzeżenia powinny jednoznacznie
określać przedmiot żądanej ochrony
przez podanie jego cech technicznych w
formie jasnej i zwięzłej. Zastrzeżenia powinny być w całości poparte opisem, przy
czym powinny podawać takie cechy techniczne rozwiązania, które zostały przedstawione w opisie wzoru użytkowego.
Skrót opisu służy do wstępnej informacji
o przedmiocie wynalazku/wzoru użytkowego dla osób prowadzących poszukiwania w stanie techniki, dla ułatwienia
oceny, czy istnieje potrzeba zapoznania
się z całą dokumentacją zgłoszenia.
Skrót opisu powinien zawierać zwięzłą i
jasną informację określającą przedmiot i
charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia
samego przedmiotu. Skrót powinien być
zwięzły i nie przekraczać 1/3 strony formatu A4.
Zgłoszenie wynalazku powinno zawierać
rysunek, jeśli jest on niezbędny dla zrozumienia wynalazku, w stopniu umożliwiającym realizację zamierzonego celu.
Jest on niewątpliwie niezbędny w przypadku wynalazków dotyczących wytworów lub urządzeń scharakteryzowanych
co do formy przestrzennej. (...)”
Inne, bardziej szczegółowe, informacje
o dokumentacji patentowej można odnaleźć w [PAPW09], [PWP11], [UPRP11].

Rysunek 6 i 7 Wartość bieżąca netto jako składnik raportu kombinowanego

Procedury ochrony wynalazków
Wyróżnia się następujące procedury
ochrony wynalazków: krajową, regionalną, europejską i miedzynarodową (PCT)
– od ochrony tylko na terytorium Polski
do ochrony w wielu krajach.
Przykładowo procedura krajowa „(...)
inicjowana jest wnioskiem (podaniem)
zgłaszającego skierowanym do Urzędu

Patentowego RP o udzielenie ochrony
na zgłaszane przez niego rozwiązanie
(...) . Uzyskana w ten sposób ochrona
obejmuje jedynie terytorium Polski.
W postępowaniu w sprawie udzielenia
patentu (...) można wyodrębnić następujące etapy:
1. Przyznanie daty zgłoszeniu, po sprawdzeniu, czy zgłoszenie zawiera wszystkie
elementy wymagane do przyznania daty
(...) .
2. Klasyfikacja wynalazku i sporządzenie
sprawozdania ze stanu techniki (...) .
3. Badanie formalnoprawne. W trakcie
tego badania Urząd może wzywać zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia
lub usunięcia braków pod rygorem umorzenia postępowania.
4. Badanie czy spełnione są wymagania
określone w art. 28 i 29 ustawy Prawo
własności przemysłowej. W przypadku,
gdy zgłoszenie narusza ww. przepisy
Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu.

Rysunek 8 Macierz portfolia jako składnik raportu kombinowanego

5. Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w
Biuletynie Urzędu Patentowego – ogłoszenie następuje niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa
do uzyskania patentu lub prawa ochron-
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wieniem na ich przyszle opatentowanie
stanowi naukę innowacyjnego myślenia
dla członków organizacji.
Proces opracowywania technologii i patentowania realizują też osoby fizyczne.
Powyższy artykuł przedstawia podstawowe informacje o patentowaniu wynalazków. Czytelników zainteresowanych
tematem zachęcam do zapoznania się z
literaturą lub do kontaktu z Autorem.

Przypisy
Cytat pochodzi z [PWP11].
-----------------------------------------------------2
Cytat pochodzi z [UPRP11].
-----------------------------------------------------3
Tamże.
-----------------------------------------------------4
Tamże.
1

nego. Ogłoszenie może nastąpić wcześniej na wniosek zgłaszającego.
6. Badanie merytoryczne zgłoszenia.
Na tym etapie badana jest zdolność patentowa lub ochronna rozwiązania (...) .
Badanie merytoryczne może zakończyć
się wydaniem decyzji o udzieleniu prawa
wyłącznego, decyzji o odmowie udzielenia tego prawa lub decyzji o umorzeniu
postępowania (...).
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7. W przypadku wydania decyzji o
udzieleniu prawa i uiszczeniu opłaty za
ochronę nadawany jest numer prawa, o
udzielonym prawie dokonuje się wpisu
do Rejestru patentowego lub wzorów
użytkowych, ogłasza się w Wiadomościach Urzędu Patentowego oraz wydaje dokument patentowy lub świadectwo
ochronne. (...)”

Inne informacje o wszystkich procedurach są dostępne w [PAPW09], [PWP11],
[UPRP11].

Podsumowanie
Patenty, bedące jedną z opcji kreowania
wartości przedsiębiorstwa - a nie tylko dokumentami prawnymi, czy rozwiązaniami
problemów technicznych - połączone z
innymi kapitałami organizacji mogą poprawić jej pozycję na globalnym rynku. W
przedsiębiorstwach tworzących patenty
zaleca się przemyślenie kwestii opracowania strategii własności przemysłowej,
która znajduje zastosowanie także dla
wszelkich innych rodzajów własności intelektualnej i powinna być zgodna z ogólną strategią biznesu. Opracowywanie
rozwiazań technicznych, w tym z nasta-

Literatura
[IPs10] Patent Portfolio Management
with IPscore 2.2. European Patent Office. February 2010.
-----------------------------------------------------[PAPW09] Red. Pyrża Andrzej, Poradnik
Wynalazcy: Procedury zgłoszeniowe w
systemie: krajowym, europejskim, miedzynarodowym. Wyd. II uzupelnione.
Warszawa 2009.
-----------------------------------------------------[PWP11] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000
roku. Prawo własności przemysłowej.
-----------------------------------------------------[UPRP11] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej www.uprp.pl
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Wprowadzenie do
statystycznej kontroli
procesów testowych
basic

Autor: Piotr Piotrowski

intermediate
advanced
O Autorze:
Pracownik wiedzy, Inżynier, Badacz,
Działacz. Inżynier Testów w Tieto Polska,
gdzie zajmuje się czynnościami testowymi w przemyśle motoryzacyjnym oraz
okazjonalnie usprawnianiem procesów
testowych korporacji Tieto. Działacz w
organizacjach non-profit od regionalnych
do globalnych w zakresie edukacji oraz
nauki i technologii.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w
branżach: telekomunikacja, badania i
rozwój, informatyka oraz liczne certyfikaty z: zarządzania i języka angielskiego.
Ukończył edukację w obszarze zarządzania na nieformalnym opanowaniu
treści programowych Doctor of Business
Administration, natomiast w obszarze
techniki na trzecim roku doktoratu z telekomunikacji
na Politechnice
Warszawskiej.
Autor ponad
20-tu publikacji
oraz
dwóch zgłoszeń patentowych.

Streszczenie
Statystyka znajduje zastosowanie w testowaniu oprogramowania na dwóch
płaszczyznach [Veen10]:
- statystycznej kontroli procesu testowego, gdzie buduje się i utrzymuje określony model opisujący spodziewaną wydajność procesu
- testowaniu z wykorzystaniem metod

statystycznych, takich jak: próbkowanie,
posiewanie usterek na podstawie profili
działania i wykorzystania.
W artykule przedstawiono pierwszy z
powyższych punktów - podstawy tradycyjnej statystycznej kontroli procesów, w
tym z zarysowaniem specyfiki związanej
z testowaniem oprogramowania.

Kroki tradycyjnej statystycznej
kontroli procesów
Tradycyjna statystyczna kontrola procesów zakłada badanie procesów pod
kątem stabilności (ang. stability) i wydolności (ang. capability) [SPC11]. W
przypadku stabilności, bada się atrybuty, których wariacje wynikają z przyczyn
przenoszalnych, zwanych także specyficznymi (ang. assignable, specific) – na-

tomiast w wydolności atrybuty naturalne,
inaczej ogólne (ang. natural, common).
„Proces jest stabilny jeśli zmienia się
w przewidywalnych granicach.
Proces jest wydolny jeśli osiąga on
założone rezultaty w określonym czasie.” [CDM03].
Podstawą do statystycznego testowania
stabilności i wydolności są wybrane oraz
zmierzone atrybuty zdefiniowanego procesu. Z kolei określony proces ma za
zadanie realizować postawione przed
nim cele i elementy strategii biznesowej.
Ponadto wszelkie założenia wejściowe
statystycznej kontroli procesów ( - cele
biznesowe, strategia, rodzaje i sposób
dokonywania pomiarów) mogą być modyfikowane. Po jej przeprowadzeniu dokonuje się ewentualnego usprawnienia
procesu. Wszystkie płaszczyzny zarządzania procesami przedstawia Rys. 1.
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Najpopularniejsze
narzędzia
statystycznej kontroli procesów
Przy badaniu procesów pod kątem stabilności zdecydowanie przeważa stosowanie wykresów kontrolnych (ang.
control charts), co widać między innymi
w [CDM03,] [SPC11], [PMW07]. Istnieje
wiele rodzajów wykresów kontrolnych
[SPC11], lecz najpopularniejsze są wykresy kontrolne typu Xbar. Ten rodzaj
wykresu kontrolnego przedstawia Rys.
2, gdzie parametrami statystycznymi
jest średnia (ang. average) oraz odchylenie standardowe σ (ang. standard deviation). Górna granica kontrolna (ang.
upper control limit, UCL) jest położona w
odległości trzykrotnego odchylenia standardowego ze znakiem plus od średniej,
natomiast dolna granica kontrolna (ang.
lower control limit, LCL) – analogiczne,
lecz dla niej odchylenie standardowe jest
traktowane ze znakiem minus. Położenie granic w odległościach ±3σ jest najczęściej wykorzystywaną odległością od
średniej [SPC11].
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Rys. 2 przedstawia liczbę błędów wykrytych na każde z 10-ciu testów i pokazuje,
że proces nie jest stabilny, ponieważ liczba wykrytych błędów dla 6-tej dziesiątki
testów wynosi 10 i przekracza UCL =
9.856. Zgodnie z krokiem 9, widocznym
na Rys. 1, należy usunąć specyficzną
przyczynę takiego stanu rzeczy. Przyczyna niepowodzenia całej serii testów może
wynikać z tego, że dana właściwość produktu nie została zaimplementowana.
Problem ten można trwale rozwiązać
poprzez ustalenie harmonogramów dla
kodowania i testowania. Po zaimplementowaniu właściwości proces został spro-

Rysunek 1 Kroki zarządzania procesami uwzględniające statystyczną
kontrolę procesów (5, 6) [CDM03]
wadzony do stabilności – dla 7 – mej serii
testów liczba znalezionych błędów wynosi 5 (< UCL).

limit, LSL). Granice te przyjmuje się w
zależności od praktyki przemysłowej w
danym projekcie.

Przy badaniu procesów pod kątem wydolności stosuje się często histogramy
(ang. histogram) oraz wykresy przebiegu
w czasie (ang. run charts) z określonymi:
górną granicą specyfikacji (ang. upper
specification limit, USL) i dolną granicą specyfikacji (ang. lower specification

Na Rys. 3 przyjęto USL = 2 i czysto dla
kompletności rozważań LSL = 0 – liczba
błędów bowiem nie może być ujemna. Po
przyjęciu, że nie bierze się już pod uwagę ostatniego słupka 9-10, ponieważ odpowiadający mu problem został rozwiązany w zakresie stabilności, proces jest
i tak niewydolny, gdyż poza LSL i USL
znajdują się jeszcze dwa słupki. Inaczej
rzecz ujmując, istnieją takie serie 10-ciu
testów, gdzie wykrywane są więcej niż 2
błędy. Sytuację obrazuje również Rys.4.

Rysunek 2 Wykres kontrolny typu Xbar – opracowanie własne

Zgodnie z Rys. 1 w przypadku niewydolności należy zmienić proces. Jeśli
chodzi o słupek 3-4 analiza przyczyny
podstawowej (ang. root cause analysis,
RCA) po stronie testów pokazała np.
złe projektowanie testów jako przyczynę
błędów. Można to wyeliminować przez
wyrobienie nawyku konsultowania wyników testów przez mniej doświadczonych
testerów z tymi bardziej doświadczonymi lub nawet z programistami. RCA po
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wynoszących ±2σ i ±σ, ponieważ w tym
przypadku badane procesy z reguły nie
wykazują symetrii względem linii określającej średnią. Najgorsza sytuacja dla
stosowania obydwóch wspomnianych rodzajów wykresów kontrolnych występuje
gdy próbki wykazują wyraźny trend, w
tym o charakterze wykładniczym.

Podsumowanie

Rysunek 3 Histogram – opracowanie własne

Powyższy artykuł realizuje dwa cele –
pokazanie najprostszych, najbardziej
popularnych elementów statystycznej
kontroli procesów oraz zarysowanie specyfiki, pokazanie trendów rozwojowych
tej dziedziny w procesach związanych z
testowaniem oprogramowania.
Zastosowanie statystyki do badania procesów jest postulowane w najwyższych
poziomach dojrzałości modeli TMMi i
CMMi, a także obecne w Six Sigma.

Rysunek 4 Wykres przebiegu w czasie – opracowanie własne
stronie programistów odkryła przyczynę
za dużej ilości błędów pokazanych przez
słupek 5-6, którą były problemy z nową
implementacją, rozwiązane przez wprowadzenie przeglądów kodu dla nowych
implementacji.
Oczywiście kolejność eliminacji błędów i
związane z nią potencjalne różne inwestycje (np. w pracowników, w narzędzia
testowe) zależy nie tylko od ilości błędów
(tu dla danej serii testów), ale również od
kosztu usunięcia błędu danego rodzaju. Problem kosztów może być dodany
do powyższych badań lub uwydatniony
przez wykonywanie takich analiz jak poślizg awarii (ang. fault slippage through,
FST).

Specyfika statystycznej kontroli procesów testowych
Według [Kom06] w statystycznej kontroli
procesów rozwoju oprogramowania, w
tym w testowaniu, trudno jest objąć duże
zbiory podobnych danych, dlatego lepiej
skupić się na indywidualnych danych
poprzez zastosowanie wykresów kontrolnych typu XmR, X-bar-S, Z i u-chart,
które są lepsze od X-bar-R, ponieważ ten

ostatni operuje na podgrupach o stałych
rozmiarach i może nie mieć odpowiednio
dokładnie dopasowanych granic kontrolnych.
Pozostałe postulaty to: stosowanie atrybutów/pomiarów pochodzących nie tylko od produktu (np. szybkość defektów
(ang. bug rate)), ale również od procesu
(np. efektywność przeglądu (ang. review
efficiency)), położenie nacisku na stabilność, gdzie rozmiary danych wcale nie
muszą być duże, wzięcie pod uwagę
czynnika ludzkiego poprzez odpowiednie
szkolenia z usprawnień procesów.
Z kolei [CDM03] zauważa, że procesy testowe mogą mieć przebieg wykładniczy
(np. pokrycie kodu (ang. code coverage), czy liczbę pozostałych błędów (ang.
number of remaining errors) i proponuje
podejście logarytmiczne w ich analizie,
co powoduje lepsze jej przystawanie do
narzędzi tradycyjnej statystycznej kontroli procesów.
W [BaBo] używa się wykresów kontrolnych typu XmR i X-bar-S dla odstępu od
średniej równej ±3σ. Jednocześnie nie
zaleca się używania XmR dla odstępów

Przykładowo model TMMi jest stosowany głównie w zakresie pierwszych trzech
poziomów dojrzałości w przedsiębiorstwach zajmujących się testowaniem
oprogramowania, a tytułowe zagadnienia
związane z optymalizacją procesów są
zawarte w piątym, najwyższym poziomie,
dlatego artykuł opisuje tylko podstawowe
narzędzia i metody statystycznej kontroli
procesów.
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Susanne Furman jest inżynierem użyteczności w Amerykańskim Departamencie Zdrowia. Ma tytuł doktora w dziedzinie
Stosowania Psychologii Doświadczalnej
Czynników Ludzkich (ang. Applied Experimental Psychology Human Factors)
oraz lata doświadczenia w projektowaniu interfejsów użytkownika.

Wprowadzenie
Istnieją pewne dowody sugerujące, że
użytkownicy sieci WWW stają się coraz
bardziej sceptyczni odnośnie informacji,
jakie znajdują online. Wiele stron sieci
zawiera nieprawidłowe lub mylące informacje (Fogg, 1999) [1] a niektóre są
zwyczajnymi głupimi żartami. W wyniku
tego, projektanci mierzą się z wzrastającą presją poprawiania wiarygodności
swoich stron WWW.
Zgodnie z dictionary.com, wiarygodność
jest zdefiniowana jako poziom realistyczności i miarodajności. Tseng & Fogg
(1999) odkryli, że w ich badaniach realistyczność [Od redakcji: stopień zaufania
do danej treści] jest dobrym synonimem
wiarygodności [2].
Literatura akademicka dotycząca wiarygodności datuje się od lat 50-tych i wiąże
się z obszarem psychologii i komunikacji.
Naukowcy skłonni są przyjąć, że wiarygodność jest postrzeganą jakością i ma
dwa kluczowe komponenty: zaufanie
(ang. trustworthiness) i doświadczenie
(ekspertyza) (ang. expertise).

Autor: Susanne Furman

Czynniki
zaufanie

wpływające

na

Podświadome osądy wynikają po prostu
z estetyki – i zachodzi to przed jakimkolwiek czytaniem czy innymi procesami
poznawczymi. Pierwsze sygnały związane z wiarygodnością są postrzegane bardzo szybko. Oceny wiarygodności strony,
informacji i ogólnej zawartości są kwestią
krytyczną dla tych, którzy prezentują informacje lub sprzedają produkty online.
Jeśli strona WWW nie jest postrzegana
jako wiarygodna, nie będzie ona używana.
Hovland i Weiss (1951) byli pierwszymi
badaczami, których celem było zdobycie
dowodów, że stopień zaufania do przekazu zależy silnie od jego źródła [3]. Pokazali oni, że ta sama zawartość przed-

stawiona przez dwa różne źródła (np.
znanego eksperta vs jednego z tych o
bardziej wątpliwej naturze), była postrzegana na różnych krańcach kontinuum
wiarygodności. Whitehead (1968) jako
czynniki wpływające na wiarygodność
zidentyfikował: doświadczenie, dynamikę i stopień zaufania [4]. W komunikacji
odbywającej się przez WWW, najbliższe
związki z dynamiką mają czynniki takie
jak projekt i estetyka.
Fogg (2001) zaprojektował kwestionariusz mający zebrać dane dotyczące postrzegania wiarygodności przez użytkowników [5]. Mogli oni określić kluczowe
czynniki wpływające na wiarygodność.
Czynniki te obejmują: wiek, płeć, kraj pochodzenia, wykształcenie oraz poziom
dochodu.
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Czynniki wpływające na wiarygodność:
• Młodszych respondentów (wiek < 27.9
lat) drażniły strony mające błędy literowe
i zepsute linki.
• Mężczyźni ogólnie przypisywali wiarygodności niższe oceny.
• Respondenci, którzy ukończyli szkoły
wyższe, w porównaniu z tymi bez wykształcenia akademickiego, wyżej ocenili
wiarygodność stron, które przekazywały
cechy (wskaźniki) poziomu zaufania (np.
strona jest linkowana przez użytkownika
określającego ją jako godną zaufania,
strona deklaruje swoją politykę odnośnie
zawartości, czy reprezentuje organizację
non-profit).
• Porównując do najmniej zamożnych
respondentów (np. dochód < 20 000 $),
najzamożniejsi (dochodów > 60 000 $)
wyżej ocenili wiarygodność stron używających „dopasowania” (ang. tailoring) (np.
strona wymaga od użytkownika rejestracji lub logowania się, strona rozpoznaje
użytkownika, który już ją odwiedził).
Prawie 75% respondentów określiło, że
dokonywali ocen wiarygodności raczej
w oparciu o prezentację zawartości, niż
ocenę autorytetu zawartości lub twórcy,
stopnia zaufania, reputacji czy doświadczenia. Branża reklamowa dobrze dowiodła, że to, jak produkt jest zaprezentowany wizualnie, wpływa na sprzedaż
(Vanden, Bergh & Katz, 1999) [6].
Robins i Holmes (2008) zbadali potencjalne powiązanie pomiędzy koncepcjami estetyki i wiarygodności [7]. Ich
badania skupiały się na tym, jak użytkownicy postrzegają dwa typy (np. niski
vs. wysoki) stosowania estetyki w danym
scenariuszu. Stosowanie niskiej estetyki
jest wtedy, gdy zawartość jest po prostu
umieszczona na stronie WWW bez profesjonalnego projektu graficznego. Mogą
być pewne prymitywnie zaimplementowane elementy i układ strony. Stosowanie wysokiej estetyki prezentuje profesjonalny look & feel. Do budowania marki
i koncepcji oraz ulepszenia komunikacji
wykorzystywany jest kolor i grafika. Ogólnie, wyniki były spójne z hipotezami, że
stosowanie wysokiej estetyki powoduje
wysoką ocenę wiarygodności.
Klika studiów wykazało, że kryteria używane w ocenie informacji na stronach
WWW są podobne do tych, stosowanych
w środowisku drukarskim (Brandt, 1996;
McMurdo, 1998) [8, 9]. Czcionki również mogą być postrzegane jako część
elementów projektowych strony WWW i

często decydują o stworzeniu pierwszego wrażenia. Większość badań empirycznych skupia się na czcionce i czytelności
czy stabilności, lecz nie na postrzeganej
„osobowości” czcionek (Shaikh, 2006)
[10].
W roku 2002, Laboratorium Technologii
w Stanford przeanalizowało komentarze
od 2 440 użytkowników Internetu dotyczące czynników, które promują wiarygodność strony WWW. Prawie połowa z
nich (46%) opierała wiarygodność strony
na atrakcyjności ogólnego projektu wizualnego. Projekt wizualny obejmował:
układ strony, typografię, rozmiar czcionki
i schemat kolorystyczny.
Badania wykazały że krój pisma (np.
czcionka) wybrana dla strony WWW
przekazuje nastrój, postawę i ton; i może
wpływać na postrzeganie wiarygodności
firmy. Shaikh (2006) badał “osobowość”
czcionek za pomocą online’owej ankiety [10]. Użytkownicy przypisywali cechy
charakterologiczne czcionkom. Czcionki
serif (np. Times New Roman, Cambria,
Georgia, etc) i sans serif (np. Arial, Verdana, Calibri) były postrzegane jako bardziej stabilne, praktyczne, dojrzałe i formalne. Czcionki Script/Funny (np. Rage
Italic, Gigi, Comic Sans, etc) oceniono
wysoko jako młodzieżowe, przyczynowe;
czcionki atrakcyjne i nowoczesne (np.
Impact, Rockwell Extra Bold i Agency
FB) oraz te o stałej szerokości znaków
(np. Consolas i Courier New) nie były
widziane jako szczególnie wartościowe
w żadnym zastosowaniu.
Shaikh (2007) manipulował czcionkami
na stronie WWW i prezentował je albo w
neutralnym, albo w nieodpowiednim kroju pisma [11]. „Prawidłowość” kroju pisma

była określona przez autora w poprzednim studium przy wykorzystaniu metodologii porównywania parami. Prawidłowość była skategoryzowana jako wysoka
(np. Calibri), neutralna (np. Courier New)
lub niska (np. Curlz). Strony prezentowane w neutralnym lub nieodpowiednim
kroju pisma dały w wyniku niższe oceny
zaufania, profesjonalizmu i wiarygodności. Nawet krój pisma odbierany jako
neutralny powodował zmniejszenie zaufania, profesjonalizmu i wiarygodności

Rola płci i
wiarygodności

postrzeganej

Wyniki badań odnośnie wiarygodności
– jako że są związane z różnicami płci
pomiędzy kobietami a mężczyznami –
nie są spójne. Burkhart (1989) odkrył, że
kobiety były odbierane jako lepsze autorki, bardziej dokładne, bardziej godne
zaufania i inteligentniejsze, niż ich męscy
odpowiednich [12]. Noel & Allen (1976)
wykazali jednak, że uczestnicy niżej ocenili jakość artykułów napisanych przez
kobiety i ocenili mężczyzn jako lepszych
ekspertów, ale mniej godnych zaufania
[13].
Wiele badań nad źródłami wiarygodności skupiało się na charakterystykach
komunikatorów i czynnikach powodujących, że odbiorcy są bardziej, lub mniej,
otwarci na komunikator wiadomości. Badania wykazały, że ekspertyza, zaufanie,
kompozycja, dynamizm i towarzyskość
stanowią ważne charakterystyki przekonujących mówców (Gass & Seiter, 1999)
[14].
Jako źródła wiarygodności postrzega się
również pewne czynniki specyficzne dla
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odbiorców, takie jak: zaangażowanie w
temat, lubienie źródła, podobieństwo ze
źródłem i atrakcyjność fizyczna (O’Keefe, 1990) [15]. Płeć może być widziana
zarówno jako cecha fizyczna, jak i wskaźnik podobieństwa/odmienności.
Tseng & Fogg (1999) zauważyli, że przypuszczalna wiarygodność opiera się na
założeniach i stereotypach, które mogą
być związane z płcią prezentera [2]. Sweger (2000) wskazuje, że autor informacji
jest oceniany jako potencjalny cel atrybutów wiarygodności [16]. Te badania
sugerują, że znaczącym czynnikiem w
ocenie wiarygodności prezentera strony
WWW może być płeć autora strony.

16

Płeć autora może być trudna do określenia w komunikowaniu się za pomocą komputera z powodu ograniczonych
sygnałów społecznych i anonimowości,
jaką dostarcza. Model identyfikacji społecznej dezindywidualizacji (Spears &
Lea, 1992) wskazuje, że identyfikacja w
grupie staje się bardziej istotna, bo redukują się sygnały towarzyskie [17]. Płeć
może służyć jako znaczący wskaźnik dla
użytkowników, który sygnalizuje przynależność do wspólnej grupy i promuje zachowanie zgodne z tą identyfikacją.
Pytania zaproponowane w badaniach
Flanagin i Metzger (2003) obejmują [18]:
• Czy męscy i żeńscy użytkownicy WWW
różnie oceniają wiarygodność informacji
na stronach?
• Czy użytkownicy WWW inaczej oceniają wiarygodność informacji na stronach
WWW kobiet i mężczyzn?
• Czy płeć źródła informacji oddziałuje na
płeć odbiorcy informacji, tak że ma wpływ
na postrzeganą wiarygodność informacji
na stronach WWW?
Wyniki sugerują, że podczas badania
pomiarów postrzeganej wiarygodności
stron WWW płeć to istotny czynnik. W
ogólności, studium pokazuje, że różnice
płci są tak samo znaczące w sieci, jak i
w innych obszarach. Mężczyźni ocenili
znacznie wyżej wiarygodność przekazu
oraz wiarygodność strony, niż kobiety np.
mężczyźni byli bardziej pobłażliwi w swoich ocenach wiarygodności, niż kobiety.
Kobiety oceniały strony kobiet i przekaz
na tych stronach w sposób mniej faworyzujący; mężczyźni oceniali strony kobiet
i przekaz na tych stronach bardziej faworyzujący.
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Podsumowanie

ści, reputacji czy doświadczenia autora.
Stosowanie estetyki, włączając w czcionki, przekazuje nastrój czcionki, charakter
i ton, ale i wpływa na postrzeganie wiarygodności firmy. Na wiarygodność mają
wpływ czynniki odbiorców, w tym płeć,
charakterystyki komunikatorów i wskaźniki podobieństwa/odmienności. Projektanci muszą zmierzyć się ze wzrastającą
presją poprawiania wiarygodności stron
WWW.

Istnieją pewne dowody wskazujące na
to, że użytkownicy stron WWW stają się
bardziej sceptyczni odnośnie informacji
dostępnych online. Pierwsze sygnały dotyczące wiarygodności są postrzegane
bardzo szybko i są krytyczne dla dalszego używania danej strony. Wielu użytkowników opiera wiarygodność raczej
na prezentacji zawartości, niż ocenie tej
zawartości, czy autorytetu, wiarygodno-
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Mike Cohn uczestniczy w zwinnych projektach od 1995 roku. Pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju w czterech różnych
firmach, które z powodzeniem zastosowały zwinne koncepcje i strategie. Jako
konsultant pracował w środowiskach od
przemysłu lotniczego i bankowości, do
rozwoju gier wideo.
Jego różnorodne, praktyczne doświadczenie dało mu perspektywy niezbędne
do zrozumienia rzeczywistostych sytuacji, które możesz napotkać.

Wprowadzenie
Od momentu publikacji Kenta Becka pt.
„Extreme Programming Explained” podejście agile stało się niesamowicie popularne. Procesy agile pozwalają zmieniać wymagania w trakcie całego cyklu
wytwórczego i wymuszają współpracę
pomiędzy developerami a użytkownikami oferując pierwsze namacalne produkty na wczesnych etapach projektu.

Podczas trwania sprintu zespół podąża
za planem dzięki codziennym, krótkim
spotkaniom. Jako efekt sprintu powstaje użyteczny dodatek funkcjonalny do
finalnego produktu. Scrum sprawdza się
idealnie w projektach z szybko zmiennymi wymaganiami takimi jak projekty
Web czy wdrożenia dla nowych, nieistniejących rynków i biznesów.

„Agile Manifesto” wprowadza wspólne
wartości dla takich praktyk: stawia ludzi
i ich wzajemne interakcje ponad procedury i narzędzia, działające oprogramowanie nad wyczerpującą dokumentację,
współpracę z klientem nad negocjację
umów, reagowanie na zmiany nad realizowanie planu. Typowe praktyki zaliczane do agile to Extreme Programming (XP), Lean Development, Crystal
i Scrum.

W ostatnich czterech latach wraz z
współpracownikami
wprowadziliśmy
Scrum do siedmiu organizacji w czterech stanach. Niektóre z nich były niezwykle złożone i wymagały współpracy
w ramach rozporoszonych geograficzne
zespołów. Inne były dość proste a praca
mogła ograniczyć się do małego zespołu znajdującego się w jednym biurze.
Jednakże, nawet małe projekty dotykały
wielu departamentów lub jednostek organizacyjnych. W takim wypadku niepowodzenie przy próbie wprowadzenia
zmian w procesach wytwórczych może
odbić się negatywnie na produktach
projektu.

W Scrum projekt posuwa się seriami
jednomiesięcznych iteracji zwanymi
sprintami. Zespoły programistyczne
spotykają się z klientem lub właścicielem biznesowym przed rozpoczęciem
każdego sprintu, aby spriorytetyzować
zakres wykonywanej pracy i wybrać zadania, które zespół jest w stanie wykonać w trakcie najbliższego sprintu.

Metodą prób i błędów odkryliśmy kilka
podejść, które pozwalają na skuteczne
wprowadzenie procesów w organizacji.
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Programiści
Większość programistów przyjmuje
proponowane wprowadzenie podejścia
agile z odpowiednią mieszanką sceptycyzmu, entuzjazmu i ostrożnego optymizmu. Jednak mała grupa deweloperów
reaguje odporne na zmiany albo kupuje
ideę bez wystarczającej przezorności.
Każda z tych skrajnych reakcji może powodować problemy.

Odporność
W ogólności procesy agile cenią produkcję kodu bardziej niż procesy z nastawieniem planowym. W procesach
planowych programiści często traktują
modele UML i inne nie kodowe jednostki, jako artefakty najlepszej jakości. W
podejściu agile istnieją one tylko, jako
uzupełnienie czynności programistycznych.
Podczas wprowadzania Scrum do różnych zespołów programistycznych zawsze znajdywaliśmy programistów,
którzy uwielbiali produkcję nie kodowych artefaktów dużo bardziej niż byli
skłonni przyznać. Odnotowaliśmy także
programistów mierzących swój wkład
do projektu ilością spotkań, w których
uczestniczą. Ludzie ci wykraczają poza
„paraliż analizy” i aktywnie poszukują
okazji do dodania sformalizowanych zadań do procesów agile. Na przykład jeden programista, stworzył formalny typu
dokumentu i próbował zmusić kolegów
do generowania dokumentu setki razy,
gdy tymczasem rzeczywista potrzeba
wymagała tylko kilku.
Najlepszym sposobem na takie przypadki jest nie interweniować. Inni członkowie zespołu szybko ocenią negatywnie rzeczywistą wartość takiego wkładu
i nie zaadoptują takich metod, jeśli nie
będą one zwiększały efektywności całego procesu.

Micro management
(negatywny styl zarządzania, gdzie kierownicy wysokiego szczebla zbytnio
kontrolują szczegóły)
Zaskakująco duża grupa developerów
odbiera agile, jako próbę zarządzania w
stylu micro management. Ponieważ metodyki Scrum i XP przyspieszają cykle
projektowe developerzy mają kontakt ze

swoimi managerami częściej, ale krócej.
W tradycyjnym podejściu manager mógł
nie rozmawiać z którymś z deweloperów przez tydzień. W agile wymogiem
jest codzienna rozmowa. Developerzy,
którzy odbierają proces agile, jako micro management mają tendencję do
postrzegania ich interakcji z kierownikami, jako rozmowę o przekroczonych
terminach. Aby zapobiec temu problemowi kierownicy projektów powinni jasno okazywać swe oddanie w usuwanie
przeszkód jak najszybciej to możliwe i
nie ganić zbytnio, jeśli zadanie zajmuje
zbyt dużo czasu. Kierownicy oczywiście
mogą być zaskoczeni, lecz nie powinni
dokonywać pochopnych osądów, kiedy
zadanie zajmuje więcej czasu niż początkowo sądzono.

Scrum polegała na definiowaniu następujących typów sprintów:

Przejście z ciężkiego procesu

Rozproszony development

W podejściu niektórych z programistów
zaobserwowaliśmy preferencję dla procesów sterowanych planem, gdyż zdawało im się, że taki projekt lepiej wygląda w CV. Osobnicy tacy zwykle nie
posiadają ugruntowanych poglądów na
wartości, jakie wnoszą metody prowadzenia projektów i mogą być pod dużym
wpływem opinii i działań innych członków zespołu.

Zespoły używające agile dążą do podejmowania decyzji znacznie szybciej niż
zespoły działające planowo polegając
na częstej (i często nieformalnej) komunikacji.

Problem można złagodzić stosując stopniowe przechodzenie z ciężkich procesów do agile. W niektórych zespołach po
przejściu do Scrum pojawiają się oznaki
bezczynności z powodu braku codziennej kontroli wykresami Gantta.
Nasza pomoc zespołom w przejściu do

•
•
•
•
•

Prototypowanie
Zbieranie wymagań
Analiza i projektowanie
Implementacja
Stabilizacja

Następnie procowaliśmy nad definicją
artefaktów powstających w każdym z
typów sprintów. Użycie typów sprintów
wprowadza wystarczającą formalizację, aby zespół mógł lepiej odnaleźć
się w trakcie rozwoju projektu. W miarę
przyzwyczajania się do nieformalności
podejścia agile zespoły porzucały wprowadzone tymczasowo pojęcie typów
sprintów.

Niepowodzenie przy próbie użycia agile
w projekcie mającym lokalizacje odległe o 2000 mil nauczyło nas, że organizacje powinny wstrzymać rozproszony
geograficznie development, co najmniej
przez pierwsze dwa lub trzy miesiące
po wprowadzeniu agile. Firmy w trakcie
fuzji, które to zazwyczaj wyzwalają projekty rozproszone muszą najpierw rozwiązać polityczne i kulturalne problemy
zanim developerzy przystąpią do pracy
w rygorach agile.
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Jeśli natomiast nie można przesunąć
prac należy zebrać zespoły, a przynajmniej ich znaczące części w jednym
miejscu na pierwszy tydzień lub dwa.
Takie rozwiązanie znacząco podnosi
prawdopodobieństwo sukcesu. Używaliśmy takiego podejścia i za każdym razem zdało egzamin.

Potrzeba top talentów
Zasada Barrego Bohema „użyj małej
ilości najlepszych ludzi” jest pryncypium
procesów agile. Oddzielają one zbędne
działania od projektu pozostawiając programistom więcej czasu na programowanie.
Chociaż różnica w produktywności pomiędzy najlepszym a najgorszym programistą może przekraczać udokumentowany wskaźnik 10: 1, produktywność
najbardziej liczy się, gdy programiści
pracują nad zadaniami najbardziej niezbędnymi dla projektu. Produktywność
natomiast nie ma aż takiego znaczenia,
gdy developerzy uwikłani sią w podrzędne znaczeniowo zadania.
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Jeśli zespół jest biegły w metodyce agile
i zmotywowany wtedy projekt postępuje
bardzo szybko. Wolniejsi współpracownicy albo zatrzymują cały zespół, albo
są odsuwani na bok przez ich bardziej
wydajnych współpracowników.

Nadgorliwe zespoły
Zdarzyło nam się kiedyś procować z
zespołem zbyt entuzjastycznie nastawionym do idei przejścia do XP. Zaraz
po rozpoczęciu projektu członkowie
rozpoczęli intensywnie dokumentować
wymagania pisząc historyjki użytkownika, planując interakcje i dobierając się w
pary do zadań programistycznych. Cały
zespół przeniósł się nawet do opuszczonego budynku lepiej przystosowanego
do XP. Niestety zrobili to tak szybko, ze
reszta organizacji nie miała pojęcia, co
zespół robi, co doprowadziło do licznych
problemów. Chociaż agile zapewnia lepszą produktywność, gdy już działa, produktywność może spaść podczas tranzycji tj. kiedy zespół uczy się nowych
technik. Nie przewidując tego spadku
podczas tranzycji zespół skazuje się na
podwojenie niezbędnego zaangażowania. Procesy Agile nie oznaczają podejmowania decyzji bez namysłu tak jak
zrobił to opisany nadgorliwy zespołu w

jego dążeniu do szybkości i zręczności.
Dla niego rekomendacja Becka „użyj
tylko tego, co potrzebujesz, dopiero
wtedy, gdy będziesz tego potrzebował”
oznaczało, że powinni oni myśleć tylko
z godzinnym wyprzedzeniem. Nie musieli ściśle przestrzegać dyscypliny XP
od samego początku. Zwracając zbytnią
uwagę na samo XP skazali się na potrzebę nieustannego hakowania.
Nadgorliwość spowodowała także podział zespołu na dwa obozy: członkowi
gorliwi i pozostali, którzy wiedzieli, że
decyzje zostały podjęte zbyt szybko i
często niewłaściwie. Tak jak żółw i zając
te dwa podzespoły prowadziły projekt
w inny sposób. Po nieuniknionej klęsce
projektu zajęło sporo czasu przekonanie
obu grup do kontynuacji agile, chociaż
co ciekawe okazało się, że „chłodna”
grupa była od początku przychylnie nastawiona do agile.

Testerzy
Pisanie kodu źródłowego jest podstawową czynnością w każdym procesie developerskim. Ale jest szczególnie ważne
w agile: „Kod jest jedynym artefaktem,
bez którego development nie może się
obejść”. Procesy agile nie muszą wyróżniać faz kodowania i testowania; raczej
kod tworzony w ramach sprintu powinien być testowany i debugowany podczas tego sprintu. Testerzy i programiści
w agile współpracują ściśle ze sobą już
na wczesnych etapach projektu. Dlatego też testerzy muszą być mocno zintegrowani z zespołem projektowym, w
którym uczestniczą. Początkowo testerzy nawet bardziej niż programiści
dążą do postrzegania agile, jako micro
management. Przed zaaprobowaniem
agile wielu testerów (szczególnie w organizacjach bez wyraźnie wyróżnionego zespołu testów) nie są obejmowani
należytą atencja przez ich managerów.
W projektach sterowanych planowo testowanie odbywa się bez wyraźnych
wskazań od kierownika projektu, więc
testerzy nie są przyzwyczajeni do skupiania na sobie uwagi tak mocno jak
ma to miejsce w agile. Wraz z programistami testerzy przekonują się z upływem czasu, ze agile nie oznacza micro
managementu. Często spotykaliśmy się
z testerami dążącymi do bycia programistami i używającymi sposobności do
podpatrywania programistów w trakcie
ich pracy. Mieliśmy także okazję spotkać testerów zgłaszających się dobro-

wolnie do pisania testów jednostkowych
dla programistów.
Szczególnie podczas najwcześniejszych iteracji powinno się zniechęcać
testerów do takich praktyk. Po pierwsze,
jeśli tester wie wystarczająco dużo, aby
programować i potrzebujesz kolejnego
programisty, wynajmij kolejnego testera. Po drugie, pisanie testów jednostkowych dla kogoś innego może skutkować
użytecznym testem, ale traci się zalety
podejścia white-box w pisaniu testów do
samodzielnie stworzonego kodu.

Kierownictwo wyższego szczebla
Kierownictwo wyższego szczebla często stwarza spore problemy w organizacjach, które chcą przejść do agile. Ich
obawy można zwykle podzielić na cztery
kategorie:
•
Jak możemy obiecać klientom
nowe funkcjonalności?
•
Jak będziemy śledzić postęp?
•
Jaki wpływ agile będzie miało
na inne grupy pracowników?
•
Kiedy projekt się skończy?
Menedżerowie, zwłaszcza na wyższych
poziomach, są niechętni porzucenia
uczucia kontroli, jaką dają wykresy Gantta i inne artefakty planowania. Podobnie
mogą być przyzwyczajeni do komfortu
posiadania obietnicy dostarczenia ściśle określonej ilości funkcjonalności w
określonym terminie, nawet, jeśli wiedzą, że zespół nie będzie w stanie tego
dokonać.

Zobowiązania wobec klientów
Menedżerowie, którzy obawiają się, że
proces agile będzie oznaczał brak możliwości podejmowania zobowiązań, co do
produktu końcowego muszą zrozumieć,
że każda stara metoda planowania projektu, która obiecywała termin dostawy,
koszty i funkcjonalności była bardzo
omylna lub przeszacowywana. W organizacjach z bogatą historią wpadek tradycyjnego podejścia do np. estymat jest
dość łatwo przekonać kierownictwo, że
agile jest warte wypróbowania. Jeśli zespół rozwoju oprogramowania ma dobre
wskaźniki dostarczeń na czas trzeba się
napracować, aby przekonać managerów do faktu, że agile może spowodować dostarczanie projektów szybciej lub
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przy użyciu mniejszej ilości zasobów.
Rysując klasyczny trójkąt koszt-czasfunkcjonalność zwykle przemawia do
kierownictwa, że takie obietnice są iluzją. Jeśli tylko managerowie zrozumieją, ze historyczne sukcesy były zwykle
kombinacją szczęścia lub przeszacowania wykazują żywe zainteresowanie
agile.

Śledzenie postępów
Procesy planowe są atrakcyjne dla kierowników, ponieważ jasno pokazują zaawansowanie projektu. Manager może
śledzić postęp, który skutkuje produkcją
dokumentów przez bezpośrednie zapytanie czy dokumenty te zostały już opracowane.
Jeśli Test Plan oprogramowania jest
weryfikowany manager może w pierwszym kroku zweryfikować czy taki plan
powstał. Drugi krok może polegać na
oszacowaniu kompletności dokumentu,
a trzeci podczas dokładnego zaznajomienia się z treścią.
Aby przekonać managerów, że agile zapewnia wystarczające mechanizmy śledzenia postępu zwykle tworzymy dwa
lub więcej modeli raportu statusowego
przedstawiającego dwu-cztero tygodniowe cykle. Typowo dla Scrum załączamy
kluczowe daty, ok dwóch paragrafów
opisujących status dostarczonej funkcjonalności, wykres porównujący postęp
z planem, kluczowe metryki (procent testów, ilość defektów) i listę ryzyk. Zwykle
spotykaliśmy się z akceptacją raportów
w takiej postaci.

Wpływ na inne grupy
Niektórzy wyżsi managerowie wyrażali
obawy, ze, chociaż agile może pozytywnie wpłynąć na zespół developerski to
może ujemnie odbić się na innych grupach pracowników. Te obawy stawały się
jeszcze dotkliwsze, gdy procesy innych
grup negatywnie odbijały się na pracy
zespołu developerskiego. Dla przykładu, zespół inżynierów oprogramowania
chciał przejść na Scrum, gdy tymczasem zespół produkt managerów dostarczający specyfikacje i wymagania wolał
pozostać przy podejściu waterfall. CEO
nie widział problemu w pozostawieniu
niespójności podejścia pomiędzy tymi
grupami. W rezultacie 2000-stronicowa

dokumentacja ze szczegółowymi wymaganiami trafiła do zespołu, który musiał
podzielić je i spriorytetyzować na miesięczne sprinty. Developerzy musieli
sami odgadnąć te priorytety. Kiedy jednak grupa developerów przyzwyczaiła
się do Scrum okazywało się, że implementują wymagania sznycie niż pisano
nowe.
Wyższe kierownictwo musi wiedzieć, że
wprowadzenie agile ma wpływ na inne
poza programistami grupy. Jeśli tego nie
zrozumie i zaakceptuje, większość starań spełznie na niczym.

Zakończenie projektu
Ostanią obawą jest niekończący się projekt. Większość z managerów chce, aby
budżet był zatwierdzony i projekt porusza się w jego ramie. Nie bardzo chcą
słyszeć o iteracjach powtarzających się
tak długo, jak klient będzie zadowolony
z efektów pracy.
Wprowadzenie budżetowanie i planowania strategicznego może rozwiać te
obawy. Dla przykładu, wyszacowaliśmy,
że pewien projekt komercyjny zajmie
dziewięć do 15 miesięcy. Dość duży rozjazd, gdyż nie byliśmy pewni, jaki zestaw
funkcjonalności ma zostać dostarczony.
Po pierwszych pracach wiedzieliśmy
jednak, że oczekiwania klienta uda się
zaspokoić w dziewięć miesięcy. Potem
przekonaliśmy kierownictwo do zabudżetowania zasobów na te 9 miesięcy z
opcja rewizji pod koniec tego okresu.

Kadry (HR)
Można sądzić, że kwestia agile nie będzie miała wpływu na kadry, ale nie jest
to prawdą. W projekcie, który przesiadał się na XP idea dwóch programistów
siedzących przy jednej klawiaturze i
monitorze wydawała się kadrom niezrozumiała i nieproduktywna. Ponieważ nie
powiedzieliśmy HR-om o zmianie podejścia do procesu wytwórczego zawczasu, znaleźliśmy się w trudnej pozycji
potrzeby tłumaczenia sensowności idei
programowania w parach.
Innym razem mała grupa programistów
poskarżyła się HR-om, że nie podoba im
się sposób prowadzenia projektu. Skargi wynikały z braku chęci do rozważenia
jakichkolwiek nowych sposobów pracy.
Programiści ci byli przyzwyczajeni do

procesów planowanych i cokolwiek innego wydawało im się czystym chaosem.
Było to w roku 1999, przed tym jak XP
stało się modnym słowem, przed stworzeniem Agile Alliance (2) i kiedy pomysł
Scrum dopiero zaczynał być przelewany
na papier.
Nauka jest taka, że HR muszą być powiadomione przed rozpoczęciem transformacji do agile. Musimy się także
liczyć, że każdy zgłoszą swoje obawy,
co do nieprecyzyjności produktów i dynamicznych celów w projektach agile.
Wiele z działów HR wymaga ścisłych
planów akcji, które to odnoszą się do
określonych produktów i wiążących dat,
które powodują rozwiązanie umowy z
pracownikiem, jeśli nie są spełnione.
Przyznajemy, jest to trudne, aby włożyć
zadania z iteracji XP lub sprintów Scrum
w deterministyczne plany akcji. Jednakże doświadczyliśmy tego, że gdy współpraca z HR odbywa się proaktywnie jesteśmy w stanie zdefiniować zadania i
deadline tak, aby ich poziom szczegółowości zaspokajał potrzeby zarówno HR
jak i pozwalał projektowi w pełni użyć
podejścia agile.

Podsumowanie
To jak proces agile zostanie wprowadzony do organizacji wpłynie znacząco na
korzyści wynikające z tych zmian. Każdy nowy proces ma szansę przekonać
niektórych spośród developerów, który
będą świadomi bycia pierwszymi. Z tego
samego powodu takie nowości będą
przeszkodą dla developerów sprzeciwiających się zmianie. Procesy agile
kontynuują swą ewolucję od 1999 roku
i należy pamiętać, że podejścia, które
sprawdziły się w jednych przypadkach
niekoniecznie muszą być odpowiednie
dla innych. Wynosząc doświadczenie z
wprowadzania podejścia obiektowego w
latach ‘80 i na początku ‘90 wnioskujemy, że pełne zrozumienie i akceptacja
agile nastąpi w przeciągu kilku kolejnych lat.
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O Autorze:

Od trzech lat pracuje w Play pełniąc obowiązki QA, obecnie na stanowisku st.
spec. do spraw testów IT.
Wśród zadań, które realizuje w środowisku złożonym z wielu zintegrowanych
systemów informatycznych, jest: planowanie i wykonywanie różnych rodzajów
testów (funkcjonalnych, integracyjnych,
wydajnościowych i innych), inżynieria
testów (w tym projektowanie i dewelopowanie narzędzi do testów regresyjnych),
obejmowanie kompleksową opieką QA
całych projektów a także opieka techniczna nad grupami testerów biznesowych
wykonujących testy UAT. Praktyczne doświadczenie wspiera certyfikatem ISTQB
Foundation Level.
Z wykształcenia jest filologiem klasycznym. Wiedzę techniczną zdobywał na
studiach podyplomowych i kursach, ale
określa siebie, jako samouka.

Autor: Michał Zemełka

Wprowadzenie
Zgłaszanie znalezionych błędów (lub ściślej: wykrytych awarii) jest tylko jednym
z licznych elementów niezwykle złożonego procesu składającego się na testowanie oprogramowania. Mimo to, ten
etap zasługuje na szczególną uwagę,
ponieważ nie jest wyłącznie wewnętrzną sprawą zespołu testowego, ale wiąże się również z interakcją na zewnątrz.
Oznacza to, że pewne rzeczy przestają
od nas zależeć – a przynajmniej do czasu, gdy dostaniemy informację zwrotną.
Dlatego niezwykle ważne jest, aby wychodzące od nas zgłoszenie błędu było
optymalne z punktu widzenia obsługującej je osoby (zazwyczaj programisty),
dzięki czemu czas od momentu napotkania awarii do jej usunięcia będzie

możliwie najkrótszy. Nawet jeśli czasem
w pojedynczym przypadku zdarzy się
tak, że „pójście na skróty” pozwoliłoby
zaoszczędzić trochę czasu, to nieunikniony w ujęciu statystycznym zysk rekompensuje incydentalne naddatki.
O sposobach na skuteczne zgłaszanie
błędów bardzo pouczająco pisze Rex
Black (prezes RBCS, Inc.; dyrektor, były
prezes, American Software Testing Qualifications Board; Governance Officer,
były prezes, International Software Testing Qualifications Board).
Część artykułu pt. „The Bug Reporting
Processes” poświęcił on na opis procesu efektywnego raportowania błędów
stosowany w jego własnych projektach.
Poniżej znajduje się tłumaczenie właśnie tego fragmentu.
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Proces zgłaszania błędów (Rex
Black)
W jaki sposób pisać możliwie najlepsze
raporty o błędach? Poniżej przedstawiam proces zgłaszania błędów używany w moich projektach.

Bądź systematyczny

Prawidłowe zgłaszanie błędów zaczyna
się od porządnego, zorganizowanego testowania. Testowanie może być ręczne
lub automatyczne, według scenariusza
lub eksploracyjne, ale musi być czymś
innym niż tylko atakowaniem produktu
na ślepo w celu uszkodzenia go. Niechlujne testowanie skutkuje niechlujnymi raportami błędów.

Powtarzaj

Błędy prawie zawsze nas zaskakują.
Gdybyśmy mogli przewidzieć, gdzie
znajdziemy błąd, to nie mielibyśmy potrzeby testowania produktu. Reprodukowanie problemu pogłębia zrozumienie
sytuacji i pozwala stworzyć klarowny
zestaw kroków potrzebnych do odtworzenia błędu. Jako ogólną zasadę lubię
przyjmować trzy próby.
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Oczywiście niektóre błędy występują
incydentalnie. W takim przypadku również sporządzam raport, ale zaznaczam
incydentalność, np. „Ta awaria wystąpiła w dwóch przypadkach na trzy.” Ma to
istotne znaczenie dla kwestii problemów
z odtworzeniem błędu, do czego wrócę
później.

Izoluj

Wiele czynników może mieć wpływ na
zachowanie programów, a niektóre z
tych czynników wpływają na błędy. Często sposób, w jaki zmiana zachodząca
w środowisku testowym wpływa na manifestację błędu, jest znaczący. Jeśli będziesz modyfikować kluczowe zmienne
(po jednej na raz!), w celu wywołania
zmiany w sposobie manifestacji błędu,
raport stanie się bardziej wnikliwy.
Wyizolowanie błędu nie jest łatwe; w
pewnym sensie musisz rozumieć, jak
działa testowany system i myśleć o
swoich testach jeszcze przed ich wykonaniem. Trzeba jednak uważać, aby nie
wyruszyć w podróż do krainy debugowania (więcej o tym później) albo poświęcać nieadekwatne ilości czasu na błahe
problemy. Jakkolwiek, dobre izolowanie
błędów buduje wiarygodność testera,
a programiście daje punkt zaczepienia
przy szukaniu źródła problemu.

Uogólniaj

Często efekt awarii, który obserwujemy
po odkryciu błędu, nie jest najbardziej
ogólnym ujęciem problemu. Przykładowo raz miałem taką sytuację, że program nie importował pewnego arkusza z
pliku Excela. Kiedy pogrzebałem trochę
głębiej, odkryłem, że nie mogę zaimportować żadnego arkusza z jakiegokolwiek pliku Excela, jeżeli nazwa arkusza
zawiera nawiasy.
Ważne jest, aby w poszukiwaniu ogólnego przypadku nie generalizować do
granic absurdu. Wszak nie wszystkie
awarie programu muszą być skutkiem
tego samego błędu. Niemniej jednak,
próby znalezienia ogólnej reguły pogłębiają zrozumienie problemu i ułatwiają
przekonanie deweloperów i menedżerów, że dany problem nie jest odosobnionym przypadkiem.

Porównuj

Testy często pokrywają ten sam obszar zarówno wtedy, gdy tester ponownie wykonuje te same testy na nowszej wersji
oprogramowania, jak i kiedy przeprowadza testy obejmujące podobne warunki.
Po „połączeniu kropek” wyniki te mogą
dostarczyć ważnych wskazówek dla
programisty. Czy awaria jest krokiem
wstecz? Czy ta sama funkcja działa w
innych miejscach produktu? Wprawdzie
tego rodzaju badanie nie zawsze jest
możliwe - np. gdy na poprzedniej wersji test nie został wykonany - ale jednak
zaoszczędzisz deweloperom mnóstwo
czasu, jeśli uda ci się znaleźć tego rodzaju informacje.

Podsumuj

Na tym etapie procesu prawdopodobnie
rozumiemy awarię wystarczająco do-

brze, aby odpowiedzieć na ważne pytanie: „W jaki sposób ten problem dotyczy
klientów?” Tłumacząc to na język menedżerów: „Dlaczego mam tracić czas na
słuchanie relacji o tym błędzie?” Wspomniałem mowę menedżerów, ponieważ
w podsumowaniach zgłoszeń błędów
chcemy zakomunikować im w jednym
(z wielu powodów) zdaniu istotę i wagę
znalezionego problemu. Takie podsumowanie jest bezcenne, gdy przychodzi
pora na ustalenie błędom priorytetów.
Ponadto dodaje do raportu „uchwyt”
(ang. handle, pojęcie programistyczne
- przyp. tłum.) lub nazwę dla deweloperów. „Hej, czy już naprawiłeś problem ze
zmianą czcionki?” - takie pytanie, które
możesz zadać programiście, powie mu
znacznie więcej niż: „Jak idą prace nad
błędem nr 1716?” Napisanie dobrego
podsumowania jest trudniejsze niż się
wydaje. Kiedyś Thomas Jefferson skwitował długi list stwierdzeniem: „Chciałem napisać krótszy, ale nie miałem czasu”. Poświęć czas na napisanie dobrego
podsumowania, bo jest to najważniejsze
zdanie w zgłoszeniu błędu.

Skondensuj

Kontynuując wątek pisania krótszego
listu, jak to się ma do eliminacji niepotrzebnych słów z naszych raportów o
błędach? Czytałem kiedyś zgłoszenie
błędu nie mającego nic wspólnego z
grami wideo, w którym testerowi zdarzyło się wspomnieć, że właśnie osiągnął
wysoki wynik w Tetrisie. Czy mnie to obchodzi? Nie. Czy potrzebuję tracić czas
na czytanie o tym? Nie. Czy tester, który
napisał ten raport, chciał zwrócić moją
szczególną uwagę na swoje kolejne raporty? Nie. Najlepsze zgłoszenia błędów
nie są ani enigmatycznymi komentarzami, ani smętnymi, niekończącymi się,
pozbawionymi sensu epistołami. Uży-
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waj tylko tych słów, które są potrzebne
i podawaj tylko kroki i informacje, które
rzeczywiście odnoszą się do zgłaszanego błędu.

Unikaj dwuznaczności

Unikanie dwuznaczności polega na usunięciu niejasnych lub błędnych sformułowań, które mogą sprawić, że czytelnik
będzie się zastanawiał, co miałeś na
myśli, np. mogłem uniknąć błędu dwuznaczności w tym akapicie, używając
alternatywnie wyrażenia „wyrażaj się
jasno” zamiast „dwuznaczności”. Dobra,
żarty na bok, idea jest taka, żeby raport
o błędzie prowadził dewelopera do błędu
za rączkę. Przejrzystość jest kluczem.

Wyważaj

Jako posłańcy złych wiadomości, musimy redagować zgłoszenia błędów w
sposób wyważony i bezstronny. Atakowanie programisty, wytykanie podstawowych błędów w kodzie, czy to
humorystycznie, czy sarkastycznie dla
uwydatnienia, zasadniczo przynosi odwrotny skutek. Nasze słowa i ich implikacje powinny być wyważone i rzetelne,
a nasze raporty o błędach ograniczone
do opisu stanu faktycznego, bez przesady i przypuszczeń.
Jak zauważył również Cem Kaner (inny
znakomity praktyk i teoretyk - przyp.
tłum.), nigdy nie wiesz, kto będzie czytać twoje raporty o błędach - może sąd?
- zatem, aby uniknąć niepotrzebnego
występu w roli świadka oskarżenia swojego pracodawcy, należy pisać dokładnie tylko to, o co chodzi.

Przeglądaj

Jak wspomniałem wcześniej, zgłoszenie
błędu jest dokumentem technicznym.
Jedną z rzeczy, jakich nauczyliśmy się
przy zapewnianiu jakości, jest to, że
przeglądy, inspekcje, pisanie instrukcji i tym podobne rzeczy są potężnymi
narzędziami do wczesnego wykrywania
defektów. To samo dotyczy raportów o
błędach. Zanim odrzucisz ten krok jako
zbyt czasochłonną albo niepotrzebną
przeszkodę na drodze do jak najszybszego tworzenia zgłoszeń o błędach,
weź pod uwagę mitręgę i frustrację,
które mogą się pojawić gdy programista
traci czas starając się odtworzyć błąd,
który ostatecznie okazuje się dotyczyć
wykonania testu lub gdy nie może pojąć o co właściwie chodzi w zgłoszeniu,
więc zwraca go ze statusem „nie udało
się powtórzyć”.

Ktoś mógłby powiedzieć, że przedstawiona wyżej postać procesu jest modelem wyidealizowanym, rzadko dającym
się w pełni realizować w „warunkach
bojowych”. To nieprawda. Jasne jest,
że nie zawsze skrupulatnie przejdziemy przez wszystkie wymienione punkty.
Często nawał pracy zmusza do pobieżnego traktowania niektórych mniej istotnych w danej sytuacji zaleceń. Niemniej
zawsze warto mieć je wszystkie w tyle
głowy, a lepiej nawet przed oczami. Dlatego na końcu zamieszczamy gotową
do wydrukowania i przylepienia gdzieś
w okolicy monitora checklistę, która syntetyzuje prezentowane powyżej wytyczne. Tymczasem zapraszam do lektury
fikcyjnego studium przypadku, obrazującego zastosowanie porad Rexa Blacka
w praktyce.

Case study
Tester weryfikował proces sprzedaży w
rozbudowanej aplikacji webowej Abece. Po kroku polegającym na podaniu
danych osobowych aplikacja się „wysypała” z niewiele mówiącym błędem.
Zgłoszenie problemu mogłoby wyglądać (i zaskakująco często wygląda!) na
przykład tak (przykład nieco uproszczony dla wyrazistości - zwykle mamy do
czynienia z szablonem/formularzem,
który zawiera więcej pól wymuszających
wypełnienie):
Tytuł: Problem z aplikacją ABECE
Opis: Proces sprzedaży nie działa!!!
I tyle. Żadnych zrzutów obrazujących
problem, żadnych informacji dotyczących odtworzenia błędu, takich jak
wskazanie miejsca wystąpienia problemu, użytych danych, roli użytkownika
testującego (jak np. sprzedawca, supersprzedawca, czy koordynator), itp.
Dodatkowo zastosowano zbyteczne
wersaliki w tytule i wykrzykniki w opisie,
które co najwyżej mogą niepotrzebnie
podnieść ciśnienie odbiorcy zgłoszenia
- wszak nikt nie lubi, jak się na niego
krzyczy. W efekcie taki raport jest niemal bezużyteczny i albo zostanie zignorowany, abo zwrócony z prośbą o więcej
szczegółów. A czas płynie...
Szczęśliwie tester był wykwalifikowanym specjalistą, stosującym w swojej
pracy dobre praktyki zgłaszania błędów.
Zobaczmy, jaki efekt mógł wystąpić w
tym przypadku, dzięki zastosowaniu
procedury Rexa Blacka.

Bądź systematyczny

Tester podszedł metodycznie do sprawy. Miał zanotowane wszystkie dane,
jakich użył podczas testu oraz był w
pełni świadomy ścieżki procesu, jaką
realizował. Dodatkowo, gdy pojawił się
błąd, zrobił zrzut ekranu wyraźnie ilustrujący sytuację, zaś plikowi, w którym
go zapisał, nadał mówiącą nazwę. Niezależnie od tego, tester skopiował także
treść komunikatu, który się pojawił (jeśli
programista będzie przeszukiwał logi, to
nie będzie musiał przepisywać danych
ze zrzutu).

Powtarzaj

Test został wykonany ponownie, z użyciem - w miarę możliwości - tych samych danych. Ponadto tester poprosił
swojego kolegę o niezależne wykonanie
tego samego scenariusza oraz upewnił
się, że na środowisku testowym nie są
w tym czasie prowadzone żadne prace.
Dopiero wówczas zyskał pewność, że
wystąpienie błędu nie było incydentalne.
Swoje wysiłki uwzględnił w opisie zgłoszenia (programista widząc świadectwo
trudu testera i mając świadomość wykonanych sprawdzeń zyska pewność, że
błąd jest gdzieś po stronie aplikacji a nie
jest „winą” wykonującego test).

Izoluj

Test został jeszcze kilkakrotnie powtórzony z użyciem różnych danych. To
pozwoliło wysnuć przypuszczenie, że
błędu można uniknąć podając pesel
właściwy dla osoby urodzonej w roku
2000 lub późniejszym.

Uogólniaj

Po tym tester wpadł na pomysł sprawdzenia innych procesów (/wariantów
procesu), w których też wymagano podania peselu. Dzięki temu zauważył,
że identyczna sytuacja występuje we
wszystkich tych procesach, w których
kolejnym po wprowadzeniu danych osobowych etapem jest weryfikacja kredytowa klienta, wykonywana w systemie
zewnętrznym.

Porównuj

Tester przypomniał sobie, że poprzedniego dnia wykonywał nieco inny scenariusz testowy, którego jednak pierwsze
kroki pokrywały się z obecnie wykonywanymi i pomimo tego wówczas udało
się przejść dalej. Postanowił umieścić
tę informację w opisie zgłoszenia. Tym
bardziej, że - zgodnie z jego wiedzą pomiędzy wykonaniem obu tych scenariuszy w testowanej aplikacji nie zaszły
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żadne zmiany.

Podsumuj

Korzystając ze zdobytej wiedzy tester
ujął w słowa kwintesencję problemu:
„Blokada sprzedaży na etapie weryfikacji kredytowej dla peseli sprzed roku
2000”.
Tak skondensowanego a jednocześnie
precyzyjnego opisu nasz tester lubi używać, jako tytułu zgłoszenia.

Skondensuj

Rozbudowywany w trakcie kolejnych
analiz opis zgłoszenia nadmiernie
spuchł od, jak się później okazało, nieistotnych informacji. Na tym etapie nie
ma potrzeby pozostawiać w nim przykładowo wyliczenia wszystkich procesów,
czy podprocesów, dla których wykonano
warianty testu, skoro wiadomo, że problem związany jest z samym punktem
styku z systemem weryfikacji kredytowej.

Unikaj dwuznaczności
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Klient jest dość pojemnym pojęciem. Na
tym etapie tester zauważył, że w swoim
zgłoszeniu mimo użycia kilku wyróżników (nowy, pełnoletni) nie zaznaczył, że
problem dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych (biznesowi zamiast peselu podają nip i regon), więc skwapliwie
to naprawił. Dzięki wyraźnemu podkreśleniu tego faktu programista nie musi
sprawdzać, czy przypadkiem coś złego
analogicznie nie dzieje się również dla
klientów biznesowych, bo wie, że tester
już to sprawdził.

Wyważaj

Nasz tester jest profesjonalistą. Skupia
się na faktach a jego zgłoszenia nigdy
nie są nacechowane emocjonalnie. Dlatego w tym punkcie nie ma nic do zrobienia.

Przeglądaj

Podczas koleżeńskiego przeglądu podważono zasadność podejrzenia o peselu osób urodzonych przed rokiem 2000,
jako przyczynie awarii. Wszak nowy
wiek liczymy już od przeszło dekady - to
wystarczająco dużo czasu, żeby systemy nauczyły się bezproblemowo obsługiwać zarówno „stary”, jak i „nowy”
rodzaj peseli. Powtórzono zatem testy
dla jeszcze kliku wariantów i dzięki temu
okazało się, że błędogenne są pesele
osób mających ukończone 18 lat - czyli
de facto takich, dla których system zlecał na zewnątrz weryfikację kredytową,
bowiem zgodnie z przyjętymi założeniami nie stosowano tej procedury wobec
osób niepełnoletnich.
Ostatecznie zgłoszenie przyjęło następującą postać:
Tytuł: Blokada sprzedaży na etapie
weryfikacji kredytowej dla pełnoletnich
klientów indywidualnych.
System: Abece
Opis: W aplikacji Abece występuje problem uniemożliwiający przeprowadzanie
procesów sprzedażowych dla nowych,
pełnoletnich klientów indywidualnych.
Treść komunikatu pojawiającego się na
ekranie brzmi: „[tu wpisano treść komunikatu, stack trace, czy cokolwiek tam

się pojawiło]” (w załączeniu zrzut ekranu). Komunikat błędu pojawia się zamiast spodziewanego ekranu wyników
weryfikacji kredytowej. Testy wykonywano przez użytkownika z rolą „sprzedawca”.
Kroki, aby powtórzyć: 1) Zaloguj się
do aplikacji Abece na użytkownika z
rolą „sprzedawca” (tu podano przykładowy login użytkownika, na którym zaobserwowano problem) 2) Rozpocznij
dowolny proces sprzedażowy dla nowego klienta indywidualnego (tu następuje
przykład nazwy procesu). 3) Na ekranie
zbierania danych osobowych podaj pesel właściwy dla osoby pełnoletniej nie
będącej obecnym klientem oraz pozostałe wymagane dane. 3) Kliknij „Dalej”.
Dodatkowe uwagi: Zdaje się, że problem ten nie występował w dniu poprzedzającym niniejsze zgłoszenie.
Tak przygotowany raport o błędzie
gwarantuje, że ten problem zostanie
usunięty ze zdwojoną energią i entuzjazmem (względem przykładu podanego
na początku opisanego przypadku), a
ponadto pozytywnie nastawi odbiorcę
zgłoszeń do dalszej współpracy (a wagę
tego aspektu trudno przecenić). Na zakończenie obiecana checklista do wydruku. Owocnych testów!
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Lista kontrolna dla procesu zgłaszania błędów

Krok #

Krok

1.

Wykonując każdy test stosuj
usystematyzowane, staranne procedury
testowe.

2.

Powtórz każde odchylenie od oczekiwanego
rezultatu.

3.

Wyizoluj problem, porównując efekty różnych
wariantów, jak również szukając obejścia.

4.

Próbuj uogólnić przypadek, tym bardziej, jeśli
jest poważny lub niezgodny z wymaganiami.

5.

Porównaj zaburzone zachowania z
obserwowanymi w podobnych warunkach na
tej lub poprzednich wersjach testowych.

6.

Podsumuj awarię, w tym jej wpływ na klientów
lub użytkowników.

7.

Skondensuj raport, usuwając zbędne
informacje.

8.

9.
10.

Zrobiono?

Dąż do jednoznaczności, usuwając trudne,
wprowadzające w błąd lub nieprecyzyjne
słowa.
Wyważaj raport o błędzie, wyrażając myśli w
sposób bezstronny i sprawiedliwy.
Przekaż opis błędu do koleżeńskiego
przeglądu, rozwiąż znalezione problemy,
wreszcie zgłoś problem do systemu śledzenia
błędów.

Rex Black Consulting Services, Inc 		
www.rexblackconsulting.com
Copyright © 1999-2003 Rex Black wszystkie prawa zastrzeżone
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Konferencja
CzechTest 2012
1-2 marca w Pradze
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Informacje

Ceny i zniżki

CzechTest 2012 odbędzie się w Clarion
Congress Hotel Prague.
Hotel znajduje się w nowoczesnej części Pragi - Vysocany.

Opłata za uczestnictwo

Wstępny program
Wstępny program znajdziecie na stronie:
http://czechtest.com/programme

Kontakt
Robert Dankanin
Przewodniczący konferencji
Mobile: +420 724 293 129

2 dni konferencji (1-2.03.2012) i 1 dzień warsztatów (29.02.2012)

500 EUR

2 dni konferencji (1-2.03.2012) i pół dnia warsztatów (29.02.2012)

450 EUR

1 dzień konferencji (1 lub 2.03.2012) i 1 dzień warsztatów
(29.02.2012)

400 EUR

1 dzień konferencji (1 lub 2.03.2012) i pół dnia warsztatów
(29.02.2012)

350 EUR

2 dni konferencji (1-2.03.2012)

300 EUR

1 dzień warsztatów (29.02.2012)

250 EUR

1 dzień konferencji (1 lub 2.03.2012)

200 EUR

pół dnia warsztatów (29.02.2012)

200 EUR

Zniżki indywidualne
Wczesna rejestracja (przed 15-tym stycznia 2012)

15%

Posiadacze certyfikatu ISTQB (wymagany dowód)

15%

Jana Zientkova
Kierownik programowy
Mobile: +420 604 829 007

Pracownicy naukowi lub studenci (wymagany dowód)
Uwaga: zniżki można łączyć.

Zarejestruj się!

Oprócz wspomnianych wyżej zniżek,
dodatkowo 15% upustu dla grup powyżej 5 osób z jednej firmy.

Rejestracja trwa. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie CzechTest
http://czechtest.com/registration

Zniżki grupowe

15%

Organizator i organizacje
wspierające
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Konferencja
Testwarez 2012
Testowanie od A jak Automatyzacja do Z jak Zarządzanie
ze specjalnym uwzględnieniem T jak Testowanie systemów
telekomunikacyjnych

Zaproszenie do zgłaszania referatów
(„Call for papers”)
Cel

Kiedy i gdzie

Komitet Programowy

Od lat cel konferencji pozostaje niezmienny. Chcemy stworzyć sposobność
do wymiany wiedzy i doświadczeń, zachęcić do dyskusji na temat problemów i
trendów w testowaniu oprogramowania.
Tematy konferencji zorganizowane są
wokół praktyki testowania, jego organizacji, przygotowania oraz wykonania.
Formuła konferencji pozwala na dialog
z prelegentami oraz networking w kuluarach.

8 – 9 października 2012 w Poznaniu.
Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

Lucjan Stapp, SJSI – Politechnika Warszawska - przewodniczący

Głównym tematem tegorocznej konferencji będzie przyjrzenie się różnym
aspektom testowania, dlatego też proponujemy tytuł konferencji „Od A jak
automatyzacja do Z jak zarządzanie”.
Zgodnie z postulatami uczestników konferencji Testwarez 2011, jedną sesję
chcemy poświecić szeroko rozumianym
zagadnieniom związanym z testami systemów telekomunikacyjnych.

Kto organizuje
Konferencja jest organizowana przez
Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, które już od ośmiu lat
stanowi platformę wymiany doświadczeń
oraz miejsce spotkań i dialogu ludzi zajmujących się zapewnieniem jakości.
To już siódma edycja tej konferencji!

Dla kogo
Konferencja jest skierowana do ludzi na
co dzień zaangażowanych w problematykę testowania; zarówno do praktyków
testów, kierowników testów, jak i dla
testerów początkujących. Zapraszamy
wszystkich, którzy chcą poznać sprawdzone praktyki, a także osoby bardziej
doświadczone, które chciałyby poznać
sposoby pracy i porozmawiać z podobnymi do siebie ekspertami. W tym roku
szczególnie serdecznie zapraszamy:
• kierowników zespołów testowych by
opowiedzieli nam jak zorganizowali
swoje zespoły i jak zarządzają testami
• specjalistów od testów systemów komunikacyjnych
• automatyzujących testy
abyśmy wspólnie wymienili się doświadczeniami.
Zapraszamy też inżynierów testowych
pracujących w nowych metodykach
(Agile), by przekonali wszystkich, że
warto/nie warto pracować w tych metodologiach.

Krzysztof Słysz - Corrse
Radosław Smilgin – Testerzy.pl
Piotr Ślęzak - Corrse
Karolina Zmitrowicz – c0re magazine
Sebastian Małyska – Alcatel Lucent

Komitet Organizacyjny
Jan Sabak – AmberTeam - przewodniczący
Joanna Kruszyńska – Oracle
Martyna Bartnik - Oracle
Bartłomiej Prędki – Nokia Siemens Networks
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Założenia programowe
Konferencja ma umożliwić przekazanie wiedzy, doświadczeń, informacji
pomocnych w testowaniu i zapewnieniu jakości gwarantujących uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemów IT. Możliwe
jest przedstawianie wypracowanych
przez siebie lub swoją organizację
dobrych praktyk lub narzędzi wspomagających testowanie.
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Harmonogram
18 czerwiec 2012 – termin rejestracji zgłoszeń na http://
www.testwarez.pl/openconf
Do zgłoszenia należy dołączyć rozszerzony abstrakt (1800
– 4000 znaków) planowanego wystąpienia, zawierający opis
podstawowych tez prezentowanego wystąpienia i/lub 10 slajdów merytorycznych planowanej prezentacji;

Podstawowym założeniem konferencji jest – jak w poprzednich edycjach
- jej mocny wymiar praktyczny.

16 lipiec 2012 – termin wstępnej akceptacji zgłoszonych
propozycji wystąpień, kontakt z wybranymi autorami (Komitet
Programowy);

Forma wystąpień

6 sierpień 2012 – ostateczny termin na nadesłanie pełnych prezentacji (prelegenci);

Prezentacje standardowo mają trwać
45 minut (w tym czas na Q&A), przy
czym przy każdej sesji przewiduje
się dodatkowy czas na podsumowanie. Prezentacja nie powinna przekraczać 20 slajdów. Do prezentacji
można załączyć dodatkowe materiały uzupełniające do włączenia w
elektroniczne materiały konferencyjne oraz do umieszczenia na stronach
konferencji do pobrania.

27 sierpień 2012 – termin przesłania uwag autorom prezentacji (Komitet Programowy);
10 wrzesień 2012 – ostateczny termin nadsyłania finalnych wersji materiałów (wersja „do druku”).

Uwagi dodatkowe
• Prelegenci uzyskują prawo do darmowego uczestnictwa w całej konferencji oraz opłatę za 1 nocleg w
pokoju dwuosobowym w wybranym
przez organizatorów hotelu.
• Najciekawsze prezentacje zostaną
zamieszczone w magazynie c0re
(www.coremag.eu).

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

Preferowana tematyka
w podziale na zagadnienia (alfabetycznie):
1.

automatyzacja testów na różnych poziomach testowania

2.

budowanie zespołu

3.

testy niefunkcjonalne

4.

wpływ metodologii Agile na testy tradycyjne

5.

zarządzenie zespołem

6.

zarządzanie testami

7.

testowanie systemów telekomunikacyjnych

8.

testowanie aplikacji mobilnych
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