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Od redakcji
Witamy w nowym numerze
magazynu c0re.
W tym numerze polecamy:
• Wrażenia z CzechTest 2012 dwie różne opinie o konferencji,
która miała miejsce w marcu u
naszych sąsiadów. Czy konferencje zagraniczne są lepsze,
czy słabsze, od konferencji
polskich? Recenzje spróbują
(subiektywnie) odpowiedzieć
na to pytanie.
•
Rapid Software Testing
w testach obciążeniowych –
artykuł Jacka Okrojka o tym,
jak wdrożyć RST w testach
obciążeniowych. Niecodzienne
podejście do tematu.
•
Zaproszenia na konferencję TestWarez 2012 – zapraszamy do składania propozycji prelekcji – Call for papers
jest nadal otwarte!

•
Zaproszenia na konferencję BAF 2012 – konferencja
poświęcona analizie biznesowej, jednego z najważniejszych
elementów procesu wytwarzania oprogramowania. Dobrze
wykonana analiza, to większa
szansa na powodzenie projektu. Zapraszamy testerów,
analityków, menedżerów do
Wrocławia, na konferencję Business Analyst Forum.
Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Laboratorium SJSI” - pomysł na laboratorium to wynik Waszego
głosowania na ubiegłorocznej
konferencji TestWarez. Teraz
możecie wesprzeć inicjatywę
własnym udziałem.
Życzymy miłej lektury!
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O Autorze:
Pracownik
wiedzy, Inżynier, Badacz,
Działacz.
Inżynier Testów w dziale Industrial
R&D przedsiębiorstwa
Tieto Poland,
gdzie zajmuje się m. in. czynnościami testowymi w
przemyśle motoryzacyjnym.
Działacz w organizacjach non-profit od
regionalnych do międzynarodowych 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 niezależnym 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
Artykuł stanowi rozwinięcie pracy „Wprowadzenie do statystycznej kontroli procesów testowych” [Piot12], która pojawiła się w ósmym numerze polskiej wersji
czasopisma c0re, w zakresie narzędzi
statystycznej kontroli procesów. W publikacji zostaną przedstawione popularne
techniki statystyczne, opisane przykładowo w [Lewi09], takie jak: wykres Pareto, wykres rozrzutu, diagram przyczyn i
skutków oraz schemat blokowy.

Wykresy Pareto
W poprzednim artykule dotyczącym zastosowania statystyki w kontrolowaniu
procesów zaprezentowano wykresy kontrolne, wykresy przebiegu w czasie oraz
histogramy.

Kolejnym narzędziem statystycznym są
wykresy Pareto (ang. Pareto charts), które składają się ze słupków oraz krzywej.
Słupki są coraz niższe przy przechodzeniu od lewej do prawej strony wykresu,
natomiast krzywa reprezentuje sumę
wszystkich wartości. W dziedzinie testowania oprogramowania słupki mogą
określać liczby znalezionych błędów
dla poszczególnych przyczyn, z kolei
krzywa – całkowitą liczbę błędów. Rys.
1 pokazuje także, że 20% procent przyczyn – jeden słupek spośród 5-ciu (gdzie
5-ty słupek ma wartość zero) - wywołało
dwanaście spośród wszystkich piętnastu
błędów, czyli 80%. Jest to odzwierciedlenie zasady Pareto, która mówi, że około
20% przyczyn wywołuje około 80% skutków. Jednocześnie pierwszy, najwyższy słupek reprezentuje najważniejszą
przyczynę, w tym przypadku przyczynę
pojawiania się błędów w oprogramowa-
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Rysunek 1 Wykres Pareto – opracowanie własne
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niu. Zasada Pareto jest pewnym przybliżeniem – stosunek przyczyna-skutek
nie musi wynosić dokładnie 20 do 80.
Ponadto może ona nie być zachowana
w konkretnych przypadkach. Podsumowania zastosowania wykresów Pareto
w testowaniu oprogramowania dokonano przykładowo w [TtR11] wskazując na
wykorzystanie wymienionych w artykule
technik statystycznych do raportowania
testów. Odpowiednio zilustrowana analiza Pareto może być pomocna w analizie
przyczyn błędów, czy wyznaczaniu priorytetów w pracy testera.

Wykresy rozrzutu (punktowe)
Wykresy rozrzutu (ang. scatter plots)
znane są również pod nazwą wykresów
punktowych, z uwagi na to, że przedstawiają punkty, których pozycja na wykresie zależy od wartości dwóch zmiennych – jedna zmienna określa położenie
punktu względem osi X, druga położenie
punktu w stosunku do osi Y. Innymi słowy, wykres rozrzutu pokazuje zależności
pomiędzy dwoma zmiennymi.
Podobnie do analizy Pareto, wykres ten
wskazuje, w jaki sposób określona przyczyna wpływa na skutek. Korelacja jest
pozytywna, jeśli wraz ze wzrostem wartości x, wzrasta wartość y, a negatywna
w przeciwnym przypadku. Gdy punkty
wykresu nie skupiają się w pewnym obszarze wykresu, to zależności nie ma lub
jest ona względnie słaba.

Rysunek 2 Wykres rozrzutu z ujemną zależnością między zmiennymi –
opracowanie własne

Rysunek 3 Wykres rozrzutu z dodatnią zależności między zmiennymi –
opracowanie własne
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Rys. 2 pokazuje negatywną, początkowo
silną zależność, natomiast Rys. 3 dodatnią korelację, która na końcu słabnie.
Przy okazji warto wspomnieć, iż zyski z
wytworzenia oprogramowania są zależne od kosztów znalezienia i usunięcia
błędów, o których mogą świadczyć takie
zmienne, jak na przykład liczba znalezionych błędów i waga poszczególnych
przyczyn wystąpienia błędów.
Przykład użycia wykresu rozrzutu w inżynierii oprogramowania jest zawarty w
[Aina09], gdzie zamieszczono, wyrażoną
tego typu wykresem, analizę zależności
pomiędzy złożonością programu, określoną przez indeks złożoności McCabe’a
a liczbą defektów. Jednak dla każdego z
opisywanych w artykule narzędzi statystycznych można podać zapewne wiele
zastosowań na polu testowania, czy całej
inżynierii oprogramowania, toteż autorzy
zajmujący się tematyką narzędzi statystycznych skupiają się głównie na poprawnym zrozumieniu danej techniki.

Diagramy przyczyn i skutków
(Ishikawy)
Diagram przyczyn i skutków (ang. cause
and effect diagram), zwany od nazwiska
twórcy diagramem Ishikawy, służy również do powiązania przyczyn problemów
z ich skutkami oraz do nadania priorytetów przyczynom oraz zbadania związków
między przyczynami.

Przyczyny dzieli się na główne składowe,
którymi są często: ludzie, metody, pomiary, materiały, sprzęt i środowisko, a także
zarządzanie czy pielęgnacja.
Na diagramie przyczyn i skutków (Rys.
4), skutek reprezentowany jest przez linię poziomą, natomiast kategorie przyczyn – linie skierowane ukośnie do tejże
głównej, poziomej linii. Poszczególne
przyczyny dołączane są natomiast do

Rysunek 4 Diagram przyczyn i skutków – opracowanie własne

kategorii przyczyn w formie krótszych linii poziomych. Do określonych przyczyn
można dołączać kolejne pod-przyczyny,
czyli rozbudowywać diagram przyczyn
i skutków. Z drugiej strony czasami potrzebna jest mniej złożona analiza lub jej
część, toteż wprowadza się modyfikację
lub fragment diagramu przyczyn i skutków. Prostszą wersję narzędzia pokazano na Rys. 4.
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Schematy blokowe (organizacyjne)
Schemat blokowy (ang. flow chart) jest
popularnym narzędziem wyrażającym
graficznie rozwiązanie jakiegoś problemu. Jest często wykorzystywane w algorytmice lub zarządzaniu procesami,
może na przykład przedstawiać pracę
programu komputerowego, czy działanie
jakiegoś procesu związanego choćby z
fazą testowania oprogramowania.
Rys. 5, pochodzący z [CDM03], jest
właśnie przykładem schematu blokowego, który wyjaśnia kroki zarządzania
procesami uwzględniające statystyczną
kontrolę procesów. Innym popularnym
zastosowaniem schematów blokowych
może być modelowanie faz rozwijania
oprogramowania. Innych zastosowań
tego i pozostałych narzędzi statystycznych opisanych w niniejszym artykule
jest bardzo wiele.

Podsumowanie

08

W artykule opisano podstawy niektórych
narzędzi statystycznych stosowanych
w kontroli procesów. Użycie elementów
statystyki w zarządzaniu procesami testowymi zostanie szerzej objaśnione także w obszarze procesu 5.2 poświęconym
kontroli jakości, wchodzącym w skład
najwyższego poziomu dojrzałości modelowania procesów testowych według
TMMi.
Podstawowe informacje o modelu TMMi
(w zakresie wybranych elementów należących do niższych poziomów dojrzałości) zostały przedstawione przez Autora
na łamach magazynu c0re.

Rysunek 5 Schemat blokowy z ([Piot12] za) [CDM03] przedstawiający algorytm zarządzania procesami z użyciem metod statystycznych
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Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej,
Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, specjalizacja Sieci i
Systemy Teleinformatyczne.
Zajmuje się testowaniem i tworzeniem
oprogramowania telekomunikacyjnego
w firmie Ericpol Telecom. Specjalizuje się
w testach integracyjnych i systemowych.
Interesuje się optymalizacją testów.
Jest autorem szkoleń i warsztatów z zakresu testowania oprogramowania.
Kontakt: jacek.okrojek@gmail.com

Wprowadzenie
W ubiegłym miesiącu miałem okazję
uczestniczyć w kilkudniowych warsztatach testowania oprogramowania prowadzonych przez Michaela Boltona. Michael wspólnie z James’em Bach’em od
kilku lat propaguje koncepcję Rapid Software Testing (RST). Koncepcja wydała
mi się na tyle ciekawa, iż postanowiłem
spróbować wykorzystać ją w trakcie testów obciążeniowych systemu umożliwiającego rezerwację wizyty u lekarza
poprzez przeglądarkę www. W artykule
przybliżam czytelnikom elementy RST
oraz przebieg części moich prac.

Rapid Software Testing

wego systemu przedstawiony jest na
rysunku 1.

RST łączy w sobie kilka, znanych wcześniej, technik w spójną koncepcję testowania oprogramowania. Autorzy
uważają, że błędy w oprogramowaniu
pojawiają się w nieusystematyzowany
sposób, a więc testowanie w oparciu o
ściśle określone schematy może okazać
się niewystarczające. Sugerują wykorzystanie heurystyk, które powinny być
rozwijane i dostosowywane do wymagań poszczególnych projektów (context-driven tesing). Testowanie odbywa
się podczas około dwugodzinnych sesji
ukierunkowanych na określone funkcje aplikacji (session based testing). W
trakcie sesji tester stopniowo uczy się i
odkrywa działanie aplikacji (exploratory
testing).

Pracę z aplikacją rozpoczynamy od zapoznania się z interface’m WWW. Przeglądam stronę startową w poszukiwaniu
odnośników i odwiedzam kolejno strony,
do których one prowadzą. Znając zarys
aplikacji przechodzę do kolejnego kroku, czyli analizy różnych aspektów jej
pracy. Autorzy proponują, by podzielić je
na 6 kategorii:

Autorzy zachęcają do eksperymentowania i poddawania aplikacji najrozmaitszym testom, jak na przykład Shoe Test,
czyli naciskanie klawiatury butem. Ocena poprawności działania aplikacji nie
powinna polegać tylko na sprawdzeniu,
czy spełnia ona wszystkie wymagania,
ale i na wnikliwej analizie możliwości
wystąpienia problemów w jej działaniu.

Przystępujemy do pracy
Schemat logiczny systemu przykłado-

• Struktura - jak zbudowany jest produkt
• Funkcje - jakie funkcje wykonuje
• Dane - jakie dane przetwarza
• Platforma - od czego jest zależny
• Operacje - jak jest wykorzystywany
• Czas - jak działanie zależy od czasu
Taki podział ma pomóc w możliwie kompleksowym spojrzeniu na aplikację, jej
działanie i zależności pomiędzy jej elementami. Informacje i pomysły gromadzę w formie mapy myśli, którą przesta-
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Rysunek 1 Schemat logiczny testowanego systemu
wia rysunek 2. Mapa posłuży do podziału
testów na sesje i będzie również uzupełniana w trakcie dalszych prac. Na potrzeby artykułu została ona uproszczona
i przedstawia istotne elementy z punktu
widzenia testów obciążeniowych. RST
uważa tworzenie dokumentacji testowej
za czynność skracającą czas na rzeczywiste testowanie, będzie to więc jeden
z głównych „dokumentów” w tym projekcie. Kolejnym, bardziej formalnym,
będzie plan wykonania sesji.

Planowanie sesji
Moim celem jest sprawdzenie wydajności oraz stabilności systemu, przeglądam więc informacje i skojarzenia
zgromadzone w kategoriach ‘Struktura’
i ‘Platforma’. Decyduję, jakie informacje
na temat działania systemu operacyjnego, JVM, bazy danych oraz serwera
www będę monitorować w trakcie testów.
Nie ufam swojej pamięci; więc decyduję
się na zbieranie informacji przy pomocy
skryptu, którego budowę i testy estymuję na dwie sesje. Mógłbym wykorzystać
jeden z dostępnych systemów monitoro-

wania, ale prawdopodobne jest, iż jego
instalacja i konfiguracja będzie trwała
nieekonomicznie długo w tym przypadku. Szybkość renderowania elementów
stron będę monitorować manualnie poprzez mechanizmy wbudowane w przeglądarkę. Jeśli chodzi o automatyzacje
testów, RST sugeruje korzystanie z tej
techniki, gdy jest to uzasadnione. Decyduję się również na przeprowadzenie testów ukierunkowanych na maksymalne
wykorzystanie dysku, pamięci i procesora, każdemu z nich zamierzając poświęcić 2 sesje.
Analiza elementu ‘Funkcje’ prowadzi
do powstania kolejnych sesji, które nazywam po kolei: Rejestracja pacjenta,
Sugerowany termin wizyty, Termin z
kalendarza oraz Administracja. Dodaję również sesje, w których chciałbym
przeprowadzić testy z modelem obciążenia symulującym rzeczywiste warunki
pracy.
Analogicznie postępuję z kolejnymi elementami mapy i definiuję potrzebne sesje. Wydaje się, że funkcje związane z
administracją placówkami i lekarzami są

Rysunek 2 Mapa skojarzeń wykorzystana przy planowaniu testów

proste, a przy tym wykonywane rzadko.
Przetwarzanie przez nie danych nie powinno mieć wpływu na wydajność całego systemu. Decyduję się nadać sesjom
związanym z funkcjami administracyjnymi niższy priorytet i przeprowadzić
dopiero, gdy wcześniejsze testy ujawnią
niską jakość systemu. Podobnie można
postąpić z rejestracją pacjentów, jednak
te sesje chciałbym wykorzystać do dodania danych potrzebnych przy rezerwacji wizyt.
Plan sesji mogę przedyskutować z kierownikiem i architektami. Po wprowadzeniu zmian wygląda on jak w Tabeli
1. Należy go jeszcze uzupełnić o dodatkowe sesje związane m.in. z reinstalacją systemu. Rezerwuję także czas na
ewentualne retesty.

Przeprowadzanie testów
W trakcie sesji buduję skrypty testujące
wydajność określonych funkcji systemu.
Staram się eksperymentować stopniowo zwiększając obciążenie, generując
jego skoki i przeciążając system. Mimo
zbierania informacji o parametrach pracy przez skrypt, również na bieżąco
monitoruję działanie poszczególnych
elementów. Stopniowo wprowadzam
nowe przypadki użycia i sprawdzam
odpowiedź systemu na zmianę obciążenia. Modyfikuję sposób monitorowania
poprawiając jego ewentualne niedoskonałości. Analizuję parametry notując informacje na temat ilości przetwarzanych
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transakcji oraz czasu ich przetwarzania.
Wykorzystuję program Log-Watch, który
sygnałem dźwiękowym informuje o pojawieniu się w logach informacji o błędzie.
Logi można także przeglądać wykorzystując technikę „Blink Test”, poprzez
poszukiwanie nietypowych „wzorów” w
szybko wyświetlanych komunikatach
lub przeglądanie ich z wykorzystaniem
warunkowego formatowania w Excelu. Po przeprowadzeniu każdej z sesji
sporządzam krótki raport, (ok. 10 minut
pracy). Wyniki i spostrzeżenia konsultuję z programistami, czasem na bieżąco
wprowadzam zmiany i sprawdzam ich
wpływ. Staram się by system cały czas
pracował, więc od samego początku
projektu; w trakcie przerw, nocy i weekend’ów zostawiam włączony generator
obciążenia. Testy części funkcji udaje
się zakończyć w przewidzianej liczbie
sesji, jednak część z nich wymaga dłuższej pracy. Najczęściej ze względu na
bardziej skomplikowane scenariusze,
niż pierwotnie zakładałem.

Wnioski
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Mimo, że nie poświęciłem czasu na wnikliwą analizę aplikacji i przygotowanie
szczegółowych instrukcji testy przebiegły sprawnie i zrealizowaliśmy zamierzone cele. Możliwość adaptacji sposobów testowania na bieżąco przyczyniła
się do, moim zdaniem, dokładniejszego
sprawdzenia pracy aplikacji. Stopniowe
budowanie modelu obciążenia i analizowanie działania aplikacji prowadziło
do lepszego rozumienia mechanizmów
odpowiedzialnych za jej wydajność i
udoskonalania metod monitorowania.
Przystępując do kluczowych testów z
pełnym modelem rzeczywistego obciążenia dysponowałem już sporym zasobem praktycznej wiedzy. Pozwoliło to
szybciej wykryć wąskie gardła i problemy wydajnościowe, a także pomogło
zoptymalizować działanie aplikacji.
Brak dokumentacji nie był czynnikiem
negatywnym. Być może wynika to z
małych rozmiarów projektu i sporego
doświadczenia w testowaniu podobnych
aplikacji. Mam wrażenie, że w takich sytuacjach RST sprawdza się najlepiej. W
dużych projektach być może pojawiłoby się problemy organizacyjne. Ważną
kwestią jest również zaufanie do umiejętności testerów. Może to stanowić problem, gdy zespół jest młody i brak mu
dostatecznego doświadczenia.

Cel sesji
Monitorowanie aplikacji
Rejestracja pacjenta
Sugerowany termin wizyty
Termin z kalendarza
Modelowanie obciążenia
1000 pacjentów/dzień
Czas wyszukiwania
Wykorzystanie procesora
Wykorzystanie dysku
Wykorzystanie sieci
Stabilność
Funkcje administracyjne
(opcjonalnie)

Planowana ilość sesji
2
2
2
2
4
1 + weekend
1
2 + noc
1
1
1 + tydzień
4

Tabela 1 Lista przewidywanych sesji
Muszę przyznać, że praca tą metodą
dała mi sporo satysfakcji. Wynikać to
może odmienności od metod, jakich dotychczas wykorzystywałem. W pewnym
sensie przypomniała mi, jak testowałem
swoje studenckie aplikacje. Podział na
sesje i doświadczenie w testowaniu pozwoliły to podejście lepiej zorganizować
i uczynić bardziej niezawodnym.

Podsumowanie
W artykule przedstawiłem tylko skromną
porcję informacji na temat RST. Elementy tej koncepcji mogą być uzupełnieniem
każdej metodologii testowania oprogramowania, a jako całość może ona stać
się również jedyną i podstawową metodą

pracy. Na stronach [1] oraz [2] czytelnicy znajdą znaczącą ilość nieodpłatnych
informacji na jej temat; m.in.: sposoby
kontroli przebiegu testów, oceny pokrycia czy jakości produktu. Zachęcam do
zapoznania się z nimi i własnych eksperymentów.

Referencje
[1] Satisfice, Inc http://www.satisfice.com
-----------------------------------------------------[2] Developsense
http://developsense.com
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Aktualności
Stowarzyszenia
Jakości Systemów
Informatycznych

Praca w Komisji
Akredytacyjnej
SJSI poszukuje chętnych do pracy w
Komisji Akredytacyjnej SJSI, do pomocy
przy weryfikacji materiałów szkoleniowych.
Podstawowe wymaganie: posiadanie
certyfikatu ISEB/ISTQB Poziom Podstawowy (dla materiałów z poziomu zaawansowanego - wymagany jest certyfikat na poziomie zaawansowanym).
Osoba pracująca w Komisji Akredytacyjnej nie może mieć konfliktu interesów
(tzn. nie może jednocześnie sama lub
z ramienia dostawcy szkoleń) starać
się o akredytację (zarówno jako trener,
jak i właściciel materiałów). Konfliktem
interesów jest również próba uzyskania
akredytacji w terminie 3 lat od zakończenia pracy w Komisji Akredytacyjnej.
Za wykonywane w ramach Komisji prace przysługuje honorarium finansowe.
Osoby
zainteresowane
powinny
kontaktować się z Joanną Gajewską
(Nowakowska) drogą elektroniczną
(j.nowakowska@sjsi.org).
Chętnych prosimy o podsyłanie CV oraz
skanu certyfikatu ISEB/ISTQB.

Tłumaczenie syllabusa do
certyfikatu ISTQB Poziom
Zaawansowany

Nowa wersja wytycznych do
akredytacji ISTQB

Informujemy, że SJSI zakończyło tłumaczenie pierwszej polskiej wersji syllabusa ISTQB Certified Tester - Advanced
Level.

Informujemy, że SJSI opublikowała
nową wersję wytycznych do akredytacji
(dla materiałów, trenerów i dostawców
szkoleń) oraz dokumentów niezbędnych
w tym procesie.

Oznacza to, że droga do certyfikacji w
wersji polskiej na poziomie zaawansowanym (ISTQB Certyfikowany Tester
- Poziom Zaanwansowany) została
otwarta.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikiem pracy. Syllabus do ściągnięcia ze
strony: http://www.sjsi.org/webgears//
files/sjsi/File/Certyfikacja%20po%20
polsku/Poziom%20zaawansowany/
Syllabus_Poziomu_Zaawansowanego
_1.0_20120111.pdf

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.
Więcej informacji na stronie: http://sjsi.
org/?m=35.
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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”)
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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
Paweł Minuczyc – Oracle
Michał Figarski – Arvato

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

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

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;
16 lipiec 2012 – termin wstępnej akceptacji zgłoszonych
propozycji wystąpień, kontakt z wybranymi autorami (Komitet
Programowy);
6 sierpień 2012 – ostateczny termin na nadesłanie pełnych prezentacji (prelegenci);
27 sierpień 2012 – termin przesłania uwag autorom prezentacji (Komitet Programowy);
10 wrzesień 2012 – ostateczny termin nadsyłania finalnych wersji materiałów (wersja „do druku”).

Uwagi dodatkowe
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• 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

Testowanie oprogramowania

Wrażenia z CzechTest
2012
Autor: Radosław Smilgin

O konferencji
CzechTest to największa i najważniejsza konferencja w naszej części Europy.
Po doświadczeniach 2011 roku pojawiły
się nadzieje na jeszcze więcej interesujących i inspirujących prezentacji. Jednak konferencja 2012 była słabsza od
ubiegłorocznej.
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Zacznijmy od tego, co dają konferencje? Kiedy odwiedzałem swoje pierwsze
polskie wydarzenia tego typu szybko
wyrobiłem sobie zdanie, że są to kółka
wzajemnej adoracji i wydarzenia porównywalne z zakładowymi wyjazdami
integracyjnymi. Niby chodzi o edukację,
ale i tak najważniejsze stają się imprezy
towarzyszące w postaci rautów, wystawnych obiadów i wieczornych suto zakrapianych imprez. Jeszcze gorzej jest na
konferencjach, gdzie uczestnicy oprócz
spotkań, panelów i dyskusji dostają również zaplecze hotelowe w postaci basenów, saun i siłowni lub atrakcyjną turystycznie miejscowość. Większość czasu
między posiłkami spędzają oni wtedy
na rozrywkach towarzyszących. Sam
byłem świadkiem prezentacji, w której
udział wzięły 3, słownie trzy osoby, na
konferencji, gdzie było teoretycznie 300
uczestników. Na szczęście wybierałem
się również na zagraniczne konferencje
i zauważyłem, że przyjeżdża się tam z
zupełnie innych powodów. Ludzie spotykają się tam, aby się edukować, szukać
nowych pomysłów i inspiracji, być blisko
trendów i obcować z ekspertami z danej
dziedziny. Taki był również CzechTest
2011 i choć tegoroczna konferencja była
słabsza od ubiegłorocznej, to wyciągnąłem z niej więcej, niż z większości konferencji krajowych.
Krótkie
(czterdziestopięciominutowe)
prezentacje nie nauczą nas, jak testować oprogramowanie. Nie powiedzą,
że to co robimy jest dobre lub też złe.

Nie pozwolą nam znaleźć odpowiedzi
na dręczące nas pytania. Prezenterzy
mają jednak możliwość uchylenia drzwi
do swoich pomysłów i projektów. Pokazania nam, co się dzieje w ich praktyce
testowania, co z kolei może natchnąć
nas do nowego spojrzenia na naszą
codzienną pracę. Mogą pokazać nam
nowy trend, ciekawostkę, badania, które
zmienią nasze postrzeganie testów. Te
krótkie prezentacje mają jeden podstawowy cel - zachęcić nas do poważniejszego zgłębienia poruszanego tematu.
Nie wszyscy mówcy potrafią wykorzystać dany czas, ale Ci, którzy to potrafią
zmieniają nasze perspektywy.
Subiektywny ranking najlepszych prezentacji i najsłabszych wydarzeń CzechTest2012.
Top 3.
3) Podobno najlepsza prezentacja konferencji - Lloyd Roden „Surviving or
Thriving: Top Ten Lessons for a Professional Tester”. Niestety nie widziałem,
ale Llloyd był obecny i w zeszłym roku i
wiem, że potrafi porwać tłumy.
2) „How to Reach the potential benefits
after an TMMi assessment” Klausa Olsena to ciągle ta sama nuda o usprawnianiu procesów, ale podana i zaprezentowana na bardzo wysokim poziomie.
1) Kiedy Paul Gerrard prezentował “Future of testing”, wydawało się, że temat
jest ograny i nie ma szans na obronę,
ale sposób prezentacji i poruszone tematy okazały się inspiracją na kilka kolejnych tygodni.
Najgorsza 3.
3) Polski akcent. Nieobecność zarówno
na tutorialu, jak i na prezentacji jednego
z polskich mówców. Kiedy jednak informacja o jego nieobecności pojawiła się
na Sali, poczułem zażenowanie zbliżone do tego opisywanego przez Tomasza
Raczka po obejrzeniu „Kac Wawa”.

2) Tak zwany „czeski mówca”. Wśród
uczestników konferencji krążył niewybredny żart: „Jaką prezentację wybierasz? Nie-czeską.”. Rzeczywiście
prezenterzy z Czech nie zachwycili. Pomijając niską jakość merytoryczną prezentacji, to słaby angielski i brak umiejętności prezentacji silnie zniechęcał do
uczestnictwa.
1) Brak kawy po obiedzie i … zbyt dobre
jedzenie powodowało, że prezentujący
zaraz po posiłku musieli walczyć z opadającymi powiekami uczestników.

Podsumowanie
Konferencja była nierówna. Organizatorzy dali szansę młodym i niedoświadczonym prezenterom z Czech, co znacząco obniżyło poziom. Z drugiej jednak
strony zaproszono kliku naprawdę ciekawych mówców ze świata, którzy choć
mało znani, pokazali niezmiernie ciekawe pomysły na testowanie. Były też
gwiazdy, których prezentacje słucha się
z zapartym tchem, choć mówili o teorii
testowania.
Miało się również poczucie, że tegoroczna konferencja flirtowała z certyfikacją. Jeden ze sponsorów to organizacja certyfikująca, a keynote speaker
to ważny przedstawiciel ISTQB. Choć
cały testerski świat żyje teraz Agile Testing, Context Driven School i kultowym
już „Testing is Dead” Gojko Adzica, to
na konferencji mówiło się o tym raczej
w kuluarach, niż na sali prezentacji.
Prezentacje obfitowały w standardowe
pytanie: „Kto z Państwa ma certyfikat
ISTQB? Aha wielu, to nie będę mówił o
podstawach.”. A może warto wrócić do
podstaw. Może warto zacząć kwestionować ukute prawdy i zastanawiać się na
poważnie nad przyszłością testowania.
Tego zdecydowanie zabrakło.

Testowanie oprogramowania

Wrażenia z CzechTest
2012
Autor: Michał Figarski

O konferencji
W dniach 1 i 2 marca 2012 odbyła się
w Pradze konferencja CzechTest – jedno z największych w Europie wydarzeń
poświęconych jakości oprogramowania i
systemów informatycznych. W tym roku
uczestnicy mieli okazję zobaczyć ponad
trzydzieści prezentacji prowadzonych
przez ponad dwadzieścia pięć osób z
różnych części świata, takich jak: Paul
Gerrard (którego artykuły pojawiały się
w magazynie Core), Lloyd Roden, Alon
Linetzki, Ric Marselis i Karol Frühauf.
Przy trzech równoległych ścieżkach prezentacji każdy mógł znaleźć coś dla siebie z uwagi na to, że wystąpienia były podzielone na kilka bloków tematycznych,
takich jak testowanie domenowe, automatyzacja testów, zarządzanie testami i
testowanie zwinne. Nie zabrakło też polskich akcentów: w bloku 5-minutowych
prezentacji wystąpił Radosław Smilgin
z „Automatic Traceability”, w części poświęconej zarządzaniu testami mieliśmy
okazję posłuchać Krzysztofa Senczyny
w temacie „Mathematical Modelling in
Software Testing useful or not?”. Zabrakło niestety Bogdana Stefana Berezy,
który nie pojawił się na planowanym
warsztacie „Integrated Risk-based testing” oraz prezentacji „Automated Test
Script Generation and Manual Test Execution” dnia następnego.
Jak na każdej konferencji poziomy wystąpień różniły się mocno między sobą
zarówno pod względem merytorycznym,
jak i prezentacyjnym – tym bardziej, że
grupa prezentujących składała się zarówno ze stałych bywalców międzynarodowych konferencji, jak i osób, które
po raz pierwszy występowały publicznie
lub przed tak dużym gronem. Trudno powiedzieć, żebym dowiedział się czegoś
przełomowego czy odkrywczego, ale
mimo to zdecydowana większość warta
była obejrzenia. Za pozytywny akcent

uważam obecność na mównicy sporej
liczby Czechów, co pokazuje lokalne
zainteresowanie tematyką. Poza głównymi blokami tematycznymi konferencji
nie zabrakło również modnych ostatnio
tematów, jak testowanie w chmurze, czy
aplikacji na systemy mobilne.

Driven Developement, Specification by
Example). Do czołówki zaliczam również prezentację „Surviving or Thriving:
Top Ten Lessons for a Professional Tester” Lloyd’a Roden’a, która w ciekawy
sposób pokazała, że bycie testerem niesie ze sobą wiele wyzwań i satysfakcji.

Za jedną z najciekawszych prezentacji
uważam „Can You Be a Little Bit Agile”
Richarda Taylora, z której dowiedzieliśmy się, że tak, można być „trochę agile”, zarówno w podejściu do testowania,
jak i do programowania i że często bycie
„trochę agile” jest bardziej zwinne, niż
podążanie sztywno za standardem. Zainteresowało mnie również wystąpienie
„Future of Testing” Paul’a Gerrard’a który przewiduje, że w ciągu najbliższych
lat środowisko wytwarzania i testowania
oprogramowania położy jeszcze większy nacisk na biznesowe podejście do
pracy i jego korzyści (rozwój Bussiness

Podsumowując – konferencja przygotowana została na dobrym poziomie merytorycznym i bardzo dobrym poziomie
organizacyjnym. Wystarczająca ilość
dobrze rozłożonych w czasie przerw
kawowych oraz dostatecznie długa
przerwa lunchowa (z piwem zamiast
kawy – w końcu jesteśmy w Czechach)
pozwoliły uczestnikom poznać się i wymienić doświadczeniami a także zachować siły do końca – zwłaszcza drugiego
dnia, gdzie organizatorzy postarali się o
to, aby w przerwach kawowych dostępna była… kawa.

17

Testowanie oprogramowania

Laboratorium SJSI projekt z Testwarez
2011
Autor: Tomasz Watras
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O Autorze:
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
specjalność „Bankowość” oraz Wydziału Informatyki Politechniki Wrocławskiej,
kierunek „Inżynieria oprogramowania”.
W latach 2002-2008 pełnił funkcję lidera
zespołu zapewnienia jakości w Departamencie Informatyki Credit Agricole Bank
Polska S.A. uczestnicząc w wielu projektach informatycznych związanych z systemami bankowymi. W 2008 roku otworzył firmę TestBenefit, która do dzisiaj
specjalizuje się w usługach związanych
z testowaniem oprogramowania.
Działa czynnie na rzecz propagowania
wiedzy oraz nowoczesnych metodologii
w zakresie jakości produkcji oprogramowania, prowadząc wykłady, seminaria na
lokalnych uczelniach wyższych.

Opis projektu
Będąc testerem oprogramowania ze
stażem już ponad 10 lat, w codziennej
pracy zawsze mi brakowało miejsca, w
którym byłby dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji na temat różnorodnych
narzędzi wspomagających testy oprogramowania. Korzystając z okazji ogłoszenia przez zarząd SJSI konkursu na
ciekawe inicjatywy, które pomogą testerom w codziennej pracy podczas konferencji Testwarez 2011 we Wrocławiu,
zgłosiłem pomysł stworzenia „Laboratorium SJSI”. Celem tego projektu jest
uruchomienie platformy internetowej
umożliwiającej publikację oraz wymianę
informacji z zakresu narzędzi służących
do wspomagania procesu testów oprogramowania w realizowanych projektach informatycznych przez testerów z
różnych branż. Bardzo się ucieszyłem,
kiedy się okazało, że ten pomysł zyskał

duże poparcie wśród uczestników konferencji i dzięki ich głosom będzie on
realizowany.
Głównym elementem projektowanej
platformy będzie „macierz” zawierająca
podstawową charakterystykę dostępnego na rynku oprogramowania wspomagającego testy. Narzędzia, które
będzie uwzględniać macierz zostaną
wcześniej poddane szczegółowej analizie. Dzięki wynikom tej analizy, będzie
można określić jakie są zalety i wady
poszczególnych rozwiązań, do jakiego
typu technologii można je wykorzystać,
jakie są aktualne wersje tych narzędzi,
jak wygląda sprawa licencjonowania,
opis możliwych ich rozszerzeń, przykłady zastosowań, opracować wskazówki,
instrukcje dla początkujących użytkowników np. sposób instalacji, konfiguracji
itp.

Testowanie oprogramowania
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Pierwszy etap projektu, który jest aktualnie realizowany przez zespół trzech
osób, będących testerami specjalizującymi się w testach automatycznych, czy
też zarządzeniu zespołem testowym,
polega na dokonaniu przeglądu oprogramowania dostępnego na świecie i
przygotowania opisu, charakterystyki
każdego z nich. Wyniki tych prac będą
zawarte w projektowanej „macierzy”.
Wszystkie narzędzia wspomagające testy oprogramowania zostały podzielone
na trzy grupy:
a)
służące do automatyzacji testów funkcjonalnych,
b)
służące do automatyzacji testów wydajnościowych i obciążeniowych
oraz generatory danych testowych,
c)
służące do zarządzania testami oraz incydentami.

Po dokonaniu przeglądu poszczególnych narzędzi, w drugim etapie prac zostanie wybranych po pięć z każdej grupy
w celu ich pełnego i dokładnego opisu.
Trzeci etap projektu będzie związany
z publikacją opracowanego materiału
wszystkim testerom oprogramowania
na stronach internetowych SJSI na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie.
Zakończenie prac nad etapem pierwszym jest planowane na koniec maja,
natomiast uruchomienie pełnego Laboratorium SJSI zostało zaplanowane
na koniec sierpnia, początek września,
oczywiście 2012 roku.
Wszystkie osoby, które chciałby poświęcić trochę swojego czasu i wesprzeć
prace w ramach tego przedsięwzięcia

albo dysponują już gotowymi materiałami, które mogłyby się nam przydać proszone są o kontakt:
t.watras@testbenefit.com

Testowanie oprogramowania
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Autor pracuje jako QA Engineer w firmie Cognifide. Zawodowo testowaniem
zajmuje się od 8 lat. Przez wiele lat zajmował się automatyzacją z użyciem Test
Complete, AutoIt a ostatnio także Selenium/Webdriver.
Jest entuzjastą Weekend Testing i Testing
Dojo. Uczeń w szkole Miagi-Do School of
Software Testing.
Współorganizator oraz aktywny uczestnik PTaQ (Poznań Testing and Quality
Group).

Za Wikipedią:
A dojo is a Japanese term which
literally means „place of the
way”. Initially, dōjōs were adjunct
to temples. The term can refer to
a formal training place for any of
the Japanese do arts but typically it is considered the formal gathering place for students of any
Japanese martial arts style to
conduct training, examinations
and other related encounters.

tworzone są nowe teorie, podejścia,
metodologie. Umiejętności raz zdobyte
ulatują. Stanąć w miejscu to tak, jakby
się cofnąć. Nie ćwiczony umysł jest jak
nie ćwiczone ciało – sztywne i skostniałe, niezdolne do podjęcia wysiłku, niezdolne do nagłego zrywu. Testerzy nie
są tu wyjątkiem.

Wstęp

Aby spełniać dane nam zadania, musimy się kształcić i rozwijać. Musimy
stawać się lepszymi testerami. Istnieje
wiele dróg rozwoju – możemy czytać
książki i blogi znanych autorów i konsultantów korzystając z ich doświadczenia
i chęci dzielenia się wiedzą. Możemy
też uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych często przez doświadczonych,
pracujących w branży od wielu lat, testerów i managerów.

Nic nie jest dane nam raz na zawsze.
Raz zdobyta wiedza wietrzeje, deprecjonuje się. Standardy się zmieniają,

Ale nie tylko. Od jakiegoś czasu głośną
ideą na świecie są testerskie Doja a ich
ucieleśnieniem jest społeczność Week-

end Testing. Osoby takie jak Ajay Balamurugadas, Markus Gaertner, Michael
Larsen, Albert Gareev czy Anna Baik
pomagają szlifować swoje umiejętności
żądnym wiedzy testerom wg zasady:
testuj, ucz się, dziel się wiedzą. Tutaj
wiedza teoretyczna przekuwana jest w
praktyczną. Każdy może uczestniczyć –
wystarczy chcieć.
Testerskie Dojo nie ograniczają się wyłącznie do medium jaki jest Internet.
Wręcz przeciwnie. Możliwość współpracy jest tutaj ważnym aspektem pozwalającym rozwijać umiejętności interpersonalne. Można organizować je na różnych
spotkaniach, a jeśli uda się przekonać
Waszego test managera, także w miejscu pracy. Mi to się udało i od jakiegoś
czasu organizujemy je u mnie w firmie.
Planujemy także takie sesje podczas
spotkań grupy PTaQ – Poznań Testing
and Quality Group - lokalnej społeczności testerskiej (http://www.ptaq.org/).

Testowanie oprogramowania
W tym artykule przedstawię garść porad i opiszę, w jaki sposób Testing Dojo
przeprowadzane są w Cognifide.

Od czego zacząć?
Wystarczy zacząć od chęci. Chęci zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy,
ale także chęci dzielenia się tę wiedzą
z innymi. Co potrzeba? Możesz o tym
przeczytać w kilku miejscach ( http://
www.methodsandtools.com/archive/
archive.php?id=114, http://www.cognifide.com/blogs/quality-assurance/whats-a-testing-dojo/), ale pamiętaj, że nie
trzeba sztywno trzymać się przedstawionych tam zasad. Kartka i długopis,
owszem raczej się przydadzą, ale nie
koniecznie musisz „zatrudniać” do pracy
ludzi, aby wypełnić wszystkie wymienione tam role – szczególnie, gdy zespół
nie jest duży. Podczas naszych Dojo,
udawało mi się wcielać w kilka ról naraz
– wybierać misję, prowadzić ćwiczenia i
notować ich przebieg. Traktuj je raczej
jako wskazówki, a nie zbiór nakazów i
reguł.
Testing Dojo najczęściej mają jakąś
misję. Przetestowanie aplikacji („Test
this!”), nauka nowych technik, wypróbowanie narzędzi („evaluate tool”). Każde z nich może wyglądać różnie i mieć
inny cel, ale z każdego należy wyciągać
wnioski. Przeprowadzenie Dojo często
jest poprzedzone wstępem, prezentacją,
częścią teoretyczną, który służy przypomnieniu bądź przekazaniu nowej wiedzy.
Dojo, jako część praktyczna, jest dopełnieniem i utrwaleniem wiedzy – ćwiczeniami. Zdarza się, że obie części nie są
przeprowadzane jedna po drugiej lecz
po jakimiś czasie – bywa, że trudno jest
zebrać zespół na dłuższy czas, łatwiej
jest wygospodarować godzinę, niż dwie.
Tak było z naszym pierwszym Dojo dotyczącym heurystyk testowych, gdzie
na części teoretycznej zdefiniowaliśmy
termin „heurystyka” i omówiliśmy kilka
przykładów. Podobnie było z innym
Dojo zapoczątkowanym przez Lab (mikroprojekt mający na celu zdobycie lub
rozszerzenie wiedzy w wybranym obszarze). Następnie wiedza teoretyczna
została przekazana grupie w ramach serii prezentacji a seria Testing Dojo służyła utrwaleniu wiedzy i jej praktycznemu
wykorzystaniu. Pamiętajmy też, że Dojo
to nie egzaminy, tylko luźne spotkania,
których celem jest też zabawa – dlatego posiłkowanie się „ściągami” nie jest
zabronione
(http://testobsessed.com/
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Rysunek 1 Whiteboard pochodzący ze wstępu do Testing Dojo na temat
heurystyk testowych.
wp-content/uploads/2011/04/testheuristicscheatsheetv1.pdf).
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie,
aby wszystko odbywało się podczas
jednego spotkania – wszystko zależy
od czasu, jaki możecie przeznaczyć na
spotkanie. W mojej firmie, Testing Dojo
organizowane są podczas niektórych
z cotygodniowych QA Meetingów, czyli spotkań całego zespołu testowego.
Udaje nam się przeznaczać na nie około
30-60 minut w zależności od misji i celu
spotkania.
Jeśli nie macie żadnego pomysłu – nie
przejmujcie się. Misja „przetestuj to”
zakłada, że zbieracie się po to, aby
przetestować jakąś aplikację i szlifować posiadane już umiejętności. Drugie
Dojo przeprowadzone u nas w firmie
wykorzystywało właśnie ten schemat.
Testowaliśmy aplikację generującą kod
kreskowy (http://www.barcodeart.com/
artwork/netart/yourself/yourself.swf),
gdzie celem było zdefiniowanie algorytmu jego tworzenia. Testować można nie

tylko „zewnętrzne” aplikacje – spotkanie
możecie wykorzystać, aby przetestować
aplikację tworzoną w Waszej firmie. Testowanie własnych aplikacji ma dodatkowy cel. Jest okazją do wymiany doświadczenia, pokazania, jak różnią się
nasze techniki i podejścia. Mogą pomóc
zredukować liczbę testów, wykryć redundancję czy w końcu pomóc tworzyć
standardy, np.: użyteczności.
Jeśli macie problemy z przekonaniem
Waszych przełożonych do przeznaczenia czasu na takie spotkania – wykorzystajcie trzeci typ misji - „evaluate tool”.
Może wspólna praca nad wypróbowaniem jakiegoś narzędzia potencjalnie
przydatnego w firmie przekona ich o
wartości Testing Dojo. Być może warto
przed spotkaniem poprosić jedną osobę
o krótką prezentację na temat narzędzia
– wtedy podczas samego Dojo będzie
można skupić się na jego użyteczności
a nie na np.: konfiguracji.
Nie samym testowaniem człowiek żyje,
więc chciałbym wspomnieć także o
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Rysunek 2 Analiza algorytmu generowania kodu kreskowego podczas
Testing Dojo

22

[1] Aleksander Lipski, „Becoming a better
software tester” – http://prezi.com/os0bpbxjfzjh/becoming-a-better-softwaretester/ (prezentowana na I spotkaniu
PTaQ)
----------------------------------------------------[2] Zbyszek Moćkun, Łukasz Morawski,
„Knowledge acquisition and sharing” http://ptaq.org/images/ptaq1/ptaq_knowledge_sharing.pdf (prezentowana na I
spotkaniu PTaQ)
----------------------------------------------------[3] Markus Gaertner, „Testing Dojos” –
http://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=114
----------------------------------------------------[4] Weekend Testing – http://weekendtesting.com/
----------------------------------------------------[5] Markus Gaertner’s Testing Challenges
– http://www.testing-challenges.org
----------------------------------------------------[6] http://www.barcodeart.com/artwork/
netart/yourself/yourself.swf
----------------------------------------------------[7] http://testobsessed.com/wp-content/
uploads/2011/04/testheuristicscheatsheetv1.pdf

innym aspekcie takich ćwiczeń - „Learn
by Play” - gry i zabawy logiczne przy
komputerze czy przy kartce papieru też
mogą być owocne. W końcu logiczne
myślenie i rozwiązywanie problemów to
jedne z najważniejszych umiejętności
testera. Je też możemy ćwiczyć.

uzyskaną wiedzą – skorzystamy na tym
wszyscy. Spotkania można wykorzystać
jako odskocznię od codziennej rutyny,
inspirację do samodoskonalenia. Jako
narzędzie, dzięki któremu możemy zaszczepić lub podsycać w kimś pasje do
testowania.

Samo Dojo najczęściej rozpoczyna
się od prezentacji misji – przedstawiamy przedmiot testów i określamy cele.
W zależności od ilości uczestników i
dostępnych laptopów dzielimy się na
grupy, najczęściej dwuosobowe. Dzięki
temu skupiamy się także na komunikacji
i współpracy. W metodykach miękkich
(zwinnych), dość popularny jest peer
developement – czemu nie zadbać o
popularyzację peer testingu? Podczas
testów uczestnicy zadają pytania, na
które prowadzący stara się odpowiadać, zadawanie odpowiednich pytań to
kwintesencja testowania. Tego też uczy
Testing Dojo. Znalezione błędy, istotne
kwestie, które zostały poruszone, wnioski, uwagi zapisujemy na tablicy. Sesję
kończymy chwilę przed wyznaczonym
czasem, aby mieć jeszcze możliwość
przedyskutowania wyników, określenia
czy spotkanie pozwoliło nam nauczyć
się czegoś nowego.

Po każdej sesji, prowadzący tworzy
sprawozdanie z przeprowadzonych
ćwiczeń i umieszcza je na Wiki. Zbiera
także wszystkie artefakty, które powstały w jego trakcie – zdjęcia tablicy, notatki. Jest to dokumentacja wewnętrzna,
więc nie możemy jej udostępniać na zewnątrz, ale na jego podstawie tworzone
są posty, które mogą być publikowane
np. na blogu.

wyzwań testerskich gotowych do użycia
na każdym Dojo. Coraz częściej na niektórych konferencjach przeprowadzane
są Testing Dojo. Przykładem może być
Agile Testing Days 2011, gdzie Markus
prowadził Testing i Coding Dojo. Zebrane doświadczenia z uczestnictwa można później wykorzystać przy organizacji
swojego.

Jeśli w trakcie Dojo testowaliśmy własną aplikację, zgłośmy błędy wykryte
podczas testów. Przedyskutujmy je z
Project Manager’em lub Tech Lead’em.
Spróbujmy wciągnąć ich do dyskusji i
wykorzystać ich doświadczenie oraz
opinie do nauki i ulepszenia naszych
spotkań.

Zakończenie

I co dalej?
Możemy zwiększyć korzyści, jakie płyną
z przeprowadzenia Testing Dojo przez
wyciąganie odpowiednich wniosków i
wykorzystania doświadczenia zdobytego w jego trakcie. Dzielmy się nim i

Skąd brać pomysły?
Pomysł to najczęściej połowa sukcesu.
A więc, skąd je brać? Można sięgnąć
do archiwum Weekend Testing – niemal co tydzień odbywają się kolejne
spotkania, w których uczestniczą także
testerzy z Polski. Wspomniany wcześniej Markus Gaertner prowadzi stronę
„Testing challenges” - pokaźny zbiór

Przedstawiłem tutaj podejście, jakie
udało się nam wypracować w firmie w
ciągu ostatniego roku, od kiedy Testing
Dojo stało się elementem naszej praktyki. Nie oznacza to, że jest ono idealne
i doskonałe, nie oznacza to także, że
będzie pasowało do Waszego modelu
pracy. Spróbujcie, zmieniajcie, modyfikujcie, a na pewno Wam się uda. Nie
zrażajcie się niepowodzeniami – nie od
razu Rzym zbudowano.
Owocnych sesji, czego Wam i sobie życzę.

Jakość oprogramowania

Zaproszenie
do udziału w IV edycji
cyklu konferencji

WROCŁAW 23-24 MAJA 2012
Tematyka
Celem tegorocznego forum jest przedstawienie metody definiowania reguł
decyzyjnych, której stosowanie pozwala
specjalistom dziedzinowym na specyfikowanie zasad podejmowania decyzji
w sposób maksymalizujący uzyskanie
jednoznacznych i kompletnych zasad
niezbędnych do podejmowania decyzji
w organizacji. Praktyka pokazuje, że
utworzony zgodnie z tą metodą model
stanowi jednocześnie znakomity wsad
do projektów informatycznych, mających
na celu pełną bądź częściową automatyzację procesu podejmowania decyzji.

Prelegenci
Larry Goldberg jest Członkiem Zarządu Knowledge Partners International –
światowego lidera w świadczeniu usług
doradczych i szkoleniowych z zakresu
reguł biznesowych. Organizacja ta została utworzona w 1996 przez Barbarę
von Halle, należącą do pionierów koncepcji reguł biznesowych. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie budował
poprzez współpracę z międzynarodowymi organizacjami, specjalizując się
w opracowywaniu technologii i aplikacji opartych o reguły biznesowe. Swoje

doświadczenia praktyczne opisuje w
książkach i artykułach naukowych (m.in.
The Decision Model: A Business Logic
Framework linking Business and Technology i The Business Rule Revolution:
Running the Business the Right Way).
Dr Juergen Pitschke zajmuje się tematem modelowania i projektowania wizualnego rozwiązań biznesowych. Jest
uznanym ekspertem w dziedzinie metodycznego stosowania standardowych
notacji modelowania. W swojej karierze
zawodowej pomógł wielu organizacjom
wprowadzić te standardy i metody w ich
codzienną działalność.
Jest tłumaczem metodyki RuleSpeak na
język niemiecki.
Artur Kasprzyk jest ekspertem w dziedzinie modelowania procesów biznesowych oraz analizy systemów informatycznych. Jest prezesem zarządu AION
oraz członkiem Zarządu ds. Edukacji
i Rozwoju Zawodowego polskiego oddziału International Institute of Business
Analysis.
Współautor metodyki AION oraz książki
„Analiza i projektowanie obiektowe”.

Organizator
AION – firma doradczo - szkoleniowa,
specjalizująca się w świadczeniu usług
z zakresu analizy biznesowej i systemowej oraz modelowania procesów biznesowych. W obszarze kompetencji AION
znajduje się doradztwo, prowadzenie
specjalistycznych szkoleń i konferencji,
tworzenie systemów IT oraz wdrażanie
narzędzi wspomagających modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych. Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie www.aion.com.pl
KONTAKT:
www.analystforum.com.pl
www.aion.com.pl
tel. 071 725 79 33
e-mail: aion@aion.com.pl

Serdecznie zapraszamy na konferencję!
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Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w 14. Międzynarodowej Konferencji Globemy, która odbędzie się w dniach 30-31 maja
w hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Temat wiodący tegorocznej konferencji to Innowacyjne Rozwiązania
Geoprzestrzenne – Smart Geospatial Solutions. Impreza na 10 dni przed mistrzostwami piłkarskimi EURO 2012,
w malowniczym otoczeniu Mazurskich jezior, będzie kolejną okazją by się spotkać i lepiej poznać zespół oraz produkty
Globemy.
W ramach referatów i prezentacji technicznych omówione zostaną innowacyjne rozwiązania do:
Ewidencji, projektowania i obsługi sieci ciepłowniczych, energetycznych,
wodno-kanalizacyjnych oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu i ropy
Ewidencji, projektowania i obsługi sieci telekomunikacyjnych
Zarządzania pracami i pracownikami w terenie
Zarządzania inteligentnymi sieciami i opomiarowaniem
Przetwarzania i obsługi danych geoprzestrzennych
W trakcie konferencji będziemy koncentrować się wokół zagadnień dotyczących oszczędności operacyjnych,
maksymalizacji wykorzystania zasobów, zwrotu z inwestycji dla systemów zarządzania majątkiem sieciowym oraz
systemów zarządzania pracownikami w terenie. Poruszymy także tematy zapewnienia jakości usług i zarządzania danymi.
Tradycyjnie już konferencji będzie towarzyszyć wystawa, na której eksperci od poszczególnych produktów zademonstrują
na żywo wszystkie rozwiązania składające się na ofertę rynkową Globemy. Jak co roku, poza częścią merytoryczną
zaplanowaliśmy dodatkowe atrakcje, w tym roku powiązane z EURO 2012.

Call for papers
Jak co roku pragniemy, aby nasi klienci z różnych sektorów rynku opowiedzieli o swoich
wdrożeniach, doświadczeniach i planach rozwoju. Dlatego zachęcamy Państwa do
nadsyłania propozycji wystąpień/referatów/prezentacji. Będzie to doskonała okazja do
podzielenia się wiedzą, doświadczeniami i sukcesami. Propozycje wystąpień prosimy
nadsyłać najpóźniej do 16 kwietnia na adres mailowy konferencja@globema.pl.

O lokalizacji
Hotel Anders jest malowniczo usytuowany bezpośrednio nad jeziorem Szeląg Mały w zachodniej części Mazur, na terenie
Rezerwatu Sosny Taborskiej. Można tu odpocząć, pozwiedzać, popracować nad kondycją i zrelaksować się
w usytuowanym w hotelu Świecie Mazurskich Saun. Na terenie hotelu corocznie rozgrywają się też największe zawody
w siatkówce plażowej w Polsce.
Liczymy na Państwa obecność! Przewidujemy możliwość zorganizowania transportu dla uczestników konferencji
z centrum Warszawy.
Zapraszamy do regularnego odwiedzania oficjalnej strony konferencji:

www.globema.com/conference2012/pl
GLOBEMA Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa
tel. +48 22 848 73 13, faks +48 22 848 68 83

www.globema.com

14. Międzynarodowa Konferencja

Innowacyjne Rowiązania Geoprzestenne
30-31 maja 2012, Hotel Anders, Stare Jabłonki, Mazury

PROGRAM KONFERENCJI
30 maja 2012 – środa
11:30

12:30 – 14:00

POCZĄTEK REJESTRACJI
Praktyczne aspekty organizacji
pracy w terenie i zarządzania
pracownikami mobilnymi

Optymalizacja pracy sieci
elektroenergetycznych

Migracja, konwersja i wymiana danych
geoprzestrzennych











WARSZTATY
PRODUKTOWE



Prezentacja systemu Field Force
Automation (FFA)
Przykłady zastosowań FFA do
obsługi i utrzymania sieci
Wykorzystanie FFA w procesach
instalacji inteligentnych liczników
Dyskusja o korzyściach z
wdrożenia FFA w różnych
branżach





Prezentacja systemu ELGrid
Wyznaczanie i minimalizacja strat
technicznych, optymalizacja rozcięć i
poziomów napięć
ELGrid w praktyce – wyniki wdrożeń
pilotażowych u polskich Operatorów
Systemów Dystrybucyjnych
Dyskusja o korzyściach z wdrożenia
ELGrid







14:00 – 15:00

15:00-16:30
SESJA PLENARNA
16:30 – 17:00

17:00 – 18:30
SESJE
TEMATYCZNE

REJESTRACJA, OBIAD, OTWARCIE WYSTAWY
Otwarcie konferencji
– Marek Gondzio, Prezes Zarządu, Globema
Nowe możliwości i narzędzia do wykorzystania zasobów mapowych Google
– Sanjay Patel, Dyrektor Google GEO Enterprise
Doświadczenia z wdrożeń Smart Gridu na świecie – nie tylko w energetyce
– Bartosz Wojszczyk, Dyrektor Techniczny Smart Grid, GE Energy

WYSTAWA, PRZERWA NA KAWĘ
Telekomunikacja i CaTV

Elektroenergetyka

Systemy płynowe









Premiera nowych wersji PNI/LNI
4.3. – Globema
Jak poprawić jakość dokumentacji
sieci światłowodowej dla
usprawnienia operacji sieciowych
– TeliaSonera Denmark





18:30 – 19:00

19:00

Warsztaty w ramach FME World Tour –
polska edycja cyklu
Prezentacja FME - oprogramowania do
transformacji, wymiany, udostępniania,
konwersji, translacji, dystrybucji i
zarządzania danymi systemów klasy CAD,
GIS i bazodanowych
Skracanie i usprawnianie procesów
pozyskiwania i migracji danych przez
zastosowanie narzędzi FME
Integracja i konsolidacja
danych w różnych formatach

Jak obniżyć straty w sieciach SN i nN i
poprawić jakość energii – Globema
„Krótki film o gospodarce
transformatorami” - współpraca
systemów GIS i SAP – PGE
Dystrybucja Łódź
Poprawa obserwowalności sieci –
doświadczenia z pilotażowego
wdrożenia systemu do
monitorowania zagrożeń na liniach
WN – Procesy Inwestycyjne





Praktyczne wykorzystanie systemu EC.GIS
do zarządzania majątkiem sieciowym w
MPEC Kraków – MPEC Kraków
GIS i WorkForce Management a procesy u
Operatorów Systemów Dystrybucji Gazu
– Globema
Zastosowanie telemetrii i GIS do poprawy
efektywności eksploatacji systemu sieci
ciepłowniczych – Globema

PRZERWA
Kolacja w Karczmie pod Modrzewiem, pokaz freestyle football, turniej mega-piłkarzyków z nagrodami

Informacje o Konferencji
Podstawowe założenia konferencji








Termin: 30-31 maja 2012 r. (środa – czwartek)
Miejsce: Hotel Anders Resort & SPA****, Stare Jabłonki (Mazury), 30km od Olsztyna
Przewidywana liczba uczestników: 120-150 osób (branże: telekomunikacja i telewizja kablowa,
energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, wodociągi, służby miejskie)
Ramowy program konferencji to wykłady, prezentacje oraz warsztaty dotyczące następujących zagadnień:
o Ewidencji, projektowania i obsługi sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych gazu i ropy
o Ewidencja, projektowanie i obsługa sieci telekomunikacyjnych
o Zarządzanie pracami i pracownikami w terenie
o Zarządzanie inteligentnymi sieciami i opomiarowaniem
o Przetwarzanie i obsługa danych geoprzestrzennych
Sala wystawowa (prezentacja rozwiązań Globemy oraz Partnerów Konferencji)
Atrakcje związane z Mistrzostwami EURO 2012, m.in.: turniej piłkarski dla uczestników z nagrodami, pokaz
freestyle football i kolacja nad jeziorem.

Dotychczasowe konferencje
Globema regularnie organizuje swoje konferencje od 1999 roku, a obecna jest już 14. edycją z kolei. Poprzednia, XIII
konferencja pod hasłem „Więcej niż GIS”, odbyła się w Warszawie w hotelu Sofitel Victoria. Jak co roku była miejscem
spotkań oraz wymiany doświadczeń dostawców i użytkowników systemów informacji przestrzennej z przedsiębiorstw
energetycznych, gazowniczych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych.
Konferencje Globemy to:
Corocznie ok. 120 – 200 gości z kraju i zagranicy (w zeszłym roku ponad 150 gości)
Partnerzy z ubiegłych lat to m.in.: GE Energy, IBM, HP, Oracle, Polkomtel, IMPEXGEO, Infovide-Matrix, Procesy
Inwestycyjne, CAS, Proximus, Panasonic, CADExpert, Mis24.pl, Ubisense, Cramer, TECHMEX, ATM, Realworld.
Więcej o ostatniej, XIII Międzynarodowej Konferencji „Więcej niż GIS” pod poniższymi adresami:
Relacja z imprezy na portalu GEOFORUM | Podsumowanie XIII Międzynarodowej Konferencji Globemy

Zapraszamy do regularnego odwiedzania oficjalnej strony konferencji:

www.globema.com/conference2012/pl
Kontakt:
Paweł Grzybowski, pawel.grzybowski@globema.pl, +48 22 848 73 13 wew. 170
GLOBEMA Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa, tel. +48 22 848 73 13, faks +48 22 848 68 83, www.globema.com
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