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Zarządzanie procesem testowania
oprogramowania
Autor: Marcin Towcik
O autorze: Obecnie pracuję jako Inżynier Testów w Tieto we Wrocławiu. Wcześniej uczestniczyłem
jako tester podwykonawca w projektach Sygnity. Branża testowania wciągnęła mnie na tyle, że
tematem mojej pracy inżynierskiej było „Zarządzanie procesem testowania oprogramowania”,
ukooczyłem również studia podyplomowe „Testowanie oprogramowania”.
W czasie wolnym lubię chodzid po górach, poznawad obce kultury i ‘bawid się’ wykresami forex.
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Cel i zakres pracy
Celem pracy jest przybliżenie zagadnieo z zakresu testowania oprogramowania oraz przedstawienie
konkretnych pojęd i metod, które są wykorzystywane w trakcie tworzenia programów.
W związku z gwałtownym rozwojem komputeryzacji życia powstaje coraz to większa liczba
używanego oprogramowania, którego jakośd zależy między innymi od sprawdzenia poprawnego
wykonania produktu, czyli od przetestowania.
Opracowanie to w zamierzeniu powstało jako pewna pomoc dla ludzi, którzy będą stawiali swoje
pierwsze kroki w obszernej dziedzinie testowania, a którzy posiadają podstawową wiedzę
informatyczną. Autor nie będzie zgłębiał zagadnieo pod kątem samego testowania kodu źródłowego,
gdyż wiedza ta wykracza daleko poza ramy tego opracowania.
Praca zawiera dostępną powszechnie wiedzę teoretyczną oraz doświadczenia zdobyte podczas
rocznego udziału w projekcie testowania i wdrażania oprogramowania dla największej polskiej firmy
telekomunikacyjnej. W bieżącym roku autor miał możliwośd uczestniczenia w testach kilku ściśle
współpracujących ze sobą programów, które stanowią największą tego typu bazę klientów w Polsce.
Częśd teoretyczna zawiera opis metodologii tworzenia oprogramowania począwszy od modelu
kaskadowego po modele przyrostowe. Następnie przedstawione zostały różne rodzaje testów, jak i
sposoby ich klasyfikacji.
Rozdział dotyczący zarządzania procesem testowania jest najobszerniejszy i ma za zadanie
prześledzenie jednej z możliwości poprawnego zarządzania testami w projekcie informatycznym.
Począwszy od zidentyfikowania struktury w zespole, ustalanie harmonogramów i kryteriów pracy po
oszacowanie ryzyka związanego z wypuszczeniem oprogramowania. Na potrzeby tego opracowania
został zamieszczony również plan testów, którego założeniem jest praktyczne przedstawienie tego
rodzaju dokumentu w projekcie.
Do sprawnej organizacji testowania można używad konkretnych narzędzi. Zostaną tu przedstawione
przykłady programów zarówno komercyjnych, jak i bezpłatnych.
Całośd podsumowuje porównanie praktyk stosowanych w rzeczywistości do modelu znanego w
teorii. Porównanie takie ukazuje wady i zalety konkretnych rozwiązao teoretycznych, które nie
zawsze mają zastosowanie w praktyce.

Podstawowe pojęcia
Weryfikacja [3] to potwierdzenie, poprzez przebadanie, i dostarczenie oczywistego dowodu, że
konkretne wymagania zostały spełnione. W projektowaniu i wytwarzaniu, weryfikacja dotyczy
procesu badania wyniku danej aktywności w celu ustalenia zgodności z podanym dla tej aktywności
wymaganiem.
Walidacja [3] to potwierdzenie, poprzez przebadanie, i dostarczenie oczywistego dowodu, że
konkretne wymagania w stosunku do specyficznego, zamierzonego użycia są spełnione. W
projektowaniu i wytwarzaniu, walidacja dotyczy procesu badania produktu w celu ustalenia jego
zgodności z potrzebami użytkownika. Walidacja jest zwykle wykonywana dla produktu koocowego..
Głównym celem testowania jest wyszukiwanie błędów w oprogramowaniu (ang. software bug). W
języku polskim potocznie występuję słowo-klucz „błąd” lub „problem” na określenie różnego typu
nieprawidłowości. W inżynierii oprogramowania stosuje się zazwyczaj dwa pojęcia *2+:

Defekt – jako błąd popełniony przez projektantów lub programistów podczas tworzenia
oprogramowania; defekt to problem odkryty w fazie cyklu życia oprogramowania późniejszej od fazy,
w której pojawiła się przyczyna
Błąd – problem, nieprawidłowe działanie ujawnione w tej samej fazie, w której pojawiła się
przyczyna.
Język angielski jest dużo bardziej urozmaicony i tam istnieje kilka zwrotów na określenie błędu *4+:
Error: niezgodnośd pomiędzy dostarczonym przez funkcję, zaobserwowanym lub zmierzonym
rezultatem jej wykonania, a oczekiwaną wartością. Błędy mogą byd powodowane celowo w procesie
testowania aplikacji.
Failure: niezdolnośd komponentu lub systemu do wykonania operacji w np. określonym w
wymaganiach czasie
Exception: nieobsługiwany wyjątek, który powoduje zawieszenie lub przerwanie działania programu.
Wyjątek może pojawid się w związku z adresowaniem pamięci, danymi, wykonaną operacją,
przepełnieniem zmiennej, itp.
Defect, bug, fault: wada modułu lub systemu, która może spowodowad, że moduł lub system nie
wykona zakładanej czynności. Defekt, który wystąpi podczas uruchomienia programu, może
spowodowad awarię modułu lub systemu.
Deviation, incident - każde zdarzenie występujące w procesie testowania, które wymaga zbadania

Zarządzanie procesem testowania
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości każde oprogramowanie powinno byd mniej lub bardziej
intensywnie przetestowane. Z racji coraz częściej tworzonych skomplikowanych systemów sam
proces testowania może byd długi i wymagad olbrzymich nakładów. W zależności od ostatecznego
przeznaczenia oprogramowanie musi się odznaczad odpowiednią niezawodnością i głównie od tego
zależy intensywnośd testów. Oczywiście aplikacje biznesowe należy testowad w inny sposób niż
systemy kontroli lotów.
Główne różnice pomiędzy projektami zawierają się w sześciu poniższych pytaniach *11+:
1. Jakie są cele testów? – np. osiągnięcie odpowiedniej bezawaryjności, konkretnej prędkości
działania, sprawdzenie migracji danych z poprzedniej wersji aplikacji itp.;
2. Co jest przedmiotem testów? – aplikacja, system, konkretne funkcje, procedury;
3. Kto przeprowadzi testy? – ile osób, z jakim doświadczeniem, ogólnie kto będzie
odpowiedzialny za testy;
4. Jak testowad? – jaka metodologia, poziomy, narzędzia (hardware i software), z jakich
dokumentów trzeba korzystad, a jakie utworzyd;
5. Kiedy testowad? – jakie są harmonogramy testów, kiedy i co ma byd przygotowane;
6. Kiedy zakooczyd testy? – czy po znalezieniu konkretnej liczby błędów, do ustalonego terminu,
wg ilości znajdowanych nowych błędów, jaki warunek decyduje o zakooczeniu.
Bez względu na ilośd testerów, ich doświadczenie lub przeznaczenie oprogramowania testowanie ma
na celu znalezienie błędów i umożliwienie ich naprawy. Dlatego też, pomijając wiele szczegółów
wynikających ze specyfiki konkretnego projektu, można wyróżnid rzeczy wspólne dla ogólnie
przyjętego procesu testowania. W najprostszym ujęciu testowanie to (rys. 1):

Rysunek 1 Ogólny schemat procesu testowania. Opracowanie własne
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Organizacja
Bardzo ważnym elementem każdego projektu jest organizacja. Hierarchia grupy testowej przedstawia
się następująco *11+ (rys. 2):

Rysunek 2 Hierarchia grupy testowej. Na podstawie [11]



Manager testów – W większości organizacji manager testów jest osobą odpowiedzialną za
wszelkie sprawy związane z testowaniem i zapewnieniem jakości. W skład obowiązków
managera testów wchodzą: ustalenie strategii testów, interakcja z klientem, planowanie
testów, dokumentacja testów, kontrola i monitorowanie postępów, szkolenia, pozyskanie
odpowiednich narzędzi, udział w inspekcjach i przeglądach, audyt testów, repozytorium
testów. W sprawach kadrowych: zatrudnianie, zwalnianie i ocena pracy członków zespołu.
Manager jest też łącznikiem z wyższą kadrą zarządzającą, managerem projektu oraz
zespołem jakości i marketingu.
 Lider testów – Lider testów pełni funkcję asystenta managera testów i współpracuje z grupą
testerów przy konkretnych projektach. Do obowiązków lidera mogą należed: planowanie
testów, nadzór kadr oraz wykonywanie bieżących raportów.
 Senior tester – Senior tester (specjalista ds. testów) projektuje, tworzy i przeprowadza testy
oraz zajmuje się tworzeniem środowiska testów (jarzma testowego). Senior tester ma
również swój udział w planowaniu testów, pomocy technicznej i tworzeniu repozytoriów
błędów.
 Junior tester – Junior tester (młodszy tester) to zazwyczaj ludzie nowo zatrudnieni. Ich
głównym celem jest nabieranie doświadczenia podczas uczestnictwa przy projektowaniu i
przeprowadzaniu testów. Mogą też brad udział w przeglądaniu instrukcji, pomocy technicznej
oraz utrzymywaniu repozytoriów testów i błędów.
O ile managera testów wybiera ktoś z zarządzających firmą lub danym projektem, to na wybór grupy
testerów spory wpływ ma sam manager. Dobranie odpowiednich członków zespołu ma kluczowe
znaczenie dla powodzenia testów. Dobry tester powinien odznaczad się cechami z rysunku poniżej
[11] (rys.3)

Rysunek 3 Cechy dobrego testera. Na podstawie [11]

Mając na uwadze wiedzę I doświadczenie manager tworzy optymalną grupę testową (rys. 4)
odpowiedzialną za przeprowadzenie testów. Dokładniejszy opis pomocny przy wyborze specjalistów
oferuje w swej książce Elfriede Dustin *12+ lub artykuł Roberta Zawadzkiego *13+, który daje przykłady
pytao zadawanych podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Rysunek 4 Tworzenie grupy testowej. Na podstawie [11]

Planowanie
Jedną z ważniejszych czynności związaną z procesem testowania jest planowanie. Na tym etapie
określa się szczegółowo kto testuje, co jest przedmiotem testów, jakimi metodami i za pomocą jakich
narzędzi będzie się testowanie odbywało oraz kiedy się rozpocznie i przy spełnieniu jakich warunków
się zakooczy. W celu ułatwienia pracy ogólny plan dzieli się na mniejsze części odpowiadające
poszczególnym etapom przedstawionych na rysunku poniżej *11+ (rys. 5).

Rysunek 5 Hierarchia planów testowych. Na podstawie [11]

Najwyższy poziom w hierarchii ma plan zapewnienia jakości oprogramowania. W jego skład wchodzi
plan przeglądów (inspekcji i przeglądów) i ogólny plan testowania, który dzieli się na plany testów:
modułowych, integracyjnych, systemowych i akceptacyjnych.

Test Plan
Bez względu na poziom w hierarchii każdy test plan składa się z jednakowych elementów *11+ (rys. 6):
1. Identyfikator – Każdy plan testów powinien mied unikalny identyfikator, by mógł zostad
powiązany z konkretnym projektem i wejśd w skład historii projektu. Historia projektu i
wszystkie związane z nią produkty powinny zostad dołączone do bazy danych projektów lub
zostad pod kontrolą systemu zarządzania konfiguracją. Standardy firmowe powinny opisywad
format identyfikatora test planu oraz jak określad jego kolejne wersje, które będę zmieniad
się z upływem czasu.

Rysunek 6 Plan testów. Na podstawie [11]

2. Wprowadzenie – Ta częśd daje ogólny opis projektu, czy jest to rozwijanie czy utrzymanie
oprogramowania, oraz szczegóły produktów / funkcji do przetestowania. Warto opisad tu
cele wyższego szczebla i metody, którymi będzie się posługiwad. Powinny byd tu również
zawarte informacje o powiązanych dokumentach, takich jak strategia firmy, standardy
dokumentacji, oraz plany projektu, utrzymania jakości i konfiguracji. Jeżeli test plan składa się
z kilku poziomów (np. oddzielnych planów testów modułowych, integracyjnych,
systemowych i akceptacyjnych) to w celu zapewnienia kompatybilności powinny się tu
znaleźd wszystkie odnośniki.
3. Przedmiot testów – Jest to szczegółowy wykaz przedmiotu testów, który powinien zawierad
nazwy, identyfikatory i numery wersji każdego przedmiotu. Taki wykaz może zawierad
procedury, klasy, moduły, biblioteki, podsystemy i systemy. Powinny się tu znaleźd również

4.

5.

6.

7.

8.

9.

wszystkie odniesienia do poszczególnych dokumentów takich jak wymagania i podręcznik
użytkownika - dzięki temu tester ma możliwośd szybkiego wyszukania odpowiednich
informacji. Kładzie się też nacisk by zapewnid, ze każde wymaganie zostanie pokryte
odpowiednią ilością przypadków testowych. Uzupełnieniem informacji może byd nośnik, na
którym gromadzone są dokumenty (np. dysk twardy, CD itp.). Na koniec powinno się
zaznaczyd, czy jakieś produkty mają pozostad nieprzetestowane.
Funkcje do przetestowania – Zawiera inne podejście do przedmiotu testów, mianowicie
opisując funkcje / funkcjonalności jakie mają zostad poddane testowaniu. Jest to związane
bezpośrednio z wymaganiami funkcjonalnymi i jakościowymi. Przykładowo testom mogą byd
poddane funkcje powiązane z wydajnością, stabilnością i możliwościami mobilności. Jeśli
jakieś funkcje mają pozostad bez testowania, to powinny byd tu wymienione wraz z
powodem takiego działania. Ważne jest by były tu zawarte również odnośniki wiążące
funkcjonalności z konkretnymi przypadkami testowymi.
Podejście – Ta częśd test planu służy szczegółowemu opisowi wszystkich czynności
związanych z testowaniem oprogramowania. Poziom szczegółowości powinien pozwolid
zdefiniowad czas potrzebny na najważniejsze zadania. Bardziej dogłębny opis znajduje się
natomiast w specyfikacji projektu testów. Osoba planująca powinna podad narzędzia i
metody jakimi będą się posługiwad testerzy, tak by testy zostały odpowiednio
przeprowadzone. Powinna się też tu znaleźd informacja o oczekiwaniach wobec kompletności
testów i jakie kryteria ją definiują - np. stopieo oczekiwanego pokrycia testów białej skrzynki.
Dobrze jest też umieścid tu informacje o ograniczeniach czasowych i budżetowych fazy
testów. Powinny się również znaleźd zasady, wedle których będzie monitorowany postęp
testów, by w każdym momencie wiedzied, czy wszystko przebiega zgodnie z planem.
Kryteria zaliczenia/oblania testów – Znając przedmiot testów i mając przypadek testowy
tester musi mied jasno sprecyzowane kryteria, które sprawią, ze test zostanie zaliczony lub
też nie. Opis tych kryteriów powinien zawierad się w głównym planie testów, a w specyfikacji
testów bardziej szczegółowe dane na temat pojedynczych przedmiotów i ich grup.
Zazwyczaj nie zaliczenie testu oznacza, ze dane wyjściowe są inne niż oczekiwane podczas
tworzenia przypadku testowego. Ważne jest natomiast odpowiednie sklasyfikowanie
znalezionego błędu (szerzej omówione w rozdziale 5.3.2), by błędy były obsługiwane wg
kolejności ich ważności dla danej funkcjonalności.
Kryteria zwieszenia i wznowienia – Opisane są tu kryteria według których testy zostają
zawieszane i wznawiane. Zazwyczaj zawieszenie następuje pod koniec dnia pracy, a
wznawiane jest następnego dnia rano. Zdarzają się natomiast przypadki w których dla
powodzenia projektu należy ukooczyd pewne zadania, bez których dalsza praca jest
niemożliwa. W tych sytuacjach praca trwa do zakooczenia danego etapu i pora dnia nie ma
znaczenia.
Produkty testowania – Produkty testowania to nic innego jak każdy twór powstały podczas
tego procesu. W skład produktów wchodzą plany testów, specyfikacja testów, procedury
testowe i przypadki testowe. W ich skład można zaliczyd również dziennik testów, raporty
przekazao, raporty błędów i raporty podsumowujące. Bardzo ważne jest dokładne
katalogowanie tych testaliów, gdyż później wchodzą w skład historii projektu.
Do produktów testowania należy również jarzmo testowe, czyli środowisko testowe, zaślepki
i sterowniki powstałe podczas testów.
Zadania testowe – Tu powinny zostad opisane wszystkie zadania, które należy przeprowadzid,
oraz zależności pomiędzy nimi. Dobrze jest mied skonstruowaną hierarchię zadao wraz z
ogólnie podanym czasem wykonania. Poszczególne zadania przydzielane są całemu
zespołowi lub poszczególnym testerom, zależnie od ważności i stopnia skomplikowania
pracy.

10. Środowisko testów – W tym punkcie opisane są wymagania sprzętowe i programowe, jakie
muszą zostad spełnione podczas testowania - jesli do testów są potrzebne dodatkowe
urządzenia, np. sprzęt telekomunikacyjny lub inne, to powinna się tu taka informacja znaleźd.
Należy też uwzględnid miejsce, w którym będą się odbywały testy i jakie dokładnie
oprogramowanie jest potrzebne - począwszy od systemu operacyjnego na narzędziach
testowych koocząc.
11. Obowiązki – Wszystkie osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania związane z testami
powinny byd tu przedstawione. Dotyczy to osób, które:
 przekazują oprogramowanie do testów,
 tworzą specyfikacje testów i przypadki testowe,
 przeprowadzają testy,
 monitorują przebieg testów,
 kontrolują rezultaty,
 współpracują z developerem,
 zarządzają i udostępniają sprzęt,
 tworzą jarzmo testowe,
 współpracują z użytkownikami / klientami.
Grupa ta może się składad z: developerów, testerów, osób od zapewnienia jakości,
analityków i użytkowników / klientów.
12. Kadry i szkolenia – Osoba planująca powinna opisad tu kadry i umiejętności potrzebne do
przeprowadzenia prac związanych z testami (takich jak przedstawione powyżej). Spis
ewentualnych szkoleo i osób, które je przeprowadzą, powinien byd szczegółowo rozpisany.
13. Grafiki – Czas przeznaczony na konkretne zadania, wraz z rozpisaniem wykonujących je osób,
najlepiej rejestrowad przy pomocy narzędzi sieciowych. 'Kamienie milowe' powinny zostad
opracowane, przetworzone i ujęte w grafiku - są również obecne w głównym planie projektu.
Są one bardzo ważne w śledzeniu postępów testowania, by zapewnid pracę zgodnie z
zaplanowanymi terminami. Ujęte powinny byd grafiki ludzi, używania konkretnego sprzętu i
narzędzi oraz miejsca do testowania. Bardzo przydają się tu wykresy PERT (skrót z ang.
Project Evaluation and Rewiev Technique - jest to model zarządzania projektem
umożliwiający tworzenie i analizowanie zadao w projekcie) i diagramy Gantt'a (diagram
słupkowy obrazujący grafiki w projekcie).
14. Ryzyko – Testowanie, jak i każdy inny proces, niesie ze sobą pewne ryzyka. W zależności od
stopnia niezawodności, skomplikowania lub krótkiego terminu dostawy mogą nastąpid
sytuacje, które będą miały negatywny wpływ na cały projekt. Ryzyka takie powinny zostad
kolejno:
 zidentyfikowane,
 przeanalizowane pod kątem możliwości wystąpienia,
 opisane według ich priorytetu,
 do każdego możliwego ryzyka musi się opracowad plan działania zapobiegający
niepożądanym następstwom.
Sytuacji zagrażających pomyślnemu ukooczeniu testów może byd wiele, począwszy od
choroby członków grupy testującej, po np. wypowiedzenie najmu przez właściciela budynku,
w którym przeprowadza się testy. Nie da się zidentyfikowad wszystkich zagrożeo, ale trzeba
mied przygotowany plan awaryjny na te, które mają największe prawdopodobieostwo
wystąpienia.
15. Koszty testowania – Zazwyczaj nie ma oddzielnego kosztorysu dla planu testowego, raczej
jest ujęty w planie całego projektu. Manager projektu w porozumieniu z developerem i
testerami próbuje oszacowad koszty związane z testowaniem. Jeżeli natomiast plan testów
jest niezależnym dokumentem przygotowanym przez grupę testową to osoba planująca

będzie potrzebowała odpowiednich narzędzi do ustalenia kosztorysu. Taki kosztorys ujęty w
test planie powinien zawierad:
 koszty planowania i projektowania testów,
 koszty pozyskania sprzętu i oprogramowania potrzebnego do przeprowadzenia testów
(zawierające utworzenie jarzma testowego),
 koszty przygotowania środowiska testowego,
 koszty przeprowadzenia testów,
 koszty gromadzenia i analizy wyników testów,
 koszty przywrócenia środowiska testowego.
Innymi kosztami, które mogą się rozdzielid na kilka projektów są np. szkolenia testerów i
utrzymanie bazy danych testów. Wydatki związane z przeglądami powinny natomiast byd
ujęte w planie przeglądów.
Dla osób szerzej zainteresowanych problemem kosztów testowania polecam książkę
Thomasa Rover’a ‘Software Testing Management: Life on the Critical Path’ *15+.
16. Zatwierdzenie – Plan(y) testów powinien zostad przeanalizowany przez wyznaczone przez
firmę osoby, które po zaaprobowaniu planu podpisują się pod nim.
Bardziej szczegółowe informacje odnośnie planowania i zarządzania testami, wraz z przykładami,
znajdują się w książce Johna J. Rakos’a ‘Software Project Management for Small to Medium Sized
Projects’ *14+.

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

Przypadek testowy
Dobry przypadek testowy to taki, po którego przeprowadzeniu zostanie znaleziony błąd. Przypadki
powinny byd tak dobrane, by jak najlepiej się tylko da pokryd funkcjonalności systemu. Każdy
przypadek testowy powinien zawierad (tabela 1):
 Identyfikator – Ma jasno określad przynależnośd danej grupy przypadków testowych.
 Nazwa testu – Powinna określad, co ogólnie chcemy otrzymad po przeprowadzeniu danego
przypadku.
 Dotyczy – Konkretna funkcjonalnośd, klasa, metoda itp.
Identyfikator
Dotyczy
Utworzył
Data utworzenia
Typ
Opis

Nazwa testu, czynności
Funkcja, procedura
Osoba odpowiedzialna za PT (może byd login)
Data
Manualny / Automatyczny
Wymagania
Cel

Status

Warunki początkowe
Wykonany czy nie

Etapy:
Krok Nr etapu
Opis Opis kroku
Oczekiwania Co się powinno zdarzyd

...
Tabela 1 Szablon przypadku testowego. Opracowanie własne



Utworzył – Dane osoby, która utworzyła dany przypadek testowy, może byd również login tej
osoby.
 Data utworzenia – Data, kiedy powstał dany przypadek, ułatwia tworzenie historii testów.
 Typ – czy test należy przeprowadzid manualnie, czy ma to zrobid automat.
 Opis – Szczegółowy opis celu przypadku testowego, powinien zawierad informacje:
1) Wymagania – które wymagania dotyczą konkretnego przypadku testowego.
2) Cel – słowny opis celu przeprowadzenia testu wraz ze szczegółami, czego test dotyczy.
3) Warunki początkowe – Jakie warunki muszą zostad spełnione, by można przystąpid do
wykonywania testu – np. jakie są potrzebne uprawnienia lub wcześniej przygotowane
dane.
 Status – Informuje, czy test został już przeprowadzony, czy nie.
 Etapy – Instrukcja krok po kroku, jak należy wykonad test. Składa się z:
1) Krok – numer wykonywanego kroku.
2) Opis – szczegółowy opis czynności w danym punkcie.
3) Oczekiwania – co powinno byd wynikiem czynności przeprowadzonych w danym kroku.
Ważne jest, żeby przypadki testowe były napisane jasno, by nie trzeba było zbyt fachowej wiedzy do
ich przeprowadzenia. Trzeba liczyd się z tym, że nie każdy przyszły użytkownik systemu będzie
ekspertem w danej dziedzinie. Przypadki powinny tez byd odpowiednio skomentowane, tak aby po
jakimś czasie można było dokonad poprawek bez dłuższego zastanawiania się, co dana częśd kodu
robi. Przykładowy przypadek testowy może wyglądad następująco (tabela 2):
TIN1690.1
Dotyczy
Utworzył
Data utworzenia
Typ
Opis

Status

Pomniejszenie okna mapy
GIS
diakotom
2008-12-08
Manualny
Wymagania LLD:UIN1787.3.11
Cel testu: Należy sprawdzid czy istnieje możliwośd pomniejszenia okna
mapy przez użytkownika
Warunki początkowe: Użytkownik posiada uprawnienia do wizualizacji
mapowej.
Wykonany

Etapy:
Krok Krok 1
Opis Uruchomid aplikację
Oczekiwania Prezentowane jest okno logowania

Krok Krok 2
Opis Zalogowad się do systemu
Oczekiwania Prezentowane jest okno wyboru dostępnych funkcjonalności
Krok Krok 3
Opis Wybrad z menu *Funkcjonalności > Wizualizacja GIS+
Oczekiwania System otwiera moduł wizualizacji GIS
Krok Krok 4
Opis Użytkownik przegląda treśd mapy
Oczekiwania System prezentuje na mapie obiekty zgodnie z akcjami użytkownika
Krok Krok 5
Opis Wywoład funkcję pomniejszania okna mapy - menu Widok ---> Pomniejsz
lub w menu narzędziowym ‘Pomniejsz’
Oczekiwania System zmienia wygląd kursora myszy w polu widoku mapy
Krok Krok 6
Opis Wskazad punkt lub zaznaczyd prostokąt pomniejszenia
Oczekiwania System zmienia zasięg okna. W przypadku wskazania punktu okno jest
centrowane do wskazanego punktu i pomniejszane o 33%, w przypadku
wskazania prostokąta aktualny widok pomniejszany jest do rozmiarów
wskazanego prostokąta
Tabela 2 Przykładowy przypadek testowy. Opracowanie własne

5.3.1 Zgłaszanie błędów
Każde znalezione nieprawidłowe działanie oprogramowania musi zostad odpowiednio zgłoszone, po
czym jest sprawdzane, czy obserwowane działanie jest rzeczywiście niezgodne z wymaganiami.
Zgłoszenie błędu powinno zawierad (tabela 3):
Opis błędu
…
Zgłaszający
…

Kwalifikacja
…
Historia
…

Załączniki
…
Produkcja
…

Testy
…
Rozwiązanie
…

Notatki
…
Analiza
…

Wymagania
…
Powiązania
…

Tabela 3 Szablon zgłoszenia błędu. Opracowanie własne







Opis błędu – W tym miejscu powinny się znajdowad podstawowe informacje na temat
zgłaszanego błędu:
1) Oznaczenie błędu,
2) Etap / poziom testowania, na którym istnieje problem,
3) Opis słowny, który odzwierciedla zaistniały problem.
Kwalifikacja – Dane dotyczące przedmiotu testów:
1) Nazwa projektu,
2) Nazwa produktu,
3) Klasa błędu,
4) Adresat błędu.
Załączniki – Wszelkie pliki powiązane z błędem.



Testy – Jeżeli zgłoszenie blokuje testowanie, to powinny tu byd wymienione przypadki
testowe, których przeprowadzenie jest niemożliwe.
 Notatki – Dodatkowe informacje.
 Wymagania – Konkretne wymagania, według których zgłoszenie przedstawia rzeczywisty
błąd.
 Zgłaszający – Dane osoby, która zgłosiła błąd. Oprócz imienia i nazwiska, lub loginu, powinny
się tu znaleźd dane kontaktowe.
 Historia – Daty, loginy i stany zgłoszenia błędu.
Pola wypełniane przez developera:
 Produkcja – To opisuje błąd ze swojego punktu widzenia (opis bardziej techniczny).
 Rozwiązanie – Proponowane rozwiązanie problemu.
 Analiza – Jeżeli są trudności z klasyfikacją błędu.
 Powiązania – Czy aktualne zgłoszenie nie jest kopią innego lub przedmiot zgłoszenia nie jest
naprawiany przy okazji innego błędu.
Odpowiednie oznaczenie błędu pozwoli szybciej odnaleźd dane zgłoszenie oraz daje większe pojęcie
istoty błędu. Sposób znakowania powinien byd wcześniej omówiony i ujednolicony. Przykładowy tytuł
zgłoszenia może wyglądad tak:
 PRODUKT_ETAP_MODUŁ przyczyna zgłoszenia.
Dla programu ‘Ewidencja’, na drugim etapie testów, gdzie w spisie ludności istniałby błąd pisowni
tytuł zgłoszenia mógłby wyglądad tak:
 EWIDENCJA_II_SPIS błędna pisownia.
Dzięki jednolitemu nazewnictwu można uniknąd dublowaniu się zgłoszeo oraz lepiej nimi zarządzad.
Opis słowny powinien byd jak najbardziej skrócony i zawierad istotne informacje dotyczące
odtworzenia błędu. Nie powinien zawierad myśli, ani odczud testera, tylko suche fakty. W razie
trudności z opisywaniem można się posłużyd kopiowaniem poszczególnych kroków scenariuszy
testowych (jeśli błąd został znaleziony podczas ich wykonywania).
Kolejną bardzo ważną częścią każdego zgłoszenia jest klasa znalezionego błędu. Tak samo jak
oznaczenia, również klasy błędów powinny byd wcześniej omówione i stosowane przez wszystkich w
ten sam sposób. Klasy błędów mogą wyglądad następująco:
1) A – najwyższa klasa błędu, który uniemożliwia dalszą pracę lub jest krytyczny ze względu na
funkcjonowanie aplikacji.
2) B – błąd jest jednoznaczny, lecz nie powoduje blokowania dalszej pracy, ani nie jest krytyczny
ze względu na dalsze funkcjonowanie.
3) C – błąd, który w żaden sposób nie wpływa na dalszą pracę systemu, lecz jest niezgodny z
wymaganiami.
4) D – błąd czysto kosmetyczny, inna nazwa przycisku, błąd literowy itp.
Adresat błędu może wydawad się sprawą mało istotną, ale poprawne adresowanie zgłoszeo
oszczędza dużo czasu i nerwów. Struktura zespołu developerów powinna byd w widocznym miejscu,
ze szczególnym rozgraniczeniem pełnionych funkcji i przypisaniem odpowiedzialności za konkretne
przedmioty testów (działy, klasy itp.). Poprawna adresacja przyspiesza proces identyfikacji błędu.
Do załączników mogą należed zrzuty ekranów, komunikaty, które pojawiły się podczas testowania,
lub wszystkie inne pliki związane bezpośrednio ze zgłoszeniem błędu. Pamiętad natomiast należy,
żeby używad formatów zajmujących mało pamięci (w szczególności zdjęcia) lub kompresowad
wysyłane pliki. Ma to na celu przyspieszenie prac, jeśli zgłoszenia wędrują drogą elektroniczną i każdy
załącznik musi zostad pobrany przez adresata.
Historia zgłoszenia, jeśli nie jest generowana automatycznie, powinna zawierad daty (jeśli jest taka
potrzeba to wraz z dokładnym czasem) i wszelkie zmiany stanu zgłoszenia, wraz z loginem osoby,

która ten stan zmieniła. Jeśli np. admin123 odrzucił zgłoszenie błędu dnia 1 kwietnia, to wpis mógłby
wyglądad następująco:
 2010-04-01
admin123
odrzucenie
Produkcja to pole, w którym developer opisuje błąd od strony programisty, a nie testera. Oprócz
podania dokładnej przyczyny znalezionego błędu może się też znaleźd kilka linijek kodu, jako dowód
poprawności zgłoszenia.
Rozwiązanie to nic innego jak podanie metody, jaka zostanie użyta do poprawienia błędu. Powinna
się też znaleźd informacja dotycząca prawdopodobnego czasu naprawy, tak by można było
skoordynowad dalsze prace.
Analiza to miejsce pozostawione dla analityków projektu. Jeżeli na produkcji występują wątpliwości,
co do słuszności zgłoszenia, to dział analizy ma za zadanie sprawdzenie go z dokumentacją. Może się
też tak zdarzyd w razie wątpliwości, co do klasy błędu.
Rady praktyczne dla zgłaszających błędy:
 Przed zgłoszeniem upewnij się ponownie, czy błąd dalej występuje.
 W razie wątpliwości, czy dana sytuacja jest błędem można sprawdzid zgodnośd z
dokumentacją.
 Zgłoszenia powinny byd nazywane i klasyfikowane wg wcześniej przyjętych, jednolitych
ustaleo.
 Sprawdź, czy nie ma już zgłoszenia o tej samej lub podobnej nazwie, do tego, które właśnie
powstaje.
 Opis błędu powinien zawierad jak najmniej słów, ale musi byd czytelny dla innych. Np. :
Wejdź w A, naciśnij B, wprowadź C w rezultacie otrzymujesz D.
 Adresując zgłoszenie upewnij się, czy ta osoba jest odpowiedzialna za dany przypadek –
oszczędzisz czasu sobie i innym.
 Jeżeli jest taka możliwośd poprzyj swoje zgłoszenie zrzutem ekranu, lub kopią otrzymanego
komunikatu.

Naprawa
W pewnym sensie naprawa jest niezależna od osoby testującej, bo jest przeprowadzana przez inną
grupę, czasami nawet inną firmę. Brak tej zależności jest jednak iluzoryczny. Jeżeli tester zgłaszając
jakieś zdarzenie kwalifikujące się jako błąd kierował się zasadami przedstawionymi powyżej, to
zaoszczędził mnóstwo czasu i de facto przyczynił się do szybszej naprawy już w momencie wysyłania
błędu. W zależności od wielkości firmy, wielkości zespołu i liczby aktualnych projektów developerzy
mają mniej lub więcej zgłoszeo błędów każdego dnia. Nawet jeśli dana osoba pracuje tylko nad
jednym projektem, to może otrzymywad zgłoszenia od grupy ludzi. W momencie, w którym
zgłaszający nie trzymali by się zasad jednolitego nazewnictwa lub chociażby mylili adresatów, to przy
tylko jednym prowadzonym projekcie może to oznaczad dziesiątki niepotrzebnych zgłoszeo do
przejrzenia i w rezultacie marnotrawstwo czasu, a co za tym idzie pieniędzy.
Załóżmy, że testerzy dokładnie sprawdzają swoje zgłoszenia, poprawnie je nazywają, adresują i
klasyfikują. Praca developera to odpowiednie zarządzanie dostępnymi zgłoszeniami błędów według
ich ważności określanej klasą błędów. W pierwszej kolejności powinna zostad odkryta przyczyna
błędu i oszacowanie nakładów potrzebnych do jej usunięcia. Następnie naprawie poddane są w
pierwszej kolejności błędy mające kluczowe znaczenie dla aplikacji lub dalszego procesu testowania.
Może się okazad, że błąd nie jest aż tak poważny jeśli chodzi o funkcjonowanie programu, ale blokuje

dalsze testowanie, a co z tym idzie tworzy przestoje w pracy grupy testowej. Sprawne zarządzanie
kolejnością naprawianych błędów to kolejne zadanie managera testów lub całego projektu.

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

Rysunek 7 Repozytorium błędów. Na podstawie [11]



Typ błędu – Rodzaj znalezionych nieprawidłowości.



Występowanie – Gdzie w programie / systemie został znaleziony błąd, jaki moduł,
funkcjonalnośd itp.
 Pochodzenie błędu – Która funkcjonalnośd zawiera błąd.
 Faza pojawienia – Faza, w której błąd wdarł się w oprogramowanie.
 Faza wykrycia – Faza, w której błąd został odnaleziony.
 Objawy – W jaki sposób błąd się objawiał, na jakiej podstawie został zgłoszony.
 Naprawa błędu – Ile nakładów kosztowało usunięcie błędu i jakimi metodami oraz kto
dokonał naprawy.
 Dane zgłaszającego – Dane osoby, która znalazła i zgłosiła błąd.
 ID lub nazwa zgłoszenia – Identyfikator lub nazwa zgłoszenia błędu z projektu, podczas
którego został błąd znaleziony.
Jak już wspomniano wcześniej repozytorium takie przy odpowiednim zarządzaniu jest dużą
oszczędnością czasu, a w miarę coraz większej liczby zakooczonych projektów staje się nieocenionym
źródłem wiedzy.

Przykłady
Kilka przykładów błędów znalezionych podczas pracy przy pewnym projekcie:
1. Komunikat ‘Błąd wewnętrzny’ z następującym kodem.
Blad wewnetrzny: /templates/mainTemplate.xhtml @108,83 binding="#{mainForm.launchButtonScript}": Target Unreachable, identifier 'mainForm' resolved
to null
javax.faces.el.PropertyNotFoundException: /templates/mainTemplate.xhtml @108,83 binding="#{mainForm.launchButtonScript}": Target Unreachable,
identifier 'mainForm' resolved to null
at com.sun.facelets.el.LegacyValueBinding.isReadOnly(LegacyValueBinding.java:84)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:84)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:57)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:94)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:57)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:94)
at org.apache.myfaces.shared_impl.util.RestoreStateUtils.recursivelyHandleComponentReferencesAndSetValid(RestoreStateUtils.java:57)
at org.apache.myfaces.lifecycle.RestoreViewExecutor.execute(RestoreViewExecutor.java:96)
at org.apache.myfaces.lifecycle.LifecycleImpl.executePhase(LifecycleImpl.java:95)
at org.apache.myfaces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:70)
at pl.sygnity.inventory.web.InventoryLifecycle.execute(InventoryLifecycle.java:85)
at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:139)
at pl.sygnity.inventory.web.InventoryServlet.service(InventoryServlet.java:113)
at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl$ServletInvocationAction.run(ServletStubImpl.java:1072)
at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.invokeServlet(ServletStubImpl.java:465)
at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:28)
at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at org.apache.myfaces.trinidadinternal.webapp.TrinidadFilterImpl._invokeDoFilter(TrinidadFilterImpl.java:208)
at org.apache.myfaces.trinidadinternal.webapp.TrinidadFilterImpl._doFilterImpl(TrinidadFilterImpl.java:165)
at org.apache.myfaces.trinidadinternal.webapp.TrinidadFilterImpl.doFilter(TrinidadFilterImpl.java:138)
at org.apache.myfaces.trinidad.webapp.TrinidadFilter.doFilter(TrinidadFilter.java:92)
at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:97)
at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at pl.sygnity.inventory.web.util.filter.EncodingFilter.doFilter(EncodingFilter.java:56)
at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at pl.sygnity.inventory.web.util.filter.SessionFilter.doFilter(SessionFilter.java:116)
at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:144)
at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:27)
at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:6987)
at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:321)
at weblogic.security.service.SecurityManager.runAs(SecurityManager.java:121)
at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.invokeServlet(WebAppServletContext.java:3892)
at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.execute(ServletRequestImpl.java:2766)

2. W trakcie pracy na danym obiekcie może się okazad, że został już zmodyfikowany/usunięty.

Rysunek 8 Błąd obiektu. Opracowanie własne

3. Błędem może byd brak wyników wyszukiwania w momencie, gdy dane zostały już
wprowadzone.

Rysunek 9 Błąd wyszukiwania. Opracowanie własne

4. Brak uprawnieo użytkownika, któremu zostały przypisane wszystkie uprawnienia.

Rysunek 10 Błąd uprawnieo. Opracowanie własne

5. Błąd bazy danych.

Rysunek 11 Błąd bazy danych. Opracowanie własne

6. Błąd wywoływania funkcji.

Rysunek 12 Błąd wywołania. Opracowanie własne

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

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

1. Planowanie
 Plan zarządzania projektem (SPMP od ang. software project management plan) – Jest
formalnym, zatwierdzonym dokumentem, który określa, w jaki sposób realizowany jest
projekt, monitorowanie i kontrolowanie. Może byd szczegółowy lub pobieżny wraz z
odnośnikami do pozostałych dokumentów. Celem planu zarządzania projektem jest
określenie metody stosowanej przez zespół do realizacji planowanego projektu.
 Główny plan testów (MTP od ang. master test plan) – Plan testów, który odnosi się do
wielu poziomów testów.
 Plany testów dla poziomów (LTP od ang. level test plan) – Dokument opisujący zakres,
metody, zasoby oraz harmonogram zamierzonych czynności testowych. Określa - między
innymi - elementy testowe, testowane cechy, zadania testowe, kto będzie te zadania
wykonywał, stopieo niezależności testerów, środowisko testowe, technikę projektowania
testów oraz kryteria wejścia i wyjścia, przesłanki ich użycia, a także ryzyka wymagające
ciągłego planowania. Jest to zapis procesu planowania testów.
 Specyfikacja projektu testu (TDS od ang. test design specification) – Dokument
specyfikujący warunki testowe (elementy pokrycia) dla elementu testowego,
szczegółowe podejście do testu oraz identyfikujący powiązane przypadki testowe
wysokiego poziomu.
 Specyfikacja przypadków testowych (TCS od ang. test case specification) – Dokument
specyfikujący zbiór przypadków testowych (cel, wejścia, akcje testowe, oczekiwane
rezultaty i wstępne warunki wykonania) dla elementu testowego.
 Specyfikacja procedur testowych (TPS od ang. test procedure specification) – Dokument
określający ciąg akcji umożliwiający wykonanie testu. Znana także jako skrypt testowy lub
manualny skrypt testowy.
2. Wykonanie
 Raport do wydania (TITR od ang. test item transmittal reports) – Dokument opisujący
elementy testowe, ich konfiguracje, status oraz inne ważne informacje przekazywane na
początku fazy testowania od programistów.
 Dzienniki testów (TL od ang. test logs) –Chronologiczny zapis szczegółów związanych z
wykonaniem testów.
 Zgłoszenia błędów (TIR od ang. test incident reports) – Dokument opisujący usterkę w
module lub systemie, która może spowodowad nieprawidłowe działanie jego
wymaganych funkcji.
3. Ukooczenie
 Raport koocowy (TSR od ang. test summary report) – Sumaryczny dokument
przedstawiający działania testowe i ich rezultaty. Zawiera także ocenę testowanych
elementów pod względem zgodności z kryteriami wyjścia.

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

Rysunek 14 Zarządzanie procesem testowania. Opracowanie własne

1. Zarządzanie testami – Planowanie, szacowanie, monitorowanie oraz kontrola przebiegu
testów, na ogół prowadzone przez kierownika testów.
2. Zarządzanie błędami – Proces składający się z rozpoznania, analizy, prowadzenia działao i
likwidacji usterek. Polega on na rejestracji usterek, ich klasyfikacji oraz określaniu ich
działania.
3. Zarządzanie incydentami – Proces rozpoznawania, badania i dysponowania incydentami oraz
podejmowania działao w związku z nimi. Proces ten obejmuje rejestrację incydentów, ich
klasyfikację oraz ocenę wpływu.
4. Zarządzanie jakością – Ogół skoordynowanych czynności mających na celu kierowanie
organizacją i kontrolowanie jej pod kątem jakości. Zwykle obejmuje czynności takie jak:
zdefiniowanie polityki jakościowej i celów jakościowych, planowanie jakości, sterowanie
jakością, zapewnienie jakości i poprawa jakości.
5. Zarządzanie konfiguracją – Dyscyplina używająca technicznych i administracyjnych metod
kierowania i nadzoru aby: określid i udokumentowad charakterystyki funkcjonalne i fizyczne
elementów konfiguracji, kontrolowad zmiany tych charakterystyk, zapisywad i raportowad o
wykonywaniu zmian i statusie implementacji oraz weryfikowad zgodnośd z
wyspecyfikowanymi wymaganiami
6. Zarządzanie ryzykiem – Systematyczne wdrażanie procedur i praktyk dla zadao identyfikacji,
analizowania, ustalania priorytetów i kontrolowania ryzyka.
7. Zarządzanie kadrami – Tworzenie grupy testowej o kwalifikacjach pozwalających na
ukooczenie projektu. Koordynowanie pod kątem organizacyjnym i administracyjnym.

W teorii
Przyjmując w założeniu, że testowanie jest prowadzone jako osobny proces powstawania
oprogramowania, do jego przeprowadzenia zostaje wyznaczona konkretna osoba. W dużym
uproszczeniu manager testów (załóżmy, że jest to osoba kompetentna, mająca szeroką wiedzę na
temat testowania i tworzenia oprogramowania) musi:
1. Zapoznad się z tworzonym oprogramowaniem – wiedzied w jakim cyklu życia jest
wytwarzane, czego dotyczy, co powinno zawierad i jakie są wymagania klienta.

2. Ustalid jakie są cele testowania – czy samo poprawienie jakości produktu, osiągnięcie
odpowiedniej niezawodności lub inne.
3. Określid sposób testowania – jakie poziomy testów zostaną przeprowadzone, jakimi
metodami, za pomocą jakich narzędzi i w jakim czasie.
4. Zebrad grupę testową – w zależności od potrzeb projektu konkretna liczba testerów o
kwalifikacjach pozwalających pomyśle przeprowadzenie procesu testów.
5. Rozpisad szczegółowo plan testów – kto, kiedy, gdzie i czym będzie testował. Kryteria
zaliczania testów i ich zakooczenia. Możliwe ryzyko i sposoby przeciwdziałania.
6. Przeprowadzid odpowiednie szkolenia – zapoznad testerów z testowaną aplikacją, metodami
testowania, narzędziami, kryteriami zaliczania testów i sposobem zgłaszania błędów (opis,
adresacja, klasyfikacja).
7. Jasno określid strukturę organizacji – kto i w jakiej sytuacji, za co odpowiada.
8. Monitorowad postęp testów – monitorowanie i kontrola procesu. Zarządzanie zgłoszeniami,
wprowadzaniem nowych wersji, sprawami administracyjnymi oraz bieżące sporządzanie
raportów.
9. Zakooczenie testów po spełnieniu wcześniej ustalonych założeo.
Tak, w dużym uproszczeniu, w teorii wygląda proces zarządzania testowaniem. Jeśli ktoś ma ten
proces przeprowadzid, a wcześniej się odpowiednio przygotował (zarówno teoretycznie, jak i
praktycznie) to pomyślne zakooczenie testów nie powinno przynieśd wielkich problemów.

W praktyce
Rzeczywistośd bardzo często okazuje się zbiorem praktyk, które w normalnych warunkach byłyby nie
do pomyślenia. Poniżej przedstawiona historia z pewnego projektu.
Do współpracy przy dużym projekcie dla firmy telekomunikacyjnej X developer oprogramowania Y
zatrudnia firmę zewnętrzną Z (rys. 15), by przeprowadziła testy.

Rysunek 15 Klient, dostawca, podwykonawca. Opracowanie własne

Grupa kilkunastu osób dostaje sprzęt, narzędzia i cel: testujcie. Pierwszego dnia pracy odbywa się
pobieżne szkolenie, z którego niestety wiele nie wynika. Formą prawdziwego zapoznania się z
przedmiotem testów, jak i działaniem dedykowanych narzędzi wspomagających testy są dwudniowe
eksperymenty z oprogramowaniem pod bacznym okiem czterech osób zatrudnionych tydzieo
wcześniej, ale należących tak samo do grupy testerów z outsourcingu. W przypadku jakichkolwiek
pytao można cały czas korzystad z komunikatora internetowego, który przez okres całego projektu
służy jako główne źródło informacji. Po krótkim zapoznaniu się z testowanym systemem rozpoczynają
się testy. Przebiegają one bardzo opornie, gdyż same operacje przeprowadzane zgodnie ze
scenariuszami testowymi są niezrozumiałe dla zespołu Z. Próby wyjaśniania działania poszczególnych
funkcji przez Y drogą internetową trwają trzy, może cztery tygodnie. W tym czasie każdy zgłoszony
błąd jest dodatkowo opatrzony masą niepotrzebnych komentarzy, e-maili i nieprzyjemnych
telefonów ze strony twórców oprogramowania. Są to początki przedstawienia systemu zgłaszania
błędów, ich kwalifikacji i adresacji (rys. 16).

Rysunek 16 Zgłoszenie błędu – 3 problemy. Opracowanie własne

Po tym czasie do ekipy testującej przyjeżdżają przedstawiciele developera w celu przeprowadzenia
szkoleo z działania ich produktu. Po odbytych szkoleniach prace idą zdecydowanie szybciej, co jest
dobrze odbierane przez firmy Y i Z. Kolejne tygodnie przynoszą informacje, że dotychczasowe prace
były wyłącznie przymiarką i w żaden sposób nie będą mierzone jako efekty pracy grupy. Skoro
oficjalnie ekipa testująca przeżyła pierwsze tygodnie, oznacza to że jest już ekspertem w swojej
dziedzinie.
Tak przynajmniej uważa project manager. Na potwierdzenie jego teorii przez okres kolejnych kilku
tygodni mierzona jest efektywnośd pracy testerów Z oraz wyciąga się wnioski, że mogą już pracowad
jako pomoc techniczna dla klienta, który niedługo zacznie testy akceptacyjne. Skoro każdy tester jest
wysoce wykwalifikowanym specjalistą, nikt nie zajmuje się wcześniejszym wyjaśnianiem terminologii,
więc oficjalnie są to testy systemowe a testerzy mają służyd klientowi jako pomoc przy wdrożeniu.
Praca polega na wykonywaniu tych samych przypadków testowych, lecz w budynku klienta. Jedyną
różnicą jest koniecznośd tłumaczenia wszelkich niejasności testerom klienta. W przypadkach
trudniejszych, w których Zet nie jest w stanie sobie poradzid sprawę przejmują specjaliści z Y, którzy
tłumnie przyjechali do tego konkretnego zadania. W miłej atmosferze mijają kolejne dni testów i na
jaw wychodzi przykry fakt. Korespondencja elektroniczna, którą w znacznej ilości dostarczał
wszystkim manager projektu, wykazała że w wyznaczonym terminie, przy obecnym tempie prac,
testy nie zostaną ukooczone. Manager, który jest w tym przypadku odpowiedzialny również za proces
testowania ogłasza stan alarmowy i obowiązkowe nadgodziny. W ramach osłodzenia praca za
większą stawkę trwa do późnych godzin wieczornych, nocnych, a czasem do samego rana. Oprócz
bardziej wytężonej pracy wśród połączonych sił Y i Z ujawniają się indywidualne talenty. Oryginalnośd

niestety polega na strajku włoskim lub ciekawszym naliczaniu godzin swojej pracy, ale grupa szybko
doprowadza te przypadki do porządku. Dwa tygodnie pracy tym systemem przynoszą olbrzymią
radośd zakooczenia testów wynikami akceptowanymi przez klienta X. Życzenia, gratulacje i pochwały
za ciężką pracę.
Praca przenosi się ponownie do siedziby Y, polityka nadgodzin zostaje wycofana, a zadowolone
kierownictwo nie szczędzi pochwał i nagród. Nagrody nie mają wymiaru finansowego, a raczej
wprowadzenie elastyczności godzin pracy, przerwę obiadową dla każdego (chociaż ten przywilej
wykorzystywany był już wcześniej) i mniej zadao do wykonania. Praca wykonana u klienta została
zaakceptowana, ale dopiero po dwóch tygodniach okazuje się, że nie jest to pełny sukces.
Kierownictwo X musi teraz się naradzid, czy warto zakupid oprogramowanie od Y. Nerwowy okres
oczekiwania ujawnia decyzję, której developer nie oczekiwał. Niestety nie wszystko jest do
zaakceptowania i muszą zostad wprowadzone kolejne zmiany. Ujawniają się również koszty związane
z wprowadzeniem nadgodzin. Nikt nie policzył wcześniej, że większe stawki dla tak wielu ludzi
przełożą się na koszty rzędu czterech miesięcy pracy grupy testowej Z. Zaczynają się poszukiwania
winnych całego zamieszania, które skutkują cięciami, a te z kolei bezpośrednimi redukcjami po
stronie Y i Z. W oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeo ekipa podwykonawców zostaje alokowana do
bieżących projektów.
Ze zgranego zespołu robią się podzespoły ludzi pracujących nad zadaniami przeznaczonymi dla
specjalistów, a jak się szybko okazuje wykonywanych przez laików. Kolejne tygodnie mało efektywnej
pracy owocują szkoleniami z nowych aplikacji. Ponownie szkolenia przynoszą oczekiwane rezultaty i
praca wydaje się mied sens. Tygodnie mijają miarowo nie wnosząc żadnych zmian. W między czasie
wychodzą na jaw coraz to ciekawsze informacje, które wcześniej były tylko czystymi spekulacjami.
Grupa dowiaduje się jak wyglądają ustalenia pomiędzy Y i X, kto konkretnie został zwolniony (do
chwili obecnej otwarte rozmowy na ten temat były zabronione), a także o tym, że miejsce ekspertów
od niektórych funkcjonalności przejęli testerzy Z. Mając coraz większą wiedzą odnośnie sytuacji i
samego testowania podwykonawcy otrzymują kolejne zadanie.
Klient X jest gotowy po raz kolejny zaprosid połączone siły Y i Z do swej siedziby, by odbyły się
następne testy akceptacyjne, to znaczy ‘systemowe’ z testerami jako wdrożeniem. Tym razem jest to
zupełnie inny produkt, bo została zmieniona kolorystyka i nazwy poszczególnych funkcjonalności.
‘Wdrożenie’, w dużo mniej licznym składzie niż za pierwszym razem, wykonuje swoją pracę na tyle
rzetelnie, że nadgodziny są wręcz zabronione. Mijają kolejne tygodnie, aż nadszedł moment, w
którym zarządzający całym projektem stwierdza, że trzeba wziąd się w garśd i za wszelką cenę w dwa
dni wykonad pracę, która była przeznaczona na koleje półtora tygodnia. Wizja płatnych urlopów jest
na tyle kusząca, że wszyscy wykazują ponadprzeciętną aktywnośd, oczywiście w ramach
standardowych godzin pracy. Najbliższy weekend przynosi wyjaśnienie zwiększonych wysiłków. Firma
Y przyszykowała swoim ludziom kolejne zwolnienia, a kierownictwo Zet nie wiedziało, że jej
pracownicy są aktualnie wykorzystywani w jakimś projekcie. Podwykonawcy oficjalnie ogłaszają
strajk, aczkolwiek w momencie zakooczenia testów.
Rozgoryczeni pracownicy firmy Y ujawniają wszelkie struktury w firmie, a informacje te skutkują
kolejnymi zwolnieniami i ostatecznym rozwiązaniem współpracy Z z Y.
Historia ta rozgrywała się na przestrzeni dwunastu miesięcy i chod zostało pominiętych wiele
szczegółów, wątków i niejasności, rozwiewanych częściowo wraz z rozwojem wydarzeo, stanowi ona
przykład, jak ważny jest problem zarządzania procesem testowania:
1. Problem testowania.

Samo testowanie spotyka się bardzo często z negatywnym podejściem. Bywa, że jest traktowane jako
zło konieczne, a nie jako środek poprawy produktu i integralna częśd procesu tworzenia
oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, w których testerzy traktowani są po macoszemu, gdyż ich
praca według niektórych jest zbędna. Dlatego też ważnym elementem pracy testerów i managerów
jest edukacja otoczenia, co do wartości testów. Najlepszym i jednocześnie najskuteczniejszym
argumentem są koszty błędów. Im wcześniej błąd zostanie wykryty, tym mniej nakładów potrzeba na
jego usunięcie. Im późniejsza faza wykrycia tym drożej jest się z problemem uporad, a mogą się
zdarzyd sytuacje, w których poprawa błędu oznaczałaby zmiany w samej strukturze aplikacji.
2. Budżet.
Jeżeli tworzone oprogramowanie należy do prac specjalistycznych, lub takich od których zależy
ludzkie życie, firmy nie oszczędzają na budżetach testowych. Jest regułą, że im bardziej powszechna
ma byd funkcja oprogramowania tym mniejsze są przyznawane fundusze. Zdarza się, że testowanie
kooczy się nie dlatego, że zostało w pełni pozytywnie przeprowadzone, ale dlatego, że skooczyły się
pieniądze z budżetu. W dzisiejszych czasach finansowanie procesu testowania nabiera coraz
większego znaczenia, ale daleko nam jeszcze do stanu idealnego.
3. Odpowiedni ludzie.
Bardzo ważnym elementem są ludzie. Ich kwalifikacje i doświadczenie, które mogą się przyczynid do
szybszego sukcesu lub totalnej klęski. Biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe trzeba tak dobierad
testerów, by był chod jeden specjalista gotowy przekazad swoją wiedzę i umiejętności innym.
Odpowiednie balansowanie zespołem przyczyni się do oszczędności i wyszkolenia nowych
specjalistów.
4. Szkolenia.
Są podstawowym i najtaoszym elementem podnoszenia efektywności zespołu. Nie muszą to byd
szkolenia certyfikowane, wykonywane przez firmy zewnętrzne, ale przekazywanie wiedzy w obrębie
organizacji. Trzy podstawowe to:
a) Aplikacja – Szkolenia z obsługi i możliwości testowanego oprogramowania. Najmniej
kosztowne, przynoszące a najwięcej korzyści.
b) Narzędzia – Jeżeli podczas testów korzysta się z jakiegoś dodatkowego oprogramowania
(wspomagające testowanie lub pakiety biurowe), to powinno byd szczegółowo wyjaśnione
jego działanie i konkretne zastosowanie przez organizację.
c) Metody testów – Terminologia, metodologia i wszelkie wewnętrzne procedury związane z
testowaniem (struktura zespołu, klasyfikacja błędów, sposoby zgłaszania błędów itp.).
5. Przepływ informacji.
Dobrą praktyką jest informowanie załogi. Informacje o bieżącym stanie, o nadchodzących
wyzwaniach lub poniesionych porażkach. Praktyka pokazuje, że o ile nie można mówid zawsze
wszystkiego, to dezinformacja powoduje większe szkody niż się zakłada.
6. Zarządzanie.
Prawdziwym wyzwaniem dla kogoś, kto ma przeprowadzid proces testowania jest odpowiednie
balansowanie i umiejętne wykorzystywanie posiadanych możliwości. Planowanie, radzenie sobie z
bieżącymi trudnościami i przewidywanie jak się przed większością zagrożeo uchronid.

Narzędzia wspomagające testowanie
Narzędzi wspomagających testowanie jest wiele, gdyż nawet korzystanie z edytora tekstu i arkusza
kalkulacyjnego potrafi przyspieszyd i ułatwid proces testowania. Poniżej przedstawione zostały dwa
programy skupiające się na zarządzaniu projektami.

Oprogramowanie komercyjne
Mercury Quality Center
Mercury Quality Center to aplikacja internetowa służąca do zarządzania testami, aplikacja która
centralizuje kontrolę nad całym projektem. Łatwy w użyciu interfejs pozwala sprawnie organizowad i
zarządzad pracą testerów i managerów. Czynności jak: pokrycie wymagao, zarządzanie przypadkami
użycia, raportowanie przebiegu testów, zarządzanie defektami oraz automatyzacja testów są
kontrolowane bezpośrednio z jednego miejsca. Wszystkie te działania przeprowadzane są z poziomu
jednego narzędzia, dostępnego z dowolnego miejsca.
Aplikacje można podzielid na dwie części. Jedna to narzędzie administracyjne, druga dla osób
testujących- odpowiednio „Site Administrator Bin” (rys.17) i „Quality Bin” (rys.18).

Rysunek 17 Site Administration Bin. Źródło – strona www producenta



Site Admistration Bin (SABin): jest to częśd aplikacji, w której przeprowadza się wszelkie
czynności administracyjne, takie jak: tworzenie projektu, przyporządkowanie użytkowników
do projektu i nadawanie im konkretnych uprawnieo, tworzenie odpowiednich ról itp. SABin
to miejsce, gdzie konfiguruje się aplikację z narzędziami, wyznacza które będą w użyciu (np.
Winrunner lub Quality Test Proffesional). Trzeba również zadbad o kompatybilnośd
wybieranych rozwiązao. Podczas instalacji wybiera się również hasło administratora, które
należy zapamiętad.
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Quality Center Bin (QCBin): to częśd w której użytkownik ma interakcję z narzędziem.
Interfejs daje możliwośd łatwego tworzenia planów testów, definiowania wymagao,
tworzenia przypadków testowych, tworzenia przestrzeni testowej i przyporządkowania
wymagao do defektów. Wszystko, co jest potrzebne testerom i managerom do codziennej
pracy znajduje się w tej części aplikacji. Cztery najważniejsze sekcje to:
 Requirements – miejsce, gdzie znajdują się wymagania.
 Test Plan – Plan testów wraz z przypadkami testowymi.
 Test Lab – przestrzeo testowa, gdzie zamieszczane są zestawy testów i możliwośd
zaznaczenia ich przejścia.
 Defects – zbiór zgłoszonych defektów, które można wiązad z konkretnymi przypadkami
testowymi.

Oprogramowanie bezpłatne
Vienna Test Management
Vienna - Test Management ™ jest przełomowym rozwiązaniem zarządzania testami. Może byd
stosowane przez jednostki, zespoły lub całe firmy za pośrednictwem trzech wersji. Vienna zostało
zaprojektowane w taki sposób by sprostad wielu problemom, które istnieją w innych produktach
zarządzania
testami.
Vienna – Test Management ™ pozwala na tworzenie, edycję i zarządzanie wymaganiami,
przypadkami testowymi, defektami, środowiskiem, kryteriami zaliczania projektu, raportowaniem,
automatycznym
testowaniem
i
wieloma
innymi.
Vienna – Test Management ™ zostało zaprojektowane, aby umożliwid proste i elastyczne
aktualizacje. Desktop Edition oferuje wszystkie funkcjonalności oczekiwane po narzędziu do
zarządzania testami. Użytkownik może tworzyd projekty oraz wszelkie artefakty testowe i
rozpowszechniad jo wśród pozostałych członków zespołu.
Vienna – Test Management ™ zostało zaprojektowane z przyjaznym interfejsem dla użytkowników
oraz administratorów. Intuicyjny design umożliwia nowym użytkownikom rozpoczęcie pracy z Vienna

natychmiast. Nowoczesny design pozwala mniej przeszkolonemu personelowi na branie udziału w
zapewnieniu jakości.
Opis przetłumaczony ze strony producenta:
http://www.nmqa.com/Products/ViennaTestManagementOverview.aspx
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Najważniejszą częśd aplikacji (rys. 19) stanowi lewa-dolna strona, gdzie znajdują się następujące
moduły:









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

Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu została zgromadzona wiedza, z wielu powszechnie dostępnych źródeł,
dotycząca testowania oprogramowania. Przedstawione zostały znane przypadki związane z

katastrofami wywołanymi błędnym przetestowaniem oprogramowania oraz związane z tym koszty.
We wprowadzeniu zawarte zostały również podstawowe terminy używane w codziennej pracy
testera.
Sam proces testowania może się różnic ze względu na metodę wytwarzania oprogramowania, zatem
główne modele tworzenia zostały omówione w rozdziale trzecim wraz z przedstawieniem zalet i wad
wprowadzenia ich w projekcie.
Rozdział czwarty prezentuje techniki testowania i poziomy testów, które bez względu na metodologię
tworzenia oprogramowania są uniwersalne. W każdym przypadku praca polega na znajdowaniu
błędów i dążeniu do perfekcji przy kolejnych projektach.
W najobszerniejszym rozdziale, piątym, przedstawiona jest wiedza potrzebna do zarządzania
procesem testowania oprogramowania. Wymienione są dokumenty, jakie biorą udział w każdym
projekcie i jedna z dróg ich tworzenia. Są przykłady zgłoszonych błędów i ogólny sposób ich
zgłaszania. Na koocu rozdziału przedstawione są problemy, które ciężko jest znaleźd w
opracowaniach naukowych, a które miały miejsce w projekcie, w którego realizacji brał udział autor.
Rozdział szósty zawiera przykład gotowego planu testowego opartego na darmowej aplikacji Nokia
Software Updater. Plan zawiera podstawowe informacje odnośnie przedmiotu testów,
harmonogramów pracy, potrzebnych zasobów i metodzie testowania.
W zależności od wielkości projektu proces zarządzania dokumentacją testową może byd niemożliwy
do ogarnięcia bez posługiwania się narzędziami wspomagającymi testowanie. Rozdział siódmy
zawiera krótką prezentację oraz możliwości jednego rozwiązania komercyjnego i jednego
bezpłatnego.
Opracowanie to miało na celu zaprezentowanie sztuki testowania oprogramowania i sposobów
zarządzania projektem testowym. W przyszłości można by dodad kolejne podrozdziały, które w dużo
bardziej szczegółowy sposób oddałyby proces testowy. Zdaję sobie sprawę z tego, że w sposób
szczegółowy nie został tu dokładniej poruszony temat testowania metodą białej skrzynki, gdyż
testowanie z dostępem do kodu źródłowego to wiedza wykraczająca poza zakres pracy.
Praca ta stanowi kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy mając podstawowe wykształcenie
informatyczne chcieliby odnaleźd się w branży testowania oprogramowania. Informacje te, wraz z
planem testów i wskazówkami praktycznymi, nabytymi podczas uczestniczenia w projekcie, pozwolą
poprowadzid pierwsze projekty od strony zarządzania. Trzeba pamiętad, że testowanie to wieczny
proces doskonalenia i uczenia się na błędach. W najprostszej postaci praca w tej branży polega na
wykonaniu trzech, następujących po sobie podstawowych działao:
1. Znajdź błąd.
2. Wyeliminuj problem.
3. Nie popełniaj tych samych błędów.
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