Quale 1/2015

Co jest czym czego –
i jaką ma wartość?
Tomasz Osojca

Zarządzanie długiem
technicznym w fazie
kodowania
Julian Musiał

W poszukiwaniu testera
idealnego, czyli o godzeniu
ognia i wody
Grzegorz Dawid

CFP na Testwarez 2015
1

Spis treści
CO JEST CZYM CZEGO
5. Co jest czym czego – i jaką ma wartość?
Tomasz Osojca

OPROGRAMOWANIE DOSKONAŁE
9. Piramida potrzeb użytkownika, czyli o wyższości funkcjonalności nad
innymi charakterystykami oprogramowania

Radosław Smilgin

WARZELNIA JAKOŚCI
16. Nietypowe podejście do automatyzacji w systemie rozproszonym
Daniel Dec

REDAKCJA

Redaktor naczelny
Karolina Zmitrowicz
karolina.zmitrowicz@quale.pl
Zastępca redaktora naczelnego:
Krzysztof Chytła
krzysztof.chytla@quale.pl
Redaktorzy:
Bartłomiej Prędki
bartlomiej.predki@quale.pl
Michał Figarski
michal.figarski@quale.pl

2

Współpraca:
Tomasz Olszewski
tomasz.olszewski@quale.pl
Piotr Poznański
piotr.poznanski@quale.pl
Zuzanna Gościcka-Miotk
Zuzanna.goscicka-miotk@quale.pl
Website:
www.qualemagazine.com (ENG)
www.quale.pl (PL)
Facebook:
http://www.facebook.com/qualemagazine

1/2015

Spis treści
TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA
25. Kim jestem: testerem czy QA?
Michał Węgrzyn

28. W poszukiwaniu testera idealnego, czyli o godzeniu ognia i wody
Grzegorz Dawid

JAKOŚĆ W OCZACH WARSZAWQA
32. Defect prevention
Monika Lichota-Cywińska

ZARZĄDZANIE
35. Zarządzanie długiem technicznym w fazie kodowania
Julian Musiał

PO GODZINACH
43. Korporacyjny klub akwarystów
Zuzanna Gościcka-Miotk

WYDARZENIA
49. Testwarez 2015 – CFP
51. Zostań sponsorem Testwarez 2015
53.TestingCup po raz trzeci

1/2015

3

TESTOWANIE Z ROCKOWYM PAZUREM

27 - 28 kwietnia 2015r.
Hotel Sheraton

Audyt bezpieczeństwa IT
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CO JEST CZYM CZEGO?
Tomasz Osojca

Co jest czym czego* –
i jaką ma wartość?

Zapamiętane z WarszawQA Wydanie Specjalne na Politechnice Warszawskiej:
…klient nie będzie chciał płacić za testy, chce dostać oprogramowanie dobrej
jakości…
…klient nie chce płacić za testy, bo test nie przynosi wartości dodanej samej w
sobie…
…testerzy będą zawsze potrzebni jako ubezpieczenie…
…testy nie są najtańszym ani najszybszym, ani najlepszym sposobem produkcji
oprogramowania dobrej jakości…

Skoro testowanie nie przynosi wartości
dodanej, skoro istnieją znacznie szybsze,
tańsze i lepsze metody wytwarzania (o ile
testowanie w ogóle jest metodą wytwarzania) oprogramowania dobrej jakości,
wreszcie – skoro testowanie jest „tylko”
ubezpieczeniem, to czemu zajmuje się
nim tylu inteligentnych ludzi i dlaczego firmy im za to płacą (zarówno producenci,
jak i klienci)?
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Zacznijmy od „ubezpieczenia”. Jeśli testowanie miałoby być swego rodzaju polisą, to
może powinni się nim zajmować specjaliści
w dziedzinie wypłacania odszkodowań, a
nie testerzy? Rozważmy taką sytuację: jesteśmy właścicielami domu i ubezpieczamy
go od pożaru. Jednocześnie co roku powinniśmy przeprowadzać kontrole (testy!)
drożności przewodów kominowych (swoją
drogą w większości dokumentów ubezpieczeniowych znajduje się dopisek drobnym
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CO JEST CZYM CZEGO – I JAKĄ MA WARTOŚĆ?
drukiem, iż jeśli takiej kontroli nie było,
to pożar powstał z winy właściciela domu
i odszkodowanie nie zostanie wypłacone).
Czy w takim razie ten „test” komina jest
„tylko” ubezpieczeniem? Nie! jest metodą
zmniejszania ryzyka spalenia się naszego
dobytku. Wykonujemy go po to, żeby do
nieszczęśliwego zdarzenia nie doszło, a
nie po to, żeby zmniejszyć straty po jego
wystąpieniu. Identycznie jest w przypadku
produkcji oprogramowania – test to sposób łagodzenia ryzyka, który może wpłynąć na prawdopodobieństwo wystąpienia

awarii na produkcji, a nie metoda przenoszenia ryzyka na inny podmiot. A zatem
nigdy nie jest ubezpieczeniem! Jeśli traktujemy testy jako „polisę”, to znaczy, że
robimy sztukę dla sztuki. W takiej sytuacji
nie powinniśmy się dziwić, że nikt nie chce
za to płacić…
Zajmijmy się kolejną kontrowersyjną tezą.
Czy można wyprodukować dobre oprogramowanie bez testów? Tak! Rozważmy poniższy rysunek:

FORMALNE DOWODZENIE POPRAWNOŚCI OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie jest zbiorem algorytmów zapisanych w formalnym
języku programowania, uruchamianych na deterministycznej i skończonej maszynie, jaką jest komputer. Algorytm, język formalny, skończony i deterministyczny oznacza w uproszczeniu „jednoznaczny” –
czyli dla określonych danych wejściowych otrzymamy zawsze ten sam
wynik wyjściowy. W takim „środowisku” jak najbardziej możliwe jest
przeprowadzenie formalnego dowodu poprawności. Możliwe, ale zazwyczaj, ze względu na złożoność – bardzo kosztowne.
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CO JEST CZYM CZEGO?
PROGRAMOWANIE GENETYCZNE

Programiści dostarczają cokolwiek – tester sprawdza, zgłasza defekty,
programiści poprawiają i cykl się powtarza aż do uzyskania zadowalającego rezultatu (lub osiągnięcia nieprzekraczalnej daty wdrożenia).

Testowanie to jedna z technik zapewniania
jakości – obiektywnie nie jest ani lepsze,
ani gorsze od innych dostępnych rozwiązań. Do głównych zadań osób decyzyjnych
w projekcie należy świadome umiejscowienie zielonej strzałki bliżej lewego lub
prawego ekstremum – w zależności od
typu oprogramowania, przyjętej metodyki
wytwórczej, doświadczenia zespołu, nakładów finansowych, czasu na realizację
itp.
Wreszcie – jak rozumieć wartość testów?
Jeśli przyjmiemy, że dla osób pracujących
w IT (ang. Information Technology) to informacja jest najistotniejsza, a niepewność

jest bardzo kosztowna dla osób zajmujących się biznesem, to dochodzimy do sedna: jeśli testy potrafią dostarczyć rzetelnej informacji zmniejszającej niepewność
związaną z działaniem oprogramowania po
wdrożeniu, to wnoszą bardzo dużą i mierzalną wartość do biznesu IT. Oczywiście
ta wartość pojawi się, pod warunkiem że
testy są traktowane jako dobrze zaprojektowane, mierzalne i wiarygodne eksperymenty, a nie „klikanie”, „sprawdzanie” czy
też „ubezpieczenie”.

DOPISEK

*Tytuł „Co jest czym czego” zapożyczyłem ze „Wstępu do Imagineskopii” Śledzia Otrębusa Podgrobelskiego. Z tegoż dzieła pochodzi również
poniższy cytat, stanowiący dla mnie nieodmiennie inspirację przy rozwiązywaniu najbardziej nawet złożonych problemów informatycznych:
„twierdzenia (...) o wczuwaniu się jako metodzie poznawczej teoretycznie najsłuszniejszej i metodycznie najbardziej poprawnej wskazują
– jeśli uwzględnić niezastąpioną rolę wyobraźni w procesach wczuwania się – na niebezpieczeństwo dysproporcji, rozziewu (hiatus) między wciąż pomnażającą się rzeczywistością a wyobraźnią. Logicznym
wnioskiem wypływającym z powyższego musi być zatem pilny postulat
powiększenia wyobraźni stosownie do potrzeb poznawczych”.
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CO JEST CZYM CZEGO – I JAKĄ MA WARTOŚĆ?
AUTOR

Tomasz Osojca
Doświadczony konsultant i trener z zakresu inżynierii testów
oraz jakości systemów i procesów. Traktuje „Informatykę”
jako „Naukę o Informacji”, a nie „naukę o komputerach”.
Podkreśla, że:
„W projektach IT najważniejsze jest zrozumienie źródeł
oraz sposobów przetwarzania informacji w organizacji, a
dopiero w drugiej kolejności dostarczenie środków technicznych, czyli kodu źródłowego i serwerów. Innymi słowy,
najważniejsza jest wartość użytkowa („Quality in Use” wg
ISO/IEC 9126) zbudowana na poprawnej jakości zewnętrznej
i wewnętrznej produktu zapewnianej przez efektywność
procesów wytwórczych.”
W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w projektach w roli
testera, test managera, automatyzera testów, specjalisty
ds. zapewnienia jakości, konsultanta ds. jakości procesów.
Zarządzał zespołem specjalistów z zakresu testów jako test
manager, kierownik zespołu, dyrektor działu. Realizował
projekty zarówno po stronie producenta oprogramowania
,jak i organizacji zamawiającej rozwiązanie. W projektach
lokalnych, zespołach rozproszonych geograficznie oraz w
projektach międzynarodowych (m.in. dla NATO).
Swoją pasję przekazywania wiedzy realizuje jako trener
szkoleń za zakresu testowania i jakości (w tym ISTQB) oraz
instruktor ratownictwa górskiego (GOPR).
Prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą QuICK.
Nazwa jest skrótem od Quality by Imagination, Curiosity
and Knowledge – co stanowi kwintesencję przymiotów
niezbędnych do uzyskiwania odpowienio wysokiego poziomu
jakości w branży IT.
Jego idée fixe to wykorzystanie technik sztucznej inteligencji
w testach oraz inżynierii jakości systemów informatycznych.
Tę ideę realizuje poprzez redagowanie strony www.AI4SE.
org - otwartej platformy wymiany myśli o „sztuczno inteligentnej inżynierii oprogramowania”.
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OPROGRAMOWANIE DOSKONAŁE

Radosław Smilgin

Piramida potrzeb
użytkownika, czyli o wyższości
funkcjonalności nad
innymi charakterystykami
oprogramowania
Obecnie w wielu dziedzinach naszego życia
następuje zaburzenie zrozumienia tego,
co jest naprawdę ważne oraz trochę mniej
istotne (lub w ogóle niewarte uwagi). Z drugiej strony człowiek potrzebuje nadawania
działaniom odpowiednich priorytetów, by
wiedzieć, na czym powinien się skupić. Nie
inaczej jest w przypadku określania wagi
funkcjonalności w odniesieniu do innych
charakterystyk dotyczących produkcji i testowaniu oprogramowania.

1/2015
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PIRAMIDA POTRZEB
Przez funkcjonalność rozumiemy cały zestaw działań, które mogą być dostarczane przez aplikację. Charakterystyki z kolei
to swoiste cechy oprogramowania, takie
jak wydajność, niezawodność czy – ostatnio uważane za najistotniejsze – szeroko
pojęte bezpieczeństwo (ochrona zarówno
danych, które są przechowywane w systemie, jak i samych funkcji).
Dla laika to rozróżnienie nie jest ważne, a
zastanawianie się nad nim można by porównać do dyskusji o wyższości Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem. My testerzy
wiemy, że oprogramowanie to integralna
całość, na którą składają się: funkcje, bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność i
użyteczność. Czy możemy więc mówić o

tych charakterystykach osobno, definiując
(u)wagę, jaką trzeba przypisać poszczególnym cechom? Oczywiście, że TAK – jest to
wręcz konieczne i wynika z podstawowego
problemu, a mianowicie tego, że funkcję
musi mieć każde oprogramowanie, a cechy
będą domeną jedynie wybranych aplikacji.
Zbiór programów z dodatkowo analizowanym bezpieczeństwem będzie tylko podzbiorem aplikacji posiadających funkcje.
Weźmy za przykład bardzo proste oprogramowanie, które jest zainstalowane na dowolnym systemie operacyjnym (aplikacja
desktop) – kalkulator. Aplikacja ta wykorzystuje funkcje i przetwarza dane. Oczywiście haker mógłby się włamać do naszego kalkulatora i próbować wykraść historię

RYSUNEK 1

Rysunek 1. Uniwersalna prezentacja piramidy potrzeb użytkownika bez analizy wymagań i zastosowania oprogramowania
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OPROGRAMOWANIE DOSKONAŁE
RYSUNEK 2

Rysunek 2. Mapowanie hierarchii potrzeb Masłowa na piramidę potrzeb użytkownika

dodawania (jeśli istnieje), ale prawdopodobieństwo, że tak się zdarzy, jest bliskie
zeru. W tym przypadku funkcja ma wyższy
priorytet od bezpieczeństwa.
Można powiedzieć, że ta aplikacja desktopowa jest zbyt trywialna, więc nie może
być właściwym reprezentantem wszystkich
aplikacji. Przecież do lwiej części oprogramowania mamy dostęp online. Dodatkowo
można założyć, że bezpieczeństwo takiej
aplikacji jest uwzględnione, ale przeniesione na inną warstwę. Funkcję „strażnika” dostępu do kalkulatora pełni przecież
system operacyjny wraz z zainstalowanym
na nim oprogramowaniem, m.in. zaporą
sieciową firewall czy systemami antywirusowymi. Wynika z tego, że problem bez-
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PIRAMIDA POTRZEB
pieczeństwa dotyczy nie samej aplikacji,
lecz infrastruktury dostępu do niej. Z drugiej strony to, jak bardzo zagrożone będzie oprogramowanie, zależy od tego, w
jak dużym stopniu wystawimy je na działanie wewnętrznych i zewnętrznych negatywnych czynników.
Należy się zastanowić, czy najpierw implementujemy funkcję, czy definiujemy
jej bezpieczeństwo. Ponownie wracamy
do pytania: co było pierwsze – jajko czy
kura? Budując funkcjonalność, bez wątpienia powinniśmy pamiętać o jej bezpieczeństwie. Jeśli jednak zamierzamy chronić dane, musimy najpierw dostarczyć

Jestem w stanie wyobrazić sobie domorosłego hakera po internetowym
kursie XSS-a, który podczas lektury
tego artykułu pomyśli: „Tak, k***a?!
To ja ci pokażę”. Po pewnym czasie
korzystając z luki w oprogramowaniu
(dowie się o niej na blogu hackin-fordummies.org), uzyska dostęp do hasła
administratora i skasuje całą bazę wpisów. Mam przed oczami całą niedzielną szkółkę hakerów, którzy będą korzystać z ataku DDOS i ubiją serwer na
najbliższe kilka tygodni. Wszystko po
to, by udowodnić, że bezpieczeństwo
jest „najważniejsze”.
Tak jak nigdy nie stworzymy w pełni
bezpiecznego świata, tak nie będziemy
w stanie wyprodukować w 100% bezpiecznego oprogramowania. Problem
polega na tym, że zarówno w realnym
życiu, jak i w sieci często mamy do czynienia z najzwyklejszą przestępczością
(wandalizmem lub kradzieżą).
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funkcję, która będzie w stanie chociażby
zapisać je w konkretnym miejscu. Bezpieczeństwo jest ważne, ale nie wolno nam
popaść w absurd. W osławionym systemie
PKW nie działała funkcja zliczania głosów.
W mediach natomiast brylowali eksperci w
dziedzinie bezpieczeństwa – narzekali, że
aplikacja nie jest dostatecznie chroniona.
Co z tego?! Przecież nie działała, nie była
w stanie zapisywać i przetwarzać protokołów. To, że ktoś mógłby uzyskać dostęp do
niezapisanych danych, jest tutaj niezbyt
istotnym zagadnieniem.
Niektórzy będą analizować zagadnienie
„bezpieczeństwo kontra funkcjonalność”
pod kątem zainwestowanych środków. Nie
możemy jednak płacić za ochronę aplikacji,
która nie dostarcza funkcji. Posłużmy się
bardzo prostą analogią. Budujemy olbrzymią twierdzę, w której będziemy przechowywać złoto – cały swój majątek. Budowla
jest wielka, ma potężne mury, chronią ją
strażnicy. Jednak na wzniesienie jej wydaliśmy całe nasze złoto. Nie ma czego pilnować. Każdy uznałby taką inwestycję za
zwyczajne marnotrawstwo.
Od dawna różnego rodzaju „eksperci” usiłują nam wmówić, że największym problem systemów informatycznych jest ich
bezpieczeństwo. Prawda okazuje się zupełnie inna. 99,9999% aplikacji na świecie
nie dotyczą żadne zagrożenia. Niewielki
procent oprogramowania jest lub będzie
atakowany. Mediów głównego nurtu nie
interesują jednak dobre wiadomości. Dużo
łatwiej jest powiedzieć: „złamano zabezpieczenia Sony”, niż przyznać: „dziś następujące firmy nie miały problemu ze swoim oprogramowaniem…” (taka lista byłaby
długa). Od zarania dziejów nic nie sprzedaje się tak dobrze jak krew, łzy i utracone
(przez innych) pieniądze.
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OPROGRAMOWANIE DOSKONAŁE
RYSUNEK 23

Rysunek 3. Piramida potrzeb użytkownika bez analizy wagi poszczególnych cech oprogramowania

Wspomnijmy więc sławną hierarchię Masłowa, który uszeregował potrzeby człowieka. Na pierwszym miejscu postawił on
potrzeby fizjologiczne, takie jak jedzenie
czy prokreacja, a dopiero później wymienił bezpieczeństwo. Kolejne miejsca zajęły: przynależność i potrzeba uznania. Na
szczycie piramidy Masłowa znalazła się samorealizacja. Odnosząc to do oczekiwań
klienta/użytkownika wobec oprogramowania, możemy założyć, że pierwsze miejsce
zajmie dostęp do podstawowych funkcji
oprogramowania wraz z ich niezawodnym
działaniem i nieprzerwaną dostępnoś-
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cią. Dopiero na kolejnej pozycji znajdzie
się bezpieczeństwo. Jeszcze mniej istotne
okażą się dla klienta/użytkownika: zdolność oprogramowania do wymiany danych
wraz z szybkością dostępu do nich (wydajność), a także praca z oprogramowaniem
znanym i poważanym (rozpoznawalność).
Najwyżej w hierarchii (czyli ważne po zaspokojeniu pozostałych potrzeb) może być
piękno rozumiane jako użyteczność oprogramowania.
Czy piramida potrzeb użytkownika zawsze
będzie tak wyglądała? Niekoniecznie. Po-
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PIRAMIDA POTRZEB

AUTOR

Radosław Smilgin
Niezależny konsultant i trener z zakresu testowania i zapewnienia jakości aplikacji.
Tester oprogramowania z zamiłowania. Właściciel serwisu
testerzy.pl.
Autor publikacji z obszaru testowania i zapewniania jakości.
Prelegent polskich i zagranicznych konferencji testerskich:
TestWarez, PTI, Free Test, CzechTest i wielu innych. Ambasador największych konferencji: EuroSTAR, Agile Testing
Days, BTD.
Fan użyteczności i testowania w Agile.
Pomysłodawca i organizator TestingCup – Mistrzostw Polski
w Testowaniu Oprogramowania.
Akredytowany przez Stowarzyszenie Jakości Systemów
Informatycznych trener ISTQB oraz tłumacz sylabusa i
słownika ISTQB.
dobnie jak hierarchia Masłowa, jest to
pewne uogólnienie, bez zagłębiania się w
szczegóły. Piramida potrzeb użytkownika
okaże się uniwersalna w przypadku większości typów oprogramowania, jednak nie
dla każdego. Możemy zresztą w ogóle z
niej zrezygnować i uznać, że każda charakterystyka oprogramowania jest równie
ważna. Wniosek: należy przypisać jej taką
samą wagę.

Trzeba pamiętać, że piramida pełni funkcję jedynie wskazówki do definiowania
budżetu na projektowanie, budowanie i
testowanie poszczególnych elementów.
Powinien on być proporcjonalny do krytyczności danej charakterystyki oprogramowania. Im bardziej krytyczne funkcje
i im wartościowsze dane, tym więcej powinniśmy inwestować w jakość. Każde zagrożenie trzeba próbować zrozumieć. Nie
wolno przy tym zapominać, że to funkcja
jest najważniejszym elementem oprogramowania. Bez niej bezpieczeństwo, wydajność czy niezawodność (lub inne cechy) nie mają żadnego znaczenia.

Inne spojrzenie na ten sam temat:
http://testerzy.pl/artykuly/hierarchia-atrybutow-jakosci-oprogramowania

14

1/2015

Dołącz do nas
Wspólnie twórzmy świat QA

www.warszawqa.pl
1/2015
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WARZELNIA JAKOŚCI

Daniel Dec

Nietypowe podejście do
automatyzacji
w systemie rozproszonym

Wprowadzenie

Po co automatyzacja?

Obecnie w projektach informatycznych
automatyzacja testów nie jest nowinką
techniczną, a raczej dobrą praktyką. Kiedy zaczynaliśmy myśleć o implementacji
testów automatycznych w naszym projekcie, mieliśmy wiele pomysłów i wizji. Jako
dojrzały zespół inżynierów chcieliśmy sami
podejmować decyzje techniczne. W przypadku naszego rozwiązania bardzo wiele
wniósł klient, którego perspektywa zmusiła nas do zmiany koncepcji. W tym miejscu
chciałbym zaznaczyć: nawet jeżeli wydaje
Ci się, że wiesz, jak zautomatyzować testy
w swoim projekcie, niekoniecznie musisz
mieć rację.

To pytanie zadane odpowiednio wiele
razy okazało się kluczowe. Z reguły
automatyzujemy testy, aby pokryć regresję
i uzyskać szybką odpowiedź zwrotną, czy
nasze oprogramowanie nadal działa w
zamierzony sposób. Ten ostatni zazwyczaj
zapisujemy za pomocą tzw. asercji w teście.
Jeżeli wykonuję scenariusz dodawania
dwóch liczb na danych 1 i 2, moja asercja
sprawdzi, czy na wyjściu wykonania tego
testu otrzymujemy 3. Jest to warunek
poprawnego wykonania testu, czyli takiego,
który zakończył się sukcesem. A jeżeli ten
warunek nie jest spełniony? Wiemy, że dla
takiego zestawu danych nasza aplikacja
zachowuje się inaczej, niż zamierzono.
Czy to oznacza, że jest błąd? Zazwyczaj
tak, chyba że ktoś, wprowadzając
zmianę w programie, nie zaktualizował
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odpowiednio warunku testu. Przykładowy
scenariusz: jeżeli na stronie mojego banku
wypełniłem poprawnie pole Użytkownik i
podałem właściwe hasło, powinienem być
zalogowany w systemie – proste. Na tym
zazwyczaj polega automatyzacja – na
sprawdzeniu końcowego warunku.
W naszym przypadku wyglądało to trochę
inaczej. Klient nie oczekiwał od wyniku
testu odpowiedzi zero-jedynkowej; wolał
wiedzieć, jakie zmiany w systemie zaistniały podczas wykonywania danego scenariusza. Przez zmiany niekoniecznie rozumiemy np. stan poprawnego zalogowania czy
właściwy wynik dodawania dwóch liczb.

Typowe problemy z BDD
Oto kilka podstawowych założeń, które
miały wpływ na budowę narzędzia do testów automatycznych:
•
•
•
•

gromadzenie danych stanu systemu;
bezstanowość;
synchroniczność;
szybkość wykonywania.

Stan systemu i dane referencyjne
Jak wspomniałem wyżej, zamiast sprawdzać warunek końcowy w teście, skoncentrowaliśmy się na tym, aby w trakcie wykonywania scenariusza zbierać konkretne
dane z całego systemu. Innymi słowy,
interesuje nas odpowiedź na pytanie, co
zmieniło się w systemie podczas realizacji
scenariusza. Na stan systemu składają się
m.in.:
• dane wejściowe – transakcje biznesowe
są porównywane względem ich schematu względem do dokumentacji – co
oznacza, że jeżeli była zmiana w dokumentacji, a szablon transakcji nie został zaktualizowany, test wykryje niezgodność;
• pełne odpowiedzi serwisów REST – zamiast pobierania konkretnej wartości.
Dodatkowo odpowiedzi są przepuszczane przez transformaty XSLT, aby wyciąć
dane wrażliwe, np. generowane identyfikatory;
• zmiany w bazie danych – zbierane za
pomocą mechanizmu database tracking
w MSSQL-u, który pozwala na uzyskanie informacji na temat operacji, jakie
zostały wykonane na poszczególnych
tabelach. Przykład: 20 operacji INSERT
na tabeli T_CARD_CRD (rysunek 1);
RYSUNEK 1
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• logi i alarmy z aplikacji generowane za
pomocą SYSloga systemowego – również filtrowane przy użyciu transformat
XSLT.

Bezstanowość
W każdym podejściu do automatyzacji
bezstanowość jest istotna. Zależy nam na
tym, aby w ramach wykonywania jednego scenariusza wartości zbieranych danych były niezależne od obecnego stanu
systemu, a realizowane scenariusze nie
wpływały wzajemnie na siebie. Oznacza to
możliwość przeprowadzenia testów w dowolnej kolejności na dowolnym stanie systemu (np. pustej bazie, wypełnionej bazie
itp.). Ponieważ narzędzie zbiera globalny
stan systemu, tym bardziej istotne jest
to, aby tego stanu nie zaburzać, aby za
każdym razem, gdy zbieramy dane, były
one takie same. Klucz do rozwiązania tego
problemu tkwi w zidentyfikowaniu danych
testowych, głównie ich unifikacji, oraz w
odpowiednim filtrowaniu gromadzonych
danych (w naszym przypadku za pomocą
transformat XSLT).

Synchroniczność i prędkość wykonania
Od samego początku uświadamialiśmy
klienta, że jeżeli chcemy pokryć jego wymagania i monitorować system, musimy
zapewnić, że jego stan będzie stabilny i
nie będą go zaburzać zewnętrzne czynniki,
np. inni klienci systemu działający w tym
samym czasie. Gdy mamy kontrolę nad
środowiskiem testowym, warunek ten nie
jest trudny do spełnienia, jednak pojawia
się pewna przeszkoda: testy muszą być
uruchamiane synchronicznie. Gdyby realizowano je równolegle, za każdym razem
otrzymywalibyśmy inny stan systemu. Poinformowaliśmy klienta, że szybkość wy-
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konywania testów będzie niska, ale w naszym przypadku takie wymaganie nigdy
nie zostało sformułowane. Trzeba jednak
pamiętać, że można traktować ten czynnik
jako koszt, jeśli prędkość jest istotna.

Analiza wyników
Dane wejściowe i wyjściowe
Główne dane wejściowe do systemu to
transakcje kolejno przetwarzane przez
moduły. Są one w postaci XML-i generowane z szablonów i wypełniane konkretnymi danymi – pobieranymi ze scenariuszy
– oraz domyślnymi wartościami.
Dane wyjściowe to zbierane przez test odpowiedzi modułów na zadane żądania w
postaci przefiltrowanych XML-i i np. odpytywany stan bazy po wykonaniu operacji.

Co jest w takim razie wynikiem testu?
Po implementacji danego scenariusza tester weryfikuje poprawność zebranych danych, czyli np. sprawdza, czy transakcja
została zapisana i przetworzona w sposób
zgodny ze specyfikacją. Jeżeli pojawiły się
wrażliwe dane, których nie da się porównywać, należy zaimplementować wycinający
je filtr. Jeśli stan można uznać za właściwy
(zgodny ze specyfikacją/wymaganiami),
dane te są zapisywane w repozytorium
jako dane wzorcowe.
Po przygotowaniu danych wzorcowych dla
scenariuszy możemy wygenerować raport
z testów. Moduł porównuje wynik (stan systemu) ze wzorcem. Na rysunku 2 przedstawiono raport danej funkcjonalności (feature) i jej scenariusza. Po lewej stronie
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RYSUNEK 2

znajduje się treść scenariusza napisana
w konwencji BDD (Gherkin). Po prawej
stronie w dwóch kolumnach umieszczono
wyniki modułów, odpowiednio odpowiedzi
zebrane z serwisów REST oraz z bazy danych. Czerwony kolor oznacza, że w porównaniu ze wzorcem wykryto zmianę.
Zielony – stan bez zmian.

1/2015

Na rysunku 3 widzimy zaznaczone różnice.
Wynik składa się z nazwy tabeli oraz liczby
wykonanych na niej operacji w trakcie realizacji scenariusza. Litera określa typ operacji (I – Insert). Z rysunku 3 odczytujemy,
że np. na tabeli DISTRIBUTION_TRANSACTION_XHTML podczas scenariusza
jest wykonany jeden insert, a obecny stan
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błąd związany z niepoprawną interpretacją
transakcji przez system, a drugą nieaktualne dane wzorcowe, które mogą wynikać
ze zmiany definicji danych.
Przykładową statystykę dla danej funkcjonalności można zobaczyć na rysunku 5.

pokazuje DISTRIBUTION_TRANSACTION_
XHTML, 0. Znaki + i – oznaczają, co przybyło, a czego ubyło względem wzorca. W
omawianym przypadku zniknęła operacja
insert na danej tabeli, a przybyła informacja o tym, że nie było wykonanej żadnej
operacji na tej tabeli. Kolor pomarańczowy
oznacza informacje na temat tabel i operacji, które się nie zmieniły.
Dzięki tej informacji i scenariuszowi 1 wiemy, że transakcja PeriodTicketDistribution
nie trafiła do tabeli DISTRIBUTION_
TRANSACTION w danym module.
Wycinek raportu z rysunku 4 zawiera informację dotyczącą transakcji. Widoczna
zmiana w tym fragmencie sugeruje dwie
rzeczy. Pierwszą z nich jest potencjalny

Metryki Changes oraz No Changes to odpowiednio te atrybuty, które różnią się od
wzorca oraz są z nim zgodne. Na tym etapie nie wiemy, czy zmiana oznacza błąd,
czy jest zamierzona (korekta wymagań,
implementacja nowej funkcjonalności).
Raport zostanie oceniony przez testera,
który określi, czy wprowadzone modyfikacje pokrywają się z wymaganiami, czy są
błędnym działaniem systemu. Jeżeli oczekiwaliśmy zmiany, trzeba będzie poprawić
dane wzorcowe.
Failed Scenarios – skoro wynik opiera się
na porównywaniu stanów i zależy od oceny testera, skąd ta metryka?
Wraz z rozwojem narzędzia do testów
zaczęliśmy wprowadzać konkretne asercje na podstawowym poziomie. Dobrym
przykładem jest sprawdzanie statusu odpowiedzi (http status code) po odpytaniu
serwisu, np. 200 OK. Poniżej przykład, w
którym upewniamy się, że odpowiedź http

RYSUNEK 4
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po nadaniu praw agentowi będzie zawierała zgodny z dokumentacją kod NO_CONTENT:

common_steps.assert_
response(response, „Grant
agent read/write rights to
stock”, httplib.NO_CONTENT)
Zapewnia nam to szybszą informację
zwrotną na temat bardziej krytycznych
błędów, takich jak brak odpowiedzi od
usługi lub przyjęcie niepoprawnych danych. W takich przypadkach można od
razu stwierdzić, że wyniki z danego testu
są błędne. W miejscach związanych ściśle
z interfejsem komunikacji powstało więcej
podobnych asercji.

Retro #1
Zastosowanie porównywania stanów systemu pozwoliło nam zobaczyć testowany
system z szerszej perspektywy. Dzięki monitorowaniu modułów wiemy, co się dzieje
podczas scenariusza. Sama implementacja testu pozwalała nam lepiej zrozumieć
aplikację. Można powiedzieć, że testowany system stał się dla nas przeźroczysty.
Trzeba jednak przyznać, że utrzymanie
danych referencyjnych było kłopotliwe dla
zespołu. Zdarzało się, że raporty przez pewien czas były „czerwone”. Opanowaliśmy
sytuację dzięki narzędziu do aktualizacji
danych wzorcowych.

1/2015

Jeśli z kolei rozważymy oczekiwaną wartość testów dla zespołu, czyli szybką informację zwrotną, nasuwa się jeden wniosek:
wykonują się zbyt długo. Dla klienta nie
jest to tak ważne, ponieważ przed dostarczeniem wersji produkcyjnych oprogramowania mamy wystarczająco dużo czasu na
testy. Zespół śledzi na bieżąco wyniki raportów. ATF to m.in. narzędzie używane do
weryfikacji wdrożenia, gdy czas nie jest aż
tak istotnym czynnikiem. Z perspektywy
zespołu chcielibyśmy znać status jakości
integracji relatywnie szybko, aby małym
kosztem eliminować błędy i nie propagować ich dalej. Obecnie testy wykonują się
ponad dwie godziny.
Kompromisem w późniejszym stadium
rozwijania ATF było wprowadzanie konkretnych asercji w miejscach, w których
uznaliśmy, że bez spełnienia danego warunku dalsze testowanie nie miałoby sensu. Złotym środkiem w naszym przypadku
jest podejście hybrydowe.

Architektura
Wymagania klienta oraz architektura testowanego systemu miały kluczowy wpływ
na projektowanie narzędzia do testów,
które oryginalnie nazwaliśmy ATF (Automated Test Framework). SUT (System
Under Test) jest zbudowany w konwencji architektury microservices (rysunek
6). Jej koncepcja opiera się na relatywnie
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małych, niezależnych modułach. Realizują
one swoje procesy biznesowe i komunikują się ze sobą za pomocą lekkich mechanizmów, zazwyczaj bazujących na połączeniu http. Jak widać na rysunku 6, każdy
moduł składa się z części aplikacyjnej,
części stanowiącej obsługę interfejsu oraz
bazy danych. Klienci są przedstawieni jako
przeglądarki i urządzenia fizyczne.

• klient REST (dla każdego modułu);
• moduł API obsługujący bazy danych
modułów;
• moduł obsługujący zbieranie SYSloga z
poszczególnych modułów SUT;
• moduły umożliwiające komunikację
(testowanie) z GUI (Selenium).

System z architekturą microservices zazwyczaj cechuje się wysoką skalowalnością i elastycznością. Relatywnie łatwo dodać nowy moduł lub skonfigurować kopię
danej usługi w celu spełnienia np. HA (high
availability). Takie podejście oraz wymagania dotyczące monitorowania stanu systemu były bazą dla architektury narzędzia
do testów (rysunek 7).

• moduł tworzący raport;
• generatory danych wypełniające modele danych (szablony EJS);
• filtry XSLT, przez które przepuszczane
są dane wyjściowe;
• moduł porównujący zebrany stan systemu z referencyjnym;
• moduł zbierający dane po wykonaniu
testu;
• moduł logujący.

Można powiedzieć, że architektura oraz
wymagania wymusiły na ATF wyszczególnienie takich modułów komunikacyjnych,
jak:
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Wewnątrz ATF główne moduły to:

Dzięki architekturze modułowej rozwijanie
ATF nie stanowi problemu, odpowiedzialności są podzielone, nie ma pajęczyny zależności. Dodatkowo możliwa jest implementacja testów na różnych poziomach.
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Typy testów
Na samym początku tworzenia frameworka wydawało się, że głównym celem będzie
zaimplementowanie w nim testów integracyjnych. Z czasem jednak okazało się, że
nie ma przeszkód, aby rozwijać inne poziomy testowania oraz dodawać obsługę testów odmiennych typów. Obecnie rodzaje
testów, które są wspierane przez ATF, to:
• testy modułowe – pisane przez programistów w obrębie jednego modułu;
• testy integracyjne – zbieranie stanu systemu i porównywanie z danymi referencyjnymi;
• testy przekrojowe (e2e) – realizacja
dowolnego scenariusza przecinającego funkcjonalnością cały system, który
swój początek może mieć w urządzeniu
lub przeglądarce;
• sanity checks – testy, które dostarczą
szybkiej odpowiedzi zwrotnej, czy po
instalacji systemu wszystkie usługi od-

powiadają w prawidłowy sposób;
• testy GUI – typowe testy z poziomu
użytkownika opierające się na wykorzystaniu Selenium.
ATF integruje zarówno narzędzia do testów, jak i rodzaje testów. Mimo że jego
technologia (Python) jest inna niż SUT (JavaScript), programiści z sukcesem zaczęli
tworzyć testy modułowe. Dodatkową warstwą abstrakcji nad testami są scenariusze
napisane w Gherkinie (styl BDD). Pozwala
ona na reużywalność kroków, a scenariusze w stylu BDD pomagają lepiej zrozumieć działanie testowanego systemu.

Retro #2
Zaletami architektury ATF są na pewno
elastyczność i możliwość jej rozszerzania.
Dodatkowo Automated Test Framework
agreguje wiele narzędzi i pozwala na testowanie na różnych poziomach, dzięki
czemu staje się kompletnym rozwiąza-

RYSUNEK 7
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niem wykorzystywanym przez cały zespół.
Wspólne używanie i implementacja frameworka umożliwia współdzielenie kodu oraz
wymianę wiedzy między testerem i programistą podczas przeglądu kodu. Współdzielony kod okazał się też mieć swoje
wady. Programiści po stronie klienta przyjęli swoje konwencje i strategie testowania. W efekcie nasz zespół ma problem ze
zrozumieniem testów i przejęciem kodu.
Dobrą praktyką okazało się też sterowanie wykonaniem testów za pomocą tagów.
Dzięki nim z łatwością można uruchomić
testy danego modułu na określonym poziomie.

Co dalej?

scenariusza e2e, czyli od zakupu biletu i
jego walidacji w kasowniku po przetwarzanie transakcji w systemie i administrowanie produktami.
Pojawiły się też pomysły, aby nasze rozwiązanie udostępnić publicznie. Na razie
jednak nie mamy żadnych konkretnych
planów. Tworzenie kompletnego rozwiązania do testów w systemie o dużej skali
z pewnością jest dla nas sporym wyzwaniem, które pozwala zdobywać nowe doświadczenia, a wykonywanie zadań związanych z tworzeniem ATF zapewnia nam
rozwój i szczęście.
Pozdrawiam zespół QA Validation.

Obecnie pracujemy nad dodaniem modułów do automatyzacji fizycznych urządzeń,
co umożliwi nam wykonywanie pełnego
AUTOR

Daniel Dec
Pracuje w projektach IT od 7 lat biorąc udział w kilku projektach. Doświadczony tester, inżynier jakości, młodszy programista. Posiada doświadczenie w w zakresie całościowego
zapewniania jakości projektów informatycznych, procesu
testowania, automatyzacji testów, testów wydajnościowych.
Obecnie odnajduje się również w roli konsultanta. Miłośnik
paradygmatów XP oraz pragmatycznego podejścia do testowania.
Pomysłodawca i organizator polskiej konferencji Quality
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TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA

Michał Węgrzyn

Kim jestem: testerem czy QA?

Całkiem niedawno stanąłem przed wyborem, bardzo prozaicznym, jednak ważnym:
musiałem zdecydować, co wpiszę w swoim
automatycznym podpisie w Outlooku. Opcja 1.: test manager, opcja 2.: test lead,
opcja 3.: QA lead. Wydaje się, że większość odbiorców moich maili zrozumie,
jaką rolę odgrywam w organizacji, niezależnie od tego, jak nazwę swoją funkcję.
Jednak czy rozgraniczanie pojęć tester i
QA w ogóle ma sens? Czy dla programisty,
project managera i innych testerów obie
te dziedziny czymkolwiek się różnią?
Nie jestem wielkim fanem używania nazwy manager. Moim zdaniem w dużych
korporacjach, „bogatych” w kadrę kierowniczą, to słowo po prostu traci moc. Wolę
określać swoją rolę jako lead. Jednak co z
pierwszą częścią nazwy tej funkcji? W tym
roku miałem przyjemność wziąć udział w
konferencji poświęconej testowaniu – Testwarez 2014. Jednym z prelegentów był
Tomasz Osojca. Jego wykład Źródła dumy
zawodowej testera oprogramowania ponownie obudził we mnie wspomniane wątpliwości. Tomasz przedstawił swoją wizję
różnic między testerem i QA. Pozwolę so-
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bie przedstawić własne przemyślenia na
ten temat.
Jest pytanie, jest i Google. W dzisiejszych
czasach każdą wątpliwość rozstrzygamy
za pomocą tej popularnej wyszukiwarki, z
kolei problematyczne kwestie związane z
IT trafiają na StackOverflow. Wygooglujmy więc oba terminy: Software Testing i
Quality Assurance.
Software testing is an investigation conducted to provide stakeholders with information about the quality of the product or
service under test [1].
Quality Assurance (QA) is a way of preventing mistakes or defects in manufactured products and avoiding problems when
delivering solutions or services to customers [2].
Kim jest tester oprogramowania? Według
mnie to przede wszystkim specjalista od
znajdowania różnic między tym, jak jest,
a tym, jak powinno być; między efektem
pracy developera, a tym, czego oczekuje
klient. Gdy zamykam oczy i myślę: „te-
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ster”, widzę Jamesa Bacha. Na marginesie: bardzo gorąco polecam jego wykłady,
których całą masę można znaleźć w serwisie YouTube. Nie miałem jeszcze przyjemności osobiście poznać Bacha, jednak odnoszę wrażenie, że nie interesuje go sam
proces testowania, lecz niskopoziomowa
zabawa z oprogramowaniem i znajdowanie w nim bugów.
Kim jest QA? W tym przypadku definicja
okazuje się znacznie trudniejsza do sformułowania. Według mnie QA to osoba,
która może, ale nie musi testować. Koncentruje się głównie na tym, aby wcześnie
znalezione defekty nie pojawiły się ponownie. Dba o to, by wymagania były mapowane na przypadki testowe. Osobę pełniącą
funkcję QA interesuje proces. Skupia się
ona na tym, czy defekty w bugtrackerze są
przypisywane do właściwych release’ów,
czy czas rozwiązania jest, taki jaki powinien być, czy defekty nie „wiszą” za długo
na konkretnym pracowniku, a jeśli tak, to
dlaczego. Przykłady można by mnożyć.
Wróćmy do tematu: kim jestem? Kim chcę
być? I przede wszystkim: kim muszę być
w mojej organizacji? Jeśli „tester” zajmuje
się procesem, porządkami i „ratowaniem
świata”, to znaczy że jest QA. Tomasz w
swojej prezentacji podkreślał znaczenie
dumy z bycia „tylko” testerem. W tej kwestii w pełni się z nim zgadzam – rola ta jest
niezmiernie ważna. Każdy, kto przepracował choć miesiąc w IT, wie, że testy, mimo

REFERENCJE
[1] Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/
Software_testing
[2] Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/
Quality_assurance

26

iż często są traktowane po macoszemu,
odgrywają równie istotną rolę jak analiza,
pisanie kodu, wdrożenie i zarządzanie projektem.
Decyzja o tym, co robimy w pracy, niekoniecznie, a często w ogóle nie zależy od
nas. Istotne, szczególnie dla młodszych
pracowników, jest prawdziwe zrozumienie
swojej roli w organizacji. Tester i QA to dwa
różne stanowiska. Wspólnym celem osób
pełniących obie te funkcje jest dbanie o jakość, jednak aby dobrze wykonywać swoją
pracę, odpowiednio priorytetyzować własne zadania i właściwie komunikować się z
współpracownikami, trzeba wiedzieć, jaką
rolę odgrywa się w firmie. Często tester
czuje się w obowiązku wypełnić pustkę w
kwestii dbania o proces. Idealizm godny
pochwały, ale czy to mądre i profesjonalne
podejście?
Pracujemy po 40 godzin tygodniowo. Co
się stanie, jeśli 30% czasu spędzanego w
firmie poświęcimy na wykonywanie czynności, które nie należą do naszych obowiązków? Ktoś nam za to podziękuje? A
może wykonamy o 30% mniej pracy, za
którą płaci nam organizacja?
I tu pojawia się kilka ważnych puent.
1. Czy manager wie i rozumie, jaka jest
Twoja rola? Czy rozumie różnicę między testowaniem a QA? A może te pojęcia są dla niego jednoznaczne? Warto
w gronie zespołu podyskutować o tym,
czy naszą rolą jest testowanie oprogramowania, czy raczej „ratowanie świata”. Globalny problem branży IT, a w
szczególności środowiska testerskiego,
to niska świadomość otoczenia w kwestii tego, co i jak robimy. Naszą rolą,
czy nam się to podoba, czy nie, jest
„oświecenie” osób, które nie rozumie-
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ją, czym się zajmujemy, w jaki sposób
wypełniamy swoje obowiązki i jakie korzyści z tego płyną. Ten mały kawałek
„ratowania świata” to nasz obowiązek,
jedyna możliwość wyjaśnienia, jakie
oczekiwania wobec nas ma branża i w
jakim obszarze możemy zrobić najwięcej dobrego. Polecam zacząć od swojego managera.
2. QA to chaos. Im większa organizacja,
tym więcej obowiązków. Testowanie to
spokój, praca w ciszy. Moim zdaniem
bardzo niewiele osób jest charakterologicznie predysponowanych do wykonywania obu tych zadań jednocześnie.
Dlatego należy zwracać uwagę na to, by
nie obarczać się (lub nie dać się obarczyć) obowiązkami, których we własnym odczuciu nie będziemy w stanie
wykonać dobrze. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytania: „W czym
jestem dobry?”, „Co chcę robić w pracy?”, „W jaki sposób mogę pomóc organizacji osiągnąć sukces?”.

3. W jakim kierunku chcesz się rozwijać?
Tester to stan umysłu w połączeniu z
umiejętnościami technicznymi. Jako
osoba na tym stanowisku masz szansę poznać wiele technologii, nauczyć
się automatyzacji, programowania. To
ścieżka techniczna.
QA jest moim zdaniem wstępem do ścieżki
managerskiej. W tym przypadku istotne są
głównie umiejętności miękkie, rozumienie
procesu wytwarzania oprogramowania.
Stąd już tylko kilka kroków to stanowisk
team leada lub project managera.
Piękna teoria, czyż nie? Ale jak to się ma
do rzeczywistości? Ma się tak, jak chcesz,
aby się miało. Praca to miejsce, w którym spędzamy 1/3 doby. Decyzje, jakie
codziennie podejmujemy, decydują o naszej przyszłości. Może jednak warto odpowiedzieć sobie na pytania: „Kim jestem:
testerem czy QA?” oraz „Kim chcę być w
przyszłości?”.
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Grzegorz Dawid

W poszukiwaniu testera
idealnego, czyli o
godzeniu ognia i wody

Wprowadzenie
Truizmem byłoby stwierdzenie, że tester
idealny jest trochę jak yeti albo jak projekt IT bez opóźnień. Ktoś gdzieś podobno
widział jakiś jego ślad… Nie wiem, z czego wynika nieuchwytność yeti. O przyczynach opóźnień w projektach IT napisano
już niemałą biblioteczkę, ale problem na
razie pozostaje nierozwiązany. A kim jest
tester idealny?
Oczywiście każdy, kto zajmuje się tematyką testowania, będzie odrobinę inaczej postrzegał ten ideał, odmiennie do definiował
i stawiał rzed nim inne wymagania. Jednak
moim zdaniem taka osoba musi mieć cały
zestaw cech, które wzajemnie się wykluczają. Przyjrzyjmy się kilku z nich.
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Wrodzony pesymizm. Ale czy na
pewno?
Frederic P. Brooks wiele lat temu w Mitycznym osobomiesiącu napisał, że prawdziwy
programista jest naturalnym optymistą.
Patrząc na piętrzące się przed nim problemy, musi wierzyć, że im podoła i w efekcie
stworzy działający produkt.
Tester wręcz odwrotnie – celem jego istnienia jest poszukiwanie błędów. A zatem
zgodnie z teorią samosprawdzających się
przepowiedni musi wierzyć w to, że aplikacja zawiera usterki – inaczej by ich nie
znalazł. Dlatego też patrząc na świeżo instalowaną wersję aplikacji, zakłada, że „to
się na pewno wywali”. A potem tylko udaje, że jego pesymizm miał podstawy. Niestety – najczęściej ma rację.
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Jednak ten sam tester musi być jednocześnie optymistą. Ostatecznie celem testowania nie jest, wbrew pozorom, znajdowanie błędów, lecz doprowadzenie aplikacji
do stanu umożliwiającego przekazanie jej
użytkownikom oraz dostarczenie kierownictwu projektu informacji pozwalającej
podjąć decyzję, czy ten moment już nastąpił.
A zatem w kluczowym momencie tester
idealny musi przestać myśleć: „to się na
pewno nie uda”. Zamiast tego powinien
postanowić: „lepiej już nie będzie, a aż
tak bardzo to się nie będzie wywalało; zaryzykujmy”. Biorąc pod uwagę faktyczny
stan testowanego oprogramowania, tylko
skrajny optymista może przyjąć takie podejście.
Jednocześnie tester musi być realistą i
wiedzieć, że nigdy nie uda mu się zidentyfikować 100% błędów. Większość z nich i
tak nigdy nie ujrzy światła dziennego. Tester musi być świadomy tego, że nie uda
mu się nawet doprowadzić do sytuacji, w
której wszystkie znalezione błędy zostaną
wyeliminowane. Ostatecznie wprowadzenie do kodu poprawki wiąże się z 30-50%
ryzykiem powstania nowego defektu. A im
dłużej trwa usuwanie błędów, tym bardziej
chaotyczny staje się kod i tym łatwiej o
jego nieprzewidywane zachowanie. Zmęczenie programistów i stres spowodowany
przekroczonymi terminami nie ułatwiają
sprawy.
A zatem im dłużej trwają testy, tym większego pragmatyzmu oczekuje się od testera. W końcu w wielu przypadkach dążenie do idealnego działania aplikacji nie jest
warte ryzyka, które się z tym wiąże.
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Złośliwość
Słowo złośliwość ma w naszym języku negatywny wydźwięk. Jednak inteligentna
złośliwość to w przypadku testera bardzo
przydatna cecha. W końcu efektem jego
pracy jest udowodnienie, że programista
popełnił błąd. A im głupszy okazuje się
dany defekt, tym większa radość ze znalezienia go. To taka gra o sumie niezerowej – jeżeli zidentyfikowałem błąd, wygrałem. Jeśli jednak nie udało mi się wytknąć
omylności programiście, przegrałem.
Dopóki ta „rywalizacja” rozgrywa się na
gruncie merytorycznym, przynosi korzyść
zarówno projektowi, jak i testowanemu
oprogramowaniu. Gorzej, gdy zamienia
się w osobistą potyczkę, w której wszystkie chwyty są dozwolone. Tester bowiem
nie powinien zapominać, że programista to
jego najlepszy (i często jedyny) przyjaciel
i tylko on jest w stanie szybko, sprawnie
usunąć błędy blokujące dalsze testy. No,
może nie przyjaciel, tylko brat – w końcu
przyjaciół się wybiera, a rodzinę po prostu
mamy.

Ekspert techniczny czy biznesowy?
Mówi się o tym, że dobry tester nie musi
być programistą. I najczęściej nim nie jest
– patrz punkt pierwszy: optymizm wyklucza programistę z grona dobrych testerów.
Jednak idealny tester rozumie technologię. Potrafi myśleć tak jak programista
i intuicyjnie przewiduje, gdzie jego „brat”
mógł popełnić błąd. Idealny tester bowiem
nie tylko wie, że aplikacja na pewno za-
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wiera usterki – domyśla się, gdzie one są i
umie szybko, efektywnie je znajdować.
Jednak nie wystarczy znaleźć defekt. Idealny tester cierpliwie i metodycznie powtarza testy, aż upewni się, jaki dokładnie
jest scenariusz odtworzenia błędu. Zdaje
sobie bowiem sprawę, że nie ma usterek
„niedeterministycznych”. Istnieją tylko
błędy, których scenariusza odtworzenia
nie udało się jeszcze odkryć.
Idealny tester nie waha się sięgnąć do
logów lub bezpośrednio do bazy danych,
aby dokładnie zidentyfikować źródło problemu. Potrafi też omijać błędy, tak aby
nie czekając na nową wersję, przetestować następny kawałek aplikacji. Jednak
wie też, kiedy to nie ma sensu i trzeba po
prostu poczekać. Ponadto zna architekturę rozwiązania, więc wystarczy, że spojrzy
na komunikat błędu, by móc wykryć błędy
pochodzące z tego samego źródła. Dzięki
temu unika mnożenia zgłoszeń.
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Jednocześnie ten sam idealny tester musi
dysponować wiedzą biznesową na temat
badanego obszaru. Czemu? Bo najczęściej
dokumentacja systemu jest niekompletna
lub nieaktualna, a wymagania chaotyczne.
W efekcie przypadki testowe (o ile są) zawierają błędy lub przekłamania. A zatem
wymarzony tester musi określić, gdzie
faktycznie jest defekt – w systemie czy w
przypadku testowym.
Nasz ideał musi też określić priorytet błędu. Jego zadaniem jest oszacowanie, jak
bardzo dana usterka utrudni pracę użytkownikom. Powinien także zdecydować,
czy z powodu tego błędu warto wstrzymywać uruchomienie produkcyjne aplikacji.
Tester musi określić, w jakiej kolejności
usterki mają być usuwane. Aby móc zrobić
to wszystko, potrzebuje informacji o wyzwaniach stawianych przed aplikacją oraz
o użytkownikach oprogramowania.
Jednak żeby było trudniej, w niektórych
sytuacjach całą wiedzę biznesową trzeba
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wyłączyć. Zdarza się bowiem, że wymagania biznesowe mają niewiele wspólnego z sensem i logiką. Cóż, są takie, jakie
są. Rola testera polega w takim przypadku
na potwierdzeniu, że aplikacja działa dokładnie tak absurdalnie, jak zakładają wymagania biznesowe. Oczywiście naturalniejszym wyjściem byłoby zrezygnowanie
z testów danego kawałka kodu. W końcu
nawet jeżeli implementacja okaże się w
100% zgodna z dokumentacją, to i tak będzie bez sensu.

wdrożyć rozwiązania na produkcję. A na
przyjaźń i wdzięczność użytkownika końcowego nie ma co liczyć. Ostatecznie tester i tak usłyszy, że „na produkcji nic nie
działa”, „firma jest sparaliżowana” i „nie
wiadomo, kto i jak to testował”.

Co jeszcze?

Znalezienie osoby, która łączy w sobie
wszystkie opisane w tym artykule cechy i
w dodatku odpowiada jej specyfika zajęcia
testera, okazuje się bardzo trudne. Jednak
satysfakcja z obserwowania takiego człowieka przy pracy jest warta długich poszukiwań. Nawet jeżeli dana osoba okaże się
testerem prawie idealnym.

Do tego dochodzi nadwyrężone życie osobiste, długie noce spędzane w pracy – gdy
projekt jest opóźniony, najłatwiej skrócić właśnie testy. A wykonywane swoich
podstawowych obowiązków w ciągu dnia
okazuje się niewykonalne. Przecież trzeba chodzić na spotkania, których temat
brzmi: jak organizacja może pomóc w procesie testowania.

Krótko mówiąc, żeby wykonywać taki zawód, trzeba po prostu uwielbiać ten twórczy proces rozwiązywania złożonych zagadek logicznych, powolnego dochodzenia
do źródła błędu i radości, że jednak się go
zidentyfikowało.

Nie zapominajmy o braku motywacji pozytywnej – w końcu testera nie lubi programista, który przez niego po nocach poprawia błędy. Sympatią nie darzy go również
kierownik projektu, bo wciąż nie może

Grzegorz Dawid
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JAKOŚĆ W OCZACH WARSZAWQA

Monika Lichota-Cywińska

Defect prevention

Defect prevention, w wolnym tłumaczeniu
zapobieganie defektom, to zadanie, które
na szczęście coraz częściej pojawia się w
codziennej pracy testera oprogramowania. Dobrze, bo przecież lepiej zapobiegać
niż leczyć. Czy w Waszych projektach takie praktyki są stosowane? Z moich doświadczeń wynika, że najczęściej realizuje
się pojedyncze zadania tego procesu, np.
przeglądy dokumentacji projektowej czy
warsztaty lesson learn. Niestety, czasami dzieje się to w oderwaniu od budżetu i
planu projektu, często niezgodnie ze sztuką. Tego typu działania podejmuje się ad
hoc, bez dbania o zachowanie ciągłości na
przestrzeni projektów. Tym samym korzyści płynące ze stosowania takich praktyk
są niemierzalne, a to inwestycja, która się
zwraca.

Czy jest defect prevention?
Defect prevention to ciągły, uporządkowany proces mający na celu identyfikację, analizę i zapobieganie powstawaniu
defektów. Ogólnie rzecz biorąc, polega
on na gromadzeniu danych o usterkach,
analizie przyczyny podstawowej (root cause analysis) [SJSI, ISTQB, Słownik wyra-
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żeń związanych z testowaniem, wersja
2.3 (2014)], wykonywaniu przeglądów
dokumentacji projektowej, identyfikacji i
wdrażaniu działań korygujących, a przede
wszystkim na dzieleniu się doświadczeniami (lesson learned), aby uniknąć defektów
w przyszłych projektach IT.
Autorzy publikacji z dziedziny zapewniania
jakości jak mantrę powtarzają, że koszt
wykrycia i usunięcia usterki podczas planowania oraz definiowania wymagań jest
nieporównywalnie mniejszy niż w trakcie
realizacji testów czy utrzymania oprogramowania. A zatem im wcześniej zostaną
wykryte, tym większa korzyść dla wszystkich interesariuszy projektu IT.
Przeważająca część działań w tym procesie
wymaga koordynacji. Jednak nie musi to
być samodzielna rola, mogą ją współdzielić np. kierownik projektu, lider zespołu QA
lub inny członek zespołu projektowego.
Wyznaczony koordynator dba o organizację spotkań, zarządzanie pracą zespołu,
komunikację, przepływ informacji, konsolidację metryk wypracowywanych w procesie defect prevention. Rekomenduje się
utworzenie Planu Działań (Action Plan) dla
procesu zapobiegania defektom.
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DEFECT PREVENTION
Przedsięwzięcie, o którym mowa, jest długoterminowe, towarzyszy mu odpowiednio dobrana strategia, wpisana w plany
finansowe, działania i zasoby organizacji.
Aby cały proces zakończył się sukcesem,
należy zapewnić uporządkowaną realizację zaplanowanych zadań, przepływ informacji w zespole, a przede wszystkim zachowanie ciągłości – na poczet przyszłych
projektów.

Rola testera oprogramowania w
procesie
Tester Oprogramowania z powodzeniem
może realizować każde zadanie procesu
defect prevention. Doskonale sprawdza się
podczas analizy zdefiniowanych wymagań,
przeglądów dokumentacji projektowej,
analizy przyczynowo-skutkowej i pozostałych czynności, tym bardziej że stanowią
one podstawę do planowania i projektowania testów.

Przykładowe techniki
Oto przykładowe techniki wspierające zapobieganie defektom:
1. Testowanie oparte na ryzyku (Risk Based Testing).
2. Analiza zdefiniowanych wymagań.
3. Przeglądy, zarówno formalne, jak i nieformalne.
4. Rejestrowanie znajdowanych defektów
i ich dokumentowanie.
5. Analiza przyczyny podstawowej (RCA,
Root Cause Analysis), np. użycie diagramu przyczynowo-skutkowego czy
stosowanie zasady Pareto.
6. Włączenie zadań zapobiegania defektów
w proces tworzenia oprogramowania,
m.in. uwzględnienie ich w harmonogramie prac projektowych, definiowanie
i gromadzenie metryk procesu, monitorowanie zaawansowania przebiegu
procesu (Czy liczba defektów maleje?
Czy zespół programistów wykorzystuje
wskazówki z lessons learned poprzedniego projektu?).
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RYWALIZACJA

SPOTKANIE

o tytuł Mistrzów w testowaniu oprogramowania 2014
walczyło 230 testerów

testerów oprogramowania z całej Polski,
okazja do poznania się i wymiany doświadczeń
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TESTINGCUP

podczas edycji 2013 i 2014 gościliśmy takich
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ZARZĄDZANIE

Julian Musiał

Zarządzanie długiem
technicznym w fazie
kodowania

Problematyka zarządzania długiem technicznym
Głównym tematem tego artykułu jest
dług techniczny (ang. technical debt), a
dokładniej zarządzanie nim podczas fazy
kodowania. Określenie dług, pochodzące
z modelu biznesowego firm, jest dziś powszechnie stosowane w świecie wytwarzania oprogramowania. W informatyce tego
słowa jako pierwszy użył Ward Cunningham (Ward Cunningham, 1992) na konferencji Object-Oriented Programming,
Systems, Languages & Applications. Definicja długu technicznego mogłaby brzmieć
następująco: jest to zjawisko, do którego
dochodzi podczas fazy projektowania oprogramowania, ale również jego realizacji, to
znaczy w trakcie pisania kodu źródłowego, gdy pojawiają się pewne, zamierzone
lub przy-padkowe, odchylenia od wcześniej nakreślonych wzorów i niektórych
powiązanych zasad. Niestosowanie się do
ustaleń, świadome lub nieświadome, w
przyszłości poskutkuje koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów na popra-
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wę pielęgnowalności, niezawodności, jak i
efektywności. Można więc powiedzieć, że
firma będzie spłacać dług za nieprzestrzeganie zasad i wzorców.

Istnieją dwa rodzaje długu
Naturalne zadłużenie
Każde wytwarzanie oprogramowania oznacza wzrost wielkości aplikacji, co automatycznie wiąże się ze zwiększeniem złożoności, które z kolei generuje dodatkowe
koszty utrzymania i rozwoju produktu.
W trakcie realizacji projektu deweloperzy
będą wprowadzać do kodu pluskwy (ang.
bug), wynikające zarówno z błędów projektowych, jak i z niestandardowych implementacji. Takie usterki – których w
zasadzie nie da się uniknąć – powodują
pojawienie się lub zwiększenie naturalnego zadłużenia. Najczęściej znajdowane
defekty to niewykorzystany kod, niezrozumiałe komentarze, powielanie się kodu,
nadmiernie długie metody itp. Tego rodzaju usterki są nazywane pachnącym kodem
(ang. code smell).
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Umyślne zadłużenie
Zadłużenie nie zawsze jest szkodliwe. Jeśli
porównamy je z długiem finansowym, zauważymy, że dla niektórych firm niekiedy
okazuje się korzystne. Przykład: przedsiębiorstwo zadłuża się w początkach działalności, aby zakupić nowy sprzęt. Dzięki
temu zyskuje środki na spłatę zadłużenia i
zapewnia sobie lepszy przyrost biznesowy
w kolejnych latach. Ta sama zasada dotyczy długu technicznego. Kumulacja zadłużenia podczas pierwszej iteracji może
pozwolić rozwiązać konkretne potrzeby,
np. dostawę określonej wersji oprogramowania w wyznaczonym terminie. Dzięki temu firma ma szansę dopasować się
do konkurencji. Dług „spłaci” w następnej
iteracji. W jaki sposób? Poprzez położenie
dodatkowego nacisku na jakość.
Dług techniczny można ograniczać na każdym etapie cyklu życia oprogramowania.
W tym artykule skoncentrujemy się na fazie kodowania. Podpowiemy, które metody
pozwalają zmniejszyć dług techniczny na
tym etapie i jakie korzyści biznesowe pozwalają uzyskać. Następnie przedstawimy
dobre podejścia do spłaty długu. Zanim
jednak przejdziemy do omówienia tych zagadnień, wyjaśnimy, w jakich projektach
zwracanie długu technicznego nie jest konieczne.

W niektórych projektach zarządzanie zadłużeniem technicznym nie jest wymagane
Istnieją projekty i aplikacje niewymagające uwzględniania jakości oprogramowania.
Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których
zarządzanie zadłużeniem technicznym nie
jest konieczne:
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• Produkcja oprogramowania w jak najkrótszym czasie; podejście badawcze.
Zasada jest w tym przypadku bardzo
prosta. Organizacja, która rozwija takie
oprogramowanie, ma jeden cel: jak najszybsze uzyskanie produktu będącego
wynikiem jej badań. Zamierza zatem
jako pierwsza zaoferować określone
rozwiązanie. Jeżeli kolejne firmy będą
zainteresowane rozwijaniem danego
produktu, to na nie spadnie obowiązek
zapewnienia wysokiej jakości oprogramowania, a więc również zarządzania
długiem technicznym.
• Konieczność dostarczenia aplikacji w
wyznaczonym terminie (ang. time-tomarket). W tym przypadku zadłużenie
techniczne jest wręcz zalecane, o czym
wspomnieliśmy w podrozdziale Umyślne zadłużenie.

Korzyści biznesowe płynące ze
stosowania dobrych praktyk w
dziedzinie kodowania
W celu przedstawienia korzyści biznesowych posłużymy się wykresem obrazującym wzrost wyników finansowych firmy
zapewniającej wysoką jakość kodu. Pominiemy inne elementy, również istotne,
lecz bardzo trudne do obliczenia, takie jak
czytelność kodu, pozwalająca na szybsze naprawienie istniejącego defektu, czy
czynniki poprawiające pielęgnowalność
itp. Poniższy wykres przedstawia korzyści
finansowe w zależności od kosztu usunięcia usterki na danym etapie procesu wytwarzania oprogramowania.
Wykres doskonale obrazuje wagę wysokiej jakości kodu już w początkowej fazie
projektu. Rysunek pochodzi z badania Capersa Jonesa (Capers Jones, 1996), został
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RYSUNEK 1

Rysunek 1. Stosowany pomiar oprogramowania (Capers Jones, 1996), Applied
Software Measurement.

opublikowany w pracy Applied Software
Measurement. Przedstawia koszt wprowadzenia poprawki na różnych etapach
wytwarzania oprogramowania. Łatwo zauważyć, że większość defektów jest dodawanych podczas kodowania, lecz w większości są one wykrywane podczas tzw. field
testów. Zwróćmy uwagę na linie kosztów.
Jak widać, wprowadzenie poprawki w fazie
kodowania jest dziesięciokrotnie droższe
od usunięcia usterki podczas unit testów.
Można stwierdzić, że zwiększenie liczby
wykrytych błędów w trakcie unit testów
pozwoliłoby w znaczący sposób obniżyć
koszty związane z naprawianiem defektów
na dalszych etapach projektu. Wszystkie
powyższe dane są powiązane z badaniem
prowadzonym przez Capersa Jonesa i nie
znajdują zastosowania we wszystkich projektach.
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Firma CAST Software przeprowadziła analizę w celu określenia, jaki procent w całkowitym koszcie posiadania aplikacji (ang.
Totat Cost of Ownership) przypada na
dług techniczny. Okazuje się, że wynosi
on ponad 1 mln dolarów. Analiza przeprowadzona przez CAST Software obejmuje ponad 288 aplikacji 75 różnych firm.
Badanie pokazuje, że koszt poprawki na
każdą linię kodu wynosi ok. 2,82 dolarów.
Średnia wielkość aplikacji to 374 000 linii kodu. A zatem koszt wprowadzenia poprawki w programie wynosi ok. 1 055 000
dolarów. Co więcej, badania wskazują, że
publiczny sektor uzyskuje najgorszy wynik
w dziedzinie pielęgnowalności, czyli łatwości, z którą „oprogramowanie może być
modyfikowane w celu naprawy defektów,
dostosowania do nowych wymagań, modyfikowane w celu przyszłego utrzymania
lub dostosowania do zmian zachodzących
w jego środowisku” [ISO 9126].

37

ZARZĄDZANIE DŁUGIEM TECHNICZNYM W FAZIE KODOWANIA

Rozwiązania pozwalające ograniczyć dług techniczny podczas
kodowania
Istnieje szereg rozwiązań umożliwiających
zmniejszenie długu technicznego podczas
kodowania. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: przestrzeganie norm, dobre
praktyki dotyczące kodowania i narzędzia
do analizy statycznej.
Prezentacja normy ISO 9126
Jedną z norm, które określają zasady dotyczące jakości oprogramowania, jest ISO
9126. Standard ten zawiera 6 kategorii
będących podstawowymi wskaźnikami pozwalającymi na ocenę:
• Funkcjonalność. Czy oprogramowanie
spełnia wymagania funkcjonalne wyrażone przez przyszłego użytkownika?
• Niezawodność. Czy oprogramowanie utrzymuje wysoki poziom usług w
określonym czasie i warunkach?
• Użyteczność. Czy korzystanie z oprogramowania nie wymaga dużego wysiłku ze strony użytkownika?
• Wydajność/efektywność. Czy oprogramowanie wymaga skutecznych i
proporcjonalnych wymiarów platformy
hostingowej (a zatem m.in. czy ma odpowiednią ilość pamięci i czy jest odporne na przeciążenia) w odniesieniu
do innych wymogów?
• Pielęgnowalność. Czy oprogramowanie można łatwo dostosowywać do nowych wymagań?
• Integralność (przenaszalność). Czy
oprogramowanie może być przenoszone z jednej platformy lub środowiska
do drugiej/drugiego?

38

Dobre praktyki
Poniższe dobre praktyki są uzupełnieniem
normy ISO 9126. Prezentujemy tylko te
z nich, które najbardziej wpływają na jakość. Większość przedstawionych praktyk
opiera się na Extreme Programming (XP)
(Beck et al., 2008):
• przestrzeganie reguł nazewnictwa dla
funkcji, procedur itp.;
• stosowanie stylu kodowania (ang. coding style) polegającego na wprowadzaniu odpowiednich wcięć;
• właściwe komentowanie kodu (automatyczna dokumentacja RoboDoc…);
• zapobieganie podstawowym błędom,
np. przekroczeniu rozmiaru tabel (ang.
table overflow), problemom przy inicjalizowaniu zmiennych itp.;
• zarządzanie wydaniami/kopiami zapasowymi (ang. backup);
• poprawianie kodu w celu uzyskania lepszej czytelności, pielęgnowalności (ang.
refactoring);
• algorytmika: upraszczanie funkcji;
• programowanie w parach, aby tworzyć
kod lepszej jakości (ang. pair programming);
• przeglądy: zastanawianie się nad użytymi rozwiązaniami, usuwanie widocznych błędów.
Narzędzia do analizy statycznej
Narzędzia do analizy statycznej są coraz powszechniej stosowane przez firmy,
a dokładniej przez programistów, w celu
zmniejszania liczby błędów wprowadzanych podczas kodowania. Każde z tych
rozwiązań implementuje przedstawioną
poprzednio normę i większość praktyk dotyczących dobrego kodowania. Tego typu
narzędzia działają w dosyć prosty sposób, a mianowicie analizują cały kod w
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poszukiwaniu usterek lub efektów stosowania złych praktyk. Gdy znajdą defekt,
zaznaczają go, przypisują do kategorii i
informują o nim programistę. Podstawowe różnice pomiędzy narzędziami dotyczą
liczby zaimplementowanych reguł i tego,
jaki opracowały model przypisywania błędów do kategorii. Obecnie nie istnieje
standard, który byłby zaimplementowany
przez wszystkie rozwiązania; każdy wydawca musi stworzyć własny, opierając się
na doświadczeniu. Niestety, używanie tych
narzędzi może obniżać produktywność
programisty. Jeśli developer skoncentruje
się na usuwaniu wszystkich błędów, automatycznie pojawi się opóźnienie w projekcie. Dlatego też przypisywanie znalezionych defektów do odpowiednich kategorii
powinno być podstawową funkcjonalnością narzędzia do analizy statycznej.

Tego typu rozwiązania dzielimy na dwie
kategorie:
• Narzędzia przypisujące błędy do poszczególnych kategorii oraz implementujące model metryczny, który pozwala
na ocenę wpływu danej usterki na wytwarzane lub wytworzone oprogramowanie. Nadają one defektowi określoną
wagę (krytyczność), dzięki czemu można ocenić jego wpływ na cechy przedstawione w normie ISO 9126. Takie narzędzia z reguły stosuje się na poziomie
menedżerskim, ponieważ pozwalają
uzyskać wizję wytwarzanego oprogramowania. Zazwyczaj są płatne. Jednym
z takich narzędzi jest CAST Software.
Rysunek 2 przedstawia etapy wykrywania defektów, przypisywania im wagi

RYSUNEK 2

Rysunek 2. Ponieważ dobre oprogramowanie oznacza wydajność firmy – Because good software means
business performance (CAST Software, 2012).
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i przedstawiania ich wpływu na dany
model metryczny we wspomnianej aplikacji.
• Narzędzia używane jedynie do wykrywania defektów. Nie szacują one wpływu danych usterek na jakość aplikacji.
Większość tego typu narzędzi jest darmowa. Takie rozwiązania są przeznaczone dla programistów; służą do usuwania powstających defektów.

Podejścia do spłaty zadłużenia
technicznego
Przedstawiliśmy metody zmniejszania długu technicznego. Pora na przybliżenie zagadnień związanych ze spłatą zadłużenia.
Istnieje kilka filozofii i podejść do długu
technicznego w organizacjach IT. Zależą one głównie od dojrzałości struktury w
dziedzinie zarządzania projektami.
• Pierwsze podejście, najbardziej podstawowe i świadczące o najmniejszym
stopniu dojrzałości, sprowadza się
do stwierdzenia: „Spłacę dług, kiedy
utknę”. W takim przypadku spłata okaże się dużo droższa. Dlaczego? Ponieważ w zależności od poziomu projektu
złożoność jest mniej lub bardziej zaawansowana.
• Drugie podejście polega na regulowaniu
długu podczas realizacji projektu. Złożoność poprawek jest mniejsza, ponieważ spłaty dokonuje się na bieżąco. A
zatem w każdej iteracji przed dodaniem
nowych funkcji dbamy o to, by usunąć
wykryte wady.
• Wreszcie ostatnie podejście polega na
zapobieganiu pojawiania się zadłużenia. Choć wydaje się idealne, w praktyce okazuje się niemożliwe do zrealizowania.
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Istotne pytanie, które się nasuwa, jest
związane z drugim z omówionych podejść.
Brzmi ono: Jaki jest akceptowalny poziom
rozwiązanych defektów? Jak wiadomo,
„zero usterek” to w IT po prostu utopia.
Należy zatem określić dopuszczalną liczbę
pozostawionych defektów, która pozwala
na kontynuowanie projektu. Każda firma
ustala własne granice. Niemniej jednak
„widełki” są raczej niezmienne:
• 100% rozwiązanych problemów o dużej wadze,
• 60-75% rozwiązanych problemów o
średniej wadze,
• 10-15% rozwiązanych problemów o niskiej wadze.
Znaczenie błędów i naruszeń jest określone zgodnie z normą ISO 9126 i zasadami
dotyczącymi dobrych praktyk, omówionych
we wcześniejszej części artykułu. Obecnie
najlepszą metodą sprawdzania, czy wytwarzane oprogramowanie pod względem
kodu zgadza się z przedstawionymi regułami i normami, jest używanie narzędzi
do testów statycznych. W tym przypadku
jedyny problem polega na braku standardowych modeli, które pozwoliłby różnym
aplikacjom na zaimplementowanie kodu.
Z tego powodu każdy wydawca musi stworzyć własny model do oceny oprogramowania. Oto przyczyna wielu różnic między
poszczególnymi narzędziami dostępnymi
na rynku.

Wnioski i proponowane rozwiązanie
Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione
dotychczas argumenty, uważamy, że zarządzanie długiem technicznym w niektórych projektach jest konieczne. Umożliwia
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wytwarzanie aplikacji, która – nawiążmy
ponownie do normy ISO 9126 – będzie się
cechować wysoką niezawodnością, wydajnością, efektywnością, pielęgnowalnością
i integralnością. Na podstawie wykresu
Capersa Jonesa przedstawiliśmy korzyści
finansowe płynące ze zmniejszenia długu
technicznego. Proponujemy więc następny sposób na ograniczenie długu podczas
fazy kodowania: zastosowanie odpowiednich metodyk w najwcześniejszych fazach
kodowania, takich jak dobre praktyki dotyczące programowania (programowanie
w parach, refaktoryzacja, przegląd kodu)
pochodzące z XP programming. Zalecamy
również korzystanie z narzędzi do analizy
statycznej – wydają się istotne dla przeglądu zagrożeń i problemów związanych
z długiem technicznym. Rekomendujemy
używanie darmowej aplikacji Sonar, przeznaczonej dla programistów, która po-
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zwala ograniczyć liczbę wprowadzanych
defektów. Niemniej jednak ostrzegamy
przed zbyt częstym korzystaniem z tego
narzędzia, ponieważ może to spowodować
obniżenie produktywności programisty
(będzie on koncentrował się na usunięciu
wszystkich usterek). Zachęcamy również
do stosowania aplikacji takich jak CAST
Software przez osoby na stanowiskach
kierowniczych. Narzędzie to pozwala uzyskać szeroką wizję danego oprogramowania w celu zdefiniowania dla niego odpowiedniej strategii rozwoju poprzez normę
ISO 9126. Zazwyczaj używa się go do usuwania krytycznych naruszeń, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo danych. W
celu zastosowania proponowanej techniki
niezbędne wydaje się skalowanie jej do
danego projektu. Należy również skorzystać z dodatkowych rozwiązań na innych
poziomach rozwoju oprogramowania, ta-
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kich jak właściwa metodyka zarządzania
projektami, odpowiednie fazy testowania
itp. Całokształt pozwoli ograniczyć wprowadzanie długu technicznego i umożliwi
poprawę jakości wytwarzanych produktów
informatycznych.

Kolejny ciekawy temat, który jest związany z używaniem narzędzi do analizy statycznej, dotyczy efektywnego wdrażania
takich systemów, korzystania z nich oraz
ograniczania ryzyka spadku produktywności zespołu podczas ich implementacji.
Wspomniane zagadnienie poruszę w kolejnym artykule.
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Zanurzony w dziedzinie IT od dzieciństwa, zafascynowany
komputerami, zawsze chciałem rozwijać się w tej dziedzinie. Po 5 latach studiów, ukończonych zdobyciem tytułu
magistra na kierunku Zarządzanie i doradztwo w systemach
informatycznych, a także po 3 latach pracy w Paryżu na
stanowisku programisty zdecydowałem się na zmianę otoczenia. Wyruszyłem do Polski. Moje nogi (a raczej samolot)
zaprowadziły mnie do Warszawy, gdzie miałem okazję pełnić
funkcję analityka danych. Podczas pobytu w Polsce byłem
także słuchaczem studiów podyplomowych z zarzadzania
projektami IT na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Wówczas zafascynował mnie temat testów. Zdecydowałem
się zatem na kolejny krok – dołączyłem do dużej korporacji
jako test leader. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy udało mi
się awansować na stanowisko test managera. Obecnie na
co dzień mam styczność z wysokopoziomowymi zagadnieniami. Jedno z nich – zarządzanie długiem technicznym w
fazie kodowania – szczególnie mnie zainteresowało, dlatego
też postanowiłem podzielić się swoją wiedzą z czytelnikami
magazynu „Quale”.
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się bojownik wspaniały, z definicji do
wszystkich nastawiony wrogo. Nieco
dalej gupik szykuje się do samobójczego skoku, sfrustrowany obecnością tak wielu rywali.

N

agle zapanowuje wyraźnie ożywienie. Mieszkańcy akwarium
jak na sygnał podpływają pod
powierzchnię wody. Nareszcie!
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Zamieńmy teraz podajnik karmy na prezesa, karmę na pieniądze, awanse lub ciekawe przedsięwzięcia, a mieszkańców akwarium na personel korporacji. Niemożliwe,
te puzzle naprawdę do siebie pasują…

You take my breath away: napowietrzacz

Kolejne porcje karmy spadają do wody,
a nasi bohaterowie przepychają się nawzajem, podgryzają, walcząc o najlepsze
kąski. Tylko dwóch mieszkańców akwarium nie uczestniczy w tym spektaklu.
Pierwszym z nich jest karpik, pracowicie
przeczesuący muł w poszukiwaniu smakołyków. Druga ryba okazuje się jeszcze
mniej wymagająca – to glonojad, którego nazwa gatunkowa w pełni odzwierciedla gusta właściciela.
Co wspólnego mają ze sobą akwarium i
korporacja? Więcej, niż się spodziewacie!
Przedstawiamy subiektywne zestawienie
mieszkańców akwarium, przygód, jakie
ich spotykają, a także rozmaitych… hmm…
urządzeń wspomagających. W którym z
nich rozpoznasz siebie?

Szef wszystkich szefów: podajnik
pokarmu
O kim mowa? O prezesie oczywiście. Podczas wymiany e-maili z redaktor naczelną
„Quale” uznałyśmy, że podajnik karmy jest
w położeniu zdecydowanie uprzywilejowanym. Cóż, wszyscy mieszkańcy akwarium
są od niego niejako uzależnieni. Gdy się
zepsuje, rybki zaczynają spoglądać na siebie łakomym wzrokiem.
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Skoro mowa o podstawowych potrzebach…
Rybkom w naszym akwarium żyłoby się
zdecydowanie mniej komfortowo (albo i
wcale), gdyby nie kolejne przydatne urządzenie: napowietrzacz wody. Na co dzień
ta pełna rurek maszyneria jest niezbyt doceniana, traktowana jak coś oczywistego,
zastanówmy się jednak, co by się stało,
gdyby nagle się zepsuła! Efekty są łatwe
do przewidzenia: po pewnym czasie od wystąpienia awarii część rybek wyskoczyłaby
z akwarium (o tym będzie jeszcze mowa),
inne usnęłyby, natomiast właściciel całego
tego mikroświata po prostu by go zlikwidował. W tej sytuacji nie pomógłby nawet
nasz potężny podajnik karmy.
Kim dla korporacji jest napowietrzacz?
Odpowiedź brzmi: klientem. To proste: jeśli do firmy (akwarium) nie pofatyguje się
zleceniodawca (napowietrzacz), ewentualnie zrezygnuje z usług danego przedsiębiorstwa, sytuacja robi się nieciekawa. W
najbardziej niesprzyjających okolicznościach korporację po prostu zniszczy rynek
(właściciel akwarium).

Doktor Plama1: bojownik wspaniały/sum elektryczny
Zejdźmy o jeden stopień w hierarchii. W
akwarium pływają tzw. grube ryby, których lepiej unikać, a w razie konfrontacji
nie wdawać się w polemikę z nimi. Bojow-
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nik wspaniały zdaje się nie lubić nikogo
poza sobą, choć i na własny widok w lusterku groźnie rozpościera płetwy, gotów
do walki. Nie przepada za towarzystwem i
nawet nie stara się żyć w zgodzie z pozostałymi mieszkańcami akwarium. Z kolei
sum elektryczny wszelkie niepotulne jednostki po prostu eliminuje.
Kim te dwie urocze ryby są w korporacji?
Tak, tak, dyrektorami.

Hagar Straszliwy2: mieczyk Hellera
Powoli zagłębiamy się w rejony dostępne
dla zwykłych zjadaczy karmy. W środkowym piętrze wody pływa stadna rybka,
zwykle towarzysko usposobiona. Ponieważ jest energiczna i potrafi zlokalizować
pyszną karmę, inni mieszkańcy akwarium
chętnie za nią podążają.
O kim mowa? O team leaderze. Któż inny
przydziela większe zadania i powierza poważne przedsięwzięcia? Kto stara się motywować pracowników? Wreszcie najważniejsze: kto decyduje o podwyżkach w
zespole?

Don Draper3: tęczanka czerwona
W ławicy mieczyka może się znaleźć „podławica”, której przewodzi tęczanka czer-

wona. Jest to rybka stadna, najlepiej czuje
się w grupie co najmniej 6-osobniczej. Niekiedy rywalizuje z przedstawicielami swojego gatunku, choć rzadko bywa zaczepna
(chyba że nie ma zapewnionej kryjówki).
Kim w korporacji jest tęczanka czerwona?
Project managerem. „Stadko” kierownika
projektu zwykle liczy kilka osób. Project
managerom zdarza się popadać w konflikty z innymi PM-ami. Ratunkiem w kryzysowej sytuacji może być własny pokoik (kryjówka), w którym zestresowany kierownik
projektu ukoi zszargane nerwy.

Bob Budowniczy: karpik
Leniwie pływa w mule, nikomu nie przeszkadza, inne ryby zdają się zupełnie go
nie interesować. Podczas gdy w akwarium
trwa walka o najlepsze kąski, on upaja
się tym, co spadnie czy wyrośnie. Karpik.
Ryba o niewielkich wymaganiach, co roku
z drżeniem płetw oczekująca grudnia.
Na szczęście naszego karpika nikt nie zamierza konsumować. Kim jest w korporacji? Tak – specjalista od grzebania się w
niezbyt pasjonujących odmętach kodu to
programista. Nasz informatyczny karpik z
chęcią zajmie się tym, czego pozostali woleliby uniknąć (a nierzadko po prostu brakuje im umiejętności i cierpliwości).

Panna Jola4: danio pręgowany
Z gracją pływa po akwarium, odprowadzana tęsknym wzrokiem samców i nienawistnymi, jadowitymi spojrzeniami samic.
Z chęcią porządnie by się najadła, ale zrezygnuje z połowy karmy. Gdy pojawia się
zagrożenie, nie opuszcza ławicy.
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Kto to taki? Nowy, a raczej nowa – „świeżynka”. Pełna zapału do pracy, energiczna,
ale niewchodząca nikomu w drogę. Zarabia niewiele, na razie zbiera doświadczenie. Koledzy płci męskiej uwielbiają ją (jeśli jest ładna), koleżanki potrzebują czasu,
żeby się do niej przekonać.

Pat/Mat5: glonojad
Z szyby na kamyczek, z kamyczka na roślinkę, z roślinki na piasek, a z niego z
powrotem na szybę – to codzienność glonojada. Rybka ta żywi się wszystkim tym,
co znajdzie na dowolnej powierzchni. Nie
walczy o smakowitą karmę, zadowala się
glonami. W zasadzie jest wszystkożerna
(„O, to wygląda ciekawie. Zjem – ciekawe,
czy przeżyję?”). Kwestię wyglądu rybki, a
zwłaszcza jej namiętnych ust, litościwie
pominiemy.
Korporacyjnym odpowiednikiem glonojada
jest tester. Podobnie jak nasza rybka próbuje wszystkiego, byle znaleźć poważny
defekt oprogramowania. W poszukiwaniu
usterek chwyta się najdziwniejszych praktyk i jest zainteresowany WSZYSTKIM.
Ponieważ podobnie jak glonojad w swo-

jej pracy natrafia na różne nieprzyjemne
„gadżety”, zdarza mu się pracować nad
kodem (automatyka!). Po jakimś czasie
powraca w znane już miejsca (rybka: szyba, kamyczek, piasek), by sprawdzić, czy
przypadkiem ponownie nie pojawiło się coś
godnego uwagi (tester: testy regresywne,
szukanie defektów; rybka: nowe żarełko).

Kamikadze: gupik wyskakujący
z akwarium
Czasami w akwarium robi się ciasno, atmosfera już nie jest taka słodka jak dawniej,
inne ryby atakują, a karma wbrew oczekiwaniom wcale nie stała się pyszniejsza.
Cóż poradzić, trzeba opuścić to nieprzyjazne środowisko. Tak oto gupik wyskakuje
z akwarium.
A w korporacji? Gdy atmosfera w pracy
staje się nieznośna, pojawia się rutyna,
a źródełko (konto w banku) zbyt szybko
wysycha, pora na poważne zmiany. Czasami firma próbuje zatrzymać pracownika
(podwyżką czy awansem), ale niekiedy jedynym wyjściem okazuje się zmiana otoczenia.

REFERENCJE

1. Czarny charakter w komedii Hydrozagadka (reż. Andrzej Kondratiuk), którego zagrał Zdzisław Maklakiewicz.
2. Kto zna komiksy z Hagarem, wie, że nadanie mu miana Straszliwego to zwyczajna
ironia…
3. Bohater serialu Mad Men.
4. Ponownie ujawniła się słabość autorki do Hydrozagadki.
5. Bohaterowie czeskiego serialu animowanego Sąsiedzi.
6. Czyści jak łza, Klub Akwarystów.
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Klub akwarystów
Nasze zestawienie można by wzbogacać o
kolejne pozycje. Na przykład czyszczenie
akwarium to nic innego jak zwalnianie personelu, a wymiana piasku – zakup nowocześniejszego sprzętu dla programistów.
Informatyczne akwarium jest specyficznym środowiskiem, które jednak da się lubić. Nie warto go opuszczać z co najmniej
dwóch powodów. Po pierwsze, ewentualny
powrót do branży będzie trudny z uwagi na
nieustanny rozwój technologii. Praca w IT
wymaga ciągłego poszerzania wiedzy, nie
wolno zostać w tyle. Po drugie – powracamy do wątku akwarystycznego – opuszczenie branży może nieść ze sobą innego
rodzaju konsekwencje. Miłośnikom sceny
kabaretowej z pewnością nieobcy jest ten
tekst:
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I jeszcze jedno. Jeżeli kiedyś
chciałbyś opuścić nasze szeregi,
związać się z grupą innych hobbystów,
nie licz na litość – Akwarystów6!
Pozostaje zatem liczyć na łaskawość podajnika karmy, ciągły napływ świeżego
powietrza, łagodniejsze niż zwykle „grube
ryby” i zwyczajną współpracę wszystkich
mieszkańców akwarium. W efekcie i sum
elektryczny będzie syty, i glonojad pozostanie cały ;).
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AUTOR

Zuzanna Gościcka-Miotk
Absolwentka polonistyki (!) (specjalność edytorska) na
Uniwersytecie Gdańskim. Współpracowała jako redaktor/
korektor z wydawnictwami książkowymi, prasowymi oraz
biurem tłumaczeń. Obecnie zajmuje się korektą magazynu
„Branża Dziecięca” oraz, okazjonalnie, publikacji grupy wydawniczej Helion. W 2015 r. roku dołączyła jako korektorka
do zespołu pisma „Quale”.
W 2014 r. autorka zapragnęła zmian, i to dość radykalnych.
Postanowiła zmienić branżę z wydawniczej na informatyczną. W tym celu rozpoczęła studia podyplomowe (kierunek:
Tester oprogramowania) w gdańskiej filii Wyższej Szkoły
Bankowej. W przyszłości chciałaby zawodowo znęcać się
nad oprogramowaniem. Na razie testuje głównie cierpliwość męża :).
W wolnych chwilach autorka namiętnie grywa w planszówki. Raz w tygodniu pogłębia żenujący brak talentu tenisowego. Uwielbia podróżować, najchętniej w odległe (czytaj:
zdecydowanie cieplejsze) regiony Europy.
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Inspiracje
7-9 października 2015
Windsor Palace Hotel & Conference Center

Cel
Testwarez to przestrzeń, którą stworzyliśmy, by umożliwić Wam wymianę doświadczeń i podjęcie dyskusji na temat
problemów i trendów w testowaniu oprogramowania.
Wśród prelegentów i uczestników konferencji są zarówno osoby o wielkim doświadczeniu w testowaniu, jak i początkujący, praktycy i teoretycy, menedżerowie i
pracownicy szeregowi. Daje to niepowtarzalną szansę na wszechstronną i konstruktywną dyskusję.

ży nam więc na uczynieniu Testwarez 2015
wydarzeniem wyjątkowym. Jest to dla nas
pewien kamień milowy – dekada doświadczeń, wyzwań, trendów i mód. Dlatego też
tematem przewodnim tegorocznej edycji
są inspiracje – trendy, pomysły, problemy,
wyzwania dotyczące testowania i zapewniania jakości oprogramowania. Chcielibyśmy, by konferencja postawiła pytania
o przyszłość profesji testera, dostarczyła
możliwych rozwiązań obecnych problemów
i zachęciła do dyskusji: co możemy robić
inaczej? Co możemy robić lepiej?

Formuła konferencji pozwala na swobodny
dialog zarówno podczas wystąpień i paneli
dyskusyjnych, jak i w kuluarach. W tym
roku dodatkowo wprowadzimy nowe rozwiązania umożliwiające jeszcze większą
interakcję i integrację uczestników.

Testwarez to wydarzenie, na którym możecie pokazać swoje osiągnięcia i przedstawić wyzwania, z jakimi się zmagacie.
Macie okazję zainspirować innych lub czerpaćnową, cenną wiedzę z prelekcji i rozmów.

Przed nami kolejna, tym razem jubileuszowa, dziesiąta edycja konferencji, zale-

Zapraszamy!
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Odbiorcy

Harmonogram

W tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich pomysłów:

• 1 maja 2015 – otwarcie rejestracji zgłoszeń
• 2 czerwca 2015 – zamknięcie rejestracji zgłoszeń
• 30 czerwca 2015 – przekazanie wstępnych uwag do zgłoszeń
• 1 lipca czerwca – 15 sierpnia 2015 –
czas na ustosunkowanie się do uwag
Komitetu Programowego przez autorów
zgłoszeń
• 30 sierpnia 2015 – akceptacja zgłoszonych propozycji wystąpień (Komitet
Programowy)
• 30 września 2015 – termin nadesłania
ostatecznych wersji prezentacji oraz
artykułów tematycznych

• Wizjonerów z własnymi podejściami,
doświadczeniami, wnioskami;
• Osoby zarządzające zespołami testowymi i potrafiące opowiedzieć o budowaniu zespołu oraz zarządzaniu ludźmi;
• Trenerów i mentorów budujących umiejętności miękkie;
• Osoby wdrażające projekty automatyzacji;
• Osoby wdrażające metodyki testowe
i pragnące opowiedzieć o swoich doświadczeniach;
• Osoby zajmujące się testami bezpieczeństwa, testami niefunkcjonalnymi,
testami aplikacji na urządzenia mobilne
i wbudowane.
Zapraszamy też wszystkich innych chcących podzielić się swoimi doświadczeniami
związanymi z testowaniem – rozważymy
każdy pomysł.

CFP

PREFEROWANA TEMATYKA

FORMA WYSTĄPIEŃ

1. Automatyzacja testów

1. Wystąpienia przewidziane są w następujących

2. Testy niefunkcjonalne (wydajności, użyteczności itp.)

formach:
•

3. Testy mobilne
4. Zarządzanie jakością i testami

Prezentacja – czas trwania 45: minut (w
tym czas na Q&A)

•

5. Zarządzanie zespołem/umiejętności miękkie

Tutorial (seminarium) – czas trwania: 90
minut

6. Narzędzia i techniki

•

Warsztat – czas trwania 240: minut

7. Trendy i inspiracje

•

Panel dyskusyjny (krótki) – czas trwania:

8. Metodyki

45 minut
•

Panel dyskusyjny (długi) – czas trwania: 90
minut
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Zostań sponsorem Testwarez 2015

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu
ofertę wsparcia dziesiątej, jubileuszowej
edycji konferencji Testwarez 2015.
Tegoroczna edycja naszej konferencji będzie przebiegała pod hasłem „Inspiracje”.
Jest to bardzo dobre miejsce promocji dla
firmy działającej na rynku IT, a zwłaszcza
na „rynku testerskim i QA”. Sponsoring naszej imprezy pozwoli Państwu dotrzeć do
szerokiego grona profesjonalistów, bardzo
często odgrywających również kluczowe
role w procesie decyzyjnym ich organizacji. Kooperacja z SJSI wpływa pozytywnie
zarówno na budowanie marki, wizerunku i
pozycji firmy, jak i na promocję usług i produktów, utrwalanie dobrych relacji z klientami oraz budowanie przewagi rynkowej.
Dzięki wszystkim tym cechom sponsoring
naszej konferencji korzystnie przełoży się
na wyniki handlowe Państwa organizacji.
Przed nami już dziesiąta, jubileuszowa
edycja Testwarez. Odbędzie się ona w hotelu Windsor w Jachrance niedaleko Warszawy w dniach 7-9 października 2015.
W tym roku konferencja będzie trzydniowa, przy czym dzień pierwszy w całości
poświęcimy na warsztaty. Już dziś wiemy,
że w Testwarez zgodzili się uczestniczyć
(a także poprowadzić część warsztatów)
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znani propagatorzy jakości w systemach
informatycznych (Dorothy Graham, David
Evans, Matthias Rasking, Richard Taylor),
a także nasi polscy koledzy - propagatorzy idei testowania (m.in. Tomasz Osojca,
Adam Roman, Wiktor Żołnowski). Lista
prelegentów nie jest jeszcze zamknięta i
liczymy na liczny udział osób zajmujących
się testowaniem oprogramowania z wielu
organizacji z całej Polski.
Zapraszamy Państwa organizację do współpracy, a zwłaszcza do autoprezentacji podczas konferencji własnych rozwiązań związanych z testowaniem oprogramowania i
zarządzania jakością. Jesteśmy otwarci na
Państwa sugestie dotyczące merytorycznych aspektów programu.
Lucjan Stapp
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Konferencji
l.stapp@sjsi.org
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SPONSOR GŁÓWNY
Tytuł Sponsora Głównego
Promocja przed konferencją, podczas trwania i po zakończeniu:
• 60-minutowa prezentacja podczas konferencji bądź dwie prezentacje 30 minutowe;
• logo w materiałach mailingowych (dwukrotnie większe od logo Sponsorów Wspierających);
• logo na głównej stronie Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (www.
sjsi.org);a
• logo, krótka informacja o Firmie i Prelegencie w materiałach konferencyjnych;
• zamieszczenie prezentacji w materiałach konferencyjnych;
• logo na tablicach umieszczonych w salach konferencyjnych (dwukrotnie większe od
logo Sponsorów Wspierających);
• możliwość dołączenia materiałów, prospektów do pakietów dla uczestników konferencji;
• możliwość dystrybucji własnych materiałów i gadżetów promocyjnych wśród uczestników;
• możliwość zbudowania punktu informacyjnego Firmy w czasie konferencji;
• bezpłatny udział w konferencji dla 2 osób.
Koszt: 12.500 PLN netto
UDZIAŁ KORPORACYJNY W KONFERENCJI
Promocja przed konferencją, podczas trwania i po zakończeniu:
• możliwość dystrybucji własnych materiałów i gadżetów promocyjnych wśród uczestników;
• możliwość zbudowania punktu informacyjnego Firmy w czasie konferencji (za dodatkową opłatą);
• możliwość umieszczenia roll-upu w foyer;
• bezpłatny udział w konferencji dla 1 osoby.
Koszt: 3.500 PLN netto
SPONSOR AFTER PARTY
• 15-minutowa prezentacja na dowolny temat/przywitanie uczestników imprezy;
• możliwość umieszczenia logo Firmy w sali, w której odbędzie się wieczorna impreza;
• informacja na stronie internetowej i w agendzie o sponsorze after party;
• bezpłatny udział w konferencji dla 1 osoby.
Taka forma wsparcia umożliwia zaprezentowanie się sponsora w zupełnie innej, przyjemniejszej i bardziej luźnej atmosferze.
Koszt: 7.500 PLN netto
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TestingCup po raz trzeci

Coraz bliżej do trzeciej edycji TestingCup,
która odbędzie się 12-13 maja na Stadionie Wrocław. Nie ma już możliwości zapisania się na zawody, ale ciągle możecie
wziąć udział w konferencji.
Nadsyłanie zgłoszeń turniejowych trwało
tylko 10 dni i zakończyło się rekordowym
wynikiem: ponad 300 osób postanowiło
zmierzyć się z Mr. Buggy 3! Tak ogromne
zainteresowanie udziałem w wydarzeniu
sprawiło, że konieczne jest przeprowadzenie pierwszych w historii TestingCup
kwalifikacji. W zawodach 12 maja weźmie
udział 200 najlepszych testerów wyłonionych podczas eliminacji.
W ciągu 2 dni przed uczestnikami konferencji zaprezentuje się aż 17 mówców,
odbędzie się w sumie 15 prezentacji polskich i zagranicznych specjalistów. Wolnych miejsc na liście zawodników już nie
ma, nadal natomiast można zgłosić chęć
uczestnictwa w prelekcjach i obserwowania mistrzostw. Liczba miejsc jest ograniczona.
Wydarzenie podzielono na dwa dni, jednak
główna część konferencji odbędzie się 13
maja.

1/2015

Głównych mówców jest dwóch - dwóch.
David Burns przedstawi prezentację A Selenium Carol, z kolei Gojko Adzic podzieli
się ze słuchaczami swoją wiedzą podczas
wystąpienia zatytułowanego Winning Big
with Specification by Example – Lessons
Learned from 50 Successful Projects.
Jakie jeszcze atrakcje czekają na uczestników TestingCup 2015?
12 maja
• Możliwość uczestniczenia w zawodach
jako widz;
• Udział w prezentacji jednego z głównych mówców TestingCup;
• Spotkanie z Karoliną Zmitrowicz i Adamem Romanem – autorami książek poświęconych testowaniu i jakości, które
ukażą się w 2015 roku + zorganizowany przez PWN konkurs z nagrodami;
• Udział w wystąpieniu gościa specjalnego, niezwiązanego z testowaniem oprogramowania;
• Spotkanie integracyjne przy piwie.
13 maja
Konferencja!
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Po zakończeniu konferencji odbędzie się
ogłoszenie wyników zawodów i uroczyste
rozdanie nagród.
To jednak jeszcze nie wszystko. Organizatorzy przygotowali dla Was kilka niespodzianek, które będą stopniowo ujawniać.
Jedną z nich jest zaproszenie jeszcze jednego specjalisty w dziedzinie testowania
eksploracyjnego. Jeśli nic nie pokrzyżuje jego planów, będzie kolejnym gościem
specjalnym Mistrzostw.
TestingCup to również stoiska ciekawych
wystawców, spotkania z mówcami, panele
dyskusyjne oraz niekończące się rozmo-

wy kuluarowe. Organizatorzy zapowiadają także kilka niespodzianek. Zdradzili
nam, że jedna z nich będzie miała akcent…
chmielowo-słodowy.
Wkrótce na stronie testingcup.pl opublikowany zostanie szczegółowy godzinowy
harmonogram.
Zapraszamy!
Magazyn „Quale” po raz kolejny jest patronem medialnym TestingCup.

Więcej szczegółów na stronie: http://testingcup.pl/zawody-i-konferencjatestingcup-co-w-programie/.
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