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Ron Patton

Testowanie Oprogramowania

Opanowanie zasad
1. Skutki błędów oprogramowania i znaczenie 

testowania

2. Umiejętności niezbędne, aby znajdować błędy 
we wszystkich typach programów

3. Skuteczne planowanie testów, informowanie o 
znalezionych błędach i ocena własnych 
osiągnięcia jako specjalisty 

Zastosowanie nowych umiejętności
4. Użycie nowonabyte umiejętności nie tylko do 

testów oprogramowania, ale także do 
weryfikacji specyfikacji produktu, do kodu 
źródłowego, a nawet do podręczników 
użytkownika

5. Testowanie oprogramowania pod względem 
kompatybilności, prostoty użytkowania i 
specyfiki kulturowej

6. Udoskonalenie wydajności testowania za 
pomocą automatyzacji 
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Testowanie Oprogramowania to książka dla początkujących i ambitnych 
specjalistów, którzy chcą nauczyć się czegoś więcej na temat tej kluczowej 
fazy procesu wytwarzania oprogramowania. Złożoność i wielkość 
dzisiejszych aplikacji jest taka, że nawet bardzo doświadczeni programiści 
nie są w stanie napisać kodu zupełnie wolnego od błędów. W połączniu ze 
wzrastającym uzależnieniem ludzi od oprogramowania nawet przy 
wykonywaniu zwykłych, codziennych czynności, a także w związku z 
wszechobecnością oprogramowania w służbie zdrowia, telekomunikacji, w 
procesach produkcyjnych i w branży finansowej, błędy mogą grozić 
katastrofą.

Oprogramowania o wysokiej jakości nie da się stworzyć przy pomocy 
dorywczego polowania na błędy w niepełnym wymiarze godzin. Konieczna 
jest systematyczna i zdyscyplinowana metodyka zapobiegania, znajdowania 
błędów oraz informowania o nich. Testowanie Oprogramowania uczy jak z 
powodzeniem testować oprogramowanie i jak znajdować niebezpieczne 
błędy - zanim natrafią na nie klienci.

Ron Patton ma ponad 15 lat doświadczenia w testowaniu oprogramowania i 
w zapewnianiu jakości jako tester, kierownik zespołu i menedżer w firmach 
Texas Instruments, Siemens i Microsoft®. Pracował w różnych projektach: 
począwszy od testowania krytycznego dla produkcji, automatycznego 
oprzyrządowania fabryki , poprzez laboratorium wytwarzania aplikacji 
multimedialnych, produkcję urządzeń peryferyjnych, aż do ruchomej lalki 
Barney®. Obecnie pracuje jako konsultant komputerowy w stanie 
Washington, a ponadto zajmuje sie ochotniczo zarządzanmiem logistyką w 
Czerwonym Krzyżu w Seattle.

ZASADY I ICH ZASTOSOWANIE 
7. Podstawowe metody stosowane do wytwarzania 

oprogramowania

8. W jaki sposób testowanie wchodzi w skład 
procesu wytwarzania oprogramowania

9. Podstawowe techniki używane do testu 
programów i do znajdowania błędów

10. Zastosowanie technik testowania niezależnie od 
rodzaju, wielkości i złożoności oprogramowania

11. Wiedza o tym, że celem jest znajdować błędy 
jak najwcześniej – i jak najskuteczniej to 
zrealizować
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12. Ilość możliwego testowania (i znajdowanych 
błędów) jest ograniczona

13. Zidentyfikowanie polityki przedsiębiorstwa 
dotyczącej testowania 

14. Zastosowanie rozmaitych narzędzi do 
automatyzacji testowania

15. Jak planować testów i śledzić ich przebieg

16. Jak taktownie poinformować programistę, że w 
jego kodzie są błędy

17. Zanjomść kierunków rozwoju przemysłu 
infomratycznego i umiejętność pokierowania 
własną kerierą w tym kierunku
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Co eksperci powiedzieli na temat "Testowania 
Oprogramowania" Rona Pattona

"Ta książka ułatwi nowym i niedoświadczonym testerom napływ do 
pączkującego sektora testowania oprogramowania. Listy kontrolne i pytania 
kontrolne na końcu każdego rozdziału są bezcenne dla początkujących 
testerów, którzy chcą rzeczywiście dobrze opanować materiał. Łatwy styl 
Pattona i jego nacisk na rozwój umiejętności czytelnika pozwalają także 
doświadczonym testerom na wykorzystanie tej książki jako rampy startowej 
do dalszej kariery."

- Susan Archer, dyrektor Software Testing Institute. Susan Archer ma 14-
letnie doświadczenie w zakresie testowania oprogramowania i 
automatyzacji testowania w branżach telekomunikacyjnej, bankowej, 
ubezpieczeniowej, Intenetowej i w doradztwie. Susan Archer jest też 
prelegentem na konferencjach oraz autorem artykułów poświęconych 
testowaniu oprogramowania.

"Podobał mi się podział na różne rodzaje testowania, takie jak testowanie 
aplikacji Internetowych, lokalizacji itd. Mam wrażenie, że nauczyłwem się 
sporo nowych "chwytów" podczas lektury niektórcyh rozdziałów. 
Zastosowany w książce podział ułatwi także wykorzystanie jej jako 
podręcznika."

- Rick Craig jest popularnym prelegentem na wielu konferencjach i 
cenionym nauczycielem na szkoleniach w zakresie testowania. 
Uczestniczył i zarządzał wieloma projektami, zarówno systemów 
tradycyjnych jak i wbudowanych. Jest współautorem studium 
poświęconemu ocenie metodyk powszechnie stosowanych w przemyśle 
informatycznym. Był redaktorem czasopisma Software Quality  
Management. 

"Test Oprogramowania Pattona jest przystępnym i nietrudnym wstępem do 
świata zawodowego testowania oprogramowania. Początkujący tester 
zdobędzie podstawy potrzebnych wiadomości oraz wskazówki, jakie 
bardziej zaawansowane umiejętności mogą być przydatne w dalszej 
karierze. Ta książka jest dobrze napisana, ma dobry układ i jest łatwa i 
przyjemna w lekturze."

- Danny R. Faught, Software Alchemist, Cigital, Inc. Danny Faught jest 
twórcą FAQ [listy odpowiedzi na najczęstsze pytania] do grupy dyskusyjnej 
comp.software.testing oraz współzałożycielem dyskusyjnej listy pocztowej 
swtest-discuss. Publikował w czasopiśmie Software Testing and Quality  
Engineering oraz występował na konferencjach, między innymi Quality  
Week oraz STAR.
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Przedmowa od tłumacza

Test oprogramowania? A cóż to za nowa specjalność? Czy krawiec potrzebuje 
osobnego specjalisty od sprawdzania jakości kroju i wytrzymałości szwów, a 
budowniczy mostów - „testera mostów”, specjalizującego się w bieganiu z 
centymetrem w trakcie budowy i w sprawdzaniu, czy wymiary konstrukcji zgodne 
są z planami? Dlaczegóż to jedna z faz - chyba nienajważniejsza? - procesu 
konstrukcyjnego, miałby uzyskać aż taką nadzywaczajną nobilitację do godności 
osobnej specjalizacji?

Oto seria rozpowszechnionych nieporozumień. Biorą się one z próby stosowania 
kryteriów stosownych w tradycyjnych branżach do informatyki, w której 
obowiązują nieco innne zasady. Owszem, branża galanteryjna ani budownictwo 
drogowe nie przewidują osobnej specjalności „testera”. Jednak różnica między 
nimi a wytwarzaniem oprogramowania jest olbrzymia. Wszystkie ubrania czy 
mosty są w jakiś sposób - mimo wszelkie różnice - do siebie podobne, podczas gdy 
struktura, funkcja, zakres i sposób działania różnych typów oprogramowania 
bywają tak odmienne, jak odmienne są np. ksiegowość przedsiębiorstwa od… 
algorytmu działania automatycznej centrali telefonicznej. Systemy 
oprogramowania są najbardziej złożonymi konstrukcjami stworzyonymi przez 
człowieka. Dlatego ich weryfikacja - od fazy specyfikacji i planowania począwszy, 
na teście akceptacyjnym w trakcie wdrożenia skończywszy - wymaga wielu 
specjalnych umiejętności, odrębnych od tego, co trzeba umieć by zaprojektować 
architekturę lub by zaprogramować system.

Ponadto - wbrew pozorom - dziedzina zwana testowaniem oprogramowania nie jest 
wcale nowa, raczej nieco zapomniana i zaniedbana. W wydanej po raz pierwszy w 
1975 roku, klasycznej dziś książce „The Mythical Man-Month” (co można 
przełożyć na „Mityczny osobodzień”), jej autor - F. P. Brooks - twierdzi, że w 
typowym projekcie informatycznym testowanie zajmuje w sumie około 50% czasu, 
podczas gdy pisanie kodu - mniej niż 20%. Od tego czasu proporcje te nie uległy 
większym zmianom. Skoro więc bez sprzeciwów akceptuje się istnienie 
specjalności programisty, czemu jest tyle oporów wobec zasadności wyróżnienia 
zawodu testera?

Wszyscy - producenci i klienci, integratorzy, programiści i użytkownicy - 
ponosimy dziś koszty systemów informatycznych niedopracowanych, niezgodnych 
z faktycznymi potrzebami zleceniodawcy, wykonanych niechlujnie, zawodnych, 
niszczących nasze dane, nasz wysiłek, czas, pieniądze i nerwy. Świadomość, że ten 
stan rzeczy musi się zmienić wzrasta i jednocześnie systematycznie wzrasta status 
zawodu testera. W Stanach Zjednoczonych istnieją dziś tysiące firm 
specjalizujących się w usługach testowych, rynek oferuje setki rozmaitych narzędzi 
służących do automatyzacji różnych etapów procesu testowania. W Europie proces 
ten również nabrał rozmachu w ciągu ostatnich ośmiu - dziesięciu lat. Trwają 
obecnie między innymi prace nad stworzeniem ogólnoeuropejskiego systemu 
zawodowych certyfikatów dla testerów, co powinno przyczynić się wybitnie do 
wzrostu odrębności, statusu i poziomu tego zawodu. 
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Na polskim rynku usług, narzędzi i szkoleń oferta testowa jest na razie bardzo 
uboga. Polski przemysł informatyczny przeżywał dotąd okres rozwoju 
ekstensywnego, napędzanego względną taniością pracy oraz olbrzymim popytem 
niezaspokojonych potrzeb, spowodowanych dekadami rozkładu przed nadejściem 
roku 1989. Wymagania kolejnej fazy rozwoju - integracja z gospodarką Eurolandu, 
przestawienie się przemysłu informatycznego w kierunku eksportu - będą 
trudniejsze. Dziś tylko nieliczne, co większe firmy informatyczne mogą się 
pochwalić świadomą polityką dotyczącą jakości i osobnym działem testowania. 
Istnieje wprawdzie trochę polskojęzycznych publikacji poświęconych testowaniu, 
ale są to prace naukowe lub przynajmniej przeznaczone dla środowiska 
akademickiego, trudne i niezbyt przydatne dla przeciętnego, zawalonego pracą 
programisty, testera, kierownika projektu lub menedeżera.

Książka Rona Pattona „Test oprogramowania” (tyyuł oruginału: "Software 
Testing") znakomicie trafia w tę lukę. Napisana jest bardzo prosto i przystępnie, ale 
zarazem nie stroni od podejmowania tematów trudniejszych. Wywód wsparty jest 
wielką ilością konkretnych przykładów, pozwalających zrozumieć praktyczne 
konsekwencje omawianego zagadnienia. Wiekszość przykładów pochodzi ze 
świata doskonale znanego nam wszystkim - systemu Windows i jego najczęściej 
spotykanych aplikacji oraz Internetu. Wreszcie duża ilośc starannie dobranych 
ćwiczeń i pytań na zakończenie każdego rozdziału pozwala na to, by zmierzyć swój 
poziom opanowania tematu. Nie trzeba być informatykiem, by móc odnieść z tej 
książki korzyść, ale również doświadczony programista może się z niej wiele 
nauczyć. Chociaż autor wielokrotnie podkreśla, że jest to książka dla 
początkujących testerów, jest ona także znakomitym wprowadzeniem do tematu dla 
menedżera czy kierownika projektu, który pragnie szybkiego, zrozumiałego i 
skutecznego wprowadzenia w tę tematykę, kluczową dla powodzenia projektów 
informatycznych.

Lietratura i zasoby internetowe poświęcone testowaniu o kontroli jakości 
oprogramowania są bogate - uzupełniliśmy książkę o obszerny spis literatury 
fachowej, którego nie było w wydaniu oryginalnym. Książka Pattona jest 
doskonałym punktem startowym, wstępem do zapoznania się z całym tym 
dostępnym bogactwem. Również student informatyki, przygotowujący się na 
przykład do podjęcia podyplomowego studium inżynierii oprogramowania 
(niektóre polskie wyższe uczelnie oferują takie kursy), na pewno nie pożałuje 
kilkunastu godzin spędzonych na lekturze tej książki. Z myślą o takich 
czytelnikach, dołączony do książki został spory słowniczek angielsko-polski i 
polsko-angielski terminologii. 

W trakcie lektury będzie można czasem - czytając przypisy tłumacza - odnieść 
wrażenie, że tłumacz nie we wszystkim zgadza się z autorem. To prawda. Te 
polemiki jednak na pewno nie przynoszą szkody czytelnikowi, przeciwnie - 
pozwalają nauczyć się myśleć samodzielnie i zapoznać się z różnymi możliwymi 
podejściami do opisywanych zagadnień. 

Powodzenia w testowaniu!

Bogdan Bereza
bogdan@victo.eu
www.victo.eu
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Testowanie Oprogramowania
Ron Patton

Tłumaczenie: Bogdan Bereza
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Skrócony spis treści
<do uzupełnienia>
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Spis treści
<do uzupełnienia>

O autorze
Ron Patton mieszka w stanie Waszyngton, gdzie pracuje jako konsultant 
komputerowy. Ma bogate i urozmaicone doświadczenie w dziedzinie 
testowania oprogramowania: od systemów krytycznych ze względu na 
bezpieczeństwo po programy do malowania dla dzieci. W roku 1984 
otrzymał licencjat z informatyki. Pracę rozpoczął w przedsiębiorstwie Texas 
Instruments, gdzie był inżynierem od zapewnienia jakości, testując systemy 
wbudowane i interfejs użytkownika w automatycznych urządzeniach 
przemysłowych. W roku 1992 zaczął pracę w Microsofcie jako kierownik 
zespołu testującego dla aplikacji Multimedia Viewer. Następnie został 
menedżerem testów na wydziale produktów dla dzieci, gdzie wówczas 
skonstruowano wiele popularnych aplikacji. Ostatnio jest menedżerem 
testów w dziale sprzętu, Microsoft Hardware Group, gdzie produkuje sie 
oprogramowanie dla myszy, klawiatur, sprzętu do gier i telefonii.

Projektem, który Ron pamięta najlepiej, był testowanie sprzętu i 
oprogramowania dla lalki Barney. Ron wspomina, że „Micorsoft płacił nam 
za to, że trzęśliśmy, piekli, zamrażali, odmrażali, rozciągali, rzucali, 
przewracali i wstrząsali dziesiątki prototypów lalki Barney, które 
obracaliśmy w elektroniczny złom i purpurowe strzępy. Trudno o pełniejszą 
satysfakcję dla kogoś zajmującego się testem.” 

Komentarze, propozycje zmian albo raporty o znalezionych błędach można 
przsłać do Rona na adres test@valart.com.

Dedykacja
Mojej najdroższej żonie i przyjaciółce Valerie, która poświęciła lato 
cierpliwie czekając aż skończę tę książkę. Hej, Valerie, możemy już wyjść na 
spacer!

Podziękowania

Jak przekazać nam swoją opinię
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Czytelnicy książki są dla nas najważniejszymi krytykami i komentatorami. 
Cenimy sobie opinie czytelników i chcemy wiedzieć co robimy dobrze, co 
możemy poprawić, w jakich dziedzinach czytelnicy chcieliby widzieć nasze 
kolejne publikacje.

Pisząc do nas, prosimy podać tytuł i autora książki oraz własne imię, 
nazwisko, numer telefonu i nyumer faksu.

Nasz adres:

Fax: +1-317-581-4770

E-poczta: adv_prog@mcp.com

Adres pocztowy: Associate Publisher

Sams

201 West 103rd Street

Indianapolis, IN 46290 USA

Wstęp
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Wydaje się, jakby codziennie pojawiała się jakaś nowa historia o awarii 
oprogramowania komputerowego: bank zawiadamia o błednym 
podsumowaniu zawartości kont, lądownik na Marsa znika w Kosmosie, 
skaner w supermarkecie policzy za dużo za banany, wreszcie złej sławy bład 
roku 2000-ego.

Czemu tak się dzieje? Czy programiści nie potrafią znaleźć sposobu, żeby 
oprogramowanie najzwyczajniej działało poprawnie? Niestety, nie. Im 
bardziej złożone, wielofunkcyjne i pełne licznych zewnętrznych połączeń 
staje się oprogramownaie, tym trudniej stworzyć programy pracujące besz 
potknięć. Bez względu na to, jak dobrzy są porogramiści i ile starań sie 
dołoży, problemy z oprogramowaniem będą zawsze. 

Tutaj właśnie jest miejsce na test oprogramowania. W procesie produkcji 
rozmaitych towarów działają kontrolerzy jakości. Tak samo 
oporgramowanie potrzebuje kontrolerów. Wiele dużych wytwórni 
oproramownia zacząło stawiac na jakośc do tego stopnia, że zatrudnia tyle 
samo lub więcej testerów1 niż programistów. Znajdzie się tych ludzi przy 
wytwarzaniu oprogramowania gier, poprzez uatomatyczne linie produkcyjne 
aż do aplikacji biznesowych.

Ta książka, Test Oprogramowania, jest wprowadzeniem do podstawowych 
zasad testu: uczyc nie tylko podstawowych umiejętności technicznych, ale 
również organizacyjnych, potrzebnych aby odnieść sukces w dziedzinie 
testu oprogramowania. Można się z niej nauczyć, jak szybko znaleźć błędy 
w każdym programie komputerowym, jak zaplanować efektywny sposób 
podejścia do testó, jak sprządzać przejrzyste raporty na temat znalezionych 
błędów i jak stwierdzić, czy program jest już dostaecznej jakości, żeby 
wypuścić go do klinta czy na rynek.

Kto powinien korzystac z tej książki?

1 Tłumaczenie słowa tester jako “osoba zjamująca się testowaniem” jest niezręczne i na pewno bez 
szans na przyjęcie się w potocznym języku zawodowym. “Specjalista testowania” i “analityk 
testowania” to nieco domienne funkcje. Dlatego decydujemy się na tłumaczenie angielskiego słowa 
tester na “tester”, które tak fonetycznie, jak i pod względem możliwości deklinacji dobrze pasuje do 
języka polskiego.
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Książka skierowana jest do trzech różnych grup czytelników:

1. Studenci albo hobbyści zainteresowni 
testowaniem jako pracą. Należy przyczytać tę 
książkę przed pojściem na pierwszy wywiad 
albo przed pierwszym dniem w nowej pracy, aby 
rzeczywiście móz ziamponowac nowemy 
szefowi.

2. Osoby pragnące zmienic karierę ze swojej 
obecnej branży do branży komputerowej. Dla 
osób nie mających dośiwadczenia z produkcją 
oprogramowania istnieje również wiele okazji, 
aby zastosować swoją wiedzę to testowania 
oprogramowania. Na przykład, instruktor latania 
może testować grę symulującą pilotaż, księgowy 
– aplikację do przygotowaywania deklaracji 
podatkowych, a nauczyciel – programy 
edukacyjne dla dzieci.

3. Programistów, menedżer projektów i innych 
osób wchodzących w skład zespołu 
projektowego, którzy chcą poszerzyć i pogłębic 
swoja wiedzę na temat testu oprogramowania.

Do czego służy ta książka
Z tej książki mozna się nauczyć czegoś na temat niemal wszystkich apektów 
testu oprogramowania:

4. W jaki sposób testowanie wchodzi w skład 
procesu wytwarzania oprogramowania

5. Bodstawowe i zaawansowane techniki testowe

6. Jak stosować te umięjętności do typowych zadań 
testowych

7. Jak ulepszyć skuteczność testów przy pomocy 
automatyzacji

8. Planowanie i dokumentowanie testów

9. Skuteczne raportowanie znalezionych błędów

10. Dokonywanie pomiarów pracy testowej i 
postępów w wytwarzaniu produktu

11. Zrozumieć różnicę między testowaniem a 
zapewnieniem jakości

12. Znaleźć zatrudnienie jako specjalista w 
dziedzinie testowania

Oprogramowanie potrzebne do tej książki
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Przedstawione w książce metody są ogólne i można je stosować do 
testowania każdego typu oprogramowania. Aby ułatwić zrozumienie 
przykładów, zostały oparte na takich powszechnie znanych i prostych 
programach  jak Kalkulator, Notatnik i NotatnikWord dosteąpnych w 
Windowsach 95/98 oraz w Winpowsach NT/2000.

Nawet jeśli nie ma się do dyspozycji PC z Windowsami, prawdopodobnie 
ma się do dyspozycji podobne programy na każdym innym typie komputera, 
które dadzą sie zastosować do przykładów. Bądź twórczy! Bycie twórczym 
to jedna z cech dobrego specjalisty od testowania.

Znajdujące się w książce przykłady rozmaitych aplikacji, błędów w 
programach oraz narzędzi do testowania w żadnym wypadku nie maja za 
cel ani poparcia, ani dyskredytowania tych porduktów. Przykłady te użyte 
są wyłącznie w celu zilustrowania pojęć z dziedziny testu 
oprogramowania.

Organizacja książki
Książka ma za cel być dla czytelnika przewodnikiem w drodze do zostania 
kompetentnym specjalistą w dzidzinie testu oprogramowania. Testowanie 
nie polega na waleniu na oślep w klawiatutrę z nadziją, że w końcu uda się 
zawiesić komputer. Kryje sięza nim nauka i umiejętności inżynierskie, 
dyscyplina i planowanie, a przy okazji wiele frajdy – jak już wkrótce będzie 
się mozna przekonać.

Część I: Obraz ogólny

Część II: Podstawowe zasady testowania

Część III: Zastosowanie umiejętności w 
dziedzinie testowania

Część IV: Metody dodatkowe

Część V: Praca z dokumentacją testu

Część VI: Przyszłość

Dodatek

Konwencje stosowane w książce
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Część I Obraz ogólny

Kiedy zawiesza się program konkurencji, to jest awaria. Kiedy zawiesza się 
własny program, to jest „drobiazg”. Często, po awarii pojawia się 
komunikat typu „DR 02”. „DR” to skrót od „drobiazg”, a następująca po 
nim liczba wskazuje, przez ile jeszcze miesięcy produkt informatyczny 
powinien być testowany.

Guy Kawasaki, „The Macintosh Way”

Uwielbiam ostateczne terminy. Zwłaszcza podoba mi się świst, jaki wydają 
kiedy nas mijają.

Douglas Adams, autor „The Hitch Hiker`s Guide to the Galaxy”

W TEJ CZĘŚCI
Test oprogramowania: tło
Proces wytwarzania oprogramowania
Test oprogramowania w rzeczywistości

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza-Jarociński
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Rozdział 1 Test oprogramowania - tło

W TYM ROZDZIALE
Opisy niesławnych błędów oprogramowania
Co to jest błąd?
Czemu zdarzają się błędy?
Koszt błędów
Co właściwie robi się testując oprogramowanie?
Jak zostać dobrym specjalistą od testowania?

W roku 1947, komputery były wielkimi maszynami zajmującymi cały 
pokój, pracującymi na mechanicznych przekaźnikach i żarzących się 
lampach elektronowych. Szczytem techniki był wówczas komputer „Mark 
II”, olbrzym budowany na Uniwersytecie Harwardzkim. Technicy właśnie 
dokonywali rozruchu nowego komputera, który nagle się zatrzymał. 
Rzucono się szukać przyczyny i znaleziono ćmę, wciśniętą między dwa 
przekaźniki głęboko we wnętrznościach komputera. Najwyraźniej ćma, 
zwabiona światłem i ciepłem, wleciała do wnętrza urządzenia i została 
zabita przez prąd, kiedy wylądowała na przkaźniku.

Tak narodził się komputerowy „bug”1. W porządku, ten „bug” akurat zginął, 
ale wiadomo, o co chodzi.

Zapraszamy do pierwszego rozdziału „Testu Oprogramowania”. Można się 
w nim zapoznać z historią kilku błędów i z historią testowania 
oprogramowania.

Najważniejsze tematy w tym rozdziale to między innymi:

1. Jak błędy w oprogramowaniu wpływają na 
codzinne życie

2. Co to są błędy i dlaczego się pojawiają

3. Kim są testerzy oprogramowania i co robią

Opisy niesławnych błędów oprogramowania

1 Angielskie słowo “bug” oznacza owada, ale od kilkudziesięciu lat – podobno właśnie od opisanego tu 
wydarzenia z ćmą – również błąd w programie komputerowym (przyp. tłumacza).

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza-Jarociński
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Łatwo dzisiaj traktować programy komputerowe jak coś oczywistego i nie 
do końca zdajemy sobie sprawę, jak głęboko wniknęły w nasze życie 
codzienne. W roku 1947, „Mark II” wymagał zespołu programistów do 
obsługi i serwisu. Przeciętny człowiek nawet sobie nie wyobrażał, że 
pewnego dnia będzie mieć do dyspozycji własny, domowy komputer. 
Dzisiaj płyty CD-ROM znajduje się czasem dołączone do pudełek z 
płatkami śniadaniowymi, a komputer do gier dziecinnych ma w sobie więcej 
oprogramowania niż prom kosmiczny. To, co kiedys było gadżetem dla 
zamożnych wielbicieli techniki, jak telefony komórkowe, dziś jest 
powszechne. Wielu ludzi nie spędza ani jednego dnia nie wlogowując się 
choć raz na Internet i nie sprawdzjąc swojej elektronicznej poczty.

Oprogramowanie jest wszędzie. Jednak piszą je ludzie – a więc nie jest 
doskonałe, jak wymownie pokazują poniższe przykłady.

„Król Lew” Disney’a, 1994-1995

Jesienią 1994 roku Disney wypuścił na rynek swoją pierwszą grę 
multimedialną dla dzieci, The Lion King Animated Storybook („Animowane 
historie o Królu Lwie”). Choć wiele innych firm już od lat sprzedawało 
programy dla dzieci, była to pierwsza próba Disneya na tym rynku, mocno 
reklamowana i wspierana. Sprzedaż szybko osiągnęła wysoki poziom, to był 
dziecinny szlagier sezonu. Wkrótce jednak nastąpiła wielka katastrofa. 26 
grudnia, dwa dni po Wigilii, telefony do obsługi klienta u Disneya zaczęły 
dzwonić, dzwonić i dzwonić. Technicy serwisu zostali zalani lawiną 
telefonów och rozgniewanych rodziców i płaczących dzieci, nie będących w 
stanie uruchomić programu. Pojawiły się liczne artykuły prasowe i 
programy telewizyjne na ten temat. Okazało się, że Disney nie przetestował 
gry dostatecznie na wszystkich dostepnych na rynku modelach PC. Program 
funkcjonował poprawnie na kilku typach systemów – zapewne na tych, 
którymi posługiwali się piszący grę programiści – ale nie na wielu 
najpopularniejszych modelach.

Błąd dzielenia zmiennoprzecinkowego w procesorze „Pentium”, 
1994

Wprowadziwszy następujące równie do kalkulatora dostępnego na PC:

(4195835 / 3145727) * 3145727 – 4195835

jesli otrzyma się wynik zero, komputer jest w porządku. Jeśli otrzyma się 
inny wynik, znaczy to że w komputerze jest stary model mikroprocesora 
Intel z błędem w dzieleniu zmiennoprzecinkowym: błąd oprogramowania 
wprowadzony na stałe w konstrukcję układu scalonego i powielony 
wielokrotnie w procesie produkcji.
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30-ego października 1994, dr Thomas R. Nicely odkrył, że przyczyną 
nieoczekiwanego wyniku w jednym z jego doświadczeń był błąd w 
dzieleniu, który wystąpił na komputerze wyposażonym w mikroprocesor 
„Pentium”. Odkrycie opublikował na Internecie i wkrótce wybuchła burza: 
wiele osób usiłowało powtórzyć jego obliczenia i w rezultacie znajdowano 
nowe sytuacje, w których wyniki obliczeń były błędne. Całe szczęście, było 
tych sytuacji niewiele i występowaływyłacznie w zaawansowanych 
matematycznie, naukowych obliczeniach. Większość użytkowników nigdy 
by na ten błąd nie natrafiła, wykonując obliczanie podatku dochodwego albo 
posługując się programami do zarządzania przedsiębiorstwem.

Godny uwagi jest w tej histrorii nie tyle sam bład, co sposób, w jaki firma 
Intel usiłowała poradzić sobie z sytuacją:

4. Programiści Intela wykryli problem juz 
wcześniej, podczas swoich własnych testów, 
prowadzonych jeszcze przed wypuszczeniem 
procesora na rynek. Kierownictwo Intela 
zadecydowało jednak, że błąd nie był ani 
dostatecznie poważny, ani dostatecznie 
prawdopodobny by go naprawić, ani nawet by 
jego istnienie ujawnić.

5. Kiedy błąd został już odkryty przez 
użytkowników, Intel usiłował pomniejszać jego 
znaczenie poprzez oficjalne oświadczenia i 
notatki w prasie.

6. Pod naciskiem opinii Intel zaproponował w 
końcu wymianę wadliwego procesora, ale tylko 
tym użytkownikom, którzy będą w stanie 
wykazać, że zostali przez ten błąd w jakiś 
sposób poszkodowani.

Opinia publiczna była oburzona, grupy dyskusyjne na Internecie pełne były 
listów od klientów, domagających sie, by Intel naprawił błąd. Publikacje 
prasowe nazywały postawę Intelu jako lekceważącą i niegodną zaufania. W 
końcu Intel przeprosił swoich wszystkich klientów za sposób, w jaki 
usiłował zatuszować znaczenie błędu i zgodzil się wyasygnować sumę 
ponad 400 milionów dolarów na pokrycie kosztów wymiany wadliwych 
procesorów. Obecnie Intel informuje o wszstkich znanych problemach na 
swojej witrynie internetowej i uważnie śledzi głosy klientów na różnych 
internetowych grupach dyskusyjnych.
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28-ego sierpnia roku 2000, wkrótce przed pierwszym wydaniem tej 
książki, Intel ogłosił, że wycofuje wszystkie procesory „Pentium III” 
1,13 MHz, które zostały dostarczone klientom w pierwszym miesiącu 
po rozpoczęciu produkcji. Odkryto, że wykonanie niektórych instrukcji 
programu mogło spowodować zawieszenie się procesora. Producenci 
komputerów planowali wycofanie wszystkich komputerów już 
będących w rękach klientów i obliczali koszty wymiany wadliwych 
procesorów.

Lądownik NASA na Marsie, 1999

Trzeciego grudnia 1999 roku, lądownik marsjański NASA zniknął podczas 
podejścia do lądowania na powierzchni Marsa. Komisja dokonująca 
inspekcji awarii stwierdziła, że najbardziej prawdopodobną przyczyną 
awarii było nieprzewidziane ustawienie wartości jednego bitu. Najbardziej 
jednak zatrważające były przyczyny, dla których błąd nie został 
wychwycony przez wykonywane przez dostawcę testy.

W teorii, lądowanie miało wyglądać następująco: zbliżając się do 
powierzchni Marsa, lądownik miał otworzyć spadochron zmniejszający 
szybkość opadania. Kilka sekund po otworzeniu spadochronu, trzy nogi 
próbnika miały się otworzyć i zatrzasnąć w pozycji do lądowania. Na 
wysokości okolo 1800 metrów, lądownik miał odczepić spadochron i 
uruchomić silniki do lądowania, aby łagodnie opaść na powierzchnię.

Dla oszczędności, algorytm podejmowania decyzji o wyłączeniu silników 
lądownika został znacznie uproszczony. Zamiast używanego w innych 
pojazdach kosmicznych kosztownego radaru, umieszczono tani przełącznik 
kontaktowy na końcu nogi lądownika. Przełącznik ustawiał jeden bit w 
rejestrze komputera, który nakazywał programowi odcięcie dopływu paliwa 
do silnika. Silniki miały zatem pracować aż do momentu dotknięcia 
powierzchni Marsa przez nogi lądownika.

Podczas inspekcji stwierdzono, że w czasie testów wykryto następujący 
błąd: mechaniczny wstrząs spowodowany otworzeniem się nóg uruchamiał 
również przełącznik kontaktowy, który ustawiał feralny bit. Jest bardzo 
prawdopodobne, że identyczna awaria nastąpiła w czasie lądowania i że 
komputer, „myśląc” że próbnik dotknął powierzchni, wyłączył silniki i 
lądownik roztrzskał się, runąwszy z 1800 metrów na powierzchnię planety.

Skutki były katastrofalne, ale ich przyczyna - banalna. Lądownik był 
poddawany testom przez kilka oddzielnych zespołów. Jeden zespół testował 
procedurę rozkładania nóg pojazdu, a inny zespół – kolejne fazy procesu 
lądowania. Pierwszy zespół nigdy nie sprawdzał wartości bitu 
oznaczającego kontakt z powierzchnia – to przecież leżało poza zakresem 
ich testów. Drugi zespół zawsze przed przystąpieniem do testów resetował 
komputer, co kasowało bit. Obie procedury funkcjonowały doskonale każda 
z osobna, ale nie razem.
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Pocisk obrony przeciwrakietowej „Patriot”, 1991

Amarykański system obrony przeciwrakietowej „Patriot” jest zredukowaną 
wersją Strategicznej Inicjatywy Obronnej1, stworzonej przez prezydenta 
USA Ronalda Reagana. Po raz pierwszy zastosowano ten system podczas 
wojny nad Zatoką Perską jako obronę przed irackimi pociskami „Scud”. 
Chciaż prasa zamieściła wiele historii o sukcesie systemu, „Patriot” 
zawodził wielokrotnie, między innymi nie zdołał zniszczyć posisku, który 
zabił 28 amerykańskich żołnierzy w w Dhahran w Arabii Saudyjskiej. 
Analiza ujawniła, że przyczyną niepowodzenia był błąd w oprogramowaniu. 
Nieznaczny błąd w zegarze systemu kumulował się tak, że po upływie 14 
godzin system naprowadznia przestawał być dostatecznie dokładny. Podczas 
ataku w Dhaharan, system pracował wcześniej przez ponad 100 godzin.

Błąd roku 2000-ego, około 1974

Gdzieś na początku lat 70-ych nieznany programista pracował nad 
systemem listy płac dla firmy. Komputer miał bardzo ograniczoną pamięć, 
co zmuszało programistę do oszczędzania każdego dostępnego bajtu. Nasz 
nieznany programista był bardzo dumny, że potrafił upchnąć dane ciaśniej 
niż pozostali koledzy. Jedną z jego sztuczek było skrócenie dat z formatu 
czterocyfrowego, jak „1973”, na dwucyfrowy, jak „73”. Ponieważ program 
wytwarzający listę płac wykonywał wiele operacji wykorzystujących datę, 
można było w ten sposób zaoszczędzić naprawdę dużo pamięci. Programista 
zdawał sobie sprawę, że to może spowodować kłopoty, jeśli program będzie 
pracował w roku 2000-ym i zacznie wykonywać operacje na dacie „00”. 
Zdecydował jednak, że program bez wątpienia zostanie zastąpiony innym 
przez te 26 lat, a bieżące sprawy były bardziej palące niż zaprzątanie sobie 
głowy problemem tak bardzo odległym w czasie. Okazało się, że w roku 
1995 listę płac tworzył nadal ten sam program, nieznany programista 
przeszedł już na emeryturę i nikt nie wiedział, jak sprawdzić, czy program 
jest zabezpieczony przed problemem roku 2000-ego, ani tym bardziej jak 
można by go naprawić.

Oszacowuje się, że koszty zastąpienia takich programów nowymi oraz 
koszty unacześniania innych programów, wyniosły w sumie na całej Ziemi 
kilkaset miliardów dolarów.

Co to jest błąd?

1 Strategic Defense Initiative
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Zapoznaliśmy się właśnie z kilkoma przykładami tego, co się dzieje kiedy 
oprogramowanie zawodzi. Może to być tylko niewygodne, jak kiedy gra 
komputerowa nie działa poprawnie, albo może spowodować katastrofę, a 
nawet śmierć ludzi. W opisanych przykładach nie było wątpliwości, że 
oprogramowanie nie działało poprawnie. Jednak większość awarii, z 
którymi spotykaja się testujący oprogramowanie, nie jest równie oczywista. 
W większości ma się do czynienia z małymi, drobnymi usterkami w 
działaniu, często tak nieznacznymi, że trudno jednoznacznie ocenić, które z 
nich to prawdziwe awarie. 

Nazwy awarii oprogramowania

W różnych przedsiębiorstwach i organizacjach używa się różnych określeń 
na sytuację, kiedy oprogramowanie zawodzi. Oto niektóre z nich:

Defekt, błąd, problem, pomyłka, incydent, nieprawidłowość, rozbieżność, 
awaria, niezgodność, cecha1.

Jest też wiele wiele określeń nieprzyzwoitych, których programiści używają 
zwykle tylko we własnym towarzystwie.

Zadziwiające, że jest tak wiele różnych nazw na określenie awarii 
oprogramowania. Dlaczego? Może to zależeć od specyfiki obyczajów w 
danym przedsiębiorstwie czy od typu procesu, który przedsiębiorstwo 
stosuje przy opracowywaniu oprogramowania. Zajrzawszy do słownika, 
zobaczymy że wszstkie te słowa mogą się nieco od siebie różnić 
znaczeniem. Ich znacznie może też się zmieniać w zależności od kontekstu 
w codziennym użyciu. 

Na przykład słowa błąd, awaria i defekt sugerują sytuację naprawdę 
poważną, może nawet goroźną. Określenie niewłaściwego odcienia użytej 
ikony błędem wydaje się niewłaściwe. To słowo zdaje się też implikować 
winę: „To jego wina że program zawiódł.”2

Nieprawidłowość, incydent czy rozbieżność nie brzmią równie negatywnie i 
sugerują raczej niezamierzone działanie niż całkowitą awarię: „Zdaniem 
dyrektora, nieprawidłowość oprogramowania spowodowała zejście pocisku 
z wynaczonego kursu.”

1 Lista terminologii na końcu książki zawiera angielsko-polski i polsko-angielski słowniczek

2 Brytyjski standard BS 7295-1 nadaje niektórym z tych nazw zupełnie różne znaczenia. 
“Pomyłka” (error) oznacza przyczynę powstania błędu w kodzie (np. zmęczenie programisty, 
niejednoznaczna specyfikacja konstrukcji). “Błąd” (fault) to sam “fizyczny” bład, np. znajdująca się w 
kodzie błędna instrukcja, niewłaściwy operator czy mylna wartość. Natomiast “awaria” (failure) 
następuje wtedy, kiedy działający program produkuje – na skutek znajdującego się w nim błędu – 
fałszywe wyniki. Awaria to dający się zaobserwować skutek błędu. Autor tej książki nie wprowadza 
podobnego rozróżnienia, co powoduje pewną niejasność jego wywodów: wszystkie podane nazwy 
odnoszą się do “awarii” (failure).
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Problem, pomyłka i błąd to chyba najczęściej używane3, ogólne określenia. 

Nie warto marnować czasu na spory terminologiczne

Jest zastanawiające, że wiele firm i zespołów poświęca długie godziny 
cennego czasu na spory i debaty dotyczącce terminologii. w pewnym 
znanym przedsiębiorstwie komputerowym spędzono wiele tygodni na 
dyskusjach, żeby podjąć decyzję o zmanie nazwy z Raport  
Nieprawidłowości na Raport Incydentu. Wydano wiele pieniędzy na to, 
by zdecydować która z tych nazw jest lepsza. Kiedy podjęto decyzję, 
wszystkie wzory dokumentów, kod itd. musiały być zmienione aby 
zaadoptowac nową nazwę. Nie wiemy, czy przyczyniło się to w 
jakimkolwiek stopniu do podniesienia produktywności programistów 
albo osób testujących program. 

Po cóż więc poruszać ten temat? Tester powinien rozumieć osobowść 
zespołu, z którym współpracuje. To, jak określa się problemy wsytępujące w 
oprogramowaniu jest znaczącym sygnałem mówiącym, jakie jest w ogóle 
podejście do procesu konstrukcyjnego. Czy zespół jest ostrożny, uważny, 
bezpośredni czy wręcz lubi walić prosto z mostu?

W tej książce wszystkie problemy z oprogramowaniem będzie się nawywać 
błędami1. Nieważne, czy chodzi o błędy duże, małe, zamierzone, czy 
przypadkowe, czy zranione zostaną uczucia osoby, która spowodowała błąd. 
Nie warto dzielić włosa na czworo: błąd to błąd.

Błąd oprogramowania: formalna definicja

Łatwo jest nazwać każdy problem z oprogramowaniem błędem, ale sama 
nazwa jeszcze niczego nie rozwiązuje. Teraz trzeba by zdefiniować, co to 
jest problem. Żeby nie wpaść w błędne koło, potrzebna jest jednoznaczna 
definicja, czym jest błąd.

Najpierw potrzebne jest pojęcie wspieriające: specyfikacja produktu. 
Specyfikacja produktu, czasem nazywana po prostu specyfikacją, jest 
umową spisaną dla zespołu projektowego. Specyfikacja definiuje produkt, 
który ma być wytworzony: co to ma być, jak to ma działać, co ma robić, a 
czego nie robić. Taka umowa może mieć różne formy, począwszy od 
zwykłego ustnego porozumienia, a skończywszy na dokumentacji spisanej 
według formalnych reguł. W rozdziale „Proces wytwarzania 
oprogramowania” dowiemy się więcej na temat specyfikacji i na teamt 
procesu wytwarzania, ale chwilowo powyższa definicja musi wystarczyć.

3 Autor ma na myśli angielskie słowa problem, error oraz bug; trudno powiedzieć, jaki jest rozkład 
częstości używania analogicznych słów w języku polskim.

1 Autor używa określenia bug.
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Dla potrzeb tej książki i większej części przemysłu produkującego 
oprogramowanie, błąd oprogramowania ma miejsce, kiedy spełniony jest 
jeden – lub więcej – z następujących pięciu warunków:

1. Oprogramowanie nie wykonuje czegoś, co 
wedle specyfikacji powinno wykonywać.

2. Oprogramowanie robi coś, czego wedle 
specyfikacji powinno nie robić.

3. Oprogramowanie wykonuje coś, o czym 
specyfkacja w ogóle nie wspomina.

4. Oprogramowanie nie wykonuje czegoś, czego 
specyfikacja wprawdzie nie wspomina – ale 
powinna.

5. Oprogramowanie jest trudne do zrozumienia, 
trudne do użytkowania, powolne albo – zdaniem 
testera – będzie w oczach użytkownika po 
prostu nieprawidłowe1.

Aby lepiej zrozumieć każdy z tych waruków, zostaną one zilustrowane na 
przykładzie popularnego kalkulatora.

Specyfikacja dla kalkulatora przypuszczalnie definiuje, że musi on 
wykonywać poprawnie dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Jesli 
tester naciska bez rezultatu klawisz „+”, to mamy do czynienia z błędem2 ze 
względu na warunek nr 1 powyżej. Jeśli wynik działania będzie błędny, to 
jest również błąd – ze względu na ten sam warunek.

Specyfikacja produktu może także stwierdzać, że kalkulator nie powinien 
nigdy ulegać awarii, blokować się ani zawieszać. Jeśli po naciśnięciu 
klawiszy kalkulator przestaje reagować na dane wejściowe, jest to błąd ze 
względu na warunek nr 2.

Czemu zdarzają się błędy?

Skoro wiemy już, co to są błędy, zaczynamy się zastanawiać, skąd się biorą. 
Zaskoczyć może wiadomość, że większośc nie jest wcale powodowana 
przez pomyłki w programowaniu. Przeprowadzono wiele badań na 
projektach od bardzo małych do bardzo wielkich i uzyskane wyniki są 
zawsze takie same. Główną przyczyną powstawania błędów jest 
specyfikacja (zob. rysunek 1.1).

1 Autor trochę miesza w tej liście kwestie dotyczące weryfikacji (zgodność produktu z jego 
bezpośrednią specyfikacją) i walidacji (zgodności produktu ze specyfikacją wymagań lub – wobec jej 
braku – z faktycznymi oczekiwaniami klienta). Ponadto pomieszane są wymagania funkcjonalne i 
niefunkcjonalne jak wydajność, łatwość użytkowania itd. 

2 Ściślej, z awarią, tj. nieprawidłowym działaniem; błędu, czyli przyczyny awarii, na razie nie da się 
zidentyfikować.
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Rysunek 1.1 Wiele jest powodów powstawania błędów, ale głównym 
pozostają specyfikacje

Jest kilka przyczyn, dla których specyfikacje są największymi producentami 
błędów. W wielu wypadkach po prostu nie pisze się specyfikacji1. Kiedy 
indziej specyfikacja może nie być dostatecznie dokładna, albo nieustannie 
się zmienia, albo nie jest wystarczająco znana wszystkim osobm należącym 
do zespołu. Planowanie oprogramowania jest szczególnie ważne: jeśli nie 
zrovi się tego prawidłowo, powstaną poźniej poważne błędy.

Drugim wielkim źródłem błędów jest projekt produktu, gdzie programiści 
tworzą plany architektury systemu. Można to porównać do architekta 
sporządzającego rysunek techniczny nowego budynku. Błędy w projekcie 
mogą powstać z tego samego powodu, co w specyfikacji wymagań: gdy robi 
się go zbyt pośpiesznie, gdy się zmienia lub nieprecyzyjnie przekazuje 
innym jego treść.

Jest stare angielskie przysłowie: „Czego nie da się powiedzieć, tego nie 
da się też zrobić”. To pasuje znakomicie do wytwarzania i testowania 
oprogramowania.

Błędy kodowania znane są doskonale wszystkim programistom. Ich 
przyczyny to zwykle złożoność programu, kiepska dokumentacja (zwłaszcza 
w kodzie, który się unacześnia lub zmienia), wymagania harmonogramu 
projektu albo zwykłe, głupie pomyłki. Warto jednak zauważyć, że wiele 
błędów wydających się na pierwszy rzut oka pomyłkami w programowaniu, 
w rzeczywistósci bierze się z błędów specyfikacji wymagań albo z projektu 
konstrukcji. Często można usłyszeć, jak programista mówi: „Ach, więc to 
właśnie miał ten program robić! Gdyby mi o tym powiedziano, nie 
napisałbym kodu w inny sposób.”

1 Dokładniej, specyfikacji wymagań
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Reszta to ogólna kategoria dla wszelkich pozostałych przyczyn. Niektóre 
błędy to zamaskowane błedy: sytuacje o których najpierw sądzono, że są 
poprawne, potem jednak okazały się błędami. Istnieją też błędy zdublowane 
lub wielkorotne, wynikające z tej samej podstawowej przyczyny. Przyczyną 
niektórych błędów mogą być też pomyłki w testowaniu. Ostatecznie jednak 
tego typu błęów jest tak niewiele, że nie warto się nimi przejmować.

Koszt błędów

Jak dowiemy się w rozdziale 2-im, oprogramowanie zwykle nie powstaje 
jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej – jest wynikiem zaplanowanego, 
metodycznego procesu wytwarzania. Groźba pojawienia się błędów istnieje 
od samego początku tego procesu, poprzez planowanie, programowanie, 
testowanie - aż do użytkownia. rysunek 1.2 pokazuję, jak koszt naprawy 
błędów wzrasta, im później w procesie wytwarzania się je znaduje.

Rysunek 1.2 Koszt naprawy błędówwzrasta dramatycznie wraz z czasem

Wzrost kosztów może być gwałtowny, zwiększać się nawet dziesiątki razy 
wraz z upływem czasu. Błąd znaleziony na wczesnym etapie, na przykład w 
czasie pisanie specyfikacji wymagań, można często naprawić niemal za 
darmo. Ten zam błąd znaleziony w czasie testowanie już napisanego 
programu kosztuje o wiele więcej. Znaleziony przez użytkownika, może 
kosztować miliony.
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Dla przykładu rozważmy opisany wcześniej wypadek Króla Lwa Disneya. 
Błąd polegał na tym, że program nie działał na bardzo pupularnym modelu 
komputera osobistego. Gdyby we wczesnym etapie konstruowania 
specyfikacji wymagań zbadano, jakie modele komputerów osobistych są 
najpopularniejsze i wyszczególniono, że program należy konstruować i 
testować na nich właśnie, koszty tego byłyby znikome. Skoro tego nie 
zrobiono, istniała możliwośc zebrania przez zespół testujący popularnych 
modeli PC-tów i przetestowania na nich programu. Błąd zostałby 
znaleziony, ale byłoby to znacznie kosztowniejsze, gdyż należałoby 
zlokalizować jego przyczynę, naprawić program i przetetstować ponownie. 
Jeszcze inną możliwością byłoby przekazanie wczesnej wersji programu 
małej grupie klientów w ramch tak zwanego testu beta. Jest prawdopodobne, 
że reprezentatywna grupa klientów wykonujących ten test odkryłaby błąd. 
Nie zrobiono jednak żadnej z tych rzeczy i tysiące płyt CD-ROM znalazło 
się w rękach klientów. Disney musiał ponieść koszty telefonicznego serwisu 
dla klientów, zwrotów, wysyłki nowych płyt z programem, jak również 
koszty kolejnego cyklu lokalizowanie błędu – naprawa – ponowny test. Jeśli 
poważny błąd trafi w ręce klienta, koszty mogą łatwo pochłonąć cały zysk z 
produktu – i gorzej.

Co właściwie robi się testując oprogramowanie?

Widzieliśmy już przykłady rzeczywiście groźnych błędów, znamy definiecję 
błędu i wiemy, jak wysokie mogą być jego koszty. Wobec tego wiemy już 
chyba , jaki jest cel pracy testera oprogramowania:

Celem testera oprogramowania jest znajdowanie błędów.

Spotyka się zespoły, wymagające od swojego zespołu testowego po proostu 
potwierdzenia, że program działa, a nie poszukiwania błędów. 
Przypomnijmy sobie przykład lądownika marsjańskiego, a zrozumiemy, 
dlaczego to jest niewłaściwe podejście. Jeśli testować tylko to, co powinno 
działać i ustawiać zadania testowe tak, żeby przechodzily z wynikem 
poprawnym, przeoczy się to, co nie działa – przeoczy się błędy.

Przeoczenie błędów powoduje koszty dla projektu i dla firmy. Testerom nie 
może wytarczać samo znalezienie błędów – powinni stararć się znaleźć je w 
jak najwcześniejszej fazie procesu wytwarzania, kiedy naprawa jest 
najtańsza.

Celem testera oprogramowania jest znajdowanie błędów jak 
najwcześniej.

Samo znajdowanie błędów, nawet jak najwcześniej, nie wystarcza jednak. 
Przypomnijmy sobie definicję błędu. Testerzy są przedstawicielami klienta, 
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pierwszymi użytkownikami programu. Reprezentują interesy klienta i muszą 
domagać się doskonałości1.

Celem testera oprogramowania jest znajdowanie błędów jak 
najwcześniej i dopatrzenie, żeby zostały naprawione.

Ta ostatnia definicja jest szczególnie ważna2. Należy ją zapamiętać i wracać 
do niej podczas lektury dalszych rozdziałów tej książki.

Jak zostać dobrym testerem?

W filmie Star Treck II, jego bohater Spock powiada: „W historii Kosmosu 
zawsze było łatwiej niszczyć niż tworzyć.” Na pierwszy rzut oka może się 
wydawać, że testowanie powinno być łatwiejsze niż programowanie. 
„Łamanie” kodu i znajdowanie błędów musi przecież być łatwiejsze niż 
napisanie kodu. Można się zdziwić, ale tak nie jest. Metodyczne i 
zdyscyplinowane podejście do testu oprogramowania – czego uczy niniejsza 
książka – wymaga równie ciężkiej pracy i zaangażowania, co 
programowanie. Przydatne są podobne umiejętnośći, i chociaż tester nie 
musi być doświadczonym programistą, znajomośc programowania bardzo 
się przydaje.

Dziś większość przedsiębiorstw traktuje już test jako techniczny, 
inżynieryjny zawód3. Uznaje się, że obecność testerów w zespołach 
projektowych pozwala na konstruowanie lepszej jakości oprogramowania.

Oto lista cech, które powinien mieć dobrych tester oprogramowania:

7. Być odkrywcą. Testerzy nie mogą się obawiać 
nieznanych sytuacji. Uwielbiają dostać nowy 
program, zainstalować na swoim komputerze i 
zobaczyć, co też się stanie?

8. Być łowcą problemów. Testerzy muszą szybko 
się domyślać, czemu coś nie działa. Uwielbiają 
łamigłówki.

1 “Doskonałość” to nieosiągalna mrzonka – przetestowanie “wszystkiego” jest niezwykle kosztowne i 
zwykle niewykonalne nawet w teorii. Ilość i jakość testu należy dostosować do poziomu ryzyka (przyp. 
tłumacza).

2 Niewielu specjalistów zgodzi się z tym poglądem. Obciążenie testerów również odpowiedzialnością 
za naprawienie błędu zaciera granicę między testowaniem i konstruowaniem, co obniża jakość 
testowania i utrudnia planowanie harmonogramu testów (nie wiadomo, ile błędów się znajdzie, jak 
trudna będzie ich lokalizacja i ile czasu zajmie naprawa).

3 Są pod tym zględem znaczne różnice między krajami i branżami.
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9. Być nieustępliwym. Testerzy próbują raz za 
razem. Zdarza się, że dostrzegą awarię, która 
potem szybko znika albo trudno ją wywołać 
ponownie. Zamiast ją zlekceważyć, będą 
próbować wszelkich sposobów, aby ją 
odtworzyć.

10. Być twórczym. Testowanie tego, co oczywiste 
nie wystarcza. Praca testera polega na 
wymyślaniu twórczych i nawet zwariowanych 
sposobów szukania błędów.

11. Być (dojrzałym) perfekcjonistą. Dążyć do 
doskonałości, ale wiedzieć kiedy nie da się jej 
osiągnąć i umiec poprzestać na zbliżeniu się do 
doskonałości.

12. Wykazywać się rozsądkiem i umiejętnością 
podejmowania decyzji. Specjaliści od testu 
muszą podejmować decyzje co będą testować, 
przez jak długo i czy przyczyną zaobserwowanej 
awarii rzeczywiście jest błąd oprogramowania?

13. Być taktownym i dyplomatycznym. Testerzy 
zawsze przynoszą złe wiadomości. Muszą 
opowiedzieć programistom, że ich „ukochane 
dzieciątko” nie jest doskonałe. Dobrzy 
specjaliści od testu potrafią zrobić to taktownie i 
profesjonalnie i umieja współpracować z 
programistami, którzy przecież sami nie zawsze 
są taktowni i dyplomatyczni.

14. Umieć przekonywać. Nie zawsze znalezione 
przez testerów błędy traktuje się jako 
dostatecznie poważne, żeby je naprawić. 
Testerzy muszą umieć jasno wytłumaczyc swój 
punkt widzenia, zademonstrować dlaczego dany 
błąd rzeczywiście musi być naprawiony i 
dopilnować, żeby został faktycznie naprawiony .

Testowanie oprogramowania to frajda!

Podstawową cechą testerów jest to, że po prostu lubią usiłować psuć 
różne rzeczy. Lubią znajdować trudno uchwytne awarie systemów. 
Znajdują wielką satysfakcję z psucia najbardziej nawet złożonych 
programów. Często się widzi, jak skaczą z zachwytu, składają sobie 
nawzajem gratulacje i tańczą, gdy uda im się złamać system. 
Najważniejsze są proste, życiowe przyjemności.
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Dodatkowo, wykształcenie w dziedzinie programowania jest dużym plusem. 
Jak zobaczymy w rozdziale 6-ym „Badając kod”, znajomość sposobu 
pisania programu pozwala znajdować błędy z innej perspektywy, co czyni 
testera wydajniejszym i skuteczniejszym. Umiejętności programowania 
przydadzą się także przy używaniu narzędzi do testowania opisanych w 
rozdziale 14-ym „Automatyczne testowanie i narzędzia do testowania”.

Wreszcie, osoba będąca specjalistą w jakiejś dziedzinie nie-komputerowej, 
może być bardzo cenna dla projektu opracowującego nowy produkt 
informatyczny. Dzisiejsze programy działają dosłownie wszędzie, dlatego 
znajomość pedagogiki, gotowania, samolotów, stolarki, medycyny czy 
jakiejkolwiek innej branży może być ogromną pomocą w poszukiwaniu 
błędów w programach przeznaczonych dla tych dziedzin.

Podsumowanie

Test oprogramownia ma kluczowe znaczenie. Wielkość i złożoność 
współczesnych programów wymaga, aby testowanie wykonywać 
profesjonalnie i skutecznie: ryzyko jest zbyt wielkie. Nie potrzeba nam 
więcej wadliwych układów scalonych ani utraconych lądowników na 
Marsie.

W pozostałych rozdziałach części I-ej dowiemy się więcej na temat 
organizacji wytwarzania oprogramowania i tego, jakie miejsce zajmuje w 
nim test. Zrozumnienie tego jest konieczne, by móc zastosować w praktyce 
techniki testowania opisane w dalszych częściach tej książki.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi do 
pytań” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Czy w opisanym przykładzie powstania błędu roku 2000-ego programista 
popełnił jakiś błąd?

2.Prawda czy falsz: to ważne, jakim słowem firma albo zespół nazywa 
problem w programie.

3.Dlaczego sprawdzenie tylko tego, że program działa tak jak powinien, nie 
jest wystarczające?

4.O ile droższe jest naprawienie błędu znalezionego już po wypuszczeniu 
produktu niż błędu znalezionego na samym początku projektu?

5.Jakie cele mają testerzy?

6.Prawda czy fałsz: dobry fachowiec w dziedzinie testowania nieugięcie 
dąży do doskonałości.

7.Podaj kilka przyczyn, dla któych największym źródłem błędów programu 
jest zwykle specyfikacja produktu.
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Rozdział 2 Proces wytwarzania oprogramowania

W TYM ROZDZIALE
Składniki produktu informatycznego
Personel w projekcie wytwarzania oprogramowania
Modele cykli wytwarzania oprogramowania

Aby skutecznie testować programy komputerowe, dobrze mieć przynajmniej 
ogólne zrozumienie jak wygląda proces wytwarzania oprogramowania. 
Pisząc małe programy jako studenci czy amatorzy, posługujemy się innymi 
metodami niż wielkie przedsiębiorstwa. Stworzenie nowego programu może 
wymagać dziesiątek, setek a nawet tysięcy osób mających najrozmaitsze 
role i współpracujących w ramach ścisłego harmonogramu. Proces 
wytwarzania oprogramowania składa się się ze szczegółowej specyfikacji co 
ci ludzie robią, jak się ze sobą kontaktują, jak podejmują decyzje.

Celem tego rozdziału nie jest wykład wszystkiego na temat procesu 
wytwarzania – na to potrzeba by całej osobnej książki! Celem jest 
przekazanie podstaw wiedzy o tym, z jakich części składa się 
oprogramowanie i jakie są główne stosowane dziś metody jego 
wytwarzania. Ta wiedza pozwoli skuteczniej stosować umiejętności 
testowania, których można się nauczyć z dalszych rozdziałów tej książki.

Najważniejsze punkty tego rozdziału:

15. Z jakich podstawowych składników zbudowane 
jest oprogramowanie

16. Jakie osoby i umiejętności potrzebne są w 
procesie wytwarzania oprogramowania

17. Jak wygląda droga od pomysłu do końcowego 
produktu informatycznego

Składniki produktu informatycznego

Co to właściwie jest oprogramowanie? Wiele osób wyobraża je sobie jako 
program, który instaluje się z dyskietki czy dysku CD-ROM i który działa 
potem na domowym komputerze. To dość trafny opis, ale w rzeczywistości, 
wiele niewidocznych elementów uczestniczy w wytwarzaniu tego programu. 
Wiele innych elementów oprogramowania jest tak oczywistych, że wręcz się 
o ich istnieniu zapomina. Zapomnieć łatwo, ale tester musi być świadomy 
ich istnienia, bo mogą się w nich kryć błędy.

Jak powstaje oprogramowanie?

Przyjrzyjmy się najpierw jak robi się program. rysunek 2.1 ilustruje ten 
proces.
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Rysunek 2.1 Wiele słabo widocznej pracy trzeba włożyć w powstanie 
produktu informatycznego.

Cóż więc, poza samym kodem, wchodzi w skład oprogramowania? Na 
pierwszy rzut oka wszystkie pozostałe składniki są mniej konkretne niż 
wydruk napisanego porzez programistę kodu źródłowego. Na pewno nie 
znajdzie się ich na dysku CD-ROM z programem.  

W przemyśle wytwarzającym oprogramowanie używa się określenia 
dostawa1 na określenie elementu oprogramowania, które – kiedy powstało – 
przekazuje się komuś innemu. Najprościej objaśnić czym są dostawy dzieląc 
je na kilka głównych kategorii.

Wymagania klienta

Oprogramowanie pisze się, aby zaspokoiło czyjeś potrzeby. Tych, którcyh 
potrzeby mają być zaspokojone, nazwijmy klientami. Aby rzeczywiście 
zaspokoić potrzeby klienta, zespół projektowy musi dowiedzieć się, czego 
właściwie klient oczekuje. Niektóre zespoły poprzestają na domysłach, ale 
większość usiłuje zebrać szczegółowe dane drogą badań, gromadzenia 
informacji na temat poprzednich wersji tego samego programu, produktów 
konkurencji, artykułów prasowych i przy pomocy innych metod, formalnych 
lub nieformalnych. Zebrane dane analizuje się, skraca i poddaje 
interpretacjom, aby w końcu zdecydować, jakie funkcje ma mieć 
wytwarzany produkt2. 

Zbieranie wymagań poprzez wywiady z grupą użykowników

1 Ang. deliverable lub delivery (przyp. tłumacza).

2 Ten akapit to dość skrócony opis dziedziny inżynierii oprogramowania zwnej inżynierią wymagań 
(requirement engineering). Inżynieria wymagań uważana jest za bardzo ważną w zapewnieniu jakości 
produktów, ale w tej książce doczekała się tylko powierzchownego potraktowania (przyp. tłumacza).
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Popularną metodą zbierania danych bezpośrednio od potencjalnych 
użytkowników programu jest przeprowadzanie wywiadów z losowo 
wybraną grupą użytkowników. Wywiady takie przeprowadzane są 
często przez wyspecjalizowane firmy. Przeprowadzający wywiad 
chętnie wykorzystują centra handlowe, gdzie pytają przechodzące 
osoby, czy zechcą wziąć udział w badaniu. Najpierw zadaje się kilka 
pytań w celu przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji, na przykład: „Czy 
masz w domu komputer? Czy używasz programu X? Ile czasu spędzasz 
podłączony do Internetu?” itp. Jeśli osoba badana należy do grupy 
potencjalnych użytkowników, proponuje się jej uczestniczenie w 
obszerniejszym, kilkugodzinnym badaniu z udziałem kliku osób. W 
trakcie badania zadaje się im bardziej szczegółowe pytania na temat 
oprogramowania. Na przykład daje się do wyboru kilka różnych 
programów i poleca wybrać ulubiony, albo grupa prowadzi dyskusje o 
tym, jakie funkcje pragnęłaby mieć w nowym programie. Czas 
spędzony na badaniu jest opłacany.

Większość tego typu badań przeprowadza się tak, by zlecająca firma 
pozostała dla osób badanych nieznaną. Zwykle jednak nietrudno się 
domyslić, jaka to firma1.

Specyfikacje

Wyniki badań wymagań klientów to właściwie dopiero wstępne dane. Nie 
opisują one proponowanego produktu, tylko potwierdzają (lub nie) że na 
produkt istnieje zapotrzebowanie i jakich funkcji oczekują potencjalni 
klienci. Specyfikacja2 gromadzi tę informację plus wszelkie pominięte, ale 
konieczne wymagania i ostatecznie definiuje, czym  ma być produkt, co ma 
robic i jak wyglądać. 

Specyfikacje mogą wyglądać bardzo różnorodnie. Niektóre przedsiębiorstwa 
– zwłaszcza te, co wytwarzają produkty dla instytucji publicznych, firm 
lotniczych, finansowych oraz medycznych – posługują się bardzo 
szczegółowym procesem z wieloma punktami kontrolnymi. W jego wyniku 
powstaje bardzo dokładna i wyczerpująca specyfikacja, którą się zamraża, 
co oznacza że zmiany dozwolone są tylko w szczególnych wypadkach. 
Każdy w całym zespole wie dokładnie, co ma być wytwarzane.

Inne zespoły projektowe, zwłaszcza jeśli wytwarzają oprogramowanie dla 
aplikacji mniej krytycznych, posługują się specyfikcją produktu spisaną na 
serwetce, jeśli w ogóle ją mają. Elastyczność jest dużą zaletą takiego 
podejścia, ale ryzyko nieporozumień - znaczne. Na dobitkę, nikt dokładnie 
nie wie co jest wytwarzane, aż do chwili wypuszczenia produktu.

1 Ta metoda jest tylko jednym z wielu sposobów zbierania wymagań, stosowanych w inżynierii 
wymagań. Znajduje zastosowanie wobec produktów oprogramowania nie mających z góry określonego 
użytkownika, sprzedawanaych masowo (przyp. tłumacza).

2 Ściślej – specyfikacja wymagań (requirements specification) – przyp. tłumacza.
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Harmonogramy

Kluczową częścią projektu jest harmonogram. Kiedy projekty stają się coraz 
większe i bardziej złożone, kiedy na końcowy produkt składa się wiele 
części i pracuje nad nim wiele osób, konieczne staja się mechanizmy 
pozwalające na kontrolę przebiegu projektu. Te mechanizmy mogą być 
najprostsze - jak lista zadań do wykonania, poprzez bardziej złożone - jak 
schematy Gantta (zob. rysunek 2.2) , aż po zastosowanie oprogramowania 
pozwalającego na szczegółową kontolę wszelkich, nawet drobnych 
czynności.

Celem harmonogramu jest kontrola nad tym, ile pracy już wykonano, ile 
jeszcze pozostało do zrobienia i kiedy całość będzie ukończona.

Rysunek 2.2 Schemat Gnatta to wykres, na którym poszczególne zadania 
projektu przedstawia się linie równoległe do poziomej osi czasowej.

Dokumentacja w projekcie oprogramowania

Rozpowszechnione jest błędne mniemanie, że programista konstruujący 
program po prostu siada i zaczyna pisać kod źródłowy. Tak robi się niekiedy 
w małych, niesformalizowanych projektach, ale dla każdego większego 
programu potrzebny jest proces wytwarzania, który pozwala zaplanować, 
jak oprogramowanie zostanie napisane. Można to porównać z niniejszą 
książką - najpierw musiano mieć zarys spisu treści, zanim przystąpiono do 
pisania, albo z budynkiem – najpierw robi się rysunki techniczne, a dopiero 
potem wylewa beton. Tak samo planowane powinno być wytwarzanie 
oprogramowania.

Konstruktorzy sporządzaja różne rodzaje dokumentacji zależnie od 
przedsiębiorstwa, typu projektu i zespołu projektowego, ale ich cel jest ten 
sam: planowanie i organizacja wytwarzania kodu.

Oto lista powszechnie stosowanych rodzajów dokumentacji:

18. Specyfikacja architektury. Dokument 
opisujący w ogólnym zarysie konstrukcję 
oprogramowania, jego główne części i ich 
współdziałanie.
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19. Schemat przepływu danych. Diagram 
opisujący przepływ danych w programie. 
Czasem nazywa się go „diagramem 
bąbelkowym”, ponieważ rysuje się go przy 
pomocy kół i strzałek1.

20. Diagram stanów programu. To kojeny rodzaj 
sformalizowanego diagramu, który opisuje 
podstwaowe stany systemu oraz określa warunki 
przejść między nimi.

21. Schemat blokowy. Tradycyjna metoda opisu 
logiki programu. Schematy blokowe nie są dziś 
zbyt popularne, ale jeśli z nich korzytsać, 
napisanie kodu na podstawie szczegółowego 
schematu blokowego jest bardzo proste.

22. Komentarze w kodzie źródłowym. Mówi się, 
że kod pisze się tylko jeden raz, ale cyta co 
najmniej dziesięć razy. Użyteczne komentarze 
wbudowane w kod programu niezwykle 
ułatwiają programistom mającym konserwować 
kod zorientowanie sie, co i dlaczego kod 
wykonuje.

Dokumenty testu

Dokumentacja testu opisana jest szczegółowo w rozdziałach 17 – 19, ale 
wspomina się o niej już tutaj, ponieważ jest ważnym elementem procesu 
wytwarzania oprogramowania. Testerzy, podobnie jak programiści, muszą 
planować i udokumentować swoją pracę. Nierzadko zdarza się, że zespół 
testujący produkuje więcej dostaw niż programiści.

Oto lista ważnych elementów dostawy:

23. Plan testu opisuje metody, które będą użyte, by 
zweryfikować zgodność oprogramowania ze 
specyfikacjami i z potrzebami klienta. Plan testu 
zwiera opis celów jakościowych, potrzebnych 
zasobów, harmonogramy, zlecenia, metody itd.

24. Lista zadań testowych określa jakie komponenty 
systemu trzeba przetestować i opisuje 
szczegółowo czynności, które trzeba wykonać 
aby zweryfikować system2.

1 Opis przepływu danych przy użyciu “kół i strzałek” to po prostu opis przy pomocy skierowanego 
grafu (przyp. tłumacza).

2 Ten typ dokumentu jest znany powszechniej jako specyfikacja testu (test specification) – przyp. 
tłumacza.
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25. Raporty o błędach opisują problemy 
znajdowane w czasie wykonywania testów. 
Mogą być robione na papierze, ale często 
gromadzi się je w bazie danych.

26. Wyniki pomiarów, dane statystyczne i  
podsumowania informują o postępach w 
procesie wytwórczym. Maja często formę 
grafów, wykresów albo pisemnych raportów.

Z czego składa się produkt informatyczny?

Jak dotąd bieżący rozdział nauczył nas, jakie czynności potrzebne są, aby 
wytworzyć produkt informatyczny. Warto zdać sobie sprawę, że produkt, 
gotowy do zapakowania i wysyłki, to nie tylko kod. W jego skład wchodzą 
elementy serwisu (rysunek 2.3). Ponieważ wszystkie składniki porduktu 
będą stosowane przez użytkownika, muszą również zostać przetestowane.

Niestety, te właśnie części są nieraz pomijane w procesie testowania. Każdy 
na pewno próbował się posługiwać wbudowaną pomocą, która nie była zbyt 
pomocna, albo – co gorsza – wręcz błędna. Albo, sprawdziwszy 
wydrukowane z boku opakowania wymogi sprzętowe programu, z 
zaskoczeniem stwierdzamy, że wbrew opisowi oprogramowanie nie działa 
na właśnie naszym modelu PC. Przetetstowanie tego byłoby trywialnie 
proste, ale przypuszczalnie nikt o tym nawet nie pomyślał przed podjęciam 
decyzji o wypuszczeniu produktu. Użytkownik – owszem.

W dalszych częściach tej książki opisane są elementy produktu nie będące 
oprogramownaiem i sposoby ich testowania. Na razie poprzestańmy na 
liście przykładów:

27. pliki pomocnicze

28. próbki i przykłady

29. informacja na temat serwisu 

30. komunikaty o awariach

31. konfigurowanie i instalacja

32. podręczniki użytkownika

33. etykietki

34. ikony i elementy graficzne

35. ogłoszenia i reklamy

36. plik „readme”
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Rysunek 2.3 Dyskietka albo CD-ROM z programem to tylko jeden ze 
składników produktu programowego.

Nie zapominać o komunikatach o awarii

Komunikaty o awariach to jedna z najbardziej lekceważonych części 
produktu informatycznego. Pisane są zwykle przrz programistów, a nie 
przez wykształconych pisarzy technicznych. Rzadko kiedy są 
planowane, zwykle się je robi w pośpiechu przy okazji naprawiania 
błędów. Testerzy mają trudności ze znalezieneim, wywołaniem i 
sprawdzeniem wszystkich. Nie pozwólmy, aby takie komunikaty o 
awariach wkradły się do naszego oprogramowania:

Błąd: brak klawiatury. Naciśnij F1 aby 
kontynuować.

Nie można zinstancjować tej rzeczy od wideo.

Widnowsy znalazły nieznane urządzenie i 
instalują dla niego program obsługi.

Nastąpił błąd krytyczny 006 pod adresem 
0000:0000007.

Personel w projekcie wytwarzania oprogramowania

Dowiedziawszy się o wszstkim, co wchodzi w skład produktu i jest razem z 
produktem wysyłane do sprzedaży, pora dowiedzieć się więcej na temat 
ludzi, którzy oprogramowanie wytwarzają. Oczywiście, to zależy w dużym 
stopniu od przedsiębiorstwa i rodzaju projektu Role są jednak podobne, 
różnice głównie terminologiczne.

Na liście poniżej znajdują się najważniejsi aktorzy projektu wytwarzania 
oprogramowania i opisy ich funkcji. Użyte są określenia 
najpowszechniejsze, ale spotyka się wiele innych.
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37. Kierownicy projektów, kierownicy programów 
albo producenci prowadzą projekt od początku 
aż do końca. Ponoszą odpowiedzialność za 
specyfikację produktu, za zarządzanie 
harmonogramem, za podejmowanie 
najważniejszych decyzji.

38. Architekci albo inżynierowie systemu są 
technicznymi specjalistami w zespole. Mają 
zwykle duże doświadczenie i dlatego projektują 
architekturę całego systemu albo 
oprogramowania. Blisko współpracują z 
programistami.

39. Programiści, osoby piszące oprogramowanie 
albo osoby piszące kod źródłowy1 projektują, 
piszą i naprawiają błędy w oprogramowaniu. 
Współpracują blisko z architektami systemu i z 
kierownikami projektu przy wytwarzaniu 
oprogramowania. Współdziałają też z testerami, 
kiedy mają usuwać znalezione przez nich błędy.

40. Testerzy albo odpowiedzialni za jakość2 znajdują 
i raportują problemy w oprogramowaniu. 
Współpracują blisko z całym zespołem podczas 
wytwarzania i wykonywania testów oraz 
raportowania znalezionych błędów. W rozdziale 
20-ym „Zapewnienie jakości oprogramowania” 
opisane są szczegółowo różnice między 
zadanimi testowania oprogramowania i 
zapewnienia jakości.

41. Autorzy tekstów technicznych, obsługa klienta,  
szkolenia klientów, autorzy podręczników 
użytkownika, ilustratorzy produkuja papierową i 
elektroniczną dokumentację towarzyszącą 
produktowi.

42. Zarządzający konfiguracją3 albo budowniczy 
zarządza procesem łącznia w całość 
oprogramowania napisanego przez 
programistów z dokumentcją.

1 W języku angielskim: programmers, developers, coders (przyp. tłumacza).

2 Po angielsku: QA (Quality Assurance) – w USA często używane na określenie testerów, zaś w 
Europie - zwykle w szerszym znaczeniu osób odopowiedzialnych za zapewnienie jakości (przyp. 
tłumacza).

3 Autor używa dość szczególnej definicji zarządzania konfiguracją. Powszechnie traktuje się 
zarządzanie konfiguracją jako łączenie elementów w całość, kontrolę wersji itd. w czasie całego 
projektu, a nawet życia produktu, a nie tylko w fazie łączenia oprogramowania z dokumentcją (przyp. 
tłumacza).
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Jak widać, oprogramowanie powstaje dzięki wspólnym wysiłkom całej 
grupy ludzi. Duże zespoły mogą mieć setki współpracowników. Aby móc się 
skutecznie porozumiewać i organizować, potrzebny jest plan: opis metody, 
jak dostać się z punktu A do punktu B. Tej tematyce poświęcony jest 
następny rozdział.

Modele cykli życiowych wytwarzania oprogramowania

Wedle popularnego w komputerowej branży przysłowia, trzech rzeczy nie 
należy oglądać w czasie wytwarzania: praw, kiełbasy i oprogramowania. Ich 
tworzenie jest tak niechlujne, że najlepiej poczekać na wynik końcowy. 
Może to nie jest całkiem prawdą, ale w starych powiedzonkach zawsze tkwi 
ziarno prawdy. Czasem oprogramowanie wytwarza się w sposób 
zdyscyplinowany, godny mistrzów dobrego rzemiosła, czasem poprzez 
kontrolowany chaos, a czasem – skleja się taśmą i gumą do żucia. Zwykle 
klienci są w stanie zorientować się, w jaki sposób przebiegał proces 
wytwarzania programu. Proces wytwarzania oprogramowania, począwszy 
od pomysłu a skończywszy na publicznym wypuszczeniu produktu na 
rynek, nosi nazwę modelu procesu wytwarzania oprogramowania.

Jak powiedziane zostało poprzednio, różne są możliwe sposoby 
wytwarzania oprogramowania i żadem model nie jest na pewno najlepszy 
dla wszystkich projektów. Cztery modele spotyka się najczęściej, większość 
pozostałych to ich odmiany:

43. metoda skokowa

44. metoda prób i błędów

45. metoda kaskadowa

46. metoda spiralna

Każda z nich ma swoje wady i zalety. Tester natknie się przypuszcalnie na 
każdą z nich i powinien umieć dopasować sposób testowania do metody 
używanej w bieżącym projekcie. W czasie lektury reszty tej książki 
zastanówmy się, jak zastosować różne techniki testowania do każdej z tych 
metod.

Metoda skokowa (”Big-Bang”)

Jedną z teorii powstania wszechświata jest teoria „Big-Bang” (wielkiego 
wybuchu). Według niej, miliardy lat temu, wszechświat powstał w wyniku 
jednego gigantycznego wybuchu o wielkiej sile. Wszystko, co istnieje, 
powstało jako skutek połączenia energii i materii: ta książka, dyskietki, 
nawet Bill Gates. Gdyby atomy nie ustawiły się właściwie, wszstko 
mogłoby być tylko trzęsącą się, bezmyślną galaretą.

Model skokowy wytwarzania oprogramowania, zilustrowany na rysunku 
2.4, stosuje się do bardzo podobnej zasady. Wielką ilość materii (ludzi i 
pieniędzy) łączy się razem, mnóstwo energii wyzwala się – często 
gwałtownie – i powstaje doskonały produkt… albo nie.
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Rysunek 2.4 Metoda skokowa jest zdecydowaniem najprostszym sposobem 
wytwarzania oprogramowania.

Piękno metody skokowej polega na jej prostocie. Nie stosuje się – albo 
niewiele – palnowania, harmonogramów, formalnych metodyk wytwarzania. 
Cały wysiłek jest poświęcony wytwarzaniu programu i pisaniu kodu. Ten 
proces pasuje doskonale do sytuacji, kiedy wymagania nie są jasne, a data 
ostatecznego wypuszczenia produktu elastyczna. Potrzbni są też wyjątkowo 
elastyczni klienci, ponieważ nie będą wiedzieć aż do ostatniej chwili, co 
właściwie dostaną.

Zwróćmy uwagę, że na rysunku 2.4 brak testowania. W metodzie skokowej 
zwykle stosuje się mało formalnego testowania. Jeśli test się pojawia, to 
wciśnięty w ostatniej chwili tuż przed wypuszczeniem produktu. Pozostaje 
tajemnicą czemu testowanie w ogóle wprowadza się do tej metody, ale 
zapewne po to, żeby mieć czyste sumienie.

Testowanie produktu wytwarzanego metodą skokową jest zarówno łatwe jak 
i trudne. Ponieważ oprogramowanie jest już gotowe, ma się do dyspozycji 
doskonałą „specyfikację wynagań” – sam produkt! Ponieważ i tak nie da się 
już nic poradzić na znalezione błędy, zadaniem testera jest jedynie złożenie 
raportu na temat znalezionych błędów, żeby można o nich poinformować 
klientów.

Złą stroną tej sytuacji jest to, że w oczach kierownictwa projektu produkt 
jest już gotowy do wysyłki, więc praca testera tylko opóźnia dostawę do 
klienta. Im dłużej pracuje tester i im więcje błędów znajduje, tym bardziej 
zapalna robi się sytuacja. Najlepiej unikać testowania w projektach 
posługujących się metodą skokową.

Metoda prób i błędów

Metoda prób i błędów, pokazana na rysunku 2.5,  jest zwykle stosowana 
przez wszystkie zespoły, które nie podjęły świadomego wysiłku 
zastosowania innych metod. W stosunku do metody skokowej jest to postęp 
– wymaga przynajmniej jakiegoś rozeznania, jakie są wymagania dotyczące 
produktu.
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Rysunek 2.5 Metoda prób i błędów – powtarza się aż do upadłego.

Ktoś mądry kiedyś powiedział: „nigdy nie ma się czasu żeby coś zrobić 
dobrze, ale jest zawsze czas żeby musieć zrobić to od początku”. To dobre 
podsumowanie metody prób i błędów. Zespół który się nią posługuje, 
zwykle zaczyna od przybliżonego rozeznania, co ma być zrobione, 
wykonuje wstępny projekt, po czym wdaje się w długi, powtarzający się 
cykl kodowania, testowania i poprawiania znalezionych błędów. W końcu 
podejmuje się decyzję „co za dużo, to niezdrowo” i wypuszcza się produkt.

Jako że niewiele czasu trzeba poświęcić na planowanie i dokumentację, 
zespół szybko może pochwalić się jakimś konkretnym wynikiem. Z tego 
powodu metoda prób i błędów dzaiła znakomicie dla małych projektów, 
które trzaba wykonać jak najszybciej, a wkrótce potem można wyrzucić – na 
przykład dla wytwarzania prototypów i programów do demonstracji. Ale 
metoda prób i błędów była stosowana również przy wytwarzaniu wielu 
dużych i dobrze znanych produktów. Jeśli nasz program do przetwarzania 
tekstu czy arkusz kalkulacyjny ma pełno drobnych błędów albo po prostu 
wydaje się niewykończony, zapewne zostal stworzony metodą prób i 
błędów.

Podobnie jak w modelu skokowym, w metodzie prób i błędów test nie ma 
zapewnionego miejsca, ale odgrywa istotną rolę w fazie między 
kodowaniem a naprawianiem.

Będąc testerem w projekcie prowadzonym metodą prób i błędów, warto 
pamiętać że razem z programistami będzie się uczestniczyć w nieustannej 
karuzeli. Nawet codziennie będzie się otrzymywać nową, unacześnioną 
wersję programu i trzeba się będzie brać za jej testowanie. Puszcza się testy, 
pisze raporty błędów i wkrótce dostaje się nową wersję oprogramowania. 
Zanim skończyło się testować wcześniejszą wersję, przychodzi już kolejna, 
która może mieć nieznane cechy, często nowe funkcje. W końcu jednak 
przetestuje się większość funkcji, ilość znajdowanych błędów zacznie 
maleć. Wtedy ktoś – albo harmonogram – zadecyduje że produkt jest już 
gotowy.
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Metodę prób i błędów każdy chyba napotka w czasie kariery testera. Jest 
niezłym wprowadzeniem do wytwarzania oprogramownaia i pomoże 
zrozumieć inne, bardziej formalne metody.

Metoda kaskadowa

Studenci programowania uczą się najpierw metody kaskadowej. Istniała 
zawsze. Jest prosta, elegancka i rozsądna. Funkcjonuje dobrze – we 
właściwym projekcie. Rysunek 2.6 pokazuje fazy tej metody.

Rysunek 2.6 W modelu kaskadowym proces wytwórczy przepływa z jednej 
fazy do drugiej.

Projekt stosujący metodę kaskadową przechodzi przez szereg faz, 
począwszy od pomysłu aż do końcowego produktu. Na końcu każdej fazy 
zespół dokonuje przeglądu aby zadecydować, czy jest się gotowym do 
przejścia do następnej fazy. Jeśli nie, projekt pozostaje w tej samej fazie 
dopóki nie osiągnie wymaganej gotowości.

Zwróćmy uwagę na trzy istotne cechy metody kaskadowej:

47. Duży nacisk kładzie się na specyfikację 
produktu. Kodowanie jest tylko jedną z kilku 
faz!

48. Fazy są oddzielne i nie zazębiają się.

49. Nie ma możlliwości powrotu. Kiedy osiągnęło 
się jedną fazę, pozostaje się w niej aż do skutku 
bez możliwości cofnięcia się do wcześniejszej 
fazy.1

1 Odmiany modelu kaskadowego rozluźniają nieco te wymogi, zezwalając na pewne zazębianie się faz 
i możliwość cofnięcia się do poprzedniej fazy w razie konieczności (przyp. autora).
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Te ograniczenia mogą wydawać się – i są – bardzo krępujące, ale 
funkcjonują dobrze w projektach z dobrze zdefiniowanym produktem i ze 
zdyscyplinowanym personelem. Chodzi o to, by określić wszystkie 
niewiadome i ustalić wszystkie szczegóły zanim zostanie napisana pierwsza 
linijka kodu. Wadą takiego podejścia jest to, że we współczesnej szybko 
zmieniającej się cywilizacji, gdzie produkty wytwarza się w „czasie 
Internetowym”, pierwotna koncepcja produktu często musi zostać zmieniona 
zanim dokładnie przemyśli się ją i zdefiniuje w szczegółach.

Z punktu widzenia testowania, model kaskadowy jest znacznym postępem w 
porówaniu z modelami opisanymi wcześniej. Wszystko specyfikuje się 
starannie i dokładnie. Każdy szczegół zostaje przemyślany i zapisany zanim 
oprogramowanie dotrze do zespołu testującego1. Na  tej podstawie zespół 
może sporządzić precyzyjny plan i harmonogram. Wie się dokładnie, co się 
testuje i nie ma wątpliwości, czy coś jest funkcją - czy błędem.

Obok zalet ma ta sytuacja także spore wady. Ponieważ testowanie pojawia 
się dopiero w końcowej fazie projektu, zasadnicze problemy mogą nie 
zostać odkryte aż do ostatniej chwili przed zaplanowanym wypuszczeniem 
produktu. Pamiętamy z rozdziału 1-ego „Test oprogramowania - tło”, jak 
dramatycznie wzrasta koszt usunięcia błędu w miarę posuwania się projektu 
do przodu? Potrzebny jest wobec tego model, który przewiduje wcześniejsze 
testowanie, zanim stanie się ono zbyt kosztowne. 

Metoda spiralna

Choć nie jest utopią, model spiralny (rysunek 2.7) rzeczywiście rozwiązuje 
wiele spośród problemów, z którymi borykają się inne metody, a przy okazji 
dostarcza kilku eleganckich rozwiązań2. 

1 W tym miejscu autor zdaje się utożsamiać testowanie z testowaniem systemu, które robi się dopiero 
po napisaniu kodu. Zwróćmy jednak uwagę, że test może (i powiniem) pojawić się już we 
wcześnijeszych fazach procesu wytwarzania – co zresztą autor mówi wyraźnie w innych miejscach 
książki (przyp. tłumacza).

2 Pomija się tu inne modele, które – choć prostsze niż model spiralny – także unikają wielu wad 
modelu kaskadowego. Chodzi tu o model “V” i model “W” oraz bardzo dziś popularne metodyki 
przyrostowe. Dane na ich temat można znaleźć w liście literatury (przyp. tłumacza).
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Rysunek 2.7 Model spiralny zaczyna w małej skali i stopniowo się poszerza,  
gdy projekt staje się lepiej zdefiniowany i stabilnijeszy.

Model spiralny został zaproponowany przez Barry`ego Boehma w 1986 
roku i opisany w jego referacie „Model spiralny wytwarzania i ulepszania 
oprogramowania”. Stosuje się go względnie często i udowodniono, że jest 
efektywnym sposobem podejścia do wytwarzania oprogramowania.

Model spiralny upiera się na zasadzie, że nie wszystkie szczegóły muszą być 
dopięte na samym początku. Należy zacząć w małej skali, określić 
najważniejsze funkcje, wypróbować je, otrzymać informacje zwrotną od 
klientów, potem można przenieść się na kolejny poziom. Powtarza się to, 
dopóki nie otrzyma się końcowego produktu. 

Każde okrążenie spirali obejmuje sześć faz:

1.Określenie celów, alternatyw i ograniczeń

2. Identyfikacja i zapobieganie ryzyku

3. Ocena rozwiązań alternatywnych

4. Wytworzenie i przetestowanie aktualnego 
poziomu.

5. Planowanie następnego poziomu. 

6. Definicja metodyki testowania w następnym 
poziomie

W modelu spiralnym znajduje się fragmenty modelu kaskadowego (fazy 
analizy, projektowania, kodowania i testu), nieco modelu prób i błędów 
(każde nowe okrążenie spirali) i trochę modelu skokowego (kiedy spojrzeć 
na całość od zewnątrz). Połączywszy to ze zmniejszonymi kosztami 
naprawy wcześniej znalezionych błędów, otrzymujemy całkim niezłą 
metodę wytwarzania oprogramowania.

Testerzy lubią ten model, który pozwala im wywrzeć wpływ na produkt już 
we wczesnych fazach. Widzi się, skąd projekt się wziął i dokąd podąża. Na 
samym końcu projektu nie ma się uczucia, że jest się zmuszonym do 
testowania na ostatnią chwilę. Test był przecież wykonywany przez cały 
czas, tak sięc ostatni etap powiniem tylko potwierdzić, że wszystko nadal 
jest w porządku.

Podsumowanie
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Na tym etapie rozumiemy już, w jaki sposób powstaje oprogramowanie – co 
się na nie składa i jak łączy się te elementy w całość. Nie ma jednego, 
„jedynie słusznego” sposobu. Pokazane tutej cztery różne modele to tylko 
przykłady. Istnieje wiele innych modeli i różne ich odmiany. Każde 
przedsiębiorstwo, każdy projekt i każdy zespół wybierze to, co najbardziej 
mu odpowiada. Czasem wybór będzie trafny, czasem błędny. Zadaniem 
testera jest poradzić sobie jak najlepiej w tym modelu, w którym przyszło 
mu działać1, stosując umiejętności nabyte z tej książki tak, aby przyczynić 
się do zbudowania oprogramowania o jak najwyższej jakości.

Pytania

Pytania są po to, aby lepiej zrozumieć przeczytany materiał. W Dodatku „A” 
Odpowiedzi na pytania kontrolne, znajdują się rozwiązania, które warto 
przeczytać – ale nie ściągać!

1.Wymień klika czynności, które powinno się wykonać zanim programiści 
zaczną pisać pierwsze linijki kodu programu.

2.Jakie są złe strony formalnej, zamkniętej specyfikacji wymagań?

3.Jaka jest najlpesza cecha modelu skokowego wytwarzania 
oprogramowania?

4.Skąd wiadomo – przy użyciu metody prób i błędów – kiedy 
oprogramowanie jest gotowe do wypuszczenia?

5.Czemu model kaskadowy może być niewygodny?

6.Dlaczego testerzy często wolą model spiralny od innych?

1 Można się tu z autorem nie zgodzić – zadaniem specjalisty od testowania powinna być również ocena 
i poprawa jakości procesu, w którym wytwarzanie się odbywa, a nie tylko bierne testowanie programu 
i robienie dobrej miny do złej gry (przyp. tłumacza).
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Rozdział 3 Test oprogramowania w rzeczywistości

W TYM ROZDZIALE
Aksjomaty testowania
Terminologia i definicje w testowaniu oprogramowania

W rozdziałach pierwszym i drugim zapoznaliśmy się z podstawami 
testowania oprogramowania i z procesami wytwarzania oprogramowania. 
Podane tam wiadomości miały charakter przeglądowy i zapewne nieco 
idealistyczny – jak mógłby być prowadzony projekt wytwarzania 
oprogramowania. Niestety, w rzeczywistym świecie nigdy pewnie nie spotka 
się projektu, który bezbłędnie spełnia wymogi np. spiralnego modlu 
wytwarzania. Nigdy nie dostanie się w pełni szczegółowej specyfikacji 
wymagań, która bezbłędnie opisuje wszystkie faktyczne potrzeby klienta. To 
się po prostu nie zdarza. Skuteczny tester powinien jednak rozumieć 
wymogi procesu idealnego, aby móc dążyć w tym kierunku.

Celem tego rozdziału jest pohamować idealizm porcją realizmu podanego z 
punktu widzenia testera oprogramowania. Pomoże to zrozumieć, że w 
praktyce niezbędne są różne ograniczenia i ustępstwa w całym cyklu 
wytwarzania oprogramowania. Wiele z nich dotyczy właśnie testowania 
oprogramowania. Znajdowane błędy i problemy, którym się zapobiega, 
wywierają na projekt znaczny wpływ. Po przeczytaniu tego rozdziału 
będziemy dokładniej rozumieć role, wpływy i odpowiedzialność testowania 
i będzie nam łatwiej zaakceptować zakulisowe decyzje, które muszą być 
podejmowane, aby produkt mógł powstać.

Główne punkty tego rozdziału to:

50. Czemu oprogramowanie nigdy nie jest 
doskonałe

51. Czemu test oprogramowania to nie jest tylko 
techniczne zagadnienie

52. Terminologia powszechnie używana przez 
testerów

Aksjomaty testowania

Pierwsza część tego rozdziału jest listą aksjomatów, czyli „oczywistości”. 
Należy je potraktować jako „kodeks testowania” albo „porady życiowe” 
obowiązujące w wytwarzaniu i testowaniu oprogramowania. Każda z tych 
zasad to fragment wiedzy, pozwaljący dostrzec jakiś aspekt całości we 
właściwym świetle.

Programu nie da się przetestować całkowicie

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza-Jarociński



Ron Patton „Test oprogramowania” Część I, strona 32 (44)

Nieopierzony tester może sobie wyobrażać, że da się wziąć program do ręki, 
przetestować go w pełni, znaleźć wszystkie błędy i zagwarantować, że 
program – po korektach - jest doskonały. Niestety, to jest zupełnie 
niemożliwe, nawet dla zupełnie prostych programów, z czterech 
podstawowcyh przyczyn:

53. Ilość możliwych danych wejściowych jest 
ogromna

54. Ilość możliwych danych wyjściowych jest 
ogromna

55. Ilość możliwych ścieżek prowadzących przez 
program jest ogromna

56. Specyfikacja wymagań jest subiektywna1: 
można powiedzieć, że o błędzie decyduje 
obserwator, nie autor.

Przemnożywzy przez siebie te cztery „ogromne” liczby możliwości, 
otrzymuje się ilość możliwych warunków testowych która jest zbyt wielka, 
by móc się z nią zmierzyć. Jeśli trudno w to uwierzyć, przyjrzyjmy się 
przykładowi pokazanemu na rysunku 3.1, Kalkulatorowi MS Windows.

Rysunek 3.1 Nawet prosty program, jak Kalkulator w Windowsach, jest zbyt  
złożony by móc go w całości przetestować.

Przyjmijmy, że otrzymaliśmy zadanie – przetestować Kalkulator 
Windowsów. Postanawiamy zacząć od dodawania. Próbujemy 1+0=. 
Otrzymujemy wynik 1, poprawny. Potem próbujemy 1+1=. Otrzymujemy 2. 
Ile jeszcze prób powinno się wykonać? Kalkulator przyjmuje liczby 32-
cyfrowe, więc trzeba wypróbować wszystkie możliwośći aż do

1+99999999999999999999999999999999=

Wyczerpawszy ten ciąg, możemy przystąpić do 2+0=, 2+1=, 2+2= i tak 
dalej. W końcu wreszcie dojdziemy do

1 Należy tutaj dodać, że w ogóle definicje jakości są subiektywne i rzadko kiedy mierzlane (przyp. 
tłumacza).
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99999999999999999999999999999999+9999999999999999999999999999
9999=

Następnie trzeba się zabrać za wszystkie zmienne z jednym miejscem 
dziesiętnym: 1.0+0.1, 1.0+0.2 i tak dalej.

Sprawdziwszy że zwykłe liczby dodawane są poprawnie, należy 
wypróbowac wszystkie niedozwolone dane wejściowe, aby upewnić się, czy 
program właściwie z nimi sobie radzi. Nie musi się klikać na cyfry na 
ekranie, można wprowadzać przecież dane do programu również przy 
pomocy klawiatury komputera. Można zacząć na przykład od 1+a, z+1, 
1a1+2b2… Takich kombinacji są miliardy miliardów.

Trzeba też przetestować dane wejściowe, które zostały edytowane. 
Kalkulator Winows pozwala na użycie klawisza cofnięcia kursora i klawisza 
kasującego, więc trzba je wypróbować. 1<cofnięcie>2+2 powinno dać 
wynik równy 4. Wszystko, co zostało dotąd przetestowane, trzeba 
przetestować ponownie, tyle że dodatkowo naciskając klawisz cofnięcia dla 
każdego znaku, dla każdej pary znaków i tak dalej.

Jeśli tester - lub jego spadkobiercy – zdołają wykonać wszytkie ta zadania 
testowe, mozna będzie wtedy przystąpić do dodawania trzech liczb, potem 
czterech liczb…

Jest tak wiele możliwych kombinacji danych wejściowych, że nigdy nie 
dałoby się ich wyczerpać, nawet jeśliby stosować superkomputery do 
wprowadzania ich do Kalkulatora. A to dopiero początek, dodawanie. 
Pozostało jeszcze odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastki drugiego 
stopnia, procenty i odwrotności.

Ten przykład miał pokazać i uzmysłowić, że niewykonalne jest całkowite 
przetestowanie programu, nawet tak prostego jak kalkulator. Rezygnując z 
któregokolwiek zadania testowego, ponieważ wydaje się nadmiarowe albo 
zbędne, czy też po prostu dla zaoszczędzeniua czasu, rezygnujemy z 
tesstowania całkowitego.

Testowanie oprogramowania jest ryzykowne

Decyzja, że nie każdy z olbrzymej ilości możliwych scenariuszy testowych 
będzie wykonany, oznacza podjęcie ryzyka. W przykładzie z kalkulatorem, 
co będzie jeśli nie przetestuje się 1024+1024=2048? Nie można z góry 
wykluczyć, że z jakiegoś powodu programista popełnił błąd, który ujawni 
się dla tego właśnie zestawu wartości. Jeśli tego nie przetestować, 
użytkownik końcowy i tak na pewno wykona to działanie i błąd się ujawni. 
Będzie to kosztowny błąd, jeśli odkryć go dopiero wtedy, gdy program jest 
już w rękach klienta.
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Wszystko to razem brzmi groźnie. Nie da się przetestować wszysktigo, ale 
jeśli nie przetestouje się wszystkiego, prawdopodobnie przeoczy się jakieś 
błędy. Produkt trzeba wypuścić, więc trzeba go w którymś momencie 
przestać testować, ale jeśli przestać zbyt wcześnie, pozostawi się 
nieprzetestowane funkcje. Co robić?

Podstawową umiejętnością, którą muszą opanować testerzy, to zmniejszenie 
olbrzymigo zbioru możliwych zadań testowych do zbioru dającego się 
wykorzystać w rzeczywistości, co oznacza podejmowanie – w mądry sposób 
– ryzykownych decyzji, co trzeba przetestować, a co można pominąć.

Rysunek 3.2 ilustruje związek między ilością wykonanych testów a ilością 
odkrytych błędów. Jeśli próbować przetestować wszystko, koszty wzrastaja 
dramatycznie, a ilość przeoczonych błędów pozostałych w programie malaje 
w końcu tak, że dalsze testowanie przestaje się opłacać. Jeśli testuje się zbyt 
krótko albo podejmuje błędne decyzje co do zakresu testów, koszty bądą 
niskie, ale wiele błędów nie zostanie odkrytych. Chodzi o to, by utrafić w 
optymalny punkt: testować ani nie za dużo, ani nie za mało.

Rysunek 3.2 W każdym projekcie ustnieje jakiś optymalny poziom ilości  
testów. 

W rozdziałach 4 – 7 nauczymy się, jak konstruować i wybierać zadania 
testowe tak, żeby zminimalizować ryzyko i zoptymizować poziom 
testowania.

Test nie jest w stanie udowodnić braku błędów

Warto zastanowic się nad tym przez chwilę. Osoba walcząca ze szkodnikami 
ma za zadanie skontrolować dom, czy nie ma w nim robactwa. Przeszukuje 
się dom i znajduje żywe owady, martwe owady, gniazda. Nie ma 
wątpliwości, że w domu jest robactwo.
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W innym domu nie znajduje się żadnych śladów istnienia owadów. Szukając 
w typowych miejscach nie znajdujemy żadnych typowych symptomów. 
Może znalazło się kilka martwych owadów i kilka gniazd, ale nic nie 
wskazuje na istnienie żywych owadów. Czy można powiedzieć z zupełną, 
absolutna pewnością, że w domu nie ma żadnego robactwa? Nie. Jedyne co 
możemy stwierdzić, to że w wyniku poszukiwań nie udało się znaleźć 
żadnych żywych owadów. Jeśłi nie chce się rozmontować całego domu na 
kawałeczki aż do piwnic, zawsze istniej możłiwość, że po prostu przeoczyło 
się gdzieś dobrze ukryte owady.

Praca testera oprogramowania jest podobna. Można pokazać znalezione 
błędy, ale nie da się udowodnić, że żadnych błędów na pewno nigdzie nie 
ma. Można wykonać wszystkie zaplanowane testy, znaleźć błędy i napisać 
na ich temat raporty, ale nigdy, w żadnym momencie nie jest się w stanie 
zagwarantować, że nie ma już więcej żadnych ukrytych błędów. Jedyne co 
można zrobić to testować dalej i być może znaleźć jeszcze klika sztuk.

Im więcej błędów się znalazło, tym więcej błędów pozostaje

Istnieją liczne podobieństwa między prawdziwymi owadami a błędami – 
„pluskwami”- w oprogramowaniu. Jedne i drugie chętnie pojawiają się w 
grupach. Jeśli zobaczyło się jednego, to zapewne inne znajdują się w 
pobliżu.

Często tesuje się przez długi czas bez skutku. Potem znajduje się jakiś błąd, 
i zaraz potem kolejne. Jest kilka przyczyzn tego stanu rzeczy:

57. Programiści miewają gorsze dni. Jak 
wszystkim, programistom też zdarzają się 
kiepskie dni. Kod napisany jednego dnia może 
być świetny, a innego dnia – niestaranny. Jeden 
błąd często bywa znakiem, że w pobliżu są inne 
błędy.

58. Programiści często powtarzają ten sam błąd. 
Każdy ma swoje zwyczaje. Programista skłonny 
do pewnego typy pomyłek często je powtarza.

59. Niektóre błędy to tylko czubek góry lodowej. 
Często architektura opogramowania jest z 
gruntu wadliwa. Tester znajduje kilka błędów, 
na pierwszy rzut oka pozbawionych związku, aż 
w końcu znajduje się ich wspólną, głębszą 
przyczynę.

Warto zauważyć że zasada odwrotna do opisanej tu „błędy występują 
stadami” jest także prawdziwa. Jeśli nie znajduje się żadnych błędów mimo 
usilnych starań, to być może program jest po prostu czysto napisany i 
rzeczywiście nie ma w nim wielu błędów do znalezienia.

Paradoks pestycydów
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W 1990 roku Boris Beizer użył w swojej książce Techniki Testowania 
Oprogramowania1 określenia „paradoks pestycydów” na zjawisko swoistego 
uodparniania się oprogramowania na testy. To samo dzieje się z owadami i 
środkami owadobójczymi (rysunek 3.3). Jeśli wciąż stosować ten sam 
środek, owady uodparniają się na niego - i przestaje działać.

Rysunek 3.3 Program, poddawany wciąż tym samym testom, w końcu staje 
się na nie odporny. 

Przypomnijmy sobie spiralny model wytwarzania opisany w rozdziale 2-im. 
Proces testowy powtarza się za każdą pętlą spirali. Przy każdej nowej 
iteracji, tester otrzumuje oprogramowanie do przetestowania. W końcu, po 
kilku obrotach, wszystkie błędy które te testy mogą odkryć zostają odkryte i 
powtarzanie ich staje się bezużyteczne2.

Przezwyciężenie paradoksu pestycydów wymaga znajdowania wciąż 
nowych zadań testowych, które skontrolują nowe części programu i 
zapewne odnajdą nowe, dotąd ukryte błędy. 

Nie wszystkie znalezione błędy zostaną naprawione

Jednym z przykrych realiów testowania jest to, że po całej ciężkiej pracy 
testrów, nie każdy przez nich znaleziony błąd zostanie rzeczywiście 
skorygowany. Nie czujmy się zanadto rozczarowani – to nie oznacza 
jeszcze, że nie zdołaliśmy osiągnąć celu testowania, ani że produkt 
wypuszczony przez nasz projekt będzie marnej jakości. Oznacza to jednak, 
że trzeba będzie się odwołać do listy pożądanych cech testera z rozdziału 
pierwszego – wykazać rozsądek i wiedzieć, kiedy dążenie za wszelką cene 
do doskonałości nie jest do osiągnięcia. Tester i jego zespół musi niekiedy 
zgodzić się na kompromisy, na podjęcie szeregu ryzykownych decyzji, które 
błędy muszą być naprawione, a które można pozostawić3.

1 Software Testing Techniques, drugie wydanie.

2 Można, a nawet należy stosować je nadal w ramach testowania regresywnego, ale nie oczekuje się 
wówczas odkrycia nowych błędów (przyp. tłumacza).

3 Ta decyzja nie powinna należeć do zespołu testującego ani do programistów, tylko do kierownictwa 
projektu lub produktu (przyp. tłumacza).
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Istnieje kilka powodów, dla których można się zdecydować nie naprawiac 
błędu:

60. Nie ma dość czasu. W każdym projekcie jest 
zawsze zbyt wiele funkcji, a zbyt mało osób 
które je mogą zaprogramować i przetestować, 
oraz za mało czasu w harmonogramie. Jeśłi 
pracuje się nad programem przygotowującym 
deklerację podatkową, data kiedy deklaracja ma 
być gotowa nie ulegnie zmianie – po prostu 
program musi być gotowy na czas.

61. To tak naprawde nie jest błąd. Słyszy się 
niekiedy zwrot „to nie błąd, to funkcja!” Często 
zdarza się, że nieporozumienia, pomyłki w 
testowaniu oraz zmiany specyfikacji (o których 
nie wszyscy są powiadomieni) powodują, że 
potencjalne błędy zaklasyfikowane są jako 
normalne funkcje.

62. Zbyt wielkie ryzyko próby naprawy. Niestety, 
to się często zdarza. Oprogramowanie jest 
delikatne, pełne wzajemnych zależności i często 
przypomina swą strukturą splątany talerz 
makaronu. Można wtedy, naprawiwszy jeden 
błąd, spowodować zmiany, w wyniku których na 
światło dzienne wyjdą inne błędy – wcześniej 
ukryte. Pod naciskiem wymagań 
harmonogramu, niektóre zmiany mogą być zbyt 
ryzykowne. Uznaje się wówczas niekeidy, że 
pozostawienie już znanego błedu jest mniejszym 
złem niż ryzyko pojawienia się nowych, 
nieznanych błędów.

63. Po prostu nie warto. To może zabrzmieć zbyt 
ostro, ale taka bywa prawda. Błędy które 
pojawiają się rzadko albo w rzadko używanych 
funkcjach można uznać za nieistotne. Błędy 
które można omijać, gdzie istnieją dostępne 
użytkownikowi sposoby na uniknięcie skutków 
błędu, niekiedy świadomie się pozostawia. 
Wszystko to sprowadza się do ryzykownej 
decyzji handlowej.

W procesie podejmowania decyzji zwykle uczestniczą testerzy, kierownicy 
projektu i programiści. Każda z tych grup ma inny punkt widzenia na 
znalezione błędy i różne poglądy na to, czy należy je skorygować. W 
rozdziale 18-ym, „Raportowanie”, można się dowiedzieć więcej na temat 
raportów błędów i o tym, jak tester może odgrywać istotniejszą rolę w 
procesie decyzyjnym.

Co będzie, jeśli podejmie się złą decyzję?
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Przypomnijmy sobie opisany w rozdziale 1-ym błąd procesora Pentium. 
Testerzy Intela znaleźli błąd przed wypuszczeniem procesora na rynek, 
ale zespół odpowiedzialny za produkt zadecydował, że taki mały, 
nieistotny błąd nie musi być poprawiony. Harmonogram był napięty i 
zdecydowano, by zdążyć na najbliższy termin, a błąd naprawić w 
kolejnych wersjach procesora. Niestety, klienci odkryli istnienie błędu, a 
reszta – jak się to mówi – jest historią.

Trudno powiedzieć kiedy błąd jest błędem

Jeśli w oprogramowaniu jest błąd, ale nikt go nigdy nie odkryje – ani 
programiści, ani testerzy, ani jeden klient – czy to jest błąd?

Jeśli zgromadzić grupę testerów i zadać im to pytanie, sprowokuje się 
ożywioną dyskusję. Będzie kilka różnych opinii i każdy będzie zawzięcie 
bronić swego zdania. Problem w tym, że jednoznaczna odpowiedź nie 
istnieje, lecz zależy od tego, jakie są cele i wymagania danego zespołu 
projektowego.

Przypomnijmy sobie definicję błędu podaną w rozdziale 1-ym:

1.Oprogramowanie nie wykonuje czegoś, co wedle specyfikacji powinno 
wykonywać.

2. Oprogramowanie robi coś, czego wedle 
specyfikacji nie powinno robić.

3. Oprogramowanie wykonuje coś, o czym 
specyfkacja w ogóle nie wspomina.

4. Oprogramowanie nie wykonuje czegoś, czego 
specyfikacja wprawdzie nie wspomina – ale 
powinna.

5. Oprogramowanie jest trudne do zrozumienia, 
trudne do użytkowania, powolne albo – zdaniem 
testera – będzie w oczach użytkownika po 
prostu nieprawidłowe.

Ta definicja rozstrzyga dylemat „niewidocznego błędu”, wymagając by 
skutki błędu były obserwowalne. Nie daje się napisać raportu błędu o 
czymś, co nie daje się dostrzec, dlatego nie nożna mówić o istnieniu błędu, 
jeśli nie daje się go zauważyć.

Mozna też spojrzeć na to z innej strony. Zdarza się, że dwie osoby mają 
dramatycznie różne opinie na temat jakości tego samego produktu. Jedna 
określa produkt jako rojący się od błędów, zaś druga uważa, że produkt jest 
doskonały. W jaki sposób obie osoby mogą mieć rację? Może tak się stać 
wówczas, gdy jedna z nich używała programu w sposób, który powodował 
dużo błędów. Druga zaś – nie.
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W tej książce mianem „błędu” bedzie się określać tylko obserwowalne 
błędy. Błędy, których jeszcze nie znaleziono, to po prostu nieodkryte 
błędy.

Jeśli to niezbyt jasne, nie należy wpadać w rozpacz. Warto podyskutować z 
innymi testerami, posłuchać ich zdania, sprawdzić co myślą i stworzyć 
swoją własną definicję. Warto pamiętać o starym pytaniu: „Czy jeśli drzewo 
przewraca się w lesie, gdzie nikt jego upadku nie słyszy, czy wydaje jakiś 
dźwięk?”

Specyfikacje produktu nigdy nie są gotowe

Producenci oprogramowania mają kłopot. Ta dziedzina rozwija się tak 
szybko, że to, co rok wcześniej było super-nowością, w tym roku może być 
przestarzałe. Jednocześnie oprogramowanine robi się coraz większe i 
bardziej skomplikowane, przez co projekty trwaja coraz dłużej i dłużej. Te 
dwie przeciwstawne tendencje powodują, że w trakcie projektu specyfikacja 
wymagań wielokrotnie się zmienia. Nie ma innego sposobu, żeby nadążać 
za szybkimi zmianami. Wyobraźmy sobie, że wytwarzany produkt oparty 
jest na zamkniętej, nienaruszalnej specyfikacji. W połowie projektu okazuje 
się, że główny konkurent właśnie wypuszcza na rynek bardzo podobny 
produkt, ale mający kilka pożytecznych funkcji, które w naszym produkcie 
nie były planowane. Czy w tej sytuacji należy kontynuować według 
niezmienionej specyfikacji i wypuścić po roku produkt gorszy od 
konkurencji? Czy też należy wziąć się za ponowne planowanie, zmienić 
specyfikację i pracować dalej nad zmienioną wersją produktu? W 
większości wypadków, mądry biznesmen wybierze drugie rozwiązanie.

Będąc testerem trzeba liczyć się z tym, że specyfikacje ulegną zmianie. 
Zostaną dodane funkcje którcyh nie planowało się testować, inne funkcje – 
nawet te już przetestowane – mogą zostać zmienione albo usunięte w ogóle. 
Tak będzie na pewno – dlatego niniejsza książka uczy, jak elastycznie 
planować i wykonywać testy.

Testerzy nie są najbardziej lubiani w zespole projektowym

Przypomnijmy sobie cel działania testera oprogramowania:

Celem testera oprogramowania jest znajdowanie błędów.

Praca testera polega więc na krytykowaniu wyników pracy kolegów, 
znajdowaniu w nich problemów, a w końcu ogłaszaniu  tego, co się znalazło. 
Uch – taka praca zwykle nie zapewnia sympatii i popularności.

Oto kilka rad, jak zachować dobre układy z kolegami w zespole:
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64. Znajdować błędy jak najwcześniej.  Warto na 
to postawić. Znajdując błąd trzy miesiące a nie 
jeden dzień przed planowanym wypuszczeniem 
na rynek, narobi się znacznie mniej zamieszania 
i będzie się bardziej lubianym.

65. Powściągać wybuchy entuzjazmu. Zgoda, to 
wspaniała praca i ogrania nas radosne 
podniecenie, kiedy znajdujemy naprawdę 
okropny błąd. Nie sprawi się jednak 
programiście przyjemności, wpadając do jego 
pokoju z radosnym uśmiechem i oznajmiając, że 
właśnie znalazło się w jego czy jej kodzie 
najokropniejszy błąd w całej swojej karierze.

66. Także dobre wieści warto rozgłaszać. Jeśli 
znalazło się fragment kodu zachwycająco 
bezbłędny, warto to także nagłośnić. Warto 
czasem po prostu pogadać o niczym z 
programistami i konstruktorami. Przynosząc 
zawsze tylko złe wiadomości, ryzykujemy, że 
inni zaczną nas unikać.

Test oprogramowania to ścisły zawód techniczny

Dawniej testowanie oprogramowania nie było oczywistością. Programy były 
małe i niezbyt skomplikowane, ilość użytkowników komputerów 
ograniczona. Kilku programistów w zespole mogło na zmianę testować 
sobie nawzajem swój kod. Błędy zwykle nie były groźne. Znalezione błędy 
poprawiało się łatwo bez wielkich kosztów. Testerzy, jeśli już ich używano, 
byli często słabo wykwalifikowani i zatrudnieni w projekcie w ostatniej 
chwili, żeby „postukali trochę na oślep w program i spróbowali coś 
znaleźć”. Czasy się zmieniły.

Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia o pracy, by znaleźć liczne ogłoszenia 
poszukujące testerów oprogramowania1. Przemysł oprogramowania dojrzał 
już do tego stopnia, że zatrudnianie profesjonalnych testerów stało się w 
wielu projektach obowiązkowe. Budowanie wadliwego oprogramowania 
kosztuje dziś zbyt wiele.

Nie wszystkie przedsiębiorstwa osiągnęły już ten poziom dojrzałości. Wielu 
producentów gier komputerowych i innych niewielkich programów nadal 
hołduje zasadom dość swobodnego podejścia do procesu wytwórczego – 
zwykle poprzestając na metodzie skokowej albo prób i błędów. Jednak coraz 
więcej oprogramowania wytwarza się zdyscyplinowanymi metodami, gdzie 
specjaliści od testowania i testerzy są naturalną częścią zespołu 
projektowego.

1 Realia amerykańskie. W Europie zachodniej takich ogłoszeń jest mniej, w Polsce jeszcze mniej. 
Kiedy już są, względnie rzadko poszukuje się “specjalisty od testowania”, częściej “specjalisty od testu 
i integracji” lub “łowcy problemów”. Niemniej, tendencja wzrostowa jest wyraźnia wszędzie.
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Dla osób zajmujących się testowaniem to dobra wiadomość. Testownie 
może już być drogą kariery – specjalizacją wymagająca umiejętności i 
dyscypliny, pozwalającą na wspinaczkę po szczeblach kariery2.

Terminologia i definicje w testowaniu oprogramowania

Niniejszy rozdział zamyka pierwszą część książki listą paru podstawowych 
terminów i definicji. Terminologia dotyczy podstawowych pojęć w 
dziedzinie wytwarzania i testowania oprogramowania. Wiele z nich jest 
często używa się błędnie, dlatego zostały tutaj połączone w pary, aby 
ułatwić ich prawidłowe zrozumienie.

Precyzja a trafność

Tester powinien właściwie rozumieć różnicę między precyzją a trafnością. 
Weźmy dla przykładu pod rozwagę testowanie kalkulatora. Czy odpowiedzi 
podane przez kalkulator powinny być precyzyjne (np. z dużą ilością miejsc 
po przecinku), czy trafne (w pobliżu prawidłowej wartośći)? Czy też jedno i 
drugie? Jeśli harmonogram projektu wymusza podjęcie ryzykownej decyzji, 
czy wybrać raczej trafność, czy precyzję?

Jeśli testuje się grę, taką jak symulator lotu albo gry w piłkę nożną, czy 
powinno się testować raczej trafność, czy precyzję?

Rysunek 3.4 ilustruje graficznie różnicę między tymi dwoma pojęciami. W 
strzelaniu do celu chodzi o to, by trafić w sam środek tarczy. Strzały na 
lewym górnym rysunku nie są ani precyzyjne, ani trafne (celne). Są z dala 
jeden od drugiego i z dala od środka tarczy.

Tarcza na górze po prawej stronie pokazuje strzały umieszczone 
precyzyjnie, ale nietrafnie (niecelnie). Są blisko siebie, ale z dala od środka 
tarczy – nawet nie trafiły w tarczę. 

2 O ileż częściej jednak na stanowiskach kierowniczych nadal spotyka się programistów lub 
inżynierów, którzy przekroczyli próg swojej niekompetencji, niż specjalistów od testowania, których 
umiejętność krytycznego myślenia i podejmowania decyzji w sytuacji ryzyka doczekała się uznania 
zarządu firmy…
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Rysunek 3.4 Rozkład strzałów w tarczy ilustruje różnićę między precyzją a 
trafnością (celnością)

Tarcza po lewej na dole jest przykładem celności, ale słabej precyzji. Strzały 
są blisko środka, więc dość celne, ale z dala jeden od drugiego, więc niezbyt 
precyzyjne.

Tarcza na dole po prawej stronie to połaczenie celności (trafności) i 
dokładności (precyzji). Strzały są blisko siebie, w centrum tarczy.

Czy od programu należy wymagać precyzji, czy też trafności, zleży od jego 
funkcji. Kalkulator powinien być zapewne i trafny, i precyzyjny. Można 
jednak wymagać, by odpowiedzi kalkulatora były precyzyjne tylko do 
piątego miejsca po przecinku – potem już nie. O ile testerzy znaja to 
ograniczenie, mogą dopasować do niego swoje testy.

Weryfikacja i walidacja

Nazwy weryfikacja i walidacja często stosowane są zamiennie, ale mają 
naprawdę odmienne znaczenia. Ta różnica jest ważna w testowaniu 
oprogramowania.

Weryfikacja to potwierdzenie że coś – oprogramowanie – spełnia wymogi 
swojej specyfikacji. Walidacja to potwierdzenie, że oprogramowanie spełnia 
wymagania użytkownika. Jedno i drugie może wydawać się bardzo 
podobne, ale przykład z teleskopem Hubble`a pomoże zilustrować różnicę.

W kwietniu 1990 roku, teleskop Hubble`a został umieszczony na orbicie 
okołoziemskiej. Jest to teleskop zwierciadlany, czyli używa wielkeigo, 
wklęsłego lustra zamist soczewki. Zbudowanie teleskopu było olbrzymim 
przedsięwzięciem, wymagającym wielkiej precyzji i trafności. Testowanie 
teleskopu było bardzo trudne, bo skonstruowano go do użytku w przestrzeni 
kosmicznej i na Ziemi nie dało się go nawet ustawić. Dlatego jedynym 
sposobem testowania były staranne pomiary i porównanie ich wyników ze 
specyfikacjami. Po zakończeniu tych testów ogłoszono, że teleskop był 
gotów do wysłania na orbitę.

Niestety, wkrótce po rozpoczęciu działania teleskopu okazało się, że obrazy 
które produkował były nieostre. Dochodzenie odkryło, że zwierciadło było 
źle wykonane. Wprawdzie wykonanie było zgodne ze specyfikacją, ale 
specyfikacja była błędna. Testowanie potwierdziło, że wykonanie spełniało 
wymagania specyfikacji – weryfikacja – ale nie potwierdziło że spełnia 
wymogi pierwotnych wymagań – walidacja.

W 1993 roku misja promu kosmicznego skorygowała błędne zwierciadło 
instalując soczewkę korekcyjną, poprawiającą ostrość.
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Chociaż opisany przykład nie dotyczy produkcji oprogramowania, pojęcia 
weryfikcaji i walidacji są w niej kluczowe. Nigdy nie można zakładać. że 
specyfikacja na pewno jest poprawna. Jeśli zweryfikować specyfikację i 
dodatkowo poddać walidacji końcowy produkt, uniknie się takich 
problemów, jakie dotknęły konstruktorów teleskopu Hubble`a.

Jakość i niezawodność

Jakość defniowana jest niekiedy jako „stopień doskonałości”. Jeśli 
oprogramowanie jest wysokiej jakości, zaspokoi potrzeby klienta. Klient 
odniesie wrażenie, że dany produkt zaspokaja jego potrzeby, w dodatku 
lepiej niż produkty konkurencyjne.

Testerzy oprogramowania często popełniają błąd utożsamiając jakość i 
niezawodność. Mają poczucie, że testując program aż stanie się stabilny i 
niezawodny, przyczyniają się do stworzenia produktu wysokiej jakości. 
Niestety, nie zawsze jest to prawdą. Niezawodność to tylko jeden z 
aspektów jakości1.

Wyobrażenie użytkownika, czym jest jakość, składa się z całego szeregu 
cech: możliwość egzekwowania programu na starym modelu PC, 
dostępność obsługi telefonicznej u dostawcy, a nawet kolor opakowania. 
Niezawodność i to, co program robi z danymi są zwykle ważne, ale nie 
zawsze.

Aby upewnić się, że program jest wysokiej jakości i niezawodny, tester musi 
przeprowadzać weryfikacje i walidację przez cały okres wytwarzania 
produktu.

Test i zapewnienie jakości (QA)

Ostatnia para definicji to testowanie i zapewnienie jakości (często skracane 
jako QA). Oba te tych określenia są często używane wobec zespołu 
projektowego albo wobec procesu weryfikacji i walidacji oprogramowania. 
W rozdziale 20-ym „Zapewnienie jakości oprogramowania” ta dziedzina jest 
opisana dokładniej; na razie porównajmy dwie definicje:

67. Celem testu oprogramowania jest znajdowanie 
błędów jak najwcześniej i zapewnienie, żeby 
zostały naprawione.

68. Celem zapewnienia jakości jest stworzenie i 
wdrożenie standardów i metod w celu 
udoskonalenia procesu wytwarzania i 
zapobieżenia powstawaniu błędów.

1 Używa się też określenia “atrybuty jakości”. Oprócz funkcjonalności i niezawodności do atrybutów 
jakości zalicza się wydajność, użyteczność, łatwość testowania, konfigurowalność, łatwość 
konserwacji i wiele innych (przyp. tłumacza).

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza-Jarociński



Ron Patton „Test oprogramowania” Część I, strona 44 (44)

Rzecz jasna, te dziedziny nakładają się na siebie. Testerzy często wykonują 
niektóre z zadań specjalisty od zapewnienie jakości, który z kolei często 
wykonuje trochę testowania. Obie te role są blisko ze sobą związane. Ważne 
jest wiedzieć co do kogo należy i zakomunikować to reszcie zespołu. 
Zamieszanie i nieporozumienia w zespole dotyczące odpowiedzialności za 
test spowodowały już wiele kosztownych niepowodzeń.

Podsumowanie

Kiełbasa, prawa i oprogramowanie – oglądanie jak powstają może być 
trochę obrzydliwe. Miejmy nadzieję, że wstępne rozdziały nikogo jednak nie 
odstraszyły.

Wielu testerów trafia do projektów nie rozumiejąc, co się dookoła nich 
właściwie dzieje, jak podejmowane są decyzje, według jakich procedur 
powinni działać. W takich warunkach nie da się działać skutecznie. Mając 
do dyspozycji podane dotąd informacje na temat testowania i procesu 
wytwarzania, otrzymuje się już na starcie przewagę. Nawet jeśli ktoś po raz 
pierwszy zajmie się testowaniem, będzie od razu rozumiał swoją rolę, a 
przynajmniej wiedział, jakie pytania zadać, zeby zrozumieć swoją funkcję w 
obrazie całości.

Odtąd wszystkie zagadnienie dotyczące procesu wytwarzania będą odłożone 
na bok, a w następnym rozdziale czytelnik zapozna się z podstwaowymi 
technikami testowania oprogramowania.

Pytania

Pytania są po to, aby lepiej zrozumieć przeczytany materiał. W Dodatku „A” 
Odpowiedzi na pytania kontrolne, znajdują się rozwiązania, które warto 
przeczytać – ale nie ściągać!

1.Pamiętając, że programu nie da się przetestować w całości, co należy 
wziąć pod uwagę podejmując decyzję czy można już zaprzestać 
testowania?

2.Uruchom Kalkulator w Windowsach. Napisz 5,000-5= (przecinek jest 
istotny). Przyjrzyj się wynikowi. Czy jest to błąd? Dlaczego?

3.Przy teście gry, np. symulatora lotu albo symulatora ruchu miejskiego, co 
należy przetestować w pierwszym rzędzie – trafność czy precyzję?

4.Czy możne istnieć produkt informatyczny wysokiej jakości, ale o niskiej 
niezawodności? Jaki można podać przykład?

5.Czemu programów nie da się przetestować całkowicie?

6.Jeśli testując program w poniedziałek znajduje się błąd co godzinę, jak 
często należy oczekiwać błędów we wtorek?
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Część IIPodstawy testowania

Jeśli szuka się tylko jednej rzeczy, to tylko tę rzecz można znaleźć.

Stare powiedzenie poszukiwaczy złota

Najciekawsze, co można usłyszeć w nauce, co zwiastuje najwięcej odkryć, to 
nie okrzyk „Eureka!”, lecz „To dziwne…”

Isaac Asimov, autor książek naukowych i fantastyczno-naukowych

W TEJ CZĘŚCI
Badanie specyfikacji
Test z klapkami na oczach
Badanie kodu
Testowanie pod rentgenem
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Rozdział 4 Badanie specyfikacji

W TYM ROZDZIALE
Jak zacząć
Ogólny przegląd specyfikacji
Techniki testowania specyfikacji

W tym rozdziale wreszcie zaczniemy uprawiać prawdziwe testowanie – ale 
może nie tak, jak niektórzy się spodziewają. Nie będzie się insatalować ani 
puszczać żadnych programów, nie będzie się walić w klawiaturę z nadzieją 
na wywołanie awarii. W tym rozdziale nauczymy się testowania specyfikacji 
tak, by móc znajdować błędy zanim jeszcze wejdą do programu.

Nie wszyscy testerzy mają kiedykolwiek przywilej testowania specyfikacji 
produktu. Czasami przychodzi się do projektu w połowie drogi, kiedy 
specyfikacja jest już napisana i zaczęto pisanie kodu. Nawet wtedy można 
jeszcze zastosować opisane w tym rozdziale techniki do testowania 
ostatecznej wersji specyfikacji.

Kto ma szczęście znaleźć się w projekcie dostatecznie wcześnie i mieć 
dostęp do wstępnej wersji specyfikacji, będzie mieć okazję zastosować wiele 
opisanych w tym rozdziale technik. Znalezienie błędów w tak wczesnej 
fazie projektu może zaoszczędzić ogromną ilość czasu i pieniędzy.

Najważniejsze punkty tego rozdziału:

1. Co to są metody „czarnej skrzynki” i „szklanej 
skrzynki”

2. Różnice między testowaniem dynamicznym i 
statycznym

3. Jakie techniki są użyteczne do przeglądu 
specyfikacji produktu

4. Jakich typowych problemów warto szukać 
przystępując do szczegółowej inspekcji 
specyfikacji produktu

Od czego zacząć

Przypomnijmy sobie cztery modele procesu wytwarzania opisane w 
rozdziale 2-im: skokowy, prób i błędów, kaskadowy i spiralny. W każdym 
modelu oprócz skokowego, zespół projektowy przygotowuje specyfikację 
produktu, zwaną niekiedy specyfikacją wymagań, aby zdefiniować co ma 
być zrobione.
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Najczęściej specyfikacja produktu to dokument, opisujący przy pomocy 
słów i ilustracji projektowany produkt1. Fragment specyfikacji Kalkulatora 
w Windowsach mógłby wyglądać tak:

Pozycja menu Edytuj będzie mieć dwie funkcje: Skopiuj i Wklej. 
Można je wybierać jedną z trzech metod: wskazując i klikając myszą, 
używając klawiszy dostępu (Alt-C dla funkcji Kopiuj, Alt-P dla funkcji 
Wklej), lub posługując się standardowym skrótem Windowsów Ctrl-C 
dla kopiowania i Ctrl-V dla wklejania.

Funkcja Kopiuj skopiuje bieżącą wartość z okna tekstowego do 
Schowka Windowsów. Funkcja Wklej wklei zawartość Schowka do 
numerycznego okna tekstowego.

Rysunek 4.1 Stadardowy kalkulator Windowsów z rozwijanym menu Edytuj.

Jak widać, opis zaledwie dwóch pozycji rozwijanego menu wymagał sporej 
ilości słów. Szczegółowa specyfikacja całej aplikacji może mieć wieleset 
stron.

Może wydawać się przesadą sporządzanie tak drobiazgowego opisu dla tak 
prostego programu. Czemu nie pozwolić po prostu programiście zrobić 
kalkulator po swojemu? Kłopot w tym, że nie wiedziałoby się wtedy 
dokładnie, co się w końcu otrzyma. Wyobrażenia programisty jak kalkulator 
ma wyglądać, jakie ma mieć funkcje i jak użytkownik będzie się nim 
posługiwać mogą różnić się gruntownie od oczekiwań zleceniodawcy. 
Jedynym sposobem zagwarantowania, że produkt końcowy będzie taki, 
jakiego oczekuje użytkownik – co pozwoli także porządnie zaplanować 
tesotwanie – jest opisanie produktu w specyfikacji wymagań.

Dodatkową zaletą pisanej specyfikacji – i podstawą tego rozdziału – jest to, 
że tester otrzymuje do dyspozycji dodatkowy przedmiot testowania. Testując 
specyfikację można czasem wykryć błędy jeszcze zanim zostanie napisana 
pierwsza linijka kodu.

1 Istnieją też rozmaite metody opisu specyfikacji wymagań w formalnych językach przypominających 
język programowania wysokiego rzędu (przyp. tłumacza).
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Metody „czarnej skrzynki” i metody „szklanej skrzynki”

Testerzy dzielą techniki testowania na dwie duże grupy, znane jako test 
„czarnej skrzynki” i test „szklanej skrzynki”1. Rysunek 4.2 pokazuje różnice 
między tymi dwoma podejściami. W testowaniu metodami czarnej skrzynki, 
tester wie jedynie, co oprogramowanie ma zrobić – nie zagląda do „wnętrza 
skrzynki” żeby zobaczyć jak to działa. Kiedy wprowadzi się pewne dane 
wejściowe, otrzyma się pewne dane wyjściowe. Nie wiadomo czemu tak 
jest, tyle tylko, że tak jest.

Wróćmy do przykładu kalkulatora z rysunku 4.1 Jeśli napisać 3.14159 i 
nacisnąć klawisz „sqrt” (pierwiastek drugiego stopnia), otrzyma się wynik 
1.7724531022341. Przy technikach czarnej skrzynki nie bierze się pod 
uwagę jak działał program aby wyliczyć pierwiastek kwadratowy z pi – po 
prostu to wykonał. Tester oprogramowania może zweryfikować otrzymany 
wynik na innym, już sprawdzonym kalkulatorze i skontrolować, czy 
Kalkulator Windows działa poprawnie.

Rysunek 4.2 Stosując techniki czarnej skrzynki, tester nie zna szczegółów 
działania programu, który testuje.

Testując technikami szklanej skrzynki, tester ma dostęp do kodu programu i 
analizuje go w poszukiwaniu wskazówek, które pomogą w testowaniu. Na 
podstawie tej analizy, tester może określić, jakie liczby mogą z większym 
prawdopodobieństwem spowodować zły wynik i dostosowuje do tego swoje 
testowanie.

Z metodami szkalnej skrzynki wiąże się ryzyko stronniczości – zbyt 
dokładne poznanie kodu może spowodować, że dostosuje się – nawet 
podświadomie - zadania testowe do kodu tak, by nie spowodowały awarii.

Testowanie statyczne i dynamiczne

1 “Black-box” i “glass-box”; w oryginale autor posługuje się terminem biała skrzynka (“white-box”), 
określeniem również popularnym, ale mylącym w porównaniu z nazwą “szklana skrzynka” (przyp. 
tłumacza).
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Kolejne dwa terminy opisujące sposób testowania oprogramowania to 
testowanie statyczne i testowanie dynamiczne. Testowanie statyczne dotyczy 
czegoś, co nie jest wykonywane – np. kodu lub specyfikacji 
weryfikowanych przy pomocy analizy lub inpspekcji. Testowanie 
dynamiczne jest tym, co powszechnie uważane jest za testowanie – 
wykonywaniem i używaniem programu.

Najlepszą analogią dla tych określeń są czynności wykonywane przy 
sprawdzaniu używanego samochodu. Kopanie w opony, sprawdzanie 
lakieru, zaglądanie pod maskę – to statyczne techniki  testowania. Włączenie 
silnika, słuchanie jego pracy i jazda próbna – to dynamiczne techniki 
testowania.

Test specyfikacji: statyczny test metodą czarnej skrzynki

Testowanie specyfikacji jest statycznym testowaniem metodą czarnej 
skrzynki1. Specyfikacja jest dokumentem, nie programem do wykonywania, 
więc uważa się ją za statyczną. Specyfikacja została zbudowana w oparciu o 
dane z wielu różnych źródeł: badań nad użytecznością, badań preferencji 
klientów, danych z marketingu. Nie trzeba dokładnie wiedzieć, w jaki 
sposób wszystkie dane zostały zgromadzone – wystarczy, że zostały spisane 
w postaci specyfikacji wymagań. Ten dokument można wziąć do ręki, 
dokonać na nim testowania statycznymi metodami czarnej skrzynki, i 
uważnie szukać w nim błędów.

Wcześniej widzieliśmy przykład specyfikacji produktu dla Kalkulatora 
Windowsów. W tym przykładzie posłużono się standardowym pisemnym 
dokumentem z ilustracją, aby opisać działanie projektowanego 
oprogramowania. To najpowszechniejsza metoda pisania specyfikacji, ale 
istnieje wiele różnorodnych wariantów. Zespół projektowy może woleć 
diagramy niż opisy słowne, albo może posłużyć się samodokumentującym 
się językiem programowania, jak np. Ada2. Techniki opisane w tym 
rozdziale można stosować niezależnie od formy dokumentacji. Trzeba je 
będzie dostosować do formatu specyfikacji, ale istota rzeczy pozostanie bez 
zmiany.

1 Zwykle podział na techniki czarnej i szklanej skrzynki stosuje się wyłącznie wobec testowania 
dynamicznego (przyp. tłumacza). 

2 “Samodokumentujące się” języki programowania to fikcja, niezdolna naprawdę zastąpić 
dokumentacji systemu (przyp. tłumacza).
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Co robic jeśli projekt nie ma specyfikacji? Zespół może się przecież 
posługiwać modelem skokowym lub metodą prób i błędów. Dla testera to 
trudna sytuacja. Celem jest jak najwcześniejsze znalezienie błędów – 
najlepiej zanim jeszcze powstanie kod - ale jeśli nie istnieje specyfikacja, 
wydaje się to niemożlie. Chociaż jednak nie istnieje pisemna specyfikacja, 
ktoś – programista, kierownik projektu albo sprzedawca - wie, co się usiłuje 
zbudować. Można się nimi posłużyc jak chodzącą, mówiącą specyfikacją i 
zastosować do tej „specyfikacji w głowie” te same techniki testowania co 
wobec specyfikacji spisanej na papierze1. Można posunąć się nawet jeszcze 
dalej, nagrywając zgromadzoną informację i rozpowszechniając ją w celu 
poddania inspekcji. Można wtedy poinformowć zespół projektowy: „Oto na 
czym zamierzać oprzeć mój plan testów i wobec czego będę kierował 
raporty błędów.” Będziemy zaskoczeni, jak wiele szczegółów zostanie po tej 
deklaracji pośpiesznie uzupełnionych.

Specyfikację można testować statycznymi metodami czarnej skrzynki 
niezależnie od formatu specyfikacji. Może to być dokument pisany albo 
graficzny, albo mieszany. Nawet niezapisaną specyfikację można testowć, 
wypytując ludzi projektujących i piszących oprogramowanie.

Ogólny przegląd specyfikacji

Niełątwo jest zdefiniować produkt informatyczny. Specyfikacja boryka się z 
wieloma niewiadomymi, oparta jest na zmieniających się danych i usiłuje 
połączyć je w dokument opisujący nowy produkt. Ten proces nie jest ścisłą 
nauką i narażony jest na trudności.

Pierwszym krokiem testowania specyfikacji nie jest szukanie konkretnych 
błędów. Pierwszym krokiem jest spojrzeć na specyfikację z góry, z lotu 
ptaka niejako. Sprawdza się, czy w dokumencie nie ma dużych, 
zasadniczych problemów i przeoczeń. Można to określać bardziej jako pracę 
badawczą niż jako testowanie, ale celem tego badania jest lepsze 
zrozumienie, co oprogramowanie właściwie ma robić. Rozumiejąc lepiej 
ukryte za specyfikacją rozmaite „jak” i „czemu”, będzie o wiele łatwiej 
dokonać szczegółowej analizy później.

Wejście w skórę klienta2

Otrzymawszy pierwszy raz do ręki specyfikację produktu, najlepiej jeśli 
tester spróbuje się wcielić w klienta/użytkownika. Należy zbadać kim jest 
klient. Rozmowy z pracownikami działu marketingu i sprzedawcami mogą 

1 Tego typu metody są częścią bardzo popularnego ostatnio podejścia zwanego “testowaniem 
eksploracyjnym” (exploratory testing), którego najbardziej znanym propagatorem jest James Bach 
(przyp. tłumacza).

2 Chodzi tu więc o walidację specyfikacji wymagań. Jest to testowanie, które jest częścią dziedziny 
zwanej często inżynierią wymagań; autor nie posługuje się tą nazwą (przyp. tłumacza). 
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niejedno ujawnić. Jeśli ma się do czynienia z produktem do użytku 
wewnętrznego, można znaleźć użytkowników i porozmawiać z nimi.1 

Jest ważne, aby dobrze rozumieć oczekiwania klienta. Pamiętajmy definicję 
jakości, która określa jakość jako „stopień spełnienia potrzeb klienta”. Tester 
musi rozumieć te potrzeby, aby móc przetestować, czy oprogramowanie je 
spełnia. Nie oznacza to, że musi się być ekspertem w dziedzinie, gdzie 
będzie działać oprogramowanie: być specjalistą od techniki nuklearnej 
testując progamy dla elektrowni atomowej albo zawodowym pilotem 
testując symulator lotów. Jednak pewna orientacja w dziedzienie działania 
oprogramowania jest ogromnie przydatna.

Przede wszstkim jednak nie należy niczego robić pochopnych założeń. Jeśli 
czyta się część specyfikacji której się nie rozumie, nie należy zakładać że 
jest poprawna. W końcu przecież trzeba będzie na jej podstawie 
skonstruować swoje testy dynammiczne, więc jakoś trzeba ją będzie 
zrozumieć. Teraz jest na to najlepszy moment. Jeśli przy okazji znajdzie się 
błędy w specyfikacji, tym lepiej. 

Zbadanie istniejące standardów i zbiorów reguł

W czasach przed powstaniem Windowsów i Macinotsha, prawie każdy 
produkt informatyczny miał inny interfejs użytkownika. Posługiwano się 
różnymi kolorami, strukturami menu, nieograniczoną ilością sposobów 
otwierania plików, tysiącami tajemniczych poleceń dla wykonania tego 
samego zadania. Przejście z jednego programu na drugi wymagało często 
ponownego przeszkolenia użytkownika.

Na szczęście nastąpiła znaczna standaryzacja oprogramownaia i sprzętu2. 
Dokonano także wielu badań nad tym, jak ludzie używają komputerów. 
Dzięki temu większość obecnych produktów jest względnie jednolitych jeśli 
chodzi o interfejs użytkownika i sposób posługiwania się nimi, i zostały 
zaprojektowane zgodznie z zasadami enrgonomii. Można się spierać, że 
daleko im jeszcze do doskonałości i że istnieją jeszcze lepsze metody, 
jednak wydajność poprawiła się ogromnie dzięki tej standaryzacji.

Rozdział 11 „Testowanie użyteczności”, zajmie się tymi zagadnieniami 
dokladniej. Na razie wystarczy pamiętać, że testując specyfikację produktu 
należy wiedzieć, jakie standardy i zbiory zasad powinna spełniać.

1 Ta czynność nazywa się często gromadzeniem wymagań. U autora tester wykonuje czynności, które 
w zasadzie powinny być wykonane przrz zespół piszący specyfikację, nie przez testerów. Jednak w 
rzeczywistości w takiej czy innej formie przychodzi je wykonywać w ramach przygotowań do 
testowania (przyp. tłumacza).

2 Autor ma na myśli głównie interfejs użytkowanika i głównie w świecie Windowsów. Czy podobne 
zjawiska obserwujemy w dziedzinie systemów wbudowanych i innych standardów, pozostaje 
czytelnikowi ocenić samemu (przyp. tłumacza).
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Różnica między standardem a zbiorem zasad dotyczy głównie stopnia. 
Standard jest bardziej jednoznaczny niż zbiór zasad i należy go ściśle 
przestrzegać. Zasady – np. branżowe czy wewnętrzne w danym 
przedsiębiorstwie – powinny ale nie muszą koniecznie być dokładnie 
przestrzegane.

Istnieje wiele przykładów standardów i zbiorów zasad, które należy barać 
pod uwagę. Poniższa lista nie jest ostateczna. Należy na własną rękę zbadać, 
co dotyczy specyfikacji, którą się testuje.

5. Terminologia i konwencje danego 
przedsiębiorstwa. Jeśli oprogramowanie jest 
robione specjalnie dla jednej firmy, należy 
przestrzegać konwencji i stosować nazewnictwo 
używane przez jej pracowników.

6. Wymagania branżowe. Branże medyczna, 
farmaceutyczna, przemysłowe i finansowe mają 
bardzo dokładne standardy branżowe, które 
oprogramowanie musi spełniać1.

7. Standardy państwowe. Instytucje państwowe, 
zwłaszcza wojskowe, mają zwykle własne 
standardy.

8. Graficzny interfejs użytkowanika (GUI). 
Oprogramowanie pracujące pod systemem 
Microsoft Windows lub Apple Macinotsh 
powinno spełniać dostępne, opublikowane 
standardy dotyczące konstrukcji i sposobu 
dzialania interfejsu.

9. Stadardzy sprzętowe i sieciowe. 
Oprogramowanie współpracujące bezpośrenio 
ze sprzętem komputerowym musi spełniać jego 
standardy.

Tester nie powinien musieć samemu definiować, jakie standardy stosują się 
się do danego oprogramowania. To jest zadaniem kierownika projektu czy 
też osoby, która pisze specyfikację. Tester powinien jednak przeprowadzić 
własne badania, czy rzeczywiście stosowane są właściwe standardy i czy 
żaden nie zostal przeoczony2. Powinno się też znać te standardy i móc 
przetestować, czy samo oprogramowanie je spełnia. Powinno się trakowanć 
obowiązujące standardy jak część specyfikacji, wobec której wykonuje się 
test.

1 Mają też zwykle szczegółowe wymagania dotyczące metod kontroli jakości i testu (np. przemysł 
lotniczy, produkcja sprzętu medycznego, kolejnictwo) – przyp. tłumacza.

2 To ryzykowna zasada jeśli stosowanć ją bezkrytycznie – zespół testuący, obciążony 
odpowiedzialnością za weryfikację specyfikacji wymagań, może już nie mieć czasu na planowanie, 
organizację i wykonanie “właściwych” testów oprogramowania (przyp. tłumacza).
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Przegląd i przetestownie innego podobnego oprogramowania

Jednym z najlepszych sposobów, żeby zrozumieć czym ma być dany 
produkt, jest zapoznanie się z innymi, podobnymi programami. Może to być 
produkt konkurencji albo inny, podobny do tego który wytwarza dany 
projekt. Prawdopodobnie kierownik projektu albo zespół zajmujący się 
konstruowaniem specyfikacji wymagań już to zrobił, więc nie powinno być 
trudno zidnetyfikować i znaleźć taki program. Nie będzie on dokładną kopią 
budowanego programu (przecież projekt robi coś nowego), ale pozwoli być 
może zorientować się w stosownycm podejściu i możliwych technikach 
testowania. Mogą się też ujawnić problemy, których dotąd nie wzięto pod 
uwagę. 

Badając podobne oprogramowanie, warto pamiętać o następujących 
rzeczach:

10. Wielkość. Czy produkt który będzie się 
testować jest wiekszy czy mniejszy i czy 
wpłynie to znacząco na sposoby testowania?

11. Złożoność. Czy produkt który będzie się 
testować jest bardziej czy mniej złożony i czy 
wpłynie to na testowanie?

12. Łatwość testowania. Czy będzie się mieć do 
dyspozycji środki, czas i wiedzę konieczne do 
przetestowania podobnego produktu?

13. Jakość/niezawodność. Czy badany produkt ma 
podobną jakość i niezawodność do 
projektowanego?

Nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego doświadczenia, więc jeśli 
tylko da się zdobyć podobne oprogramowanie, warto poświęcić mu sporo 
czasu. Zdobędzie się w ten sposób doświadczenie, przydatne przy dalszym, 
szczegółowym testowaniu specyfikacji.

Techniki szczegółowego testowania specyfikacji

Uporawszy się z ogólnym przeglądem specyfikacji, rozumie się lepiej 
produkt i wymagania, które wpływają na jego konstrukcję. Ta wiedza ulatwi 
testowanie specyfikacji na bardziej szczegółowym poziomie. Pozostała 
część rozdziału opisuje jak to zrobić1. 

Kontrolna lista atrybutów specyfikacji

1 Użyte tutaj listy kontrolne zostaly zaadaptowane ze stron 294-295 oraz 303-308 książki “Handbook 
of Walkthroughs, Inspections and Techncal Reviews”, 3-cie wydanie, © 1990, 1982, D.P. Freedmana i 
G.M. Weinberga. Użyte za zgodą Dorset House of Publishing (www.dorsethouse.com). Prawa 
autorskie zastrzeżone (przyp. autora).
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Dobra, przemyślana i staranna specyfikacja produktu, spełnia osiem 
ważnych wymagań:

14. Kompletna. Czy czegoś brakuje? Czy jest 
dokładna? Czy zawiera wszystko, czego 
potrzeba?

15. Trafna. Czy proponowane rozwiązanie jest 
prawidłowe? Czy cel jest właściwie 
zdefiniowany? Czy są jakieś błędy?

16. Dokładna, jednoznaczna, przejrzysta. Czy 
opis jest ścisły i nie jest mętny? Czy możliwa 
jest jednoznaczna interpretacja? Czy jest łatwy 
do zrozumienia?

17. Spójna. Czy opisy cech i funkcji nie są 
niezgodne i innymi albo sprzeczne 
wewnętrznie?

18. Istotna. Czy dany opis jest konieczny, czy 
można go opuścić? Czy dana funkcja daje się 
wyprowadzić z potrzeb klienta?

19. Wykonalna. Czy funkcję da się zrealizować 
przy pomocy dostępnego personelu, narzędzi i 
środków w ramach dostępnego budżetu i 
harmonogramu?

20. Wolna od szczegółów realizacji. Czy 
specyfikacja poprzestaje na zdefiniowaniu 
produktu i nie usiłuje określić konstrukcji, 
architektury i kodu oprogramowania?

21. Dająca się przetestować. Czy daną funkcję 
będzie można przetestować? Czy podana 
informacja jest dostateczna, aby tester mógł na 
jej podstawie określić poprawność jej działania?

Testując specyfikację, należy wziąć pod uwagę każde z powyższych 
wymagań i zadać sobie samemu pytanie, czy tekst i rysunki specyfikacji 
spełniają je. Jeśli nie, mamy do czynienia z błędem, na który należy coś 
zaradzić.

Kontrolna lista terminologii
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Uzupełnieniem listy wymagań z poprzedniego podrozdziału jest lista słów, 
na które warto zwrócić szczególną uwagę w czasie czytania specyfikacji. 
Słowa, których brzmienie sugeruje, że mówią o czymś nie do końca 
przemyślanym, często są sygnałem istnienia błędów specyfikacji, 
podpadających pod omówioną listę wymagań. Należy ich szukać w czasie 
czytania i starannie przeanalizować ich kontekst. Specyfikacja albo zawiera 
precyzyjniejsze wyjaśnienie funkcji, albo poprzestaje na niejednoznaczym 
określeniu – wówczas mamy do czynienia z błędem specyfikacji, którego 
szukaliśmy.

22. Zawsze, każdy, wszystkie, żaden, nigdy. 
Natknąwszy się na takie słowa, oznaczające 
jednoznaczną pewność, warto sprawdzić, czy 
rzeczywiście opisane przez nie reguła jest 
jednoznaczna i pewna. Dobrą metodą takiego 
sprawdzianu jest próba znalezienia przypadków 
szczególnych, kiedy takie reguły być może nie 
obowiązują.

23. Niewątpliwie, dlatego, jasne, oczywiste, 
niewątpliwe. Te słowa usiłują przekonać 
czytelnika, żeby coś zaakceptował jako 
oczywiste. Nie dajmy się złapać w tę pułapkę.

24. Niektóre, czasami, często, zwykle, normalnie, 
najczęsciej, większość, głównie. Te słowa są 
zbyt niejednoznaczne. Nie da się przetestować 
funkcji, która działa „czasami”.

25. Itd., i tak dalej, i temu podobne, takie jak. 
Wyliczenia zakończone takimi zwrotami nie 
dają się przetestwoać. Wyliczenia muszą być 
kompletne albo wyjaśnione tak, żeby nie było 
wątpliwości w jaki sposób dany ciąg powstaje i 
co powinno nastąpić na liście w dalszej 
kolejności.

26. Dobry, szybki, tani, wydajny, mały, stabilny. 
To są określenia nie dające się wyrazić 
liczbowo, więc nie dające się przetestować. Jeśli 
pojawiły się w specyfikacji, muszą być 
dodatkowo wyjaśnione, żeby było dokładnie 
wiadomo co właściwie oznaczają.

27. Opracować, przetworzyć, odrzucić, pominąć, 
wyeliminować. Za tymi określeniami może kryć 
się skomplikowana funkcja, która powinna być 
wyspecyfikowana bardziej szczegółowo.
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28. Jeśli… To (ale pominięte W przeciwnym 
razie)1. Warto poszukiwać zdań zawierających 
wyrażenia „Jeśli… To”, ale pozbawione 
zamykającego „W przeciwnym razie”. Wtedy 
trzeba postawić sobie pytanie, co ma się stać, 
jeśli „w przeciwnym razie” się spełni.

Podsumowanie

Po przeczytaniu tego rozdziału można dojść do wniosku, że tesowanie 
specyfikacji to proces bardzo subiektywny. Przegląd ogólny eliminuje 
przeoczenia i braki, przegląd szczegółowy pozwala stwierdzić, czy 
właściwie zdefiniowane zostały wszystkie szczegóły. Jednak te techniki nie 
stanowią dokładnego procesu, który można realizować krok po kroku – z 
dwóch przyczyn:

29. Niniejsza książka jest podręcznikiem dla 
początkujących, którego celem jest szybkie 
podniesienie umiejętnośći zawodowych 
testerów. Na to właśnie pozwala 
zaprezentowany materiał – choć nie opisuje 
technik szczegółowych, pozwala jednak na 
całkiem solidne przetestowanie każdego rodzaju 
pisemnej specyfikacji.

30. Specyfikacje mają bardzo różnorodną formę. 
Metody opisane w tym rozdziale pozwolą 
przestestować specyfikację niezależnie od tego, 
czy znajduje się ona wyłącznie w czyjejś głowie, 
czy opisana jest w formie wykresów i 
diagramów, czy zdaniami, które trzeba 
przeanalizować. 

Dla osób zainteresowanych bardziej szczegółowym opisem technik 
dokonywania przeglądów specyfikacji2, warto zapoznać się z pracami 
Michaela Fagana. Pracując w IBM-ie, Fagan był pionierem szczegółowego i 
metodycznego podejścia zwanego inspekcjami oprogramowania. Te metody 
są dziś stosowane przez wiele przedsiębiorstw3, zwłaszcza wytwarzających 
oprogramowanie krytyczne dla bezpieczeństwa, w celu dokonywania 
przeglądu specyfikacji i kodu źródłowego. Więcej informacji na ten temat 
można znalęźć na stronie www.mfagan.com.

Pytania

1 Np. w języku “C” będzie to “If – then”, ale bez kaluzuli “else” (przyp. tłumacza).

2 Metodyka Fagana nadaje się do w ogóle wszelkich inspekcji, nie tylko specyfikacji i nie tylko 
pisemnej dokumentacji (przyp. tłumacza).

3 Istnieje wiele nowocześniejszych metodyk inspekcji – opisy niektórych z nich można znaleźć z liście 
literatury na końcu książki (przyp. tłumacza).

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza



Ron Patton „Test oprogramowania” Część II strona 13 (86)

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi do 
pytań” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1. Czy można dokonać testu specyfikacji metodą 
„szklanej skrzynki”?

2. Podaj kilka przykładów standardów albo reguł 
dla oprogramowania pod Winowsami albo dla 
Macintosha.

3. Wyjaśnij, jaki błąd znajduje się w powniższym 
zdaniu ze specyfikacji wymagań: Wybranie 
przez użytkownika opcji „Upakuj dane” 
spowoduje że program zagęści listę danych do 
najmniejeszej możliwej objętości przy użyciu 
metody macierzy Hoffmana.

4. Wyjaśnij, czemu testera powinno zaniepokoić 
poniższe zdanie ze specyfikacji wymagań: 
Oprogramowanie pozwoli na 100 milionów 
jednoczesnych połączeń, chociaż zwykle nie 
będzie stosowanych więcej niż 1 milion 
połączeń.
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Rozdział 5 Test z klapkami na oczach

W TYM ROZDZIALE
Dynamiczne testowanie metodami czarnej skrzynki: 
testowanie z zawiązanymi oczami
Test „pozytywny” i test „negatywny”
Metoda klas równoważności
Testowanie danych
Testowanie zmian stanów
Inne techniki czarnej skrzynki

OK, bierzmy się do roboty! W tym rozdziale zapoznamy się z tym, co 
większość ludzi rozumie pod pojęciem „testowanie oprogramowania”. Czas 
splunąć w garści, zasiąść przed komputerem i zacząć szukać błędów.

Dla początkującego testera może to być pierwszym zadaniem. W czasie 
wywiadu z kandydatami na stanowisko testera, na pewno padnie pytanie, jak 
zabrać się za testowanie nowego programu albo nowej funkcji.

Łatwo jest ruszyć na oślep, zacząć bębnić w klawiaturę i mieć nadzieję, że 
uda się coś rozwalić. Takie podejście może zadziałać – przez jakiś czas. Jeśli 
program nie jest jeszcze gotowy, nietrudno mieć szczęście i szybko znaleźć 
kilka błędów. Niestety, te łatwe zdobycze szybko znikną i trzeba będzie 
podejść do zadania w sposób bardziej ustrukturalizoany i celowy, żeby nadal 
znajdować błędy i zostać testerem na wysokim poziomie.

W tym rozdziale opisane są najpowszechniejsze i najbardziej wydajne 
techniki testowania oprogramowania. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj 
programu się testuje – te same techniki będą skuteczne zarówno dla 
wykonanego na zamówienie firmy pakietu do prowadzenia rachunkowósci, 
jak i dla oprogramowania w automatyzacji przemysłowej, jak i dla 
przeznaczonej na masowy rynek gry komputerowej.

Nie trzeba być programistą aby posługiwać się tymi technikami. Nawiązują 
one wprawdzie do podstawowych pojęć programowania, ale nie trzeba 
samemu pisać kodu, aby je stosować. Dla niektórych z opisanych tu tecknik 
podane są pewne szczegóły dla wyjaśnienia, na czym polega ich 
skuteczność, ale przykłady kody źródłowego są krótkie i napisane w 
BASIC-u aby łatwo zilustrować o co chodzi. Ci czytelnicy, którzy są 
programistami i chcą poznać więcej technik dających się zastosować w 
testowaniu na niskim poziomie, znajdą – po przeczytaniu tego rozdziału – 
więcej tematów dla siebie w rozdziałach 6-ym „Analiza kodu” i 7-ym 
„Testowanie oprogramowania pod rentgenem”.

W tym rozdziale omówione są następujące tematy:
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31. Co to jest dynamiczne testowanie metodami 
czarnej skrzynki?

32. Jak zmniejszyc ilość zadań testowych przy 
pomocy podziału na klasy równoważności

33. Jak zidentyfikować kłopotliwe warunki 
graniczne

34. Wartości danych, które skutecznie wywołują 
awarie

35. Jak testować stany i zmiany stanów 
oprogramowania

36. Jak posługiwać się powtarzaniem, stresem i 
wysokim obciążeniem aby lokalizować błędy

37. Kilka miejsc gdzie błędy lubia się ukrywać

Dynamiczne testowanie metodami czarnej skrzynki: 
testowanie z zawiązanymi oczami

Testowanie oprogramowania kiedy nie ma się wglądu w szczegóły kodu 
programu nazywane jest dynamicznym testowaniem metodami czarnej  
skrzynki. „Dynamicznym”, ponieważ program jest wykonywany – tester 
poługuje się nim w podobny sposób jak zwykły użytkownik. „Czarnej 
skrzynki”, bo testowania dokonuje się nie wiedząc dokładnie, jak program 
działa – jakby z zawiązanymi oczami. Wprowadza się dane wejściowe, 
otrzymuje dane wyjściowe i sprawdza wyniki. Inną często stosowana nazwą 
na dynamiczne testowanie metodą czarnej skrzynki to „testowanie 
behawioralne” – bada się bowiem zachowanie programu, kiedy się nim 
posługiwać. 

Aby móc to robić skutecznie, trzaba orientować się, co program właściwie 
ma wykonywać – ta informacja powinna znajdować się w specyfikacji 
wymagań albo w dokumentacji produktu. Nie musi się wiedzieć, co się 
dzieje wewnątrz „skrzynki” – wystarczy wiedzieć, że dane wejściowe A 
mają spowodować dane wyjściowe B, zaś dane wejściowe C – dane 
wyjściowe D. Dobra specyfikacja produktu powinna zawierać te informacje.

Jak się już wie co wchodzi, a co powinno wychodzić z programu, można 
przystąpić do konstruowania zadań testowych. Zadania testowe to lista 
danych wejściowych, które się zastosuje i czynności, które się wykona w 
czasie testowania1. Rysunek 5.1 przedstawia kilka przykładów zadań 
testowych, które można użyć przy testowaniu dodawania w Kalkulatorze 
Windows.

1 Zwykle do definicji zdania testowego zalicza się też jako trzeci element – oczekiwany wynik. W 
przeciwnym razie interpretację poprawności lub nie wyników pozostawia się niejako uznaniu testra, co 
jest postępowaniem ryzykownym (przyp. tłumacza). 
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Zadania testowe dla dodawania dla Kalkulatora Windows

0+0 powinno dać 0
0+1 powinno dać 1
254+1 powinno dać 255
255+1 powinno dać 256
256+1 powinno dać 257
1022+1 powinno dać 1023
1023+1 powinno dać 1024
1024+1 powinno dać 1025
…
…

Rysunek 5.1 Zadania testowe pokazują różne dane wejścioiwe i czynności w 
trakcie testowania programu.

Wybór zadań testowych to bezwzględnie najważniejsze zadanie testera. 
Nieprawidłowy dobór może spowodować, że przetestuje się za dużo, za 
mało, albo po prostu nie to co trzeba. Te „czary” polegają na tym, by 
mądrze wziąć pod uwagę stopień ryzyka i umiejętnie zredukować 
nieskończoną ilość możliwych zadań testowych do ilości, którą 
rzeczywiście daje się użyć.

Pozostała część tego rozdziału – a także znaczna część reszty książki – 
nauczy nas sposobów strategicznego dobierania dobrych zadań testowych. 
Rozdział 17-y „Jak pisać zadania testowe i rejestrować ich wyniki” opisuje 
konkretne sposoby zapisywania i zarządzania zadaniami testowymi.

Testowanie eksploracyjne kiedy brakuje specyfikacji

Testując oprogramowanie wytwarzane w ramach profesjonalnego, 
dojrzałego procesu wytwarzania, ma się do dyspozycji szczegółową 
specyfikację. Testując programy wytwarzane metodą skokową albo prób i 
błędów, zwykle nie ma się żadnej specyfikacji. To marna sytuacja dla 
testera, ale jest szansa na działające rozwiązanie, jeśli posłużyć się tak 
zwanym testowaniem eksploracyjnym.

Program traktuje się jak specyfikację i metodycznie „eksploruje” 
wszystkie jego funkcje jedna po drugiej. Zbiera się notatki na temat 
działania programu, sprządza mapę jego funkcji i stosuje niektóre z 
technik czarnej skrzynki opisanych w rozdziale 3-im „Test 
oprogramowania w rzeczywistości”. Program analizuje się tak jakby 
rzeczywiście był specyfikacją, po czym stosuje się opisane w niniejszym 
rozdziale techniki testowania dynamicznego metodami czarnej skrzynki.
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Nie da się tą metodą przetestować programu równie gruntownie jak 
wtedy, kiedy specyfikacja jest dostępna – nie uda się na przykład odnaleźć 
funkcji brakujących. Niemniej, da się program systematycznie 
przetestować. Jeśli uda się znaleźć troche błędów, to już w tej sytuacji 
sukces.

Test „pozytywny” i test „negatywny”

Istnieją dwa podstawowe podejścia do testowania programów: testowanie 
pozytywne i testowanie negatywne. Testy pozytywne kontrolują jedynie, że 
oprogramowanie funkcjonuje poprawnie na swego rodzaju minimalnym 
poziomie. Nie testuje się granic zbyt daleko, nie szuka się sposobów 
wywołania awarii za wszelką cenę. Postępuje się delikatnie, w 
rękawiczkach, stosując tylko najprostsze i najbardziej oczywiste zadania 
testowe.

Jeśli jednak celem ma być znajdowanie błędów, po co w ogóle robić testy 
pozytywne? Czyż nie chcemy za wszelką cenę znajdować błędów, stosując 
najbardziej demomniczne zadania testowe? Tak, ale nie od razu.

Wyobraźmy sobie analogię z testowaniem nowego modelu samochodu 
(rysunek 5.2). Testując pierwszy prototyp, który dopiero co opuścił linie 
montażową i nigdy jeszcze nie jeździł, nie będzie się go od razu prowadzić 
na pełen gaz tak ostro, jak tylko się da. Kierowca testowy przypuszczalnie 
szybko rozbiłby próbny samochód. W nowym samochodzie pełno błędów 
ujawni się nawet przy powolnjej jeździe w normalnych warunkach. Może 
opony maja złą średnicę albo hamulce są niesprawne, albo silnik zbyt 
szybko wchodzi na wysokie obroty. Należy znaleźć te usterki i naprawić je, 
zanim przyciśnie się gaz do końca na torze próbnym1.

1 Autor stosuje – jak wynika z podanego przykładu – termin testowanie negatywne częściowo w tym 
znaczeniu, które zwykle określa się jako testowanie wydajności albo testowanie pod obciążeniem. Zaś 
testowanie negatywne to wedle powszechnej praktyki określenie testowania zadaniami, gdzie dane 
wejściowe są niedozwolone, albo odwrotne do wymagań opisanych w specyfikacji (przyp. tłumacza).

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza



Ron Patton „Test oprogramowania” Część II strona 18 (86)

Rysunek 5.2 Należy najpierw posłużyć się testowaniem pozytywnym zanim 
przejdzie się do testowania negatywnego.

Projektując i wykonując zadania testowe, zawsze najpierw należy 
wykonywać testy pozytywne. Trzeba najpierw sprawdzić, czy program 
działa w normalny sposób, zanim zacznie się testować „z grubej rury”. 
Może to zdziwić, ale wielką ilość błędów znajduje się używając programu 
w najnormalniejszy sposób.

Kiedy jest się już przekonanym, że oprogramowanie działa zgodnie ze 
specyfikacją w zwykłych warunkach, czas zastosować podstępne, złe, 
przebiegłe zadania, które mają na celu zmusić nawet dobrze ukryte błędy do 
ujawnienia się. Projektowanie i wykonywanie zadań testowych, których 
głównym celem jest złamanie programu nazywane jest testowaniem 
negatywnym albo wymuszniem awarii. Jak zobaczymy w dalszej części tego 
rozdziału, testy negatywne nie zawsze muszą wyglądać „groźnie”. Często 
wyglądają jak testy pozytywne, ale są wybrane strategicznie w punktach, 
gdzie często kryją się typowe słabości oprogramowania.

Komunikaty o awarii: test pozytywny czy test negatywny?

Często spotykaną grupą zadań testowych są zadanie mające na celu 
wymuszenie komunikatów o awariach programu. Znamy je dobrze – jak 
ten który się pojawia jeśli polecić zapisanie pliku na dyskietce nie 
włożywszy dyskietki do stacji dysków. Tego rodzaju zadania znajdują się 
na samej granicy między testami pozytywnymi i negatywnymi. 
Specyfikacja zapewne określa, że pewna sytuacja powinna spowodować 
wyświetlenie komunikatu o awarii. To jest typowe testowanie pozytywne. 
Z drugiej strony, wymuszając zaistnienie awaryjnej sytuacji, mamy do 
czynienia z czymś podobnym do testowania negatywnego. W gruncie 
rzeczy, test komunikatów o awariach jest zapewne jednym i drugim 
zarazem.

Nie warto trapić się ścisłą definicją. Ważne jest natomiast, aby wymusić 
pojawienie się wszystkich komunikatów o awariach, które przewidziała 
specyfikacja wymagań, ale też wynaleźć takie sytuacje awaryjne, których 
specyfikacja nie przewiduje. Prawdopodobnie znajdzie się błędy w obu 
wypadkach.

Metoda klas równoważności

Wybór zadań testowych jest najważniejszym zadaniem testera, a metoda 
podziału na klasy równoważności jest najbardziej podstawową techniką 
stosowaną w tym celu. Podział na klasy równoważności jest procesem 
metodycznego zmniejszenia olbrzymiego (często nieskończonego) zbioru 
możliwych zadań testowych do zbioru znacznie mniejszego, ale nadal 
dostatecznie skutecznego.
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W przykładzie z testowaniem Kalkulatora Windowsów z rozdziału 3-ego, 
nie dało się przetestować wszystkich możliwych kombinacji dodawania 
dwóch liczb. Podział na klasy równoważności jest sposobem, żeby wybrać 
wartości istotne i odrzucić zbędne. 

Na przykład, nawet nic nie wiedząc o podziale na klasy równoważności, czy 
można przypuszczać, że przetestowawszy 1+1, 1+2, 1+3 i 1+4 warto jeszcze 
testować 1+5 i 1+6? Czy też dałoby się bezpiecznie założyć, że będą działać 
poprawnie?

A co można przypuszczać o 1+99999999999999999999999999999999 
(największa liczba jaką daje się wprowadzic do kalkulatora)? Może to 
zadanie testowe jest trochę inne od pozostałych, może należy jakby do innej 
klasy, do innej klasy równoważności? Stanąwszy przed koniecznością 
wyboru, czy wybrałoby się raczej to zadanie, czy na przykład 1+13?

Patrzcie, już zaczynamy myśleć jak zawodowi testerzy oprogramowania!

Klasa równoważności to zbiór zadań testowych które testują to samo albo 
ujawniają ten sam błąd.

Jaka jest różnica między 1+99999999999999999999999999999999 a 1+13? 
Jeśli chodzi o 1+13, to wygląda ono na zwykłe, proste dodawanie, takie 
samo jak na przykład 1+5 albo 1+392. Natomiast 
1+99999999999999999999999999999999 jest daleko, gdzieś na skraju. 
Jeśli wziąć największa możliwą liczbę i dodac do niej 1, może zdarzyć się 
coś niedobrego – może odkryje się błąd? Ten wypadek skrajny jest osobną 
klasą równoważności1, inną niż klasa „zwyczajnych” liczb.

Identyfikując klasy równoważności, warto wziąć pod uwagę sposoby, jak 
pogrupować razem podobne dane wejściowe, podobne dane wyjściowe i 
podobne działania programu. Te grupy mogą być stosownymi klasami 
równoważności.

Przypatrzmy się kilku przykładom.

1 Często spotyka się nazwę testowanie wartości skrajnych na określenie testowania wartości 
granicznych dla klas równoważności i traktuje obie metody jako odrębne, choc uzupełniające się 
wzajemnie.
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38. Przy dodawaniu dwóch liczb, wydawała się 
istnieć wyraźna różnica między 
przetestowaniem 1+13 a 
1+99999999999999999999999999999999. 
Nazwijmy to intuicją, ale pierwsze wydaje się 
zwykłym dodawaniem, drugie wydaje się 
ryzykowne. Ta intuicja jest trafna. Program musi 
wykonywac dodawanie jednego do wartości 
maksymalnej w zupełnie inny sposób niż 
dodawanie dwóch małych liczb. Te dwa 
wypadki, ponieważ program przypuszczalnie 
działa dla nich zupełnie inaczej, należą do 
dwóch różnych klas równoważności.

Jeśli zna się trochę programowanie, przychodzi do głowy jeszcze klika 
innych „specjalnych” liczb na których program będzie wykonywał 
operacje w specjalny sposób. Jeśli nie zna się programowania, uszy do 
góry – można opanować opisane techniki i stosować je bez konieczności 
rozumienia szczegółów kodu.

39. Rysunek 5.3 przedstawia menu Edycji z 
Kalkulatora z rozwiniętymi poleceniami Kopiuj 
i Wklej. Każdą z tych funkcji można wykonac na 
pięć różnych sposobów. Aby skopiować, można 
kliknąć na pozycję menu, nacisnąć „c” albo „C”, 
nacisnąć kombinację Ctrl+c albo Ctrl+Shif+c. 
Każde z tych poleceń skopiuje aktualną liczbę 
do Schowka – wykona tę samą procedurę i 
osiągnie ten sam wynik. 

Rysunek 5.3 Różne sposoby przywołania funkcji kopiowania dają ten sam 
wynik.
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Jeśli ma się przetestować funkcję kopiowania, można podzielić tych pięć 
różnych ścieżek na trzy grupy (klasy równoważności): kliknięcie na 
polecenie z menu, napisanie „c” albo naciśnięcie Ctrl+c. Jeśli wzrasta 
nasze zaufanie do jakości testowanego oprogramowania i weiemy, że jak 
dotąd funkcja kopiowania działała dobrze niezależnie od sposobu, w jaki 
się ją przywołało, można się zdecydować na dalsze ograniczenie ilości 
klas równoważności, nawet do jednej tylko, np. Ctrl+c.

40. W trzecim przykładzie, przyjrzyjmy się 
możliwym sposobom wprowadzenia nazwy 
pliku do standardowego okna dialogowego 
„Zapisz jako” (rysunek 5.4).

Rysunek 5.4 Pole do wprowadzenia nazwy pliku w oknie dialogowym 
„Zapisz jako” ilustruje kilka różnych możliwości podziału na klasy 
równoważności.

Nazwa pliku w Winodows może zawierać dowolne znaki z wyjątkiem \ / : 
* ? „ < > i | . Nazwy plików mogą składać się od jednego do 255 znaków. 
Konstruując zadania testowe dla nazw plików, można na przykład wybrać 
osobne klasy równoważności dla dozwolonych i niedozwolonych znaków, 
nazw o dozwolonej ilości znaków, nazw zbyt krótkich i nazw zbyt 
długich.

Pamiętajmy, że celem podziału na klasy równoważności jest zredukowanie 
zbioru możliwych zadań testowych do małego i dającego się zastosować w 
praktyce, ale wciąż jeszcze dostatecznie dobrze testującego 
oprogramowanie. Podejmując decyzję, że nie będzie się testować 
wszystkiego, ponosi się ryzyko, trzeba więc dobrze się zastanowić, jak 
wybrać klasy równoważności, żeby poziom ryzyka mieć pod kontrolą. 

Jeśli posunąć się za daleko w redukcji ilości klas równoważności po to, 
aby zmniejszyc ilość zadań testowych, ryzykuje się wyeliminowanie 
testów które mogłyby ujawnic błędy. Początkującym testerom można 
zalecić, żeby poddali wybrane przez siebie klasy równoważności ocenie 
kogoś bardziej doświadczonego.
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Na zakończenie wykładu o klasach równoważności warto dodać, że podział 
na klasy nie jest ścisły, jest subiektywny. Nie jest nauką, lecz raczej sztuką. 
Dwaj testerzy testujący ten sam program mogą zaproponować dwa różne 
zestawy klas równoważności. Jest to do przyjęcia pod warunkiem, że 
wybrane klasy zostały poddane przeglądowi i że zdają się zapewniać 
dostateczne pokrycie testowanego oprogramowania.

Testowanie danych

Njaprostszym sposobem wyobrażenia sobie programu komputeroego jest 
podzielic go na dwie części: dane oraz program. Danymi stają się dane 
wejściowe z klawiatury, kliknięcia myszą, pliki z dysku, wydruki itd. 
Program to przepływ sterowania, transakcje, logika i wyliczenia 
numeryczne. Często dzieli się test oprogramowania na analogiczne dwie 
części.

Wykonując testy na danych programu, kontroluje się informacje 
wprowadzane przez użytkownika, uzyskiwane wyniki, a także pośrednie 
wyniki ukryte w programie.

Kilka przykładów danych:

41. Wyrazy napisane przez użytkowanika w 
programie do przetwarzania tekstu

42. Liczby wprowadzone w arkusz kalkulacyjny

43. Ilość pozostających jeszcze do dyspozycji 
strzałów w grze komputerowej

44. Obraz wydrukowany przez oprogramowanie do 
przetwarzania fotografii

45. Kopie zapasowe plików na dyskietce

46. Dane przsyłane za pośrednictwem modemu 
przez linie telefoniczne

Ilość danych przetwarzanych nawet przez najprostszy program może być 
ogromna. Przypomnijmy sobie wszystkie możliwe kombinacje dodawania 
na zwykłym kalkulatorze. Wyobraźmy sobie teraz program do przetwarzania 
tekstu, system naprowadzający pocisków rakietowych albo program do 
przetwarzania danych na giełdzie. Sztuczka (jeśli można tak to nbazwać) jak 
uczynić to możliwym do przetestowania polega na tym, aby inteligentnie 
zmniejszyc ilość klas równoważności posiłkując się kilkoma podstawowymi 
zasadami: warunków granicznych, warunków granicznych dla podklas, 
pustych zbiorów danych i niedozwolonych danych1.

1 Cały ten rozdział należałoby raczej zatytułować “Jak stosować klasy równoważności w praktyce”. 
Tytuł “Testowanie danych” wprowadza w błąd, ponieważ kłóci się z powszechnie przyjętymi 
definicjami “testowania danych”. Statyczne testowanie danych polega na poszukiwaniu w kodzie 
źródłowym błędów typu użycie zmiennej przed przydzieleniem jej wartości, użycie zmiennej poza 
zakresem jej definicji itp. Dynamiczne testowanie danych polega na oszacowaniu pokrycia testowego 
np. wszystkich ścieżek od definicji do pierwszego użycia wszysktkich zmiennych programu. Te 
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Warunki graniczne

Najlepszym sposobem opisania testowania warunków granicznych jest 
rysunek 5.5. Jeśli daje się bezpiecznie i pewnie przejść brzegiem urwiska i 
nie spaść, to prawie na pewno daje się też iść środkiem pola. Jeśli 
oprogramowanie działa poprawnie dla wartości skrajnych, to prawie na 
pewno będzie też działać dobrze w normalnych warunkach.

Warunki graniczne są szczególnych wypadkiem, ponieważ programownaie 
jest ze swojej natury narażone na problemy związane z definicją warunków 
brzegowych2. Oprogramowanie jest binarne – coś jest albo prawdą, albo nie. 
Jeśli jakaś operacja może być wykonywana na przedziale wartości, to 
istnieje ryzyko, że nawet jeśli programista nie zrobił błędu dla wartości ze 
środka przedziału, to popełnił błąd właśnie na krawędzi. Wydruk nr 5.1 
pokazuje, jak problem warunków brzegowych łatwo wciska się do 
prościutkiego programu.

Wydruk 5.1 Prosty program w BASIC-u, demostrujący błąd warunków 
brzegowych.

1. Rem Stwórz 10-elementowy wektor całkowitoliczbowy
2. Rem Przydziel każdemu elementowi wartośc –1
3. Dim data (10) As Integer
4. Dim i As Integer
5. For i=1 To 10
6. data(i)=-1
7. Next i
8. End

Rysunek 5.5 Granica w oprogramowaniu przypomina krawędź urwiska.

metody są poza zakresem niniejszej książki (przyp. tłumacza).

2 Słów “brzegowe”, “graniczne” i “skrajne” używa się tutaj zupełnie zamiennie (przyp. tłumacza).
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Ten fragment kodu ma stworzyć 10-elementowy wektor i nadać każdemu 
elementowi wektoru wartość –1. Wydaje się to bardzo proste. Wektor na 10 
liczb całkowitych i licznik (i) zostają stworzone. Pętla For jest 
wykonywana od 1 do 10, i każdy element wektoru otrzymuje wartość –1. 
Gdzie problem z wartością graniczną?

W programach w BASIC-u, kiedy stwarza się wektor o podanym zasięgu – 
w tym wypadku, Dim data (10) as Integer – pierwszy element 
wektoru orzymuje numer 0, a nie 1. Podany program w rzeczywistości 
stwarza wektor mający 11 elementów, od data(0) do data(10). 
Program wykonuje pętlę od 1 do 10 i nadaje tym elementom wektoru 
wartość –1, ale ponieważ pierwszy element to data(0), nie otrzymuje on 
żadnej wartości. Kiedy program skończy przebieg, wartości wektoru są 
następujące:

data(0)=0 data(6)=-1
data(1)=-1 data(7)=-1
data(2)=-1 data(8)=-1
data(3)=-1 data(9)=-1
data(4)=-1 data(10)=-1
data(5)=-1

Zwróćmy uwagę, że wartość elementu data(0) nie jest –1, lecz 0. Gdyby 
programista później zapomniał o tym, albo inny programista nie zdawał 
sobie sprawy, jak ten wektor został zainincjowany, mógłby użyć pierwszego 
elementu wektoru, data(0), sądząc że ma on wartośc –1. Tego typu 
problemy są bardzo powszechne i we większych, złożonych systemach 
często powodują przykre, trudne do zlokalizowania błędy1.

Rodzaje warunków granicznych

Czas już aby naprawdę uruchomić szare komórki i zastanowić się, co 
właściwie stanowi granicę. Początkujący testerzy nie zawsze zdaja sobie 
sprawę, jak wiele różnych granic moża wyznaczyć na jednym zbiorze 
danych. Często mamy do czynienia z kilkoma granicami rzucającyjmi się w 
oczy, ale jeśli poszperać głębiej, znajdzie się liczne dalsze granice bardziej 
ukryte, słabo zauważalne i narażone na trudne do wykrycia błędy.

1 Ciekawe byłoby zastanowić się, dlaczego w ogóle wprowadzono do języka programowania taką 
sprzeczną z intuicją, prowokującą do popełniania błędów, nienaturalną formę deklarowania i 
indeksowania wektorów. Podobne zjawiska są nagminne w świecie informatyki. Wychowani na nich 
programiści i analitycy systemów przenoszą tego typu mnaieryzmy na projektowane przez siebie 
urządzenia i programy użytkowe, które wobec tego cechuje często rażąco niski poziom użyteczności, 
niewygodny i niezgodny z intuicją interfejs użytkownika, obiekt licznych anegdot. Testerzy często 
znajdują się w szczególnej sytuacji, pozwalającej im na identyfikowanie takich prooblemów bardzo 
wcześnie (przyp. tłumacza).
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Warunki graniczne to sytuacje powstające na krawędziach planowanych 
operacyjnych ograniczeń oprogramowania.

Zetknąwszy się z zagadnieniem w dziedzinie testowania oprogramowania, 
które wymaga zidentyfikowania granic, należy wziąć pod uwagę 
następujące typy danych:

numeryczne szybkość
znaki położenie
pozycja wielkość

ilość

Następnie trzeba uwzględnić następujące atrybuty powyższych typów:
pierwszy/ostatni minimum/maksimum
początek/koniec ponad/poniżej
pusty/pełny najkrótszy/najdłuższy
najwolniejszy/najszybszy najbliższy/najdalszy (w czasie)
największy/najmniejszy najwyższy/najniższy
następny/najdalszy (w kolejności)

Nie są to listy ostateczne. Zawierają większość możliwych warunków 
brzegowych, ale każde oprogramowanie jest inne i mogą w nim znajdować 
się zupełnie inne typy danych ze swoistymi warunkami granicznymi.

Mając możliwośc wyboru wartości, której użyje się do przetestowania 
danej klasy równoważności, zaleca się użycie wartości leżących na 
granicy klasy (przedziału wartości).

Testowanie w pobliżu granic

Nauczyliśmy się jak dotąd, że w celu ograniczenia ilości zadań testowych, 
należy podzielić zbiory danych, na których dokonuje operacji testowane 
oprogramowanie, na mniejsze zbiory zwane klasami równoważności. 
Ponieważ błędy oprogramowania często występują na granicach 
przedziałów wartości, wybierając dane testowe należące do klasy 
równoważności, warto wybierać wartości leżące na granicach – w ten 
sposób zwykle znajduje się więcej błędów.

Jednak samo testowanie wyłącznie na granicy przedziałów zwykle nie 
wystarcza. Najlepiej jest testować po obu stronach granicy1.

1 Szegółowa analiza tych zagadnień należy to tak zwanego testowania domen (nie ma nic wspólnego z 
domenami Internetowymi). Te zagadnienia opisane są obszernie w kilku pozycjach z listy referencji 
(przyp. tłumacza).
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Najwięcej błędów znajduje się, stworzywszy dwie klasy równoważności 
(wokół każdej granicy). Do pierwszej z nich zaliczy się wartości, które leżą 
bezpiecznie we wnętrzu przedziału, stanowiącego klasę równoważności. Do 
drugiej klasy zaliczy się wartości niedozwolone, leżące poza testową klasą – 
wartości co do których oczekuje się, że mogą wywołać jakąś awarię. 

Tesutując warunki graniczne, należy zawsze przetestować dozwoloną 
wartość tuż przy samej wartości granicznej, wartość graniczną oraz 
wartość niedozwoloną położoną jak najbliżej granicy.

Testowanie poza granicami jest z reguły łatwo uzyskać dodając jeden albo 
inną małą wielkośc, do górnej granicy, a odejmując jeden albo inną małą 
wielkość, od dolnej granicy2. Na przykład:

47. Pierwszy-1 / ostatni+1

48. Start-1 / koniec+1

49. Mniej niż pusty / więcej niż pełny

50. Jeszcze wolniejszy / jeszcze szybszy

51. Największy+1 / najmniejszy-1

52. Minimum-1 / maksimum+1

53. Tuż ponad / tuż pod

54. Jeszcze krótszy / jeszcze dłuższy

55. Jeszcze wcześniej / jeszcze później

56. Najwyższy+1 / najniższy-1

Przypatrzmy się kilku przykładom, które ułatwią zrozumienie, jak mysleć na 
temat możliwych granic i ich testów:

57. Jeśli pole tekstowe dopuszcza wprowadzenie od 
1 do 255 znaków, należy wprowadzić 1 i 255 
znaków, jako wartości z klasy wartości 
dozwolonych. Następnie należy wprowadzić 0 i 
256 znaków jako wartości z klasy wartości 
niedozwolonych.

58. Jeśli program czyta i pisze dane na dyskietce, 
należy spróbować zapisać plik bardzo mały, 
najlepiej z jedną tylko pozycją, a następnie plik 
bardzo duży – dokładnie limit pojemności 
dyskietki. Należy też spróbować zapisać plik 
pusty i plik większy niż pojemność dyskietki.

2 Dotyczy to oczywiście zmiennych całkowitych. Zmienne rzeczywiste (zmiennoprzecinkowe) 
wymagają bardziej precyzyjnych manewrów numerycznych (przyp. tłumacza).
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59. Jeśli program pozwala na wydruk wielu stron na 
jednej stronie, należy wydrukować jedną stronę i 
maksymalną ilość stron, na którą program 
zezwala, a następnie spróbować wydrukować 
zero stron i większą ilość niż maksymalna 
dozwolona przez program.

60. Program ma pole do wprowadzania 5-cyfrowego 
kodu pocztowego. Należy wtedy wypróbować 
00-000, najprostsze i najmniejsze, a także 
wartość największą 99-999. Następnie należy 
wypróbować np. 00-00 i 100-000. 

61. Testując symulator lotów, należy spróbować 
lecieć dokładnie na poziomie ziemi oraz na 
maksymalnej dozwolonej dla samoloty 
wysokości. Należy też spróbować lotu poniżej 
poziomu gruntu, poniżej poziomu wody, a także 
spróbowac wylecieć w kosmos.

Ponieważ nie da się przetestować wszystkiego, przeprowadzenie podziału na 
klasy równoważności i uwzględnienie warunków brzegowych, tak jak w 
powyższych przykładach, pozwoli storzyć zadania testowe dla wartości 
krytycznych. Jest to najskuteczniejsza metoda zmniejszenia ilości testowania 
do wykonania. 

Jest niezmiernie ważne, żeby nauczyć się wciąż poszukiwać warunków 
brzegowych w każdym oprogramowaniu, z którym ma się do czynienia. 
Im więcej będzie się szukać, tym więcej odkryje się warunków 
granicznych, a tym samym i znajdzie błędów.

Wewnętrzne warunki graniczne 

Normalne warunki graniczne wyżej opisane jest bardzo łatwo znaleźć. Są 
opisane w specyfikacjach i rzucają się w oczy, kiedy używa się programu. 
Niektóre wewnętrzne granice nie są widoczne dla użytkownika, ale 
powinien je skontrolować tester oprogramowania. Nazywa się je 
wewnętrznymi warunkami granicznymi albo warunkami granicznymi 
podklas.

Nie musi się być programistą ani umieć czytać kodu źródłowego, aby 
identyfikować te granice, ale potrzebna jest pewna ogólna orientacja w 
działaniu oprogramowania. Przykładami mogą być potęgi dwójki i tabela 
ASCII. Testowany program może mieć jeszcze inne granice wewnętrzne, 
warto więc porozmawiać z programistami, czy znają jeszcze jakieś inne 
wewnętrzne warunki graniczne, które wartoby przetestować1. 

1 Przykłady opisane w książce stosują się w pierwszym rzędzie do interfejsu użytkownika dla 
typowych aplikacji użytkowych. Analogiczne przykłady mozna by znaleźć także dla innych typów 
oprogramowania, łącznie z systemami wbudowanymi, dla interfejsu komunikacyjnego itd. 
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Potęgi dwójki

Komputery i oprogramowanie oparte są na licznbach binarnych – bitach 
mogących miec wartość 0 lub 1, bajtach składających się z ośmiu bitów, 
słowach składających się z czterech bajtów itd. Tablea 5.1 pokazuje często 
używane potęgi dwójki i ich wartości.

Tabela 5.1 Wybrane wartości potęg dwójki

Nazwa Wartość

Bit 0 lub 1

Połówka bajtu 0-15

Bajt 0-255

Słowo 0-65 535 albo 0-4 294 967 295

Kilo 1024

Mega 1 048 576

Giga 1 073 741 824

Tera 1 099 511 627 776

Przedziały pokazane w tabeli 5.1 są listą wartości, które warto uwzględnić 
przy testowaniu warotści granicznych. Zwykle nie znajduje się ich definicji 
w specyfikacji produktu, często jednak są używane wewnętrznie przez 
program.

Przykłady potęg dwójki

Potęgi dwójki mają znaczenie przy testowaniu oprogramowania do 
realizacji protokolów komunikacyjnych. Szerokość pasma, czyli zdolność 
przesyłowa nośnika informacji, jest zawsze ograniczona. Zawsze jest 
potrzeba, żeby przesyłać informację jeszcze szybciej. Z tego powodu 
inżynierownie usiłują upchnąć jak najwięcej danych w każdy meldunek 
czy pakiet przesyłowy.

Jednym ze sposobów zwiększenia przepustowości łączy jest zagęszczenie 
informacji. 

Załóżmy, że w protokole komunikacyjnym jest 256 poleceń. Protokół 
mógłby zezwalać na wysyłanie 15 najczęstszych poleceń zakodowanych 
w połówce bajtu. Komendy z numerami 16 – 256 trzeba by wysyłać 
zakodowane w cały bajt.
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Użytkownik tego oprogramowania potrzebuje jedynie wiedzieć, że może 
wysłać 256 różnych poleceń i nie musi wiedzieć, że oprogramowaniue 
musi wykonywać specjalne wyliczenia na granicy półbajt/bajt.

Tworząc klasy równoważności, należy uwzględnić warunki graniczne 
wynikające z potęg dwójki. Jeśli, na przykład, program przyjmuje dane o 
wartości od jednego do 1000, należy włączyć do klasy wartosci 
dozwolonych 1 i 1000, może też 2 i 999. Aby pokryć testami także granice 
wynikające z zasady potęg dwójki, włącza się również 14, 15 i 16 na granicy 
pół-bajtu i 254, 255 oraz 256 na granicy bajtu.

Tabela ASCII

Innym wartym uwzględnienia warunkiem wewnętrznej granicy jest tabela 
znaków ASCII. Tabela 5.2. zawiera część tabeli ASCII.

Tabela 5.2  Częściowa tabela znaków ASCII
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Znak Wartość ASCII Znak Wartość ASCII
wartość zerowa 0 B 66
znak spacji 32 Y 89
/ 47 Z 90
0 48 [ 91
1 49 ‘ 96
2 50 a 97
9 57 b 98
: 58 y 121
@ 64 z 122
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A 65 { 123

Zwróćmy uwagę, że tabela 5.2 nie jest ciągłą listą. Znaki od ‘0‘ do ‘9‘ mają 
warotści ASCII od 48 do 57. Ukośnik, ‘/‘, wypada przed ‘0‘. Dwukropek, 
‘:‘, wypada po ‘9‘. Duże litery od ‘A‘ do ‘Z‘ mają warotści od 65 do 90. 
Małe litery mają wartości od 97 do 122. Wszystkie te wartości mogą 
stanowić wewnętrzne warunki graniczne.

Testując oprogramowanie które przyjmuje tekstowe dane wejściowe albo 
które dokonuje konwersji plików tekstowych, warto przestudiować tabelę 
ASCII i wziąć pod uwagę wynikające z niej warunki graniczne przy 
ustalaniu klas równoważności. Na przykład testując pole do wprowadzania 
danych, które przyjmuje tylko znaki A – Z i a – z1, należy uwzględnić w 
klasie wartości niedozwolonych znaki bezpośrednio pod i bezpośrednio nad 
A, Z, a i z: ‘@‘, ‘[‘, ““ i ‘{‘.

ASCII i Unicode

Choć kod ASCII jest nadal bardzo popularny jako metoda kodowania 
znaków, stopniowo zastępuje go nowy standard zwany Unicode. Unicode 
został stworzony przez konsorcjum Unicode w 1991 roku aby rozwiązać 
problemy związane z tym, że kod ASCII nie wystarcza na wszystkie znaki 
istniejące we wszystkich pisanych językach.

Kod ASCII jest 8-bitowy i wystarcza wobec tego tylko na 256 różnych 
znaków. Unicode używa 16 bitów i wystarcza na 65536 znaków. Do dziś 
wykorzystano około 39000 znaków, z czego ponad 21000 przypada na 
znaki chińskie.

Wartość domyślna, wartość pusta, spacja, wartość zerowa, brak 
danych

Innym źródłem błędów jest sytuacja, kiedy program oczekuje danych 
wejściowych, ale użytkownik nie wprowadza niczego, jedynie na przykład 
naciska klawisz Enter. Ta sytuacja jest często przeoczona przy pisaniu 
specyfikacji wymagań i zapomniana przez programistów, ale zdarza się 
powszechnie podczas użytkowania programów.

Poprawnie działające oprogramowanie jest w stanie poradzić sobie z tą 
sytuacją. Program może posłużyć się wartością domyślną, często najniższą z 
przedziału dozwolonych wartości, albo wyświetlić zawiadomienie o awarii.

Okno dialogowe ustawień programu Paint w Windows (rysunek 5.6) 
umieszcza wartości domyślne w polach Szerokość i Wysokość. Co się stanie, 
jeśli użytkownik usunie te wartośći, celowo lub przez przypadek?

1 Sprawa komplikuje się w wypadku języków używających znaków spoza serii A – B, na przykład 
polskiego. Znaki legalne dla pola tekstowego będą wtedy znajdować się rozsiane po większym 
przedziale wartości (przyp. tłumacza).
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Rysunek 5.6 Okno dialogowe ustawień programu Paint z wyzerowanymi 
polami Szerokość i Wysokość.

Najlepiej byłoby, aby program dostarczył jakieś typowe wartości domyślne, 
albo wyświetlił komunikat o błędzie. To właśnie robi program Paint 
(rysunek 5.7). Komunikat nie jest zbyt jasny, ale to odrębne zagadnienie.

Rysunek 5.7 Komunikat błędu wyświetlony jeśli nacisnęło się klawisz Enter z  
wyzerowanymi polami Szerokość i Wysokość.

Zawsze należy storzyć klasę równoważności dla wartości domyślnej, 
pustej, znaku pustego, wartości zerowej, zera albo braku danych.

Dla tych wartości warto stworzyć osobną klasę, zamiast upychać je razem z 
klasą wartości dozwolonych albo z klasą wartości niedozwolonych, 
ponieważ programy zwykle postępują z nimi w specjalny sposób. Jest 
prawdopodobne, że program wykonuje inną ścieżkę kiedy wprowadzi się 
wartość domyślną niż kiedy wprowadzi się niedozwolone wartości - 0 albo 
1. Jeśli oczekuje się innego działania programu, dane te powinny mieć 
osobną klasę równoważności.

Dane nieprawidłowe, błędne, mylne i śmieci

Ostatnim rodzajem testowania danych jest użycie „śmieci”, danych 
bezużytecznych. Jest to przykład testu negatywnego. Kiedy już sprawdziło 
się, że program działa dla zadań testowych pozytywnych, pora sięgnąć po 
grubszy kaliber – prawdziwe śmieci.

Puryści mogą się spierać, że nie jest to naprawdę potrzebne, że skoro 
przetestowało się wszystko, co opisaliśmy dotąd, w tym dane niedozwolone, 
to program będzie działać poprawnie. W rzeczywistości jednak może się 
przydać sprawdzenie, jak program poradzi sobie z zupelnie przypadkowymi 
danymi.
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Jeśli wziąć pod uwagę, że wiele programów sprzedaje się dziś w setkach 
milionów egzemplarzy, na pewno jakiś procent użytkowników posłuży się 
nimi nieprawidłowo. Jeśli w wyniku tego program ulegnie poważnej awarii i 
nastąpi utrata danych, użytkownik nie będzie obwiniać siebie samego – 
będzie winił oprogramowanie. Jeśli program nie robi tego, czego od niego 
oczekują, to jest błąd. 

Tak więc możemy dobrze się zabawić podstawiając programowi dane 
nieprawidłowe, błędne, mylne. Jeśli program oczekuje liczb, podamy mu 
litery. Jeśli przyjmuje tylko liczby dodatnie, podamy mu ujemne. Jeśli 
działanie programu zależy od daty, sprawdzimy czy będzie działal w roku 
3000-ym. Będziemy udawać, że mamy grube paluchy, naciskając po kilka 
klawiszy jednocześnie. 

Nie ma innych zasad dla tego typu testowania – po prostu chodzi o to, by 
próbowac złamać program. Trzeba być pomysłowym, złośliwym i dobrze się 
przy tym bawić. 

Testowanie zmian stanów

Jak dotąd testowaliśmy jedynie dane – liczby, słowa, dane wejściowe i dane 
wyjściowe. Teraz zaczniemy sprawdzać, jak program przechodzi przez 
różne swoje stany. Stan programu to jego aktualny stan lub tryb działania. 
Spójrzmy na rysunki 5.8 i 5.9.

Rysunek 5.8 Program Paint w Windowsach w trybie rysowania ołówkiem. 

Rysunek 5.7 Program Paint w Windowsach w trybie malowania 
rozpryskiwaczem.
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Rysunek 5.8 pokazuje program Paint w Windowsach w trybie rysowania 
ołówkiem. Jest to stan początkowy po starcie programu. Zwróćmy uwagę, 
że wybrawszy jako narzędzie ołówek, kursor przybiera kształt ołówka, a na 
ekranie rysuje się cienka linia.  Rysunek 5.9 pokazuje ten sam program w 
trybie malowania rozpryskiwaczem. W tym stanie podane są rozmiary 
rozpryskiwacza, kursor wygląda jak puszka farby z rozpryskiwaczem, a linia 
wygląda jak spryskana farbą. 

Spójrzmy bliżej na rozmaite opcje, jakie oferuje program Paint – wszystkie 
narzędzia, pozycje menu, kolory itd. Kiedy wybiera się jedną z tych opcji i 
program zmienia wygląd, rodzaje dostępnych komend, działanie – to znaczy 
że zmienił się jego stan. Program wykonuje kod: zmienia wartośc kilku 
bitów, przydziela wartość kilku zmiennym, ładuje jakieś dane – i zmienia 
stan.

Tester musi przetestować wszystkie stany programu i przejścia między 
nimi.

Test przepływu przejść między stanami programu

W rozdziale 3-im pokazano przykład, że testując Kalkulator ma się do 
czynienia z nieskończoną ilością kombinacji danych wejściowych dla 
programu. Jednocześnie nauczyliśmy się w kolejnych rozdziałach, że aby 
testowanie stało się możliwe, trzeba zmniejszyc ilość zadań testowych 
tworząc klasy równoważności dla najważniejszych grup wartości.

Testowanie stanów i przejść między nimi sprawia ten sam kłopot. Zwykle da 
się odwiedzić wszytkie stany (w końcu, gdyby się nie dało, można by je po 
prostu usunąć z programu). Kłopot w tym, że – z wyjątkiem rzeczywiście 
najprostszych programów, zwykle nie da się przebyć wszystkich możliwych 
ścieżek do wszystkich stanów. Złożoność oprogramowania, zwłaszcza z 
powodu bogactwa intefejsów użytkownika we współczesnych aplikacjach, 
stwarza tak wiele różnych wyborów i opcji, że ilość dostępnych ścieżek 
rośnie wykładniczo.

Ten problem przypomina dobrze znany problem komiwojażera: mając 
określony zbiór miast i odległości między nimi, znaleźć najkrótszą z dróg, 
która przejdzie przez wszystkie miasta i wróci do punktu wyjścia. Gdyby 
miast było tylko pięć, po dokonaniu obliczeń można stwierdzić, że 
możliwych tras przez nie jest 120. Przejechanie wszystkich i zmierzenie ich 
długości nie jest więc niewykonalne. Ale, jeśli zadanie dotyczy setek lub 
tysięcy miast – albo, w naszym przykładzie, setek albo tysięcy stanów 
programu – problem staje się bardzo trudny do rozwiązania.

Rozwiązeniem (dla testowania, nie dla komiwojażera) jest zastosowanie 
techniki podziału na klasy równoważności stanów i przejść między nimi. 
Stwarza się w ten sposób ryzyko, bo nie przetestuje się wszystkiego, ale 
można je zredukować dokonując inteligentnych wyborów.
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Stworzenie mapy przejść stanów

Pierwszym krokiem będzie stworzenie włanej mapy przejść stanów 
programu. Czasami taka mapa jest dostępna jako część specyfikacji 
produktu. Jeśli tak jest, trzeba ją przetestować metodami statycznymi, jak to 
opisano w rozdziale 4-ym „Testowanie Specyfikacji”. Jeśli mapa przejść 
stanów nie istnieje, trzeba ją będzie zbudować. 

Istnieją różne techniki zapisywania diagramów przejść stanów programu. 
Rysunek 5.10 pokazuje dwa przykłady. Na jednym rysuje się prostokąty i 
strzałki, a drugim kółka i strzałki1. Technika jest nieważna, o ile wszyscy 
członkowie zespołu umieją się nią posłużyć. 

Rysunek 5.10 Diagramy przejśc stanów można rysowac na różne sposoby.

Diagramy przejść stanów łatwo staja się bardzo duże. Często widzi się 
całe ściany oklejone wydrukami diagramów. Istnieją programy rysujące 
takie diagramy – warto się nimi posłużyć.

Mapa przejść stanów powinna zawierać następujące elementy:

62. Każdy unikalny stan w którym program 
może się znaleźć. Prosta zasada brzmi – jeśli 
trudno się zdecydować, czy ma się do czynienia 
z jednym czy dwoma odrębnymi stanami, to 
zapewne są to dwa odrębne stany. Zawsze 
można później łatwo połączyć dwa stany z 
powrotem w jeden, jeśli to założenie okaże się 
niesłuszne.

63. Dane wejściowe które powodują przejście z 
jednego stanu do drugiego. Może to być 
naciśnięcie klawisza, dane z czujnika, dzwonek 
telefonu itd. Stanu nie można opuścić bez 
powodu. Ten powód właśnie usiłuje się tutaj 
zidentyfikować.

1 Oczywiście, różnica jest mniej niż kosmetyczna, w obu tych “różnych” technikach opisuje się stany i 
ich przejścia w formie grafu. Rzeczywiście odmienną (i znacznie wygodniejszą) techniką jest 
natomiast opis w formie tabeli, gdzie rzędzy oznaczają stany wyjściowe, kolumny – stymulacją lub 
dane wejściowe, a pola na przecięciu rzędów i kolumn – stany docelowe (przyp. tłumacza).
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64. Wyprodukowane dane wyjściowe albo inna 
zmiana warunków przy przejściu ze stanu do 
stanu. Może to być na przykład wyświetlenie 
menu albo zestawu przycisków, ustawienie flagi, 
pojawienie się wydruku, wykonanie obliczenia 
itd; wszystko, co dzieje się w trakcie przejścia z 
jednego stanu w drugi.

Testując przejścia stanów, zwykle robi się to w formie testowania metodą 
czarnej skrzynki, wobec czego nie musi się znać np. zmiennych w kodzie 
programu, które ustawiane są w trakcie przejść między stanami. Mapę 
stanów programu nalepiej sprządzicć z punktu widzenia użytkownika.

Zmniejszenie ilości stanów i ich przejść, które się będzie testować

Sporządzenie mapy stanów dla dużego produktu informatycznego to wielkie 
przedsięwzięcie. Jeśli testuje się tylko część produktu, np.podsystem, 
wykonanie mapy stanów staje się łatwiejsze. Kiedy mapa jest gotowa, 
można obejrzeć opis wszystkich stanów i przejść między nimi – i to jest 
groźny widok!

Gdyby mieć do dyspozycji nieskończoną ilość czasu, można by 
przetestować wszystkie ścieżki porwadzące przez diagram stanów – nie 
tylko przejścia między dwoma sąsiednimi stanami, ale wszelkie możliwe 
kombinacje przejść od początku do końca, z różną ilością powtórzeń, 
pętalmi itp. Podobdnie jak w problemie komiwojażera, nie da się 
przetestować wszystkich.

Jak podział na klasy równoważności stosuje się wobec danych, tak samo 
można ograniczyć ilość zadań testowych dla testów przejść stanów. Jest na 
to pięć sposobów:

65. Odwiedzić każdy stan przynajmniej jeden raz. 
Nieważne jak, ważne aby się tam dostać.

66. Przetestować przejścia ze stanu do stanu, które 
wydają się najczęściej odwiedzane. To brzmi – i 
jest – bardzo subiektywne, ale można podeprzeć 
się wiedzą zdobytą, gdy przeprowadzało się 
statyczną analizę metodą  czarnej skrzynki 
(rozdział 3) na specyfikacji produktu. Niektóre 
scenariusze zastosowań okazują się być 
wykonywane częściej niż inne – i one muszą 
działać dobrze!

67. Przetestować najrzadziej używane ścieżki 
między parami stanów – być może zostały one 
przeoczone przez konstruktorów i programistów. 
Tester będzie jednym z pierwszych, który je 
wypróbuje.
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68. Przetestować każdy ze stanów awaryjnych oraz 
powroty z nich. Wiele stanów awaryjnych 
trudno jest wywołać. Niejednokrotnie 
programiści piszą kod dla obsługi różnych 
awarii, ale nie są go w stanie przecież 
przetestować, stąd wiele błędów. Często 
procedury obsługi błędów są niepoprawne, 
komunikaty o błędach mylące, albo program nie 
wraca do stanu normalnego we właściwy 
sposób.

69. Przetestować losowe zmiany stanów. Jeśli ma 
się do dyspozycji mape stanów programu, 
można w nią rzucać strzałkami i potem testować 
przejścia od strzałki do strzałki. W rozdziale 14-
ym „Automatyczne  testowanie i narzędzia do 
testowania” znjadują się informacje o tym, jak 
zautomatyzować losowe testowanie przejść 
stanów.

Co szczególnie należy przetestować 

Kiedy się już zidentyfikuje stany i przejścia między stanami, które chce się 
przetestować, można przystąpić do zdefiniowania zadań testowych.

Testowanie stanów i przejść między stanami oznacza sprawdzenie 
wszystkich zmiennych określających stan: informacji, wartości, funkcji itd. 
wiążących się z danym stanem lub zmieniających się przy przejściu od stanu 
do stanu. Rysunek 5.11 pokazuje przykładowo program Paint w stanie 
początkowym.

Rysunek 5.11 Pierwszy ekran programu Paint w stanie początkowym.

Oto lista wartości zmiennych które charkteryzują stan początkowy programu 
Paint:

70. Okno wygląda tak, jak na rysunku 5.11.

71. Wymiary okna są takie jak podczas 
poprzedniego użycia.

72. Obszar obrazu jest pusty.
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73. Wyświetlone jest menu do wyboru narzędzi, 
koloru i pasek pokazujący status.

74. Ołówek jest wybranym narzędziem.

75. Domyślne kolory to czarny pierwszy plan i białe 
tło.

76. Tytuł dokumentu jest bez tytułu.

Program Paint ma wiele, wiele innych zmiennych określających stan, które 
można by wziąć pod uwagę, ale podane przykłady powinny wyjasnić, na 
czym polega zdefiniowanie stanu programu. Warto pamiętać, że tak samo 
postępuje się identyfikując stan programu niezależnie od tego, czy opis 
stanu określają zmienne tak widoczne jak okno lub okno dialogowe, czy 
niewidoczne jak w wypadku stanów programu komunikacyjnego albo 
aplikacji finansowej.

Dobrze jest przedyskutować swoje przypuszczenia dotyczące stanów i 
przejść między nimi z autorami specyfikacji i z programistami. Można od 
nich uzyskac wgląd w to, co dzieje się wewnątrz programu.

Flaga sygnalizuje „brudny dokument”

Zmienne określające stan mogą być niewidoczne lub widoczne. Typowy 
przykład to flaga sygnalizująca „brudny dokument”.

Kiedy dokument zostaje załadowany do programu, takiego jak program 
do przetwarzania tekstu albo program do malowania, wewnętrzna 
zmienna określająca stan, zwana „flagą brudnego dokumentu” jest 
wyzerowana i dokument jest w stanie „czystym”. Program pozostaje w 
tym stanie dopóty, dopóki nie zostaną dokonane jakieś zmiany w 
dokumencie. Dokument można czytać i przewijać – wartość zmiennej 
pozostaje niezmieniona. Jak tylko jednak coś zostanie napisane albo 
dokument zostanie zmieniony w jakikolwiek inny sposób, program zmieni 
swój stan na stan „brudny”.

Jeśli chce się zamknąć lub wyjść z dokumentu w stanie czystym, odbędzie 
się to bez przeszkód. Jeśli dokument jest „brudny”, użytkownik otrzyma 
komunikat z pytaniem, czy dokument należy zapisać przed wyjściem z 
aplikacji.

Niektóre programy są tak wyrafinowane, że jeśli dokona się jakiejś 
zmiany, którą potem się odwoła i dokument powróci do stanu 
wyjściowego, to program powróci też do stanu „czystego”. Wyjście z 
programu jest wtedy możliwe bez pytania, czy chce się zapisać dokument.

Negatywne testowanie stanów
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Wszystko co dotąd zostało przeduskutowane dotyczyło testowania 
pozytywnego. Przegląda się specyfikację, szkicuje stany programu, 
wypróbowuje liczne dozwolone warianty i upewnia się, że stany i przejścia 
między stanami działają. Drugą stroną medalu, tak samo jak przy testowaniu 
danych, jest sprawdzenie czy program działa też wówczas, kiedy poddać go 
negatywnym zadaniom testowym. Przykłady takich sytuacji to warunki 
wyścigu, powtórzenia, stres i obciążenie.

Wyścig i błędna synchronizacja w czasie

Większość współczesnych systemów operacyjnych, zarówno dla 
komputerów osobistych jak i dla sprzętu specjalnego, jest zdolna do 
wielozadaniowości. Wielozadaniowość oznacza że system operacyjny jest 
skonstruowany tak, by móc wykonywać wiele różnych procesów 
równolegle. Te procesy to mogą być odrębne programy użytkowe, jak 
arkusz kalkulacyjny lub poczta komputerowa. Mogą też być częściami tego 
samego programu, jak na przykład wydruk w tle, gdy jednocześnie można 
wpisywać nowe słowa do programu przetwarzającgo tekst.

Skonstruowanie wielozadaniowego systemu operacyjnego nie jest trywialne, 
tak samo jak nie jest łatwo zaprojektować program użytkowy 
wykorzystujący wielozadaniowość. W systemie prawdziwie 
wielozadaniowym niczego nie można uważać za pewnik. Program musi 
sobie móc poradzić z przerwaniem nadchodzącym w każdym momencie, 
być wykonywanym jednocześnie z nieznanymi, innymi programami, oraz 
posługiwać się wspólnie z innymi programami dostępem do zasobów takich 
jak pamięć, dysk, komunikacja i inne zasoby sprzętowe.

Wszystko to prowadzi niekiedy do sytuacji zwanej wyścigiem. Polega to na 
tym, że kilka procesów jednocześnie „ściga” się do linii mety, jaką jest np. 
zawładnięcie zasobem albo zapisanie wartości w pamięci, i w konsekwencji 
działanie programu zależy od przypadkowej „wygranej” jednego z 
procesów. Mówiąc ogólnie, chodzi tu o złą synchronizację w czasie. Może 
się też zdarzyć, że jeden proces przerwie wykonywanie drugiego procesu w 
momencie, który nie był przewidziany.

Trudno jest zaplanowac testowanie nakierowane na wykrycie sytuacji 
wyścigu1, ale dobrym początkiem jest przyjrzeć się diagramowi zmian 
stanów. Jakie zewnętrzne czynniki mogą przerwać każdy stan? Co stanie 
się, jeśli potrzebne dane nie będą gotowe na czas albo będą zmieniane 
przez jeden proces w momencie, kiedy drugi proces je czyta? Co będzie, 
jeśli dane prowadzące do dwóch różnych przejść z aktualnego stanu 
nadejdą jednocześnie?

1 Autor używa tutaj określenia wyścig (race condition) na oznaczenie wszelkich błędów specyficznych 
dla systemów czasu rzeczywistego. Jest to dość pewne uogólnienie (w rzeczywsitości wyścig jest tylko 
jednym z wielu typów takich błędów), ale bez znaczenia o tyle, że książka i tak nie opisuje żadnych 
technik testowania specjalnych dla systemów czasu rzeczywistego.

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza



Ron Patton „Test oprogramowania” Część II strona 40 (86)

Oto kilka przykładów sytuacji, które mogą doprowadzić do zaistnienia 
wyścigu:

77. Zapisywanie tego samego dokumentu 
jednocześnie przez dwa różne programy

78. Korzystanie przez różne programy ze wspólnej 
drukarki, portu komunikacyjnego albo innego 
urządzenia peryferyjnego

79. Naciskanie klawiszy albo klikanie myszą w 
czasie gdy aplikacja ładuje się lub właśnie 
zmienia stan

80. Jednoczesne zamykanie lub otwieranie dwóch 
instancji tego samego programu

81. Jednoczesne zapisywanie w bazie danych przez 
dwa różne programy

Może to wszystko wydaje się zbędnie zawiłymi testami, ale tak nie jest. 
Oprogramowanie musi być dostatecznie odporne na błędy, żeby poradzic 
sobie z takimi sytuacjami. Wiele lat temu podobne sytuacje może były 
niezwykłe, ale dziś użytkownicy oczekują, że programy czasu rzeczywistego 
będą działać poprawnie.

Powtarzanie, obciążenie i przeciążanie

Innymi rodzajami negatywnych testów stanów są powtarzanie, przeciążanie 
i obciążenie1. Mają one na celu wychwycenie błędów przy zmianie stanów, 
pojawiających się w szczególnych warunkach, których programista nie 
wziął pod uwagę. 

Testowanie powtarzalne polega na powtarzaniu tej samej operacji w kółko 
na okrągło. Może to być coś tak prostego jak wielokrotne otwieranie i 
zamykanie programu. Można też raz po raz zapisywać i z powrotem 
ładować dane z pliku, albo w ogóle powtarzać wielkokrotnie jakiekolwiek 
zadanie. Może uda się trafić na błąd już po kilku powtórkach – a może 
trzeba będzie tysięcy prób, żeby problem się ujawnił.

1 Pewne zamieszanie terminologiczne. Testy na obciażenie i przeciążenie zaliczają się do testów 
wydajności (jak – szybko, dużo itd. – program pracuje), podczas gdy testowanie stanów jest metodyką 
stosowaną do wybierania zadań testowych głównie do testowania funkcjonalnego (czy program 
wykonuje właściwe funkcje). Jedno z drugim niewiele ma wspólnego. Opisane w tym podrozdziale 
testy wydajności znalazły się w rozdziale o testowaniu stanów raczej przez przypadek.
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Głównym celem testowania powtarzalnego jest poszukiwanie przecieków 
pamięci1. Często spotykany błąd pojawia się, kiedy fragment pamięci 
zostanie przydzielony programowi, ale nie zostanie potem uwolniony (lub 
nie do końca), kiedy wykorzystująca tę pamięć operacja zostanie już 
zakończona. W końcu, po jakimś czasie program zużyje całą dostępną 
pamięć. Każdy kto posługiwał się programem, który początkowo działa 
dobrze, ale stopniowo zaczyna działać coraz wolniej i wolniej, albo po 
jakimś czasie zaczyna funkcjonować niekonsekwentnie, zetknął się 
przypuszczalnie właśnie z problemem przecieku pamięci. Testowanie 
powtarzalne ma na celu znajdowanie i usunięcie tego typu błędów.

Test przeciążający polega na tym, że program zmusza się do działania w 
niekorzystnych warunkach – za mało pamięci, za wolny mikroprocesor, 
powolne modemy itd. Należy zorientować się, od jakich zewnętrznych 
zasobów program jest uzależniony. Testowanie przeciążające polega na 
ograniczeniu tych zasobów do najzupełniejszego minimum. Staramy się po 
prostu „wygłodzić” program, zmuszając go do pracy przy niedostatecznych 
zasobach. Czy to nie przypomina testowania warunków brzegowych? Jak 
najbardziej.

Testowanie obciążające2 jest odwrotnością testowania przeciążającego. W 
czasie testowania przeciążającego staramy się „wygłodzić” program; w 
czasie testowania obciążającego ładujemy w program tyle danych, ile tylko 
się da. Przykladowo, każemy programowi używać największych możliwych 
plików danych. Jeśli program używa urządzeń peryferyjnych, jak drukarki 
albo porty komunikacyjne, podłącza się tyle ile się tylko da. Testując serwer 
internetowy mający obsługiwać tysiące jednoczesnych sesji, należy 
wypróbować właśnie tysiące jednoczesnych sesji. Należy „przycisnąć” 
program, obsiążyć go ile się tylko da.

Nie zapominajmy, że także czas jest zmienną którą można wykorzystać do 
testowania obciążającego. Ważne jest, żeby przetestować działanie 
programu przez długi czas. Niektóre typy programów powinny móc 
funkcjonować latami bez konieczności ponownego włączenia.

Oczywiście w praktyce można połączyć w jeden ciąg testowanie 
powtarzalne, przeciążające i obciążające.

1 Ten rodzaj testowania, który autor nazywa “testowaniem powtarzalnym”, określany jest często jako 
analiza dynamiczna. Jej celem jest znalezienie nie tylko przecieków pamięci, ale wszelkich błędów 
typu niedozwolone skutki uboczne działania programu, których symptomy ujawniają się często 
najwyraźniej dopiero po upływie dłuższego czasu (przyp. tłumacza).

2 Testowanie przeciążające definiuje się często jako testowanie działania programu w warunkach 
obciążenia większego niż maksymalne dozwolone (np. test centrali telefonicznej w sytuacji, gdy 
wszyscy abonenci jednocześnie podniosą sluchawki). Oczywiście, tego rodzaju “wygłodzenie” 
programu, jakie opisuje autor, jest skutecznym sposobem symulacji przeciążenia (ściślej, wynikłego z 
przeciążenia braku zasobów) bez potrzeby kłopotliwego generowania prawdziwego obciążenia, ale nie 
jest celem samym w sobie (przyp. tłumacza).
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Przy testowaniu powtarzalnym, przeciążającym i obciążającym trzeba 
pamiętać o dwóch sprawach:

82. Programiści i kierownicy zespołów mogą nie 
popierać usiłowań złamania programu w taki 
sposób. Będą się skarżyć, że prawdziwi 
użytkownicy nigdy nie będą obciążać programu 
aż do tego stopnia. Krótka odpowiedź brzmi: 
owszem, będą. Zadaniem testera jest upewnić 
się, czy program działa również w takich 
warunkach i zgłosić błędy, jeśłi nie działa1. 
Rozdział 18-y „Raportowanie wyników” 
wyjasnia, jak najlepiej zgłaszać i opisywać 
znalezione błędy tak, żeby zostały potraktowane 
poważnie i naprawione.

83. Zamykanie i otwieranie programu milion razy 
jest przypuszczalnie niewykonalne, jeśli robić to 
ręcznie. Podobnie, niełatwo będzie znaleźć i 
zorganizować grupę kilku tysięcy osób, żeby 
jednocześnie podłączyły się do testowanej 
aplikacji internetowej. Rozdział 14 opisuje 
automatyzację testowania i zawiera wiele 
informacji, jak można przeprowadzać testy 
osiągów bez konieczności angażowania osób do 
ręcznego wykonania tej pracy.

Inne techniki czarnej skrzynki

Pozostałe typy technik czarnej skrzynki to nie są właściwie odrębne metody, 
lecz raczej odmiany już opisanych technik testowania danych i testowania 
stanów2. Jeśli dokonało się starannej identyfikacji klas równoważności na 
danych programu, sporządziło szczegółową mapę stanów programu i 
sporządziło na ich podstawie zadania testowe, znalazło się przypuszczalnie 
większość błędów, jakie może znaleźć użytkownik.

Pozostały nam techniki dla znajdowania „zbłąkanych błędów”, które – 
zupełnie jakby były prawdziwymi, żywymi „pluskwami” – wydają się 
poruszać, kierowane własnym, niezależnym umysłem. Zajdowanie ich może 
wydawać się zadaniem nie stosującym się do zasad zdrowego rozsądku, ale 
chcąc znaleźć i usunąć każdy, najlepiej ukryty błąd, trzeba będzie wykazać 
się twórczą fantazją.

1 W zasadzie, tego rodzaju spór między testerami a programistami nie powinien mieć miejsca: te 
sprawy powinny być jednoznacznie rozstrzygnięte przez specyfikację wymagań. W praktyce, 
specyfikacje bywają notorycznie niedokładne zwłaszcza jeśli chodzi o określenie wymagań 
dotyczących osiągów i wówczas intuicja tesera – jak to opisuje autor – może częściowo zastąpić 
brakujący opis wymagań (przyp. tłumacza). 

2 Istnieje wiele innych interesujących technik czarnej skrzynki (m.in. bardzo skuteczne do 
wychwytywania pewnych typów błędów testowanie syntaktyczne) których książka dla początkujących 
z konieczności nie opisuje (przyp. tłumacza).

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza



Ron Patton „Test oprogramowania” Część II strona 43 (86)

Zachować się jak głupi użytkownik

Terminem politycznie poprawnym powinno być raczej niedoświadczony 
użytkownik albo nowy użytkownik, ale w rzeczywistości chodzi przecież o to 
samo. Wystarczy posadzić przed komputerem osobę, która programu 
zupełnie nie zna, a zobaczymy wkrótce jak usiłuje zrobić rzeczy, które nam 
do głowy nie przyszły w najśmielszych marzeniach. Będzie wprowadzać do 
programu dane, jakie nam nawet nie przyszły do głowy. Zmieni zdanie w 
połowie wykonywania zadania, wycofa się i zrobi coś innego. Przesurfuje 
przez stronę internetową, klikając na przyciski, na które klikać nie należy3. 
Znajdzie błędy, które testerzy przeoczyli zupełnie.

To może być dla testera szalenie frustrujące, obserwować kogoś zupełnie 
pozbawionego doświadczenia w testowaniu, kto w ciągu pięciu minut jest w 
stanie spowodować awarię programu, który wcześniej testowało się 
tygodniami. Jak on to robi? Po prostu nie stosuje się do żadnych zasad i nie 
robi żadnych założeń.

Warto wobec tego, konstruując zadania testowe albo badając program po raz 
pierwszy, spróbować wejść w skórę „głupiego użytkownika”. Spróbować 
odrzucić wszelkie założenia i przypuszczenia o tym, jak program powinien 
działać. Można spróbować sprowadzić kolegę, który nie jest w projekcie i 
razem z nim wymyślać szalone pomysły. Niczego nie przyjmować za 
pewnik. Tego typu zadania testowe dodane do specyfikacji będą stanowiły 
całkiem pokaźną jej część.

Szukać błędów tam, gdzie się je już raz znalazło

Są dwa powody, dla którcyh warto szukać błędów tam, gdzie się je już 
wcześniej znalazło.

3 Wygoda użytkowania i intuicyjność interfejsu, na którym nowy użytkownik zrobi to wszystko, zdaje 
się pozostawiać wiele do życzenia… jak w rzeczywistości rzecz ma się z wieloma programami (przyp. 
tłumacza).
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84. Jak dowiedzieliśmy się w rozdziale 3-im, im 
więcej błędów się znajduje, tym więcej błędów 
tam się jeszcze ukrywa. Jeśli znajduje się na 
przykład dużo błędów na górnych granicach 
przedziałów w różnych funkcjach 
oprogramowania, to warto poświęcić więcej 
uwagi testowaniu górnych granic przedziałów. 
Oczywiście, to by się zrobiło i tak, ale warto 
dorzucić kilka dodatkowych zadań testowych, 
wiedząc, że mogą okazać się skuteczne.

85. Wielu programistów naprawia tylko błąd 
opisany w raporcie błędu – ani więcej, ani 
mniej. Jeśli się napisało, że wystartowanie, 
zatrzymanie i ponowne wystartowanie programu 
255 razy powoduje awarię, to programista 
przypuszczalnie to właśnie naprawi. Może 
istniał tam gdzieś przeciek pamięci, który 
programista znalazł i usunął. Kiedy dostanie się 
naprawiony program do ponownego 
przetestowania, na pewno warto zrobic 
dokładnie to samo – 256 razy i więcej. Może 
gdzieś ukrywa się jeszcze kolejny przeciek 
pamięci?

Posłuchać własnego doświadczenia, intuicji i… przeczuć

Nie ma lepszego sposobu żeby stać się lepszym testerem niż zbierać 
doświadczenie. Nie ma lepszej metody nauczenia się niż testując, i nie ma 
skuteczniejszej lekcji niż pierwszy telefon od klienta, co znalazł błąd w 
programie, który właśnie skonczyło się testować. 

Nie można nauczyć doświadczenia i intuicji, trzeba je zdobywać samemu. 
Można zastosować opisane dotąd techniki i przegapić poważne błędy, taka 
jest natura tej pracy. Zdobywając doświadczenie zawodowe, uczymy się 
różnych rodzajów i różnych wielkości produktów, zbieramy rozmaite 
wskazówki, które pokierują nas w stronę trudnych do znalezienia błędów. Po 
jakimś czasie jest się w stanie zasiąść do testowania nowego kawałka 
oprogramowania i szybko znajdować błędy, których inni by nie zauważyli. 

Warto zapisywać, co działa, a co nie, próbować różnych sposobów. Jeśli coś 
wygląda podejrzanie, zawsze warto się temu przypatrzeć dokładniej. Warto 
posłuchać własnych przeczuć, dopóki nie okażą się fałszywe.

Doświadczenie to nazwa, jaką ludzie nadają swoim pomyłkom.

Oscar Wilde

Podsumowanie
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To był długi rozdział. Dynamiczne testowanie metodami czarnej skrzynki 
jest obszerną dziedziną. Dla nowych testerów, to mógł być najważniejszy 
rozdział z całej książki. Prawdobodobnie w czasie wywiadu u pracodawcy 
albo w pierwszym dniu pracy otrzyma się polecenie, żeby przetestwoać 
program. Stosując techniki z tego rozdziału, będzie można od razu 
znajdować błędy.

Nie należy jednak przypuszczać, że to już wszystko, co testowanie 
oprogramowania ma do zaoferowania. Gdyby tak było, można by przestać 
czytać i zlekceważyć pozostałe rozdziały książki. Testowanie dynamiczne 
metodami czarnej skrzynki to dopiero początek. Test oprogramowania 
wymaga więcej wiedzy, a my dopierośmy zaczęli ją zdobywać. 

Dwa kolejne rozdziały wprowadzają do testowania w sytuacji, kiedy ma się 
dostęp do kodu i można zobaczyc, jak program działa i co robi na 
najniższym poziomie. Poznane techniki czarnej skrzynki nadal są przydatne, 
ale można je uzupełnić nowymi technikami, które pozwolą stać się jeszcze 
skuteczniejszymi testerami oprogramowania.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi do 
pytań” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Prawda czy fałsz: czy da się wykonywać dynamiczne testowanie 
metodami czarnej skrzynki bez specyfikacji produktu albo specyfikacji 
wymagań?

2.Kiedy testuje się zdolność programu do robienia wydruków, jakie ogólne, 
negatywne zadania testowe są właściwe?

3.Wystartuj Notatnik Windows i wybierz funkcję Drukuj z menu Plik. 
Pojawia się wtedy okno dialogowe pokazane na rysunku 5.12. Jakie 
warunki brzegowe istnieją dla funkcji Zakres w dolnym, lewym rogu 
okna?

Rysunek 5.12 Okno dialogowe funkcji Drukuj z funkcją wyboru zakresu.
4. Mamy pole do wprowadzania 10-cyfrowego 

kodu pocztowego, jak na rysunku 5.13. Jakie 
klasy równoważności można zastosować do jego 
testowania?
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Rysunek 5.13 Przykładowe pole do wprowadzania 5-cyfrowego kodu 
pocztowego.

5. Prawda czy fałsz: przejście wszystkich stanów 
programu gwarantuje również, że przeszło się 
wszystkie przejścia między nimi.

6. Istnieje wiele sposobów rysowania diagramów 
przejścia stanów, ale każdy z nich pokazuje trzy 
rzeczy. Jakie?

7. Podaj niektóre z wartości zmiennych w stanie 
początkowym Kalkulatora Windowsów.

8. Co robi się z programem, chcąc odkryć błędy w 
synchronizacji w czasie (wyścig)?

9. Prawda czy fałsz: jednoczesne wykonywanie 
testowania na obciążenie i na przeciążenie jest 
niedopuszczalne.
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Rozdział 6 Analiza kodu

W TYM ROZDZIALE
Statyczne testowanie metodami szklanej skrzynki: badanie 
projektu konstrukcji i kodu
Formalne przeglądy
Standardy i reguły programowania
Lista kontrolna do przeglądów kodu

Testowanie oprogramowania nie ogranicza się do tego, by traktować 
specyfikacje lub program jak „czarną skrzynkę”, jak to opisne zostalo w 
rozdziale 4-ym „Badanie specyfikacji” oraz w rozdziale 5-ym „Test z 
klapkami na oczach”. Znając trochę programowanie, nawet niewiele, można 
testować bezpośrednio projekt konstrukcji systemu oraz kod źródłowy.

W wielu branżach te metoda weryfikacji jest o wiele mniej powszechna niż 
testowanie metodami czarnej skrzynki. Tam, gdzie wytwarza się 
oprogramowanie dla zastosowań wojskowych, finansowcyh, kontroli 
procesów przemysłowych oraz dla zastosowań medycznych – albo jeśli ma 
się szczęście pracować w organizacji stosującej zdyscyplinowane metody 
wytwarzania - weryfikacja produktu na poziomie projektu oraz kodu jest 
powszechna.

Ten rozdział jest wprowadzeniem do podstaw weryfikacji projektu 
konstrukcji i kodu źródłowego. Nie jest to zwykle zadanie dla 
początkującego testera, ale przypuszczalnie – mając pewne umiejętności w 
programowaniu – tester zetknie się z tą dziedziną1.

Najważniejsze punkty w tym rozdziale to:

86. Zalety statycznego testu metodami szklanej 
skrzynki

87. Różne rodzaje statycznych przeglądów metodą 
szklanej skrzynki

88. Standardy i reguły kodowania

89. Ogólne metody inspekcji kodu w poszukiwaniu 
błędów

Statyczne testowanie metodami szklanej skrzynki: badanie 
projektu konstrukcji i kodu

1 Autor wychodzi z założenia, że typowy tester nie jest wykształconym programistą. Oczywiście, nie 
musi tak być (przyp. tłumacza).

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza



Ron Patton „Test oprogramowania” Część II strona 48 (86)

Przypomnijmy sobie definicje testowania statycznego i testowania 
metodami szklanej skrzynki z rozdziału 4-ego. Testowanie statyczne odnosie 
się do testowania czegoś co nie jest działającym kodem – do badania i 
inspekcji. Testowanie metodami szklanej skrzynki (albo „białej skrzynki”) 
oznacza, że ma się dostęp do wnętrza konstrukcji, do kodu programu.

Tak więc statyczne testowanie metodami szklanej skrzynki jest procesem 
starannego i metodycznego przeglądu projektu konstrukcji, architektury lub 
kodu źródłowego w celu znalezienia błędów bez uruchamiania programu. 
Czasami używa się też nazwy analiza strukturalna. 

Motywy stosowania statycznego testu metodami szklanej skrzynki są dwa: 
znajdować błędy jak najwcześniej oraz znajdować błędy które byłoby trudno 
zidentyfikować i zlokalizować przy pomocy dynamicznego testowania 
metodami czarnej skrzynki. Im bardziej osoby dokonujące przeglądów są 
niezależne od zespołu wytwarzającego kod, tym lepiej, zwłaszcza jeśli 
znalizy dokonuje się na niskim poziomie i wcześnie w cyklu wytwarzania.

Dodatkowym zyskiem z przeprowadzania statycznego testu metodami 
szklanej skrzynki jest to, że w jego trakcie zespół testerów często znajduje 
wiele pomysłów, które daje się potem zastosować do testowania 
dynamicznego. Nawet nie wnikając w zawiłe szczegóły kodu, uczestnictwo 
w przeglądach pozwala zidentyfikować obszary programu które są zawiłe i 
gdzie często pojawiają się błędy.

Zespoły projektowe różnie dzielą się odpowiedzialnością za statyczne 
testowanie metodami szklanej skrzynki. W niektórych zespołach 
odpowiedzialność za zorganizowanie przeglądów spoczywa na 
programistach, którzy zapraszają na nie testerów w roli niezależnych 
obserwatorów. W innych zespołach odpowiedzialność spoczywa na 
testerach, którzy zapraszają programistów na przeglądy. Każde z tych 
podejść może działać dobrze. Zespół projektowy ma prawo wybrać to, co 
mu najlepiej odpowiada.

Statyczny test metodami szklanej skrzynki ma jedną wadę – nie zawsze się 
go przeprowadza. Wiele zespołów uległo przesądom, że ta technika jest zbyt 
czasochłonna, zbyt kosztowna i niezbyt produktywna. Wszystko to jest 
nieprawdą – w porównaniu z kosztami testowania, znajdowania niektórych i 
pomijania wielu błędów na samym końcu projektów. Kłopot w tym, że 
główne zadanie programisty wiele osób rozumie jako pisanie linijek kodu i 
każde zadanie, które zmniejsza tak rozumianą efektywność wydaje się 
spowalniać cały proces powstawania oprogramowania.
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Na szczęście, czasy się zmieniają. Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie 
sprawę z zysków płynących z wczesnego testowania i zatrudnia oraz szkoli 
swoich programistów i testerów, aby wykonywali testowanie metodami 
szklanej skrzynki. Nie jest to ścisła matematyka (o ile ktoś nie testuje 
implementacji algorytmów matematycznych), ale żeby zacząć ją stosować 
przydaje się znajomość kilku podstawowych technik. Jeśli kogoś interesuje 
pójście jeszcze dalej, możliwości są olbrzymie.

Formalne przeglądy

Przegląd formalny to proces, który steruje statycznym testowaniem 
metodami szklanej skrzynki. Przegląd formalny może mieć rozmaite formy 
– począwszy od prostego spotkania między dwoma programistami aż po 
szczegółową, rygorystyczną inspekcję kodu1.

Cztery elementy wyróżniają przeglądy formalne:

90. Identyfikacja problemów. Celem przeglądów 
jest znalezienie błędów – nie tylko tego, co jest 
zrealizowane niepoprawnie, ale również tego, 
czego brakuje. Krytykę kieruje się na kod 
(przedmiot przeglądu), a nie na osobę autora. 
Uczestnicy nie powinni traktować krytyki 
osobiście. Poczucie wielkości, emocje i 
wrażliwe uczucia trzeba zostawić za drzwiami.

91. Postępowanie wedle zasad. Należy postępować 
wedle przyjętego zestawu zasad. Te zasady 
mogą np. określać ilośc kodu który podlega 
przeglądowi (zwykle kilkaset linii), ile czasu 
należy poświęcić (kilka godzin), na co należy 
zwrócić uwagę itd. Ważne jest, aby uczestnicy 
znali swoje role i czego się od nich oczekuje. 
Dzięki temu przeglądy przebiegają sprawniej.

92. Przygotowanie. Oczekuje się, że każdy 
uczestnik będzie przygotowany do przeglądu. 
Zależnie od rodzaju przeglądu, uczestnicy mogą 
mieć różne role i muszą je znać, aby móc je w 
czasie przeglądu realizować. Większość 
problemów znalezionych w procesie przeglądu 

1 Czytelniku, wybacz, ale oto znowu nomenklatura autora różni się od powszechnie przyjętej. Otóż 
zwykle inspekcje i przeglądy formalne to synomimy, określające przeglądy dokonywane szczegółowo, 
rygorystycznie, według opisanego procesu, natomiast cała reszta – to po prostu przeglądy, albo 
przeglądy nieformalne. Nie ma to większego znaczenia, ale dobrze orientować się w tym 
nomenklaturowym chaosie, żeby rozumieć o czym jest mowa.

Warto też pamiętać, że nie istnieje powszechnie przyjęta klasyfikacja różnych typów przeglądów i 
podane przez autora definicje przeglądu koleżeńskiego, ręcznego sprawdzianu i inspekcji różnią się w 
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znajduje się w czasie przygotowań, a nie 
podczas samego przeglądu2.

93. Pisanie raportu. Grupa dokonująca przeglądu 
musi stworzyć pisemny raport podsumowujący 
wyniki przeglądu. Raport musi być dostępny dla 
całego zespołu projektowego. Jest istotne aby 
wszyscy poznali wyniki przyglądu: ile 
znaleziono błędów, gdzie itp.

Najważniejsze dla formalnych przeglądów jest to, że odbywają się według 
ustalonego procesu. Przypadkowe „zebrać się razem i przelecieć się przez 
trochę kodu” nie wystarcza, a nawet może okazać się przeciwksuteczne. 
Jeśli proces odbywa się bałaganiarsko, wiele błędów pozostanie 
nieznalezionych, a uczestnicy będą mieli poczucie zmarnowango czasu.

Właściwie realizowane, przeglądy mogą być wyśmienitą metodą wczesnego 
znajdowania błędów. Wyobraźmy je sobie jako pierwsze siatki na motyle 
(rysuek 6.1), które chwytają największe „pluskwy” na samym początku 
procesu wytwarzania. Oczywiściem mniejsze „pluskwy” przedostaną się, ale 
zostaną schwytane w kolejnych fazach testowania, stosujących siatki o coraz 
mniejszych oczkach.

Rysunek 6.1 Formalne przeglądy są jak pierwsze w serii siatek do łapania 
błędów – „pluskiew”.

Oprócz znajdowania problemów i błędów, formalne przeglądy przynoszą 
szereg pośrednich korzyści.

szczegółach od definicji innych autorów, czy też od nazewnictwa stosowanego w przedsiębiorstwach 
(przyp. tłumacza).

2 Wywód byłby jaśniejszy, gdyby słowo przegląd stosować tylko do całego procesu, zaś zebranie na 
którym spisuje się znalezione błędy nazywać zebraniem przeglądowym, a nie – myląco – również 
przeglądem (przyp. tłumacza).. 
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94. Komunikacja. Przekazuje się sobie informacje, 
których nie ma w oficjalnych raportach. Na 
przykład, testerzy zajmujący się testowaniem 
metodami czarnej skrzynki mogą uzyskać cenny 
wgląd w obszary możliwych kłopotów. 
Początkujący programiści mogą nauczyć się 
nowych technik od doświadczonych 
programistów. Kierownictwo może uzyskać 
lepsze wyczucie, jak projekt posuwa się do 
przodu.

95. Jakość. Kod napisany przez programistę 
kontroluje się szczegółowo, linijka po linijce, 
funkcja za funkcją – co często powoduje, że 
programiści stają się staranniejsi. To nie znaczy 
że w przeciwnym razie byliby niechlujni – po 
prostu wiedząc, że kod będzie szczegółowo 
skontrolowany przez kolegów, odruchowo 
podejmuje się dodatkowy wyciłek żeby unikać 
błędów.

96. Powstanie ducha zespołu. Dobrze 
zorganizowane i poprowadzone, przeglądy 
mogą stać się forum, gdzie testerzy i 
programiści uczą się lepiej nawzajem rozumieć 
swoją pracę i potrzeby, i szanować nawzajem 
swoje umiejętności.

97. Rozwiązania. Może udać się znaleźć 
rozwiązania dla trudnych problemów, choć nie 
wszystkie typy przeglądów pozwalają na ich 
dyskutowanie w czasie zebrania przeglądowego. 
Może być lepiej, żeby taka dyskusja odbywała 
się poza zebraniem.

Te pośrednie korzyści zdarzają się, ale nie można na nie liczyć z pewnością. 
Zdarza się, że – z różnych powodów – członkowie zespołu pracują w 
izolacji od siebie. Formalne przeglądy to świetny sposób, żeby zebrać ich 
razem w jednym pokoju, dyskutujących wspólny problem. 

Kontrole koleżeńskie

Najłatwiej zebrać razem członów zespołu i zlecić im wykonanie pierwszego 
wspólnego przeglądu w postaci przeglądu koleżeńskiego, który jest 
najprostszą formą przeglądu. Te metoda jest w istocie rozmową w stylu 
„pokaż mi jak to zrobiłeś, to ja ci pokażę jak ja to zrobiłem.”
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Przeglądy koleżeńskie często odbywają się tylko z udziałem programisty – 
autora kodu oraz jednego czy dwóch testerów albo programistów w roli 
inspektorów. Ta niewielka grupa po prostu wspólnie przegląda kod i 
poszukuje problemów i opuszczeń. Aby mieć pewność że przegląd będzie 
wydajny (i nie zamieni się w przerwę na kawę), wszystkie cztery elementy 
formalnego przeglądu powinny być zastosowane: szukanie problemów, 
postępowanie według zasad, przygotowanie do przeglądu i napisanie 
raportu. Ponieważ przeglądy koleżeńskie są nieformalne, często omija się 
niektóre z tych elementów. Jednak samo zebranie się razem aby 
przedyskutowac kod niejednokrotnie wystarcza, żeby znaleźć błędy1.

Ręczny sprawdzian

Ręczne sprawdziany są krokiem wzwyż pod względem poziomu formalizmu 
w porównaniu z przeglądami koleżeńskimi. Ręczny sprwadzian polega na 
tym, że programista, który napisał kod, prezentuje kod programu „na 
piechotę” niewielkiej grupie programistów i testerów. Insepktorzy powinni 
zawczasu otrzymać kopie kodu, tak żeby mogli go skontrolować i zapisać 
komentarze i pytania, które chcą zadać w trakcie przeglądu. Ważne, by choć 
jeden z inspektorów był doświadczonym programistą. 

Prezentator czyta kod linijka po linijce lub funkcja po funkcji i wyjaśnia, co 
i dlaczego kod wykonuje. Inspektorzy słuchają i pytają o wszystko, co budzi 
wątpliwości. Ponieważ w ręcznym sprawdzianie z reguły uczestniczy więcej 
osób niż w kontroli koleżeńskiej, jest bardzo ważne by wszyscy byli do 
zebrania przygotowani i by przestrzegać reguł. Ważne jest też, by po 
ukończonym sprawdzianie został napisany raport, streszczający jakie błędy 
zidentyfikowano i jak planuje się je skorygować.

Inspekcje

Inspekcje są najbardziej formalnym rodzajem przeglądów. Mają precyzyjną 
strukturę i wymagają, żeby wszyscy uczestnicy byli odpowiednio 
wyszkoleni. Inspekcje tym różnia się od przeglądów koleżeńskich i ręcznych 
sprawdzianów, że osoba która przedstawia kod, zwana prezentatorem, nie 
jest autorem kodu. Ta sytuacja wymaga, by ktoś inny oprócz autora rozumiał 
przedstawiany materiał w szczegółach.

1 Istnieje modna ostatnio metoda wytwarzania kodu, zwana “programowaniem 
ekstremalnym” (extreme programming, xP), polegająca na tym, że programiści pracują w parach: jeden 
pisze kod, drugi dokonuje na bieżąco “koleżeńskiej inspekcji” powstającego kodu; po jakimś czasie 
zamieniają się rolami (przyp. tłumacza).
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Pozostali uczestnicy inspekcji nazywani są inspektorami1. Każdy otrzymuje 
odrębne zadanie zanalizowania kodu z innego punktu widzenia, np. 
użytkownika, testera, albo osoby zajmującej się konserwacją 
oprogramowania. To pozwala uwzglądnić w czasie inspekcji różne aspekty 
produktu i często pozwala zidentyfikować różne rodzaje błędów. Jeden z 
inspektorów otrzymuje nawet zadanie inspekcji kodu od tyłu – to znaczy od 
końca do początku – aby upewnić się czy materiał został zrealizowany 
jednolicie i w pełni.

Dwaj inspektorzy otrzymuja również rolę przewodniczącego i sekretarza, 
którzy odpowiadają za przestrzeganie reguł i płynny przebieg całego 
procesu.

Po zebraniu przeglądowym inspektorzy mogą zebrać się ponownie, aby 
przedyskutować znalezione problemy i wspólnie z przewodniczącym 
przygotować pisemny raport idnetyfikujący konieczne zmiany dla 
naprawienia błędów. Programista następnie przeprowadza te zmiany, a 
przewodniczący sprawdza, czy zostały zrobione właściwie. Zależnie od 
zakresu i wielkości zmian oraz od stopnia krytyczności oprogramowania, 
może zostać zarządzona kolejna inspekcja dla znalezienia pozostałych 
błędów. 

Stwierdzono, że inspekcje są bardzo skuteczne w znajdowaniu błędów, 
zwłaszcza w dokumentacji projektu konstrukcji i w kodzie. Popularność 
inspekcji wzrasta, gdy coraz więcej przedsiębiortstw i zespołów 
projektowych odkrywa ich zalety.

Standardy i reguły programowania

W trakcie formalnych przeglądów inspektorzy poszukują problemów i 
opuszczeń w kodzie programu. Istnieje wiele typowych błędów, przy 
których program po prostu nie będzie działać poprawnie. Najlepjej znajduje 
się je poprzez staranną analizę kodu – doświadczeni programiści i testerzy 
zwykle umieją to robić.

Istnieje też typ problemów, gdzie kod wprawdzie działałby poprawnie, ale 
nie jest napisany zgodnie ze standardem lub normą. Można to porównać ze 
zdaniem, które wprawdzie da się zrozumieć i przekazuje informację, ale nie 
spełnia zasad gramatyki i składni języka polskiego. Standardy to są ustalone, 
zapisane, wymagane zestawy reguł – co wolno, a czego nie wolno. Reguły 
to są sugerowane, praktyczne wskazówki, rekomendacje, zlecane sposoby. 
Stanardy nie dozwalają wyjątków. Reguły nie są równie obowiązujące.

1 W języku angielskim inspektorzy w procesie przeglądu nazywani są tu reviewers, a inspektorzy 
uczestniczący w inspekcji – inspectors. Po polsku podobne rozróżnienie byłoby językowo bardzo 
niezręczne, dlatego zachowano jednakową nazwę dla obu (przyp. tłumacza).
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Może to brzmieć dziwnie, że fragment oprogramowania może działać, może 
być nawet przetestowany i bardzo stabilny, a mimo to niepoprawny, 
ponieważ nie spełnia innych kryteriów. Istnieją trzy główne powody, dla 
których przestrzega się standardów i reguł:

98. Niezawodność. Udowodniono, że kod napisany 
zgodnie ze standardem lub zestawem reguł jest 
bardziej niezawodny i ma mniej błędów niż kod 
nie przestrzegający standardów.

99. Czytelność/łatwość konserwacji. Kod 
spełniający standardy i reguły jest łatwiej 
przeczytać, zrozumieć i konserwować.

100.Przenośność. Kod musi być niekiedy 
przeniesiony na inny sprzęt albo skompilowany 
innym kompilatorem. Jeśli jest zgodny ze 
standardem, będzie przypuszczalnie łatwiej – 
może nawet zupełnie bezboleśnie – przenieść 
kod na inna platformę.

Wymagania projektu mogą niekiedy domagać się bezwzględnego 
przestrzegania zasad międzynarodowego albo krajowego standardu, albo 
tylko zalecać przestrzeganie wewnętrznch zasad zespołu projektowego. Co 
jest ważne, to stosować jakiś zestaw reguł i weryfikować jego przestrzeganie 
w trakcie formalnych przeglądów.

Przykłady standardów i reguł programowania

Rysunek 6.2 pokazuje przykład standardu programowania, który określa 
zasady stosowania instrukcji goto, while i if-else w języku C. 
Niewłaściwe używanie tych instrukcji często prowadzi do błędów w kodzie, 
i większośc standardów programowania podaje zasady posługiwania się 
nimi.
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TEMAT: 3.05 Ograniczenia zastsowania struktur kontrolnych
STANDARD
Nie należy używać instrukcji go to (jak rónież etykiet).

Pętla while powinna być stosowana zamiast pętli do-while, z wyjątkiem
miejsc gdzie logika problemu jednoznacznie wymaga aby wnętrze pętli
zostało wykonane chociaż raz niezależnie od wartości warunku
kontrolnego pętli.

Tam gdzie pojedyncze if-else może zastąpić continue, należy używać if-
else.

UZASADNIENIE
Instrukcja go to jest zabroniona, ponieważ stwierdzono empirycznie
korelację jej użycia z występowaniem błędów i trudnym do zrozumienia
kodem, oraz z powodu abstrakcyjnego, że algorytmy powinny być wyrażone
w postaci struktur ułatwiających skontrolowanie zgodności programu ze
strukturą realizowanego procesu.

Użycia do-while odradza się z tego powodu, że pętla powinna być
kodowana tak, żeby mogła byc łatwo ominięta, to znaczy kontrola
warunku pętli powinna być dokonywana przed wejściem do wnętrza pętli.

Rysunek 6.2 Przykład standardów kodowania wyjaśniający jak należy 
używać kilku struktur kontrolnych języka (Dostosowane z Zasady 

programowania w C++, Thomas Plum i Dan Saks, © 1991, Plum Hall).

Pokazany tutaj standard składa się z czterech głównych części:

101.Tytuł opisuje czego standard dotyczy.

102.Standard (albo reguła) opisuje treść 
standardu/reguły wyjaśniając szczegółowo co 
jest, a co nie jest dozwolone.

103.Uzasadnienie wyjaśnia motywację standardu 
tak aby programista mógł zrozumieć czemu 
nakazyana praktyka jest korzystna.

104.Przykład pokazuje proste fragmenty kodu 
stosującego się do standardu. Nie zawsze jest to 
konieczne.

Rysunek 6.3 jest opisem reguły stosowania funkcji języka C w języku C++. 
Zwróćmy uwagę na różnice w sformułowaniach. Tutaj zaczyna się od 
„należy starać się unikać”. Reguły nie są tak surowe jak standardy i 
pozwalają na pewną elastyczność w razie potrzeby.
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TEMAT: 7.02 C_problemy – Problemowe dziedziny z C

REGUŁA
Należy starać się unikać aspektów języka C niezgodnych w
programowaniem w C++
1. Nie używać setimp i longimp jeśli istnieją obiekty z destruktorami,

które mogłyby powstać między wykonaniem setimp a wykonaniem
longimp.

2. Nie stosować makro offsetof z wyjątkiem kiedy stosuje się do
członków tej samej struktury prostej.

3. Nie mieszać I/O w stylu C (używającego stdio.h) z I/O w stylu C++
(używającego iostream.h lub stream.h) w tym samym pliku.

4. Unikać stosowania funkcji języka C takich jak memcpy albo memcap
dla kopiowania albo porównywania obiektów innych typów niż wektor
znaków lub prosta struktura.

5. Unikać makro NULL z języka C; używać w zamian 0.

UZASADNIENIE
Każdy z tych aspektów dotyczy obszaru tradycyjnych zastosowań z języka
C, które stwarzają pewne problemy w C++.

Rysunek 6.3 Przykład reguł kodowania pokazuje jak stosować pewne 
aspekty C w C++ (Dostosowane z Zasady programowania w C++, Thomas 
Plum i Dan Saks, © 1991, Plum Hall).

To kwestia stylu

Istnieją standardy, istnieją reguły, a wreszcie jest też styl. Z punktu 
widzenia jakości i testu oprogramowania, styl jest bez znaczenia.

Każdy programista, tak samo jak każdy pisarz albo malarz, ma swój 
włany niepowtarzalny styl. Nawet kiedy przestrzegane są reguły, a użycie 
konstrukcji jest z nimi zgodne, zwykle nadal jest łatwo powiedzieć, kto 
jest autorem danego oprogramowania.

Czynnikiem wyróżniającym jest styl. W programowaniu może to być na 
przykład długość komentarzy albo nazewnictwo zmiennych, albo jakiej 
formy są wcięcia w kodzie pętli. To jest specyficzny wygląd kodu.

Niektóre zespoły, w zapale stwarzania standardów i reguł, zaczynają 
czasem krytykować styl kodu. Tester oprogramowania powinien trzymać 
się z dala od takich dyskusji. Kiedy wykonuje się przeglądy fragmentów 
oprogramowania, należy ograniczyć uwagi do tego co jest błędne, czego 
brakuje albo co nie jest zgodne z pisanymi standardami czy regułami. 
Należy sobie samemu zadać pytanie - czy ma się naprawdę do czynienia z 
błędem czy też z różnicą opinii, z kwestią stylu. W drugim wypadku nie 
może być mowy o błędzie.

Skąd wziąć standardy?

Jeśli projekt musi stosować się do istniejących standardów, albo jeśli tylko 
chce się porównać kod ze standardami, do dyspozycji ma się kilka źródeł.
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Narodowe i międzynarodowe standardy w dziedzinie języków 
programowania i technologii informatycznych można znaleźć:

105.American National Standard Institute (ANSI), 
www.ansi.org

106.International Engineering Consortium (IEC), 
www.iec.org

107.International Organisation for Standardisation 
(ISO), www.iso.ch

108.National Committee for Information 
Technology Standards (NCITS), www.ncits.org

Można też znaleźć dokumentację reguł programowania i opisy najlepszych 
praktyk w następujących organizacjach:

109.Association for Computing Machinery (ACM), 
www.acm.org

110.Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
Inc (IEEE), www.ieee.org

Często można też uzyskać informację od producenta oprogramowania. 
Wielu producentów publikuje standardy do własnego oprogramowania i 
można je kupować za niewielką opłatą. 

Lista kontrolna do przeglądów kodu

Pozostała część tego rozdziału zajmuje się problemami, których należy 
szukać dokonując formalnego przeglądu kodu. Te listy kontrolne1 stosuje się 
oprócz porównywania kodu ze standardami oraz oprócz kontroli czy kod 
spełnia wymagania konstrukcyjne.

Aby rzeczywiście rozumieć i stosować opisane poniżej punkty kontrolne, 
należy mieć pewne doświadczenie z programowaniem. Jeśli nie ma się 
dosyć doświadczenia, warto przeczytać książkę dla początkujących, na 
przykład „Jak nauczyć się samemu programowania w 24 godziny” z 
wydawnictwa Sams Publishing2 zanim podejmie się próby szczegółowej 
analizy kodu programu.

Błędy w referencjach zmiennych

1 Załączone tu listy kontrolne zostały zaadaptowane z Software Testing in the Real World: Improving 
the Process, strony 198-201. © 1999 by Edward Kit. Użyte za zezwoleniem Pearson Education 
Limited, Lodyn. Wszelkie prawa zastrzeżone (przyp. autora).

2 Obawiam się, że taka wiedza może okazać się dramatycznie niewystarczająca (przyp. tłumacza).
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Błędy w referowaniu zmiennych często spowodowane są użyciem zmiennej, 
stałej, wektoru, ciągu znaków albo rekordu które nie zostały 
zainicjalizowane w sposób pasujący do trybu czy sposobu użycia i 
referowania. 

111.Czy istnieje referencja do niezainicjalizowanej 
zmiennej? Szukanie opuszczeń jest tu równie 
ważne jak szukanie błędów.

112.Czy indeks wskazyjący pozycję w wektorze 
znaków albo w ciągu znaków zawsze jest w 
zakresie zgodnym z rozmiarami wektora?

113.Czy istnieją jakieś możliwe błędy „o jeden” w 
indeksowych referencjach do wektorów? 
Przypomnijmy sobie listing 5.1 z rozdziału 5-
ego.

114.Czy używa się zmiennych tam gdzie stała 
byłaby odpowiedniejsza, na przykład do kontroli 
granic wektora?

115.Czy zmiennej jest kiedykolwiek przydzielona 
wartość innego typu niż zmienna? Na przykład, 
czy kod przydziela wartość 
zmiennoprzecinkową zmiennej 
całkowitoliczbowej?

116.Czy pamięć, do której referują wskażniki, 
została przydzielona?

117.Kiedy wspólna struktura danych jest używana w 
kilku funkcjach, czy definicja struktury jest 
wszędzie taka sama?

Błędy w deklarowaniu zmiennych

Błędy w deklaracjach są spowodowane przez niewłaściwe deklarowanie 
zmiennych lub stałych.

118.Czy wszystkie zmienne mają zadeklarowaną 
właściwą długość, typ i rodzaj pamięci? Na 
przykład, czy zmienna nie powinna być raczej 
zadeklaraowana jako ciąg znaków niż jako 
wektor znaków?

119.Czy zmienne inicjalizowane w momencie 
deklaracji są inicjalizowane poprawnie i 
wartościa zgodną ze swoim typem?

120.Czy istnieją zmienne z podobnymi nazwami? 
Nie jest to koniecznie błędem, ale być może 
symptomem, że pomieszały się zmienne o 
podobnych nazwach z różnych miejsc w 
programie.
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121.Czy istnieją zadeklarowane zmienne, których 
się potem nie używa albo użyte są tylko jeden 
raz?

122.Czy wszystkie zmienne zadeklarowane są w 
swoich modułach? Jeśli nie, czy jest zrozumiałe 
że zmienna jest wspólna z najbliższym modułem 
wyższego rzędu?

Błędy obliczeniowe

Błędy obliczeniowe to po prostu błędna matematyka. Wynik obliczenia jest 
fałszywy.

123.Czy gdzieś w obliczeniach używa się 
zmiennych różnych typów, jak np. dodawanie 
liczby całkowitej do zmiennoprzecinkowej?

124.Czy gdzieś w obliczeniach używa się 
zmiennych tego samego typu ale różnej długości 
– na przykład dodanie bajtu do słowa?

125.Czy zasady konwersji kompilatora wobec 
zmiennych różnych typów lub długości są 
wzięte pod uwagę w kodzie realizującym 
obliczenia?

126.Czy zmienna której przydzielony zostanie 
wynik obliczenia jest mniejsza niż wynik 
wyrażenia po prawej stronie?

127.Czy możliwy jest niedomiar lub przepełnienie 
w trakcie obliczeń?

128.Czy może gdzieś wystąpić dzielenie przez zero?

129.Czy w wypadku działań całkowitoliczbowych 
kod uwzględnia możliwość utraty dokładności, 
np. przy dzieleniu?

130.Czy wartość zmiennej może przekroczyć 
wartość „rozsądną”? Na przykład, czy wynik 
obliczania prawdopodobieństwa może być 
mniejszy niż zero lub wiekszy niż 100%?

131.W wyrażeniach zawierających wiele 
operatorów, czy zasady kolejności obliczania 
oraz zasady priorytetu operatorów są 
uwzględnione? Czy potrzebne są nawiasy dla 
wyjaśnienia?

Błędy w porównaniach

Mniejsze niż, większe niż, równe, nierówne, fałsz, prawda. Porównania i 
decyzje są zwykle bardzo narażone na błędy warunków brzegowych.
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132.Czy porównanie jest poprawne? To się wydaje 
trywialne, ale prawie zawsze jest jakas 
wątpliwość czy porównanie ma być np. 
„mniejszy niż” czy też „mniejszy niż lub 
równy”.

133.Czy dokonuje się porównań między 
wartościami zmiennoprzecinkowymi? Jeśli tak, 
czy mogą wystąpić jakieś kłopoty z 
dokładnością? Czy na przykład 1.00000001 jest 
dostatecznie blisko 1.00000002, żeby 
porównanie wykazało równość?

134.Czy wyrażenie boole‘owskie wyraża właściwie 
to co powinno? Czy obliczenia na zmiennych 
boole‘owskich są poprawnie zbudowane? Czy 
kolejność oszacowania jest wzięta pod uwagę?

135.Czy argumenty wyrażenia boole‘owskiego są 
boole‘owskie? Czy na przykład zmienna 
całkowitoliczbowa zawierająca liczbę całkowitą 
nie jest używana w boole‘owskich obliczeniach?

Błędy przepływu sterowania

Błędy przepływu sterowania są skutkiem nieprzewidzianego – innego niż 
zamierzone – działania pętli i innych konstrukcji języka. Spowodowane są 
zwykle – bezpośrednio lub pośrednio – przez błędy w obliczeniach albo w 
porównaniach.

136.Jeśli język zawiera takie konstrukcje jak 
begin…end oraz do…while, czy zakończnia 
są jawne i czy właściwie zamykają konstrukcje?

137.Czy program, moduł, subrutyna albo pętla 
kiedykolwiek zakończą działania? Jeśli nie, czy 
to jest w porządku?

138.Czy istniej ryzyko przedwczesnego wyjścia z 
pętli?

139.Czy istnieje możliwość, że kod we wnętrzu 
pętli nie zostanie wykonany ani razu i czy jest to 
do przyjęcia?

140.Jeśli program zawiera wielokrotne 
rozgałęzienie, takie jak instrukcja switch…
case, czy wartość zmiennej indeksowej może 
przekroczyć wartości indeksów możliwych 
rozgałęzień? Jeśli tak, czy istnieje odpowiednia 
porcedura postępowania w tym wypadku?

141.Czy istnieją błędy „o jeden”, które mogą 
spowodować niezaplanowane wykonanie 
wnętrza pętli?
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Błędy w parametrach procedur

Błędy w parametrach procedur biorą się z niewłaściwego przekazywania 
danych do podprocedur.

142.Czy typ i wielkość parametrów otrzymanych 
przez procedurę zgodne są z wysłanymi przez 
kod przywołujący porcedurę? Czy ich kolejność 
jest poprawna?

143.Czy jeśli procedura ma wiele punktów wejścia 
(brr…), to istnieją odniesienia do parametrów 
nie zdefiniowanych dla danego punktu wejścia?

144.Czy jeśli zmienne posyła się do procedury jako 
parametry, czy ich wartość może zostać 
przypadkowo zmieniona przez procedurę?

145.Czy procedura zmienia wartość parametru, 
który ma być tylko wartością wejściową?

146.Czy skala dla poszczególnych parametrów jest 
taka sama w rutynie wywołującej i wywołanej – 
np. europejskie i amerykańskie miary?

147.Jeśli występują zmienne globalne, czy mają one 
takie same definicje we wszystkich procedurach, 
które z nich korzystają?

Błędy danych wejściowych i wyjściowych

Ta klasa błędów odnosi się do wszelkich działań związanych z czytaniem z 
pliku, przyjmowaniem danych z klawiatury albo z myszy, pisanie na 
urządzeniu wyjścia, np. na drukarce albo na ekranie. Podane poniżej punkty 
są bardzo ogólnikowe i uproszczone. Należy je uzupełnić, żeby zastosować 
do różnych typów oprogramowania i urządzeń, które się testuje.

148.Czy oprogramowanie dokładnie spełnia 
wymagania formatu danych pisanych albo 
czytanych przez urządzenie zewnętrzne?

149.Jeśli plik albo urządzenie peryferyjne nie jest 
gotowe, czy program radzi sobie właściwie z tą 
sytuacją?

150.Czy oprogramowanie radzi sobie gdy 
zewnętrzne urządzenie jest odłączone, nie 
odpowiada, albo jest przepełnione w trakcie 
czytania lub pisania?

151.Czy wszelkie możliwe błędy są obsługiwane 
przez oprogramowanie w przewidywalny 
sposób?
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152.Czy wszystkie komunikaty błędów zostały 
sprawdzone i są trafne, mają odpowiednią treść, 
są poprawne gramatycznie i ortograficznie?

Inne kontrole

Poniższa lista zawiera pozycje, które nie pasowały do pozostałych kategorii. 
Nie jest ona w żadnym razie kompletna, ale powinna być dobrym 
początkiem dla sporządzenia listy pełniejszej, stosownej dla konkretnego 
projektu.

153.Czy oprogramowanie będzie działać poprawnie 
z wszystkimi wymaganymi językami? Czy jest 
w stanie posługiwać się rozszerzonym kodem 
ASCII? Czy używa Unicode zamiast ASCII?

154.Jeśli oprogramowanie ma być przenośne na 
inne kompilatory i mikroprocesory, czy zostalo 
to wzięte pod uwagę? Przenośność, jeśli 
wymagana, staje się często dużym problemem 
jeśli się jej nie planowało i nie testowało pod jej 
kątem.

155.Czy uwzględnione zostały wymagania 
kompatybilności tak żeby oprogramowanie 
działało poprawnie z różną ilością dostępnej 
pamięci, różnymi rodzajami sprzętu takiego jak 
karty dźwiękowe i graficzne, i z różnymi 
urządzeniami peryferyjnymi, jak drukarki i 
modemy?

156.Czy kompilacja programów powoduje różne 
komunikaty „ostrzegawcze” albo 
„informacyjne”? Zwykle oznacza to że w kodzie 
kryje się coś wzbudzającego wątpliwości. 
Puryści twierdziliby, że żadne komunikaty 
ostrzegawcze nie są dopuszczalne.

Podsumowanie
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Badanie kodu – statyczne testowanie metodami szklanej skrzynki – okazało 
się wielokrotnie skutecznym sposobem wczesnego znajdowania błędów. Ta 
metoda wymaga sporo przygotowań, aby mogła być produktywna, ale wiele 
badań pokazuje, że spędzony tym czas dobrze się opłaca. Żeby zaś uczynić 
ten rachunek jeszcze atrakcyjniejszym, dostępne są dzis programy 
pozwalające zautomatyzować dużą część pracy. Istnieją programy 
sprawdzające zgodność kodu źródłowego z wieloma istniejącymi 
standardami i z własnymi regułami, które można dostosowywać do potrzeb 
klienta. Również kompilatory są dzisiaj na tyle udoskonalone, że 
uruchomiwszy pełny arsenał ich możliwośi kontrolnych, można 
automatycznie zidentyfikowac większość problemów znajdujących się na 
omówionej na poprzednich stronach liście. Te narzędzia nie likwidują 
potrzeby przeglądów i inspekcji kodu, tylko ułatwiają je znacznie i dają 
testerom czas, aby móc szukać błędów jeszcze głębiej.

Jeśli w zespole projektowym nie testuje się obecnie na tym poziomie, a 
testerzy mają nieco doświadczenia w programowaniu, można zaproponować 
rozważenie takiej możliwości. Programiści i kierownictwo mogą się 
początkowo obawiać tego przedsięwzięcia, nie bardzo wierząc, by zyski 
rzeczywiście były aż tak duże – w końcu trudno jest udowodnić, że na 
przykład znalezienie błędu podczas inspekcji zaoszczędziło projektowi pięć 
dni, które trzeba by było spędzic wiele miesięcy później podczas testowania 
metodami czarnej skrzynki. Niemniej, statyczne testowanie metodami 
szklanej skrzynki nabiera coraz więcej impetu, i w niektórych branżach nikt 
nie odważy się dziś dostarczać niezawodnego oprogramowania, nie 
poddawszy go statycznemu testowaniu.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi do 
pytań” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Wymień kilka korzyści wynikających ze stosowania statycznego 
testowania metodami szklanej skrzynki.

2.Prawda czy fałsz: statyczne testowanie metodami szklanej skrzynki 
pozwala znaleźć zarówno brakujące elementy jak i problemy.

3.Jakie są kluczowe elementy formalnych przeglądów?

4.Oprócz poziomu formalizmu, jaka jest zasadnicza różnica między 
inspekcjami a innymi rodzajami przeglądów?

5.Jeśli programista został poinformowany, że wolno mu używać nazw 
zmiennych nie dłuższych niż osiem znaków i wszystkie muszą zaczynać 
się dużą literą, czy mamy do czynienia ze standardem czy z regułą?

6.Czy listę kontrolną do przeglądów kodu opisaną w tym rozdziale 
powinno się przyjąć jako standard waszego zespołu do weryfikacji kodu?
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Rozdział 7 Testowanie pod rentgenem 

W TYM ROZDZIALE
Dynamiczne testowanie metodami szklanej skrzynki
Dynamiczne testowanie a lokalizowanie i usuwanie błędów
Test komponentów
Pokrycie danych
Pokrycie kodu

Jak dotąd w części II-iej poznaliśmy trzy spośród czterech podstawowych 
technik testowania: statyczne testowanie metodami czarnej skrzynki 
(testowanie specyfikacji), dynamiczne testowanie metodami czarnej 
skrzynki (testowanie oprogramowania) i statyczne testowanie metodami 
szklanej skrzynki (badanie i analiza kodu źródłowego). W tym rozdziale 
zapoznamy się z czwartą podstawową techniką – dynamicznym testowaniem 
metodami szklanej skrzynki. Testując oprogramowanie, będziemy zaglądać 
do wnętrza „skrzynki” jakby przy pomocy rentgena.

Oprócz rentgenowskich okularów, trzeba też będzie wystąpić pod flagą 
programisty – o ile ma się do tego kompetencje. Jeśli komuś brak 
znajomości programowania, nie trzeba się zrażać. Podane w rozdziale 
przykłady nie są zanadto skomplikowane i przyłożywszy się, każdy jest w 
stanie je śledzić. Zrozumiawszy choć w części tę grupę technik testowych, 
można stać się o wiele skuteczniejszym testerm.

Jeśli ma się pewne doświadczenie w programowaniu, ten rozdział otwiera 
bardzo szerokie możliwości. Większość firm produkujących 
oprogramowanie zatrudnia testerów właśnie do testowanie na niskim 
poziomie. Poszukiwane są osoby mające umiejętności zarówno w 
programowaniu jak i w testowaniu, co jest rzadkim i często poszukiwanym 
połączeniem.

Najważniejsze punkty tego rozdziału:

157.Czym jest dynamiczne testowanie metodami 
szklanej skrzynki

158.Różnica między dynamicznym testowaniem 
metodami szklanej skrzynki a usuwaniem 
błędów z programu

159.Co to jest testowanie jednostkowe i testowanie 
integracyjne

160.Jak testować funkcje na niskim poziomie

161.Rodzaje danych które trzeba testować na niskim 
poziomie
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162.Jak zmuszać program do wymaganego sposobu 
działania

163.Jakimi różnymi metodami można zmierzyć 
staranność testowania

Dynamiczne testowanie metodami szklanej skrzynki

Znamy już na pewno bardzo dobrze pojęcia statyczny, dynamiczny, metody 
szklanej skrzynki i metody czarnej skrzynki, tak że wiedząc, że ten rozdział 
zajmie się testowaniem dynamicznym metodami szklanej skrzynki, 
powinniśmy się łatwo domyśleć jego treści. Skoro jest dynamiczne, to 
znaczy że program musi być uruchamiany, a skoro jest metodami szklanej 
skrzynki, to znaczy że zagląda się „do środka pudełka”, analizuje kod i 
obserwuje jak jest wykonywany. Testuje się jakby z rentgenem na oczach.

Dynamiczne testowanie metodami szklanej skrzynki posiłkuje się 
informacją zdobytą przez obserwowanie chodzącego kodu. Ta informacja 
jest wykorzystywana aby zadecydować co testować, czego nie testować, i w 
jaki sposób podejść do testowania. Inną powszechnie stosowaną nazwą na 
dynamiczne testowanie metodami szklanej skrzynki jest testowanie 
strukturalne, ponieważ widzi się przy nim i wykorzystuje strukturę kodu do 
konstruowania i do wykonywania zadań testowych.

Jakie pożytki mogą wynikać ze znajomości tego, co dzieje się „wewnątrz 
pudełka”, jak działa oprogramowanie? Spójrzmy na rysunek 7.1. Pokazane 
są na nim dwa pudełka, realizujące podstawowe operacje arytmetyczne: 
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. 

Rysunek 7.1 Wybrałoby się inne zadania testowe wiedząc, że pudełku jest  
komputer i inne, jeśli w pudełku siedziałby człowiek z papierem i ołówkiem.
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Jeśli nie wie się, jak działa pudełko, wybrałoby się dynamiczne techniki 
czarnej skrzynki, które zostały opisane w rozdziale 5-ym, „Testowanie z 
klapkami na oczach”. Gdyby jednak zajrzeć do pudełek i zobaczyć, że jedno 
z nich zawiera komputer, a w drugim ukrywa się człowiek z ołówkiem i 
papierem, wybrałoby się przypuszczalnie dla nich zupełnie odmienne 
zestawy testów. Oczywiście, to bardzo uproszczony przykład, ale dobrze 
ilustruje jak znajomość sposobu działania programu wpływa na sposób 
testowania.

Dynamiczne testowanie metodami szklanej skrzynki oznacza więcej niz 
tylko oglądanie pracy kodu, może również oznaczać bezpośrednie 
testowanie i kontrolę oprogramowania. Dynamiczne testowanie metodami 
szklanej skrzynki obejmuje cztery obszary:

164.Bezpośrednie testowanie na niskim poziomie 
funkcji, procedur, rutyn i bibliotek. W 
Windowsach nazywane one są zwykle 
interfejsem programistycznym (API).

165.Testowanie oprogramowania na najwyższym 
poziomie, jako gotowy program, z tym że 
zadania testowe oparte są rónież na tym, co się 
wie o sposobach jego działania.

166.Uzyskanie dostępu do do zmiennych w kodzie i 
do informacji o jego stanie ułatwi sprzwdzenie, 
czy testy są właściwie skonstruowane. Również 
daje to możliwośc „zmuszenia” programu do 
innego działania , niż dałoby się osiągnąć 
testując tylko technikami czarnej skrzynki.

167.Pomiary, jaka część kodu i specyfikacji została 
rzeczywiście przetesowana – i uzupełnienie 
zestawu zadań testowych o nowe, jeśli nie idało 
się osiągnąć pożądanego pokrycia kodu.

Każdy z tych czterech obszarów będzie przedyskutowany w pozostałej 
części rozdziału. Warto to wziąć pod uwagę czytając dalej i zastanowić się, 
na ile te techniki przydałyby się do testowania programów.

Dynamiczne testowanie a lokalizowanie i usuwanie będów

Nie należy mieszać dynamicznego testowania metodami szklanej skrzynki z 
lokalizacją i usuwaniem błędów. Kto zajmował się programowaniem, na 
pewno spędził wiele godzin lokalizując i usuwając błędy w napisanym przez 
siebie kodzie. Obie czynności wydaja się podobne, ponieważ obie zajmują 
się błędami w oprogramowaniu i obie „grzebią się” w kodzie, ale ich cele są 
zupełnie odmienne (rysunek 7.2).
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Testowanie Programowanie

Dynamiczne
testowanie

metodami białej
skrzynki

Lokalizacja i
usuwanie błędu

Identyfikacja
błędu

Rysunek 7.2 Dynamiczne testowanie metodami szklanej skrzynki oraz 
lokalizowanie i usuwanie błędów mają różne cele, ale zazębiają się.

Celem testowania jest znajdowanie błędów. Celem lokalizacji i usuwania 
błędów jest ich likwidacja. Te rejony zazębiają się tam, gdzie staramy się 
błąd wyizolowac i zidentyfikować jego przyczynę. Dowiemy się na ten 
temat więcej w rozdziale 18-ym „Raportowanie wyników”, ale na razie 
przyjmijmy uproszczone wytłumaczenie. Tester oprogramowania ma za 
zadanie zawęzic problem do naprostszego możliwego testu, który wywołuje 
symptom poszukiwanego błędu. Testując metodami szklanej skrzynki, 
możemy często nawet zidentyfikować ”podejrzany” fragment kodu. 
Programista zajmujący się lokalizowaniem i usuwaniem błędu przejmuje 
pałeczkę w tym właśnie miejscu, ustala dokładnie przyczynę błędu i usiłuje 
ją usunąć. 

Ważne jest umieć rozdzielić w praktyce pracę testera i programisty. 
Programiści piszą kod, testerzy szukają i znajdują błędy i czasem piszą 
nieco kodu do automatyzacji testów; programiści poprawiają błędy. Bez 
wyraźnego podziału, pewne zadania mogą zostać przez obie strony 
pominięte, albo – przeciwnie – jakaś praca zostanie wykonana dwa razy.

Testując na niskim poziomie w pobliżu kodu, używa się wielu tych samych 
narzędzi co programiści. Jeśli program jest kompilowany, tester również go 
kompiluje, ewentualnie z innymi ustawieniami dla umożliwienia 
łatwiejszego wykrywania błędów. Tester używa też prawdopodobnie tego 
samego programu śledzącego aby wykonywać program pojedynczymi 
krokami, obserwowac wartość zmiennych, ustawiać punkty zatrzymania itd. 
Często też pisze się własne programy, np. aby móc przetestować pojedyncze 
moduły. 

Testowanie kawałków
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Przypomnijmy sobie z rozdziału 2-iego „Proces wytwarzania 
oprogramowania” różne modele wytwarzania oprogramowania. Model 
skokowy był najprostszy, ale też najbardziej chaotyczny. Wszystko łączy się 
ze sobą na raz, zaciska kciuki i można mieć nadziję, że powstanie z tego 
gotowy produkt. Łatwo się domyśleć, że testowanie przy tym trybie pracy 
jest bardzo trudne. Co najwyżej można przystąpić do testowania 
dynamicznego metodami czarnej skrzynki, biorąc program w jednym dużym 
kawałku i próbując, co też dałoby się znaleźć.

Nauczyliśmy się już że taka metoda jest bardzo kosztowna, ponieważ błędy 
znajduje się bardzo późno w procesie wytwórczym. Z punktu widzenia testu, 
istnieją dwie główne przyczyny tych wysokich kosztów:

168.Trudno – a czasem wręcz niemożliwe – jest 
zorientować się, co jest przyczyną awarii. 
Oprogramowanie jest jak zepsuty czarodziejski 
stolik – choć wypowiedziało się zaklęcie 
„stoliczku nakryj się”, żadne potrawy się nie 
pojawiły. Nie sposób zgadnąć, jaki drobiazg 
szwankuje i powoduje, że całość nie działa.

169.Jedne błędy mogą zasłaniać inne błędy. Zadanie 
testowe wywołuje awarię, programista spokojnie 
znajduje  i usuwa błąd, ale kiedy wykonuje się 
zadanie testowe ponownie, znów następuje 
awaria. Tak wiele różnych błędów nałożyło się 
jedne na drugie, że bardzo czasochłonne robi się 
dotarcie do pierwszej przyczyny.

Test komponentów i test integracyjny

Żeby wybrnąć z tego całego bałaganu, najlepiej do niego po prostu nie 
dopuścić. Jeśli kod powstaje i jest testowany po kawałku, a potem 
stopniowo składa się go w większe całości, nię będzie tylu niespodzianek, 
kiedy w końcu połączy się cały produkt (rysunek 7.3).

Program główny
Moduł   Moduł …

Rysunek 7.3 Poszczególne fragmenty kodu buduje się i testuje pojedynczo,  
potem integruje ze sobą i testuje ponownie.
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Testowanie na najniższym poziomie nazywane jest testowaniem 
jednostkowym&testowaniem komponentów albo testowaniem modułu1. 
Moduły są testowane, błędy w nich znajdowane i usuwane, po czym 
następuje integracja i test integracyjny grup modułów. Proces przyrostowego 
testowania przebiega stopniowo, łącząc ze sobą coraz więcej i więcej 
modułów, aż wreszcie cały produkt – a przynajmniej jego większa część – 
zostaje przetestowana w całości w ramach testowania systemu.

Kiedy stosuje się tę strategię testowania, identyfikacja i lokalizacja błędów 
stają się o wiele łatwiejsze. Problem znaleziony na poziomie modułu z 
reguły musi znajdować się w tym samym module. Jeśli następuje awaria 
podczas łączenia przedtem przetestowanych z osobna modułów, to jej 
źródłem jest przypuszczalnie interakcja między modułami. Zdarzają się 
wyjątki od tej zasady, ale ogólnie rzecz biorąc, testowanie i lokalizacja 
błędów przebiega wtedy znacznie sprawniej niż kiedy testuje się wszystko 
na raz.

Istnieją dwie główne metody integracji przyrostowej: oddolny i odgórny. W 
testowaniu oddolnym (rysunek 7.4) testerzy piszą własne procedury, zwane 
sterownikami, które przywołują testowany moduł. Podłącza się moduły 
dokładnie w ten sam sposób jak w pełnym programie. Sterowniki wysyłają 
dane testowe do testowanych modułów, odczytują wyniki i weryfikują, czy 
są poprawne. W ten sposób daje się zwykle przetestwoać oprogramowanie 
bardzo szczegółowo, przy użyciu bardzo różnorodnych danych testowych, 
nawet takich które trudno byłoby zastosować podczas testowania 
kompletnego systemu.

Rzeczywiste oprogramowanie

Temperatura Wyniki

Moduł konwersji z oF na oC

Konfiguracja w świecie
rzeczywistym

Oprogramowanie sterownika

Dane testowe      Wyniki

Moduł konwersji z oF na oC

Konfiguracja sterownika
testowego

Rysunek 7.4 Sterownik testowy może zastąpić część oprogramowania i  
przetestować bardzo dokładnie moduł niższego rzędu.

1 Spotyka się też określenia test komponentu oraz test podstawowy.
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Integracja odgórna brzmi trochę jak skokowa w mniejszej skali. W końcu 
jeśli gotowy jest główny program, musi być za późno brać się za testowanie 
modułów? Nie całkiem jest to prawdą. Spójrzmy na rysunek 7.5. W tym 
wypadku, moduł interfejsu na niskim poziomie zbiera dane o temperaturze z 
elektronicznego termometru. Moduł wyświetlacza umieszczony jest tuż 
ponad interfejsem, skąd czyta dane i wyświetla je na ekranie dla 
użytkownika. Aby przetestować górny moduł wyświetlacza na gotowym 
systemie, trzeba by posługiwać się palnikami, woda, lodem i zamrażarką, 
żeby spowodować zmiany temperatury czujnika, przekazywane do modułu 
wyświetlającego.

Zamiast jednak testować moduł wyświetlacza usiłując sterować temperaturą 
termometru, można napisać fragment kodu, zwany namiastką, który działa 
tak jak interfejs, podając temperatury - zapisane np. na pliku - wprost do 
modułu wyświetlającego. Moduł wyświetlający odczytuje przekazywane 
dane tak samo, jakby je czytał wprost z interfejsu prawdziwego termometru. 
Nie jest w stanie dostrzec żadnej różnicy. Używając namiastek, można – w 
tym wypadku – szybko przetestować moduł wyświetlacza przy użyciu 
wielkiej ilości danych testowych i dokonać walidacji tego modułu.

Moduł wyświetlacza
temperatury

Moduł interfejsu termometru

Konfiguracja w świecie
rzeczywistym

Testowany moduł wyświetlacza
temperatury

Namiastka skonstruowana przez
testera

Plik z danymi testowymi

Konfiguracja sterownika
testowego

Rysunek 7.5 Namiastka testowa przesyła dane do góry, do testowanego 
modułu.

Przykład testu modułu

Funkcją dostępną w wielu językach programowania jest konwersja ciągu 
znaków ASCII w wartość całkowitoliczbową.

Ta funkcja przyjmuje ciąg cyfr, znaki ‘-‘ lub ‘+‘ oraz możliwe dodatkowe 
znaki jak spacja oraz litery, i przekształca je w wartość liczbową. Na 
przykład, ciąg znaków „12345” zostaje przekształcony w liczbę dwanaście 
tysięcy trzysta czterdzieści pięć. Tej funkcji używa się często do 
przetwarzania danych z okna dialogowego – na przykład czyjś wiek albo 
inne dane. 
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W języku C ta funkcja nazywa się atoi(), co jest skrótem nazwy „ASCII 
na liczbę całkowitą”1. Rysunek 7.6 pokazuje specyfikację tej funkcji. Kto nie 
jest programistą, nich się nie denerwuje. Oprócz pierwszej linijki, 
określającej jak funkcję się przywołuje, specyfikacja jest napisana w 
zwykłej polszczyźnie i można jej używać do opisu tej samej funkcji dla 
dowolnego języka programowania.

Co powinien zrobić tester, któremu przypadło zadanie wykonania 
dynamicznego testowania – metodami szklanej skrzynki – tego modułu?

int atoi (const char *string)
Funkcja „z ASCII na liczbę całkowitą” przekłada ciąg znaków na liczbę całkowitą.

Wartość powrotna
Funkcja zwraca wartość całkowitoliczbową, powstałą przez potraktowanie ciągu znaków
na wejściu jako zapisu liczby. Wartość powrotna wynosi 0 jeśli dane z wejścia nie dadzą
się przkształcić na liczbę całkowitą. Wartość powrotna jest niezdefiniowana w wypadku
przepełnienia.

Parametr wejściowy
ciąg znaków

Ciąg znaków który ma być przekształcony.

Uwagi
Ciąg znaków na wejściu jest sekwencją znaków, którą można zinterpretować jako wartość
liczbową. Funkcja przestaje czytać ciąg znaków po natrafieniu na pierwszy znak, którego
nie daje się zinterpretować jako części składowej liczby. Ten znak może być znakiem
zerowym (`\0`) zakańczającym ciąg znaków.

Ciąg znaków dla tej funkcji ma postać:
[pusty znak] [znak plus/minus] cyfry

Pusty znak może być spacją i/albo znakiem tabulacji, które są pomijane; znak
plus/minus to albo plus (+), albo minus (-); cyfry to to jeden lub więcej cyfr
dziesiętnych. Funkcja nie rozpoznaje punktu dziesiętnego, potęg ani żadnych
innych, niewymienionych powyżej znaków.

Rysunek 7.6 Specyfikacja funkcji atoi() w języku C.

Wydaje się od razu, że ten moduł wygląda jak moduł na najniższym 
poziomie, taki który jest przywoływany przez inne moduły, ale sam niczego 
nie przywołuje. Można to ewentualnie potwierdzić, czytając kod modułu. 
Jeśli tak jest, to logiczną metodą będzie napisanie sterownika testowego, aby 
móc sprawdzać ten moduł niezależnie od reszty programu.

1 Po angielsku “ASCII to Integer”
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Sterownik testowy wysyłałby skonstruowane przez testera ciągi znaków do 
funkcji atoi(), odbierał wynik i porównywał go z oczekiwanym 
rezultatem. Najprawdopodobniej, sterownik testowy zostałby napisany w 
tym samym języku, co testowana funkcja – w tym wypadku, w języku C – 
ale daje się też pisać sterowniki w innych językach, byle miały one interfejs 
do języka, w którym napisany jest testowany moduł.

Sterownik testowy może przybierać różne kształty. Może to być proste okno 
dialogowe, jak na rysunku 7.7, którego używa się do wprowadzania ciągów 
znaków i do obserwacji wyników. Mógłby to być osobny program, czytający 
ciągi znaków i oczekiwane wyniki z pliku. Okno dialogowe, sterowane 
przez użytkownika, jest interakcyjne i bardzo elastyczne – można je 
udostępnić rónież testerowi stosującemu techniki czarnej skrzynki. Z drugiej 
strony, osobny program może działać o wiele szybciej, czytając dane 
testowe i zapisując wyniki bezpośrednio na pliku. 

Rysunek 7.7 Sterownik testowy w postaci okna dialogowego może być 
zastosowany, aby posyłać zadania testowe testowanemu modułowi.

Następnie należałoby zanalizować specyfikację i zadecydować, jakie 
zadania testowe typu czarnej skrzynki warto wypróbować, a w końcu 
zastosować podział na klasy równoważności aby zmniejszyć ich ilość 
(przypomnijmy sobie rozdział 5-y). Tabela 7.1 pokazuje przykłady zadań 
testowych wraz z ciągami znaków stosowanych jako dane wejściowe oraz 
oczekiwanymi wynikami wyjściowymi. Tabela ta nie ma być wyczerpująca.

Tabela 7.1 Przykładowe zadania do testowania przekształcenia ciągu ASCII 
w liczbę całkowitą.

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza



Ron Patton „Test oprogramowania” Część II strona 73 (86)

Ciąg znaków (na wejściu) Wartość na wyjściu

„1” 1

„-1” -1

„+1” 1

„0” 0

„-0” 0

„+0” 0

„1.2” 1

„2-3” 2

„abc” 0

„a123” 0
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i tak dalej
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Wreszcie należałoby również rzucić okiem na kod źródłowy, zobaczyć z jaki 
sposób zrobiono implementację funkcji i wykorzystac tę 
„szkalnoskrzynkową” wiedzę na temat modułu, aby dodać lub usunąć zdania 
testowe.

Ważne, aby zadanie testowe typu „czarnoskrzynkowego”, oparte na 
specyfikacji, konstruować zanim zacznie się stosowac metody szklanej 
skrzynki. W ten sposób testuje się w pierwszy rzędzie to, co moduł 
powinien wykonywać. Jeśli natomiast zacząć od zadań testowych 
sporządzonych według metod szklanej skrzynki, to jest poprzez analizę 
kodu, łatwo zatracić bezstronność i konstruować zadania testowe na 
podstawie tego, jak moduł rzeczywiście działa. Jednak programista mógł 
przecież nie zrozumieć specyfikacji i wtedy zadania testowe 
skonstruowane przez testera będą tak samo błędne. Owszem, mogą być 
dokładne, znakomicie „testujące” moduł, ale nie będą trafne, ponieważ nie 
będą testować właściwego działania.

Dodawanie i odrzucanie zadań testowych przy użyciu wiedzy na temat kodu 
jest w istocie szczególnym zastosowaniem metody podziału na klasy 
równoważności przy zastosowaniu informacji „wewnętrznych”. Pierwotne 
zadania testowe mogły zakładać, że zadania takie jak „a123” i „z123” są 
istotnie różne. Analiza kodu mogłaby jednak ujawnić, że zamiast posługiwać 
się tabelą ASCII, programista ograniczyl się do poszukiwania znaków 
pustych, znaków ‘+‘ i ‘-‘ oraz cyfr. Mając tę informację, jedno z 
powyższych zadań testowych można spokojnie odrzucić, ponieważ oba 
znajdują się w tej samej klasie równoważności.

Inna sytuacja – dokładniejsza analiza kodu mogłaby na przykład ujawnić, że 
identyfikowanie znaków ‘+‘ i ‘-‘ wygląda trochę podejrzanie – może po 
prostu trudno jest je zrozumieć. W tej sytuacji, warto dla upewnienia się 
dodać kilka zadań testowych ze znakami ‘+‘ i ‘-‘ rozrzuconymi w różnych 
miejscach.

Pokrycie danych

Powyższy przykład testowania funkcji atoi() metodami szklanej skrzynki 
był znacznie uproszczony i pomijał wiele szczegółów na temat wpływu 
analizy kodu na dobór zadań testowych. W rzeczywistości analiza kodu jest 
czymś więcje niż źródłem dobrych poysłów, co testować, a czego nie warto.

Należy – tak samo jak to się robi w testowaniu metodami czarnej skrzynki – 
podzielić kod na dane i stany (albo przepływ sterowania). Stosując ten punkt 
widzenia, o wiele łatwiej odnieść uzyskaną informację na temat kodu do 
wcześniej skonstruowanych zadań testowych metodami czarnej skrzynki.

Weźmy najpierw pod uwagę dane. Do danych zaliczają się wszystkie 
zmienne, stałe, wektory, inne struktury danych, dane wejściowe z klawiatury 
i z myszy, dane wejściowe i wyjściowe z plików i z ekranu, wjeście/wyjście 
z innych urządzeń jak modemy, sieci i tak dalej.

Wersja 9 października 2001, Bogdan Bereza



Ron Patton „Test oprogramowania” Część II strona 76 (86)

Przepływ danych

Badanie pokrycia przepływu danych polega na prześledzeniu całej drogi 
przez fragment programu jednego „kawałka” danych. Na poziomie 
testowania jednostkowego oznacza to przepływ danych przez pojedynczy 
moduł. Można także prześledzić drogę danych przez kilka zintegrowanych 
modułów albo nawet przez całe oprogramowanie – aczkolwoiek byłoby to 
bardzo czasochłonne.

Testując funkcję na tak niskim poziomie, używa się programu śledzącego i 
obserwuje wartości zmiennych w czasie wykonywania programu (rysunek 
7.8). Stosując testowanie czarnej skrzynki, zna się tylko wartość zmiennej 
na początku i na końcu. Stosując dynamiczne testowanie szklanej skrzynki, 
można też sprawdzać wartości pośrednie podczas wykonywania programu. 
Biorąc pod owagą poczynione obserwacje, można zmodyfikować zadania 
testowe tak, aby wymusić przyjęcie przez zmienne interesujących czy 
ryzykownych wartości pośrednich.

Rysunek 7.8 Program śledzący i obserwacja zmiennych umożliwia śledzenie 
wartości zmiennych w czasie wykonywania programu.

Wewnętrzne wartości graniczne

Wewnętrzne wartości graniczne omawiane już były w rozdziale 5-ym w 
odniesieniu do wbudowanych tabel ASCII i do wartości potęgi dwójki. To są 
przypuszczalnie najczęściej spotykane wewnętrzne wartości graniczne 
powodujące błędy, ale każdy fragment kodu będzie też miał swoje własne, 
specjalne wewnętrzne wartości graniczne. Oto kilka przykładów:

170.Moduł służący do wyliczania podatków może 
przy progu podatkowym zmienić sposób 
naliczania z tabeli wartości na użycie 
arytmetycznego wyrażenia do obliczeń.

171.System operacyjny może zacząć przenosić dane 
do pamięci tymczasowej na dysku kiedy 
zaczyna brakować pamięci RAM. Wartość tej 
granicy nie musi być nawet ustalona z góry, 
może się zmieniać zależnie od tego, ile miejsca 
pozostało na dysku.
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172.Dla uzyskania większej dokładności, złożony 
algorytm numeryczny może zmieniać użwaną 
formułę obliczeń zależnie od wielkości liczby.

Przy testowaniu metodami szkalnej skrzynki należy uważnie badać kod w 
poszukiwaniu wewnętrznych wartości granicznych, aby móc dorobić dla 
nich dodatkowe zadania testowe. Warto spytać programistę, który napisał 
kod, czy potrafi zidentyfikować takie miejsca, i zwrócić baczną uwagę na 
wewnętrzne tabele danych, które są szczególnie podatne na problemy 
wewnętrznych wartości granicznych.

Wzory i równania

Bardzo często wzory i równania ukryte są głęboko w kodzie i ich obecność 
ani skutki nie są oczywiste, kiedy się patrzy z zewnątrz. Program finansowy 
do obliczania procentu złożonego na pewno będzie gdzieś zawierał 
nastąpujący wzór:

A = P (1 + r/n)nt

gdzie

P = suma wyjściowa

r = roczna stopa procentowa

n = ilość razy, kiedy w ciągu roku nalicza się procent

t = ilość lat

A = suma po upływie czasu t

Dobry tester posługujący się metodami czarnej skrzynki wybrałby, należy 
mieć nadzieję, zadanie testowe gdzie n=0, ale tester stosujący metody 
szklanej skrzynki, zobaczywszy ten wzór w kodzie, na pewno zastosuje n=0, 
ponieważ spowoduje się w ten sposób awarię wzoru i błąd dzielenia przez 
zero.

Cóż się jednak stanie, jeśli wartość n jest wynikiem innych obliczeń? Może 
program ustala wartość n na podstawie danych wprowadzanych przez 
użytkownika, albo algorytm wypróbowuje różne warotści n w celu 
znalezienia takiej, dla której wynik będzie najniższy. Należy zadać sobie 
pytanie, czy istnieje możliwość, że n kiedykoliwek otrzyma wartość zero i 
odkryć, jakie dane trzeba wprowadzic do programu aby to uzyskać.

Należy przeszukiwać kod w poszukiwaniu wzorów i równań, badać 
używane w nich zmienne i konstruować zadania testowe oparte na 
dodatkowych klasach równoważności, jako dodatek do klas 
równoważości dla danych wejściowych i wyjściowych programu.
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Wymuszanie awarii

Ostatnim rodzajem omawianych w tym rozdziale testów opartych na danych 
jest wymuszanie awarii. Jeśli używa się programu śledzącego, można nie 
tylko obserwować warości zmiennych, ale również je modyfikować.

W omawianym przykładzie obliczania procentu złożonego, jeśli nie znajduje 
się sposobu nadania zmiennej n wartości zerowej, można nadać jej warość 
zero przy pomocy programu śledzącego. Program albo sobie z tym 
poradzi… albo nie.

Warto pamiętać, że przy pomocy programu śledzącego można stworzyć 
sytuację, która nigdy nie może zaistnieć przy normalnym użytkowaniu 
programu. Jeśli program kontroluje że warość n jest większa od zera na 
początku funkcji, a zmiennej n później do niczego co może zmienić jej 
wartość już się nie używa, to nadanie jej wartości zerowej i 
spowodowanie w ten sposób awarii programu jest niedozwolonym 
zadaniem testowym.

Wymuszanie awarii może być skuteczną metodą, o ile stosować ją ostrożnie 
i z namysłem, sprawdzając razem z programistami, że wybrane zadania 
testowe są dozwolone. Można w ten sposób wykonywac zadania testowe, w 
przeciwnym razie trudne lub niemożliwe do osiągnięcia.

Wymuszanie komunikatów o błędach

Wymuszanie awarii jest świetną techniką, aby wywołać pojawienie się 
wszelkich możliwych komunikatów o błędach, ukrytych w programie. 
Wiele programów stosuje wewnętrzne kody dla oznaczenia każdego 
komunikatu o awarii. Kiedy wewnętrzna flaga sygnalizująca błąd jest 
ustawiona, procedura obsługi błędu odczytuje zmienną zawierającą ten 
kod i wyświetla odpowiedni komunikat.

Wiele błędów trudno jest zaaranżować – jak na przykład podłączenie 
2049 drukarek. Jeśli jednak chce się tylko skontrolować, że poprawny jest 
sam komunikat o błędzie, (ortografia, słownictwo, format itd), 
wymuszanie błędów może być bardzo skutecznym sposobem, żeby je 
wszystkie zobaczyć. Trzeba tylko pamiętać, że w ten sposób  testuje się 
kod wyświetlający komunikat o błędzie, a nie kod wykrywający błąd.

Pokrycie kodu
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Tak jak z testowaniem metodami czarnej skrzynki, testowanie danych to 
dopiero połowa bitwy. Dla osiągniecia wyczerpującego pokrycia należy 
również przetestować stany programu i przepływ kontroli między nimi. 
Trzeba sprawdzić wejścia i wyjścia każdego modułu, wykonać każdą linijke 
kodu, i prześledzić każdą ścieżkę przez program1. Badanie oprogramowania 
na tym poziomie nosi nazwę analizy pokrycia kodu. 

Analiza pokrycia kodu jest dynamiczną techniką szklanej skrzynki, 
ponieważ wymaga pełnego dostępu do kodu, aby móc obserwować te 
fragmenty programu, przez które się przechodzi podczas wykonywania 
zadań testowych.

Najprostszą formą analizy pokrycia kodu jest zastosowanie programu 
śledzącego, by obserwować które linie kodu się przechodzi podczas jego 
wykonywania pojedynczymi krokami. Rysunek 7.9 pokazuje przykład 
programu śledzącego dla Visual Basic w działaniu.

Rysunek 7.9 Program śledzący umożliwia przyjście programu pojedynczymi 
krokami aby skontrolować, które linie kodu i które moduły przechodzi się  
podczas wykonywania zadań testowych.

Dla bardzo małych programów albo pojedynczych modułów ten sposób 
może być całkiem zadowalający. Jednak aby móc przeprowadzić analizę 
pokrycia kodu dla większości programów, trzeba się posługiwać specjalnym 
narzędziem, zwanym jako analizator pokrycia kodu. Rysunek 7.10 pokazuje 
przykład takiego narzędzia.

Analizator pokrycia kodu podłącza się do testowanego programu i jest 
egzekwowany w tle, kiedy wykonuje się zadania testowe. Kiedy 
wykonywanie przechodzi przez funkcję, linijkę kodu albo punkt decyzyjny, 
analizator zapisuje informację o tym. Po zakończonym wykonywaniu można 
uzyskać dane statystyczne, które identyfikują fragmenty kodu, przez które 
się przeszło i te, przez które się nie przeszło podczas testowania. Mając te 
dane wie się następujące rzeczy:

1 To nieprecyzyjne sformułowania i niewykonalne wymagania - wszystkich ścieżek przez program 
przetestować się z reguły nie da (przyp. tłumacza).
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173.Które części kodu nie zostały pokryte przez 
zastosowane testy. Jeśli kod znajduje się w 
odrębnym module, którego się nigdy nie 
przeszło, wiadamo że trzeba się zabrać za 
tworzenie dodatkowych zadań testowych, aby 
przetestować działanie tego modułu.

 

Rysunek 7.10 Analizator pokrycia kodu dostarcza szczegółowych danych o 
skuteczności zastosowanych zadań testowych (rysunek jest własnością i  
został wydrukowany za zezwolenienm Bullseye Testing Technology.)

174.Które zadania testowe są zbędne. Jeśli 
wykonanie serii zadań testowych nie zwiększa 
stopnia pokrycia kodu, to przypuszczalnie 
należą wszystkie one do tej samej klasy 
równoważności. 

175.Jakie nowe zadania testowe trzeba 
skonstruować aby osiągnąć lepsze pokrycie. 
Należy zanalizować fragmenty kodu gdzie 
pokrycie jest słabe, zrozumieć jego działanie i 
sporządzić nowe zadania testowe, które 
wykorzystają ten kod.

Osiąga się także wyczucie jakości testowanego oprogramowania. Jeśli 
pokrycie kodu wynosi 90% i nie znajduje się wielu błędów, 
oprogramowanie jest zapewne w dobrym stanie. Jeśli, przeciwnie, testy 
osiągnęły ledwo 50% pokrycia kodu i nadal znajduje się błędy, trzeba 
spodziewać się jeszcze wiele pracy.

Pokrycie linii kodu

Najprostszą formą pokrycia kodu jest tak zwane pokrycie instrukcji albo 
pokrycie linii kodu. Monitorowanie pokrycia instrukcji w trakcie testowania 
oznacza zwykle, że celem jest wykonanie choć raz każdej instrukcji w 
programie. Dla krótkiego programu, jak ten na wydruku 7.1, 100% pokrycia 
instrukcji oznacza wykonanie linii od 1-ej do 4-ej.

Wydruk 7.1 Bardzo łatwo jest przetestować każdą linię tego prostego 
programu

PRINT „Czołem, Świecie”
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PRINT „Dzisiejsza data: „; Date$
PRINT „Jest godzina: „; Time$
END

Nietrudno ulec złudzeniu, że 100% pokrycia instrukcji oznacza, że program 
został przetestowany całkowicie. Celem i sygnałem do zaprzestania testów 
byłoby osiągniecie 100% pokrycia. Niestety, to tylko złudzenie. 
Przetestowanie każdej instrukcji programu nie oznacza, że przetestowało się 
również wszystkie możliwe ścieżki przez program.

Pokrycie rozgałęzień programu

Testowanie w celu pokrycia jak największej ilości możliwych ścieżek przez 
program nazywane jest testowaniem ścieżek. Najprostszą formą testowania 
ścieżek jest testowanie rozgałęzień. Spójrzmy na program pokazany na 
wydruku 7.2.

Wydruk 7.2 Instrukcja IF stwarza rozgałęzienie w kodzie

PRINT „Czołem Świecie„
IF Date$ = „2000-01-01” THEN
PRINT „Dosiego Roku!”
ENDIF
PRINT „Dzisiejsza data: „; Date$
PRINT „Jest godzina: „; Time$
END

Jeśli ma się na celu osiągnąć 100% pokrycia instrukcji, wystarczy jedno 
zadanie testowe, gdzie zmienna Date$ ma wartość 1 stycznia 2000. 
Program wykona wówczas następującą ścieżkę:

Linie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Analizator pokrycia kodu określiłby, że przetestowana została każda 
instrukcja i że osiągnięto 100% pokrycia. No to jesteśmy gotowi z 
testowaniem, prawda? Nieprawda! Przetestowana została każda instrukcja, 
ale nie każde rozgałęzienie. 

Instynkt podpowiada, że należałoby jeszcze wykonać zadanie testowe z datą 
inną niż 1-y stycznia 2000. Wówczas program wykona inną ścieżkę:

Linie 1, 2, 5, 6, 7

Większość analizatorów pokrycia podaje osobno wyniki pokrycia instrukcji 
i pokrycia rozgałęzień, co pozwala sobie wytworzyć o wiele lepsze pojęcie o 
skuteczności testowania.
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Pokrycie warunków logicznych

Kiedy juz myśleliśmy, że wszystko gotowe, pojawia się nowa trudnośc w 
testowaniu ścieżek. Wydruk 7.3 jest odmianą wydruku 7.2. Dodany został 
nowy warunek do instrukcji IF w drugiej linii, kontrolujący zarówno czas 
jak i datę. Testowanie warunków logicznych uwzględnia złożone warunki 
logiczne w instrukcji warunkowej.

Wydruk 7.3 Złożony warunek w instrukcji IF powoduje, że pojawia się 
więcej różnych ścieżek przez kod

PRINT „Czołem Świecie„
IF Date$ = „2000-01-01” AND Time$ = „00:00:00” THEN
PRINT „Dosiego Roku!”
ENDIF
PRINT „Dzisiejsza data: „; Date$
PRINT „Jest godzina: „; Time$
END

Aby uzyskać pełne pokrycie warunków logicznych w tym przykładowym 
programie, potrzebne są cztery grupy danych testowych, jak pokazano w 
tabeli 7.2. Te dane gwarantują pokrycie wszelkich możliwości w instrukcji 
IF. 

Tabela 7.2 Zadania testowe potrzebne dla osiągnięcia pełnego pokycia 
warunku IF ze złożonym warunkiem logicznym
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Date$ Time$ Wykonanie linii

0000-01-01 11:11:11 1,2,5,6,7

0000-01-01 00:00:00 1,2,5,6,7

2000-01-01 11:11:11 1,2,5,6,7
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2000-01-01 00:00:00 1,2,3,4,5,6,7
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Jeśli interesuje nas tylko pokrycie rozgałęzień, trzy pierwsze grupy danych 
nie będą interesujące i mozna je połączyć w jedną klasę równoważności i w 
jedno zadanie testowe. Kiedy jednak stosuje się miarę pokrycia warunków 
logicznych, wszystkie cztery zadania są istotne, ponieważ reprezentują 
cztery różne warunki logiczne.

Analizatory pokrycia kodu mogą zwykle zostać skonfigurowane tak, by 
pokazywały również pokrycie warunków przy raportowaniu wyników. 
Kiedy się osiąga pokrycie warunków logicznych, osiąga się zarazem 
pokrycie rozgałęzień i pokrycie instrukcji.

Nawet jeśli przetestuje się każdą instrukcję, każde rozgałęzienie i każdy 
warunek logiczny (co jest możliwe tylko dla najmniejszych programów), 
nadal jeszcze nie przetestowało się wszystkiego. Zwróćmy np. uwagę, że 
wszysktkie błędy danych, opisane na początku tego rozdziału, nadal są 
możliwe. Przepływ kontroli i przepływ danych łącznie stwarzają 
działające oprogramowanie. 

Podsumowanie

W tym rozdziale dowiedzieliśmy się, jak dostęp do kodu źródłowego w 
czasie wykonywania programu otwiera cały nowy rozdział testowania 
oprogramowania. Dynamiczne testowanie metodami szklanej skrzynki 
upraszcza pracę testera, dając mu wgląd w ukrytą informację, co warto jest 
przetestować. Poznawszy szczegóły kodu, można eliminować zbędzne 
zadania testowe i dodawać nowe zadania w miejscach, których istnienia 
nawet się z początku nie podejrzewało. I jedno, i drugie poprawi wydajnośc 
testowania. 

W rozdziałach 4 – 7 ponaliśmy podstawowe zasady testu oprogramowania:

176.Statyczne testowanie metodami czarnej  
skrzynki, polegające na badaniu specyfikacji i 
wyszukiwaniu problemów zanim jeszcze 
zostaną wpisane w kod programu.

177.Dynamiczne testowanie metodami czarnej  
skrzynki, polegające na testowaniu 
oprogramowania bez znajomości wewnętrznych 
mechanizmów jego działania.

178.Stayczne testowanie metodami szklanej  
skrzynki, polegające na badaniu szczegółów 
kodu źródłowego w postaci formalnych 
przeglądów i inspekcji.

179.Dynamiczne testowanie metodami szklanej  
skrzynki, gdzie obserwuje się działanie 
wewnętrznych mechanizów programu i 
dopasowuje zadania testowe do otrzymanej tą 
drogą informacji.
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W pewnym sensie, te cztery rozdziały obejmują wszystko, co najważniejsze 
w testowaniu oprogramowania. Oczywiście, przeczytać w książce a umieć 
zastosować w praktyce to zupełnie co innego. Trzeba wiele zaangażowania i 
ciężkiej pracy, żeby zostać dobrym testerem. Żeby umieć zastosować te 
podstawowe techniki w praktyce, wiedzieć która pasuje najlepiej w jakiej 
sytuacji, trzeba wiele praktyki i doświadczenia.

W części 3-ej „Zastosowanie umiejętności w praktyce” poznamy różne 
dziedziny testowania i zastosowanie umiejętności z „czernej skrzynki” i ze 
„szklanej skrzynki” do rozmaitych rzeczywistych scenariuszy.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi do 
pytań” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.W jaki sposób znajomość wewnętrznych mechanizmów działania 
programu wpływa na to, jak i co należy przetestować?

2.Czy jest różnica między dynamicznym testowaniem metodami szklanej 
skrzynki, a lokalizowaniem i usuwaniem błędów?

3.Jakie są dwa główne powody, dla których testowanie jest niemal 
niewykonalne w modelu skokowym wytwarzania oprogramowania? Jak 
można im zaradzić?

4.Prawda czy fałsz: jeśli projektowi brakuje czasu, można przeskoczyć 
testowanie modułów (jednostkowe) i przystąpić od razu do tesowania 
integracyjnego.

5.Jaka jest różnica między namiastką testową a sterownikiem testowym?

6.Prawda czy fałsz: zawsze należy najpierw skonstruować zadania testowe 
metodami czarnej skrzynki.

7.Która jest najlepsza spośród trzech opisanych w tym rozdziale metod 
pomiaru pokrycia? Dlaczego?

8.Jaka jest najpoważniejsza trudność testowania metodami szklanej 
skrzynki, zarówno statycznego jak i dynamicznego?
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Część III Zastosowanie umiejętności w 
praktyce

Na urodziny dostałem nawilżasz i osuszacz… Wstawiłem je do jednego 
pokoju i zostawiłem, żeby się ze sobą rozprawiły.

Steven Wright, komik

Odkrycie polega na tym, że patrzy się na to samo co inni i myśli coś innego.

Albert Szent-Gyorgyi, laureat nagrody Nobla w medycynie i fizjologii w 
1937 roku

W TEJ CZĘŚCI
Testowanie konfiguracji
Testowanie kompatybilności
Testowanie różnych wersji językowych
Testowanie łatwości korzystania
Testowanie dokumentacji
Testowanie witryn WWW
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Rozdział 8 Testowanie konfiguracji

W TYM ROZDZIALE
Przegląd testowania konfiguracji
Jak podejść do zadania
Jak zdobyć potrzebny sprzęt
Jak zidentyfikować standardy sprzętu
Testowanie konfiguracji innych typów sprzętu

Życie mogłoby być takie proste. Sprzęt komputerowy mógłby być tylko 
jednego rodzaju. Wszelkie oprogramowanie mogłoby być wytwarzane przez 
tylko jedną firmę. Nie byłoby wtedy tych wszystkich mylących przycisków 
do wyboru opcji do klikania i pól wyboru do wybierania. Wszystkie 
interfejsy pasowałyby od początku doskonale – dla każdego. Jakie nudne1.

W rzeczywistym świecie, w mających po kilka tysięcy metrów 
kwadratowych powierzchni supermarketach komputerowych, stoją do 
wyboru komputery, drukarki, monitory, karty komunikacyjne, modemy, 
skanery, kamery cyfrowe, urządzenia peryferyjne i setki innych 
komputerowcyh gadżetów – wszystkie dające się podłączyć do komuotera 
domowego!

Dla początkującego testera, jednym z pierwszych zadań może być 
testowanie konfiguracji: sprawdzenie, że oprogramowanie działa z jak 
największą ilością różnych kombinacji sprzętu. Również testując inne 
rodzaje systemów niż najpopularniejsze „pecety” i Macintosh‘e, zagadnienie 
konfiguracji trzeba wziąć pod uwagę. Umiejętności opisane w tym rozdziale 
z łatwością można dostosować do takiej sytuacji. 

Pierwsza część rozdziału opisuje ogólne zasady testowania konfiguracji 
komputerów osobistych, a potem przechodzi się do szczegółów na temat 
testowania drukarek, kart wideo i kart dźwiękowych. Chociaż przykłady 
dotyczą komputerów osobistych, opisane metody można łatwo przenieść na 
prawie każde rodzaje testowania konfiguracji. Każdego dnia powstają nowe 
typy urządzeń i zadaniem testerów jest wymyślić sposoby ich testowania.

Najważniejsze punkty tego rozdziału:

1. Czemu testowanie konfiguracji jest konieczne

2. Czemu testowanie konfiguracji bywa ogromnie 
pracochłonne

3. Podstawowe sposoby testowania konfiguracji

1 Czytelnikom polskim należącym do troszeczkę starszego niż najmłodsze pokolenia przypominają się 
może czasy bardzo zbliżone do tego “ideału”. Wcale jednak nie było tak nudno…
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4. Jak wejść w posiadanie potrzebnego sprzętu

5. Jak postępować testując inne rodzaje 
oprogramowania niż dla komputerów osobistych

Przegląd testowania konfiguracji

Będąc z następną wizytą w sklepie komputerowym, warto przyjrzeć się 
pudełkom i poczytać opisy wymagań systemowych. Znajdzie się wśród nich 
takie jak PC z procesorem 486/66 MHz, Super VGA, 256-kolorowy ekran, 
16-bitowa karta dźwiękowa, port MIDI dla gier itd. Testowanie konfiguracji  
to proces kontrolowania, czy testowane oprogramowanie działa z tymi 
wszystkimi rozmaitymi rodzajami sprzętu. Warto rozważyć różne możliwe 
konfiguracje standardowego komputera osobistego, jaki stoi w wielu 
domach i w prawie każdym biurze:

6. Komputer. Są dziesiątki znanych producentów: 
Compaq, Dell, Gateway, Hewlett-Packard, IBM 
i wielu innych. Każdy producent konstruuje i 
produkuje komputery osobiste albo z 
komponentów własnej konstrukcji, albo z części 
kupionych od innych producentów. Własne 
komputery osobiste produkuje też wielu mniej 
znanych, małych producentów; robią je nawet 
hobbyści-amatorzy.

7. Komponenty. Większość komputerów 
osobistych ma modułową budowę. Składają się 
z kart głównych, kart dodatkowych i rozmaitych 
urządzeń takich jak stacje dysków, stacje CD-
ROM, wideo, dźwięk, modem, karty sięciowe 
(rysunek 8.1). Istnieją karty telewizyjne i 
wyspecjalizowane karty do nagrywania wideo, 
do automatyzacji urządzeń domowych itd. 
Istnieją nawet karty wejścia i wyjścia, które są w 
stanie zamienić komputer osobisty w jednostkę 
zdolną pokierować niewielką fabryką. 
Urządzenia wewnętrzne są wytwarzane przez 
setki różnych producentów.

stacja dyskietek stacja dysku twardego

urządzenie dopasowujące I/O stacja CD-ROM

adapter wyświetlacza zasilacz

magistrala jednostka systemowa

karta główna.

Rysunek 8.1 Liczne wewnętrzne komponenty składają się na konfigurację 
PC.
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8. Urządzenia peryferyjne. Rysunek 8.2 pokazuje 
drukarki, skanery, mysz, klawiaturę, monitory, 
aparaty fotograficzne, kamery, joysticki i inne 
urządzenia, które podłącza się do komputera i 
które działają poza nim.

skaner drukarka

joystick (manipulator) jednostka główna

kamera cyfrowa mysz

Rysunek 8.2 Komputer osobisty można podłączyć do rozmaitych urządzeń 
peryferyjnych.

9. Interfejsy. Komponenty i urządzenia 
peryferyjne podłącza się do do komputera przez 
różne rodzaje złączy (rysunek 8.3). Interfejsy 
mogą być wewnętrzne albo zewnętrzne. Ich 
nazwy: ISA, PCI, USB, PS/2, RS/232, Firewire. 
Istnieje tak wiele różnych możliwości, że 
producenci niekiedy produkują to samo 
urządzenie pod różnymi nazwami. Na przykład 
ten sam model myszy można często kupić w 
trzech różnych konfiguracjach!

10. Opcje i pamięć. Wiele komponentów i urządzeń 
peryferyjnych można kupić z różnymi opcjami 
sprzętu i wielkościami pamięci. Drukarkę można 
uaktualnić, żeby obsługiwała więcej wzorów 
liter albo używała więcej pamięci, żeby 
drukowanie szło szybciej. Karty graficzne 
mające więcej pamięci potrafią obsługiwać 
dodatkowe kolory i grafikę o większej 
rozdzielczości.

11. Programy obsługi. Wszystkie komponenty i 
urządzenia peryferyjne komunikują się z 
systemem operacyjnym i z aplikacjami za 
pomocą procedur na niskim poziomie, zwanych 
programami obsługi. Często dostarczone są one 
przez producenta sprzętu i instaluje się je w 
trakcie procesu ustawiania sprzętu. Chociaż w 
sensię technicznym programy obsługi są 
oczywiście oprogramowaniem, z punktu 
widzenia testu zalicza się je do konfiguracji 
sprzętu.
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Rysunek 8.3 Tył komputera osobistego zawiera liczne złącza do przyłączania 
urządzeń peryferyjnych.

Tester przygotowujący się do rozpoczęcia testowania konfiguracyjnego 
jakiegoś programu, powinien rozważyć jaka konfiguracja będzie najbardziej 
typowa dla tego programu. Gra komputerowa z mnóstwem efektów 
graficznych będzie wymagała zwrócenia uwagi na wideo i dźwięki. program 
do robienia kolorowych widokówek będzie szczególnie uzależniony od 
drukarek. program faksowy lub telekomunikacyjny należy przetestować z 
różnymi typami modemów i konfiguracji sięci.

Czemu właściwie miałoby to wszystko być konieczne? Istnieją przecież 
standardy, które dotyczą w jednakowym stopniu komputera osobistego 
kupowanego w supermerkecie i specjalnego komputera w szpitalu. Można 
chyba oczekiwac, że jeśli sprzęt został skonstruowany zgodnie ze 
standardami, to oprogramowanie powinno po prostu na nim działać bez 
żadnych kłopotów. W świecie idealnym pewnie by tak było, ale niestety - w 
rzeczywistości standardy nie zawsze są przestrzegane. Niektóre standardy są 
dość luźne – nazwijmy je zbiorami dobrowolnych reguł. Producenci kart i 
urządzeń peryferyjnych działają w sytuacji ostrej konkurencji i często 
naginają zasady, aby wcisnąc w swój produkt jeszcze jedną nową funkcję 
albo jeszcze odrobinę wyższą wydajność. Często programy obsługi do 
nowych urządzeń wrzuca się do pudełka niemal w momencie, gdy dostawy 
sprzętu zaczynają opuszczać bramy fabryki. W wyniku tego nie raż się 
zdarza, że oprogramowanie nie działa z niektórymi konfiguracjami sprzętu.

Lokalizacja błędów konfiguracji

Błędy konfiguracji mogą być naprawdę bolesne. Pamiętamy przecież 
jeszcze błąd „Króla Lwa” opisany w rozdziale 1-ym? To był typowy 
problem konfiguracji. Dźwięk programu nie działał na kilku zaledwie, ale 
bardzo popularnych konfiguracjach sprzętu. Ktokolwiek grał w grę 
komputerową albo posługiwał się aplikacja graficzną, kiedy kolory nagle 
oszalały, albo kawałki okna „odłupywały się” kiedy się je ciągnęlo, 
przypuszczalnie zetknął się z błędem programu obsługi karty graficznej. 
Ktokolwiek poświęcił długie godziny (albo dni!) usiłując zmusić stary 
program do działania z nową drukarką, też miał zapewne do czynienia z 
błędem konfiguracji.
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Pewnym sposobem stwierdzenia, czy ma się do czynienia z błędem 
konfiguracji czy po prostu ze zwykłym błędem, jest powtórzenie 
dokładnie tego samego działania, krok po kroku, na innym komputerze z 
zupełnie odmienną konfiguracją. Jeśli awaria nie następuje, prawie na 
pewno mamy do czynienia z błędem konfiguracji. Jeśli awaria występuje 
na więcej niż jednej konfiguracji, to zapewne jest to „zwyczajny” błąd.

Przypuśćmy że testując program  na jakiejś szczególnej konfiguracji 
natrafiamy na problem. Kto teraż powinien naprawić błąd – zespół 
wytwarzający oprogramowanie czy też producent sprzętu? Może tu chodzić 
o miliony dolarów. 

Przede wszystkim trzeba zlokalizować problem. Zwykle wiąże się to z 
dynamicznym testowaniem metodami szklanej skrzynki i wysiłkiem 
znajdowania i naprawiania błędu. Problem konfiguracyjny może wystąpić z 
wielu różnych powodów, z których każdy wymaga starannego przebadania 
kodu działającego w różnych konfiguracjach:

12. Oprogramowanie może mieć błąd występujący 
w wielu różnych konfiguracjach. Na przykład, 
program do produkcji kartek z życzeniami może 
działać z drukarkami laserowymi, ale nie z 
atramentowymi. 

13. Oprogramowanie może mieć błąd pojawiający 
się tylko w jednej, szczególnej konfiguracji – na 
przykład nie działa na modelu „OkeeDoKee 
BR549 super drukarki atramentowej”.

14. Urządzenie albo jego program obsługi zawiera 
ukryty błąd, który powoduje awarię tylko 
jednego programu. Może ten program jest 
jedynym, który używa jakichś ustawień karty 
wideo? Taki program w połączeniu z wadliwym 
modelem karty powoduje awarię.

15. Urządzenie albo jego program obsługi zawiera 
błąd, który wprawdzie widoczny jest z wieloma 
programami, ale szczególnie rzuca się w oczy z 
jednym z nich. Przykładem może być program 
obsługi drukarki, który jako wartość domyślną 
zawsze wybiera jakość roboczą wydruku, więc 
aplikacja musi go do każdego wydruku 
przestawiać na tryb druku wysokiej jakości.

W dwóch pierwszych przykładach zespół projektu wytwarzającego 
oprogramowanie jest oczywiście odpowiedzialny za naprawienie błędu. 
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W obu następnych przykładach sytuacja nie jest już oczywista. Powiedzmy 
że błąd jest błędem drukarki i że ten model jest najpopularniejszy na świecie 
– ma dziesięć milionów użytkowników. Niewątpliwie, program musi działać 
z tą właśnie drukarką. Chociaż program nie zawiera żadnego błędu, ale 
przypuszczalnie naprawę – w postaci jakiegoś obejścia tego błędu – i tak 
wykona zespół wytwarzający aplikację.

Niezależnie od źródła problemu, odpowiedzialność i tak spada na 
producenta aplikacji. Klienci nie będą chcieli słuchać tłumaczeń, że to 
wadliwy sprzęt jest przyczyną błędu, będą po prostu chcieli, żeby aplikacja 
działała na ich konfiguracji.

O kartach dźwiękowych

W 1997 roku Microsoft wypuścił na rynek lalkę AntiMates Barney wraż z 
oprogramowaniem na CD, mające uczyć dzieci programowania. 
Oprogramowanie kontaktowało się z lalką za pomocą dwukierunkowego 
łącza radiowego, umieszczonego w lalce i w komputerze osobistym.

Radio w komputerze było podłączone do rzadko używanego interfejsu 
kart dźwiękowych, zwanego złączem MIDI. Tego interfejsu używa się do 
podłączania sprzętu muzycznego. Microsoft wyszedł z założenia, że to 
łącze jest dobrym wyborem, gdyż większość posiadaczy komputerów 
osobistych nia ma tego rodzaju sprzętu muzycznego. Karta miałaby więc 
to złącze wolne, dostępne do podłączenia radia do komunikacji z lalką. 

Podczas testowania konfiguracyjnego odkryto typową ilość błędów. Jedne 
były problemami karty dźwiękowej, inne błędami w oprogramowaniu 
ActiMates. Jednak jednego błędu nie udało się nigdy zlokalizować. 
Wyglądało na to, że od czasu do czasu, losowo, komputer osobisty nagle 
się zawieszał i wymagał ponownego wystartowania. Problem występował 
tylko z jednym typem karty dźwiękowej – najpopularniejszej na rynku 
(oczywioście). 

Kiedy w harmonogramie pozostało jeszcze tylko kilka tygodni, podjęto 
wzmożone wysiłki żeby rozwiązać problem. Po intensywnym testowaniu 
konfiguracyjnyem i poszukiwaniu błędu, udało się znaleźć jego przyczynę 
– winna była karta. Wyglądało na to, że zlącze MIDI tej karty zawsze 
miało ten błąd, tylko że używano je na tyle rzadko, że błąd nigdy nie 
został odkryty. Oprogramowanie ActiMates ujawniło go po raż pierwszy.
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Zrobił się wielki bałagan, pełno zaprzeczania i wzajemnego wytykania się 
palcami, i wiele pracy późno w nocy. W końcu producent kart 
dźwiękowych przyznał, że problem istniał i obiecał znaleźć obejście błędu 
w nowych wersjach programu obsługi. Microsoft zainstalował 
poprawiony program obsługi na CD-ROM sprzedawanym z lalką 
ActiMate i dokonał pewnych zmian w programie tak, żeby błąd rzadziej 
powodował awarie. Mimo tych wszystkich wysiłków, te właśnie problemy 
z kompatybilnością karty dźwiękowej były najczęstszym powodem 
późniejszych telefonów do serwisu.

Dobór wielkości zadania

Testowanie konfiguracyjne może być wielkim przedsięwzięciem. 
Wyobraźmy sobie testowanie nowej gry, która ma być wykonywana na 
Microsoft Windows. Gra ma mnóstwo grafiki, dużo efektów dźwiękowych, 
pozwala wielu graczom zmierzyć się ze sobą przy pomocy połączeń 
telefonicznych oraz wykonywać wydruk szczegółów gry dla celów 
planowania strategii.

Testowanie konfiguracji należy zaplanować co najmniej z różnymi kartami 
graficznymi, dźwiękowymi, modemami i drukarkami. Asystent funkcji 
Windows Dodaj nowy sprzęt (rysunek 8.4) umożliwia wybranie sprzętu w 
każdej z tych kategorii – i jeszcz 25-ciu innych.

Rysunek 8.4 Okno dialogowe asystenta Dodaj Nowy Sprzęt umożliwia 
dodawanie nowych urządzeń do aktualnej konfiguracji PC.

W każdej kategorii sprzętu znajduje się lista różnych producentów i modeli 
(rysunek 8.5). Pamiętajmy, że to są tylko rodzaje sprzętu, dla którch 
programy obsługi są wbudowane bezpośrednio w system Windows. Wielu 
innych producentów sprzętu dostarcza wraż ze sprzętem własne dyski z 
potrzebnym oprogramowaniem. 
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Rysunek 8.5 Każdy rodzaj sprzętu ma wielu różnych producentów i wiele 
modeli.

Chcąc przeprowadzić pełny, obejmujący wszelkie możliwości test 
konfiguracji, kontrolujący wszelkie rodzaje i modele sprzętu, ma się 
olbrzymią robotę.

Istnieje w przybliżeniu 336 różnych kart graficznych, 210 kart 
dźwiękowych, 1500 modemów i 1200 drukarek. Ilość kombinacji testowych 
wynosi więc 336 x 210 x 1500 x 1200, co daje iloczyn rzędu miliardów – 
zbyt wiele by móc poważnie o tym myśleć !

Jeśli ograniczyć testowanie tak, by wykluczyć wszelkie kombinacje, tylko 
testować każdy rodzaj karty osobno, poświęcając około 30 minut na każdą 
konfigurację, byłoby się gotowym po upływie około roku. Pamiętajmy, 
wyliczenie dotyczny tylko jednego wykonania testów przez wszelkie 
kombinacje, a przecież często – uwzględniwszy dostawy z naprawami 
błędów – trzeba wykonać dwa lub trzy wykonania testów, dopóki produkt 
nie będzie ostatecznie wypuszczony na rynek. 

Rozwiązaniem tego bałaganu jest – czego (należy mieć nadzieję) czytelnik 
już się domyśla – podział na klasy równoważności. Trzeba znaleźć sposób, 
jak ograniczyć olbrzymi zbiór wszelkich możliwych konfiguracji tak, aby 
pozostały tylko najważniejsze. Oczywiście nie testując wszystkiego trzeba 
będzie podjąć pewne ryzyko, ale przecież właśnie na tym polega test 
oprogramowania.

Jak podejść do zadania

Proces podejmowania decyzji, które urządzenia należy przetestować i w jaki 
sposób jest w zasadzie nieskomplikowanym zastosowaniem podziału na 
klasy równoważności. Najważniejsze – kluczowe dla powodzenia projektu – 
jest znalezienie właściwej informacji przed podjęciem decyzji. Jeśli brak 
nam doświadczenia z rodzajem sprzętu, jaki testowany program 
wykorzystuje, trzeba się nauczyć samemu ile się da oraz poprosić innych, 
doświadczonych testerów i programistów o pomoc. Trzeba zadawać wiele 
pytań i upewnić się, czy propozycje zostały zaakceptowane.
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Następne podrozdziały opisują ogólny proces planowania testowania 
konfiguracji.

Zdefiniowanie potrzebnych rodzajów sprzętu

Czy aplikacja robi wydruki? Jeśli tak, trzeba będzie przetestować drukarki. 
Jeśli ma efekty dźwiękowe, trzeba będzie testować karty dźwiękowe. Jeśli 
jest to program graficzny albo fotograficzny, pewnie przydadzą się skanery i 
cyfrowe aparaty fotograficzne. Warto uważnie poznać funkcje programu, 
aby upewnić się, czy niczego ważnego się nie pominąęło w trakcie 
planowania. Trzeba przez chwilę zastanowić się, czego ten program będzie 
potrzebował do działania.

Interakcyjna rejestracja

Przykładem funkcji, którą łatwo przeoczyć przy planowaniu, jaki sprzęt 
należy przetestować, jest rejestracja interakcyjna. Wiele programów 
umożliwia dzisiaj użytkownikom dokonanie rejestracji podczas instalacji 
przez modem. Użytkownik wpisuje swoje nazwisko, adres i inne dane, 
klika na przycisk, a modem dzwoni do komputera i producenta, który 
przesyła potrzebną informację i dokonuje rejestracji. Nawet jeśli program 
nie używa takiego połączenia  do żadnej innej pracy oprócz interakcyjnej 
rejestracji, trzeba zastanowić się, czy modemy mają być częścią 
testowania konfiguracyjnego.

Zadecydować jakie są dostępne marki, modele i programy obsługi 
urządzeń

Ten kto wytwarza ostry program graficzny, nie będzie chyba chciał testować 
jego wydruków na czarno-białej drukarce mozaikowej z roku 1987-ego 
(pamiętacie je jeszcze?). Listę sprzętu do testowania konfiguracji warto 
skompilować wspólnie ze sprzedawcami i z osobami zajmującymi się 
marketingiem. Jeśli nie mogą lub nie chcą pomóc, warto złapać kilka 
aktualnych i starszych numerów tydnika „PC” i zorientować się, jakie 
rodzaje sprzętu są dostępne i co było – i jest – popularne. Tego typu 
czasopisma często publikują różnego rodzaju listy i porównania drukarek, 
kart dźwiękowych i graficznych.

Warto się zorientować, które z tych urządzeń są klonami i dlatego 
naeżącymi do tej samej klasy równoważności co oryginał. Zdarza się, że 
producent drukarek sprzedaje swoje drukarki innej firmie, która następnie 
umieszcza na nich swoją etykietkę. Z punktu widzenia testowania 
konfiguracji, mamy do czynienia z tą samą drukarką. 
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Trzeba też wziąć pod uwagę, które programy obsługi wykorzystać podczas 
testowania. Do wyboru ma się zwykle program obsługi będący częścią 
systemu operacyjnego, program dostarczany razem z urządzeniem oraz 
najnowszą wersję programu obsługi dostępną na Internecie, na stronie 
producenta urządzenia lub systemu operacyjnego. Zwykle są to trzy różne 
programy. Trzeba sobie samemu zadać pytanie, co klienci mają lub będą 
mieć.

Zdefiniowanie możliwych cech, trybów pracy i opcji

Kolorowe drukarki potrafią drukować czarno-biało albo w kolorze, w 
różnych trybach jakości, mogą też mieć ustawienia dla drukowania 
fotografii albo tekstu. Karty graficzne, jak pokazano na rysunku 8.6, mogą 
użuwać różnych ustawień kolorów i różnej rozdzielczości.

Rysunek 8.6 Różne odmiany kolorów i inne właściwości ekranu to przykłady 
możliwych konfiguracji karty graficznej.

Każde urządzenie ma rozmaite opcje. Testowany program nie musi 
wykorzystywać wszystkich opcji urządzenia. Dobrym przykładem są gry 
komputerowe. Wiele z nich wymaga pewnej minimalnej ilości kolorów i 
pewnej minimalnej rozdzielczości, bez których nie będą działać.

Zmniejszenie liczby konfiguracji do dającej się opanować ilości

Przy założeniu, że nie ma się do dyspozycji czasu ani budżetu by 
przetestować wszystko, musi się zredukować tysiące możliwych 
konfiguracji do najważniejszych – tych które się rzeczywiście przetestuje. 

Sposobem może być wprowadzenie wszelkich informacje na temat 
konfiguracji do arkusza kalkulacyjnego, gdzie kolumy oznaczają 
producenta, model, wersję programu obsługi i wartość opcji. Rysunek 8.7 
pokazuje przykład tabeli, która opisuje różne konfiguracje drukarek. Zespól 
testowy lub jego szef może zapoznać się arkuszem i zdecydowac, jakie 
konfiuguracje chce się testować. 
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Rysunek 8.7 Warto wprowadzić dane na temat konfiguracji do arkusza 
kalkulacyjnego.

Warto zwrócić uwagę, że tabela na rysunku 8.7 ma także kolumny na 
informacje o popularności urządzenia, jego typie i wieku. Konstruując klasy 
równoważności, można np. podjąć decyzję, że będzie się testowało tyko 
najpopularniejsze rodzaje drukarek, albo tyko te modele, które mają mniej 
niż pięć lat. Na podstawie informacji o typie – w tym przykładzie, laserowa 
albo atramentowA – można zadecydować, że przetestuje się 75% drukarek 
laserowych i 25% - atramentowych.

Niestety, proces decyzyjny, gdzie dzieli się możliwe konfuguracje na 
mniejsze klasy równoważności, zależy od wyboru dokonanego przez 
zespół projektowy. Nie istnieje jedna, wyłącznie poprawna reguła. Każdy 
projekt wytwarzania oprogramowania jest inny i niełatwo będzie dobrać 
kryteria klasyfikacji. Wystarczy upewnić się, że każdy w zespole, a 
zwłaszcza kierownik projektu, zawiadomieni są o tym, co się testuje i w 
jaki sposób wybrane zostały testowe zmienne, których wartość 
zadecydowała o podziale. 

Zidentyfikowanie tych szczególnych cech oprogramowania, 
których działanie zależy od konfiguracji sprzętu

Najważniejsze słowo w tytule to szczególne. Nie chodzi o to, by kompletnie 
przetestować całą aplikację na każdej możliwej konfiguracji. Wystarczy 
przetestować tylko te cechy, których działanie zależy od sprzętu.

Na przykład, testując program do przetwarzania tekstu taki jak WordPad 
(zob. rysunek 8.8), nie trzeba będzie np. testować zapisywania i ładowania 
plików w każdej z konfiguracji. Zapisywanie i ładowanie plików nie ma nic 
wspólnego z drukowaniem. Dobre dane testowe składałyby się z 
dokumentu, zawierającego rozmaite (wybrane – oczywiście – przy pomocy 
podziału na klasy równoważności) czcionki, wielkości, kolory, ilustracje w 
tekście i tak dalej. Ten dokument drukowałoby się na wszystkich 
konfiguracjach drukarek. 

Rysunek 8.8 Do przetestowania konfiguracji drukarek można używać 
dokumentu zawierającego różne czcionki i style.
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Wybranie funkcji zależnych od konfiguracji i sprzętu może być trudniejsze 
niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Należy zacząc od techniki czarnej 
skrzynki i przetestować oczywiste pod tym względem funkcje. Potem warto 
porozmawiać z innymi osobami z zespołu, zwłaszcza z programistami, aby 
uzyskać obraż „szklanoskrzynkowy”. Nie raż zdziwimy się, odkrywając jak 
na pozór odległe funkcje w jakimś stopniu mogą zależeć od konfiguracji 
sprzętu.

Skonstruowanie zadań testowych do użycia na każdej konfiguracji

Jak pisać zadania testowe będzie tematem rozdziału 17-ego, „Pisanie i 
śledzenie zadań testowych”. Już teraż jednak warto zdać sobie sprawę, że 
trzeba będzie zanotować wszystkie kroki potrzebne do przetestowania 
każdej z konfiguracji. Może to być tak proste jak poniższa lista:

1. Wybrać i ustawić kolejną konfigurację z listy

2. Wystartować oprogramowanie

3. Załadować plik configtest.doc.

4. Potwierdzić, że wyślwietlony plik jest 
prawidłowy

5. Wydrukować dokument

6. Potwierdzic, że nie ma żadnych komunikatów o 
błędach i że wydrukowany dokument zgodny 
jest ze standardem

7. Wszelkie rozbieżności notować jako błędy

W rzeczywistości, te instrukcje byłyby znacznie bardziej skomplikowane, 
zawierające więcej szczgółów na temat tego, co dokładnie należy zrobić. W 
końcu przecież autor tej specyfikacji nie chciałby osobiście wykonywać tych 
testów w przyszłości.

Wykonanie testów na każdej konfiguracji

Trzeba wykonać zadania testowe i starannie zarejestrować wyniki i napisać 
na ich podstawie raport (zob. rozdział 18-y, „Raportowanie tego, co się 
znalazło”) dla zespołu, a w razie konieczności – także dla producenta. Jak 
już napisano wcześniej, często zidentyfikowanie źródła problemu z 
konfiguracją jest trudne i czasochłonne. Trzeba współpracować z 
programistami i testerami stosującymi metody szklanej skrzynki aby znalęźć 
przyczyny awarii i zdecydować, czy spowodował ją błąd oprogramowania, 
czy błąd sprzętu.
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Jeśli przyczyną awarii jest błąd sprzętu, należy poszukać w portalu 
internetowym producenta sposobu raportowania błędów sprzętu. Pisząc 
raport, warto przedstawić się jako tester oprogramowania i podać nazwę 
swego pracodawcy. Wiele firm ma osobny personel, który udziela pomocy 
firmom piszącym oprogramowanie używające ich sprzętu. Dla ułatwienia 
lokalizacji przyczyny błędu, producent sprzętu może prosić o przesłanie 
kopii oprogramowania, zadań testowych i szczegółów na temat okoliczności 
zaistnienia awarii.

Ponowne wykonywanie zadań testowych aż do skutku

Często test konfiguracji ciągnie się przez cały czas trwania projektu. 
Początkowo próbuje się kilka konfiguracji, potem pełny zestaw, potem znów 
tylko wybrane konfiguracje dla zweryfikowania zrobionych poprawek. W 
końcu nadchodzi moment, kiedy nie ma już więcej znanych błędów, a 
pozostałe błędy występują w rzadkich i mało prawdopodobnych 
konfiguracjach. W tym momencie są podstawy, aby uznać testowanie 
konfiguracji za zakończone.

Jak zdobyć potrzebny sprzęt

Nie mówiliśmy jeszcze dotąd jak wejść w posiadanie całego tego sprzętu. 
Nawet dokonując pracochłonnej – i ryzykownej – redukcji zestawu klas 
równoważności do niezbędnego minimum, nadal potrzebuje się dziesiątek 
różnych zestawów sprzętu. Kupić wszystko w sklepie jest kosztownym 
rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli niektóre elementy sprzętu użyje się tylko raz. 
Oto kilka sposobów, aby rozwiązać ten kłopot:

16. Kupuje się tylko tę konfigurację, której się 
będzie używało najczęściej. Doskonałą metodą 
jest, aby każdy tester w zespole posługiwał się 
innym sprzętem. To może doprowadzić działy 
zaopetrzeniowy i administratorów systemu do 
szału (dla nich jest najlepiej, aby każdy 
przcownik posługiwał się identyczną 
konfiguracją), ale to bardzo skuteczny sposób, 
aby zawsze móc testować na różnych 
konfiguracjach. Nawet w małym zespole, mieć 
do dyspozycji trzy – cztery różne konfiguracje 
jest bardzo cenne.
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17. Warto skontaktować się z producentami i 
spróbować pożyczyć czy wręcz dostać sprzęt. 
Jeśli wytłumaczyć, że testuje się nowe 
oprogramowanie i chce się upewnic, czy działa 
na ich sprzęcie, wielu producentów może się 
zgodzić. Oni są również zainteresowani 
wynikami, więc można im obiecać przekazanie 
wyników testów, a jak się da – również kopię 
gotowego oprogramowania. Warto stworzyć 
dobre relacje, zwłaszcza jeśli znalazło się błąd i 
potrzenbujemy u producenta kogoś, komu 
można przekazać informację o błędzie.

18. Można wysłać pocztę komputerową do 
wszystkich w swojej firmie, z pytaniem jakiego 
sprzętu używają w pracy, a nawet w domu, i czy 
pozwoliliby wykonać na nim kilka testów. 
Wykonując w ten sposób testowanie 
konfiguracji, trzeba będzie się najeździć, ale ileż 
to taniej niż kupowanie wszystkiego samemu.

Testowanie konfiguracji magnetowidu

Animowane lalki Microsoftu „ActiMates” miały intefejs nie tylko do PC, 
ale również do magnetowidu. Specjalne „pudełko” dołączone do 
magnetowidu odczytywało komendy i wysysłało je do lalki drogą 
radiową. Zespół testujący miał do dyspozycji wiele konfiguracji PC, ale 
żadnego magnetowidu. 

Znaleziono dwa sposoby rozwiązania problemu:

 Poproszono ponad 300 pracowników, aby przynieśli do pracy swoje 
magnetowidy. Kierownik ogłosił drobne nagrody dla zachęcenia 
uczestników. 

 Zapłacono kierownikowi w lokalnym sklepie z elektroniką , aby 
pozostał w pracy po godzinach. W tym czasie testerzy wyciągali z 
półki każdy magnetowid, podłączali sprzęt i wykonywali test. Każdy 
pożyczony magnetowid zostł dodatkwo odkurzony i oczyszczony, a 
kierownikowi który się na to zgodził zafundowano dobry obiad. 

Kiedy  wszystko  było  już  gotowe,  przetestwoano  ponad  150 
magnetowidów,  które  stanowiły  dobrą   klasę  równoważności  dla 
magnetowidów posiadanych przez ludzi.
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19. Kto dysponuje własnym budżetem, może 
spróbować wynająć do testowania zajmujące się 
zawodowo testowaniem kompatybilności i 
konfiguracjji laboratorium1. Te firmy zajmują się 
wyłącznie testowaniem konfiguracji i mają do 
dyspozycji wszelki znany ludzkości sprzęt PC. 
No, może nie aż tyle, ale prawie.

Taka firma często jest w stanie pomóc dokonać wyboru właściwego 
sprzętu, na którym przeprowadzi się testowanie. Następnie ma się do 
dyspozycji dwie opcje: albo samemu wykonuje się testowanie na sprzęcie 
firmy, albo można też zakupić pełną usługę. Klient dostarcza 
oprogramowanie, instrukcje testowanie oraz oczekiwane wyniki. Od tego 
miejsca pracę przejmuje firma, wykonuje testy i sporządza raporty, które 
zadania testowe przeszły, a które nie. Bywa to kosztowne, ale na pewno 
mniej kosztowne niż kupowanie całego sprzętu albo brak testowania i 
klienci znajdujący błędy.

Jak zidentyfikować standardy sprzętu

Kto chciałby poświęcić nieco czasu analizie metodami czarnej skrzynki – to 
znaczy przejrzeć specyfikacje, używane przez firmy wytwarzające sprzęt 
komputerowy – może szukać w kilku miejscach. Znając nieco lepiej 
specyfikację sprzętu będziemy mogli dokonać bardziej świadomego wyboru 
najwłaściwszych klas równoważności.

Dla sprzętu Apple‘a trzeba zajrzeć na stronę 
http//:developer.apple.com/hardware. Znajdzie się tam dołączenia na 
temat wytwarzania i testowania sprzętu i programów obsługi dla 
komputerów Apple. Inne dołączenie Apple‘a, 
http://developer.apple.com/testing, zawiera wiadomości na temat testowania, 
a także dołączenia do laboratoriów zajmujących się testowaniem 
konfiguracji.

Dla komputerów osobistych, najlepsze dołączenie to 
http://www.pcdesignguide.org/. Tę witryne sponsorują wspólnie Intel i 
Microsoft. Znaleźć tam można wiadomości i dołączenia do standardów 
stosowanych do wytwarzania sprzętu i urządzeń peryferyjnych dla PC. 
Standardy podlegają corocznej rewizji i otrzymują nazwy PC99, PC2000 i 
tak dalej.

Micorsoft publikuje zestawienia standardów dla oprogramowania i sprzętu 
ubiegającego się o znak firmowy Windows. Ta informacja znajduje się na 
http://msdn.micorsoft.com/certification oraz na 
http://www.microsoft.com/hwtest.

Testowanie konfiguracji innych typów sprzętu

1 Możliwość na razie niedostępna na rynku polskim (przyp. tłumacza).

http://www.microsoft.com/hwtest
http://msdn.micorsoft.com/certification
http://www.pcdesignguide.org/
http://developer.apple.com/testing
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Cóż więc począć, jeśli testuje się oprogramowanie na innych komputerach 
niż PC i Mac? Czy cały ten rozdział był marnowaniem czasu? W żadnym 
razie. Wszystko, czegośmy się tutaj nauczyli, daje się zastosować także do 
testowania własnych systemów firmowych. Nieważne, o jaki chodzi sprzęt i 
oprogramowanie, do czego podłączone. Jeśli coś podłączone jest do 
czegokolwiek innego, testowanie konfiguracji staje się potrzebne.

Testując oprogramowanie dla systemu wbudowanego, sieci, urządzenia 
medycznego czy systemu telefonicznego, należy sobie zadać te same 
pytania, co dla komputera osobistego:

20. Jaki zewnętrzny sprzęt będzie pracował z tym 
oprogramowaniem?

21. Jakie są dostępne modele i wersje tego sprzętu?

22. Jakie funkcje i opcje obsługuje dany sprzęt?

Należy najpierw stworzyć klasy równoważności przy pomocy wiadomości 
uzyskanych od osób pracujących na danym sprzęcie, kierowników 
projektów albo sprzedwaców. Następnie wytwarza się zadania testowe, 
gromadzi potrzebny sprzęt i wykonuje testy. Testopwanie konfiguracji 
stosuje się do tych samych zasad, których nauczyliśmy się już wcześniej.

Podsumowanie

Ten rozdział nauczył nas myśleć na temat testowania konfiguracji. To 
zadanie często otrzymują do wykonania początkujący testerzy, ponieważ 
nietrudno je zdefiniować, jest dobrym wprowadzniem do podstawowych 
danych o firmie i do zastosowania podziału na klasy równoważności w 
praktyce. Ponadto to zadanie pozwoli na kontakt z wieloma innymi osobami 
z projektu, a kierownictwo bez trudu samo zweryfikuej jego wyniki. Ma też 
wadę – jest przygnebiająco rozległe.

Jeśli otrzymało się za zadanie test komnfiguracji w projekcie, należy wziąć 
głeboki oddech, ponownie przeczytać ten rozdział, uważnie zaplanować 
pracę i wykazać wiele cierpliwości. Kiedy wszystko będzie już gotowe, szef 
przyjdzie z kolejnym wyzwaniem: testowaniem kompatybilności, tematem 
kolejnego rozdziału. 

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Jaka jest różnica między komponentem a urządzeniem peryferyjnym?

2. Jak odróznić, czy błąd jest ogólnym problemem, 
czy też wyłącznie błędem konfiuracji?

3. Jak można zagwarentować, że program nigdy 
nie będzie miał błędów konfiguracji?
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4. Prawda czy fałsz: klonowana karta dzwiękowa 
nie musi być poddana testowaniu konfiguracji.

5. Oprócz wieku oraz popularności, jakie inne 
kryteria można zastosować jako podstawę 
podziału na klasy równoważności?

6. Czy dopuszczalne jest wypuszczenie programu 
mającego błędy konfiguracji?
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Rozdział 9 Testowanie kompatybilności

W TYM ROZDZIALE

 Przegląd testowania kompatybilności

 Różne platformy i wersje aplikacji

 Standardy i normy

 Kompatybilność wspólnych danych

W rozdziale ósmym poznaliśmy testowanie konfiguracji sprzętu i to, w jaki 
sposób można upewnić się, że oprogramowanie działa poprawnie ze 
sprzętem, dla którego zostało zaprojektowane. Obecny rozdział zajmuje się 
pokrewnym obszarem testowania interakcji – sprawdzaniem, czy 
oprogramowanie współpracuje poprawnie z innymi programami.

Testowanie czy program współgra z innymi programami zyskało na 
znaczeniu, odkąd konsumenci domagają się możliwości posługiwania się 
jednym zestawem danych przez programy różnych rodzajów od różnych 
dostawców, a także jednoczesnego posługiwania się kilkoma programami.

Dawniej każdy program działał jako oddzielna aplikacja. Wykonywało się 
go w znanym, zrozumiałym i życzliwym otoczeniu, z dala od wszelkich 
zagrażających oddziaływań. Dzisiaj program prawdopodobnie importuje i 
eksportuje dane z różnych innych programów, jest wykonywany na różnych 
systemach operacyjnych i na różnych przeglądarkach i musi współpracować 
z innymi programami wykonywanymi jednocześnie na tym samym 
komputerze. Zadaniem testowania kompatybilności oprogramowania jest 
sprawdzenie, czy to wszystko działa tak, jak oczekują użytkownicy.

Najważniejsze punkty tego rozdziału  to:

23. Co to znaczy, że oprogramowanie jest 
kompatybilne

24. Jak kompatybilność definiowana jest przez 
standardy

25. Co to są platformy i jakie mają znaczenie dla 
kompatybilności

26. Czemu możność przesyłania danych między 
różnymi aplikacjami jest kluczem do 
kompatybilności

Przegląd testowania kompatybilności
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Testowanie kompatybilności oprogramowania oznacza kontrolę, czy badany 
program współpracuje poprawnie z innymi programami i czy przepływ 
danych odbywa się prawidłowo. Takie współdziałanie zwykle ma miejsce 
między programami wykonywanymi na tym samym komputerze, albo nawet 
na różnych komputerach, połączonych przez Internet i odleglych od siebie o 
tysiące kilometrów. Współdziałanie może być też zupełnie proste – jak 
zapisanie danych na dyskietce i przeniesienie jej w ręku do innego 
komputera w tym samym pokoju.

Oto różne przykłady kompatybilności oprogramowania:

27. Wycięcie tekstu ze strony internetowej i 
wklejenie go do dokumentu otwartego w 
programie do przetwarzania tekstu

28. Zapisanie danych finansowych z jednego 
arkusza kalkulacyjnego i załadowanie ich do 
zupełnie innego arkusza kalkulacyjnego

29. Program do przetwarzania fotografii działający 
poprawnie na różnych wersjach tego samego 
systemu operacyjnego

30. Załadowanie nazwisk i adresów z 
elektronicznego kalendarza do programu do 
przetwarzania danych i wydrukowanie z niego 
serii imiennych zaproszeń i adresów na koperty

31. Uaktualnienie programu obsługi bazy danych i 
niezmieniony dostęp do danych ze starej bazy 
danych

Kompatybilność oznacza coś innego dla różnych programów, zależnie od 
poziomu kompatybilności opisanego w specyfikacji wymagań i od tego, 
jakie są wymagania systemu, na którym program będzie wykonywany. 
Zagadnienie kompatybilności nie istnieje dla oprogramowania urządzenia 
medycznego, mającego własny system operacyjny, zapisującego dane na 
własnych typach pamięci i niepodłączonego do żadnego innego urządzenia. 
Natomiast któraś z kolei wersja programu do przetwarzania tekstu (zob. 
rysunek 9.1), czytającego i piszącego różne pliki z innych programów 
przetwarzających tekst, pozwalającego na korzystanie za pośrednictwem 
Internetu przez wielu użytkowników jednocześnie, umożliwiającego 
włączanie wbudowanej grafiki lub arkuszy kalkulacyjnych z różnego 
rodzaju aplikacji - uwikładna jest w wielką ilość zagadnień kompatybilności. 
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Wycinanie,
kopiowanie,

wklejanie

Zapis/ładowanie
plików

Import/eksport
plików

Program do
przetwarzania tekstu z
firmy U, działający na

systemie operacyjnym W

Program do przetwarzania
tekstu z firmy C,

działający na systemie
operacyjnym L

Import/eksport
za

pośrednictwem
sieci

Arkusz kalkulacyjny z
firmy L, działający na

systemie operacyjnym N

Kopia zapasowa

Rysunek 9.1 Kopmatybilność wiążąca razem kilka różnych typów aplikacji  
szybko staje się bardzo skomplikowana.

Wykonując testowanie kompatybilności nowego oprogramowania, trzeba 
będzie sobie umieć odpowiedzieć na klika pytań:

32. Z jakimi innymi platformami (systemy 
operacyjne, przeglądarki internetowe i inne 
elementy środowiska) system został 
zaprojektowany jako kompatybilny? Jeśli 
testowane oprogramowanie samo jest platformą, 
jakie inne programy mają na nim być 
wykonywane?

33. Jakie standardy albo reguły kompatybilności 
muszą być przestrzegane?

34. Jakie rodzaje danych testowane 
oprogramowanie będzie używać do 
komunikowania się i posługiwania wspólnymi 
danymi z innymi programami?

Odpowiedzi na te pytania uzyskuje się przy pomocy zwykłego testowania 
statycznego – zarówno metodami czarnej jak i szklanej skrzynki. Analizuje 
się starannie specyfikację produktu i wszelką dodatkową dokumentację. 
Warto też wziąć pod uwagę rozmowy z programistami i analizę kodu, aby 
odkryć wszelkie połączenia od i do testowanego oprogramowania. W 
pozostałej części tego rozdziału przyjrzymy się tym zagadnieniom bliżej.

Różne platformy i wersje aplikacji
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Wybór platformy dla aplikacji oraz programów z którymi ma być 
kompatybilna jest w gruncie rzeczy zadaniem dla marketingu. Ktoś dobrze 
znający klientów powinien podjąć decyzję, czy oprogramowanie jest 
przeznaczone dla określonego systemu operacyjnego, przeglądarki 
internetowej czy dla innej platformy. Ta sama osoba powinna podjąć 
decyzję, z jakimi wersjami dany produkt ma być kompatybilny. Na 
przykład, często widuje się takie opisy na opakowaniach albo na pierwszym 
wyświetlanym przez program ekranie:

Działa najlepiej z Netscape 4.0

Wymaga Windows 95 albo wyżej

Do użytku z jądrem Linuxa 2.2.16

Te informacje należą do specyfikacji i informują zespoły wytwarzający i 
testujący o tym, jakie są wymagania dotyczące kompatybilności. Każda 
platforma narzuca szczególne wymagania i z punktu widzenia kierownictwa 
projektu ważne jest, by ta lista była jak najkrótsza, ale nadal wystarczająca z 
punktu widzenia potrzeb klientów.

Kompatybilność wprzód i wstecz

Dwa powszechnie stosowane terminy to kompatybilność wstecz (z 
poprzednimi wersjami) oraz kompatybilność wprzód (z następnymi 
wersjami). Program kompatybilny wstecz działa z poprzednimi wersjami. 
Program kompatybilny wprzód działa z przyszłymi wersjami.

Najprostszą ilustracją kompatybilności wstecz i wprzód są pliki typu .txt, 
czyli tekstowe. Rysunek 9.2 pokazuje, jak plik tekstowy zrobiony przy 
pomocy Notpad 98 w systemie Windows 98 jest kompatybilny wstecz aż do 
MS-DOS 1.0. Jest również kopmatybilny wprzód do Windows 2000 i 
prawdopodobnie pozostaniem takim również w kolejnych wersjach.
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Editexe na MS-
DOS 1.0

NotePad na
Windows 3.1

??? na OS ???

WordPad na
Windows 2000

NotePad na
Windows 95

NotePad 98 na
Windows 98

Kompatybilność
wstecz

Kompatybilność
wprzód

Rysunek 9.2 Kompatybilność wstecz i wprzód określają, które wersje będą 
działać z programem lub plikami aktualnego programu. 

Nie jest konieczne, by każde oprogramowanie i wszelkie pliki były 
kompatybilne wstecz i wprzód. Jest to decyzja do podjęcia dla projektu. 
Tester musi jednak wiedzieć, jak wiele pracy wymagać będzie 
przetestowanie kompatybilności wstecz i wprzód dla danego programu.

Skutki testowania różnych wersji

Testowanie, że rozmaite platformy i oprogramowania działaja razem 
prawidłowo może być dużym przedsięwzięciem. Weźmy pod uwagę test 
kompatybilności dla nowej wersji popularnego systemu operacyjnego. 
Programiści naprawili wiele błędów, podnieśli osiągi i dodali do kodu wiele 
nowych funkcji. Mogą istnieć dziesiątki albo nawet setki tysięcy programów 
dla aktualnej wersji systemu operacyjnego. Celem projektu jest zachowanie 
100-procentowej kompatybilności ze wszystkimi. Spójrzmy na rysunek 9.3.

Jest to wielka praca, ale zarazem kolejny przykład, jak podział na klasy 
równoważności może pomóc zredukować ilość pracy.
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Programy do
przetwarzania
tekstu

Bazy danych

Programy
edukacyjne

Gry

Programy do
malowania i
pisania

Arkusze
kalkulacyjne

Nowa platforma komputerowa 2004

Rysunek 9.3 Testując kompatybilność nowej platformy, musi się 
skontrolować, że wszystkie istniejące aplikacje dziłają na niej prawidłowo.

Zaczynając testowanie kompatybilności, trzeba dokonać podziału 
wszelkich możliwych kombinacji oprogramowania na klasy 
równoważności, będące najmniejszymi, skutecznymi zbiorami 
weryfikującymi poprawną interakcję testowanego programu z 
programami należącymi do danej klasy.

Krótko mówiąc, skoro nie da się przetestować tysięcy różnych programów 
na nowej wersji systemu operacyjnego, trzeba zdecydować, które są 
najważniejsze. Kryteria kwalifikacji mogą być następujące:

35. Popularność. Trzeba użyć statysktyki sprzedaży 
i wybrać 100 do 1000 najważniejszych 
programów.

36. Wiek. Na przykład wybierze się tylko programy 
i wersje nie starsze niż trzyletnie.

37. Typ. Dzieli się programy na typy takie jak 
malowanie, pisanie, księgowość, bazy danych, 
komunikacja itd. Z każdej kategorii wybiera się 
program do przetestowania. 

38. Wytwórca. Innym kryterium jest wybór 
programów na podstawie firmy, która je 
wyprodukowała.

Tak samo jak w testowaniu konfiguracji sprzętu, nie istnieje jedyna 
poprawna „podręcznikowa” odpowiedź. Zespół projektowy powinien podjąć 
decyzję, co jest najważniejsze i przy pomocy tego kryterium dokonać 
podziału na klasy równoważności.

Poprzedni przykład przedstawił testowanie kompatybilności nowego 
systemu operacyjnegop. Te same kwestie odnoszą się do testowania nowej 
aplikacji (rysunek 9.4). Trzeba podjąć decyzje, na jakich wersjach platformy 
i z jakimi innymi programami trzeba przetestwować aplikację.
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Aplikacja #1 Aplikacja #5

Apllikacja #4
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Rysunek 9.4 Testowanie kompatybilności nowej aplikacji może wymagać 
testowania na wielu platformach i z wieloma innymi aplikacjami.

Standardy i normy

Dotąd w tym rozdziale uczyliśmy się, jak wybrać programy, które będzie się 
testować pod względem kompatybilności z własnym oprogramowaniem. 
Teraz przyjrzymy się, jak przystąpić do właściwego testowania. Pierwszym 
krokiem będzie zbadanie standardów i innych norm, które stosują się do 
testowanego oprogramowania lub platformy.

Te wymagania można w zasadzie podzielić na dwa rodzaje: wysokiego i 
niskiego poziomu. Standardy dotyczące wysokiego poziomu to te, które 
określają ogólną zgodność programu z obowiązującymi normami: wygląd 
jego interfejsu użytkownika, rodzaj funkcji itp. Standardy niskiego poziomu 
to szczegóły takie jak format plików albo protokoły komunikacyjne. Oba 
typy są istotne i muszą być przetestowane, aby zapewnić kompatybilność.

Standardy i normy wysokiego poziomu

Na jakim systemie operacyjnym oprogramowanie ma działać – na 
Windowsach, Macintosh‘u czy Linuxie? Czy to jest aplikacja Internetowa? 
Jeśli tak, na jakich przeglądarkach ma działać? Każda z tych platform ma 
swój własny zestaw standardów i norm, które muszą być przestrzegane, jeśli 
chce się móc twierdzić, że oprogramowanie jest kompatybilne z platformą. 

Przykładem może być znak „Cerytfikowany dla Microsoft 
Windows” (rysunek 9.5). Aby otrzymać ten znak, oprogramowanie musi 
zaliczyć testy kompatybilności przeprowadzone przez niezależne 
laboratorium testujące. Celem jest sprawdzenie, że dane oprogramowanie 
funkcjonuje stabilnie i niezawodnie na tym systemie operacyjnym.
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Rysunek 9.5 Znak „Cerytfikowany dla Microsoft Windows” oznacza, że 
oprogramowanie spełnia wszystkie kryteria zdefiniowane przez zbiór norm.

Kilka przykładów wymagań dla otrzymania tego znaku:

39. Oprogramowanie funkcjonuje z myszą mającą 
więcej niż trzy przyciski

40. Oprogramowanie można zainstalować na 
stacjach dysków innych niż C: i D:

41. Oprogramowanie działa z długimi nazwami 
plików

42. Oprogramowanie nie czyta, nie pisze ani w 
żaden inny sposób nie używa starych plików 
systemowcyh win.ini, system.ini, autoexec.bat 
ani config.sys.

Te wymagania mogą się wydawać proste i oczywiste, ale to tylko cztery 
pozycje z dokumentu obejmującego 77 stron. Zajmuje sporo czasu upewnić 
się, czy oprogramowanie spełnia wszelkie wymagania dla otrzymania znaku, 
ale spełnienie ich jest gwarancją, że oprogramowanie jest o wiele bardziej 
kompatybilne.

Szczegóły na temat znaku Windows można znaleźć na 
http://msdn.microsoft.com/certification/. Szczegóły na temat uzyskania 
prawa użytkowania znaku dla Apple Macintosh`a znajdują się w 
http://developer.apple.com/mkt/maclogo.html.

Standardy i normy niskiego poziomu

Standardy niskiego poziomu są w pewnym sensię ważniejsze niż standardy 
wysokiego poziomu. Można na przykład stworzyć program działający na 
platformie Windows, ale nie mający wyglądu i sposobu działania innych 
programów w Windowsach. Taki program nie otrzyma znaku 
„Certyfikowany dla Microsoft Wiondows”. Użytkowanicy mogą nie być 
zachwyceni róznicami w porónaniu z innymi aplikacjami, ale produkt dałby 
się używać. 

http://developer.apple.com/mkt/maclogo.html
http://msdn.microsoft.com/certification/
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Jeśli jednak produkt  jest programem graficznym, który zapisuje pliki na 
dysku jako pliki .pict (standardowy format Macintosha dla grafiki), ale nie 
spełnia wymagań standardu dla plików .pict, jego użytkownicy nie będa w 
stanie oglądać grafiki w żadnym innym programie. Taki program nie jest 
kompatybilny ze standardem i przypuszczalnie będzie miał krótki żywot.

Podobnie, protokoły komunikacyjne, składnia języków programowania i 
inne metody używane przez programy aby dzielić się informacją, muszą 
stosować się do powszechnie dostępnych standardów i norm.

Standardy niskiego poziomu często traktuje się jako oczywiste, ale z punktu 
widzenia testrów muszą być zdefiniowane. Standardy kompatybilności na 
niskim poziomie należy traktować jak przedłużenie specyfikacji wymagań. 
Jeśli według specyfikacji „oprogramowanie będzie zapisywać i ładować 
pliki graficzne w formatach .bmp, .jpg i .gif”, to trzeba będzie znaleźć 
standardy tych formatów i skonstruować testy, które potwierdzą, że 
oprogramowanie istotnie spełnia te wymagania.

Kompatybilność wspólnych danych

Wspólne używanie danych przez rozmaite aplikacje jest tym, co naprawdę 
daje oprogramownaiu siłę. Dobrze napisany program, spełnijący 
opublikowane standardy i pozwalający użytkownikom łatwo przenosić dane 
do i z innych programów, jest wspaniałym, kompatybilym produktem.

Najpowszechniejsza metodą przenoszenia danych z jednego programu do 
drugiego jest zapisywanie i ładowanie plików. Jak zostało powiedziane w 
poprzednim akapicie, przestrzeganie standardów niskiego poziomu wobec 
dysków i formatów plików jest tym, co umożliwia taki podział. Inne metody 
również są traktowane jako oczywiste, ale też muszą być przetestowane pod 
względem kompatybilności. Oto kilka przykładów:

43. Zapis pliku i ładowanie pliku to najbardziej 
znany sposób wspólnego korzystania z danych. 
Dane zapisuje się na dyskietce (albo innym 
rodzaju pamięci sieciowej, magnetycznej czy 
optycznej), a następnie przenosi na inny 
komputer z innym oprogramowaniem. Format 
danych na pliku musi być zgodny ze 
standardem, aby funkcjonowły na obu 
komputerach.

44. Eksport i import plików to sposób stosowany 
przez wiele programów, aby zachować 
kompatybilność ze starszymi wersjami samych 
siębie i z innymi programami. Rysunek 9.6 
pokazuje okno dialogowe Otworzyć Plik w 
programie Word Microsoftu – i kilka spośród 23 
różnych formatów plików, które można 
importować do tego programu.
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Rysunek 9.6 Word Microsoftu może importować 23 rożne formaty plików.

Aby przetestować funkcje importowania, należałoby stworzyć 
dokumenty we wszystkich kompatybilnych formatach – 
przypuszczalnie przy użyciu oryginalnego programu, który zapisuje 
dane w tym formacie. Te dokumenty muszą mieć próbki – wybrame 
przy pomocy podziału na klasy rownoważności – tekstu i 
formatowania, aby móc sprawdzić, czy importowanme dane są 
poprawnie porzełożone na nowy format.

45. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie są nabardziej 
znanymi sposobami wspólnego korzystania z 
danych przez różne programy bez potrzeby 
zapisywania danych na dysku. W tym wypadku, 
transfer danych dokonuje się w pamięci przez 
pośredniczący program zwany Schowkiem. 
Rysunek 9.7 pokazuje, jak taki transfer się 
odbywa. 

Rysunek 9.7 Schowek Systemowy służy do tymczasowego przechowywania 
różnych typów danych, które kopiuje się z jednego programu do drugiego.

Schowek jest zaprojektowany tak, by móc przechowywać kilka 
różnych rodzajów danych. Częst spotykane w Windowsach typy 
danych to teksty, grafika i dźwięk. Te typy danych też mogą 
występować w różnych formatach – na przykład tekst może być 
zwykłym tekstem ASCII, HTML, albo tekstem wzbogaconym. Grafika 
może być w formie map bitowych, metaplików albo plików .tif.

Gdy użytkownik wykonuje wycinanie albo kopiowanie, wybrane dane 
umieszczane są w Schowku. Kiedy wykonuje się wklejanie, dane są 
kopiowane ze schowka do programu docelowego.
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Testując kompatybilność programu, trzeba się również upewnić, czy 
jego dane są prawidłowo kopiowane poprzez Schowek do innych 
programów. Tej funkcji uzywa się tak często, że łatwo zapomnieć, że 
kryje się za nią wiele kodu potrzebnego, by wszystko to działało i było 
kompatybilne z wieloma różnymi programami.

46. DDE (wymawia się „didi-i”) i OLE (wymawia 
się oł-lej) to metody, których Windows używa w 
celu przekazywania danych między dwiema 
aplikacjami. DDE oznacza Dynamiczna 
Wymianę Danych (Dynamic Data Exchange), a 
OLE – Łączenie i Wbudowywanie Obiektów 
(Object Linking and Embedding). Na innych 
platformach znajdują się podobne metody.

W tej książce nie musimy wchodzić w szczegóły tych technik, ale główną 
różnicą między nimi a użyciem Schowka jest to, że przy pomocy DDE i 
OLE dane przepływają z jednego programu do drugiego w czasie 
rzeczywistym. Wycinanie i kopiowanie to operacja ręczna. Przy użyciu 
DDE i OLE, transfer dokonywany jest automatycznie.

Przykładem zastosowania może być pisemny raport wykonany w 
programie do przetwarzania tekstu, zawierający wykres wykonany przez 
arkusz kalkulacyjny. Gdyby autor dokumentu skopiował i wkleił wykres 
do raportu, byłby on statycznym zrzutem migawkowym danych. Jeśli 
jednak włączyć wykres do raportu jako obiekt, zmieni się on 
automatycznie jeśli zmienią się liczby, które ilustruje. 

To wszystko jest pomysłowe, to prawda, ale rownież stanowi wyzwanie 
dla testera, jak upewnić się, że łączenie i wbudowywanie obiektów 
funkcjonuje poprawnie.

Podsumowanie

Ten rozdział był wstępem do testowania kompatybilności. Tak naprawde 
można by na ten temat napisać osobną książkę, i jeden rozdział nie jest w 
stanie oddać całości tematyki. Każda platforma i każda aplikacja jest 
szczególna, a zagadnienie kompatybilności na jednym systemie może być 
zupełnie odmienne niż na innym systemie.

Początkujący tester oprogramowania może często otrzymać zadanie 
przetestowania kompatybilności programu. Może się to wydać dziwne, 
zważywszy złożoność i wielkość zadania, ale też zwykle pojedynczy tester 
otrzymuje tylko fragment całej pracy do wykonania. Jeśli projekt wytwarza 
nową wersję systemu operacyjnego, pojedynczy tester może na przykład 
otrzymać zadanie testowania kompatybilności tylko programów do 
przetwarzania tekstu albo graficznych. Jeśli projekt wytwarza jakąś 
aplikację, tester może otrzymać zadanie przetestowania jej kompatybilności 
na kilku różnych platformach. 
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Z każdym z tych zadań można sobie poradzić, jeśli przystąpić do nich 
pamiętając o trzech rzeczach:

47. Należy podzielić zbiór wszystkich możliwych 
typów oprogramowania na dającą się 
zastosować w praktyce ilość klas 
równowazności. Oczywiście, kierownik projektu 
powinien zaakceptować dokonaną selekcję i 
zdawać sobie sprawe z ryzyka związanego z 
tym, że nie testuje się wszystkiego.

48. Należy zbadać standady i normy, zarówno na 
wysokim jak i na niskim poziomie, i 
potrakotować je jako przedłużenie specyfikacji 
wymagań.

49. Trzeba przetestować rożne drogi, jakimi dane 
przepływają między testowanymi programami. 
Taka funkcjonująca wymiana danych stanowi o 
kompatybilności programów.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Prawda czy fałsz: każde oprogramowanie musi być w jakimś stopniu 
poddane testownaiu kompatybilności.

2.Prawda czy fałsz: Kompatybilność jest cechą produktu, która może być 
spełniona w różnym stopniu

3.Jak należy podejśc do zadania przetestowania kompatybilności 
wszystkich formatów plików dla danego produktu?

4.W jaki sposób testuje się kompatybilność wprzód (z kolejnymi, 
następnymi wersjami programu)?
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Rozdział 10 Testowanie różnych wersji językowych

W TYM ROZDZIALE
Aby słowa i rysunki miały sens
Kwestie tłumaczenia
Kwestie ulokalnienia
Zagadnienia konfiguracji i kompatybilności
Jak wiele trzeba testować?

Si tu eres fluente en mas de un idioma y competente en provando programas 
de computadora, tu tienes una habilidad muy decenda en el mercado.

Wenn Się eine zuverläßig Software Prüferin sind, und fließend eine 
fremdsprache, ausser English, sprechen können, dann können Się gut  
verdienen.

Przetłumaczone z grubsza z hiszpńskiego i niemiećkiego, powyższe zdania 
znaczą: Ten kto jest doświadczonym testerem oprogramowania i zna dobrze 
inny język oprócz angielskiego, może się spodziewać wysokich zarobków1.

Wiele programów wypuszcza się dzisiaj na cały świat, nie tylko na rynek 
jednego kraju albo tylko w jednym języku. Micorsoft dostarczał Windows 
98 z obsługą dla 73 różnych języków, od Afrikaans przez węgierski do 
wietnamskiego. Większość innych firm produkujących oprogramowanie 
postępuje podobnie, zdając sobie sprawę, że angielskojęzyczny rynek 
amerykański to ledwo połowa potencjalnych klientów. Projektowanie i 
testowanie oprogramowania pod kątem sprzedaży na całym świecie przynosi 
konkretne zyski.

W tym rozdziale poznamy wymagania wobec testowania programów 
pisanych dla wileu krajów i języków. Na pierwszy rzut oka wydaje się to 
nieskomplikowane, ale rzeczywistość jest inna i dowiemy się, dlaczego.

Główne punkty tego rodziału to:

50. Czemu samo tłumaczenie nie wystarcza

51. Jak zmiana języka wpływa na słowa i na cały 
tekst

52. Czemu piłka nożna i telefon są ważne

53. Zagadnienia konfiguracji i kompatybilności

1 To zdanie, jak i cały rozdział, napisany jest z wyraźnie amerykańskiej perspektywy. W niczym nie 
zmienia to jego aktualności, choć oczywiśćie polscy producenci oprogramowania rzadziej niż 
amerykańscy wytwarzają programy przenaczone do użytku wielojęzycznego (przyp. tłumacza).



Strona 34 (99)

54. Jak wiele pracy wymaga testowanie pod kątem 
innego języka

Aby słowa i rysunki miały sens

Każdy pewnie kiedyś czytał instrukcję obsługi zabawki albo urządzenia, źle 
– dosłownie – przetłumaczoną z innego języka. „Przełóż trzpień numer pięć 
przez zieloną kratkę i dokręć nie luźno żadną nakrętke.” Jasne?

To jest przykład złego tłumaczenia, i tak właśnie oprogramowanie może 
wyglądać, kiedy nie dość wysiłku włożyło się w przygotowanie wersji 
innych niż oryginalna. Łatwo jest przetłumaczyć tekst słowo po słowie, ale 
zachowanie znaczenia wymaga więcej pracy i uwagi.

Dobry tłumacz potrafi to właśnie osiągnąć. Kto mówi płynnie w obu 
językach, potrafi sporządzić tłumaczenie równie poprawne i zrozumiałe jak 
oryginał. Niestety, w przemyśle informatycznym samo dobre tłumaczenie 
nie zawsze wystarcza.

Weźmy jako przykład język hiszpański. To chyba prosta sprawa 
przetłumaczyć tekst angielski na hiszpański, prawda? Dobrze, ale który 
hiszpański? Hiszpański z Hiszpanii? A co z hiszpańskim z Kostaryki, z Peru, 
z Dominikany? Wszędzie tam mówi się po hiszpańsku, ale są to odmiany na 
tyle różne, że program napisany pod kątem jednego może być źle przyjęty 
przez inne. Nawet angielski ma podobne kłopoty. Istniej nie tylko angielski 
amerykański, ale kanadyjski, australijski i brytyjski. W oczach 
amerykańskiego użytkownika słowa colour albo neighbour wyglądają 
dziwacznie1.

Trzeba wziąć pod uwagę, oprócz samego języka, również tak zwaną 
specyfikę regionalną: kraj albo region, z którego pochodzi użytkownik. 
Proces ten naywa się ulokalnieniem: dostosowywanie oprogramowania do 
lokalnej specyfiki, dialektu, obyczajów i kultury. Testowanie tak 
przetworzonego oprogramowania nazywa się testowaniem ulokalnienia.

Kwestie tłumaczenia

Chociaż tłumaczenie jest tyko częścią całego procesu ulokalniania, jest 
szczeglnie ważne z punktu widzenia testowania. Najprostszym problemem 
jest – jak można przetestować coś posługującego się innym językiem? Cóż, 
któryś z testerów musi w tym celu mieć choćiaż średnią znajomość tego 
języka aby móc przemieszczać się w programie, czytać i rozumieć 
wyświetlane przez program teksty infromacyjne  i pisać komnedy niezbędne 
do uruchomienia programu. Może jest wobec tego czas najwyższy, aby 
zapisać się na kurs języka słoweńskiego, o którym się od dawna marzyło?

1 Brytyjska i amerykańska ortografia różnią się w tym miejscu: brytyjskiemu colour i neighbour 
odpowiada amerykańskie color i neighbor (przyp. tłumacza). 
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Ważne by choć jedna osoba w zespole testującym znała choć trochę język, 
który się testuje1. Oczywiście, jeśli program będzie mógł obsługiwać 32 
różne języki, może to być trudno osiągnąć. Rozwiązaniem jest 
przekazanie tego zadania firmie specjalizującej się w testowaniu 
ulokalnienia. Liczne takie firmy na całym świecie są w stanie podjąć się 
testowania niemal we wszystkicj językach. Aby znaleźć więcej 
wiadomości na ten temat, wystarczy przeszukiwać zwrotu „localization 
testing”2 na Internecie.

Nie musi się wymagać, aby każdy w zespole znał język, na który dokonuje 
się ulokalniania. Przypuszcalnie wystarczy jedna tylko osoba. Wiele rzeczy 
można sprawdzić nie znając znaczenia słów. Na pewno pomocna jest pewna 
znajomość, ale daje się sporo przetestować nie mówiąc płynnie w danym 
języku.

Rozszerzanie tekstu

Najprostszym przykładem kłopotu z tłumaczeniami jest tak zwane 
rozszerzanie tekstu. Chociaż język angielski może się czasem wydawać 
rozwlekły, okazuje się, że tłumacząc angielski na inne języki zwykle 
potrzeba więcej liter dla wyrażenia tej samej rzeczy. Rysunek 10.1 pokazuje 
jak wielkość przycisku rośnie, aby zmieścił się na nim tekst dwóch często 
spotykanych określeń komputerowych. Dobrym oszacowaniem jest 
spodziewać się do 100-procentowego wzrostu wielkości poszczególnych 
słów – na przykład na przycisku. Można się spodziewać 50-procentowego 
wzrostu rozmiarów zdań i krótkich akapitów – typowych zwrotów, jakie 
znajdują się w oknach dialogowych i w komunikatach o awariach.

Rysunek 10.1 Słowa Minimize (minimalizuj) i Maximize (maksymalizuj)  
mogą mieć różną wielkość w różnych językach, co może zmusić do 
przekonstruowania interfejsu użytkownika, aby stworzyć dla nich miejsce.

1 Najlepiej, oczywiście, aby wszyscy znali ten język doskonale. Istotne dla krajów, które więcej 
oprogramowania importują niż eksportują… (przyp. tłumacza).

2 W wersji brytyjskiej będzie to “localisation”, nie “localization” (przyp. tłumacza).
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Z powodu zjawiska rozszerzenia, należy szczególnie staranie przetestować 
te części programu, które mogą ulec zmianie z powodu rozszerzonego 
tekstu. Warto zwrócić uwagę na tekst, gdzie słowa nie są przenoszone 
poprawnie do następnej linijki, skracane lub nieprawidłowo dzielone. Może 
się to zdarzyć gdziekolwiek – w każdym punkcie ekranu, w oknach, na 
przyciskach itp. Szuka się też sytuacji, gdzie tekst wprawdzie znalazł 
miejsce do rozszerzenia się, ale przy okazji usunął z ekranu coś innego.

Może się też zdarzyć, że dłuższy tekst spowoduje poważną awarię programu 
albo nawet awarię całego systemu. Programista mógł był przydzielić dość 
wewnętrznej pamięci na komunikaty angielskie, ale nie na dłuższe, 
przetłumaczone ciągi znaków. Wersja angielska będzie działać poprawnie, 
ale niemiećka ulegnie awarii, kiedy pojawi się jakiś komunikat. Tester 
stosujący metody szklanej skrzynki może znaleźć ten błąd nie znając ani 
słowa po niemiećku.

ASCII, DBCS i Unicode

W rozdziale 5-ym „Testowanie oprogramowania z klapkami na oczach” 
krótko został omówiony zbiór znaków ASCII. ASCII zawiera tylko 256 
znaków – zbyt mało, aby zmieścić wszelkie możliwe znaki we wszystkich 
językach. Kiedy zaczęto wytwarzać oprogramowanie w wielu różnych 
językach, pojawiła się potrzeba nowych rozwiązań, aby ominąć to 
ograniczenie. Metoda popularna w czasach MS DOS-u, ale wciąż jeszcze 
stosowana, nazywana była techniką stron kodowych. Strona kodowa to jakby 
zastępcza tabela ASCII, z różnymi kodami dla różnych języków. Program 
wykonywany w Quebec`u na francuskim PC mógł załadować i używać 
stronę zawierającą francuskie znaki. Rosyjski używa innej strony kodowej 
dla znaków cyrylicy i tak dalej. 

Takie rozwiązanie działa, choć dość niezdarnie, dla języków mających mniej 
niż 256 znaków. Jednak japoński, chiński i inne języki mające tysiące 
znaków stwarzają nowe kłopoty. System zwany DBCS (Double-Byte 
Character Set – zbiór znaków dwubajtowych) stosowany jest przez niektóre 
programy. Użycie dwóch zamiast jednego bajtu umożliwia zdefiniowanie do 
65356 różnych znaków.

Strony kodowe i DBCS często wystarczają, ale jest z nimi kilka problemów. 
Najważniejszy to kwestia kompatybilności. Jeśli załadować hebrajski 
dokument na niemiećki komputer z angielskim programem do przetwarzania 
tekstu, wynika z tego groch z kapustą. Jeśli nie ma się właściwych stron 
kodowych ani przekładu z jednych na drugie, znaków nie daje się odtworzyć 
poprawnie. 

Wyjściem z tego całego bałaganu jest standard Unicode. 

Unicode przypisuje jedną, niepowtarzalną liczbę każdemu znakowi,
niezależnie od plaformy,
niezależnie od programu,



Strona 37 (99)

niezależnie od języka.
„Co to jest Unicode?”

z witryny Konsorcjum Unicode
www.unicode.org

Unicode jest międzynarodowym standardem, popieranym przez większe 
firmy produkujące oprogramowanie, przez producentów sprzętu i przez inne 
organizacje zajmujące się standaryzacją, dzięki czemu stale się 
rozpowszechnia. Stosuje go większość popularnych aplikacji. Rysunek 10.2 
pokazuje jeden z wielu dostępnych zestawów znaków. Jeśli oczekuje się, że 
program – choćby w przyszłości – będzie ulokalniony, projekt powiniem 
natychmiast rozstać się ze „starym, dobrym ASCII” i przestawić na Unicode 
- i w ten sposób oszczędzić sobie czasu, pracy i awarii.

Rysunek 10.2 Okno dialogowe w programie Windows Word 2000 pokazuje 
wykorzystanie standardu Unicode.

Gorące klawisze i skróty

Po angielsku, nazwa brzmi Search. Po polsku, Szukaj. Po francusku, 
Réchercher. Jeśli gorący klawisz wybierający funkcję Szukaj w wersji 
angielskiej jest Alt-S, to w wersji francuskiej należałoby go zmienić na Alt
+R.

W ulokalnionych wersjach oprogramowania trzeba przetestować czy 
wszystkie gorące klawisze i skróty działają prawidłowo i czy nie są zbyt 
trudne – na przykład wymagają naciśnięcia trzeciego klawisza. I trzeba 
pamiętać, by sprawdzić, czy angielskie gorące klawisze zostały poprawnie 
wyłączone.

Rozszerzone znaki

Często spotykanym problemem w ulokalnionych – i nie tylko – wersjach 
oprogramowania, jest użycie rozszerzonych znaków. W odniesięniu do 
starożytnej tabeli ASCII, rozszerzone znaki to te, które są poza zwykłymi 
literami angielskigo alfabetu A-Z i a-z, na przkład é w José albo ñ w el Niño. 
Jeśli program jest napisany prawidłowo i posługuje się Unicodem albo jeśli 
poprawnie zarządza stronami kodowymi lub DBCS, nie powinno być 
kłopotu, ale tester nigdy niczego nie powiniem zakładać, więc warto 
sprawdzić.

http://www.unicode.org/
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Błędów naeży przede wszystkim szukać wszędzie tam, gdzie program 
przyjmuje znaki albo produkuje dane wyjściowe. W tych miejscach trzeba 
użyć rozszerzonych znaków i sprawdzić, czy funkcjonują równie dobrze jak 
zwykłe znaki. Okna dialogowe, dialogi do wlogowania się i wszelkie inne 
pola tekstowe powinny być sprawdzone. Czy da się wysyłać i przyjmować 
rozszerzone znaki przez modem? Czy można je stosować w nazwach plików 
lub mieć je w plikach? czy zostaną poprawnie wydrukowane? Co się stanie 
jeśli je wycinać, kopiować i wklejać między testowanym  programem i 
innymi aplikacjami?

Najprostszy sposób, żeby nie zapomnieć o przetestowaniu rozszerzonych 
znaków, to doadać je do używanej klasy równoważności zawierającej 
wszystkie używane przy testowaniu, zwykłe znaki. Oprócz tych często 
powodujących awarie znaków na krańcach tabeli ASCII, warto dorzucić 
Æ, Ø, ß, Ę, Ź…

Obliczenia na znakach

Dodatkowy kłopot z rozszerzonymi znakami powstaje wtedy, kiedy 
oprogramowanie używa znaków do obliczeń. Dwa przykłady to sortowanie 
teksów i przekształcanie na małe lub na duże litery.

Czy nasze oprogramowanie potrafi wytwarzać posortowane listy wyrazów? 
Na przykład w liście dających się wybierać pozycji takich jak nazwy plików 
lub adresy Internetowe? Jeśli tak, to jak należałoby posortować następującą 
listę słów?

Kopiëren Reiste

Ärmlich Arg

Reiskorn résumé

Reißaus kopieën

reiten Reisschnaps

reißen resume

Testując oprogramowanie przeznaczone do sprzedzży na rynki azjatyckie, 
trzeba sobie zdawać sprawę, że kierunek sortowania opiera się na kolejności 
ruchów pędzla. Niniejsza lista miałoby przypuszczalnie zupełnie inna 
kolejność, gdyby była napisana po chińsku. Należy sprawdzić, jakie reguły 
sortowania obowiązują w języku, który się testuje, i skonstruować testy 
specjalnie nastawione na kontrolę porządku sortowania.



Strona 39 (99)

Drugi rejon, gdzie załamują się obliczenia dokonywane na rozszerzonych 
znakach, to przekształcanie na małe i na duże litery. Problem bierze się stąd, 
że „sztuczką”, której wielu programistów uczy się jeszcze w szkole, to 
dodanie lub odjęcie wartości 32 do wartości ASCII danego znaku, by 
przekształcić go w małą lub dużą literę. Dodając np. 32 do wartości ASCII A 
otrzymuje się wartość ASCII a. Niestety, ta reguła nie działa dla 
rozszerzonych znaków. Stosując tę technikę wobec rozszerzonego zbioru 
znaków Apple Macintosha, przeksztalciłoby się np. Ñ (ASCII 132) w § 
(ASCII 164), zamiast w ñ (ASCII 150) – nie to o co chodziło. 

Sortowanie i przekształcanie znaków w duże i małe to tylko jeden z wielu 
przykładów. Warto przyjrzeć się uważnie oprogramowniu, którym się 
posługujemy, aby zidentyfikowć inne sytuacje, gdzie obliczenia 
wykonywane były wprost na słowach albo na literach. Może programy 
kontrolujące pisownię?

Czytanie z lewa na prawo i z prawa na lewo

Trudnym orzechem do zgryzienia jest to, że wiele języków, np. hebrajski i 
arabski, czytają od prawej do lewej, nie zaś od lewej do prawej. Oznacza to, 
że cały interfejs użytkownika trzeba przerobić w jego lustrzane odbicie.

Na szczęście, większość systemów operacyjnych zawiera wspomaganie dla 
tych języków. Bez tego, byłoby to zadanie niemal niewykonalne. Tak czy 
owak, nie jest to już samo proste tłumaczenie. Wkorzystanie funkcji 
systemowych do wykonania tego przekształcenia wymaga sporej ilości 
programownaia. Z punktu widzenia testowania, bezpieczniej będzie 
potraktować to jako zupełnie nowy produkt, nie tylko jako ulokalnianie. 

Teksty w grafice

Kolejne problemy pojawiają się, kiedy teksty używane są w grafice. Na 
rysunku 10.3 znajduje się kilka przykładów. 

Rysunek 10.3 Word 2000 zawiera przykłady trudnego do przytłumaczenia 
tekstu w formie map bitowych.
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Ikony na rysunku 10.3 są standardowe dla wybrania Tłustego druku, 
Kursywy, Podkreśleń oraz Koloru czcionki. Ponieważ te ikony zawierają 
litery B, I, U i A, nie znaczą nic dla kogoś z Japonii, kto nie zna 
angielskiego. Można domyślić się znaczenia na podstawie wyglądu – B jest 
trochę grubsze, I – pochylone, U – podskreślone, ale oprogramowanie nie 
powinno być zagadką.

Skutkiem tego, ulokalnienie oprogramowania często oznacza, że trzeba 
wymienić wszystkie ikony. Kidy ikon jest dużo, ulokalnienie może się stać 
zbyt kosztowne. Należy szukać tych błędów wcześnie w procesię 
wytwarzania i nie pozwolić, by prześlizgnęły się aż do końca.

Tekst należy przechowywać z dala od kodu

Ostatnim z zagadnień związanych z problemtyką tłumaczeń to kwestia 
„szklanoskrzynkowa” – trzymanie tekstów w innym mijescu niż kod. 
Oznacza to, że wszelkie ciągi znaków, komunikaty o błędach, dosłownie 
wszytko co powinno być tłumaczone, należy przechowywać w osobnych 
plikach niezależnych od kodu źródłowego. Nie powinno się nigdy znaleźć 
linijki kodu jak ta:

Print „Hello World”

Większość osoób zajmujących się lokalizacją nie jest programistami – i nie 
potrzebuje. Zmuszanie ich do modyfikowania – w ramach tłumaczenia – 
kodu źródłowego  jest ryzykowne i mało wydajne. To, co powinno zostać 
przez nich zmienione, to zwykły plik tekstowy, zwany plikiem zasobów, 
zawierający wszystkie komunikaty wyświetlane przez oprogramownanie. 
Kiedy oprogramowanie działa, wskazuje teksty z pliku, nie wiedząc ani nie 
dbając o ich treść. Komunikat po angielsku czy po holendersku zostana tak 
samo wyświetlone.

Tak więc jest ważnym zadaniem testerów wykonujących testy metodami 
szklanej skrzynki, by przeszukali kod źródłowy, żeby znaleźć ukryte 
wbudowane ciągi znaków, których zapomniano umieścić na  pliku zasobów. 
Mogłoby to spowodować spore zamieszanie, gdyby ważny komunikat a 
hiszpańskim programie pojawił się nagle po angielsku.

Innym objawem tego problemu są teksty komunikatów dynamicznie 
generowane przez kod. Na przykład, kawałki tekstu mogą być połączone w 
dłuższy komunikat. Kod mógłby na przykład mieć trzy ciągi znaków:

1.„Nacisnąłeś klawisz „

2.zmienna typu  ciąg znaków zawierająca nazwę wlaśnie nacisniętego 
klawisza,

3.„ w ostatniej chwili!”.
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łączone potem w całość, aby stworzyć komunikat. Jeśli zmienny ciąg 
znaków będzie miał wartość „zatrzymać reaktor atomowy”, komunikat 
będzie brzmiał:

Nacisnąłeś klawisz zatrzymać reaktor atomowy w ostatniej chwili!

Trudność polega na tym, że nie wszystkie języki mają tę samą kolejność 
wyrazów w zdaniu. Chociaż ten tekst złożył się ładnie w całość po polsku, 
byłby bez sensu gdyby go dosłownie przetłumaczyć na chiński albo nawet 
niemiećki. Nie wolno pozwolić na ciągi znaków w kodzie i nie wolno, by 
program automatycznie łączył ciągi znaków w dłuższe komunikaty.

Kwestie ulokalnienia

Jak już zostało powiedziane, trodności tłumaczenia to dopiero połowa 
kłopotu. Teksty daję się zwykle łatwo przetłumaczyć, nawet uwzględniając 
różne znaki i długości ciągów znaków. Dodatkowe trudności pojawiają się, 
kiedy chce się całe oprogramowanie dostosować do zagranicznego rynku.

Przypomnienie pojęć z rozdziału 3-ego: precyzja, trafność, niezawodność 
i jakość.

Oprogramowanie dobrze porzetłumaczone i dobrze przetestowane będzie 
precyzyjne i niezawodne, ale zapewne nietrafne i nie mające wysokiej 
jakości. Może wyglądać i działać świetnie, dać się łatwo odczytywać i nigdy 
nie ulegać awarii, ale dla użytkownika z innego kręgu kulturowego może po 
prostu wydawać się jakieś nie na miejscu. Dopiero dokonanie ulokalnienia 
produktu pozwoli na osiągnięcie pełnego dostosowania.

Zawartość

Co można by pomyśleć o nowej encyklopedii wydanej na amerykański 
rynek, gdyby miała zawartość pokazaną na rysunku 10.4?

Piłka nożna Nasza królowa
Budka
telefoniczna

Jeździmy zawsze
po lewej stronie

Rysunek 10.4 Te przykłady wyglądałyby dziwnie w encyklopedii na rynek 
amerykański.

W Stanach Zjednoczonych, piłka nożna to nie to samo co futbol!1 Nie jeździ 
się po lewej stronie. To, co nie obowiązuje w jednym kraju, obowiązuje w 
drugim! Testując produkt podlegający ulokalnieniu, trzeba starannie 
przejrzeć jego zawartość, aby upewnić się, że pasuje do obszaru 
kulturowego, gdzie ma być stosowany.

1 Football to w USA “futbol amerykański”, a soccer to nasza europejska piłka nożna (przyp. tłumacza).
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Dotyczy to również wszystkich innych – oprócz kodu – składników 
produktu informatycznego (zob. rozdział 2-i „Proces wytwarzania 
oprogramowania”). Poniższa lista zawiera różne elementy produktu, które 
należy dokładnie zbadać opd kątem ulokalnienia. To nie jest lista 
wyczerpująca – składniki zależą od rodzaju produktu. Warto pomyśleć, jakie 
jeszcze inne składniki mogą sprawiać kłopoty, jeśli wysłać je do innego 
kraju.

Przykłady dokumentacji Ikony

Obrazki Dźwięki

Wideo Pliki pomocnicze

Mapy z kontrowersyjnymi granicami Materiały 
marketingowe

Opakowanie Połączenia internetowe

Za długi nos

W 1993 roku Microsoft wypuścił dwa produkty dla dzieci, zwane 
Pomysłowy Pisarz i Wspaniały Artysta1. W tych programach występowała 
postać imieniem McZee, mająca dzieciom pomagać w posługiwaniu się 
nimi. Wiele trudu włożono w zaprojektowanie McZee, w wybór jego 
wyglądu, koloru, manieryzmów, osobowości i tak dalej. Wyszedł z tego 
dość dziwnie wyglądający facet z wystającymi zębami, ciemnopurpurową 
skórą i dużym nosem.

Kiedy sporo pracy włożono już w animację postaci McZee, telefon 
zadzwonił w jednym z zagranicznych biur Microsoftu. Otrzymano tam 
właśnie wstępną wersję programu i po analizie uznano, że była nie do 
przyjęcia. Powód: McZee miał za długi nos. W tamtejszej kulturze, ludzie 
z długimi nosami byli rzadkością i – słusznie czy nie – długi nos kojarzył 
się z mnoóstwem negatywnych stereotypów. Stwierdzono, że produkt nie 
będzie się w tej postaci sprzedawał. 

Storzenie dwóch różnych postaci McZee, każdej na inny rynek, byłoby 
zbyt kosztowne, więc wyrzucono całą pracę dotąd włożoną, a McZee 
rozbił sobie nos o pierwszą poważną przeszkodę.

Wypływa stąd nauka, że to treść oprogramowania – czy będzie nią tekst, 
grafika, dźwięki czy coś innego – ma kluczowe znaczenie dla ulokalniania. 
Pod tym właśnie kątem należy analizować zawartość programu, a tester – o 
ile nie ma doświadczenia z lokalnym kręgiem kulturowym – musi mieć do 
dyspozycji eksperta, który się na niej dobrze zna.

Formaty danych

1 Creative Writer i Fine Artist (przyp. tłumacza).
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Różne kraje stosuja różne formaty zapisywania jednostek waluty, czasu i 
innych wymiarów. Tak jak i z zawartością, nie chodzi tu o samo 
tłumaczenie, lecz o ulokalnienie. Amerykański program do składu 
komputerowego, posługujący się calami, nie wystarczy tylko prztłumaczyć 
na centymetry. Trzeba dokonać zmian w programie we wzorach obliczeń, 
siatce współrzędnych i tak dalej.

Tabela 10.1 Formaty danych dla różnych krajów
Jednostka Możliwe wartości

Miary Metryczne lub angielskie

Liczby Przecinek lub kropka dziesięta; sposoby 
umieszczania znaku ujemnego; użycie znaku # na 
oznaczenie liczby

Waluta Różne symbole i gdzie je się umieszcza

Data Klejność dnia, miesiąca, roku; znaki oddzielające; 
zera na początku; długi i krótki format daty

Godzina 12-godzinny lub 24-godzinny, znaki oddzielające

Kalendarz Różne kalendarze i dni początkowe (miesiąca, 
tygodnia itp)

Adresowanie Kolejność pozycji; użycie kodu pocztowego

Numery telefonów Nawiasy, myślniki lub inne znaki oddzielające 
części numeru od siebie

Formaty papieru Różne formaty papieru i kopert

Na szczęście, większość systemów operacyjnych przeznaczonych do użytku 
w rożnych krajach zawiera gotowe formaty tych rodzajów danych 
dostosowane do różnych krajów. Rysunek 10.5 pokazuje przykład z 
Windows 98. Korzystanie z tego wbudowanego wspomnagania ułatwia 
programistom ulokalnianie programów, ale nie zastępuje myślenia.

Sposób wyświetlania daty nie wpływa na to, jaki format ma data 
wewnątrz w programie. Na przykład, data może mieć krótki format dd-
mm-rr. Nie oznacza to, że wewnętrzna reprezentacja daty jest tylko 
dwucyfrowa (i zawiea w sobie błąd roku dwutysięcznego). W tym 
wypadku ustawienie oznacza jedynie, że 2 cyfry są wyświetlane. System 
operacyjny posługuje się czterema cyframi dziesiętnymi do wykonywania 
obliczeń, o czym warto dodatkowo pamiętać przy testowaniu.
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Rysunek 10.5 W Windows 98, opcje Ustawień Lokalnych pozwalają 
użytkownikom wybrać sposób wyświetlania liczb, waluty, godzin i dat.

Testując oprogramowanie dostosowane do danego kraju, trzeba dobrze znać 
jednostki miar, których się w nim używa. Aby właściwie przetestować 
oprogramowanie, trzeba będzie skonstruować nowe klasy równoważności, 
dostosowane do nowego rodzaju danych.

Zagadnienia konfiguracji i kompatybilności

Kwiestie testowania konfiguracji i kompatybilności, omówione w 
rozdziałach 8-ym i 9-ym, stosują się w pełni do testowania ulokalnionych 
wersji oprogramowania. Problemy, które pojawiają się, gdy 
oprogramowanie współdziała z różnym sprzętem i z innymi programami, 
mogą nasilić się w nowych kombinacjach. Testowanie tego nie będzie 
koniecznie trudniejsze, może tylko trochę bardziej pracochłonne. 
Dodatkowym kłopotem może być dostęp do zagranicznych weresji sprzętu i 
programów, z którymi testowanie trzeba przeprowadzić.

Międzynarodowe konfiguracje platform

Windows 98 obsługije 73 różne języki i 66 różnych układów klawiatury. 
Realizuje się to poprzez dialog Właściwości Klawiatury w Panelu 
Sterującym. Rozwijana lista języków zaczyna się od Afrikaans, a konczy na 
ukraińskim i zawiera dziewięć różnych wersji angielskigo: amerykańską, 
australijską, brytyjską, kanadyjską, karaibską, irlandzką, z Jamajki, 
nowozelandzką i południowoafrykańską. Jest tam też pięć różńych 
dialektów niemieckich i dwadziścia hiszpańskich.
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Rysunek 10.6 Windows 98 obsługuje użycie rożnych układów klawiatury i  
rożnych języków poprzez okno dialogowe Właściwości Klawiatury.

Rysunek 10.7 pokazuje przykłady trzech różnych układów klawiatury 
przeznaczonych dla różnych krajów. Zauważmy, że każda klawiatura ma 
klawisze ze znakami danego języka, ale również znaki angielskie. Jest to 
ddość powszechne, gdyż angielski jest powszechnie znany w wielu krajach, 
a taki układ pozwala na używanie zarówno oprogramowania lokalnego jak i 
angielskigo.

Klawiatury to sprzęt najbardziej zależny od języka, ale zaleznie od tego, co 
się testuje, inne elementy sprzętu też mogą być zależne. Na przykład 
drukarki muszą poprawnie drukować wszystkie znaki, które 
oprogramowanie im wysyła, i umieć sformatować dane wyjściowe do 
różnych formatów papieru w różnych krajach. Jeśli oprogramowanie używa 
modemu, mogą pojawić się zagadnienia związane z jakością linii 
telefonicznych lub z różnicami w protokołach telekomunikacyjnych. Każde 
urządzenie peryfyeryjne pracujące z testowanym oprogramowaniem trzeba 
wziąć pod uwagę, planując ewentualne zależności od języka i kraju 
zastosowania. 

Konstruując klasy równoważności, trzeba pamiętać, żeby wziąć pod 
uwagę różne kombinację oprogramowania i sprzętu, które wchodzą w 
skład platformy. Dotyczy to zarówno sprzętu, programów obsługi i 
systemu operacyjnego. Posługiwanie się francuską drukarką na 
Macintosh‘u, z brytyjskim systemem operacyjnym i niemiecką wersją 
językową testowanego programu może być jak najbardzij dozwoloną 
konfiguracją!
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Rysunek 10.7 Arabska, francuska i rosyjska klawiatura zawiera znaki 
specyficzne dla danego języka. Za zezwoleniem Fingertip Software, Inc.  
(www.fingertip.com).

Kompatybilność danych

Tak samo jak testowanie konfiguracji, również testowanie kompatybilności 
nabiera nowego sensu, kiedy wziąć pod uwagę potrzeby ulokalniania. 
Rysunek 10.8 pokazuje, jak bardzo złożone może zrobić się przeniesienie 
danych z jednej aplikacji do innej. Na przykład, nimiecka aplikacja stosująca 
metryczne jednostki miary i rozszerzony zbiór znaków, może przenieść dane 
do innej, francuskiej aplikacji zapisując i następnie łądując z dysku, albo 
posługując się funkcjami wytnij-wklej. Aplikacja francuska może z kolei 
wyeksportować dane, które jakaś angielska aplikacja może importować. 
Program angielski, posługujący się brytyjskimi jednostkami miary i nie-
rozszerzonym zestawem znaków, może to wszystko z powrotem przenieść 
do niemieckiego programu.

Rysunek 10.8 Testowanie kompatybilności danych różnych ulokalnionych 
wersji programu może być mocno skomplikowane.
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W czasie tego przesyłania danych w kółko, przy przekładaniu jednostek 
miar i rozszerzonych znaków, jest wiele miejsc, gdzie mogą ukrywać się 
błędy. Niektóre z nich mogły powstać w wyniku błędnych decyzji 
konstrukcyjnych. Na przykład, co ma się stać z danymi przenoszonymi z 
jednego do drugiego programu, jeśli musi zostać przy tym zmieniony 
format? Czy należy zmianę przeprowadzić automatycznie, czy powinno się 
zapytać użytkownika? Czy należy wyświetlić komunikat o błędzie, czy też 
tylko przenieść dane i zmienić jednostki miary?

Zanim można zacząć testować kompatybilność ulokalnionego 
oprogramowania, trzeba mieć odpowiedzi na powyższe pytania. Kiedy już 
ma się te odpowiedzi, testuje się tak samo jak dawniej – tyle tylko że w 
klasach równoważności będzie więcej elementów.

Jak wiele trzeba testować?

Ważną decyzją, jaką trzeba podjąć przed przystąpieniem do testowania 
wersji lokalnych programu, jest ile trzeba będzie testować? Jeśli testowanie 
oryginalnej wersji amerykańskiej zajęło sześć miesięcy, czy testowanie 
ulokalnionej wersji francuskiej też powinno zająć sześć miesięcy? Czy może 
jeszcze dłużej, skoro pojawiły się nowe zagadnienia dotyczące konfiguracji i 
kompatybilności?1

Tę niełatwą decyzję można uprościć do dwóch podstawowych pytań:

55. Czy od początku planowano dokonanie 
ulokalnienia oprogramowania?

56. Czy w celu dokonania ulokalnienia trzeba było 
dokonywać zmian w kodzie programu?

Jeśli dostosowanie programu do różnych wersji lokalnych i językowych 
było planowane od początku, ryzyko pojawienia się wielu błędów i potrzeba 
rozbudowanego testowania są znacznie mniejsze. Jeśli jednak program był 
napisany z początku specjalnie po  angielsku pod kątem rynku 
amerykańskiego, a decyzję o dostosowaniu do innego języka podjęto 
dopiero poźniej, będzie chyba najlepiej potraktować to oprogramowanie jak 
zupełnie nową wersję wymagającą pełnego testowania.

Drugie pytanie dotyvczy tego, jakich zmian trzeba było dokonać w całym 
produkcie. Jeżeli ulokalnianie polega tylko na zmianach w zawartości 
grafiki i tekstów – to testowanie można ograniczyć do powierzchownej 
walidacji. Jeśli jednak – z powodu złej architektury systemu albo innych 
problemów – kod musiał także ulec zmianie, testowanie musi to wziąć pod 
uwage i skontrolować zarówno treść jak i działanie funkcji.

1 To samo pytanie pojawia się przy każdym testowaniu konfiguracji, a jeszcze ogólniej – przy każdym 
testowaniu regresywnym, niezależnie od jego przyczyn (przyp. tłumacza).
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Decyzja, jaka jest wymagana ilość testowania ulokalnienia, jest decyzją 
ryzykowną – jak zresztą całe testowanie. Nabierając doświadczenia w 
testowaniu, uczymy się, co brać pod uwagę w procesie podejmowania 
decyzji.

Meteodą niekiedy stosowaną przez zespoły testujące, jest testowanie na 
ile produkt – mający w przyszłości podegać ulokalnieniu – nadaje się do 
ulokalnienia. Testuje się już pierwszą wersję produktu, zakładając że 
ulokalnienia zostanie wykonane poźniej. Testerzy stosujący metody 
szklanej skrzynki badają kod w poszukiwaniu ciągów znaków, 
właściwego przetwarzania jednostek miar, rozszerzonych znaków i innych 
zagadnień widocznych na poziomie kodu źródłowego. Czasem nawet robi 
się własną, „lipną” ulokalnioną wersję. Testerzy stosujący metody czarnej 
skrzynki starannie badają specyfikacje i sam produkt pod kątem takich 
problemów jak teksty w grafice albo kwestie konfiguracji. Można treż 
użyć „lipnej” wersji w celu przetestowania kompatybilności.

W ten sposób, zanim prawdziwe ulokalnienie zostanie dokonane, kłopoty 
które pojawiłyby się później zostały już wcześniej usunięte, dzięki czemu 
uloklanienie przebiega później łatwiej i taniej.

Podsumowanie

Ha Ön egy rátermett és képzett softver ismerő, és folyékonyan egy nyelvet aż 
Angolon kívul, Ön egy nagyon piacképes szakképzett személy.

To jest znane już zdanie cytowane na początku tego rozdziału, tym razem 
napisane po węgiersku. Jeśli nie umie się go przeczytać, nie ma 
zmartwienia. Dowiedzieliśmy się przecież, że znajomość języka to tylko 
jedna z wielu umięjętności potrzebnych, by testować produkt poddany 
ulokalnieniu. Znaczną część pracy wykonuje się kontrolując, na ile produkt 
nadaje się do ulokalnienia oraz testując sprawy niezależne od języka.

Znając inne języki oprócz angielskiego, i czytając tę książkę aż do końca, 
żeby nauczyć się jak najwięcej na temat testowania oprogramowania, będzie 
się miało – jak to przeczytaliśmy przed chwilą po węgiersku – „zespół 
bardzo dobrze się sprzedających umiejętności”. 

Więcej wiadoamości na teamt programowania ulokalnienia i testowania dla 
Windowsów można znaleźć w www.microsoft.com/globaldev. Dla 
Macintosha, wiadomości można znaleźć w książce Guide to Macintosh 
Software Localization, opublikowanej przez Addison-Wesley.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Jaka jest różnica między tłumaczeniem a ulokalnieniem?

http://www.microsoft.com/globaldev
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2.Czy musi się znać język, aby móc testować produkt poddany 
ulokalnieniu?

3.Co to jest rozszerzanie tekstu i jakie błedy powoduje?

4.Podaj kilka dziedzin, w których rozszerzony zbór znaków może 
spowodować kłopoty.

5.Dlaczego tekstowe ciągi znaków należy trzymać poza kodem?

6.Wymień kilka rodzajów formatów danych, które mogą się różnić w 
różnych ulokalnionych wersjach programu.
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Rozdział 11 Test łatwości korzystania

W TYM ROZDZIALE
Testowanie interfejsu użytkownika
Na czym polega dobry interfejs użytkownika?
Testowanie pod kątem inwalidów: testowanie dostępności

Programy pisze się po to, żeby ktoś ich używał. To przecież oczywiste – ale 
zapomina się o tym w pośpiechu projektowania, wytwarzania i testowania 
skomplikowanego produktu. Tyle czasu i energii poświęca się technicznej 
stronie kodowania, że zespół projektowy zapomina o najważniejszej racji 
bytu oprogramowania – że ktoś będzie je w końcu używał. Nieważne, czy 
oprogramowanie jest wbudowane w kuchenkę mikrofalową, centralę 
telefoniczną czy jest częścią Intenetowej aplikacji do handlu akcjami. W 
końcu bity i bajty wydobywaja się na powierzchnię, gdzie żywy człowiek 
będzie się nimi posługiwał. Trafność, funkcjonalność i skuteczność 
współpracy człowieka z programem określają łącznie użyteczność programu. 

Może obiło się komuś o uszy pojęcie ergonomii, nauki o projektowaniu i 
wzornictwie rzeczy do codziennego użytku tak, żeby były łatwe w użyciu i 
funkcjonalne. Celem ergonomii jest osiągnięcie użyteczności.

Nie, nie uda się przekazać treści czteroletnich studiów w dziedzinie 
ergonomii na piętnastu mniej więcej stronach tego rozdziału – i nie potrzeba. 
Przypomnijmy sobie z rozdziału 1-ego, czym jest błąd: oprogramowanie 
które trudno jest zrozumieć, trudno się nim posługiwać, które jest powolne, 
albo które w oczach użytkownika końcowego po prostu nie jest 
odpowiednie. To nasz list żelazny uprawniający do do testowania 
użyteczności.

Tester jest zwykle pierwszym użytkownikiem programu – należy mieć 
nadzieję, że jeszcze w trakcie projektu wytwórczego, kiedy jest możność 
dokonywania napraw. Tester zapoznaje się ze specyfikacjami i identyfikuje, 
kim będzie końcowy użytkownik1. Jeśli tester ma trudności z posługiwaniem 
się programem, można się spodziewać, że będzie je miał też użytkownik.

Istnieje tak wiele różnych rodzajów oprogramowania, że nie sposób 
szczegółowo wyłożyć zagadnienń użyteczności dla każdego z nich. 
Użyteczność programu kierującego automatycznym blokowaniem działania 
reaktora atomowego jest czymś innym, niż użyteczność systemu poczty 
głosowej. W tym rozdziale zapoznamy się z podstawowymi zasadami – przy 
czym punkt ciężkości wywodów znajdzie się na typowym oprogramownaiu 
dla komputera osobistego. Te same zasady można później zastosować do 
każdego rodzaju oprogramowania.

1 Miejmy nadzieję, że zostało to zrobione już w trakcie konstruowania specyfikacji wymagań, a nie 
dopiero przez testerów… (przyp. tłumacza).
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Główne punkty tego rozdziału:

57. Co wchodzi w skład testowania użyteczności

58. Na co zwracać uwagę testując interfejs 
użytkownika

59. Specjalne cechy użyteczności potrzebne osobom 
niepełnosprawnym.

Testowanie interfejsu użytkownika

Środki, za pomocą których użytkownik komunikuje się z programem noszą 
nazwę Interfejsu Użytkownika, albo UI (ang. User Interface). Każde 
oprogramowanie ma jakiś interfejs użytkownika. Puryści mogą się spierać, 
że to nieprawda, że programy takie jak te, które w samochodzie kontrolują 
skład mieszanki paliwowej nie mają interfejsu użytkownika. Rzeczywiście, 
nie mają konwencjonalnego interfejsu, ale dodatkowa siła, z jaką musi się 
naciskać na pedał gazu, i wyraźnie słyszalne trzaski w rurze wydechowej są 
rodzajem interfejsu użytkownika…

Interfejsy programów, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, zmieniły się wraż 
z upływem czasu. Pierwsze komputery miały elektryczne przełączniki i 
żarówki. Papierwowa taśma, karty dziurkowane i dalekopisy spotykało się 
najczęściej w latach 60-ych i 70-ych. Następnie pojawiły się monitory i 
proste edytory liniowe. Obecnie używa się komputerów z graficznym 
interfejsem użytkownika (GUI).

Chociaż wymienione interfejsy bardzo różniły się od siebie, w sensie 
technicznym zapewniały to samo: sposoby żeby wprowadzić do komputera 
dane wejściowe i otrzymać z powrotem dane wyjściowe.

Na czym polega dobry interfejs użytkownika?

Wiele firm komputerowych poświęca znaczne środki na badanie jak 
najlepiej zaprojektować interfejs użytkownika dla swego programu. Takie 
badania wykonuje się w laboratoriach użyteczności, w których pracują 
specjaliści od ergonomii. Laboratoria wyposażone są w jednostronne lustra i 
kamery wideo do zapisywania, jak dokładnie ludzie posługuja się 
oprogramowaniem. Wszystko co osoby badane robią – które klawisze 
naciskają, jak posługują się myszą, jakie popełniają błędy i co ich zbija z 
tropu – analizuje się, aby móc zaproponować poprawki w UI.

Można zadać sobie pytanie, co tester może właściwie zdziałać z tym 
szczegółowym i niemal naukowym opisem. Zanim oprogramowanie 
zostanie napisze, powinno już mieć doskonałe UI. Ale skoro tak, czemu na 
tak wielu magnetowidach błyska godzina 12:00?
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Po pierwsze, mało który zespół projektuje swoje interfejsy w aż tak 
naukowy sposób1. Większość interfejsów po prostu konstruowana jest w 
chwli natchnieniea przez programistę, które może dobrze umieć świetnie 
kodować, ale nie jest zwykle ekspertem od ergonomii. Cęsto poświęca się 
projektowanie interfejsu na rzecz pośpiechu czy pokonywania trudności 
technicznych. Jedną z przyczyn może być – jak dowiedzieliśmy się w 
rozdziale 10-ym – że oprogramowanie nie zostało starannie ulokalnione. W 
każdym razie, tester musi wziąć na siębie odpowiedzialność za testowanie 
użyteczności produktu, którego częścią jest interfejs użytkownika2. 

Tester może sądzić, że brakuje mu kompetencji do testowania interfejsu 
użytkownika, ale to nieprawda. Nie oczekuje się, że tester ma interfejs 
zaprojektować. Wystarczy, by wszedł w skórę użytkownika i znalazł 
problemy z interfejsem.

Ze względu na subiektywny charakter błędów interfejsu, częste są 
nieporozumienia między testerami i konstruktorami interfejsu 
użytkownika. Twórca interfejsu często traktuje go jak dzieło sztuki i tester 
mówiący, że coś jest nie w porządku obraża „artystę”. Użyteczność to 
drażliwy teren. W rozdziale 18-ym „Raportowanie tego, co się znalazło”, 
opisane są sposoby, jak przkazać to, co ma się do powiedzenia na temat 
błędu tak, by nikogo nie urazić. 

Oto lista siędmiu cech, które powinien spełniać dobry iterfejs użytkownika. 
Nieistotne czy chodzi o interfejs cyfrowego zegarka na rękę czy interfejs 
systemu operacyjnego Macintosha, te zasady obowiązują w równym 
stopniu.

60. Zgodny ze standardami i regulami

61. Intuicyjny

62. Spójny

63. Elastyczny

64. Wygodny

65. Poprawny

66. Użyteczny

1 W tekst wkrada się tutaj – przewijajace się przez resztę wywodów – utożsamianie interakcji z 
interfejsem. Jest to często spotykane nieporozumienie. Nawet elegancko wykonany i zgodny z 
zasadami ergonomii interfejs użytkownika nie zapewni wysokiej użyteczności programowi, który nie 
ma przemyślanego projektu całości interakcji z użytkownikiem. Ciekawe dane na ten temat można 
znaleźć na www.cooper.com (przyp. tłumacza).

2 Trudno w pełni zgodzić się z tym poglądem – tester mający kompensować braki w formułowaniu 
specyfikacji wymagań, w fazie konstrukcji… to niewykonalne zadanie (przyp. tłumacza).
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Czytając książki na temat wzornictwa interfejsu, można zetknąć się również 
z innymi cechami dodawanymi do tej listy. Większość jedna daje się 
sprowadzić do lub wywieść z powyższych siedmiu cech.  Na przykład, nie 
zostało tu wymienione „łatwy do nauczenia się”, ale jeśli coś jest intuicyjne 
i spójne, zapewne będzie też łatwe do nauczenia się. Tester, które 
skoncentruje się na zadaniu, by interfejs użytkownika spełniał powyższą 
listę cech, przyczyni się do powstania naprawdę dobrego interfejsu. Każda z 
cech omówiona jest szczegółowo poniżej.

Zgodny ze standardami i regułami

Najważniejszę cechą dobrego interfejsu użytkownika jest to, by spełniał 
wymagania istniejących standardów i reguł – albo miał bardzo dobre 
powody tam, gdzie ich nie spełnia. Dla oprogramowania pracującego na 
istniejących platformach, takich jak Macinstosh czy Windows, standardy są 
ustalone. Standardy Apple zdefiniowane są w książce Macintosh Human 
Interface Guidelines, opublikowanej przez Addison-Wesley, a standardy 
Microsoftu w książce Micorsoft Windows User Experience, wydanej przez 
Micorsoft Press.

Obie książki wyjaśniają w najdrobniejszych szczegółach, jak 
oprogramowanie pracujące na tych platformach powinno wyglądać i działać 
z punktu widzenia końcowego użytkownika. Wszystko jest określone – 
kiedy używać pole wyboru zamiast przycisku opcji (kiedy obydwa stany 
wynikające z wyboru są  jednoznacznie przeciwstawne), kiedy należy 
stosować komunikaty informacyjne, ostrzeżenia oraz komunikaty o 
krytycznej awarii, pokazane na rysunku 11.1.

Rysunek 11.1 W Widnowsach stosuje się trzy różne poziomy komunikatów. 
Standardy interfejsku użytkownika dla Windows określają, kiedy należy 
używać którego rodzaju.

Testując oprogramowanie mające pracować na określonej platformie, 
należy traktować standardy i reguły dla tej platformy jako dodatek do 
własnej specyfikacji produktu. Na ich podstawie można sporządzić 
zadania testowe tak samo, jak na podstawie własnej specyfikacji 
produktu.
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Te standardy zostały sformułowane – miejmy nadzieję – przez specjalistów 
w dziedzinie użyteczność produktów. Są podsumowaniem zgromadzonych 
doświadczeń na temat tego, jak projektować systemy o wysokiej 
użyteczności, łatwe w obsłudze dla użytkowników. Jeśli oprogramowanie 
ściśle przestrzega tych zasad, większość innych cech dobrego interfejsu 
użytkownika osiągnie się samo przez się. Nie wszystko jednak zadziała, 
kiedy albo zespół projektowy uległ pokusię radosnej twórczości, albo reguły 
nie do końca pasowały do specyfiki danego oprogramowania. Wówczas 
należy zagadnieniom użyteczności poświęcić szczególną uwagę. 

Może się też zdarzyć, że dana platforma nie ma własnego standardu1, a 
może właśnie testowane oprogramowanie samo stanowi taką platformę. W 
tej sytuacji zespół projektowy sam będzie ustalał standardy użyteczności dla 
oprogramowania. Nie mogąc posługiwać się gotowymi standardami, trzeba 
tym uważniej stosować się do pozostałych (sześciu) cech wymaganych dla 
dobrego interfejsu.

Intuicyjny

W 1975 roku firma MITS (Micro Instrumentation Telemetry System) 
wypuściła jeden z pierwszych komputerów osobistych. Jego interfejs 
użytkownika (rysunek 11.2) sładał się wyłącznie z przełącznikow i światełek 
– niezbyt intuicyjnych w użyciu.

Rysunek 11.2 Altair 8800 firmy MITS i jego niezbyt intuicyjny interfejs  
użytkownika (fotografia zamieszczona za zgodę Amerykańskiego Muzeum 
Komputerów, www.computer-museum.org).

Alatir był zaprojektowany dla informatyków-hobbystów, ludzi skłonnych do 
wielkiej wyrozumiałości wobec niedostatków interfejsu. Obecnie 
użytkownicy wymagają o wiele więcej. Wszyscy – staruszkowie, dzieci i 
doktorzy nauk ścisłych – używają komputerów na co dzień. Komputery 
mające najbardziej intuicyjny interfejs to te, z których istnienia nawet nie 
zdajemy sobie sprawy.

1 Typowe dla systemów wbudowanych i innych posługujących się niestandardową platfomą i sprzętem 
(przyp. tłumacza).
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Testując interfejs użytkownika, intuicyjność można ocenić usiłując 
odpowiedzieć na następujące pytania:

67. Czy interfejs użytkownika jest elegencki, nie 
przeszkadza, nie sprawia kłopotów? Interfejs nie 
może utrudniać zrobienia tego, co się chce. 
Potrzebne funkcje oraz oczekiwana informacja 
powinny być oczywiste i znajdować się tam, 
gdzie się ich oczekuje.

68. Czy interfejs jest dobrze zorganizowany i 
rozplanowany? Czy łatwo jest przemieszczać się 
z jednej funkcji do drugiej? Czy jest zawsze 
jasne, jaki jest kolejny krok? Czy w każdym 
momencie można wycofać się z rozpoczętej 
czynności? Czy wprowadzane dane są 
potwierdzane? Czy menu i okna nie są 
zbudowane na zbyt wielu poziomach?

69. Czy jest nadmiar funkcjonalności? Czy program 
jako całość albo jakaś jego część usiłuje robić 
zbyt wiele? Czy zbyt wiele możliwości utrudnia 
i nadmiernie komplikuje pracę? Czy jest się 
przeciążonym nadmiarem informacji?

70. Czy gdy wszystko inne zawiodło, system 
pomocy rzeczywiście jest pomocny?

Spójny

Spójność wewnętrzna programu i jego spójność z innymi programami mają 
kluczowe znaczenie. Użytkownicy wyrabiają sobie nawyki i oczekują, że 
kiedy jakaś funkcja działa w pewien sposób w jednym programie, będzie też 
działać tak samo w innym programie. Rysunek 11.3 pokazuje przykład 
dwóch aplikacji Windows, które powinny być zrobione zgodnie ze 
standardem, ale nie są spójne. W Notatniku, funkcję Szukaj znajduje się 
przez menu Poszukiwanie albo za pomocą naciśniecia klawisza F3. W 
bardzo podobnym programie WordPad, dostęp do tej funckji odbywa się 
przez menu Edytuj albo za pomocą klawiszy Ctrl-F.

Rysunek 11.3 Notatnik i WordPad w Windows są niespójne pod względem 
sposobu przywoływania funkcji Szukaj. 
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Tego rodzaju niespójności frustrują użytkowników, kiedy przenoszą się z 
jednego do drugiego programu. Jeszcze gorzej, jeśli niespójność pojawia się 
wewnątrz jednego programu. Jeśli istnieje standard dla tego rodzaju 
oprogramowania na danej platformie, należy się nim posługiwać. Jeśli 
standardu nie ma, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, by podobne 
czynności były wykonywane podobnie. Dokonując przeglądu nowego 
produktu warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

71. Skróty i wybory z menu. W systemie poczty 
głosowej, zero, a nie inne numery, łączy prawie 
zawsze z operatorem. W Windows, naciśnięciue 
F1 zawsze przywołuje pomoc.

72. Terminologia i nazewnictwo. Czy jednolite 
nazwy używane są w całym oprogramowaniu? 
Czy spójne jest nazewnictwo funkcji? Na 
przykład, czy Szukaj zawsze nazywa się Szukaj, 
czy też czasem naywa się Znajdowanie?

73. Publiczność. Czy oprogramowanie przez cały 
czas zwraca się do tego samego rodzaju 
publiczności? Program z kolorowym 
interfejsem, służący do robienia śmieszynych 
pocztówek, mie powinien ogłaszać 
komunikatów o błędach skomplikowanym 
technologicznym bełkotem. 

74. Położenie i odpowiedniki przycisków na 
klawiaturze. Czy ktokolwiek zauważył, że 
przyciski OK i Anuluj w oknie dialogowym 
zawsze umieszcza się tak, że OK jest zawsze na 
górze albo na lewo, zaś Anuluj na dole albo na 
prawo? Z tego samego powodu, jako 
odpowiedników na klawiaturze używa się 
zwykle Esc jako anuluj i Enter jako OK. 
Spójność jest ważna1.

Elastyczny

Użytkownicy lubią mieć możność wyboru – bez przesady, ale dość by mogli 
wybierać co chcą zrobić i w jaki sposób. Kalkulator w Windows (rysunek 
11.4) ma dwa tryby: standardowy i naukowy. Użytkownicy sami wybierają, 
którego chcą używać. 

1 Niedostateczne wyczucie amerykańskiego poczucia humoru nie pozwala stwierdzić, czy to 
autentyczna pomyłka, czy zamierzony sarkazm autora (przyp. tłumacza).
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Rysunek 11.4 Kalkulator w Windows jest elastyczny, bo może działać w 
dwóch różnych trybach.

Oczywiście, elestyczność powoduje rosnącą złożoność. W powyższym 
przykładzie z Kalkulatorem testowanie byłoby znacznie prostsze, gdyby 
program mógł działać tylko w jednym trybie. Skutki elastyczności 
odczuwane są najbardziej dotkliwie w zakresie tego, co opisuje rozdział 5-y 
„Testowanie z klapkami na oczach” na teamt testowania przejśc stanów.

75. Skoki między stanami. Elastyczne 
oprogramowanie ma więcej opcji i więcej 
sposobów osiągnięcia tego samego wyniku. 
Skutkiem tego są dodatkowe ścieżki między 
różnymi stanami. Diagram przejść stanów staje 
się znacznie bardziej złożony. Więcej czasu 
zajmie wybór, które ścieżki trzeba będzie 
przetestować. 

76. Omijanie stanów. Ta możliwość jest najbardziej 
widoczna, kiedy oprogramowanie ma tryb 
„dużej mocy”,  gdzie doświadczony użytkownik 
może iminąć kilka kolejnych etapów i 
przeskoczyć na skróty wprost do celu. System 
poczty głosowej, pozwalający bezpośrednio 
wprowadzić  numer wewnętrzny rozmówcy jest 
tego przykładem. Testując oprogramowanie 
mające takie możliwości należy sprawdzić, czy 
wszystkie zmienne otrzymały właściwe wartości 
mimo omijania stanów pośrednich.
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77. Dane wejścia i wyjścia. Użytkownicy chcą móc 
posługiwać się różnymi sposobami 
wprowadzania danych do programu i oglądać je 
w różnych formach. Na przykład aby 
wprowadzić tekst do WordPad, można go 
napisać, wkleić, załadować z plików o różnych 
formatach, wkleić jako objekt albo przyciągnąc 
przy pomocy myszy z innego programu. Arkusz 
kalkulacyjny Microsoft Excel pozwala na 
oglądanie danych w formie 14 różnych 
standardowych i 20 robionych na zamówienie 
wykresów. Mało kto nawet wie, że jest aż tyle 
rożnych możliwości. Przetestowanie wszelkich 
możliwych sposobów wprowadzania danych do 
programu oraz oglądania wyników może bardzo 
szybko powiększyć niezbędzny w tym celu 
wysiłek poza dozwoloną granicę i zmusić nas do 
bezwzględności przy tworzeniu klas 
równoważności.

Wygodny

Oprogramowanie musi używać się wygodnie. Nie powinno przeszkadzać 
użytkownikowi w wykonaniu pracy. Wygoda oprogramowania to bardzo 
nieprecyzyjna zmienna. Naukowcy poświęcali całe kariery usiłując znaleźć 
formułę, jak uczynić oprogramowanie wygodnym. To pojęcie jest trudno 
skwantyfikować, ale warto poszukiwać następujących wskaźników:

78. Stosowność. Oprogramowanie musi wyglądać 
stosownie do tego co i dla kogo robi. Aplikacja 
fiansowa raczej nie powinna przesadzać z 
krzykliwymi kolorami i efektami dźwiękowymi. 
Z drugiej strony, kosmiczna gra komputerowa 
wymaga naginania reguł. Ogólnie mówiąc, 
oprogramowanie nie może być zbyt spartańskie, 
ale nie może być też przsadnie ozdobne.

79. Obsługa błędów. Program musi ostrzegać 
użytkowników przed przystąpieniem do 
krytycznych działań i dać możliwość 
odtworzenia danych ewentualnie straconych w 
wyniku awarii.
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80. Wydajność. Szybkość nie jest zawsze najlepsza. 
Niejeden program migocze komunikatami o 
awarii tak szybko, że człowiek nie nadąża ich 
przeczytać. Z kolei do powolnych operacji, trzba 
przynajmiej dać użytkownikowi zmieniającą się 
informację o tym, ile czasu operacja będzie 
jeszcze trwała, że aktywność trwa i program się 
nie zawiesił. Pasek statusu, jak na rysunku 11.5, 
to popularny sposób przekazywania tych 
informacji.

Rysunek 11.5 Pasek stanu pokazuje, ile pracy już ukończono i ile jeszcze 
pozostało.  

Poprawny

Kwestia wygody jest, trzeba przyznać, niejednoznaczna i można ją różnie 
interpretować. Z poprawnością nie ma takich kłopotów. Testując 
poprawność, testuje się, czy interfejs użytkowanika wykonuje to, co 
powinien. Rysunek 11.6 jest przykładem niepoprawango interfejsu.

Rysunek 11.6 Ten program ma zupełnie bezużyteczny przycisk Przerwij.

Rysunek przedstawaia okno z komunikatem popularnego programu do 
skanowania pod Windowsami. Okno to pojawia się, kiedy skanowanie się 
rozpoczęło i ma umożliwić przerwanie skanowania w trakcie. Niestety, nie 
działa. Kursor ma kształt klepsydry, co oznacza (według standardów 
Windows), że oprogramowanie jest zajęte i nie przyjmuje żadnych danych z 
wejścia. Po co więc umieszczać tam przycisk Przerwij? Można wielokrotnie 
klikać w ten przycisk podczas całego skanowania, które trwa do kilku minut, 
i nic się nie zmienia. Skanowanie posuwa się dalej bez przerwy aż do końca.
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Tego rodzaju brak poprawności rzuca się w oczy i zostanie przypuszczalnie 
wykryty podczas zwykłego testowania zgodności ze specyfikacją produktu. 
Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na jeszcze kilka zagadnień:

81. Błędy w materiałach do marketingu. Czy 
brakuje jakich funkcji, czy pojwawiły się może 
funkcje o innym działaniu niż opisane w 
materiałach reklamowych? Nie porównuje się 
tutaj oprogramownaia ze specyfikacją, lecz z 
informacjami reklamowymi. Zwykle się różnią.

82. Język i pisownia. Programiści wiedzą tylko, jak 
się pisze słowa-klucze języka programownia i 
często konstruują bardzo ciekawe komunikaty. 
Poniższy przykład znajuje się na popularnej 
witrynie Internetowej – do dziś, należy mieć 
nadzieję, został już usunięty.

Jeśli jest jakaś rozbieżność z 
poniższą informacją, prosimy 
bezzwłocznie się z nami 
skontaktować, by zapenić 
punktualną dostawę 
zamówionych arytkułów.

83. Błędne nośniki. Przez nośniki rozumie się tutaj 
wspierające program ikony, rysunki, dźwięki i 
fragmenty wideo wchodzące w skład interfejsu. 
Ikony powiny mieć stałą wielkość i zestaw 
kolorów. Dźwięki powinny być wszystkie 
zapisywane w tym samym formacie i z tą samą 
częstotliwością dokonywać pomiaru próbek. 
Poprawne ustawienia powinny być wyświatlane.

84. WYSIWYG1 (dostaje się to, co się widzi). 
Trzeba się upewnić, że podawana przez interfejs 
informacja jest prawdziwa. Kiedy się kliknie 
przycisk Zapisz, czy zapisany dokument jest 
dokładnie taki, jak widoczny na ekranie? Kiedy 
załadować go z powrotem, czy jest identyczny 
jak oryginał?

Użyteczny

Ważną cecha dobrego interfejsu jest użyteczność. Nie chodzi o to, czy całe 
oprogramowanie jest użyteczne, tylko czy dana cecha lub funkcja jest 
użyteczna. Funkcje niepotrzebne – nieważne w jakiego rodzaju programie – 
są złe dla użytkowanika, a dla testera oznaczają niepotrzebną, dodatkową 
pracę.

1 WYSIWYG – What You See Is What You Get (przyp. tłumacza).
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Waro sobie zadać pytanie, czy dana funkcja do czegoś się przydaje – czy w 
trakcie przglądu specyfikacji, czy w czasie planowania, czy w czasię 
wykonywania testów. Czy pomaga użytkownikom? Jeśli funkcja wydaje się 
zbędna, warto zbadać, czemu znalazła się w programie. Mogą istnieć 
nieznane testrowi powody, albo funkcja rzeczywiście jest zupełnie zbędna.

Testowanie pod kątem inwalidów: testowanie dostępności

Ważną częścią testowania użyteczności jest testowanie dostępności, czyli 
testowania pod kątem inwalidów. Badania przprowadzone w latach 
1994-1995 przez amerykański urząd statystyczny (U.S. Census Bureau) 
ujawniły, że 54 miliony mieszkańców USA miało w jakiś sposób 
ograniczoną sprawność. Tabela 11.1 pokazuje rozkład niesprawności w 
rożnych grupach wiekowych.

Tabela 11.1 Ludzie niepełnosprawni
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Wiek Procent osób niepełnosprawnych

0-21 10%

22-44 14,9%

45-54 24,5%

55-64 36,3%

65-79 47,3%
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80+ 71,5%

Starzenie się społeczeństwa i wchodzenie oprogramowania w coraz to nowe 
dziedziny życia powoduje, że testowanie dostępności staje się coraz 
ważniejsze.

Istnieją różne rodzaje inwalidztwa, ale kilka powoduje, że korzystanie z 
komputerów staje się szczególnie utrudnione.

85. Wady wzroku. Daltonizm, silna krótko- i 
dalekowzroczność, widzenie tunelowe, widzenie 
mgliste, katarakty – to przykłady wad wzroku. 
Ludzie, którzy cierpią na jedną albo kilka z nich, 
mają szczególne trudności z używaniem 
oprogramowania. Wyobraźmy sobie, jak trudno 
jest zobaczyć, gdzie mieści się w danej chwili 
kursor myszki, albo jak trudno odczytać małe 
znaki graficzne albo tekst na ekranie. Co będzie, 
jeśli użytkownik jest w ogóle niewidomy?

86. Wady słuchu. Można być częściowo lub 
całkiem głuchym, mieć trudności ze słyszeniem 
pewnych częstotliwości albo z usłyszeniem 
dźwięku w hałasie. Może to utrudniać albo 
uniemożliwić słyszenie głosów albo dźwięków 
towarzyszących animacjom, pomocy 
dźwiękowej albo ostrzeżeń systemowych.

87. Ograniczenia ruchowe. Choroba albo wypadek 
może pozbawić osobę – częściwo lub całkowicie 
– kontroli nad dłonią lub ramieniem. Dla 
niektórych ludzi prawidłowe posługiwanie się 
klawiaturą lub myszka jest trudne lub 
niemożliwe. Na przykład mogą mieć trudności z 
naciśnięciem naraz więcej niż jednego klawisza, 
albo z naciskaniem klawisza tylko jeden raz. 
Niemożliwe może być poruszanie myszą.

88. Ograniczenia poznawcze i językowe. 
Zaburzenia pisania, mowy i pamięci utrudniają 
używanie skomplikowanego interfejsu 
użytkownika. Należy wziąć pod uwage 
omówione wcześniej zagadnienia i rozważyć ich 
możliwy wpływ na osoby z tego rodzaju 
trudnościami.

Takie jest prawo

Na szczęście, wytwarzanie oprogramowania z którego mogą korzystać także 
osoby niepełnosprawne nie jest tylko dobrym pomyslem, regułą czy nawet 
standardem – jest (w USA) prawem. W Stanach Zjednoczonych, trzy 
przepisy odnoszą się do tego zagadnienia:



Strona 64 (99)

89. Prawo dotyczące osób niepełnosprawnych 
wymaga, by w przedsiębiorstwach 
zatrudniających więcej niż piętnastu 
pracowników były zainstalowane niezbędne 
udogodnienie. To prawo zastosowano ostatnio 
wobec komercyjnych witryn na Internecie, 
wymagając by stały się bardziej dostępne.

90. Paragraf 508 prawa rehabilitacyjnego jest 
podobny do przepisu zacytowango powyżej i 
dotyczy wszelkich organizacji oraz instytucji 
otrzymujących dotacje od rządu federalnego.

91. Paragraf  255  prawa  telekomuniacyjnego 
wymaga,  żeby  oprogramowanie   i  sprzęt 
stosowany  do  przenoszenia  informacji  przez 
Internet,  sieć  albo przez linie  telefoniczne,  był 
dostosowany do osób niepełnosprawnych. Jeśli 
ten  wymóg  nie  jest  spełniony,  to  sprzęt  lub 
oprogramowanie  musi  być  kompatybilne  (zob. 
rozdział  8-y  „Testowanie  konfiguracji”  i 
rozdział  9-y  „Testowanie  kompatybilności”)  z 
istniejącymi  –  w  formie  sprzętu  lub 
oprogramowania  –  pomocami  dla 
niepełnosprawnych.

Funkcje dostępności oprogramowania

Oprogramowanie można udostępnić niepełnosprawnym na dwa sposoby. 
Najprościej wykorzystać pomoc wbudowaną w system operacyjny. Zarówno 
Windows, Macintosh, Java i IBM OS/2 mają pewne funkcje ułatwiające 
realizację dostępności. Wystarczy, by program spełniał wymagania 
systemowe dotyczące sposobu posługiwania się klawiaturą, myszą, kartą 
dźwiękową i monitorem, aby spełniał podstawowe wymagania dostępności. 
Rysunek 11.7 pokazuje przykład panelu kontrolnego ustawień dostępności w 
Windows ‘98.

Rysunek 11.7 Z tego panelu kontrolnego ustawia się funkcje dostępności w 
Windows.
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Jeśli testowane oprogramowanie stosowane jest na innej platformie niż 
wymienione (albo samo stanowi platformę), musi mieć własne funkcje 
dostępności wyspecyfikowane, zaprogramowane i przetestowane. Jest to 
oczywiście trudniejsze niż posłużenie się gotowymi funkcjami obsługi 
dostępności, ale test dostępności wymagany jest w oby wypadkach, nawet 
jeśli oprogramowanie wykorzystuje wspomaganie wbudowane w system 
operacyjny.

Testując użyteczność produktu, trzeba pamiętać o skonstruowaniu zadań 
testowych także pod kątem dostępności. To zapewni nam czyste sumienie.

Każda z wymienionych platform ma własną specyfikę, ale wszystkie oferują 
wsparcie dla funkcji ułatwiających posługiwanie się oprogramowaniem 
przez osoby niepełnosprawne. W Windowsach znajdują się następujące 
możliwości:

92. Lepkie Klawisze pozwalają, by klawisze Shift, 
Ctrl i Alt pozostawały aktywne aż do naciśnięcia 
następnego klawisza.

93. Filtrowanie Klawiszy anuluje skutki 
przypadkowego wielokrotnego naciśnięcia tego 
samego klawisza

94. Przełączniki Klawiszy generują sygnał 
dźwiękowy po naciśnięciu klawiszy CapsLock, 
ScrollLock i NumLock.

95. Strażnik Dźwięku generuje ostrzeżenie graficzne 
przy każdym użyciu sygnału dźwiękowego 
przez system.

96. Pokaz Dźwięków poleca oprogramowaniu 
wyświetlenie teksu lub grafiki przy każdym 
generowanym przez nie dźwięku. Wyświetlany 
tekst lub grafika muszą być osobno 
zaprogramowane.

97. Wysoki Kontrast ustawia monitor (kolory i 
czcionki) tak, by ułatwić pracę osobom z 
wadami wzroku. Przykład znajduje się na 
rysunku 11.8.

Rysunek 11.8 Pulpit Windows można przestawić na wysoki kontrast, co 
ułatwia pracę osobom z wadami wzroku.
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98. Mysz Klawiszowa umożliwia nawigację przy 
pomocy klawiszy klawiatury zamiast myszy.

99. Seryjne Klawisze ustawiają port komunikacyjny 
tak, by odczytywał przyciśnięcia klawiszy z 
pomocniczego urządzenia. Chociaż z punktu 
widzenia systemu operacyjnego takie urządzenia 
powinny funkcjonować tak samo jak 
standardowa klawiatura, nie zaszkodzi ich 
dołączyć do klasy równoważności przy 
testowaniu konfiguracji.

Więcej danych na temat funkcji dostępności wbudowanych w najważniejsze 
systemy operacyjne można znaleźć w następujących witrynach 
internetowych:

100.http://www.microsoft.com/enable  
101.http:/www.apple.com/education/k

12/disability
102.http://www-3.ibm.com/able  

103.http://www.sun.com/tech/access  

Podsumowanie

Oprogramowanie może być trudno zrozumieć, niełatwo używać, może być 
też zbyt wolne albo – w opinii testera – po prostu błędne.

Tester jest pierwszą osobą, która posługuje się produktem w sposób zbliżony 
do użytkownika, pierwszą osobą która widzi całość złożoną w ostateczny 
kształt. Jeśli całość sprawia trudności testerowi, klient będzie miał te same 
kłopoty.

Nade wszystko nie wolno pozwolić, by subiektywność i brak ścisłych reguł 
stanęły na przeszkodzie testowaniu użyteczności. Nawet specjaliści od 
projektowanie interfejsu użytkownika – przynajmniej niektórzy – zgodzą się 
z tym. Testując interfejs użytkownika nowego produktu, można posługiwać 
się listą z tego rozdziału, zawierającą cechy dobrego interfejsu. Jeśli 
testowany interfejs nie spełnia tych kryteriów, mamy do czynienia z błędem.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Pawda czy fałsz: każdy rodzaj oprogramowania ma interfejs użytkownika 
i dlatego musi być przetestowany pod kątem użyteczności.

2.Czy konstrukcja interfejsu użytkowanika jest nauką czy sztuką?

3.Jeśli nie istnieją jednoznaczne kryteria poprawności interfejsu 
użytkownika, w jaki sposób można go testować?

http://www.sun.com/tech/access
http://www-3.ibm.com/able
http://www.microsoft.com/enable
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4.Wymień znane ci przykłady źle zaprojektowanego albo niespójnego 
interfejsu użytkkowanika.

5.Jakie cztery rodzaje inwalidztwa wpływają na dostępność 
oprogramowania?

6.Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę przy testowaniu 
oprogramowania pod kątem dostępności dla niepełnosprawnych?
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Rozdział 12 Testowanie dokumentacji

W TYM RODZIALE
Rodzaje dokumentacji oprogramowania
Znaczenie testowania dokumentacji
Pod jakim kątem testować dokumentację
Rzeczywistość testowania dokumentacji

W rozdziale 2-im „Proces wytwarzania oprogramowania” zostało 
powiedziane, że w skład produktu informatycznego wchodzi – oprócz 
oprogramowania – wielel innych składników. Ich znaczna część – to 
dukumentacja.

W dawnych dobrych czasach, dokumentacja składała się co najwyżej z pliku 
„czytaj.to” na dyskietce razem z oprogramowaniem, albo z jednostronicowej 
instrukcji włożonej do pudełka z programem. Dzisiaj jest tego znacznie, 
znacznie więcej – często dokumentacja wymaga więcej pracy i wysiłku niż 
samo oprogramowanie.

Tester oprogramowania nie musi – wbrew nazwie – ograniczać się do 
testowania tylko oprogramowania. Odpowiedzialność testera powinna 
dotyczyć wszystkiego, co wchodzi w skład produktu informatycznego, a 
więc również kontroli poprawności dokumentacji.

W tym rozdziale zapoznamy się z metodami testowania dokumentacji i z 
tym, jak włączyć je w całość procesu testowania. Najważniejsze punkty 
rozdziału to:

104.Różne rodzaje dokumentacji

105.Znaczenie testowania dokumentacji

106.Pod jakim kątem testować dokumentację

Rodzaje dokumentacji oprogramowania

Gdyby dokumentacja oprogramowania składała się tylko i wyłącznie z pliku 
„czytaj.to”, nie byłoby wielkich kłopotów z testowaniem. Wystarczyłoby 
sprawdzić, czy plik zawiera wszystkie potrzebne dane, czy dane są 
poprawne technicznie i – na dodatek – możnaby wykonać kontrolę pisowni i 
przeciwwirusową dyskietki. Ale czasy dokumentcji składającej się tylko z 
pliku „czytaj.to” dawno minęły.

Dzisiaj dokumentacja oprogramowania stanowi zwykle znaczną część 
produktu. Czasem można wręcz mieć wrażenie, że produkt to sama 
dokumentacja z dodaną odrobiną oprogramowania.
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Oto lista pozycji które należy zaliczyć do dokumentacji. Nie każdy rodzaj 
oprogramowania będzie miał wszystkie pozycje z listy, ale i takie mogą się 
trafić.

107.Tekst i grafika na opakowaniu. Wchodzi w to 
pudełko, etykiety, obwoluta, plastikowe koperty 
i tak dalej. Ta dokumentacja często zawiera 
fragmenty interfejsu oprogramowania, listy 
funkcji, wymagania systemowe, dane na temat 
praw autorskich.

108.Materiały reklamowe i marketingowe. To są te 
papierki które każdy zwykle szybko wyrzuca, 
ale są to mimo wszystko istotne narzędzia 
wpierające sprzedaż dodatkowego 
oprogramowania, umów serwisowych itd. Ta 
informacja musi być poprawna, aby klienci 
traktowali ją poważnie.

109.Gwarancja/rejestracja. Ma to zwykle formę 
formularza, który klient wypełnia i wysyla do 
producenta aby zarejestrować oprogramowanie. 
Bywa również częścią oprogramowania, którą 
klient wypełnia wprost przy komputerze albo 
nawet potwierdza interakcyjnie.

110.EULA. Wymawia się to „jula” i oznacza End 
User License Agreement (Umowa Licencyjna 
dla Użytkowanika Końcowego). Jest to 
dokument o mocy prawnej, w którym klient 
zobowiązuje się – między innymi – nie 
kopiować oprogramowania ani nie pociągnać 
producenta do odpowiedzialności karnej za 
szkody spowodowane przez ewentualne awarie 
oprogramowania. EULA drukuje się niekiedy na 
kopercie zwierającej nośnik programu – 
dyskietkę albo CD. Może też pojawić się na 
ekranie w trakcie procesu instalacji. Przykład 
EULA znajduje się na rysunku 12.1.

Rysunek 12.1 „EULA” jest częścią dokumentacji oprogramowania i  
wyjaśnia prawne warunki posługiwania się programem.
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111.Etykiety i nalepki. Mogą znajdować się na 
nośniku informacji (dyskietka, CD), na pudełku, 
na drukach. Mogą to być też nalepki z numerem 
seryjnym, albo nalepki których rozdarcie 
oznacza przyjęcie warunków licencji. Na 
rysunku 12.2 znajduje się przykład etykiety na 
dyskietkę i informacja, którą musi się 
skontrolować.

112.Instrukcje instalacji i ustawień programu. 
Czasem ta informacja znajduje się na nośniku 
programu, ale bywa też dołączona jako osobny 
arkusz, lub – dla skompliwanego 
oprogramowania – jako cały podręcznik.

113.Podręcznik użytkownika. Użyteczność i 
elastyczność interakcyjnych podręczników 
spowodowała, że podręczniki drukowane 
spotyka się dziś o wiele rzadziej niż niegdyś. 
Większość programów zawiera obecnie 
niewielki drukowany podręcznik zawierający 
podstawowe wiadomości, a wszelkie informacje 
szczegółowe znajdują się w podręczniku 
interakcyjnym. Podręczniki interakcyjne 
rozprowadza się albo razem z 
oprogramowaniem na tym samym nośniku 
informacji, albo przez Internet, albo za pomocą 
obu metod.

114.Pomoc interakcyjna. Pomoc interakcyjna często 
stanowi jedność z podręcznikiem interakcyjnym, 
a czasem wręcz go zastępuje. Pomoc intercyjna 
ma zwykle indeks i daje się przeszukiwać, co 
wybitnie ułatwia znajdowanie potrzebnej 
infomacji. Wiele systemów pomocy 
interakcyjnej pozwala nawet dokonywać 
poszukiwań przy pomocy pytań fomułowanych 
w języku naturalnym. Użytkownik może na 
przykład napisać „Pokaż mi jak skopiować tekst 
z jedneg programu do drugiego” i otrzymać 
właściwą odpowiedź. 
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Nazwa
programu

Języki Dane na temat
dyskietki

Rodzaje platform dla
oprogramowania

Numer identyfikacyjny
programu

Instrukcje dla
instalacji

Prawa
autorskie

Wersja
programu

Instrukcje instalacyjne znajdują
się w Dokumentacji „Jak
zacząć”

Rysunek 12.2 Na etykiecie dyskietki znajduje się dużo informacji, która musi 
zostać skontrolowana przez testera.

115.Seminaria, programy asystujące, kursy 
interakcyjne. W tych narzędzich często znajduje 
się zarówno kod programu jak i pisemna 
dokumentacja. Często stanowią mieszankę treści 
tekstowych oraz oprogramowania, zintegrowaną 
z systemem pomocy interakcyjnej. Użytkownik 
może zadać pytanie, a program prowadzi go 
przez wsztkie kroki potrzebne do wykonania 
zadania. Pomocnik Microsoftu, zwany czasem 
jako „facet-spinacz” (rysunek 12.3) jest 
przykładem takiego systemu.

116.Próbki, przykłady, wzory. Przykładem może 
być program do przetwarzania tekstu, 
zawierający formularze albo próbki 
dokumentów, które użytkowanik może wypełnić 
i szybko uzyskać w ten sposób dokumentcję o 
profesjonalnym układzie. Kompilatory mogą 
zawierać fragmenty kodu ilustrujące, jak 
posługiwać się danym aspektem języka.

117.Komunikaty o błędach. Kilkakrotnie były już w 
tej książce omawiane jako przykład tematu 
często zaniedbywanego. Zaliczyć można je 
również do dokumentacji.
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Rysunek 12.3 Pomocnik Micorsoftu jest przykładem bardzo rozbudowanego 
systemu pomocy i nauczania. 

Znaczenie testowania dokumentacji

Dla użytkowników wszystkie elementy produktu nie będące 
oprogramowaniem są po prostu częścią produktu informatycznego. Dla 
użytkownika jest nieistotne czy dany element został skonstruowany przez 
programistę, autora tekstów czy też przez grafika. Dla użytkownika istotna 
jest jakość całego produktu.

Jeśli użytkownik zostanie wprowadzony w błąd przez mylne instrukcje 
instalacyjne albo przez nieprawidłowe komunikaty o błędach, będzie to 
dla niego równoznaczne z błędami oprogramowania – które powinny 
zostać znalezione przez testerów.

Dobra dokumentacja na trzy sposoby wpływa na ogólną jakość produktu:

118.Poprawia użyteczność. Pamiętamy jeszcze z 
rozdziału 11-ego „Testowanie użyteczności” 
wszystkie zagadnienia dotyczące użyteczności 
produktu? Użyteczność zależy w znacznym 
stopniu od jakości dokumentacji.

119.Podnosi niezawodność. Niezawodność zależy 
od tego, jak stabilne i spójne jest 
oprogramowanie. Czy program wykonuje to, 
czego oczekuje użytkownik, w dodatku we 
właściwym czasię? Jeśli użytkownik zapoznał 
się z dokumentcją, posłużył programem i 
uzyskał nieoczekowane wyniki, mamy do 
czynienia z niską niezawodnoiścią. Jak dowiemy 
się w dalszej części tego rozdziału, testowanie 
oprogramowania przez dokumentacje i 
dokumentacji przez oprogramowanie jest 
dobrym sposobem, by znaleźć błędy w jednym i 
w drugim.
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120.Obniża koszty serwisu. Dowiedzieliśmy się w 
rozdziale 2-im, że błędy znalezione przez 
użytkownika mogą kosztować 10 do 100 razy 
więcej w porównaniu z błędami znalezionymi i 
skorygowanymi wcześniej w procesie 
wytwarzania produktu. Jedną z przyczyn jest to, 
że klienci nie mogący spobie poradzić z 
programem zwracają się do dostwacy o pomoc, 
której udzielenie jest kosztowne. Dobra 
dokumentacja może w znacznym stopniu 
przyczynić się do ograniczenia tych kosztów 
ułatwiając pracę użytkowników.

Dla testera oprogramowania dokumentacja zasługuje na tę samą uwagę i 
wysiłek co kod programu. Stanowią one jedną całość dla użytkownika.

Pod jakim kątem testować dokumentację

Testowanie dokumentcji odbywa się na dwóch poziomach. Jeśli ona nie jest 
kodem, jak na przykład drukowany podręcznik użytkownika lub tekst na 
opakowaniu, testowanie jest statycznym procesem, jak opisany w 
rozdziałach 4-ym i 6-ym. Można je wówczas traktować jak rodzaj redakcji 
technicznej lub korekty. Kiedy dokumentacja i kod są ze soba ściśle 
połączone, jak na przykład w wypadku interakcyjnego podręcznika 
posługującego się hiperpołączeniami albo w wypadku pomocnego asystenta-
spinacza, testowanie staje się dynamiczne i stosujemy w nim techniki, które 
poznaliśmy w rozdziałach 5-ym i 7-ym. Mamy wtedy do czynienia z 
testowaniem oprogramowania.

Dokumentację najlepiej testować tak samo, jak będzie się nią posługiwał 
użytkowanik, niezależnie od tego, na ile jest statycznym tekstem, a na ile 
kodem. Należy ją starannie przeczytać, wykonać każdy z opisanych 
kroków, sprawdzić każdy rysunek i wypróbować każdy opisany przykład. 
W ten sposób znajdzie się błędy zarówno w programie, jak i w 
dokumentacji.

Tabela 12.1 zawiera prostą listę kontrolną do zastosowania przy 
konstruowaniu zadań testowych do dokumentacji.

Tabela 12.1 Lista kontrolna do testowania dokumentacji
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Co sprawdzić Co uwzględnić

Zagadnienia ogólne

Czytelnicy Czy dokumentacja zwraca się do właściwych 
czytelników, nie do zbyt początkujących, nie do zbyt 
zaawansowanych?

Terminologia Czy terminologia jest stosowna dla czytelników? Czy 
nazwy używane są konsekwentnie? Jeśli używa się 
skrótów, czy są one powszechnie zrozumiałe lub 
zdefiniowane z tekście? Należy upewnić się, czy nie 
stosuje się omyłkowo wewnętrznej terminologii 
stosowanej w firmie. Czy dostępny jest poprawny 
indeks i referencje do terminologii?

Treść i zawartość Czy dokumentcja nie zawiera zbędnych tematów? 
Czy żadnych zagadnień nie brakuje? Warto zwrócić 
uwagę na opisy funkcji, które być może zostały 
usunięte z produktu, o czym jednak nie 
poinformowano autora dokumentacji technicznej. Czy 
materiał jest opisany dostatecznie szczegółowo?

Poprawność

Same fakty Czy informacja jest poprawna technicznie? Warto 
szukać błędów wynikających z posługiwania się przez 
autorów przestarzałą specyfikacją lub naginania 
prawdy przez dział marketingu. Spawdza się także 
spis treści, indeks i referencje do numerów 
rozdziałów. Sprawdza się adresy hiperpołączeń. Czy 
prawidłowo podany jest numer telefonu do obsługi 
technicznej? Najprościej zadzwonić.

Krok po kroku Cały tekst należy czytać powoli i starannie, 
postępować dokładnie według podanych instrukcji. 
Niczego nie przyjmuje się za oczywiste. Brakującego 
opisu nie mależy się próbować domyślać – klienci nie 
będą wiedzieć, czego brakuje. Uzyskane wyniki 
należy porównać z podanymi w dokumentacji.

Rysunki i 
fragmenty ekranu

Sprawdza się poprawność i dokładność rysunków. 
Czy ilustracja zawiera właściwą treść? Należy 
sprawdzić, czy fragmenty ekranu nie pochodzą z 
poprzedniej wersji produktu. Czy podpisy pod 
rysunkami są poprawne?

Próbki  i 
przykłady

Każdą próbkę należy załadować i użyć tak samo, jak 
zrobi to  użytkowanik. Jeśli to jest kod, należy go 
skopiować i wypróbować. Nic bardziej żałosnego niż 
nie działające próbki kodu – a mimo to spotykamy się 
z nimi bardzo często!
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Pisownia i 
gramatyka

W doskonałym świecie tego typu błędy nigdy nie 
docieralyby do testerów. Programy do kontroli 
pisowni i gramatyki są powszechnie dostępne i należy 
je stosować. Mogło się jednak zdarzyć, że 
zapomniano skontrolować fragment tekstu lub że 
specjalistyczny, techniczny termin uniknął kontroli. 
Rysunki i ilustracje zawierające fragmenty ekranu 
były przypuszczalnie sprawdzane tylko ręcznie, więc 
obowiązje wobec nich zasada ograniczonego 
zaufania.
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W końcu, jeśli mamy do czynienia z dokumntacją „napędzaną programem”, 
należy ją przetestować tak samo, jak całą resztę oprogramowania. Sprawdza 
się, czy indeks jest kompletny, czy szukanie daje poprawne wyniki, czy 
hiperpołączenia i miejsca aktywne prowadzą pod właściwe adresy. Warto 
posłużyć się techniką podziału na klasy równoważności by zadecydować, co 
się kontroluje.

Rzeczywistość testowania dokumentacji

Na koniec rozdziału trzeba zapoznać się z realiami, które powodują, że 
wytwarzanie i testowanie dokumentacji różni się jednak od wytwarzania 
oprogramowania. Rozdział 3-ci nosił tytuł „Testowanie oprogramowania w 
rzeczywistości”. Poniższe zagadnienia możnaby nazwać realiami testowania 
dokumentacji.

121.Dokumentacja często otrzymuje najmniej 
uwagi, środków i osób. Wydaje się istnieć 
specyficzna mentalność, że w produkcie 
informatycznym przede wszystkim liczy się 
oprogramowanie, cała reszta jest drugorzędna. 
W rzeczywistości klienci kupują cały produkt 
informatyczny i inne rzeczy są równie ważne jak 
bajty i bity. Ponosząc odpowiedzialność za 
testowanie jakiejś funkcji w oprogramowaniu, 
należy dopatrzyć, by w skład testowania wszedł 
również test dokumentacji. Należy poświęcić 
mu tyle samo uwagi co oprogramowaniu i jego 
błędom. 

122.Zdarza się, że osoby piszące dokumentację nie 
są specjalistami w dziedzinie oprogramowania 
lub jego zakresu programu. Tak samo jak tester 
nie musi być ekspertem od rachunkowości by 
móc testować arkusz kalkulacyjny, tak samo 
autor dokumentacji nie musi znać doskonale 
funkcji programu by móc pisać dokumentację. 
Nie można więc zakładać, że autor zdoła 
wyobyć prawdę ze źle napisanych specyfikacji i 
ze skomplikowanych, niejasno 
udokumentowanych funkcji produktu. Warto 
blisko współpracować z autorami dokumentacji, 
by upewnić się, że mają dostęp do potrzebnej 
informacji i że znaja konstrukcje produktu1. 
Testerzy mogą też poinformowc autorów 
dokumentacji, jakie funkcje programu są 
szczególnie trudne do zrozumienia lub do 
zastosowania, tak by mogli lepiej wyjaśnić je w 
dokumentacji.

1 W takim razie testerzy powini mieć pensje prezesów zarządów spółek, skoro maja kompensować 
niedbalstwo i niekompetencję wszystkich innych osób w firmie i w projekcie… (przyp. tłumacza).



Strona 77 (99)

123.Produkcja dokumetacji drukowanej zajmuje 
tygodnie albo nawet miesiące, podczas gdy 
oprogramowanie można opublikować niemal 
natychmiast na Internecie albo na CD. Z 
powodu tej różnicy, dokumentację często trzeba 
sfinalizować i zamrozić zanim oprogramowanie 
zostanie wykończone. Jeśli program zmieni się, 
albo odkryte zostaną błędy w tym krytycznym 
dla dokumentacji okresie, nie da się już 
unacześnić dokumentacji. Dlatego wymyśłono 
pliki „czytaj.to”. Za ich pomocą można 
poinformować klientów o zmianach 
wprowadzonych w ostatniej chwili. Jedyną radą 
jest mieć i stosować dobry model wytwarzania 
oprogramowania, powstrzymywać 
wypuszczenie papierowej dokumentacji jak 
tylko długo można i publikować jak największą 
część dokumentacji razem z progamem, na 
nośniku programu lub na Internecie.

Podsumowanie

Miejmy nadzieję, że ten rozdział zdołał przekonać czytelników, że produkt 
informatyczny składa się nie tylko z pisanego przez programistów kodu. 
Dokumentcja oprogramowania – we wszystkich postaciach – sporządzana 
przez autorów, ilustratorów, autorów indeksacji i tak dalej, może być 
bardziej pracochłonna przy wytwarzaniau i testowaniu niż samo 
oprogramowanie.

Z punktu widzenia użytkowanika wszystkio to są składniki tego samego 
produktu. Błąd w pomocy interakcyjnej, która nie jest w stanie wyjaśnić 
znacznenia jakiegoś podstawowego określenia, nieprawidłowa instrukcja 
instalacji czy błąd literowy to takie same błędy jak każdy inny błąd w 
oprogramowaniu. Testując porządnie dokumentację, znajduje się błędy 
zanim znajdą je użytkownicy.

W następnym rozdziale zapoznamy się z testowaniem czegoś, co niemal w 
całości jest samą dokumentacją – tekst, grafika i hiperpołączenia wraz z 
ukrytą pod nimi platformą. Techniki, które poznaliśmy dotąd, da się 
znakomicie zastosować do testowania witryn WWW.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!
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1.Uruchom program Paint w Windows (zobacz rysunek 12.4) i poszukaj 
przykładów dokumnetacji którą należałoby przetestować. Co można 
znaleźć?

Rysunek 12.4 Jakie przykłady dokumentacji można znaleźć w programie 
Paint w Windows? 

2. Indeks pomocy w programie Paint w Windows 
zawiera ponad 200 haseł począwszy od dodać 
własne kolory1, skończywszy na zmiana 
wielkości obrazu. Czy należy sprawdzić, czy 
każde z haseł indeksu porwadzi do właściwego 
rozdziału? Jak należałoby postąpić w przypadku 
10000 haseł w indeksie?

3. Prawda czy fałsz: testowanie komunikatów o 
błędach jest częścią testowania dokumentacji.

4. Jakie są trzy podstawowe powody, dla których 
których test dokumentacji przyczynia się do 
poprawy ogólnej jakości produktu 
informatycznego?

1 Po angielsku adding custom colors jest na litere “a” (przy tłumacza). 
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Rozdział 13 Testowanie witryn WWW

W TYM ROZDZIALE
Podstawowe wiadomości na temat stron WWW
Testowanie metodami czarnej skrzynki
Testowanie metodami szarej skrzynki
Testowanie metodami szklanej skrzynki
Testowanie konfiguracji i kompatybilności
Testowanie użyteczności
Wprowadzanie automatyzacji

Poznane w poprzednich rozdziałach techniki testowe były ogólne. Zostały 
zilustrowane przykładami zastosowania wobec małych programów takich 
jak Notatnik Word, Kalkulator albo prosty program graficzny Paint. W tym 
rozdziale zajmiemy się testowaniem szczególnego typu oprogramowania - 
stron WWW. Jest to temat na czasie, przypuszczalnie nieźle znany, i dobry, 
praktyczny przykład zastosowania poznanych wcześniej technik.

W tym rozdziale dowiemy się, że testowanie Internetu obejmuje wiele 
różnych dziedzin, w tym testowanie konfiguracji, kompatybilności, 
użyteczności, dokumentacji oraz - jeśli mamy do czynienia z witryną o 
zasięgu światowym - testowanie ulokalnienia. Oczywiście, stosuje się - jak 
zwykle - testowanie czarnej skrzynki, szklanej skrzynki, statyczne i 
dynamiczne.

Niniejszy rozdział nie jest wyczerpującym przewodnikiem po testowaniu 
Internetu (to wymagałoby osobnej książki)1 , ale znajduje się w nim 
nieskomplikowane, praktyczne przykłady testowania czegoś rzeczywistego. 
Ponadto - jeśli czyjaś pierwsza praca będzie właśnie szukaniem błędów w 
witrynie Internetowej - ułatwi znacznie start.

Najważniejsze punkty w tym rozdziale to:

124.Jakie glówne części strony WWW wymagają 
testowania?

125.Testowanie Internetu metodami czarnej i 
szklanej skrzynki

126.Testowanie konfiguracji i kompatybilności

127.Czemu testowanie użyteczności jest szczególnie 
istotne dla stron WWW

1 Rozdział poświęcony jest testowaniu stron i witryn (głównie statycznych), natomiast testowanie 
Internetu - czy aplikacji internetowych - obejmuje również m.in. testowanie skryptów w Jawie, 
testowanie serwerów WWW, komunikacji, serwera aplikacji i bazy danych wspierających daną 
witrynę, i wiele innych elementów (przyp. tłumacza).
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128.Jak przy pomocy narzędzi można ułatwić 
testowanie witryn.

Podstawowe wiadomości na temat stron WWW

Mówiąc najprościej, strony WWW to są dokumenty składające się z tekstu, 
rysunków, dźwięków, wideofilmów i hiperpołączeń - podobnie jak 
popularne w połowie lat 90-ych multimedialne kompakty. Tak samo można 
tutaj przemieszczać się między stronami klikając będące hiperpołączeniami 
fragmenty tekstu lub rysunki, szukać słów i zwrotów i przeglądać znalezioną 
informację. 

Jendak Internet dodał do koncepcji mulitmedialnego dokumentu dwie 
rewolucjonizujące tę technikę możliwości:

129.W przeciwieństwie do danych zgromadzonych 
wyłącznie na dysku CD, strony WWW nie są 
ograniczone tylko do jednego komputera. 
Użytkownicy mogą łączyć się i przeszukiwać 
Internet na całym świecie.

130.Tworzenie stron nie jest domeną programistów 
posługujących się kosztownymi narzędziami. 
Przeciętna osoba może zwykle równie łatwo 
stworzyć stronę WWW, co napisać dokument w 
programie do przetwarzania tekstu.

Jak danie komuś do ręki pędzla nie robi z nikogo automatycznie artysty-
malarza, tak umiejętność tworzenia stronic WWW nie robi z nikogo 
specjalisty od wydawnictw multimedialnych. Połączywszy to z eksplozją 
nowych technik tworzenia zupełnie nowych funkcji na internetowych 
witrynach, mamy wymarzoną okazję dla testerów oprogramowania.

Rysunek 13.1 przedstawia pewna popularną witrynę WWW, która 
przedstawia wiele możliwych funkcji stron WWW. Oto ich niepełna lista:

131.Teskty w różnych wielkościach, rodzajach 
czcionek i kolorach (OK, nie da się zobaczyć 
kolorów na czarno-białym rysuku)

132.Grafika i fotografie

133.Hiperpołącznia tekstu i grafiki

134.Różne reklamy

135.Okna do selekcji

136.Pola, w które użytkownik może wpisywać dane 
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Rysunek 13.1 Typowa strona WWW ma wiele dających się przetestować 
funkcji. 

Sporą część funkcjonalności trudno jest zauważyć, ale ona właśnie czyni 
strony WWW znacznie bardziej skomplikowanymi:

137.Układ strony dający się przystosować do 
potrzeb klienta

138.Dostosowująca się do potrzeb klienta 
zawartość, pozwalająca użytkownikom dokonać 
wyboru, jakie wiadomości i jaką infomrację 
pragną oglądać

139.Listy rozwijane do dokonywania wyboru

140.Dynamicznie zmieniające się zadania testowe

141.Dynamiczny układ strony i dodatkowa 
informacja zależna od rozdzielczości ekranu

142.Kompatybilność z różnymi przglądarkami, 
wersjami przeglądarek, systemami operacyjnymi 
i sprzętem

143.Ukryte formatowanie, znaczniki i inne rodzaje 
niewidocznej informacji, podnoszące wygodę 
korzystania ze strony

Oczywiście, pominąwszy portale do bezpiecznego handlu internetowego, 
witryna na rysunku to jedna z bardziej złożonych i obfitych treściowo witryn 
na Internecie. Dla osoby o mentalności testera - jakimi zapewne są 
czytelnicy tej książki - widok tej strony powinien pobudzić apetyt na jej 
przetestowanie i znajdowanie błędów. W pozostałej części rozdziału 
znajdują się wskazówki, gdzie najlepiej tych błędów szukać.

Testowanie metodami czarnej skrzynki
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W rozdziałach od 4-ego do 7-ego, daleko na początku książki, omawiane 
były podstawy testowania. W tych ogromnie istotnych rozdziałach opisane 
zostały główne techniki testowania: czarnej skrzynki, szklanej skrzynki, 
statyczne i dynamiczne - stanowiące podstawowy arsenał każdego testera. 
Na stronach WWW można doskonale zacząc ćwiczyć swe nowonabyte 
umiejętności. Nie trzeba kupować żadnych nowych programów ani 
specjalnych narzędzi - wystarzy rzucić się na jakąś stronę, ulubioną albo 
zupełnie nieznaną - i można zaczynać testowanie.

Najprościej zacząc od tego, że stronę WWW - albo nawet całą witrynę - 
potraktuje się jak czarną skrzynkę. Nie wiemy nic o tym, jak ma działać, nie 
mamy specyfikacji - jest tylko witryna przed nami. Czego zacząć szukać?

Na rysunku 13.2 pokazany jest obraz ekranu witryny Macintosha, 
www.apple.com. Jest to dość prosta i typowa witryna. Ma wszystkie 
podstawowe elementy - tekst, grafikę, hiperpołączenia do innych stron na tej 
samej witrynie oraz hiperpołączenia do innych witryn. Kilka stron witryny 
ma pola do wypełnienia, gdzie użytkownik może wprowadzić informację, a 
kilka innych zawiera sekwencje wideo. Jedna interesująca, rzadziej 
spotykana cecha tej witryny to jej lokalizacja - w 27 różnych miejscach, od 
Azji aż po Wielką Brytanię.

Mając dostęp do Internetu, warto teraz poświęcić trochę czasu na 
eksplorację witryny Apple. Jak przystąpić do jej testowania? Jakie 
zastosować klasy równoważności? Czego nie warto testować?

Rysunek 13.2 Co trzeba przetestować w prostej witrynie jak ta na rysunku?

Po krótkiej eksploracji, do jakich dochodzi się wniosków? Przypuszczalnie 
każdy zdał sobie sprawę, że to będzie spore zadanie. Na mapie witryny 
(www.apple.com/find/sitemap.html) pokazane są połączenia do ponad 60-
ciu różnych „pod-witryn”, z których każda słada się z kilku stron WWW.

Testując witrynę WWW, należy zacząc od skonstruowania tabeli stanów 
(rozdział 5-y, „Testowanie z klapkami na oczach”), gdzie każdą stronę 
potraktuje się jak odrębny stan, a hiperpołczenia - jak przejścia między 
stanami. Gotowa mapa stanów pozwoli zdać sobie sprawę z rozmiarów 
przedsięwzięcia.

http://www.apple.com/find/sitemap.html
http://www.apple.com/
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Na szczęście większość stron jest dość prosta, składają się tylko z tekstu, 
grafiki, połączeń, a gdzieniegdzie z formularzy do wypełnienia. Nie jest 
trudno je przetestować. Dalej dowiemy się, czego szukać.

Tekst

Stronę WWW należy traktować tak jak dokumentację i testować tak, jak 
opisane zostało w rozdziale 12-ym, „Testowanie dokumentacji”. Trzeba 
sprzwdzić, dla kogo strona jest przeznaczona, jaki jest poziom tej grupy, 
terminologię, zawartość, tematykę, dokładność - zwłaszcza informację która 
się starzeje - oraz zawsze, zawsze pisownię.

Nie należy zakładać, że programy do kontroli pisowni są doskonałe, 
zwłaszcza zastosowane do zawartości stron WWW. Program sprawdzi 
tylko zwykły tekst, ale nie zawartość tekstową grafiki, rozwijanych 
ramek, formularzy itp. Po dokonaniu kontroli pisowni, na stronie nadal 
mogą znajdować się błędy.

Dane na temat adresu poczty komputerowej, numeru telefonu, adresu należy 
sprawdzić. Sprawdza się również poprawność - w tym datę - informacji o 
prawach autorskich.

Trzeba skontrolować czy każda strona ma właściwy tytuł. Ten tekst pojawia 
się w pasku tytułowym przeglądarki (górny lewy róg na rysunku 13.2) i 
wchodzi w skład list ulubionych stron albo zakładek. 

Tekstem, który łatwo przeoczyć podczas kontroli, jest tekst ALT, czyli tekst  
zastępczy. Rysunek 13.3 przedstawia przykład tekstu ALT. Kiedy 
użytkownik ustawia kursor nad elementem graficznym, ukazuje się 
wyskakujący napis, wyjaśniający jego znaczenie. Tekst ALT 
wykorzystywany jest też przez przeglądarki nie wyświetlające grafiki. 
Niewidomi użytkownicy mogą dzięki tekstom ALT korzystać ze stron 
obficie wykorzystujących grafikę - głosowy czytnik przekazuje teksty ALT 
przez głośnik komputera.

Ewentualne problemy z układem strony można skontrolować zmniejszając 
albo powiększając stronę. W ten sposób wychodzą na jaw błędy wynikłe z 
tego, że projektant lub programista założyli stałą wysokość lub szerokość 
strony. Ujawnią się też błędy układu polegające na wkodowaniu na stałe 
zmiany wiersza, która wygląda doskonale przy pewnym układzie strony, ale 
nie przy innych.

Hiperpołączenia

Połączenia mogą być przyłączone do tekstu lub do elementów graficznych. 
Należy skontrolować każde połączenie, czy prowadzi do właściwego celu i 
czy otwiera się we właściwym oknie. Nawet nie mając do dyspozycji 
specyfikacji strony, można skontrolować poprawność wykonanego skoku.
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Hiperpołączenia sprawdza się rownież pod kątem tego, na ile są widoczne. 
Połączenie tekstowe są zwykle podkreślone, a kursor ma zmienić kształt ze 
strzałki na dłoń, kiedy znajduje się nad połączeniem - zarówno tekstowym 
jak i graficznym.

Jeśli połączenie otwiera list poczty komputerowej, należy go wypełnić, 
wysłać i sprawdzić czy otrzymało się stosowną odpowiedź. 

Rysunek 13.3 Tekst ALT jest tekstowym opisem elementów graficznych na 
stronie WWW.

Szukamy osieroconych stron, istniejących wprawdzie w danej witrynie, ale 
nie dających się osiągnąć przez żadne połączenie, ponieważ zapomniano je 
podłączyć. Być może uda się uzyskać listę istniejących stron od projektanta 
witryny i porównać ją nastąpnie z własną tabelą stanów. Jeszcze lepiej, 
można wykorzystać listę faktycznie istniejących stron z serwera WWW i 
dokonać analizy pokrycia kodu, żeby sprawdzić czy przetestowało się 
wszystkie strony, że żadnej nie brakuje i że nie istnieją żadne dodatkowe 
strony.

Grafika

Wiele możliwych błędów związanych z grafiką omówione zostanie w części 
poświęconej testowaniu użyteczności, ale pewne najbardziej oczywiste 
rzeczy można sprawdzić przy pomocy prostego podejścia 
„czarnoskrzynkowego”. Na przykład, czy wszystkie elementy graficzne są 
ładowane i wyświetalne poprawnie? Jeśli plik graficzny nie istnieje albo ma 
błędną nazwę, nie uda się go załadować i przeglądarka wyświetli komunikat 
błędu tam, gdzie powinien był pojawić się element graficzny. 

Jaka jest wydajność ładowania strony? Jeśli strona ma zbyt wiele grafiki, co 
wymaga przesłania i wyświetlenoia wielkiej ilości danych, wtedy tempo 
ładowania strony jest zbyt niskie. A co się stanie, jeśli strona będzie 
ładowana przez powolne połączenie przez modem na lini telefonicznej o 
niskiej jakości?
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Rysunek 13.4 Kiedy nie daje się załadować elementu graficzngo, na jego 
miejscu przeglądarka wyświetla okno z komunikatem o błędzie. 

Formularze

Formularze to są okna tekstowe i inne typy pól służących do wprowadzania i 
wybierania informacji na stronie WWW. Rysunek 13.5 przedstawia prosty 
przykład wzięty z witryny Apple. Jest to formularz do zapisywania się, 
przeznaczony dla programistów dla platformy Macintosha. Są tam pola żeby 
wprowadzić imię, drugie imię, nazwisko i adres poczty komputerowej. 
Mamy na tej stornie oczywisty błąd - miejmy nadzieję, że będzie 
naprawiony zanim czytelnicy zdążą zapoznać się z tym rozdziałem.

Rysunek 13.5 Formularze na stronie WWW powinny być umieszczone we 
właściwym miejscu. Warto zwrócić uwagę na błąd ma tej stronie.

Formularze testuje się dokładnie tak samo, jak pola w zwykłym programie - 
czas ponownie przypomniec sobie rozdział 5-y. Czy pola mają właściwe 
rozmiary? Czy przyjmują wszelkie poprawne dane i czy odrzucają 
niepoprawne? Czy uzyskuje się stosowne potwierdzenie po naciśnięciu 
Enter? Czy pola opcjonalne rzeczywiście są opcjonalne, a wymagane 
rzeczywiście wymagane? Co się stanie jeśli wprowadzić 
9999999999999999999999999999?

Obiekty i inne elementy złożone
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Wityrna może mieścić takie funkcje jak licznik odwiedzin, rozwijane ramki 
tekstowe, zmienne ogłoszenia, albo wewnętrzne przeszukiwarki systemu 
(nie mylić z przeszukiwarkami ogólnosieciowymi, przeszukującymi całą 
WWW). Planując testowanie witryny WWW, trzeba zidentyfikować funkcje 
występujące na każdej stronie. Każdą z nich traktuje się jak funkcję 
zwykłego programu i testuje osobno poznanymi technikami testowymi. Czy 
ma różne stany? Jak przetwarzane są dane? Czy da się zidentyfikować 
przedziały i wartości graniczne? Jakie można znaleźć zadania testowe i na 
jakie podzielić je klasy równoważności?

Testowanie metodami szarej skrzynki

Poznaliśmy już testowanie metodami czarnej i szklanej skrzynki, ale jest 
trzecia metoda - mieszniana obu poprzewdnich - stąd jej nazwa. Stosując 
testowanie szarej skrzynki, stoi się na granicy obu pozostałyh metod. Nadal 
testuje się oprogramowanie jak czarną skrzynkę, ale uzupelnia się tę pracę 
zerkając (ale nie zaglądając otwarcie, jak w metodach szklanej skrzynki) na 
to, jak oprogramowanie działa w środku.

Stronice WWW nadają się bardzo dobrze do testowania szarej skrzynki. 
Większość stron WWW zbudowanych jest z HTML (Hypertext Markup 
Language, Hipertekstowy Język Znaczników). Listing 13.1 pokazuje rzędy 
kodu HTML definiujące stronę pokazaną na rysunku 13.6.

Listing 13.1 Próbka HTML pokazujący kod źródłowy strony WWW
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Rysunek 13.6 Część tej strony WWW tworzy kod HTML z Listingu 13.1.

Kto z czytelników nie umie stworzyć własnej witryny WWW, może 
chcieć poczytać trochę na ten temat. Książka dla początkujących, taka jak 
„Sam uczy w 24 godziny jak samemu stworzyć stonę WWW” pozwoli 
nauczyć się podstaw i ułatwi zrozumienie jak zastosować metody szarej 
skrzynki .

HTML i strony WWW możńa testować jako „szarą szkrzynkę”, ponieważ 
HTML nie jest językiem programowania - jest językiem znaczników. W 
epoce wczesnych programów do przetwarzania tekstu, nie dało się po prostu 
wybrać fragmentu teksu i zamienić jego format na tłusty druk albo na 
kursywę. Trzeba było używać znacznikóew, zwanych też czasem 
znacznikami pól. Aby na przykład napisać zdanie

To jest tekst tłustym drukiem.

pisze się coś takiego

[begin bold]To jest tekst tłustym drukiem.[end bold]

Tak samo działa HTML. Aby napisać to samo w HTML, pisze się

<b>To jest tekst tłustym drukiem</b>
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HTML ma obecnie setki różnych znaczników i opcji, co widać na Listingu 13.1. 
Niemniej, w grucie rzeczy HTML nie jest niczym innym jak podrasowanym, 
staroświeckim językiem znaczników. Różnica między HTML a programem polega 
na tym, że HTML nie jest wykonywane, tylko określa jak tekst i grafika są 
wyświetlane na ekranie.

Aby zobaczyć w przeglądarce Internet Explorer, jak wygląda kod HTML 
dla danej strony, klika się prawym klawiszem myszy gdzieś na stronie (nie 
na elemencie graficznym) i wybiera Kod Źródłowy (View Source) z menu. 
Inne przeglądarki działają torchę inaczej, ale większość daje możliwość 
obejrzenia kodu HTML, z którego zbudowana jest oglądana w danej 
chwili strona.

Ponieważ tak łatwo dotrzeć do kodu źródłowego HTML, można to 
wykorzystać w trakcie testowania. Dla testera stosującego metody czarnej 
skrzynki jest to doskonała okazja, by zacząc przesuwać się w stronę metod 
szklanej skrzynki.

Najlepiej zacząć od tego, by nauczyć się samemu budować proste strony 
WWW. Nauczywszy się znaczenia podstawowych znaczników, można 
zacząć badać jak zrobione są różne strony WWW dostępne na Intenecie. 
Poznawszy HTML, jest się w stanie patrzeć na strony WWW w nowy 
sposób i stać się bardziej skutecznym testerm.

Testowanie metodami szklanej skrzynki

Na rysunku 13.1 widzieliśmy przykład strony WWW mającej statyczną 
zawartość w formie tekstu i grafiki. Tego typu strony zwykle tworzy się przy 
pomocy prostego kodu HTML. Strony HTML mogą też mieć elementy 
zmienne, dynamicznie dostosowaywane do potrzeb. Trzeba cały czas 
pamiętać, że HTML nie jest językiem programowania, tylko systemem 
znaczników dla tekstu i grafiki. Aby stworzyć elementy zmienne, trzeba 
uzupełnić HTML przy pomocy kodu, który może być wykonywany i 
wybierać różne ścieżki zależnie od warunków decyzji.
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Najczęściej spotykane języki programowania1 stosowane do tego to 
DHTML, Java, JavaScript, ActiveX, VBScript, Perl, CGI, ASP i XML. Jak 
powiedziano w rozdziale 6-ym „Badanie kodu” i w 7-ym „Test 
oprogramowania z rentgenem na oczach”, nie trzeba koniecznie być 
specjalistą w dziedzinie danego języka programowania, aby zastosować 
testowanie metodą szklanej skrzynki - wystarczy znać go na tyle, by móc go 
czytać i rozumieć, oraz konstruować zadania testowe na podstawie 
znajomości kodu.

W tym rozdziale nie ma miejsca, aby wdać się we wszelkie szczegóły 
testowania witryn metodami szklanej skrzynki. Niektóre funkcje dają się 
najlepiej przetestować przy pomocy metod szklanej skrzynki. Oczywiście, 
można by je też przetestować metodami czarnej skrzynki, ale złożoność 
bywa tak duża, że aby na pewno zdołać znaleźć najważniejsze błędy, 
powinno się mieć pewną znajomość struktury witryny i programowania:

144.Treść dynamiczna. Treść dynamiczna to 
grafika i tekst, które zmieniają się zależnie od 
warunków - na przykład od pory dnia, 
preferencji użytkowanika albo tego, co zrobił 
użytkownik. Programowanie zmian treści może 
być zrobione w prostym języku jak JavaScript i 
wbudowane wprost w kod HTML. Nazywa się 
to programowaniem po stronie klienta. 
Sprawdzając skrypt i kod HTML, posługujemy 
się metodami szarej skrzynki. Jednak ze 
względu na wydajność, zwykle programy 
umieszca się serwerze WWW; nazywa się to 
programowaniem po stronie serwera. Aby móc 
zbadać kod, musiałoby się mieć dostęp do 
serwera.

1 Nie wszystkie wymienione tu programy są dosłownie "językami programowania", ale nie ma to 
znaczenia w tym kontekście (przyp. tłumacza).



Strona 90 (99)

145.Strony WWW sterowane przez bazę danych. 
Wiele stron WWW stosowanych w handlu 
internetowym, które pokazują katalogi towarów, 
jest sterowanych przez bazy danych. HTML 
stwarza prosty układ strony, zaś ilustracje, opisy 
tekstowe, cenniki itd. ściąga się z bazy danych 
na serwer WWW i następnie wkleja na 
odpowiednia stronę HTML.

146.Strony WWW stwarzane przez program. 
Wiele stron WWW z dynamiczną treścią jest 
tworzonych przez programy - to znaczy kod 
HTML, niekiedy nawet kod skryptowy - 
wytwarza program. Projektant strony WWW 
wprowadza odpowiednie dane do bazy danych, 
przeciąga i upuszcza elementy do programu 
robiącego skład strony, naciska guzik i po chwili 
program dostarcza gotowy kod HTML do 
wyświetlenia danej strony. Brzmi to groźnie, ale 
naprawdeę nie różni się niczym od np. 
kompilatora produkującego kod maszyny1. 
Testując taką stronę, należy sprawdzić czy 
wygenerowany kod jest zgodny z 
oczekiwaniami projektanta.

147.Wydajność i ładowanie. Popularne witryny 
WWW dostają miliony trafień dziennie. Każde 
trafienie powoduje konieczność załadowania 
strony WWW z serwera WWW do przeglądarki 
na komputerze klienta2. Aby przetestować 
wydajność i zachowanie systemu pod 
obciążeniem, należy znaleźć sposób 
zasymulowania milionów połączeń i ładowań3.

1 A nawet jeszcze "zwyczajniej": dokument - razem z ilustracjami, tabelami itp. - napisany np. w 
powszechnie znanym programie Word można zlecić programowi zapisać w formacie HTML i strona 
WWW jest gotowa. Innym przykładem takiego programu jest Composer, będący częścią populanej 
przeglądarki Netscape Navigator (przyp. tłumacza).

2 Zwykle o wiele więcej niz załadowanie jednej strony. W systemach do handlu Internetowego każde 
odwiedziny mogą spowodować ładowanie wielu różnych stron, uruchomić poszukiwanie w bazie 
danych i inne transakcje (przyp. tłumacza). 

3 Istnieje wiele programów, które to umożliwiają (więcej na ten temat w rozdziale o automatyzacji), a 
nawet firmy, wykonujące na zlecenia tego rodzaju testowanie (przyp. tłumacza). 
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148.Bezpieczeństwo. Zagadnienia bezpieczeństwa 
witryn WWW często trafiają na pierwsze strony 
gazet, gdy hakerzy na różne sposoby usiłują 
dostać się do wewnętrznych danych witryny. 
Witryny zawierające dane finansowe, medyczne 
i inne wymagające ochrony są szczególnie 
narażone i wymagają drobiazgowej znajomości 
techniki pracy serwera WWW, aby móc je 
przetestować pod kątem bezpieczeństwa.

Mitologia testowania bezpieczeństwa

Na pierwsze strony gaet często trafiają historie o hakerach, którzy włamali 
się do superbezpiecznych witryn i uzyskali poufne informacje. Artykuły 
prasowe podkreślają, że hakerzy zrobili to przy pomocy programu 
składającego się z trzech linijek kodu albo przez niezamknięte tylne 
wejście. Nie dajmy się oszukać - hakerzy musieli pracować długo i 
ciężko, aby znaleźć możliwość wejścia. Oczywiście, wynikiem  tej pracy 
mógł być program mający zaledwie trzy linijki, ale e=mc2 ma ledwo pięć 
znaków, a Einsteinowi zajęło wiele lat, by to sformułować. Będąc testerm, 
trzeba być przygotowanym na to, że poszukiwanie niezabezpieczonych 
dróg dostępu do witryny jest czasochłonne i trudniejsze niż się na pierwzy 
rzut oka wydaje.

Testowanie konfiguracji i kompatybilności

Czas powrócić do testowania stron WWW. Przypomnijmy sobie najpierw z 
rozdziałów 8-ego i 9-ego, co to jest testowanie konfiguracji i 
kompatybilności. Testowanie konfiguracji polega na sprawdzaniu, jak 
oprogramowanie działa na różnych rodzajach platform programowych i 
sprzętowych i na ich rozmaitych konfiguracjach. Testowanie 
kompatybilności to sprawdzian działania oprogramowania razem z innymi 
programami. Strony WWW dają szerokie pole do zastosowania obu tych 
typów testowania.

Załóżmy, że mamy do przetestowania witrynę WWW. Zastanówmy się, 
jakie aspekty konfiguracji sprzętu i oprogramowania mogą wpłynąć na 
działanie lub wygląd witryny. Oto lista propozycji:

149.Platforma sprzętowa. Czy to jest Macintosh, 
PC, wbudowana w telewizor przeglądarka, 
telefon czy zegarek na rękę? Każde urządzenie 
na swój własny system operacyjny, układ 
ekranu, oprogramowanie komunikacyjne itd. 
Każdy z tych aspektów wpływa na wygląd stron 
WWW na ekranie.
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150.Rodzaj i wersja przeglądarki. Istnieje wiele 
różnych typów przeglądarek - a każda ma wiele 
wersji. Niktóre działają tylko na jednej 
platformie sprzętowej, inne na wielu. Przykłady: 
Netscape navigator 3.04 i 4.05, Internet Explorer 
3.02, 4.01 i 5.0, Mosaic 3.0, Opera, Emacs.

Każda przeglądarka i każda wersja ma nieco inny zestaw możliwości. 
Strona WWW może wyglądać świetnie w jednej przeglądarce, a nie dać 
się wyświetlić w ogóle w innej. Projektanci witryn mają do wyboru dwie 
drogi: albo zaprojektować witrynę używając najmniejszego wspólnego 
mianownika, tak żeby wyglądała bardzo podobnnie na wszystkich 
przglądarkach, albo napisać kod wykorzystujący wszelkie ciekewe 
możliwości jednej z nich. Jakie ma to znaczenie dla testowania?

151.Wtyczki programowe. Wiele przeglądarek 
stosuje wtyczki programowe albo inne 
rozszerzenia, aby uzyskać dodatkowe 
możliwości, na przykład aby móc odgrywać 
muzyke lub wyświetlać wideo.

152.Opcje przeglądarki. Wiele przegladarek ma 
wiele rożnych ustawień. Na rysunku 13.7 
znajduje się przykład. Można wybrać opcje 
dotyczące bezpieczeństwa, wybrać sposób 
działania tekstu ALT, uaktywnić wybrane 
wtyczki programowe itd. Każda opcja może 
wpłynąć na to, jak będzie się zachowywać i 
wyglądać przegądana witryna - co stwarza nowe 
możliwe scenariusze do przetestownania.

Rysunek 13.7 Przykład ilustrujący możliwości różnorakiego 
skonfiguraowania przeglądarki Internet Explorer. 



Strona 93 (99)

153.Rozdzielczość ekranu i wielkość skali kolorów. 
Na wielu platformach można wybrać różne 
rozdzielczości ekranu i kolory. Na przykład na 
PC pod Windows można wybrać rozmiary 
ekranu 640x480, 800x600, 1024x768, 
1280x1024 i jeszcze większe. Strona WWW 
może prezentować się dobrze tylko przy pewnej 
rozdzielczości, a nie przy innej. Tekst i grafika 
mogą mieś inaczej zawinięte wiersze, być 
obcięte albo nie pojawiać się wcale.

Dostępna skala kolorów też może wpłynąć na wygląd witryny. Ilość 
kolorów może być bardzo różna - od 15 do 224. Czy testowana witryna 
daje się oglądać tylko w 16-u kolorach?

154.Wielkość tekstu. Użytkownik może zmieniać 
wielkość tekstu używanego przez przeglądarkę. 
Czy strona da się oglądać, kiedy wybrana 
czcionka jest szczeólnie mała lub szczególnie 
wielka? Co się stanie, jeśli ogladać ją na małym 
ekranie z niska rozdzielczością i dużą czcionką?

155.Szybkość modemu. Nie da się przecenić 
znaczenia wydajności. Kiedyś, w przyszłości, 
każdy będzie mieć połączenie do Internetu 
wysokiej szybkości, dostarczające nowe dane 
tak szybko, jak tylko zdoła się je przeczytać. 
Zanim to nastąpi, trzeba sprawdzać, jak witryna 
funkcjonuje dla różnych szybkości modemów.

Wziąwszy pod uwagę wszystkie powyższe możliwości, przetestowanie 
nawet najprostszej stroniczki WWW staje się olbrzymim przedsięwzięciem. 
Nie wystarczy, by wyglądała dobrze na PC projektanta. Musimy mieć 
pewność, że będzie poprawnie działać i wyglądać dla wszystkich, do kogo 
chcemy dpotrzeć. W tym celu trzeba uwzlędnić, jakie użytkownicy mogą 
mieć konfiguracje. Mając tę wiedzę, można wybrać klasy równoważności 
dla konfiguracji najważniejszych do przetestowania.

Testowanie użyteczności

Użyteczność i witryny WWW zdają się niekiedy wykluczać. Każdy spotkał 
się z witrynami na których nawigacja jest trudna, które są nieaktualne, 
powolne albo po prostu brzydkie. Nic dziwnego, że te witryny zapewne 
nigdy nie przeszły przez ręce testera oprogramowania. Programista albo ktoś 
inny z niedostateczną znajomością zasad projektowania i wzornictwa (albo 
ze zbyt wielką wiedzą na temat wzornictwa) skonstruował strony i 
załadował, nie dbając o to czy są użyteczne.
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Jak powiedziane zostało w rozdziale 11-ym, testowanie użyteczności 
niełatwo jest zdefiniować. Co nie podoba się jednemu, podoba się drugiemu 
- niektórzy uważają że jeleń na rykowisku1 to wielka sztuka. Na szczeście, 
przestrzegając kilku prostych zasad - i testując ich użycie - można uczynić 
witryny WWW użyteczniejszymi.

Jakob Nielsen, www.useit.com, znany ekspert w zakresie wzornictwa i 
użyteczności witryn WWW, dokonał wielu badań w tej dziedzinie. Poniższe 
punkty przystosowane są z jego książki Dziesięć głównych błędów 
projektowania witryn WWW2:

156.Nieuzasadnione użycie „najostrzejszych” 
technologii. Witryna nie ma usiłować 
przyciągnąć uwagi użytkowników 
ostentacyjnym stosowaniem najnowszych 
dostępnych technologii. Będzie to aktrakcyjne 
dla kilku technologicznych fanatyków, ale dla 
większości użytkowników najważniejsza jest 
zawartość strony i dobra jakość oferowanego 
wsparcia i serwisu. Użycie najnowszych 
technologii zanim jeszcze się rozpowszechniły 
jest pewną receptą na zniechęcenie 
użytkowników. Jeśli ich system ulegnie awarii 
podczas odwiedzin takiej witryny, niewielu 
będzie próbowało powrócić. Wyjąwszy firmy 
sprzedające internetowe produkty lub serwis, 
lepiej jest zaczekać aż zastosowana technologia 
będzie już dostatecznie rozpowszechniona. W 
czasach, kiedy skład komputerowy był 
nowością, niektórzy potrafili zastosować i 
dwadzieścia różnych typów czcionek w swoim 
dokumnecie. Unikajmy podobnych pułapek przy 
projektowaniu stron WWW.

157.Rozwijany tekst, ruchome ramki, 
nieustannie poruszjące się animacje. Nie 
wolno dopuścić elementów strony będących w 
ciągłym ruchu. Poruszające się obiekty 
przyciągaja zawsze ludzkie tak zwane widzenie 
peryferyjne. Strona WWW nie powinna 
naśladować neonowej tablicy ogłoszeniowej w 
nieustannym ataku na zmysł wzroku - dajmy 
użytkownikom chwilę spokoju, żeby mogli 
przeczytać znajdujący się na stronie tekst!

1 W oryginale "Elvis on velvet" - tyz piknie! (przyp. tłumacza). 

2 W oryginale: Top Ten Mistakes in Web Design (przyp. tłumacza). 

http://www.useit.com/
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158.Długie, przewijane strony. Użytkownicy 
zwykle nie lubią przewijania poza infromację 
widoczną na ekranie po pierwszym otwarciu 
strony. Kluczowe informacje i opcje do 
nawigacji powinny być dostępne w górnej części 
strony. Ostatnie badania wskazują, że dzisiejsi 
użytkownicy są bardziej skłonni przewijać 
strony niż w początkowym okresie Internetu, ale 
nadal warto minimalizować przewijanie.

159.Niestandardowe kolory połączeń. 
Hiperpołączenia do stron, których użytkownik 
nie odwiedził powinny byc niebieskie, zaś do 
stron wcześniej odwiedzonych purpurowe lub 
czerwone. Nie powinno się niczego z tymi 
kolorami wydziwiać - spójność jest konieczna, 
żeby użytkownicy nauczyli się znaczenia tych 
kolorów. Odróżnianie połączeń już wcześniej 
wykorzystanych od jeszcze niewykorzystanych 
jest jedną z nielicznych pomocy nawigacyjnych 
dostępnych we wszystkich niemal typach 
przeglądarek. 

160.Przestarzała informacja. Zespół projektowy 
powinien mieć do dyspozycji „ogrodnika 
WWW” - kogoś zajmującego się usuwaniem 
chwastów i przesadzaneim kwiatów kiedy 
kształt strony się zmienia. Niestety, wiele 
zespołów woli wytwarzać nowe strony niż 
zajmować się pielęgnacją starych. W 
rzeczywistości, pielęgnacja jest tanim sposobem 
na poprawienie zawartości witryny. Większość 
starych stron zachowuje swą wartość i podłącza 
się je do nowych stron. Oczywiście, 
zdezaktualizowane strony najlepiej usunąć z 
serwera jak najszybciej.

161.Zbyt długi czas ładowania. Szacuje się, że 
około 0,1 sekundy to maksyamalny czas reakcji, 
przy którym użytkownicy mają wrażenia, że 
system reaguje bezzwłocznie. Jedna sekunda to 
górna granica czasu, do której bieg myśli 
pozostaje nienaruszony. Dziesięć sekund to 
najdłuższy możliwy czas zatrzymania 
zainteresowania użytkownika. Użytkownicy 
Internetu tylekroć byli narażeni na długie czasy 
ładowania, że przypuszczalnie mają nieco 
większą odporność, tak że być może wolno 
przedłużyć ten limit czasu do 15 sekund przez 
kika stron. Niemniej nie należy się tym 
zadowalać - poprzeczkę należy umieścić o wiele 
niżej. 
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162.Brak wsparcia dla nawigacji. Nie wolno 
zakładać, że użytkownicy znają witrynę tak 
samo dobrze, jak jej autorzy. Zawsze będzie im 
trudno znaleźć właściwą informację, więc trzeba 
im pomóc, dając silne, wyraźne oparcie w 
strukturze i orientacji w położeniu. 
Projektowanie witryny należy zacząć od 
zrozumienia struktury informacji. Tę samą 
orientację trzeba jakoś przekazać 
użytkownikom. Najlepiej sporządzić mapę 
witryny, na której użytkownicy moga śledzić 
gdzie są i dokąd mogą pójść. Witryna powinna 
także dysponować dobrą przeszukiwarką, gdyż 
sama pomoc w nawigacji zwykle nie wystarcza.

163.Osierocone strony. Każda strona powinna byc 
oznaczona, do jakiej witryny należy, bo 
użytkownicy moga przecież wejśc na nią 
wprost, pomijając stronę domową. W tego 
właśnie podou, każda strona witryny powinna 
mieć połączenie powrotne, prowadzące do 
strony domowej oraz wyjaśnienie, gdzie w 
strukturze witryny w danej chwili się 
znajdujemy.

164.Złożone adresy witryn WWW (URL-e). W 
zasadzie "maszynowy" adres URL nie powinien 
w ogóle pojawiać się w interfejsie użytkownika, 
ale każda przeglądarka go wyświetla, a praktyka 
i badania dowodzą, że użytkownicy często przy 
jego pomocy usiłują domyslić się struktury 
witryny. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak 
wspomagania dla nawigacji i orientacji we 
wspólczesnych przeglądarkach. Tak więc należy 
to brać pod uwagę i używać w URL-ach 
czytelnych dla ludzi nazw, tak by 
odzwierciedlały naturę zawartości danej strony.

Użytkownicy często piszą również adresy URL, tak więc należy starać się 
minimalizować ryzyko pomyłek używąc krótkich nazw, tylko małych liter 
i żadnych znaków specjalnych - wiele osób nie wie, jak przy pomocy 
klawiatury napisać znak ~.
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165.Używanie ram. Ramy to technika HTML 
umożliwiająca wyświetlanie stron WWW 
wewnątrz storn WWW, ska nazwa rama - jak 
rama obrazu. Podzielenie strony na ramy myli 
użytkowników, gdyż sprzeniewierza się 
intuicyjnemu modelowi strony większości 
użytkowników. Znienacka nie można oznaczyć 
bieżącej strony zakładką i powrócić do niej 
(zakładka wskazuje na inną część systemu ram), 
adresy URL przestają działać, a wydruki stają 
się utrudnione. Co gorsza, znika też 
przewidywalność działań - kto wie, co się stanie, 
kiedy kliknie się na połączenie?

Testując witrynę, warto wykorzystać przysługujące testerom prawo 
składania również donosów na błędy użyteczności. Warto poczytać na temat 
podstawowych zasad projektowania interfejsu i dowiedzieć się, na czym 
polega użyteczność. Dobrym źródłem informacji jest wydana przez 
Microsoft praca pod tytułem "Poprawa użyteczności i atrakcyjności witryn 
WWW" (Improving Web Site Usability and Appeal). Jej adres na WWW jest 
msdn.microsoft.com/workshop/management/planning/improvin
gsiteusa.asp.  W tym dokumencie znajduje się obszerna lista 
doświadczeń, jakie Microsfot zdobył w trakcie opracowywania swojej 
własnej witryny MSN. Niech nikogo nie zniechęci data - 1997 - tego 
dokumentu. Dobre wzory się nie starzeją. 

Wprowadzanie automatyzacji

Ostatnia część tego rozdziału wprowadza w pewnym sensie do następnego 
rozdziału książki, rozdziału 14-ego "Testowanie automatyczne i narzędzia 
do testowania".

Czytając ten rozdział można było się czasem zastanawiać, w jaki sposób jest 
w ogóle możliwe zdążyć przetestować dużą i skomplikowaną witrynę 
WWW. Zwykłe klikanie wszystkich połączeń w celu sprawdzenia, czy są 
poprawne może zając mnóstwo czasu. Jeśli dodać do tego testowanie 
podstawowych funkcji, test konfiguracji i kompatybilności oraz wymyślenie 
sposobów na przetestowanie osiągów i obciążenia poprzez symulowanie 
tysięcy czy nawet milionów użytkowników, ma się naprawde sporo pracy.
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Na szczęście nie trzeba tego wszystkiego robić ręcznie. Dostępne są 
narzędzia do testowania, zarówno darmowe jak i do kupienia, które moga 
znacznie ułatwić pracę. Darmowe narzędzia można znaleźć pod 
www.netmechanic.com lub pod websitegarage.netscape.com. W obu 
tych witrynach znajdują się łatwe w użyciu narzędzia do automatycznej 
analizy witryny i testowania pod kątem niekompatybilności z 
przeglądarkami, kłopotów z wydajnością, pękniętych hiperpołączeń, 
zgodności ze standardem HTML i błędów pisowni. Mogą nawet 
powiadomić, które grafiki witryny sa zbyt duże i mogą spowodować zbyt 
powolne ładowanie. Te narzędzia potrafią zaoszczędzić wiele godzin 
mozolnej, ręcznej pracy. Warto im się przyjrzeć żeby zorientować się, o 
czym będzie mowa w rozdziale 14-ym.

Podsumowanie

Ten rozdział zamyka część III-ą "Zastosowanie umiejętności w praktyce". 
Zapoznaliśmy się w niej z tematyką bardzo obszerną: począwszy od 
ustawień karty wideo, poprzez węgierskie ulokalnienie programu, aż do 
brzydkich witryn WWW. Te tematy to jedynie fragment całego świata 
oprogramowania. Ta różnorodność powoduje, że testowanie 
oprogramowania jest nieskończonym wyzwaniem. Każdego dnia wytwarza 
się nowe, fascynujące programy, technologia robi kolejny krok naprzód i 
pojawiają się do rozwiązania nowe interesujące problemy w dziedzinie 
testowania. Testowanie witryn WWW jest dzisiaj stosownym tematem do tej 
części książki, ale kto wie, co będzie nim w przyszłości.

Mijemy nadzieje, że po przeczytaniu rozdziałow w części III-ej zdajemy 
sobie sprawę, że nawet przetestowanie małej witryny czy niewielkiego 
programu bywa zadaniem przekraczającym możliwości jednego testera czy 
nawet zespołu testerów. Przetestowanie napisanego przez jednego 
programistę, liczącego kilkaset rzędów programu może wymagać dziesiątek 
albo nawet setek testerów, aby mogli oni dokładnie przetestowąc wszelkie 
możliwe platformy, konfiguracje, języki i typy użytkowników. Ilość 
kombinacji i permutacji jest bezkresna i nawet przy zastosowaniu podziału 
na klasy równoważności ilość pracy może przekraczać nasze możliwości.

W następnych dwóch rozdziałach dowiemy się, jak - przy pomocy zarówno 
ludzkich sił jak i narzędzi - zredukować to zadanie do rozsądniejszych 
wymiarów.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Jakie podstawowe elementy strony WWW można łatwo przetestować 
technikami czarnej skrzynki?

2.Co to jest testowanie metodami "szarej skrzynki"?
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3.Dlaczego możliwe jest zastosowanie metod szarej skrzynki do testowania 
witryn WWW?

4.Dlaczego program do wyszukiwania błędów pisowni nie gwarantuje 
poprawnej pisowni na stronie WWW?

5.Wymień parę ważnych zagadnień, które trzeba wziąć pod uwagę przy 
testowaniu konfiguracji i kompatybilności witryn WWW.

6.Które z opisanych przez Jakoba Nielsena 10 głównych błędów witryn 
WWW spowodowałyby błędy kompatybilności i konfiguracji?
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Część IV Czym wesprzeć testowanie

Gdyby cała armia małp stukała w maszyny do pisania, mogłaby napisać 
wszystkie książki z Muzeum Brytyjskiego.

- Sir Arthur Eddington, brytyjski astronom i fizyk

W TEJ CZĘŚCI
Testowanie automatyczne i narzędzia do testowania
Polowanie na błędy i testowanie beta
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Rozdział 14  Testowanie automatyczne i narzędzia do 
testowania

W TYM ROZDZIALE
Pożytki z automatyzacji i narzędzi
Narzędzia do testowania
Automatyzacja testu oprogramowania
Testowanie na chybił-trafił: małpy i goryle
Użycie narzędzi i automatyzacja testowania w rzeczywistości

Testowanie oprogramowania to ciężka praca. Kto podczas lektury tej książki 
zajęty był także testowaniem, wie że samo wykonywanie testów to ciężka, 
fizyczna praca, która zajmuje wiele czasu i kosztuje wiele wysiłku. 
Oczywiście, można by włożyć jeszcze więcej wysiłku w zmniejszenie ilości 
klas równoważności, dzięki czemu ilość zadań testowych do wykonania też 
byłaby mniejsza, ale w ten sposób zwiększyłoby się również poziom ryzyka, 
zmniejszywszy pokrycie testowe i dokonując wyboru, że pewne - może 
istotne - funkcje nie zostaną przetestowane. Trzeba testować więcej, ale nie 
ma na to czasu. Co począć?

Rozwiązaniem jest zastosowanie metody znanej już od dawna z wielu 
innych dziedzin i przede wszystkim z przemysłu wytwórczego - wynaleźć i 
zastosować narzędzia, które uczynią pracę łatwiejszą i skuteczniejszą. O tym 
właśnie traktuje ten rozdział.

Najważniejsze punkty rozdziału:

1. Czemu użycie narzędzi do testowania i 
automatyzacja są konieczne

2. Przykłady prostych narzędzi

3. W jaki sposób zastosowanie narzędzi przeradza 
się w automatyzację

4. W jaki sposób karmić i dbać o „małpy”

5. Czemu automatyzacja testowania nie jest 
lekarstwem na wszystko

Pożytki z automatyzacji i z narzędzi
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Przypomnijmy sobie, co wiemy o wytwarzaniu oprogramowania. W 
większości modeli wytwarzania oprogramowania, pętla kodowanie - 
testowanie - poprawki powtarza się wielokrotnie przed ostatecznym 
wypuszczeniem oprogramowania. Oznacza to, że każdy test może trzeba 
będzie wykonać nie jeden raz, ale dziesiątki razy. Sprawdza się, czy błędy 
znalezione w czasie wykonywania poprzedniej serii testów rzeczywiście 
zostały naprawione i że nie pojawiły się żadne nowe błędy. Ten proces 
ponownego wykonywania tych samych zadań testowych nazywany jest 
testowaniem regresywnym1. 

Mały projekt produkcji oprogramowania, mający kilka tysięcy zadań 
testowych do wykonania, może nie mieć nawet czasu aby wykonać je 
wszystkie choć jeden raz. Wielokrotne ich wykonywanie jest wobec tego 
niemożliwe, pomijając już to, że byłoby okropnie monotonne. Narzędzia do 
testowania i do automatyzacji rozwiązują ten problem stwarzając lepsze 
metody niż ręczne wykonywanie testów.

Oto najważniejsze zalety narzędzi i automatyzacji:

6. Szybkość. Wyobraźmy sobie, ile czasu zajęłoby 
ręczne wykonanie paru tysięcy zadań testowych 
dla Kalkulatora Windowsów. Tester może w 
najlepszym razie wykonywać jedno zadanie na, 
powiedzmy, pięć sekund. Automatyzacja może 
skrócić ten czas 10, 100 a nawet 1000 razy.

7. Skuteczność. Będąc zajętym wykonywaniem 
testów, nie robi się w tym czasie nic innego. 
Mając do dyspozycji narzędzie, które skraca 
czas potrzebny na wykonanie testowania, 
otrzymuje się więcej czasu do dyspozycji na 
planowanie i projektowanie zadań testowych.

8. Trafność i precyzja. Zrobiwszy to samo 
kilkaset razy, człowiek nie jest w stanie dłużej 
zachować tej samej koncentracji i ryzyko 
popełnienia błędu wzrasta. Narzędzie wykonuje 
testy i kontroluje wyniki równie dobrze za 
każdym razem.

9. Nieustępliwość. Narzędzia do testowania nigdy 
się nie męczą i nigdy nie rezygnują. Działają jak 
ten królik na bateryjki z reklamy telewizyjnej: 
chodzą w kółko i w kółko i…

1 Warto jest odróżniać zadania testowe wykonywane ponownie po to, by sprawdzić, że wykryty 
wcześniej błąd rzeczywiście został naprawiony od tych, które wykonuje się ponownie po to, by 
sprawdzić, czy funkcje działające uprzednio działają nadal. Niektóre standardy stosują określenie 
testowanie ponowne (re-testing) na pierwszy rodzaj, zaś testowanie regresywne (regression testing) 
wyłącznie na drugi rodzaj (przyp. tłumacza).
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Wszystko to brzmi pięknie - można kazać narzędziom wykonać za nas całą 
pracę, uruchomić je i spokojnie czekać na wyniki. Niestety, nie jest aż tak 
dobrze. Domów nie da się budować automatycznie, chociaż cieśle mają do 
dyspozycji piły motorowe i pistolety do wbijania gwoździ. Narzędzia 
ułatwiają pracę i umożliwiają osiągnięcie lepszej jakości. Tak samo działają 
narzędzia do testowania.

Narzędzia do testowania nie zastąpią testerów - tylko pomogą testerom 
lepiej wykonywać swoją pracę.

Warto wziąć pod uwagę, że nie zawsze użycie narzędzi do testowania jest 
włściwym rozwiązaniem. Czasem nic nie zastąpi testowania ręcznego1. Na 
razie zapoznamy się z możliwościami i sposobem działania narzędzi, 
zastanawiając się przy tym, jak można by je zastosować do stojących przed 
nami zadań testowych. Na końcu rozdziału dowiemy się, jakie są 
ograniczenia i jak zachować ostrożność, zanim podejmie się próby użycia 
narzędzi w rzeczywistych projektach.

Narzędzia do testowania

Tester oprogramowania spotyka się z wieloma różnymi rodzajami narzędzi. 
Co będzie przydatne w praktyce zależy od typu testowanego 
oprogramowania i od tego, czy wykonuje się testowanie metodami czarnej 
czy szklanej skrzynki. 

Piękno narzędzi do testowania polega na tym, że nie zawsze trzeba być 
specjalistą od tego, jak one działają ani co dokładnie robią, by móc nimi 
skutecznie się posługiwać. Wyobraźmy sobie, że testuje się oprogramowanie 
sieći, które umożliwia komputerowi jednoczesny kontakt z milionem innych 
komputerów. Byłoby trudno lub wręcz niemożliwe przeprowadzić test 
miliona rzeczywistych połączeń. Mając do dyspozycj narzędzie pozwalające 
symulować takie połączenia - na przykład dzwoniąc na różne numery 
telefoniczne od jednego do miliona - dałoby się wykonać taki test bez 
potrzeby stosowania rzeczywistych scenariuszy. Nie musi się rozumieć, w 
jaki sposób takie narzędzie działa - wystarczy że działa. Oto testowanie 
czarnej skrzynki.

Z drugiej strony, można posłużyć się narzędziami do monitorowania i do 
modyfikowania protokołu komunikacyjnego - między tym milionem 
komputerów - na niskim poziomie. Aby skutecznie posługiwać się takim 
narzędziem, trzeba umieć stosować metody szklanej skrzynki i rozumieć 
działanie protokołu na niskim poziomie.

1 Jest popularne przysłowie - "automatyczny chaos to szybszy chaos" - bardzo stosowne w odniesieniu 
do automatyzacji testów oprogramowania (przyp. tłumacza).
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W tym przykładzie spotykamy się z istotnym rozróżnieniem dwóch 
rodzajów narzędzi: nieintruzyjnych oraz intruzyjnych1. Jeśli narzędzie 
używane jest tylko do tego, by by monitorować i badać stan programu nie 
modyfikując go w żadnen sposób, uważa się je za nieintruzyjne. Jeśłi 
jednak narzędzie modyfikuje kod programu albo zmienia w jakiś sposób 
jego środowsiko, nazywa się je intruzyjnym. Można wyróżnić rozmaite 
stopnie itruzyjności. Testerzy zwykle usiłują posługiwać się narzędziami 
jak najmniej intruzyjnymi aby zmniejszyć możliwość wpływu narzędzia 
na uzyskiwane wyniki testów2.

Na kilku najbliższych stronach zostaną opisane najważniejsze rodzaje 
narzędzi do testowania i sposoby och zastosowania. Niektóre z opisanych 
narzędzi są zwykle częścią środowiska większości języków programowania, 
inne są sprzedawane osobno. Może się jednak zdarzyć, że wytwarzany 
sprzęt lub oprogramowania jest na tyle specyficzne, że potrzebne są 
specjalne narzędzia na zamówienie - albo wykonane samemu - dostosowane 
do tych potrzeb. Również te narzędzia dają się zwykle zaliczyć do jednej z 
opisanych dalej kategorii.

Analizatory i monitory

Analizatory albo monitory to narzędzia pozwalające obserwować szczegóły 
działania programu, których nie da się zobaczyć gołym okiem. W rozdziale 
7-ym „Testowanie oprogramowania pod rentgenem” poznaliśmy analizatory 
pokrycia testowego, pozwalające na identyfikację wykonanych linii kodu, 
funkcji oraz ścieżek, przez które program przeszedł podczas wykonywania 
zadań testowych. Analizator pokrycia testowego jest jednym z przykładów 
analizatora. Większość analiazatorów pokrycia jest intruzyjnych ponieważ 
muszą by wkompilowane albo włączone w program, żeby mieć dostęp do 
dostarczanej informacji.

1 W oryginale non-invasive (nieintruzyjne) oraz invasive (intruzyjne). Częściej spotykane określenia to 
non-intrusive oraz odpowiednio intrusive (przyp. tłumacza).

2 Nie całkiem tak jest. Użycie narzędzi zwiększa skuteczność i szybkość testów, ale kosztem 
zastosowania intruzyjnych narzędzi, które powodują, że środowisko testowania różni się od 
operacyjnego. Celem jest osiągnięcie właściwej rónowagi między tymi dwoma przeciwstawnymi 
tendencjami oraz w miarę prezycyjne oszacowanie wpływu intruzyjności na wyniki testów (przyp. 
tłumacza).
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Rysunek 14.1 pokazuje inny rodzaj analizatora - analizator komunikacyjny 
(określany też często angielskim słowem sniffer, „obwąchiwacz”). To 
narzędzie umożliwia obserwację danych przesyłanych przez sieć albo inne 
łącze komunikacyjne. Takie narzędzie po prostu podłącza się do linii 
komunikacyjnej, wychwytuje przesyłane pakiety danych i wyświetla je na 
innym komputerze. Testując taki system, wprowadziłoby się dane inicjujące 
zadanie testowe na komputerze nr 1, skontrolowało komunikację na 
komputerze nr 3 i sprawdziło poprawnośc wyniku na komputerze nr 2. Tym 
samym systemem posłużylibyśmy się w czasie poszukiowania źródła błędu 
po odkryciu awarii. Badając przesyłane dane, można by stwierdzić, czy 
źródłem problemu jest generowanie danych (komputer nr 1), czy też ich 
interpretacja (komputer nr 2). Ten rodzaj systemu jest nieintruzyjny 
względem oprogramowania.

Komputer nr 1
Testowane oprgramowanie

Komputer nr 2
Testowane oprgramowanie

Łącze komunikacyjne

Podłączenie
analizatora

Komputer nr 3
Analizator - narzędzie testowe

Rysunek 14.1 Analizator komunikacji umożliwia obserwowanie danych 
przesyłanych między dwoma systemami.

Programy śledzące dostępne razem z większością kompilatorów też taktuje 
się jako analizatory, ponieważ umożliwiają testerom posługującym się 
metodami szklanej skrzynki na dostęp do wartości zmiennych i śledzenie 
stanów programu. Każde narzędzie umożliwiające wgląd w dane programu, 
do których zwykły użytkownik nie ma dostępu, można zaklasyfikować jako 
analizator.

Sterowniki
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Sterowniki to narzędzia stosowane do sterowania i kontrolowania 
testowanego oprogramowania. Najprostszym przykładem sterownika jest 
plik wsadowy (batch file), będący prostą listą sekwencyjnie wykonywanych 
programów lub komend. W czasach MS-DOS była to popularna wśród 
testerów metoda wykonywania programów testowych. Konstruowało się 
plik wsadowy zawierający nazwy programów testujących, puszczało się plik 
i szło do domu. Wpółczesne systemy operacyjne i języki programowania 
maja bardziej wyrafinowane metody wykonywania programów testowych. 
Na przylkład, w miejsce starego pliku wsadowego MS-DOS można 
zastosować skomplikowany skrypt w Perl‘u, zaś Widows Task Scheduler 
(program szeregujący, rysunek 14.2) można zastosować do puszczania 
różnych programów testowych o określonych porach dnia.

Rysunek 14.3 pokazuje inny rodzaj sterownika. Załóżmy że testopwane 
oprogramowanie wymaga wprowadzania wielkich ilości danych testowych. 
Przy pomocy nieco zmodyfikowanego sprzętu i paru narzędzi 
programowych, mozna zastąpić klawiaturę i mysz testowanego systemu 
przy pomocy dodatkowego komuptera, działającego jak strownik. Na tym 
komputerze można napisać proste programy, automatycznie generujące 
uderzenia klawiszy i ruchy myszy, które program przekazuje testowanemu 
oprogramowaniu.

Rysunek 14.2 Program szeregujący umożliwia wyznaczenie kolejności  
wykonywania programów lub plików komend.
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Normalna konfiguracja

Kabel klawiatury

Sterownik testoów

Kabel myszy

Rysunek 14.3 Komputer może działac jako sterownik zastępujący klawiaturę 
i mysz w testowanym systemie.

Można zadać sobie pytanie, po co zawracać sobie głowę tak 
skomplikowaym ustawieniem? czemu po prostu nie uruchomić na 
pierwszym systemie programu, który wysyłalaby uderzenia klawiszy do 
testowanego oprogramowania? Są tutaj dwa możliwe problemy:

10. System operacyjny może nie być 
wielozadaniowy, co uniemożliwia jednoczesne 
wykonywanie obu programów.

11. Wysyłajac uderzenia klawiszy i ruchy myszy z 
osobnego komputera, stawarzamy system 
względnie nieintuzyjny. Kiedy zaś sterownik jest 
wykonywany na tym samym komputerze co 
testowaney program, jest to intruzyjne, co 
można uznać za niedozwolony sposób 
testowania.

Szukając sposobu sterowania testowanuym oprogramowaniem, trzeba wziąć 
pod uwagę wszelkie techniki zewnętrznego sterowania programem, a potem 
zacząć szukać sposobu, jak istniejącą kontrolę zastąpic czymś, co będzie 
automatycznie  wprowadzać dane wejściowe.

Namiastki

Namiastki, tak jak sterowniki, zostały już wspomniana w rozdziale 7-ym, 
poświęconym technikom szkalnej skrzynki. Namiastki są dokładną 
odwrotnością sterowników w tym sensie, że że niczym nie kierują, tylko 
przyjmują i odpowiadają na dane, wysyłane przerz testowane 
oprogramowania. Rysunek 14.4 ilustruje tę sytuację.
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Normalna konfiguracja
Konfiguracja
namiastkowa

Rysunek 14.4 Komputer może działać jako namiastka, zastępując drukarkę i  
umożliwiając skuteczniejszą analizę danych wyjściowych z testów.

Testując oprogramowanie, które wysyła dane na drukarkę, można je 
przetestować rzeczywiście drukując dane na drukarce i kontrolując wydruk 
na papierze. Będzie to działać, ale dość wolno, nieefektywnie i będzie się 
narażonym na dowolność. Czy da się zauważyć, że brakuje jednego piksela 
albo minimalną różnicę w kolorze? Gdyby zamiast tego zastąpić drukarkę 
innym komputerem z programem (namiastką) czytającą i intrepretującą dane 
wysyłane do drukarki, dałoby się skontrolować wyniki znacznie szybciej i 
precyzyjniej.

Namiastki często używa się, gdy programowanie musi komunikować się z 
zewnętrznym sprzętem. W czasie wytwarzania oprogramowania często 
sprzęt jeszcze nie istnieje albo jest trudno go zdobyć. Użycie namiastki 
pozwala rozpocząć test oprogramowania zanim jeszcze powstał sprzęt, a 
ponadto czyni testowanie skuteczniejszym.

Czasem używa się terminu emulator na określenie urządzenia, które 
zastępuje inne urządzenie. Na przykład PC zastępujący drukarkę w ten 
sposób, że interpretuje kody wysyłane przez program do drukarki i 
odpowiada programowi tak jakby to robiła drukarka, jest właśnie 
emulatorem. Różnica między emulatorem a namiastką jest taka, że 
namiastka umożliwia także dostęp i analizę wysyłanych do niej danych.1

Narzędzia do testowania przeciążającgo i na obciążenie

Te narzędzia - jak sama nazwa wskazuje - służą do obciążania i przeciążania 
testowanego oprogramowania. Na przykład testowany program do 
przetwarzania tekstu działa poprawnie kiedy jest jedyną działającą na 
systemie w danej chwili aplikacją, z dostępem do całej pamięci i przestrzeni 
na dysku. Ale kiedy tych zasobów zacznie brakować w systemie, zwiększa 
się szansa awarii. Żeby to spowodować, można oczywiście skopiować na 
dysk wiele plików, żeby go zapełnić, albo uruchomić wiele programów 
jednocześnie, żeby wypełniły pamięć komputera, ale takie metody są mało 
skuteczne i nieprecyzyjne. Narzędzie specjalnie zaprojektowane do takiego 
testowania znacznie je ułatwia.

1 Różnica między emulatorem, symulatorem i namiastką to zawsze atrakcyjny temat do dsykusji w 
czasie przerw na kawę. Słowo namiastka (ang. stub) zwykle - inaczej niż w tej książce - używane jest 
na oznaczenie kodu (rutyny), która zstępuje kod jeszcze nie gotowy z trakcie integracji odgórnej.
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Rysunek 14.5 przedstawia program Microsoft Stress, wchodzący w skład 
środowiska pracy dla programistów, tej samej firmy. Inne systemy 
operacyjne też mają podobne narzędzia. Program przeciążający pozwala 
ustawiać ilość pamięci wewnętrznej, powierzchni dysku, plików i innych 
zasobów dostępnych dla testowango programu. 

Rysunek 14.5 Program Microsoft Stress umożliwia ustawianie ilości  
zasobów dostępnych dla testowanego oprogramowania.

Ustawienie wartości zasobów na poziom zerwoy lub bardzo niski wymusi na 
oprogramowaniu wykonywanie innych niż zwykle ścieżek, obsługujących 
sytuacje tego rodzaju ograniczeń. Oprogramowanie powinno w tej sytuacji 
działać bez awarii i bez utraty danych. Może pracować wolniej, wyświetlać 
komunikaty o braku zasobów itp, ale powinno działać poprawnie i 
degradacja funkcjonalności powinna następować w sposób kontrolowany.

Narzędzia obciążające są podobne do narzędzi przeciążających w tym 
sensie, że służą do stwarzania sytuacji trudno osiągalnych w inny sposób. 
Na przykład dostępne są w handlu programy do obciążania serwerów 
WWW symulujące wybraną ilość jednoczesnych sesji i trafień. Specyfikacja 
wymagań może żądać, by serwer był w stanie obsłużyć 10000 
jednoczesnych użytkowników i 1 milion trafień dziennie bez widocznego 
wzrostu czasu odpowiedzi. Mając do dyspozycji narzędzie do obciążania, 
wystarczy wstukać żądany poziom obciążenia, przeprowadzić testy i 
skontrolować wyniki.

Generatory zaburzeń i szumu
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Kolejną klasę narzędzi stanowią generatory zaburzeń i generatory szumu1. 
Podobne są w działaniu do narzędzi obciążających, ale funkcjonują bardziej 
losowo. Na przykład narzędzie przeciążające może mieć tryb działania 
losowo zmieniający ilość dostępnych zasobów. Testowany program może 
działać dobrze zarówno wtedy, kiedy dostępne jest dużo pamięci jak i wtedy, 
kiedy pamięci jest mało, ale zawodzić, jeśli ilość dostępnej pamięci 
nieustannie się zmienia. Ten rodzaj błędu mógłby zostać odkryty przez 
program przeciążający działający w trybie losowym.

Podobnie, dokonawszy małej zmiany w ustawieniu analizatora z rysunku 
14.1 tworzy się konfigurację taką jak na rysunku 14.6. W tym ustawieniu 
analizator zastąpiony jest przez system (sprzęt plus oprogramowanie) który 
umożliwia nie tylko analizę danych przepływających łączem, ale także ich 
modyfikowanie. Takie ustawienie może służyc do symulowania wszelkiego 
rodzaju błędów w komunikacji polegających na gubieniu danych, szumie, 
wadliwych połączeniach itp. 

Komputer nr 1
Testowane oprogramowanie

Komputer nr 2
Testowane oprogramowanie

Łącze komunikacyjne

Rysunek 14.6 Generator zaburzeń podczepiony do łącza komunikacyjnego 
może służyć do testowania, jak oprogramowanie radzi sobie z błędami 
wynikającymi z szumu na łączu.

Przy podejmowaniu decyzji jak można zastosować generatory zaburzeń i 
szumu, bierze się pod uwagę jakie zewnętrzne warunki wpływają na 
testowane oprogramowanie, a następnie projektuje sposoby manipulacji 
tymi wpływami tak, żeby sprawdzić jak oprogramowanie sobie z nimi radzi.

Narzędzia analityczne

1 Klasyfikowanie narzędzi do testowania to zadanie, które - jak każdą klasyfikację - można 
przeprowadzić na wiele sposobów. W praktyce istnieje olbrzymia ilość różnych kombinacji funkcji 
narzędzi. Wiele dostępnych na rynku narzędzi łączy w sobie szereg zintegrowanych funkcji, a 
producenci często lansują specjalne nazwy dla tego typu agregatów. Dlatego dla ułatwienia orientacji 
najlepsze byłoby klasyfikowanie funkcji narzędzi, nie zaś samych narzędzi. Autor niestety wybrał 
wariant przeciwny i w tym podrozdziale opisuje wręcz sposób zastosowania narzędzi jako osobny 
"typ" narzędzia. Warto pamiętać, że na dobrą sprawę nie istnieje żadna powszechnie przyjęta 
terminologia w tej dziedzinie (przyp. tłumacza).
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Do tej kategorii zaliczy się całą resztę narzędzi1. Wielu testerów ułatwia 
sobie pracę stosując powszechnie stosowane aplikacje. Nie zawsze są one 
tak wymyślne jak opisane dotąd, ale dobrze służą i oszczędzają wiele pracy i 
czasu.

12. Programy do przetwarzania tekstu

13. Arkusze kalkulacyjne

14. Bazy danych

15. Programy do porównywania ze soba plików

16. Programy do przechwytywania i porównywania 
zawartości ekranu

17. Programy śledzące

18. Kalkulatory binarne i heksadecymalne

19. Stopery

20. Magnetowid i kamera wideo

Oczywiście, złożoność i charakter istniejących programów zmienia się 
nieustannie. Każdą sytuację trzeba zanalizować oddzielnie, aby móc wybrać 
pasujące do niej narzędzia i najlepszy sposób ich zastosowania.

Automatyzacja testu oprogramowania

Chociaż narzędzia do automatyzacji testowania to po prostu jeszcze jedna 
kategoria narzędzi do testowania, jednak zasługują one na specjalne 
potraktowanie. Narzędzia omówione dotąd są bardzo skuteczne, ale nadal 
wymagają bezpośredniej, ręcznej obsługi i obserwowania wyników. A gdyby 
tak dało się te narzędzia połączyć, uruchomić i posługiwać się nimi bez 
konieczności ludzkiej interwencji? Mogłyby wykonywać testy, szukać 
błędów, analizować i logować wyniki. To jest właśnie automatyzacja 
testowania.

W kilku następnych częściach tego rozdziału opisane są różne rodzaje 
automatyzacji, od najprostszej do najbardziej złożonej.

Nagrywanie i odtwarzanie

1 Rzeczywiście, autor wrzucił tutaj do jednego worka między innymi narzędzia używane do 
zarządzania testami (bazy danych, arkusze kalkulacyjne), do porównywania wyników testów z 
oczekiwanymi poprawnymi wynikami (komparatory) oraz rozmaite narzędzia do wyliczania 
oczekiwanych poprawnych wyników (tzw. wyrocznie, ang. oracle).
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Njabrdziej podstawową formą automatyzacji testowania jest nagrywanie 
wszelkich czynności wykonywanych przy pomocy myszy i klawiatury w 
czasie pierwszego, ręcznego testowania, a następnie odtwarzanie tego 
nagrania, kiedy potrzeba wykonać te same testy ponownie. Jeśii testowanye 
oprogramowanie działa na systemie Windows lub na Micintoshu, 
nagrywanie i odgrywanie będzie bardzo proste. Na Macintoshu używa się 
QuicKeys; na Windows można posłużyć się otwartym programem Macro 
Magic1. Wiele tego typu narzędzi jest dostępnych, niektóre typu shareware 
(otwarte, darmowe).

Tego typu programy są rodzajem sterowników2. Jak juz było opisane, 
sterowniki są to narzędzia stosowane do kontrolowania i kierowania 
testowanym oprogramowaniem. To właśnie robi program 
nagrywający/odgrywający: nagrane działania są odgrywane, powtarzając to, 
co zostało wcześniej zrobione w celu przetestowania oprogramowania.

Rysunek 14.7 pokazuje ekran asystenta ustawień Macro3, porwadzącego 
użytkownika krok po proku przez wszystkie czynności potrzebne do 
skonfigurowania i nagrywania testowych sekwencji.

Rysunek 14.7 Aystent ustavień Macro umożliwia skonfigurowanie w jaki  
sposób nagrane makro jest wywoływane i odtwarzane (ilustracja za zgodą 
Iolo Technologies, www.iolo.com).

Asystent ustawień Macro pozwala na ustawienie następujących opcji:

1 Istnieją dziesiątki, jeśli nie setki tego typu programów (zwanych narzędziami  
nagrywania/odgrywania, ang. capture/playback albo capture/replay) - przyp. tłumacza.

2 Można tę definicję przyjąć wobec zastosowania narzędzia w trakcie odtwarzania, natomiast w trakcie 
nagrywania działają raczej jak analizator czy program śledzący z możliwością nagrywania 
zaobserwowanych zjawisk (przyp. tłumacza).

3 Macro - to nazwa programu nagrywania/odtwarzania Microsoftu. Ta myląca nazwa bierze się stąd, że 
nagranie zapisywane jest w postaci programu "makropoleceń", czyli po prostu programu w specjalnie 
do takich zastosowań dopasowanym języku (przyp. tłumacza).
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21. Nazwa. Nadanie makroprogramowi nazwy 
pozwala na jego późniejszą identyfikację. Setki 
makroprogramów mogą być potrzebne nawet do 
przetestowania małego programu.

22. Powtórzenia. Testowanie powtórzeniami jest 
świetnym sposobem znajdowania błędów. 
Można ustawic ile razy makroprogram zostanie 
wykonany.

23. Wyzwalacze. Można ustawić, co spowoduje 
wykonanie makroprogramu. Może to być gorący 
klawisz (np. Ctrl+Shift+T), komenda (np. 
wykonaj makro 1), kliknięcie na skrót, 
pojawienie się jakiegoś okna (np. zawsze gdy 
wystartuje Kalkulator), albo jeśli system przez 
jakiś czas nie zanotował żadnej aktywności 
użytkownika.

24. Co ma być przechwytywane. Można wybrać, 
czy przechwytywane (i nagruwane) ma być 
tylko naciskanie klawiszy klawiatury, czy 
również czynności wykonywane myszą.

25. Szybkość odtwarzania. Makroprogram może 
być odgrywany od 20% do 500% szybkości 
oryginalnego nagrania. Jest to istotne jeśli 
szybkość działania testowanego programu jest 
zmienna. Co się stanie, jeśli program będzie 
wykonywany w zmienionych okolicznościach 
nieco wolniej i przyciks, na który makroprogram 
miał właśnie kliknąć, jeszcze nie pojawił się na 
ekranie?

26. Pozycja odtwarzania. Ta opcja określa, czy 
ruchy i kliknięcia myszy mają być bezwzględne 
czy w stosunku do wybranego okna na ekranie. 
Testując aplikację której położenie na ekranie 
może się zmienić, należy wybrać opcję 
aktywności myszy w sotsunku do okna tej 
aplikacji, w przeciwnym razie odtwarzany 
program może klikać w zupełnie inne elementy 
aplikacji (lub poza nią), niż w czasie 
nagrywania.

Teraz warto poćwiczyć torchę nagrywanie i odtwarzanie makroprogramów. 
Wystarczy w tym celu znaleźć i załadować jakiś program do 
nagrywania/odtwarzania i wypróbować go na prostej aplikacji, np. na 
Kalkulatorze albo na Notatniku. Ćwicząc, starajmy się myśleć jak testerzy!
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Okaże się, że chociaż nagrane makroprogramy mogą wykonać za testera 
pewne testy automatycznie, co ułatwia i przyśpiesza testowanie, metoda nie 
jest jednak doskonała. Największy problem to brak weryfikacji. 
Makroprogramy nie potrafią skontrolować, czy uzyskane wyniki są 
poprawne1. Makroprogram potrafi wpisać do Kalkulatorz 100-99, ale nie 
potrafi skontrolować czy wynik jest 1 - nadal musi się to robić samemu. To 
oczywiście kłopot, ale wielu testerów ceni sobie nawet samo pozbycie się 
uciążliwego pisania i poruszania myszą. O wiele prościej jest tylko 
obserwować wykonywany makroprogram i sprawdzać, czy wyniki są 
zgodne z oczekiwanymi2. 

Szybkość odwarzania to kolejna trudność z zastosowaniem 
makroprogramów. Nawet ustawiając szykbość odtwarzania nie zawsze uda 
się zachować synchronizację makroprogramu i testowanego programu. Na 
przykład strona WWW może raz załadować się w sekundę, a innym razem 
w 10 sekund. Można spowolnić makroprogramy dopasowując je do 
najgorszego wariantu, ale będą wtedy wykonywane powoli nawet jeśli 
oprogramowanie działa szybko. Jeśłi któregoś dnia dana strona ładowałaby 
się wyjątkowo powoli - całe 15 sekund - wtedy makroprogram i tak by się 
pogubił i klikał niewłaściwe elementy w nieodpowiednim czasie. 

Trzeba zachować ostrożnośc nagrywając ruchy i klikanie myszą. 
Programy nie zawsze pojawiją się w tym samy miejscu na ekranie. 
Ustawienie pozycji odtwarzania względem okna programu zamiast całego 
ekranu oże rozwiązać tę trudność, ale nawet wówczas niewielka chocby 
ziana GUI może unieważnić całe wcześniejsze nagranie.

Mimo tych ograniczeń, nagrywanie i odtwarzanie makroprogramów jest 
popularną metoda automatyzacji prostszych zadań testowych. Jest to 
również dobry sposób rozpoczęcia nauki automatyzacji testowania.

Programowane makroprogramy

Programowanie to krok w górę w porównaniu z prostymi nagrywanymi 
makroprogramami. Programy testowe tworzy się nie nagywając ręczne 
testowanie, lecz programując. Prosty program mógłby wyglądać tak jak 
przykład na listingu 14.1. Ten rodzaj programu można - używając Asystenta 
Macro - zbudować wybierając poszczególne instrukcje z automatycznej listy 
- nie trzeba nawet ich pisać samemu.

Listing 14.1 Prosty makroprogram do wykonywania testu na Kalkulatorze 
Windows.
1: Test Kalkulatora nr 2
…

1 Natomiast doskonale potrafią to zrobić dostępne na rynku programy do nagrywania/odtwarzania.

2 Bardzo niebezpieczne rozwiązanie - taka połowiczna automatyzacja może uśpić czujność testerów i 
spowodować przepuszczenie większej ilości błędów niż przy testowaniu w całości ręcznym.
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5: <<PROMPT:Wynik powoinien być 23>>
…

Linijka 1-a jest komentarzem. Linijka 2-a wywołuje program calc.exe, 
Kalkulator w Windows. Linijka 3-a czeka do 5 sekund na wystartowanie 
kalkulatora. Progra zatrzymuje się dopóki na ekranie nie pojawi się okno ze 
słowem Kalkulator na swoim pasku tytułowym. Linijka 4-a wpisuje 
123-100=. Linijka 5-a wyświetla infomrację, że wynik ma być 23. Linijka 6-
a zamuka Kalkulator i zakańcza test.

Zwróćmy uwagę jaką przewagę mają tego rodzaju programy nad 
nagrywanyi. Nadal nie da się dokonać weryfikacji poprawności wyników, 
można jednak wprowadzić przerwy i kazać testerowi potwierdzić 
poprawność (lub nie) wyniku (rysunek 14.8).

Rysunek 14.8 Proste programy testowe nie są w stanie zweryfikować 
wyników testów, ale mogą  zażądać od testera potwierdzenia (rysunak za 
zgodą Iolo Technologies, www.iolo.com).

Możliwe jest również - zamiast stosowania ogólnego spowolnienia 
odtwarzania - zastosować synchronizację polegającą na oczekiwaniu na 
spełnienie zdefiniowanego warunku przez dalszy wykonywaniem programu. 
W podanym przykładzie z Kalkulatorem, program czeka na wystartowanie 
Kalkulatora - o wiele bardziej niezawodna metoda.

Jak na razie wszystko jest dobrze, posunęliśy się krok do przodu w stronę 
automatyzacji testowania. Ma się do dyspozycji prosty język 
programowania zawierający gotowe akrokomendy do sterowania 
testowanym programem i metodę prostego dialogu z testerem. Dla wielu 
zadań jest to najzupełniej wystarczające i niejedno można w ten sposób 
zautomatyzować. 
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Brakuje jednak nadal dwóch istotnych elementów, bez których niemożliwe 
jest wykonywanie bardziej skomplikowanych testów. Po pierwsze, takie 
programy są wyłącznie sekwencyjne - nie da się zaprogramować rozwidleń 
w przebiegu programu. Zmienne i instrukcje decyzyjne dostępne w 
ogólnych językach programowania nie są dostępne. I nadal nie ma się 
możności autoatycznego zweryfikowania wyników. Aby te możliwości 
uzyskć, trzeba sastosować bardziej zaawansowane narzędzie do 
automatycznego testowania.

W pełni programowalne automatyczne narzędzia do testowania

Gdyby tak mieć do dyspozycji pełny język programowania, połaćzony z 
makrokomendami ułatwiającymi sterowanie testowanym oprogramowaniem 
i z możliwościa dokonywania weryfikacji wyników? Miałoby się wtedy 
najdoskonalsze narzędzie do znajdowania błędów! Rysunek 14.9 pokazuje 
przykład takiego narzędzia. 

Rysunek 14.9 Visual Test został skonstruowany przez Microsoft, obecnie zaś 
sprzedawany jest przez Rational Software, jest przykładem narzędzia które 
zawiera środowisko do programowania, makrokomendy i możliwości  
weryfikowania wyników złożone w jednen zintegrowany pakiet.

Automatyczne narzędzia do testowania, takie jak Visual Test, dają 
możliwośc tworzenia bardzo skutecznych testów. Wiele z nich ma język 
programowania oparty na języku BASIC, dzięki czemu nawet nie-
programiści mogą pisać kod do testowania.

Gdyby chcieć wypróbować pisanie ciągu znaków Hello World! 10000 razy, 
trzeba by napisać następujące linie kodu:

FOR i=1 TO 10000
PLAY „Hello World!”
NEXT I

Chcąc zaś spowodować przesunięcie kursora yszy z górnego lewego rogu 
ekranu 640x480 i wykonać podwójne kliknięcie, możnaby to zrobić tak:
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PLAY „{MOVETO 0,0}”
PLAY „{OVETO 640, 480}”
play „{DBLCLICK}”

Ten język daje teżlepsze mozliwości niż klikanie w określony punkt ekranu 
albo wysyłanie pojedynczych naciśnięć klawisza. Na przykład, aby kl;iknąć 
na przycisk OK, ożna posłużyć się komnedą

wButtonClick („OK”)

Nie trzeba wiedzieć gdzie na ekranie znajduje się przycisk OK. Program 
testujący poszukałby go, znalazł i kliknął - tak samo jak użytkownik. Istnieją 
komendy tego saego rodzaju do obsługi menu, pól wyboru i tak dalej. Takie 
komendy  zapewniaja wielką elastyczność w pisaniu programów testowych i 
zarazem czynią je łatwiejszyimi do zrozumienia i bardziej niezawodnymi.

Najważniejsza cecha takich automatycznych narzędzi to możliwość 
dokonywania weryfikacji, sprawdzania czy testowany program podał 
prawidłowy wynik lub wykonał prawidłową czynność. Można to robic na 
kilka sposobów:

27. Przechwycenie treści ekranu. Wykonując testy 
po raz pierwszy, można przechwycić i zapisać 
poprawne fragenty ekranu. W czasie 
odtwarzania testów, automatyczny program 
porównywałby zapisane fragmenty z aktualnym 
fragmentem ekranu. Znajdując różnicę, 
automatyczny program mógłby zasygnalizować 
prawdopodobny błąd.

28. Wartości kontrolne. Zamiast przechwytywać 
fragmenty ekranu, można sprawdzać wartość 
poszczególnych kontrolek w oknie testowanego 
oprogramowania. Testując Kalkulator, program 
mógłny odczytać wartość w polu 
wyświetlającym wynik i porównać ją z 
wartościa oczekiwaną. Daje się też 
skontrolować, czy przycisk był przyciśnięty, a 
pole wyboru - wybrane. Autoatyczne narzędzie 
pozwala dokonać tego przy pomocy programu.

29. Pliki i inne dane na wyjściu. Podobnie, jeśli 
testowany program zapisuje dane na pliku - na 
przykład program do przetwarzania tekstu - 
program testowy mógłby otowrzyc ten plik i 
porónać ze znanym o poprawnej zawartośći. Tę 
samą technikę możnaby zastosować wobec 
danych przesyłanych przez modem albo przez 
sieć. Program testowy mógłby odczytac te dane 
i porównać z oczekiwanyi. 
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Weryfikacja była ostatnią poważną przeszkodą na drodze to automatycznego 
testowania oprogramowania. Pokonawszy ją, można skonstruować program 
wykonujący niemal każde zadanie testowe1 - całkiem albo przynajmniej 
częściowo automatycznie.

Więcej danych a temat znanych programów do automatyzacji testowania 
można między innymi znaleźć na:

30. Mercury Interactive, www.merc-int.com

31. Rational Software Corporation, 
www.rational.com

32. Segue Software, www.segue.com

Takie oprogramowanie jest przeznaczone głównie dla zespołów 
programistów w przedsiębirstwach i dla osoby  prywatnej jest raczej 
kosztowne. Można jednak spróbować dostać licencję - ograniczoną w czasie 
- dla wypróbowania, albo - będąc studente - zniżkę studencką. Wiele firm 
odnosi się do takich propozycji życzliwie w nadziei, że to dobry sposób 
reklamy.

Testowanie na chybił-trafił: małpy i goryle

Poznane przez nas dotąd narzędzia i techniki miały na celu ułatwić pracę 
testerów i uczynić ją efektywniejszą. Miały uławtwić wykonywanie zadań 
testowych, a w najlepjej zautomatyzować je zupełnie.

Ten sposób użycia automatycznych narzędzi przyczynia się do znajdowania 
błędów. Narzędzia pracowicie wykonują testowanie regresyjne, a testerzy 
mają więcej czasu na planowanie pracy i na projektowanie nowych zadań 
testowych. Istnieje też inny rodzaj autoatycznego testowania, którego celem 
jest symulowanie tego, co z programem mogą zrobić użytkownicy. Ten 
rodzaj tesowania nazywany jest niekiedy testującą małpą.

Określenie testująca małpa bierze się ze starego pomysłu, że jeśli posadzić 
milion małp piszących na milionie maszyn do pisania przez milion lat, to 
statystycznie jest prawdopodobne, że napisane zostanie przez nie jakieś 
wielkie dzieło literackie. Waląc w klawiaturę na chybił-trafił, można 
przypadkowo trafić na właściwą kombinację liter i małpa przez chwilę 
mogłaby robic wrażenie niezwykle zdolnej - tak jak ta na rysunku 14.10.

1 Ściślej, każde zadanie testowe wykonywane za pośrednictwem GUI (przyp. tłumacza).

http://www.segue.com/
http://www.rational.com/
http://www.merc-int.com/
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Rysunek 14.10 Małpy testujące będą testować tak długo, jak długo mają 
proąd i od czasu do czasu - banana.

Kiedy oprogramowanie zostanie rozpowszechnione, będzie miało tysiące, a 
może nawet miliony użytkowników walących w nie - czasem bez ładu i 
składu. Mimo najlepszych starań przy konstruowaniu i wyborze zadań 
testowych, niektóre błędy prześlizgną się przez sieć zastawioną przez 
testrów i zostaną znalezione przez użytkowników. A gdyby tak uzupełnić 
zadania testowe przy pomocy symulacji tego, co mogą zrobić użytkownicy? 
Można by w ten sposób znaleźć niekiedy błędy, które w przeciwnym razie 
by się nam wymknęły. Do tego właśnie służy małpa testująca.

Użycie testującej małpy do symulowania tego, co użytkownicy być może 
będą robić z programem nie jest insynuoacją, że użytkownicy 
komputerów są małpami.

Głupie małpy

Najprostszym rodzajem małpy testującej jest głupia małpa. „Głupia małpa” 
niczego nie wie o testowanym przez siebie programie; po prostu losowo 
wybiera klawisze i kliknięcia myszą. Listing 14.2 pokazuje przykład kodu w 
VisualTest który losowo klika i pisze tekst 10000 razy.

Listing 14-2  Kilka linijek kodu wystarcza, aby stworzyć „głupią małpę”.

1: RANDOMIZE TIER
2: FOR i=1 TO 10000
3: PLAY „{CLICK „+STR$(INT(RND*640)) +”, „+STR$(INT(RND*480)) +”}”
4: PLAY CHR$(RND*256)
5: NEXT i

Linijka 1-a inicjalizuje liczby losowe. Linijka 2-a otwiera pętlę od 1 do 
10000 razy. Linijka 3-a wybiera losowo punkt na ekranie między 0,0 a 
640,480 (rozdzielczość VGA) i klika w niego. Linjka 4-a wybiera losowo 
znak między 0 a 255 i pisze go. 
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Testowany program nie odróżnia skutków działania takiego programu od 
pracy prawdziwego użytkownika - prócz tego że wykonanie jest o wiele 
szybsze. Na dość szybkim PC wykonanie całego programu zajmie ledwo 
kilka sekund. Łatwo sobie wyobrazić, ile losowych czynności dałoby się 
uzyskać, gdyby taki program pracował przez całą noc!

Zwróćmy uwagę, że ta „małpa” nie dokonuje żadnej weryfikacji. Ona tylko 
klika i wpisuje znaki aż do momentu, kiedy albo pętla się skończy, albo 
program czy system operacyjny ulegnie awarii.

Kto nie wierzy, że „głupia małpa” może znaleźć poważny błąd, niech 
zastosuje taki program na swojej ulubionej grze komputerowej. 
Najprawdopodobniej najpóźniej po paru godzinach nastąpi awaria.

Może wydawać się dziwne, że proste losowe klikanie i pisanie jest w stanie 
znaleźć błędy. Jednak tak jest - z następujących powodów:

33. Mając dość czasu i wykonując dostatecznie 
wielką ilość prób, losowe wprowadzanie danych 
w końcu trafi na ten ciąg czynnośći, o któym nie 
śniło się ani programistom, ani testerom. Może 
małpa wprowadzi jakieś dane a następnie 
natychiast je usunie, albo wpisze olbrzymi ciąg 
znaków tam, gdzie program oczekuje krótkeigo. 
Kto wie? Coś się na pewno znajdzie.

34. „Głupia małpa” przez samo nieustanne 
powtarzanie wprowadzania danych może 
ujawnić błędy - takie jak np. przecieki pamięci - 
które wychodzą na jaw dopiero po wielu 
godzinach czy nawet dniach użytkowania. Kto 
posługoiwał się programem, który stawał się 
coraz mniej stabilny im dłużej się go używało, 
spotkał się z problemem, który dałoby się 
odkryć stosując „głupią małpę”.

Półgłupie małby

„Głupie małpy” mgą być bardzo skuteczne. Łatwo je zaprogramować i 
mogą znajdować poważne błędy powodujące zupełną awarię programu. 
Jednak kilka dodatkowych funkcji mogłoby uczynić je jeszcze 
skuteczniejszymi. Dodanie tych funkcji podniesie odrobinę poziom 
inteligencji naszej małpy, czyniąc ją „półgłupią”.
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Powiedzmy że małpa pracowała przez kilka godzin, aplikując tysiące 
losowych danych wejściowych, zanim program uległ awarii. Wiadmomo, że 
znalazło się jakiś problem, ale nie da się pokazać programiście, jak można 
ten problem odtworzyć. Można by powtórzyć odkładnie tę samą pracę 
małpy (z tymi samymi danymi losowymi, jeśli to możliwe), ale oznaczałoby 
to ponowne zmarnowanie kilku godzin. Rozwiązaniem jest dodanie do 
małpy logowania, tak że wszelkie wykonane czynności zostałyby zapisane 
na pliku. Kiedy małpa znajduje błąd, wystarczy zajrzeć do pliku logowego 
żeby zobaczyć, co poprzedziło awarię. 

Warto też zaprogramować małpę tak, żeby działała tylko na testowanym 
oporogramowaniu. Jeśli małpa losowo klika po całym ekranie, w końcu trafi 
na komendę zakańczającą program. Ponieważ małpa nie wie, czy program 
działa, będzie pracowała dalej. Wyobraźmy sobie, co może się stać, jeśli 
małpa będzie klikała i pisała po całym ekranie komputera - oj! Na szczęście 
większość dających się zaprogramować narzędzi do automatycznego 
testowania pozwala ustawić testy na wybraną aplikację i przerwać pracę, 
kiedy aplikacja przestała działać.

Kolejną funkcją, która podniesie inteligencję małpy, jest rozpoznawanie 
awarii programu. Uruchomiwszy małpę na całą noc straci się wiele cennych 
godzin, jeśli program ulegnie awarii, ledwo się zamknie za sobą drzwi. Jeśli 
dodać do małpy możliwość rozpoznawania awarii i ponowngo uruchomienia 
programu w tej sytuacji, zwiększy się znacznie skuteczność jej działania.

Bystre małpy

Kolejnym krokiem na drabinie ewolucyjnej jest „bystra małpa”. Taka małpa 
dziedziczy po swoich mniej inteligentnych braciach korzyści testowania 
losowego, ale wspomaga je zrozumieniem trybu działania testowanej 
aplikacji. „Bystra małpa” nie wali już całkiem losowo w kalwiaturę - ona 
wali w nią celowo.

Naprawdę „bystra małpa” wie”:

35. gdzie jest

36. co tam można zrobić

37. dokąd można stamtąd pójść

38. gdzie była wcześniej

39. czy to co widać jest poprawne.

Brzmi to znajomo? Powinno. Bystra małpa zna mapę stanów programu - 
taką mapę jak opisana w rozdziale 5-ym „Testowanie oprogramowania z 
klapkami na oczach”. Jeśli cała informacja na temat stanów testowanego 
oprogramowania znana jest małpie, może ona posługiwać się programem 
podobnie jak użytkownik, tylko o wiele szybciej, po drodze weryfikując 
poprawność działań programu.



Strona 23 (34)

„Bystra małpa” testująca Kalkulator Windows (zob. rysunek 14.11) będzie 
wiedzieć, jakie przyciski można nacisnąć, jakie są dostępne wybory menu, 
gdzie można wpisywać liczby. Kliknąwszy opcję „O Kalkulatorze” z menu 
„Pomoc”, będzie wiedzieć, że jedynym sposobem wyjścia stamtąd jest 
kliknięcie przycisku OK albo Zamknij. Nie będzie więc losowo klikać po 
całym ekranie. 

Rysunek 14.11 „Bystra małpa” wie, jak zamknąć okno dialogowe „O 
Kalkulatorze”.

„Bystra małpa” nie musi szukać tylko błędów powodujących zupełną awarię 
programu. Może również po drodze weryfikować dane, kontrolować wyniki 
i szukać różnic między wynikami rzeczywistymi a oczekiwanymi. Mając 
zaprogramowane zadania testowe, można polecić małpie ich losowe 
wykonywanie, szukanie błędów i logowanie wyników. Odlotowo!

Rysunek 14.12 pokazuje „bystrą małpę” imieniem Koko, ochrzczoną tak na 
pamiątkę goryla, którego nauczono posługiwania się językiem znaków. Aby 
zaprogramować Koko, wprowadza się w nią tablicę stanów programu, 
czynności dające się wykonać w każdym ze stanów oraz sposoby 
odróżniania poprawnych od niepoprawnych wyników działania programu.

Rysunek 14.12 „Bystra małpa” Koko daje się zaprogramować tak, że wie 
gdzie jest i co może zrobić.
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Kiedy Koko działa, doprowadza testowany program do znanego stanu, a 
następnie wybiera losowo kolejną czynność na podstawie rozkładu 
prawdopodobieństwa rzeczywistego użycia1, wykonuje tę czynność i 
kontroluje jej wynik. Jeśli czynność powoduje zmianę stanu programu, 
Koko wie o tym i posługuje się nowym zestawem możliwych wyborów 
czynności, odpowiednim dla tego nowego stanu.

W taki sposób daje się symulować rzeczywisty sposób użytkowania 
testowanego oprogramowania, symulując tysiące godzin jego działania w 
ciągu kilku godzin. „Bystre małpy” to naprawdę maszyny do znajdowania 
błędów!

Użycie narzędzi i automatyzacja testowania w 
rzeczywistości

Zanim jednak, zafascynowani nowymi możliwościami, rzucimy się, żeby 
zacząć stosować automatyzację w naszych testach, należy przeczytać ten 
podrozdział i wziąć sobie jego treść do serca. Automatyzacja testowania nie 
jest uniwersalnym lekiem na wszystko. Następujące trudności z 
automatyzacją testowania trzeba wziąć pod uwagę:

40. Oprogramowanie zmienia się. Specyfikacje nie 
są zamknięte. Nowe funkcje dodaje się pod 
koniec projektu. Nazwa produktu zmienia się w 
ostatniej chwili. Co będzie, jeśli zaprogramuje 
się tysiące makroprogramów aby móc wykonać 
wszystkie testy na tydzień przed wypuszczenie 
produktu i wtedy okaże się, że oprogramowanie 
zostało w ostatniej chwili zmodyfikowane tak, 
że wyświetla zaraz po starcie zupełnie nowy 
ekran? Wszystkie nagrane programy zawiodą, 
bo nie będą wiedzieć nic o istnienieu tego 
nowego ekranu. Dlatego automatyzację należy 
zaprojektować tak, aby była elastyczna i dawała 
się łatwo i szybko dostosować do takich zmian 
w oprogramowaniu.

41. Nic nie jest w stanie w pełni zastąpić ludzkiego 
oka i ludzkiej intuicji. „Bystre małpy” można 
uczynić bystrymi tylko do pewnej granicy. 
Mogą testować tylko to, do czego zostały 
zaprogramowane. Nigdy nie będą mogły 
powiedzieć „Oj, to dziwne. Musze sprawdzić to 
dokładniej”. Przynajmniej jeszcze nie dziś. 

1 Koko realizuje w ten sposób strategię zwaną Statystcznym testowaniem (Statistical Usage-Based 
Testing), która w tej książce nie jest szczegółowo opisana (przyp. tłumacza).
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42. Weryfikacja jest trudna. Testując interfejs 
użytkownika, najprostszym sposobem 
weryfikacji wyników jest przechytywanie, a 
następnie porównywanie całych ekranów. Ale 
przechwycone ekrany są olbrzymimi plikami, a 
poza tym wygląd i układ ekranów zwykle 
nieustannie się zmienia w trakcie projektu. 
Dlatego trzeba zaprogramować narzędzia tak, by 
weryfikowały tyko to co najważniejsze i żeby 
zmiany interfejsu dało się łatwo uwzględniać. 

43. Nie należy zdać się wyłącznie na autoatyzację. 
Nigdy nie można zakładać, że ponieważ 
automatyczny program nie znajduje żadnych 
błędów, to nie a już żadnych błędów. One tam 
na pewno są - to opisany wcześniej „paradoks 
pestycydów”.

44. Poświęcając zbyt wiele czasu automatyzacji, 
można nie mieć już czasu na samo testowanie. 
Pisanie makroprogramów i programowanie 
„bystrej małpy” to świetna zabawa, ale to nie 
jest testowanie. Te narzędzia pomogą w pracy, 
ale trzeba zdążyć zastosować je na 
oprogramowaniu i wykonać rzeczywiste 
testowanie by móc znaleźć błędy.

45. Pisząc makroprogramy, budując narzędzia albo 
programując „małpę”, wykonuje się pracę 
będącą wytwarzaniem oprogramowania. Należy 
przy tym przestrzegać tych samych zasad i 
stosować te same metody co we właściwym 
projekcie. To, że się jest testerem, nie upoważnia 
do lekceważenia zasad metodyki.

46. Niektóre narzędzia są intruzyjne i mogą 
spowodować awarię testowanego 
oprogramowania. Kiedy znalazło się błąd w 
trakcie testów automatycznych, warto 
spróbować ponownie wywołać ten błąd - tym 
razem ręcznie. Może się czasem okazać, że błąd 
spowodowany był działaniem narzędzia do 
testowania. 

Podsumowanie

Narzędzia do testowania i automatyzacja testowania daja się zastosować do 
każdego typu oprograowania. Większość przykładów w tym rozdziale 
dotyczyła testów interfejsu użytkownika, ale te same sposoby można 
zastosować do testowania kompilatorów albo serwerów WWW. Trzeba 
przypatrzyć się swoim testom pod kątem tego, jak użycie innych programów 
może je ułatwić.
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Czasem używa się dłoni, czasem packi na muchy, a czasem (może 
niesłusznie) - młotka. Tester powinien wiedzieć, kiedy i jakie narzędzia 
warto zastosować. Lonstruowanie i używanie narzędzi i automatyzacja 
testowania może być swietną zabawą. Wgląda bojowo, kiedy komputer 
dzaiała sam, kursor lata po całym ekranie, a znaki wprowadzane są do 
testowanej aplikacji automatycznie. Jest wielką frajdą leżeć w domu w łożku 
albo popijajać kawę wiedząc, że automatyczny program pracuje w ty czasie 
za nas, znajdując błędy.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1. Wymień kilka korzyści stosowania narzędzi do 
testowania i automatyzacji testowania.

2. Jakie są możliwe wady automatyzacji i jakie 
możliwe trudności trzeba wziąć pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji o zastosowaniu narzędzi 
i o automatyzacji?

3. Jaka jest różnica między narzędziem a 
automatyzacją?

4. Jakie są podobieństwa i różnice między 
analizatorem a generatorem zaburzeń?

5. Prawda czy fałsz: narzędzie intruzyjne jest 
najlepsze, ponieważ działa najbliżej 
testowanego oprogramowania. 

6. Jaki jest jeden z najprostszych, ale skutecznych, 
sposobów automatyzacji testowania?

7. Wymień kilka funcji, które warto dodać do 
rozwiązania opisanego jako odpowiedź na 
porzednie pytanie, aby uczynić automatyczne 
testy jeszcze skuteczniejszymi.

8. Na czym polega wyższość „bystrych małp” nad 
„głupimi małpami” i nad nagranymi 
automatycznie makroprogramami?
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Rozdział 15  Polowanie na błędy i testowanie beta

W TYM ROZDZIALE
Nie wszystko da się zauważyć
Jak podzielić się testowaniem
Testowanie beta
Jak zlecić testowanie innej firmie

W rozdziale 14-ym „Automatyzacja i narzędzia do testowania” 
dowiedzieliśy się, jak technologia w postaci narzędzi pozwala uczynić 
testowanie skuteczniejszym. Zastosowanie programów do testowania 
programów jest świetną metodą przyśpieszenia pracy i sposbem na 
znajdowanie błędów, które trudno byłoby znaleźć inaczej.

Innym sposobem uczynienia pracy testera skuteczniejeszą jest 
wykorzystanie innych ludzi. Gdyby udało się znaleźć więcej osób - 
niekoniecznie zawodowych testerów - do testowania, można by znajdować 
błędy przeoczone przez testerów w projekcie.

Najważniejsze punkty tego rozdziału:

47. Czemu ważne jest wykorzystanie wielu osób do 
testowania

48. Jak znaleźć ludzi

49. Co to jest testowanie beta i jaką rolę mają w nim 
testerzy

50. Jak skutecznie zlecić testowanie innej firmie

Nie wszystko da się zauważyć

Na rysunku 15.1 znajdują się dwa niemal identyczne obrazki, 
przedstawiające tę samą scenę. Teraz wyjmujemy timer do jajek, 
nastawiamy go na minutę i szukamy różnic między obrazkami. Zapisujemy 
znalezione różnice i kolejność, w jakiej je znajdowaliśmy.
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Rysunek 15.1 Ile różnic między obrazkami zdąży się znaleźć w ciągu minuty.  
Ilustracja za zgodą www.cartoonworks.com.

Teraz dajmy to samo zadanie kilku kolegom i porównajmy uzyskane listy. 
Okazuje się, że każdy ma trochę inne wyniki. Ile różnic się znalazło, które i 
w jakiej kolejności -  będzie różne dla różnych osób. Jeśli teraz połączyć te 
listy i odrzucić duplikaty, otrzyma się pełniejszą listę różnic - ale nawet 
wtedy nie ma pewności, czy znalezione zostały wszystkie.

Tak samo rzecz się ma z testowaniem oprogramowania. Pracuje się pod 
presją harmonogramu, znajduje błędy w dostępnym nam czasie, ale jeśli 
pozwolić poszukać też komuś innemu, znajdzie on przypuszczalnie jeszcze 
inne błędy. Może to zniechęcać. Można sobie pomyśleć: jak można było - 
mimo całej ciężkiej pracy - przeoczyć taki oczywisty błąd? Jest to jednak 
całkiem normalne i jest na to kilka sposobów.

51. Wykorzystanie drugiej pary oczu zapobiega 
paradoksowi pestycydów. Jak widać na 
przykładzie eksperymentu z rysunkiem 15.1, 
ludzie zauważają różne rzeczy. Błędy które z 
jakiegoś powodu przeoczy jedna osoba, z 
łatwościa może zuważyć ktoś inny. 

52. Tak samo jak różni ludzie zauważają różne 
rzeczy, rozmaicie też zabierają się za wykonanie 
tej samej pracy. Tester dokonał starannej analizy 
specyfikacji i wybrał zadania testowe, ale 
zawsze ktoś inny może wziąć pod uwagę coś, co 
mu nie przyszło do głowy - nacisnąć inny 
klawisz, kliknąc myszą szybciej, uruchomić 
funkcję w inny sposób. Mamy tu ponownie do 
czynienia z paradoksem pestycydów. 

53. Mając kogoś do pomocy, łatwiej uporać się z 
nudą. Testowanie tego saego raz po razie, 
używanie ciągle tych samych funkcji programu 
szybko staje się monotonne. Nuda powoduje 
rozproszenie uwagi i można wtedy przeoczyć 
najbardziej oczywiste błędy.

54. Patrzeć jak ktoś inny zabiera się za rozwiązanie 
zadania jest świetnym sposobem nauczenia się 
nowych technik testowania, które potem można 
dodać do swego repertuaru sposobów.

Łatwo ulec pokusie i chcieć zachować wyłączność oraz całą 
odpowiedzialność za „swój” kawałek testowanego oprograowania, ale lepiej 
tego unikać. Pozwalając innym sobie pomóc, mżna wiele zyskać.

Jak podzielić się testowaniem

http://www.cartoonworks.com/
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O ile nie pracuje się w bardzo małym projekcie, zapewne kilka osób będzie 
zajmować się testowaniem. Jest wiele sposobów na to, by więcej niż jedna 
osoba szukała błędów w tej samej części programu.

Testerzy mogą - na kilka godzin albo na kilka dni - zaienić się swoimi 
zadaniami. „Ja wykonam twoje testy, a ty wykonaj moje”. Obie strony 
zyskają dzięki temu dodatkowe, niezależne spojrzenie na testowany produkt 
lub jego część. Każdy może się też nauczyć nowych sposobów - i dzieki 
temu wymyslic później nowe zadania testowe. Warto przynajniej znaleźć 
kogoś, żeby przyjrzał się wybranym przez siebie klasom równoważności i 
zadaniom testowym. Na podstawie swego doświadczenia ktoś inny może 
zaproponować dodatkowe obszary do przetestowania.

Zabawnym sposobem podzielenia się pracą przy testowaniu jest „tłuczenie 
błędów”. Polega to na tym, że na jakiś czas - zwykle na kilka godzin - 
zawiesza się zwykłe zadania i wszyscy razem biorą udział w „tłuczeniu 
błędów”. Wybiera się jeden fragment czy aspekt oprogramowania i wszyscy 
koncentrują się na nim. Wybrać można na przykład obszar, gdzie było 
szczególnie wiele błędów, żeby sprawdzić czy nic tam więcej się już nie 
kryje. Albo można wybrać fragment podejrzanie bezbłędny - taki 
zmasowany atak pozwoli ustalić, czy błędy ukryły się przed zwykłymi 
testami, czy też ma się do czynienia z rzeczywiście dobrze napisanym 
fragmentem kodu. Objekt „tłuczenia błędów” można wybierać na podstawie 
rozmaitych kryteriów, ale wspólnym celem jest zawsze to, by wiele różnych 
osób jednocześnie szukało błędów w na ty samym terenie.

Sprzyierzeńcem w polowaniu na błędy jest dział wsparcia klientów - ludzie, 
którzy mają kontakt z klientami potrzebującyi pomocy albo instrukcji. Ci 
ludzie są bardzo czuli na punkcie błędów i moga naprawdę wiele pomóc 
przy testowaniu. Warto dowiedzieć się, kto będzie odpowiadał za pomoc 
klientom i poprosić te osoby o wzięcie udziału w testowaniu. Będą potrafili 
znaleźć zdumiewające błędy.

Bodaj najczęściej dział obsługi klienta spotyka się z problemami z zakresu 
użyteczności. Wiele pytań przychodzi od osób, które po prostu usiłują 
zrozumieć, jak posłużyć się oprogramowanie. Dlatego warto spróbować 
włączyć osoby z działu obsługi w testowanie jak najwcześniej, żeby 
wcześnie mogli pomóc znaleźć i naprawić właśnie błędy użyteczności.

Testowanie beta

Opisane dotąd metody podzielenia się testowaniem mają charakter 
wewnętrzny - to znaczy osoby, które nam pomagają, należą do tego samego 
zespołu testującego albo do tego samego projektu. Inną powszechnie 
stosowaną metodą walidacji i weryfikacji oprogramowania przy pomocy 
innych osób jest tak zwane testowanie beta.
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Testowanie beta polega na tym, że oprogramowanie jest testowane przez 
wybranych klientów (lub potencjalnych klientów) w rzeczywistym, 
operacyjnym środowisku. Testowanie beta zwykle stosuje się pod koniec 
projektu i właściwie powinno być wyłącznie walidacją tego, że 
oprogramowanie jest już zupełnie gotowe do dostarczenia klientom.

Cele testowania beta mogą być rozmaite: począwszy od tego, żeby 
spowodować pojawienie się w fachowej prasie wczesnych artykułów na 
temat tego oprogramowania, poprzez walidację interfejsu użytkownika, aż 
po ostatni atak w poszukiwaniu błędów. Tester powinien umieć 
zakomunikować osobom kierującym testami beta, jaki jest - z jego punktu 
widzenia - ich cel.

Następujące rzeczy warto wziąć pod uwagę planując testowanie beta:

55. Kim są osoby wykonujące testowanie beta? Jest 
to ważne w kontekście przyjętego celu 
testowania. Na przykład producent może być 
zainteresowany znalezieniem pozostałych 
jeszcze problemów z użytecznością, ale 
testerami beta okazują się być doświadczeni 
programiści, bardziej zainteresowani działaniem 
na niskim poziomie, nie zaś użytecznością. Jeśli 
tesowanie beta ma przynieść spodziewane 
korzyści, trzeba z góry określić, kto powinien je 
wykonywać.

56. Skąd będzie wiadomo, czy wykonawcy testów 
beta rzeczywiście używali rorgramu? Jeśli 1000 
osób miało program do dyspozycji przez 
miesiąc i nie raportowało żadnych problemów, 
czy to znaczy że nie było żadnych błędów, czy 
też że błędy znajdowano ale nikt nie potrudził 
się napisaniem raportu, czy też że raporty 
zostały zagubione na poczcie? Często się zdarza, 
że osoby mające wykonać testowaniue beta 
przystępują do tego dopiero po pewnym czasie, 
a ponadto wykonują je tylko w ograniczonym 
zakresie. Trzeba dopatrzeć, by mieć nad ty 
wszystkim kontrolę. 

57. Testowanie beta często jest dobrym sposobem 
znajdowania błędów konfiguracji i 
kompatybilności. Jak dowiedzieliśy się w 
rozdziałach 8-ym „Testowanie konfiguracji” i w 
9-ym „Testowanie kompatybilności”, trudno jest 
zidentyfikować i przetestować reprezentatywną 
próbę możliwych układów sprzętu i programów. 
Jeśli uczestnicy testów beta zostali trafnie 
wybrani z grupy potencjalnych klientów, 
powinni znaleźć wiele problemów dotyczących 
właśnie konfiguracji i kompatybilności. 
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58. Testowanie beta może też dać interesujące 
wyniki w zakresie testowania użyteczności, jeśli 
właściwie wybrało się jego uczestników - 
odpowiednią mieszanke osób o różnym 
poziomie doświadczenia. Widząc 
oprogramowanie po raz pierwszy, będą mogli 
bez trudu zauważyć wszelkie mylące czy trudne 
do zastosowania funkcje.

59. Oprócz konfiguracji, kompatybilności i 
użyteczności, testowanie beta jest zdumiewająco 
nieefektywne w znajdowaniu błędów. 
Uczestnicy często nie mają dość czasu na 
używanie programu, tak że znajdują tylko 
najbardziej oczywiste, powierzchowne problemy 
- przypuszczalnie i tak są już one znane 
wytwórcy. Poza tym, ponieważ testowanie beta 
zwykle odbywa się pod koniec cyklu 
wytwarzania, nie ma zbyt wiele czasu na 
naprawianie znajdowanych błędów.

Jednym z największych zagrożeń w projekcie wytwarzania 
oprogramowania jest próba potraktowania testowania beta jako namiastki 
prawdziwcyh testów. Nie wolno tego robić!  Jeśli to miałoby zadziałać, 
czemu nie zrobić tego samego również z projektowaniem i implementacją 
oprogramowania?

60. Program testowania beta zajmuje dużo czasu. 
Często początkujący testerzy otrzymują właśnie 
za zadanie pomaganie klintom w ich 
problemach, odpowiadanie na ich pytania i 
potwierdzanie znalezionych przez nich błędów. 
Wykonując takie zadanie, trzeba też 
współpracować z resztą zespołu testującego, aby 
zrozumieć, dlaczego błędy nie zostały 
znalezione wczesniej i zaplanować poprawienie 
zadań testowych tak, żeby ich nie móc ponownie 
przeoczyć w przyszłości. To wszystko łatwo 
wypełnia cały czas pracy, tak że nie zostaje go 
już na testowanie samemu.

Planując program testowania beta, należy zaplanować go zawczasu, 
najlepiej jeszcze w czasie ustalania harmonogramu projektu. Trzeba zadbać 
o to, by cele testowania beta pokrywały się z potrzebami zespołu testującego 
i współpracować ścisle z kierownikiem tego programu tak, by głos testerów 
był brany pod uwagę. 

Testowanie beta może być dobry sposobem uzyskania niezależnych 
wyników testów, ale aby mógł on być skuteczny, trzeba nim opowiednio 
pokierować - można niemal powiedzieć, że trzeba go odpowiednio… 
przetestować.
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Jak zlecić testowanie innej firmie

Często spotykaną praktyką w wielu firmach jest zlecenie wykonania części 
testowania przedsiębiorstwom specjalizującym się w różnych aspektach 
testowania. Chociaż może to się wydawać bardziej skoplikowane i 
niewygodne niż zlecenie wykonania tej samej pracy testerom we własnym 
zespole projektowym, jest to zwykle skuteczny sposób podzielenia się 
odpowiedzialnością za testowanie - jeśli zrobić to z głową.

Zwykle dobrze jest zlecić innnej firmie test konfiguracji i kompatybilności. 
Ten rodzaj testów wymaga dużego laboratorium z wieloma rozmaitymi 
platformami sprzętowymi i z różnymi rodzajami oprogramowania, wraz z 
kilkuosobowym personelem zarządzającym tym wszystkim. Większość 
małych firm nie może sobie pozwolić na koszty utrzymania takich 
laboratoriów. Jest sensownym wariantem przekazać takie zadanie firmom 
specjalizującym się w tego typu testowaniu.

Testowanie ulokalnienia też dobrze nadaje się, by zlecić jego wykonanie 
komuś innemu. O ile zespół testerów nie jest naprawdę wielki, trudno 
oczekiwać by mieć do dyspozycji pracowników znających wszelkie języki, 
w których program ma działać. Może się opłacać mieć w zespole kilku 
testerów znających obce języki, aby zidentyfikować podstawowe problemy, 
ale najpewniej lepiej jest powierzyć całość testów przedsiębiorstwu 
mającemu odpowiednie kompetencje. Takie firmy dysponują zwykle 
psrsonelem zarówno znającym języki, jak i znającym się na testowaniu.

Początkujący tester zapewne nie będzie musiał podejmować decyzji w 
sprawie tego, jakie rodzaje testów można powierzyć innej firmie, ale może 
musieć współpracować z taką firmą, jeśli testuje ona oprogramowanie, za 
które jest się odpowiedzialnym. Wówczas powodzenie lub niepowodzenie 
pracy firmy wykonującej testy może zależeć od współpracy z tym właśnie 
testerem. Oto lista spraw, które trzeba uwzględnić, aby współpraca 
przebiagała jak najlepiej:

61. Jakie dokładnie zadania zostały powierzone tej 
firmie? Kto je definiuje? Kto je weryfikuje i 
zatwierdza?

62. Jaki jest harmonogram ich pracy? Kto go ustala? 
Jakie będą skutki ewentualnych opóźnień?

63. Jakie dostawy ma otrzymywać firma 
wykonująca testy? Przykłady to specyfikacja, 
kolejne dostawy nowych wersji i zadania 
testowe.

64. Jakie mają być dostawy z firmy testującej do 
producenta oprogramowania? Co najmniej musi 
to być lista znalezionych błędów. 
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65. Jakie będą sposoby porozumiewania się z firmą? 
Telefon, poczta komputerowa, Internet, wspólna 
baza danych, codzienna wizyta? Osoby 
wyznaczone jako odpowiedzialne za współpracę 
i kontakt z obu stron.

66. Skąd będzie wiadomo czy testująca firma 
wywiązuje się ze swoich zobowiązań? Skąd 
firma ma wiedzieć czy spełnia oczekiwania 
zleceniodawcy?

To wszystko nie jest wprawdzie ścisłą matematyką, ale często te banalne 
sprawy są zapomniane w pośpiechu, aby jak najszybncie przekazać 
testowanie wybranej firmie. Postawa, aby jak najszybciej „pozbyć się” 
programu i zwalić jego testowanie na kogoś innego, to recepta na klęskę. 
Pod warunkiem jednak właściwego planowania całego przedsięwzięcia, 
przekazanie części testów innej firmie może być skutecznym sposobem na 
wykonanie specjalistycznych testów, na których wykonanie samemu nie ma 
się odpowiednich środków. 

Podsumowanie

Wnioski jakie należy wynieśc z tego i z poprzedniego rozdziału są takie, że 
wszelkie środki są dobre, żeby stać się lepszym testerem. W jednej sytuacji 
trzeba posłużyć się technologią, w innej postarać się o pomoc innych ludzi, 
jeszcze inna wymaga brutalnej siły - testowania ręcznego. Każda sytuacja 
jest inna i przy każdej można sie czegoś nowego nauczyć. Trzeba 
eksperymentować, próbować różnych podejść, obserwować jak robią inni - i 
cały czas mieć na uwadze skutecznośc testowania i prawdopodobieństwo 
znajdowania błędów.

Ten rozdział zamyka część książki poświęconą sposobom wykonywania 
testowania. To była dobra zabawa. Poznaliśmy proces wytwarzania 
oprogramowania, podstawowe techniki testowania, jak je stosować, jak je 
wspomagać. W części V-ej "Praca z dokumentacją" zobaczymy, jak to 
wszystko czego nauczyliśmy się dotąd połączyć w całość: jak zaplanować i 
zorganizować testowanie, jak zapisywać i śledzić znajdowane błędy, i jak 
mieć pewność, że zostaną odpowiednio naprawione.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Opisz paradoks pestycydów i w jaki sposób zaangażowanie nowych osób 
w testowanie może mu zapobiec.

2.Jakie są możliwe korzyści programu testowania beta?

3.Z czym należy zachować ostrożność planując testowanie beta?
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4.Jeśli pracuje się w małym przedsiębiorstwie robiącym oprogramowanie, 
czy warto przekazać test konfiguracji innej fimie?
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Część V  Dokumentacja testowania

Nic się naprawdę nie zdarzyło, jeśli tego nie zanotowano. 

- Viginia Woolf, angielska pisarka, eseistka i krytk literacki

Przy pisaniu artykułów do czasopism naukowych wydaje się obowiązywać 
zasada, że zaciera się za sobą ślady, nadaje swojej pracy kształt bardziej  
gotowy niż to jest naprawdę, przemilcza ślepe uliczki i to, jak na początku 
miało się zupełnie mylną teorię. Nie a więc gdzie opublikować - w poważnej 
formie - co się naprawdę zrobiło żeby rzecz zaczęła działać.

- Richard Feynman, amerykański fizyk

W TEJ CZĘŚCI
Planowanie testowania
Jak pisać zadania testowe i rejestrować ich wyniki
Raportowanie wyników
Pomiar sukcesu
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Rozdział 16  Planowanie testowania

W TYM ROZDZIALE
Cele planowania testów
Tematyka planowania

Ten rozdział otwiera część V-ą „Dokumentacja testowania”. Omówione 
dotąd tematy przedstawiały testowanie z lotu ptaka i nauczyły nas podstaw 
znajdowania błędów - gdzie szukać, jak testować, jak testować skutecznie. 
Rozdziały należące do części V-ej opisują, jak wszystkie związane z 
testowaniem czynności planuje się, organizuje i komunikuje zespołowi 
projektowemu.

Pamiętajmy jaki cel przyświeca testerowi:

Celem testu oprogramowania jest znajdowanie błędów, znajdowanie 
ich jak najwcześniej i dopilnowanie, żeby zostały naprawione.

Porządne udokumentowanie testowania przy pomocy dobrze 
skonstruowanych planu testowania, zadań testowych i raportów testów 
przyczyni się do osiągnięcia tego celu.

Niniejszy rozdział poświęcony jest przede wszystkim planowi testowania, 
najważniejszemu z dokumentów potrzebnych w pracy testera. Nowy tester 
przypuszczalnie nie będzie musiał napisać obszernego planu testowania - to 
zadanie przypadnie w udziale kierownikowi zespołu testowego albo 
menedżerowi testów. Każdy jednak będzie w jakimś stopniu uczestniczył w 
wytwarzaniu planu, dlatego potrzebna jest orientacja na czym to zadanie 
polega i co wchodzi w skład planu testowania. W ten sposób można 
zarówno przyczynić się do procesu planowania, jak i nauczyć się lepszej 
organizacji - dla siebie. Poza tym, już wkrótce dzisiejszy początkujący tester 
stanie się doświadczonym testerem i będzie pisać plany testowania.

Główne tematy tego rozdziału:

1. Cele planowania testowania

2. Dlaczego ważnie jest planowanie, a nie plan

3. Co trzeba uwzględnić w planowaniu

4. Jaka rolę w planie testowania odgrywaja 
początkujący testerzy

Cele planowania testów
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Proces testowania nie może funkcjonować w próżni. Testowanie byłoby 
bardzo trudne, gdyby programiści pisali kod nie informując, co program ma 
wykonywać, jak działa, kiedy będzie gotowy. Podobnie, jeśli testerzy nie 
będą informować co planują testować, jakich potrzebują zasobów i jaki mają 
harmonogram, szanse sukcesu będą nikłe. Najważniejszy nośnikiem 
informacji na teat tego, co testerzy zamierzają robić, jest plan testownaia 
oprogramowania. 

Standard ANSI/IEEE 829/1983 poświęcony dokumentacji testu 
oprogrmowania następująco definiuje cel planu testowania:

Określenie zakresu, metodyki, zasobów i harmonogramu testowania. 
Zidentyfikowanie przedmiotów testowania, funkcji do przetestowania, 
czynności które trzeba wykonać, osób odpowiedzialnych za każdą z 
nich oraz ryzyka związanego z planem.

Zarówno ta definicja jak i cała reszta standardu zakłada, że plan testowania 
jest rodzajem pisemnego dokumentu. Nic w tym dziwnego, ale chociaż ten 
kawałek papieru (albo dokument elektroniczny) jest końcoweym rezultatem, 
nie o niego jednak przede wszystkim chodzi.

Plan testowania jest ubocznym produktem szczegółowego procesu 
planowania, który został podjęty w celu stworzenia tego dokumentu.  
Istotny nie jest dokument, lecz proces planowania.

Tytuł rozdziału brzmi „Planowanie testowania”, a nie „Pisanie planu 
testowania”. To rozróżnienie jest zamierzone. Zbyt często napisany plan 
testowania kończy żywot jako „cegła” - dokument ustawiony na półce, 
którego nikt nie czyta. Jeśli celem planowania nie jest dokument, lecz proces 
jago konstruowania - nie pisanie planu lecz definieowanie zadań - problem 
„cegły” znika automatycznoie.

Nie oznacza to że końcowy dokument - plan testowania opisujący wyniki 
procesu planowania - jest zbędny. Wręcz przeciwnie, plan testowania jest 
nadal potrzebny jako referncja i do archiwizowania. W niektórych 
przemysłach jest wręcz wymagany przez prawo. Ważne jdynie, żeby plan nie 
był głównym celem, lecz niejako ubocznym produktem procesu planowania.

Njważniejszym celem planowania testowania jest zakomunikowanie - a 
nie zapisanie - zamiarów, oczekiwań i sposobu rozumienia testu przez  
zaspół testowy1.

1 Bardzo to piękne deklaracje - zwłaszcza jeśli mają przeciwdziałać nadmiernej "biurokratyzacji" 
projektów - niemniej warunkiem koniecznym choć niewystarczjącym do skutecznego 
zakomunikowania - jest zapisanie wyników planowania, zwłaszcza jeśli sie chce, żeby komunikat 
pozostał aktualny także po upłynięciu pewnego czasu. 
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Jeśli zespół projektowy spędzi dostateczną ilość czasu pracując nad tematami 
opisnymi w pozostałej części rozdziału, wyjaśniając i informując wszystkich o 
swoich zamiarach, wówczas zostanie uczyniony duży krok w kierunku 
realizacji powyższego celu.

Tematyka planowania

Wiele książek na temat testowania zawiera wzór albo przykład planu 
testowania, który łatwo można zmodyfikować, aby stworzyć na jego 
podstawie swój własny plan. Wadą tego podejścia jest to, że sprzyja zbytniej 
koncentracji na dokumencie zamiast na procesie. Bywało że kierownicy 
testów dużych projektów brali elektroniczny wzorzec dokumentu, spędzali 
kilka godzin wycinając, kopiując i wklejając, po czym wychodził im 
„niepowtarzalny” plan dla ich projektu. Mogło się wydawać, że dokonali nie 
byle czego, konstruując w ciągu paru godzin to, co innym zajęło tygodnie 
lub miesiące. Tego rodzaju plan pozostawał z reguły z dala od 
rzeczywistości tak dalece, że często nikt w zespole nie orientował się, co 
właściwie robili testerzy i dlaczego. 

Z tego powodu nie ma w tej książce szablonu planu testowania. Zamiast 
niego jest lista najważniejszych tematów, które trzeba dokładnie 
przedyskutować, zrozumieć i ustalić w zespole projektowym - z udziałem 
testerów. Nie wszystkie pozycje z listy będą adwkwatne do każdego 
projektu, ale i tak łatwiej będzie ją dopasować do potrzeb projektu niż 
szczegółowy szablon dokumentu. Z natury rzeczy planowanie jest procesem 
dynamicznym, tak że dozwolone jest ominięcie tych pozycji listy, które 
danego projektu nie dotyczą. 

W wyniku procesu planowania powstanie oczywiście jakiś rodzaj 
dokumentu. Jego kształt może byc z góry określony - jeśli branża lub 
przedsiębiorstwo mają swój standard. Przykładem szablonu do zastosowania 
jest Standard 829/1983 ANSI/IEEE dla Dokumentacji Testowania 
Oprogramowania. W przeciwnym razie formę dokumentu projekt może 
ustalić sam - należy nastawić się na formę najskuteczniejszą aby przekazać 
innym istotną treść.

Oczekiwania

Tematy, które w pierwszym rzędzie trzeba będzie zaplanować, dotyczą 
podstawowych aspektów i oczekiwań zespołu testowego. To są rzeczy na 
tyle kluczowe, że powinien w ich sprawie być zawarty konsensus, ale często 
zostają przeoczone. Być może robią wrażenie „zbyt oczywistych” i zakłada 
się, że wszyscy je rozumieją - ale dobry tester nigdy niczego nie powinien 
zakładać!
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5. Jaki jest cel procesu planowania testu i planu 
testowania? Tester zna powody planowania - 
OK, czytelnik wkrótce je pozna - ale czy znają 
je również programiści, autorzy techniczni, 
kierownictwo? Co ważniejsze, czy zgadzają się 
na zaplanowany proces testowanoie?

6. Jaki produkt się testuje? Oczywiście, sądziy że 
to jest „Ginsumatic” v8.0, ale czy na pewno? 
Czy wersja 8.0 jest tylko niewielką zmianą w 
ramach pielęgnacji, czy zupełną zianą 
architektury systemu? Czy jest to pojedynczy 
produkt czy też skaładający się z tysięcy 
komponentów. Czy wytwarzany jest w 
przedsiębiorstwie, czy też przez inną firmę?

Aby testowanie zakończło się 
sukcesem, musi istnieć pełne 
proozumienie czym jest prokt, jego 
wielkość i zakres. Opis produktu 
na podstawie specyfikacji wyagań 
to dobry początek. Potem móżna 
sobie sprawić niespodziankę, 
pokazując opis kilku złonkom 
zespłu. Niejeden prograista 
powidzial „Co? Pisany przerze 
mnie kod tego noie zrobi!”. 

7. Jakie są cele jakościowe i niezawodnościowe? 
Ten temat z reguły powoduje najrozmaitsze 
reakcje, ale jest istotne by wszyscy zgodzili się 
na wybrane cele. Sprzedwca oczekuje, że 
produkt będzie działał jak najszybciej. 
Programista powie, że chciałby mieć najnowszą 
technologię. Obsługa powie, że nie nie chce 
znać żadnych błędów powodujących widoczną 
awarię. Nie wszyscy moga mieć rację na raz. Jak 
mierzyć „szykbo” i „fajnie”? I jak powiedzieć 
kierownikowi produktu, że system będzie ulegał 
czasem awarii? Zespół testujący będzie testował 
niezawodność i jakość produktu, tak że trzeba 
znać swój cel. Skąd inaczej wiedzieć, czy się do 
niego już doszło?
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Wynikiem procesu planowania ma być jasna, zwięzła i zaakcpetowana 
przez wszystkich definicja celów jakości i niezawodności produktu. 
Musi być tak sformułowana, żeby nie było żadnych dyskusji, czy 
rzeczywiście są osiągnięte - lub nie. Jeśli sprzedawcy życzą sobie 
szybkości, każmy im zdefiniować miarę - na przykład „milion transkacji 
na sekundę” albo „dwa razy szybciej niż konkurent XYZ wykonujący 
podobne zadanie”. Jeśli programiści życzą sobie odlotowych technologi, 
zdefiniujmy dokładnie o co chodzi i pamiętajmy, że zbędna technologia 
to błąd! Jeśli chodzi o błędy, nie da się zagwarantować, że ich nie będzie 
- wiemy już że to jest niemożliwe. Można jednak sfromułować cel 
wyimerny, na przykład że automatyczna „małpa” będzie testować 
program przez dwadzieścia cztery godziny nie powodując ani jednej 
awarii, albo że wszystkie zadania testowe będą wykonane bez ani 
jednego nowego błędu itd1. Bądźmy konkretni. Kiedy zbliża się data 
wypuszczenia produktu, nie powinno już być żadnych nieporozumień w 
sprawie kryteriów jakości i niezawodności. Powinny już byc znane 
wszystkim.

Ludzie, miejsca i rzeczy

Planując testowanie musimy zidentyfikować osoby pracujące w projekcie, 
ich funkcje i jak się z nimi skontaktować. W małym projekcie może się to 
wydawać zbędne, ale nawet mały projekt może mieć pracowników 
rozproszonych z dala jeden od drugiego. Zatrudnieni mogą się także 
zmieniać, co utrudnia kontrolę nad tym, kto jest za co odpowiedzialny. W 
duży projekcie mogą istnieć setki połączeń między osobami. Zespoły 
testowe zwykle muszą współpracować ze szczególnie dużą ilością osób, i 
dobra orientacja kto jest kto i jak się z każdym skontaktować jest 
szczególnie ważna. Plan testowania powinien więc zawierać nazwiska, 
tytuły, adresy, telefony, adresy poczty elektronicznej i zakresy 
odpowiedzialności wszystkich najważniejszych osób w projekcie2. 

Trzeba również określić, gdzie znajduje się dokumentcja (na „której półce” 
stoi plan testowania), skąd można załadować oprogramowanie, gdzie 
znajdują się narzędzia do testowania3. Należy wziąć pod uwagę aliasy 
(nazwy zastępcze) poczty elektronicznej, nazwy serwerów, adresy witryn 
WWW.

1 Jest to - brutalnie skrótowe - streszcznie możliwych kryteriów uznania testowania za zakończone. To 
obszerna tematyka, wymagająca w zasadzie osobnego rozdziału (przyp. tłumacza).

2 Po raz kolejny w tej książce trudno się oprzeć wrażenieu, że propozycje autora zmierzają w stronę 
tego, by kompetentny i zapobiegliwy kierownik testowania kompensował wszelkie braki niezbyt 
sprawnego kierownika projektu (przyp. tłumacza).

3 Czy to raczej nie wchodzi w zakres zarządzania konfiguracją (przyp. tłumacza)?
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Jeśli do przeprowadzenia testów potrzebny jest sprzęt, gdzie się znajduje i 
jak go dostać? Jeśli zewnętrzne laboratorium ma wykonać testowanie 
konfiguracji, gdzi się ono mieści i jaki ma haronogram?

Najlepiej streścić tę tematykę jako „wskaźniki do tego wszystkiego, o co 
zapytałby nowozatrudniony tester”. Może to być dobrym zadaniem dla 
początkującego testera. Zajdując odpowiedzi na swoje pytania, po prostu się 
je zapisuje. To, co się znalazło, zapewne więcej osób też chciałoby wiedzieć. 

Definicje

Niełatwo skłonić wszystkie osoby należące do zespołu projektowego do 
tego, by pogodziły się w kwestii definicji celów jakości i niezawodności. 
Niestety, te pojęcia to dopiero pierwsze z listy licznych pojęć, które projekt 
wytwarzania oprogramowania musi zdefiniować. Przypomnijmy sobie 
definicję błędu z rozdziału 1-ego, „Podstawy testowania oprograowania”:

1. Oprogramowanie nie wykonuje czegoś, co 
wedle specyfikacji powinno wykonywać.

2. Oprogramowanie robi coś, czego wedle 
specyfikacji powinno nie robić.

3. Oprogramowanie wykonuje coś, o czym 
specyfkacja w ogóle nie wspomina.

4. Oprogramowanie nie wykonuje czegoś, czego 
specyfikacja wprawdzie nie wspomina – ale 
powinna.

Czy każdy członek zespołu zna, rozumie i - co najważniejsze - zgadza się z 
tą definicją? Czy kierownik projektu zna cele zespołu testowego? Jeśli nie, 
sposób zakomunikowania tego powinien zostać opisany w planie 
testowania.

To jeden z najpoważniejszych problemów w zespołach projektowych - 
nieznajomość definicji podstawoych używanych w projekcie pojęć. 
Programiści rozumieją jakiś termin w jeden sposób, testerzy w drugi, a 
kierownik w trzeci sposób. Wyobraźmy sobie zamieszanie wynikające z 
tego, że prograiści i testerzy rozumieją inaczej pojęcie tak podstawowe, jak 
to czym jest błąd.

Słownictwo i teminologia używane przez zespół testowy powinno być 
zdefiniowane w procesie planowanoia testowania. Trzeba zidentyfikować 
ewentualne różnice i uzgodnić je, żeby wszyscy mogli się ze sobą rozuieć. 
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Oto lista kilku często spotykanych terminów i ich bardzo ogólnikowe 
definicje. Lista nie jest pełna, a definicje nie są niepodważalne. Jedne i 
drugie mogą zależeć od zakresu projektu, rodzaju modelu wytwarzania 
stosowanego przez zespół, poziomu doświadczenia i kompetencji członków 
zespołu. Podaje się je tutaj po to, aby zachęcić do zastanowienia się, jakie 
terminy powinny być w projekcie zdefiniowane i jak jest ważne, by każdy 
znał ich znaczenie.

8. Połączenie (wersja). Połączenie kodu i danych 
w całość, którą można testować. Plan testów 
powinien określać częstotliwośc połączeń 
(codziennie, raz na tydzień) i ich przewidywaną 
jakość.

9. Informacja na temat wersji1. Dokument 
dołączany do każdej nowej wersji (połączenia), 
określający co jest nowe, zmienione lub 
naprawione.

10. Wersja alfa. Wczesna wersja przeznaczona do 
częściowej dystrybucji dla nielicznych 
wybranych klientów oraz dla celów 
demonstracji. Nie ma być używana w 
rzeczywistych sytuacjach. Chcąc używać wersję 
alfa, trzeba znać dokładnie jej zawartośc i 
poziom jakości.

11. Wersja beta. Oficjalna wersja przeznczona do 
dystrybucji do potencjalnych klientów. 
Pamiętamy z rozdziału 15-ego „Testowanie beta 
i polowanie na błędy”, że należy zdefiniować 
cele robienia wersji beta oprogramowania.

12. Zamrożenie specyfikacji. Data w 
harmonograie, po której specyfikacja ma być 
kompletna i przestać się zieniać. Kto brał już 
udział w paru projektach, może podejrzewać, że 
taka data występuje tylko w baśniach, ale 
zdecydowanie należy zalecać jej ustalenie - po 
tej dacie specyfikacja wymagań może już tylko 
ulegać ograniczonym i ściśle kontrolowanym 
zianom. 

13. Zamrożenie funkcji. Data w haronogramie, po 
której programiści przestają dodawać do kodu 
nowe funkcje i koncentrują się wyłącznie na 
naprawianiu błędów.

1 W książce termin "Test release document". Inne często spotykane angielskie nazwy to "Release 
information", "Build contents" i inne - prawie każda firma ma własną nazwę (przyp. tłumacza).
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14. Komitet błędów1. Grupa złożona z kierownika 
testów, kierownika projektu oraz kierownika 
produktu2, spotykająca się raz w tygodniu3 w 
celu dokonania przeglądu raportów błędów i 
podjęcia decyzji, które z nich i jak mają byc 
naprawione. Komitet błędów jest głównym 
użytkownikiem celów jakości i niezawodnośći, 
zdefiniowanych w planie testowania.

Podział ddpowiedzialności

Istnieje wiele zewnętrznych okoliczności, wywierających decydujący wpływ 
na proces testowania. Na prace zespołu testowego wywierają też wpływ inne 
grupy: programiści, kierownictwo, autorzy tekstów techniczncyh itd. Jeśłi 
nie zaplanuje się podziału odpowiedzialności, projekt - zwłaszcza 
testowanie - może stać się komedią chaotycznego przerzucania sobie 
piłeczki nawzajem, przez co traci się kontrolę i zapoina o ważnych 
zadaniach do wykonania.

Rodaje zadań, które trzeba zdefiniować, nie zawsze są proste i oczywiste, 
typu „testerzy testują, programiści programują”. Najprostszym sposobem 
planowania i zakomunikownaia podziału zadań i odpowiedzialności jest 
tabela (zob. rysunek 16.1). 

Rodzaje zadań i czynności znajdują się w lewej kolumnie, a lista możliwych 
właścicieli - w pierwszym rzędzie na górze tabeli. Znak „x” oznacza 
właściciela zadania, a myślnik „-„ wskazuje na rolę wspóluczestnika. Pusty 
znak oznacza brak bezpośredniego związku.

Doświadczenie ułatwia podjęcie decyzji w sprawie listy ewentualnych 
zadań. Kilku starszych uczestników projektu może dokonać wstępnej 
analizy, ale każdy projekt ma nieco inną struktue, inne też niż gdzie indziej 
zależności międzygrupowe. Można zacząć od wypytywania o minione 
projekty i o to, co wtedy zostało zaponiane.

Co tesować, czego nie testować

Nie wszystko co wchodzi w skład produktu informatycznego zawsze się 
tetsuje. Oprogramowanie może zawierać komponenty wypuszczone i 
przetestowane już wcześniej. Wykorzystuje się też oprogranowanie 
dostarczone przez inne firmy. 

1 Tutaj "bug committee", inne częste nazwy to "change control board", "defect meeting", "trouble 
report board", "emergency board" (przyp. tłumacza). 

2 I często wielu innych osób (przyp. tłumacza). 

3 Albo częściej, albo też ziej - zleżnie od fazy projektu, potrzeb i od częstotliwości znajdowania błęów 
(przyp. tłumacza). 
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Opisanie wizji produktu --- X
Stworzenie listy koponentów x
Zawarcie kontraktów i 
proozumień x ---

Projektowanie produktu x --- ---
Główny plan projektu x ---    --- ---
Specyfikcja produktu x
Inspekcja specyfikacji produktu --- --- --- --- --- ---
Wewnętrzna architektura 
produktu --- x

Konstrukcja i kodowanie x
Planowanie testowania x
Inspekcja planu testowania --- x --- --- ---
Test komponentów (modułów) x
Test ogólny x
Stworzyć listę konfiguracji --- x --- ---
Testowanie konfiguracji x
Zdefiniować pomiary dotyczące 
osiągów/wydajnośći x ---

Wykonać testy kontrolne x
Testowanie zawartości --- x
Test kodu dostarczanego spoza 
projektu ---

Zautomatyzować proces 
wytwarzania nowej wersji x

Budowanie i duplikacja dysku x
Kontrola jakości x
Lista „beta” x ---
Kontrola nad programem beta x ---
Przegląd materiałów 
drukowanych --- --- --- x --- ---

Definicja wersji do demonstracji --- x
Wykonanie wersji do 
demonstracji --- x

Przetestowanie do wersji do 
demonstracji x

Komitet błędów x --- --- --- ---

Rysunek 16.1 Użycie tabeli do zaplanowania podziału odpowiedzialności
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W procesie planowania trzeba zidentyfikować każdy komponent 
oprogramowania i ustalić, czy będzie się go testowało. Jeśli nie, musi istnieć 
tego przyczyna. Byłoby klęską, gdyby fragment kodu prześlizgnął się przez 
proces wytwórczy zupełnie nieprzetestowany - z powodu nieporozumienia.

Fazy testowania

Aby zaplanować różne fazy testowania, zespół testujący musi wziąć pod 
uwagę stosowany model wytwarzania i zadecydować, jakie fazy, albo etapy 
testowania muszą byc wykonane w trakcie projektu. W modelu prób i 
błędów będzie przypuszczalnie tylko jedna faza - testować dopóki ktoś nie 
zawoła „dość”. W modelu kaskadowym i spiralnym wyodrębnia sie zwykle 
kilka faz - od badania specyfikacji produktu aż do testowania 
akceptacyjnego. Tak, planowanie testowania też jest jedną z faz testowania. 

Zidentyfikowawszy fazy testowania, zespół testowy powinien 
zakomunikować swoje rozstrzygnięcia całemu zespołowi projektowemu. 
Często dzięki temu cały zespół zaczyna lepiej rozumieć nie tylko test, ale 
cały model wytwarzania.

Dwa bardzo ważne pojęcia związane z fazami testowania to są kryteria 
wyjścia i kryteria wejścia. Zespół testerów nie może po prostu przyjść do 
pracy w poniedziałek rano, rzucic okiem na kalendarz i stwierdzić, że oto 
są w kolejnej fazie. Dla każdej fazy muszą istnieć jednoznacznie 
zdefiniowane, obiektywne kryteria, pozwalające stwierdzić, że jedna faza 
się zakończyła, a następna zaczęła.

Na przykład można zdefiniować, że etap przeglądu specyfikacji jest 
zakończony, gdy opublikowany został protokół przeglądu. Etap 
testowania beta zaczyna się, gdy test akceptacyjny dla wersji beta 
programu został zakończony bez znalezienia żadnych nowych błędów. 

Bez sprecyzowanych kryteriów wejścia i wyjścia, testowanie rozpadnie 
sie na małe, słabo ze sobą powiązane kawałki - podobnie jak w modelu 
prób i błędów.

Strategia testowania

Określenie faz testowania jest jednym z zadań w czasie formułowania 
strategii testowania. Strategia testowania opisuje, jak będzie wykonywane 
testowanie zarówno w całości jak i w każdej fazie z osobna1. Przypomnijmy 
sobie, czegośmy się dotąd nauczyli o testowaniau oprogramowania. Mając 
produkt do przetestowania, trzeba między innymi zadecydować, czy 
skoncentrować się na zastosowaniu technik czarnej czy szklanej skrzynki. 
Jeśli zastosować obie, kiedy i wobec których komponentów 
oprogramowania?

1 Często strategia testowania jest podstwą procesu testowania, jest więc wspólna dla wielu różnych 
proojektów (przyp. tłumacza).
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Może być znakomitym pomysłem, żeby część kodu przetestować ręcznie, a 
część - przy użyciu narzędzi i automatyzacji. Jeśli będą użyte narzędzia, czy 
trzeba je będzie samemu skonstruować, czy wystarczy zakupić? Jeśli kupić, 
to które? A może byłoby najefektywniej zlecić testowanie 
wyspecjalizowanej, niezależnej firmie i pozostawić w projekcie tylko 
szczątkowy zespół testerów do kontrolowania przebiegu prac i do kontaktów 
z tą firmą?

Podjęcie decyzji odnośnie strategii to złożone zadanie. Decyzję tę powinni 
podejmować najbardziej doświadczeni testerzy, ponieważ może ona 
zaważyć na powodzeniu lub niepowodzeniu całej pracy. Istotne jest ponadto, 
aby każdy w zespole projektowym rozumiał i zgadzał się z przyjętym 
rozwiązaniem.

Wymagania dotyczące zasobów

Planowanie zasobów jest procesem definiowania swoich potrzeb. Trzeba 
wziąć pod uwagę wszystko, co może być potrzebne do testowania przez cały 
okres projektu. Na przykład:

15. Personel. Ile osób, z jakim doświadczeniem, z 
jakimi specjalnościami? Czy powinni być 
zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin czy na 
krótszy okres czasu?

16. Sprzęt. Komputery, sprzęt testowy, drukarki, 
narzędzia.

17. Powierzchnia biurowa i laboratorium. Gdzie 
będą się mieścić? Jakie duże, jak urządzone?

18. Oprogramowanie. Programy do przetwarzania 
tesktu, bazy danych, specjalne narzędzia. Które 
można kupić, które trzeba zrobić samemu?

19. Firmy specjalistyczne w zakresie testowania. 
Czy będziey się do nich odwoływać? Przy 
pomocy jakich kryteriów zostanie dokonany 
wybór między nimi? Ile kosztują?

20. Różne dostawy: dyski, telefony, manuale, 
podręczniki. Co jeszcze może sie przydać pod 
koniec projektu?

Szczegółowe potrzeby zasobów zależą w znacznym stopniu od 
przedsiębiorstwa, projektu i zespołu, tak że każdy plan testowania musi 
przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb. Często pod koniec projektu 
niemożliwe okazuje się uzyskanie tego, czego nie uwzględniło się w 
budżecie od początku, tak że warto wykonać tę prace drobiazgowo.
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Zadania dla testerów

Kiedy fazy testowania, strategia i potrzeby są już określone, można tę 
informację wykorzystać - razem z danymi ze specyfikacji produktu - do 
określenia zadań dla poszczególnych testerów. Omówiony wcześniej podział 
miedzygrupowy dotyczył odpowiedzialności za zadania na wyższym 
poziomie ogólności. Określanie szczegółowych zadań dotyczy 
poszczególnych testerów. Tabela 16.1 pokazuje przykład - znacznie 
uproszczony - opisu zadań testrów.

Tabela 16-1  Definicje zadań testrów
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Tester Zadanie
Olek Formaty znaków: czcionki, rozmiary, 

kolory, style
Sara Układ: punkty, akapity, tabulator, 

zawijanie wierszy
Ludwik Konfiguracja i kompatybilność
Jola Interfejs użytkownika: użyteczność, 

wygląd, dostepność
Wanda Dokumentacja: pomoc interakcyjna
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Roman Przeciążenie i obciążenie
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Rzeczywiste opisy zadań byłyby o wiele bardziej szczegółowe, określając 
dokładnie zadania poszczególnych testerów tak, żeby na tej podstawie móc 
konstruować zadania testowe1. 

Harmonogram testów

Harmonogram testów zbiera razem wszystkie dotąd zaprezentowane 
zagadnienia i wprowadza je do harmonogramu projektu. Ta faza często 
okazuje się krytyczna dla planowania testowania, ponieważ funkcje, które 
było nietrudno zaprojektować i kodować, okazują się niekiedy bardzo 
czasochłonne w testowaniu. Przykładem może być progra, który nie 
wykonuje niemal żadnych wydruków - prócz jednej, rzadko używanej 
funkcji. Nikt mógł sobie nie zdawać sprawy z wpływu tej funckcji na 
testownaie, ale może ona oznaczać tygodnie testowania konfiguracji. 
Harmonogam testowania powienien umożliwić kierownictwu projektu 
uzupełnienie harmonogramu całego projektu. Zdarza się, że uwzględnienie 
wymagań harmonogramu testownaia może wpłynąć na zmianę specyfikacji 
projektu, np. spowodować usunięcie szczególnie czasochłonnych w 
testowaniu funkcji.

Planując testowanie trzeba koniecznie uwzględnić fakt, że testownaie jest 
bardzo nierównomiernie rozmieszczone na osi czasowej typowych 
projektów. Pewna ilość testowania pojawia się na początku projektu w 
formie przeglądów kodu i specyfikacji, konstruowania narzędzi itd., ale ilość 
zadań i ilość zaangażowanych w nie osób wzrasta z czasem, osiągając szczyt 
tuż przed zakończeniem projektu. Rysunek 16.2 pokazuje typowy diagram 
zasobów projektu testowania.

Skutkie tego spiętrzenia jest wzrastająca zależność testowania od tego, co 
dzieje się w projekcie wcześniej. Jeśli jakiś składnik produktu zostanie 
dostarczony z dwutygodniowym opóźnieniem do fazy testowania, która 
była zaplanowana na trzy tygodnie, co się wtedy stanie? Czy 
trzytygodniowe testowanie zmieści się w cudowny sposób w jeden tydzień, 
czy też cały projekt zostanie opóźniony o dwa tygodnie? Ten problem znany 
jest jako zjadanie harmonogramu. 

Miesiące

Zasoby w projekcie XXX

Testerzy

1 Jest to, powiedzmy, dość szczególna forma zarządzania projektem. Tematyka jest wprawdzie poza 
zakresem książki, ale istnieją bardziej elastyczne formy zarządzania (przyp. tłumacza). 



Strona 17 (84)

Rysunke 16.2  Ilość testerów w projekcie zwykle wzrasta w kolejnych fazach 
procesu wytwórczego.

Żeby tego uniknąć, nie należy wstawiać do harmonogramu z góry 
ustalonych dat, kiedy poszczególne zadania zacznie się i zakończy. Tabela 
16.2 jest przykładem harmonogramu, który na pewno doprowadzi do 
„znikania” czasu przeznaczonego na testowania.

Tabela 16.2  Harmonogram testowania oparty na z góry ustalonych datach
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Zadanie Data
Gotowy plan testowania 5 III 2001
Gotowe wszystkie zadania testowe 1 VI 2001
Wykonanie testów po raz pierwszy 15 VI 2001 - 1 VIII 2001
Wykonanie testów po raz drugi 15 VIII 2001 - 1 X 2001
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Wykonanie testów po raz trzeci 15 X 2001 - 15 XI 2001
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Jeśli zamiast stałych dat używać dat względnych, opartych na kryteriach 
wejścia i wyjścia zdefiniowanych dla poszczególnych faz testowych, 
wyraźniej widać wtedy, że większość zadań testowych zależy od 
wcześniejszych dostaw. Wyraźniej widzi się też ile czasu zajmują 
poszczególne zadania. Przykład takiego planu znajduje się w tabeli 16.3.

Tabela 16.3  Harmonogram testowania oparty na z datach względnych
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Zadanie Data rozpoczęcia Trwanie
Gotowy plan testowania 7 dni po zamknięciu 

specyfikacji wyagań
4 tygodnie

Gotowe wszystkie zadania 
testowe

Gotowy plan testowania 12 tygodni

Wykonanie testów po raz 
pierwszy

Gotowy połączony kod 6 tygodni

Wykonanie testów po raz drugi Wersja beta 6 tygodni
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Wykonanie testów po raz trzeci Wersja do oficjalnego 
wypuszczenia

4 tygodnie
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Oprogramowanie do tworzenia harmonogramów ułatwia zarządzanie tego 
typu zależnościami. Kierownik projektu, ponoszący główną 
odpowiedzialność za haronogram, używa przypuszczalnie takiego programu.

Zadania testowe

Wiemy już co to są zadania testowe - nauczyliśmy się tego wcześniej. W 
rozdziale 17-ym „Jak pisać zadania testowe i rejestrować ich wyniki” 
poznamy więcej szczegółów na ten temat. W procesie planowania 
testowania określona zostaje metodyka generowania i wyboru zadań 
testowych, sposoby icharchiwizacji oraz zastosowanie i pielęgnacja.

Raporty błędów

W rozdziale 18-ym „Raportowanie wyników” opisane zostaną sposoby 
opisywania i kontroli znalezionych błędów. Rozstaw możliwości jest duży - 
od głośnego wołania z pokoju do pokoju, poprzez stosowanie żółtych 
samoprzylepnych kartek, aż do posłużenia się skomplikowaną bazą danych 
na składowanie i zarządzanie raportami błędów. Cały ten proces trzeba 
zaplanowac szczegółowo, tak żeby każdy błąd był pod kontrolą od momentu 
znalezienia aż do momentu, gdy jest naprawiony i zweryfikowany - i żeby 
niegdy żadnego się nie udało zgubić!

Pomiary i statystyka

Dokonywanie pomiarów, zbieranie i analiza danych to najlepszy sposób 
kontrolowania przebiegu projektu i testowania. W szegółach opisujemy je w 
rozdziale 19-ym „Pomiar sukcesu”. Planując testowanie trzeba szczegółowo 
zdefiniować, jakie dane będzie się gromadzić, jak podejmować na ich 
podstawie decyzje, kto będzie odpowiedzialny za zbieranie danych.

Przykłady pożytecznych danych:

21. Ilość znajdowanych codzienie błędów w trakcie 
trwania projektu

22. Lista błędów do naprawienia

23. Aktualnie otwarte raporty błędów ustawione 
według ważności

24. Ilość błędów znaleziona przez każdego testera

25. Ilość błędów znalezionych w każdej funkcji albo 
części programu

Ryzyko

W trakcie planowanie często wykonuje się próbę zidentyfikowania 
możliwych problemów albo zagrożeń w projekcie - tych, które mają 
znaczenia z punktu widzenia testowania.
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Załóżmy że 10 nowych testerów, których całe doświadczenie w zakresie 
testowania sprowadza się do lektury tej książki, otrzymuje zlecenie 
przetestowania oprogramowania nowej elektrowni atomowej. Byłoby to 
duże ryzyko. Inny przykład - może nikt nie zdaje sobie sprawy, że jakieś 
nowe oprogramowanie powinno się przetestować z 1500 różnych modemów 
i harmonogram projektu nie przewiduje na to czasu - też ryzyko. 

Testerzy odpowiedzialni są za rozpoznawanie zagrożeń w trakcie 
planowania i za powiadomienie o nich kierownika testowania albo 
kierownika projektu. Rozpoznane zagrożenia zostaną wzięte pod uwagę w 
planie testowania i uwzględnione w harmonogramie. Niektóre zagrożenia 
zrealizują się, innym uda się zapobiec. Ważne, by zdać sobie z nich sprawę 
zawczasu, żeby nie pojawiały się w postaci niemiłej niespodzianki pod sam 
koniec projektu.

Podsumowanie

Skonstruowanie planu testowania - nawet dla niewielkiego projektu - to 
poważne zadanie, do którego nie można zabieać się nonszalancko. 
Oczywiście, nie jest trudno wypełnić puste rubryki w gotowym szablonie i 
po paru godzinach móc zacząć drukować nowy plan testowania, ale nie w 
tym rzecz. Planowanie testowania to zajęcie, w którym powinni 
uczestniczyć wszyscy testerzy i inne osoby z całego zespołu projektowego. 
proządne zrobienie tego może zająć tygodnie, a nawet miesiące. Jednak 
uzyskanie już na początku projektu dobrej orientacji w tym, co, dlaczego i 
jak będzie się testować powoduje, że wszystko później funkcjonuje o wiele 
sprawniej, niż gdy planowanie zrobi się na odczepne.

Początkujący tester - jaki zapewne jest wielu czytelników tej książki - 
przypuszczalnie nie otrzyma zadania skonstruowania planu testowania. 
Warto jednak być przygotowanym na to, by móc dostarczyć potrzebne dane 
kierownikowi zespołu testującego lub menedżerowi testowania. Każdy jest 
odpowiedzialny za jakiś fragment całokształtu testowania i cząstkowe 
harmonogramy, lokalne zagrożenia i indywidualne potrzeby łączą się w 
całość, zwaną głównym planem testowania.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Po co jest plan testowania?

2.Dlaczego istotny jest proces planowania, a nie sam plan?

3.Dlaczego zdefiniowanie celów jakości i niezawodności oprogramowania 
jest ważną częścią planowania testowania?

4.Co to są kryteria wejścia i kryteria wyjścia?

5.Wymień kilka typowych rodzajów zasobów potrzebnych do testowania, 
które bierze się pod uwagę podczas planowania.
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6.Prawda czy fałsz: harmonogram powinien zawierać dokładne daty, tak 
żeby nie ulegało żadnej wątpliwości, kiedy dana faza testowania ma sie 
zacząć i kiedy skończyć. 
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Rozdział 17  Jak pisać zadania testowe i rejestrować 
ich wyniki

W TYM ROZDZIALE
Cele planowania zadań testowych
Przegląd planowania zadań testowych
Organizacja i zarządzanie zadaniami testowymi

W rozdziale 16-ym „Planowanie testowania” poznaliśmy proces planowania 
i konstruowania planu testowania dla projektu. Informacje znajdujące się w 
tym planie są niezbędzne, ale na zbyt wysoki poziomie i zbyt abstrakcyjne, 
aby bezpośrednio kierować codzienną praca poszczególnych testerów.

Następny poziom w planowaniu testowania - konstruowanie zadań 
testowych - wpływa wprost na to, co wykonują testerzy. Początkujący tester 
zwykle tylko wykonuje zadania testowe skonstruowane i opisane przez 
kogoś innnego, ale wkrótce zaczyna się samemu pisać zadania testowe. W 
tym rozdziale dowiemy się, jak skutecznie wytwarzać i zarządzać zadaniami 
testowymi tak, aby swoja pracę testera wykonywać maksymalnie skutecznie.

Najważniejsze punkty w tym rozdziale:

26. Znaczenie konstruowania i zarządzania 
zadaniami testowymi

27. Co to jest specyfikacja projektu testów

28. Co to jest specyfikacja zadania testowego

29. Jak pisze się procedurę testową

30. Jak zorganizować zadania testowe

Cele planowania zadań testowych

W początkowych rozdziałach tej książki była mowa o różnych modelach 
wytwarzania oprogramowania i jak różne techniki testowe dają się 
zastosować, by w tych modelach móc realizować skuteczne testowanie. W 
modelach skokowym i prób i błędów, testerzy są na łasce i niełasce projektu, 
często muszą domyślać się, co mają testować i czy znajdowane anomalie to 
rzeczywiście błędy? Przy zastosowaniau bardziej sformalizowanych modeli 
wytwarzania testowanie staje się nieco łatwiejsze, ponieważ ma się do 
dyspozycji dokumentację, taką jak specyfikacja wymagań i specyfikcaja 
architektury. Tworzenie oprogramowania - projektowanie, architektura i 
programowanie - stają się prawdziwym procesem, a nie tylko chaotyczną 
gonitwą, żeby produkt jak najszybciej wepchnąć użytkownikowi. W takim 
środowisku testowanie staje sie o wiele bardziej skuteczne i przewidywalne.
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Dobrze zorganizowany projekt jest korzystny dla wszystkich, nie tylko dla 
testerów. Wiemy już, że programista, który natychmiast zaczyna 
produkować kod na podstawie specyfikacji wyagań, nie sporządziwszy 
wprzódy planu konstrukcji i nie poddawszy jej przeglądowi, 
przypuszczlanie narobi więcej szkody niż korzyści. Podobnie, tester 
konstruujący zadania testowe na podstawie tylko planu testowania, zapewne 
nie osiągnie zachwycających wyników. Jeśli testerzy oczekują od innych 
zdyscyplinowania, powinni sami świecić dobrym przykładem.

Satranne i metodyczne planowanie zadań testowych jest krokiem we 
właściwym kierunku. Jest ono istotne z czterech powodów:

31. Organizacja. Nawet w niewielki projekcie 
mogą istnieć tysiące zadań testowych, 
skonstruowanych przez kilku różnych testerów 
w ciągu kilku miesięcy czy nawet lat. Właściwie 
zaplanowana organizacja pozwoli innym 
korzystać z nich wygodnie i skutecznie.

32. Powtarzalność. Jak już wiemy, w trakcie 
projektu niejednokrotnie trzeba te same zadania 
testowe powtarzać więcej niż raz, szukając 
nowych błędów i sprawdzając, czy błędy 
znalezione wcześniej zpostały dobrze 
naprawione. Bez odpowiedzniego planowania, 
nie dałoby sie stwierdzić, które zadania 
rzeczywiście zostały wykonane i w jaki sposób, 
tak żeby móc je powtórzyć dokładnie tak sao. 

33. Zarządzanie. W trakcie projektu trzeba umieć 
odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Ile zadań 
testowych planowało się wykonać? Ile zostało 
wykonanych na ostatniej wersji programu? Ile 
przeszło, a ile zawiodło? Ilu zadań nie 
wykonano? I tak dalej. Nie zaplanowawszy 
odpowiedznio układu zadań testowych, nie da 
się na te pytania udzielicć sensownych 
odpowiedzi. 

34. Dowód przeprowadzenia testów. Przy 
wytwarzaniu systemów krytycznych ze względu 
na bezpieczeństwo, często trzeba móc 
udowodnić, że naprawdeę wykonało się 
wszystkie zaplanowane zadania testowe. 
Niezgodne z prawem - i niebezpieczne - jest 
wówczas wypuszczenie oporogramowania, na 
którym nie wszystkie zaplanowane testy zostały 
wykonane. Właściwie zaplanowane zadania 
testowe i rejestracja ich wyników pozwala 
udowowdnić, co się naprawdę przetestowało. 
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Nie należy mieszać planowania zadań testowych z ich identyfikacją, o 
której nauczyliśmy się w części II-iej „Podstawy testowania”. Tamte 
rozdziały uczyły nas, jak testować i jak wybierać zadania testowe, 
podobnie jak programistów uczy się programowania w danym języku. 
Planowanie zadań testowych jest kolejnym krokiem, podobnym do tego, 
kiedy prograista uczy się, jak projektować architekturę wyższego rzędu i 
jak poprawnie udokumentowac swoją pracę. 

Testowanie ad hoc
Tak zwane testowanie ad hoc polega na ty, że oprogramowanie testuje się 
bez planu - nie ma się żadnych zadań testowych ani nawet planu 
testowania, tylko tester zasiada przed komputerem i zaczyna walić w 
klawisze. Niektórzy mają do tego wrodzony talent i szybko zaczynają 
znajdować błędy. Robi to zwykle wrażenie i może być cennym 
uzupełnieniem planowanych testów - na przykład w czasie zmasowanego 
„ataku na błędy” - ale nie jest zorganizowane, nie daje sie powtórzyć, nie 
daje się nim zarządzać, a kiedy jest zakończone, nie ma żadnego dowodu, 
że rzeczywiście zostało zrobione. Tak jak tester woli unikać 
oprogramowania, które powstało metodami ad hoc, tak klienci nie chcą 
mieć do czynienia z oprogramowaniem, które w sposób ad hoc zostało 
przetestowane. 

Przegląd planowania zadań testowych

Jak więc właściwie planowanie zadań testowych mieści się w wielkim 
planie testowania? Rysunek 17.1 pokazuje zależności między różnymi 
typami planów.

Plan Testowania

Specyfikacja Projektu
Testów

Plan Testowania
Plan Testowania

Specyfikacja Zadań
Testowych

Plan Testowania
Plan Testowania

Specyfikacja Procedur
Testowych

Specyfikacja Projektu
Testów Rosnąca rola

procesu
tworzenia planu

Rosnąca rola
pisemnego planu
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Rysunek 17.1 Planowanie testowania na rożnych poziomach jest ze soba 
ściśle powiązane. Różnica polega na tym, czy najważniejszy jest sam plan, 
czy też proces jego konstruowania.

Wiemy już, że w przypadku planu testowania na poziomie projektu 
ważniejszy jest proces planowania niż sam pisany dokumnet. Następne trzy 
poziomy: specyfikacja projektu testów, specyfikacja zadań testowych i 
specyfikacja procedur testowych, opisane są w dlaszych częściach tego 
rozdziału.

Jak widać na rysunku 17.1, im niżej schodzi w hierarchii tych dokumentów, 
tym ważniejszy staje się sam napisany dokumnet, a mniej ważny proces jego 
konstruowania. Te dokumenty bowiem - zwłaszcza specyfikacja zadań 
testowych i specyfikacja procedur testowych - używane są cały czas przez 
testerów wykonujących zadania testowe. Jak się dowiemy, na najniższym 
poziomie specyfikacja staje się szczegółową instrukcją jak - krok po kroku - 
wykonać zadanie testowe, przez co szczególnej wagi nabieraja dobra 
organizacja, przejrzystość i zwięzłość materiału, a mniej ważne jest, jakimi 
sposobami udało się to osiągnąć.

Treść tego rozdziału opiera się na Standardzie Dokumentacji Testu 
Oprogramowania1 ANSI/IEEE Std 829-1983 (dostępny pod 
http://standards.ieee.org). Wiele zespołów testowych dostosowało swoją 
dokumentację testowania do niego - świadomie lub nie - ponieważ ten 
standard stanowi logiczną i zdroworozsądkową zarazem medodę planowania 
testowania. Należy zdawać sobie sprawę, że o ile nie jest się zobligowanym 
do ścisłego przestrzegania tego standardu przez oficjalną politykę swego 
przedsiębiorstwa lub gałęzi przemysłu, należy posługiwać się nim raczej 
jako zbiorem dobrych rad niż jak szczegółowym standardem. Zarówno jego 
treść jak i proponowane w nim metody są dziś równie aktualne jak w 1983, 
kiedy standard powstał. Jednak to, co niegdyś najlepiej było przedstawić w 
formie pisanego dokumentu, dziś często lepiej i skuteczniej jest zrealizować 
w postaci arkusza kalkulacyjunego albo bazy danych. Przykłady takich 
sytuacji znajdują się w dalszej części tego rozdziału.

Podsumuwując, plan testowania dla zespołu testującego powinien 
obejmować pałny zakres planu testowania wg ANSI/IEEE 829. Jeśli 
najlepsze są dla kogoś papierowe wydruki (choć trudno w to uwierzyć), 
nichże je stosuje. Jeśli ktoś jest zdania, że najlepsza będzie centralna baza 
danych, a zespół dysponuje czasem i budżetem, by ją stworzyć samemu albo 
zakupić, nic nie stoi na przeszkodzie. Ważne jest tylko, by zakończywszy 
pracę, osiągnąć cztery główne cele planowania zadań testowych: 
organizację, powtarzalność, kontrolę i dowodzenie poprawności.

Grupy  zadań testowych2

1 Standard for Software Test Documentation (przyp. tłumacza).

2 Autor dzieli - zgodnie ze standardem - opis zadań testowych na trzy poziomy: grupy zadań testowych 
(test design), zadania testowe (test cases) oraz procedury testowe (test procedures). W rzeczywistości 
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Plan testowania pisze się na bardzo ogólnym poziomie. Dzieli się w nim 
oprogramowanie na poszczególne funkcje i elementy dające się 
przetestować, ale nie wyszczególnia jak będzie się je testować. Być może 
określi się zastosowanie automatyzacji, testowania czarnej skrzynki lub 
szkalnej skrzynki, ale plan nie wchodzi w szczegóły, gdzie i jak te metody 
zastosować. Kolejny poziom szczegółowości, opisujący sposób testowania 
poszczególnych funkcji i elementów, to specyfikacja grup zadań testowych 
(projekt konstrukcji zadań testowych), której poświęcony jest ten 
podrozdział.

ANSI/IEEE 829 stwierdza, że specyfikacja grup zadań testowych „opisuje 
bardziej szczegółowo metody [opisane w planie testowania] oraz 
identyfikuje funkcje, które należy uwzględnić przy tworzeniu konstrukcji 
testów1. Ponadto określa się zadania i procedurey testowe, o ile są 
wymagane, konieczne do osiągnięcia celu testowania, oraz kryteria 
zaliczenia/niezaliczenia.”

Celem tej specyfikacji jest zorganizowanie i opisanie testowania, które musi 
być wykonane na danej funkcji. Nie zawiera ona jednak szczegółowych 
zadań testowych ani opisu poszczególnych kroków koniecznych do 
wykonania zadania testowego. Następujące elementy - zaadaptowane ze 
standardu ANSI/IEEE 829 - powinny wchodzić w skład tej specyfikacji:

35. Identyfikatory. Unikalny identyfikator daje 
możliwość referowania do specyfikacji. W 
specyfikacji powinny znajdować się referencje 
do ogólnego planu testowania i do wszelkich 
innych wykorzystanych planów i specyfikacji.

36. Funkcje do przetestowania. Opis funkcji 
oprogramowania, której dotyczy ta specyfikacja, 
na przykład „funkcja dodawania Kalkulatora”, 
„wybór i wyświetlenie wielkości czcionki w 
WordPad”, „test konfiguracji karty wideo w 
QuickTime”.

cześciej spotyka się podział dwupoziomowy: zadania testowe (co jest testowane) opisane w 
specyfikacji testowania (test specification) oraz procedury testowe - zwane też często instrukcjami 
testowymi - (jak wykonać zadanie testowe). W wielu przedsiębiorstwach nawet te dwa poziomy 
zlewają się w jeden ("co" i "jak" opisane wspólnie w jednym dokumencie). Dodatkowo komplikuje 
sprawę fakt, że dla wygody i szybkości wykonywania zadań testowych zwykle opłaca się łączyć je w 
długie ciągi, obejmujące wiele zadań testowych (np. w ramach jednej procedury wpisać, usunąć i 
dokonać ponownej próby usunięcia osoby z bazy danych - trzy różne zadania testowe). Przyp. 
tłumacza.

1 Co to jest "test" standard nie wyjaśnia - to brak konsekwencji i spójności typowy dla wielu 
międzynarodowych i branżowych standardów (przyp. tłumacza).
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W tej części wylicza się też 
funkcje, które zostaną 
przetestowane jako efekt uboczny 
podczas testowania głównej 
funkcji. Na przyklad: „choć nie 
wchodzi to w zakres niniejszego 
planu, interfejs użytkownika okna 
dialogowego otwierania plików 
zostanie przetestowany w trakcie 
testowania funkcji ładowania i 
zapisywania”. 

Wymienia się też funkcje których 
się nie przetestuje, lecz o których 
można by fałszywie sądzic że będą 
przetestowane przy okazji 
testowania głównej funkcji. Na 
przykład: „testowanie funkcji 
dodawania Kalkulatora zostanie 
wykonane automatycznie przy 
pomocy programu wysyłającego 
dane o naciśniętych klawiszach 
wprost do aplikacji, nie zostanie 
więc wykonane żadne pośrednie 
testowanie interfejsu użytkownika. 
Testowanie interfejsu użytkownika 
opisane jest w innej grupie zadań 
testowych”.

37. Metody. Ogólny opis metody zastosowanej do 
przetestowania danej funkcji. Opis metody - 
często zawarty już w planie testowania - zostaje 
tutaj pogłębiony, technika szczegółowo 
zdefiniowana, a sposób weryfikacji poprawności 
wyników określony.
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Na przykład: „Zostanie 
sporządzone narzędzie do 
sekwencyjnego ładowania i 
zapisywania przygotowanych 
wcześniej plików różnych 
rozmiarów. Ilość plików z danymi, 
ich rozmiary oraz rodzaj danych 
zostaną określone przy pomocy 
technik czarnej skrzynki i 
uzupełnione przykładami 
uzyskanymi metodą szkalnej 
skrzynki, przygotowanymi przez 
programistów. Weryfikacja 
wyników testów będzie wykonana 
poprzez proównanie (na poziomie 
pojedynczych bitów) zapisanego 
pliku z oryginałem, przy użyciu 
narzędzia do proównywania 
plików”.

38. Identyfikację zadań testowych. Lista i zwięzłe 
definicje zadań testowych użytych do 
przetestowania danej funkcji. Należy okreśłić 
użyte klasy równoważności i podać referencje 
do zadań, które je testują. Na przykład:

Sprawdzenie najwyższej możliwej 
wartości - Zadanie testowe nr 10

Sprawdzenie najniższej możliwej 
wartości - Zadanie testowe nr 11

Sprawdzenie kilku różnych potęg 
dwójki - Zadanie testowe nr 12

Nie należy w tym miejscu określać 
dokładnie stosowanych wartości. 
Dla celów inspekcji specyfikacji 
pod kątem pokrycia testowego, o 
wiele istotniejsze jest podanie klas 
równoważności niż konkretnych 
wartości użytych do ich 
przetestowania.
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39. Kryteria zaliczenia/niezaliczenia. Określa się 
dokładnie jakie są warunki pozytywnej i 
negatywnej weryfikacji testowanej funkcji. 
Niekiedy jest to proste - funkcję uznaje się za 
działającą poprawnie, jeśli wszystkie zadania 
testowe zostaną wykonane bez znalezienia 
błędu. Czasem jest niejednoznaczne - np. 
funkcję weryfikuje się negatywnie, jeśli 
niezaliczonych zostało poad 10% zadań 
testowych. Nie powinny jednak istnieć żadne 
wątpliwości co do samego sformułowania 
kryterium.

Tak, awaria systemu to błąd
Pracowałem kiedyś w projekcie, gdzie test konfiguracyjny aplikacji 
multimedialnej został przekazany wyspecjalizowanej firmie. Nie była to 
najlepsza firma, ale jedyna dostępna w tym momencie. Żeby mieć 
pewność że wszystko zostanie wykonane zgodnie z zasadami sztuki, 
przekazano testującej firmie specyfikacje grup zadań testowych, 
specyfikacje zadań testowych i procedury testowe - w ten sposób nie 
powinno było być żadnych wątpliwości, co zostało, a co nie zostało 
przetestowane.

Minęło kilka tygodni i wszystko zdawało się przebiegać gładko - zbyt 
gładko - kiedy pewnego dnia zatalefonował kierownik zespołu 
testującego. Złożył raport na temat tego, co znaleziono w ciągu tygodnia - 
nie było tego wiele -  i tuż przed odłożeniem słuchawki zapytał, czy ma 
również raportować błędy nie uwzględnione w dokumentacji. Okazało się, 
że od pierwszego dnia jego testerzy od czasu do czasu spotykali się z tymi 
dużymi, białymi komunikatami mówiącymi coś na temat „błędu ochrony 
pamięci”. Komunikaty te lekceważono, ale po jakimś czasie ekran 
komputera stawał się jaskrawoniebieski z kolejnym niezrozumiałym 
meldunkiem o błędzie, co już wymagało ponownego wystartowania 
maszyny. Ponieważ taki błąd nie był wymieniony jako kryterium 
niepowodzenia zadania testowego, kierownik zespołu nie był pewien, czy 
było to ważne i postanowił się upewnić1.

Zadania testowe

W rozdziałach od 4-ego do 7-ego opisane zostały podstway testowania 
oprogramowania - analizowanie specyfikacji, kodu źródłowego i całej 
aplikacji po to, by móc wygenerować minimalną ilość zadań testowych, 
które umożliwiają skuteczne przetestowanie tego oprogramowania. Nie 
omawiano jednak kwestii, jak najlepiej opisać i udokumentować wybrane 
zadania testowe. Kto zajmował się już testowaniem, zetknął się 
przypuszczalnie z rozmaitytmi sposobami i formatami zapisu. Ta część 
książki pozwoli zpoznać się bliżej z różnymi możliwośćiami.

1 Sarkazm autora jest trochę nie na miejscu - to, że tester czy automatyczny program testujący 
zignoruje nieprzewidziane skutki uboczne zadania testowego, jest zjawiskiem często spotykanym. 
Zapobieganiu mu służy zespół technik testowania zwany analizą dynamiczną (przyp. tłumacza).
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ANSI/IEEE 829 definiuje, że specyfikacja zadań testowych „dokumentuje 
faktyczne wartości użyte jako dane wejściowe wraz z oczekiwanymi 
wartościami danych wyjściowych. Opis zadania testowego określa także 
ograniczenia dotyczące procedury testowej wynikające z zastosowania tego 
właśnie zadania testowego”. 

Szczegóły opisu zadania testowego powinny więc wyjaśniać dokładnie, 
jakie wartości lub warunki wprowadzane są do testowanego 
oprogramowania i jakiego należy spodziewać się wyniku1. Standard 
ANSI/IEEE 829 wylicza także niektóre inne ważne pozycje, które powinny 
się w tym opisie znaleźć:

40. Identyfikatory. Jednoznaczny identyfikator, do 
którego odnośniki znajdują się zarówno w 
specyfikacji grup zadań testowych, jak i w 
specyfikacji procedur testowych.

41. Przedmiot testu. Opisana tu jest w szczegółach 
funkcja, moduł, czy inny przedmiot testu. Ten 
opis jest dokładniejszy niż w listach funkcji 
znajdujących się w specyfikacji grup zadań 
testowych. Gdy na przykłąd specyfikacja grupy 
zadań testowych określiła testowaną funkcję 
jako „dodawanie na Kalkulatorze”, to 
specyfikacja zadania testowego określi na 
przykład „test górnej granicy w procedurze 
obsługi przepełnienia”. Powinny się tutaj też 
znaleźć odnośniki do specyfikacji produktu lub 
innych specyfikacji, na podstawie której 
stworzone zostało to zadanie testowe. 

42. Specyfikacja danych wejściowych2. Określa 
się tu wszelkie dane wejściowe i inne warunki 
zapoczątkowujące wykonanie zadania 
testowego. Jeśli testuje się Kalkulator, te dane 
mogą być tak proste jak na przykład 1+1. Kiedy 
testuje się oprogramowanie centrali do telefonii 
komórkowej, ma się do czynienia z setkami i 
tysiącami warunków wejściowych. Kiedy testuje 
się aplikację do obsługi plików, danymi 
wejściowymi mogą byc np. nazwa pliku oraz 
jego zawartość.

1 Autor bez wątpienia się tu bez wszelkiej potrzeby powtarza - tłumacz prosi o wybaczenia, ale taki jest 
często styl amaerykańskich książek…

2 Autor zdaje się - przypuszczalnie dla uproszczenia - utożsamiać dane wejściowe z czynnościami 
uruchamiającymi zadanie testowe, zaś dane wyjściowe - z wynikiem zadania testowego. Tak jest 
bardzo często, ale na pewno nie zawsze: na przykład wynikiem zadania testowego może być zmiana 
stanu programu, zmiana danych w rejestrze lub bazie danych, a nawet to, że żadna dająca się 
zaobserwować zmiana nie następuje! (przyp. tłumacza). 
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43. Specyfikacja danych wyjściowych. Jest to opis 
oczekiwanyego wyniku wykonania zadania 
testowego. Czy 1+1 dało wynik równy 2? Czy 
tysiące danych wyjściowych otrzymało 
prawidłowe wartości w aplikacji obsługi 
centrali? Czy zawartość pliku została 
prawidłowo załadowana?

44. Definicja wymagań środowiska. Wymagania 
środowiska to sprzęt, oprogramowanie, 
narzędzia do testowania, warunki, personel itd. 
potrzebne do wykonannia zadania testowego.

45. Szczególne wymagania proceduralne. Tutaj 
opisuje się wszystkie odbiegające od normy 
wymagania, które muszą być spełnione, aby 
móc wykonać zadanie testowe. Testowanie 
programu WordPad pewnie niczego takiego nie 
wymaga, ale testowanie elektrowni atomowej - 
przypuszczalnie tak.

46. Zależności pomiędzy zadaniami testowymi. W 
rozdziale 1-ym „Podstawy Testowania” 
znajdował się opis błędu, który spowodował 
katastrofę lądownika NASA na Marsie. Jest to 
doskonały przykład nieudokumentowanej 
zależności między zadaniami testowymi. Jeśli 
jedno zadanie zależy od drugiego albo może 
podlegać wpływom jeszcze innego zadania 
testowego, tę informację należy tutaj umieścić.

Czy już wpadamy w panikę? Jeśli ściśle przestrzegać opisanych tu zasad 
dokumentowania zadań testowych, to trzeba by było pisać co najmniej 
stronę tekstu do każdego zadania testowego! Tysiące zadań testowych 
wymagałyby tysięcy stron specyfikacji. Projekt byłby opóźniony zanim 
jeszcze skończyłoby się ją pisać.

Oto jeszcze jeden powód, dla którego standard ANSI/IEEE 829 należy 
traktować jako wskazówkę raczej niż przestrzegać go w 100 procentach - o 
ile się nie musi. Wielel projektów rządowych i niektóre gałęzie przemysłu 
muszą dokumentować zadania testowe aż w tym stopniu, ale zwykle można 
sobie pozwolić na uproszczenia. 

Uproszczenia i skróty nie mają oznaczać, że odrzuca się lub pomija istotną 
informację, a jedynie że usiłuje się znaleźć bardziej skuteczne metody 
przekazywania tej informacji. Na przykład, nie istnieje żaden powód, żeby 
ograniczać się do specyfikowania zadań testowych w formie opiosowej. 
Rysunek 17.2 pokazuje przykład macierzy do testowania kompatybilności 
drukarki.
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Identyfikator 
zadania 
testowego

Producent 
drukarki

Model Tryb pracy Opcje



Strona 37 (84)

Czarno-biały
…

Kolorowy

…

Wysoka 
rozdzielczość

Średnia 
rozdzielczość

Niska 
rozdzielczość

Tekst

Superfoto

Automatyczny

Roboczy

Tekstowy

…
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Rysunek 17.2  Zadania testowe często można opisać przy pomocy maacierzy 
lub tabeli.

Każda linia macierzy jest zadaniem testowym mającym własny 
identyfikator. Pozostała informacja - przedmiot testu, specyfikacja danych 
wejściowych, specyfikacja danych wyjściowych, wymagania środowiska, 
specjalne wymagania i zależności - jest przypuszczalnie jednakowa dla 
wszystkich wymienionych zadań i może być opisana dla nich wspólnie 
gdzieś indziej. Dokonując przyglądu specyfikacji można najpierw 
przeczytać i skontrolować tę wspólną informację, a następnie łatwo 
przejrzeć tabelę pod kątem pokrycia testowego. 

Inne możłiwe sposoby opisywania zadań testowych to listy albo nawet 
diagramy graficzne takie jak diagram stanów programu albo diagram 
przepływu danych. Chodzi o to, by przekazać komu innemu opis zadania 
testowego i wybiera się najskuteczniejszy sposób. Warto być pomysłowym i 
twórczym, pamiętając jednak, że głównym celem jest udokumentowanie 
zadań testowych.

Procedury testowe

Udokumentowawszy grupy zadań testowych i zadania testowe, pozostaje 
jeszcze opisanie procedur, według których zadania testowe będą 
wykonywane. ANSI/IEEE 829 stwierdza, że specyfikacja procedur 
testowych „identyfikuje wszystkie kroki niezbędne do sterowania systemem 
i wykonania określonych zadań testowych w celu urzeczywistnienia grupy 
zadań testowych.”

Procedura tesotwa albo skrypt testowy definiuje kroki określające w 
szczegółach jak wykonać zadanie testowe. Oto znajdująca się w niej 
informacja:

47. Identyfikator. Unikalny identyfikator, łączący 
procedurę z odpowiednim zadaniem testowym i 
z grupą zadań testowych.

48. Cel. Cel procedury i odnośniki do zadań 
testowych, które realizuje.

49. Specjalne wymagania. Inne procedury, 
specjalne umiejętności testerów, albo specjalny 
sprzęt potrzebny do wykonania procedury.

50. Kroki procedury. Szczegółowy opis jak 
wykonywać test:

− Log. Opis w jaki sposób będzie się nagrywać i zapisywać wyniki i 
inne obserwacje.

− Przygotowanie. Wyjaśnienie jak przygotować test.

− Start. Wyjaśnia jakie kroki potrzeben są by zacząć wykonywanie 
testu.
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− Procedura. Opis kroków w trakcie wykonywania testu.

− Pomiar. Wyjaśnienie, jak uzyska się wyniki zadań - na przykład 
przy pomocy stopera albo obserwacji wizualnej.

− Zatrzymanie. Wyjaśnienie, jak czasowo zawiesić wykonywanie 
testu.

− Ponowny start. Wyjaśnienie dla testera w jaki sposób ponownioe 
podjąć wykonywanie zadania w określonym miejscu, jeśli 
przyczyną zawieszenia była awaria lub zawieszenie się całego 
systemu.

− Zakończenie. Opisuje kroki jak w kontrolowany sposób 
zakończyć test.

− Odtworzenie warunków. Wyjaśnia jak doprowadzić środowisko 
do stanu poprzedzającego wykonywanie testu.

− Nieprzewidziane wypadki. Wyjaśnia co robić, kiedy coś dzieje się 
niezgodnie z planem.

Nie wystarczy, by procedura testowa brzmiała na przykład: „Prosze 
wykonać następujące zadania testowe i napisać w raporcie co się stało…” 
Byłóby to proste i łatwe do napisania, ale nie mówiłoby testerowi nic o tym, 
jak wykonywać samo testowanie. Taka instrukcja nie byłaby powtarzalna i 
nie byłoby żadnego sposobu udowodnienia, które kroki zostały w 
rzeczywistości wykonane. Używając szczegółowej procedury wie się 
dokładnie, co i jak będzie testowane. Rysunek 17.3 pokazuje fragment 
fikcyjnego przykładu procedury testowania dla Kalkulatora Windows.

Realistyczny poziom szczegółowości

Stare powiedzenie „najlepszy jest złoty środek” stosuje się w zupełności do 
planowania zadań testowych. Pamiętajmy o czterech podstawowych celach: 
organizacji, powtarzalności, kontroli i uzyskaniu dowodów. Tester 
produkujący zadania testowe działa z grubsza w kierunku osiągnięcia tych 
celów, ale ich poziom określają wymagania branżowe, przedsięborstwa, 
projektu lub nawet zespołu. Zwykle tester nie musi dokumentować swoich 
zadań testowych na bardzo szczegółowym poziomie, ale też względnie 
rzadko ląduje się w bałaganiarskim projekcie, gdzie w ogóle niczego nie 
trzeba dokumentować. Zwykle praca testera znajduje się gdzieś między tymi 
dwiema wartościami brzegowymi.

Sztuką jest utrafić we właściwy poziom. Przypatrzmy się procedurze 
pokazanej na rysunku 17.3, która wymaga, że na PC musi być zainstalowany 
system Windows 98. Procedura wprawdzie stwierdza w części wstępnej, że 
potrzebne jest Windows 98, ale nie precyzuje jaka wersja. Co się stanie za 
rok lub dwa, kiedy pojawi się kolejna wersja Windows 98? Czy procedurę 
trzeba będzie zmienić, by uwzględnić tę zmianę? Aby uniknąć tego kłopotu, 
można pominąć numer wersji i użyć określenia „najnowsza”, ale co począć, 
gdy nowa wersja pojawi się w trakcie cyklu produkcyjnego? Czy należy 
wówczas zmienić używaną do testowania wersję w trakcie projektu?
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Identyfikator: WinCalcProc98. 1872

Cel: procedura opisuje kroki, które należy wykonać aby uruchomić 
zadania testowe funkcji Dodawanie, od numeru WinCalc98.0051 do 
WinCalc98.0185.

Specjalne wymagania: Nie jest potrzebny żaden sprzęt ani 
oprogramowanie prócz tego, które okreśłone jest w opisie samych 
zadań testowych.

Kroki procedury: 

Log: Tester posłuży się aplikacją WordPad z szablonem 
Testowanie do notowania przebiegu wykonania procedury. 
Wszystkie pola zaznaczone jako obowiązkowe muszą być 
wypełnione. System do rejestracji i śledzenia błędów Mantis 
służy do rejestracji wszelkich problemów, które zaistnieją w 
trakcie wykonywania procedury. 

Ustawienie: Tester musi zainstalować czystą kopię Windows 
98 na swojej maszynie przed wykonaniem procedury. Przed 
zainstalowaniem najnowszej wersji Windows 98 należy 
posłużyć się aplikacjami WipeDisk i Clone. Więcej wiadomości 
na temakt posługiwania się tymi narzędziami można znaleźć w 
dokumencie „Zaczynając od nowa”.

Start:
Wystartować Windows 98

Kliknąć przycisk Start
Wybrać Programy

Wybrać Akcesoria

Wybrać Kalkulator.

Procedura: Dla każdego z podanych wyżej zadań testowych, 
należy wprowadzić dane przy użyciu klawaitury (nie klawiszy 
numerycznyych widocznych na ekranie) i proównać wynik z 
oczekiwanym.

Pomiar: …

Rysunek 17.3  Przykład (fikcyjny) procedury testowej pokazuje ilość 
szczegółów, które trzeba uwzględnić.
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Inna kwestia to zalecenie procedury, aby zainstalować „czystą kopię” 
Windows 98. Co to oznacza? Procedura wymienia kilka narzędzi, WipeDisk 
i Clone, którymi należy posłużyć się w trakcie czynności poprzedzających 
test, i odsyła testera do innego dokumentu po wyjaśnienia jak się nimi 
posłużyć. Czy kroki procedury nie powinny być bardziej szczegółowe i 
wyjaśnić, gdzie dokładnie znajduje się ten dokument i te narzędzia? Kto 
kiedykolwiek instalował system operacyjny, wie również, że jest to 
skomplikowany proces i  że instalator musi odpowiedzieć na wiele pytań i 
wybrać wiele możliwych opcji. Czy ta albo inna procedura testowa powinna 
wchodzić w tego typu szczegóły? Jeśli nie, to skąd będzie można wiedzieć, 
na jakiej dokładnie konfiguracji wykonano testy. Jeśli tak, a proces instalacji 
kiedyś ulegnie zmianie, może to oznaczać konieczność poprawienia stetek 
innych procedur testowych. Co za zamieszanie!

Niestety nie istnieje jedna, poprawna odpowiedź. Bardzo szczegółowe 
specyfikacje testów redukują niejednoznaczność, powodują że zadania 
testowe są powtarzalne i pozwalają doświadczonym testerom wykonywać je 
dokładnie zgodnie z opisem. Z drugiej strony, tak dokładny opis wymaga 
czasu i wysiłku, utrudnia zmiany oraz - z przyczyny tej całej masy 
szczegółów - hamuje testowanie, powodując że wymaga ono więcej czasu.

Piszać zadania testowe najlepiej dostosować się do standardów projektu, w 
którym się pracuje. Testując nowy sprzęt medyczny, będzie się 
przypuszczalnie pisać o wiele bardziej szczegółowe procedury niż przy 
testowaniu nowych gier komputerowych. Jeśli ma się za zadanie ustalenie 
metodyki i rekomendacji sposobu opisywania grup zadań testowych, zadań 
testowych i procedur testowych dla nowego projektu, najlepiej wziąć pod 
uwagę formaty zdefiniowane przez ANSI/IEEE 829, wypróbować kilka 
przykładów i stwierdzić, co najlepiej pasuje do zespołu i do wymagań 
projektu.

Organizacja i zarządzanie zadaniami testowymi

Pisząc dokumentację trzeba brać pod uwagę, w jaki sposób informacja jest 
zorganizowana i jak będzie ją można znajdować. Oto przykłady pytań na 
które tester - albo zespół tesowy - powinien umieć odpowiedzieć:

51. Które zadania testowe będą wykonane?

52. Ile zadań planuje się wykonać? Ile czasu to 
zajmie?

53. Czy jest się w stanie wybrać grupy zadań 
testowych dostosowane do testowania wybranej 
funkcji albo części systemu?

54. Czy będzie się w stanie zanotować, które 
zadania zostały zaliczone, a które nie, podczas 
ich wykonywania?
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55. Spośród zadań które nie zostały zaliczone, ile 
nie zostało zaliczonych również podczas 
wcześniejszych prób?

56. Jaki procent zadań testowych zostało 
zaliczonych poprzednim razem?

To są przykłady ważnych pytań, które często spotyka sie w trakcie typowego 
projektu. W rozdziale 19-ym „Pomiar sukcesu” zajmiemy się zbieraniem 
danych i statystki dokładniej, ale w tej chwili uznajmy po prostu że 
potrzebny jest jakiś proces pozwalający na kontrolę zadań testowych i 
rejestrację ich wyników. Istnieją cztery opdstwaowe typy systemów:

57. W głowie. Nie powinno się tego nawet brać pod 
uwagę nawet w najprostszych projektach, chyba 
że testuje się oprogramowanie do własnego 
prywatnego użytku i nie ma sie żadnego powodu 
dokładnego śledzenia przebiegu testowania. 

58. Papier/dokumenty. W małych projektach 
możliwe jest zarządzanie zadaniami testowymi 
wyłącznie na papierze. Służyły do tego 
niejednokrotnie zupełnie dobrze tabele i listy 
kontrolne. Jest to oczywiście metoda słaba z 
punktu widzenia organizowania i poszukiwania 
danych, ale ma jedną cechę dodatnią: lista 
kontrolna na papierze zawiera zwykle sygnaturę 
albo podpis testera, co w razie potrzeby stanowi 
doskonały dowód w sądzie, że testy faktycznie 
zostały wykonane.

59. Arkusz kalkulacyjny. Popularną i bardzo 
dobrze działającą metodą organizowania zadań 
testowych jest umieszczenie ich w arkuszu 
kalkulacyjnym. Na rysunku 17.4 znajduje się 
przykład zastosowania tej metody. Dzieki temu, 
że wszystkie dane na temat zadań testowych 
zgromadzone sa w jednym miejscu, arkusz 
kalkulacyjny pozwala na skuteczną i szybka 
ocenę statusu testowania. Łatwo sie go używa, 
względnie łatwo konstruuje, a przede wszystkim 
przy jego pomocy można zupełnie dobrze 
organizować i kontrolować zadania testowe oraz 
rejestrować ich wyniki.
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Rysunak 17.4  Do organizacji i zarządzania zadaniami testowymi można 
używać arkuszy kalkulacyjnych.

60. Baza danych. Najlepsza metodą organizacji 
zadań testowych jest baza danych 
skonstruowana specjalnie pod tym kątem. Wiele 
dostępnych na rynku narzędzi jest 
skonfigurowanych waśnie pod w ten sposób. 
Korzystając z dołączeń opisanych w rozdziale 
21-ym „Kariera dla testera”, można zapoznać się 
z wieloma takimi narzędziami i z 
rekomnedacjami od innych testerów. Kto chce 
zbudować własny system, może z łątwością 
posłużyć się narzędziami takimi jak Claris 
FileMaker Pro, Microsoft Acees, i wiel innych, 
pozwalającymi niemal bez programowania - 
tylko przy użyciu myszki - w ciągu kilku godzin 
stworzyć bazę danych dopasowaną do formatu 
dokumentacji ANSI/IEEE 829. Posługując się 
wbudowanymi w bazę danych metodami 
wyszukiwania różnych kombinachji danych, jest 
się w stanie bezzwłocznie odpowiedzieć na 
prawie każde niemal możliwe pytanie dotyczące 
zadań testowych i przebiegu testowania.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że zadań testowych mogą być tysiące i bez 
sposobu kontrolowania ich można bardzo łatwo utonąć w morzu 
dokumentacji. Trzeba znaleźć metodę na to, by jednym rzutem oka móc 
uzyskać odpowiedź na pytanie: „Co będziemy testowali jutro, ile zadań 
testowych trzeba będzie wykonać?”

Podsumowanie

Pora już na to, by ponownie przypomnieć cztery podstawowe powody, dla 
których konieczne jest staranne planowanie zadań testowych: organizacja, 
powtarzalność, kontrola i dowody wykonania. Nigdy dość powtarzania tych 
zasad, bo doświadczenia poucza, że często zaniedbuje się bardzo istotna 
część pracy testera: szczegółowe dokumentowanie tego, co się zrobiło.



Strona 44 (84)

Nikt nie chciałby prowadzić samochodu, który został zaprojektowany przez 
zespół konstruktorski na odwrocie serwetki, ani mieszkać koło elektrowni 
atomowej, gdzie programy kontrolne testował zespół posługujący się 
wyłącznie metodami ad hoc. Chce się, by inżynierowie odpowiedzialni za 
jakość tych systemów posługiwali się dobrymi praktykami inżynierskimi i 
tak dokumentowali swą pracę, by dało się stwierdzić, czy to co zbudowano 
zgodne jest z pierwotnymi planami. 

Początkujący tester zwykle nie ma wpływu na to, jakie metody planowania i 
dokumentacji stosuje projekt, ale może się starać wykonywać swoją pracę 
jak najskuteczniej. Trzeba odróżniać rzeczy konieczne od zbędznych, badać 
jak można by usprawnić proces i nigdy nie iść na łatwiznę. Na tym polega 
różnica między profesjonalizmem a hakerstwem.

Ten rozdział i rozdział 16-y opisuje planowanie i dokumentację tego, co 
zamierza się przetestować. Następne dwa rozdziały zajmą się tym, jak 
dokumentować uzyskane wyniki testów i w jaki sposób powiedzieć innym, 
że znalazło się błąd.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Jakie są cztery powody, aby planować zadania testowe?

2.Co to jest test metodami ad hoc?

3.Czemu służy specyfikacja grup zadań testowych?

4.Co to jest specyfikacja zadań testowych?

5.Jakich innych metod - oprócz tradycyjnej formy pisemmnego dokumentu 
- można używać do opisu zadań testowcyh?

6.Po co jest specyfikacja procedur testowych?

7.Jak szczegółowa powinna być procedura testowa?
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Rozdział 18  Raportowanie wyników

W TYM ROZDZIALE
Co zrobić, żeby błędy były naprawiane
Izolowanie i odtwarzanie błędów
Błąd błędowi nierówny
Cykl życiowy błędu
Systemy śledzenia błędów

Patrząc na testowanie z oddalenia, dostrzec można w najszerszym zarysie 
trzy główne zadania: planowanie testów, samo testowanie oraz temat tego 
rozdziału - raportowanie wyników.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że raportowanie odkrytych 
problemów jest najłatwiejsze z tych trzech zadań. W porównaniu z ilością 
pracy konieczną do planowania i z umiejętnościami niezbędnymi, by 
skutecznie znajdować błędy, opowiedzenie innym że znalazło się błąd 
powinno przecież być prostsze i nmiej czasochłonne. W rzeczywistości, jest 
to najważniejsze - i czasami najtrudniejsze - z zdań jakie stoją przed 
testerem.

Najważniejsze punkty tego rozdziału:

61. Częmu błędy nie zawsze zostaja naprawione

62. Co można zrobić, by zwiększyć szansę 
naprawienia błędów

63. Jakimi metodami izolować i ponownie 
wywoływać znalezione błędy

64. Jak przyebiega życie błędu - od jego narodzin aż 
do śmierci

65. Jak śledzić i kontrolować błędy ręcznie lub przy 
pomocy bazy danych

Mały Kurczak ma kłopot
Mały Kurczak był pewnego razu w lesie, kiedy na głowe spadł mu żołądź. 
Tak go to przeraziło, że cały zadrżał. Trząsł się tak, że aż zgubił połowę 
piór. 
„Pomocy, pomocy! Niebo się wali! Musze pobiec powiedzieć królowi!” -  
zawołał Mały Kurczak.
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I kurczak pobiegł w wielkim strachu opowiedzieć królowi. PO drodze 
spotkał Henny Penny.
„Dokąd idziesz, Mały Kurczaku?” - spytał Henny Penny. 
„Och, pomocy! Niebo się wali!” - odpowidział Mały Kurczak.
„Skąd wiesz?” - zapytał Henny Penny.
„Widziałem to na własne oczy, słyszałem to na własne uszy, a część nieba 
spadła mi na głowę!” - odpowiedział Mały Kurczak.
„To straszne, po prostu straszne! Lepiej pośpieszmy się!” - zawołał 
Henny Penny. I obaj pobiegli jak najszybciej tylko umieli.
W tej popularnej dziecinnej bajeczce, Mały Kurczak wpada w szok, kiedy 
staje się coś nieoczekiwanego i ucieka w panice, wołając na cały świat, co 
mu się wydaje. Pomuślmy, jak Mały Kurczak zachowałby się znalazłszy 
błąd oprogramowania! Jak zareagowałby na to kierwonik projektu albo 
programista? Jest wiele interesujących podobieństw między tą historyjką a 
testowaniem oprogramowania - warto mieć ją w pamięci czytając ten 
rozdział. 

Co zrobić, żeby błędy były naprawiane

Dawno temu w rozdziale 3-im „Test oprogramowania w rzeczywistości” 
dowiedzieliśmy się, że mimo wszelkich starań podczas planowania i 
wykonywania testów, nie wszystkie znalezione błędy1 zostaną naprawione. 
Niektóre zostaną całkowicie odrzucone, inne mogą być odroczone z 
zamiarem naprawienia ich dopiero w kolejnej wersji oprogramowania. Z 
początku taka możliwośc wydawała się nieco zniechęcająca czy wręcz 
groźna. Tearz, wiedząc już o wiele więcej na temat testowania, 
przypusczalnie łatwiej nam zrozumieć, czemu w rzeczywistości nie 
wszystkie błędy są naprawiane.

Oto wymienione w rozdziale 3-im powody, dla których nie wszystkie błędy 
zostają naprawiane:

66. Brakuje czasu. W każdym porjekcie zawsze 
jest zbyt wiele funkcji, zbyt mało załogi i nie 
dośc czasu w harmonogramie. Jeśli pracuje się 
nad programem do deklaracji podatkowych, data 
składanie deklaracji się nie zmieni - program 
musi być gotowy w terminie. 

1 Tutaj przydałoby się rozróżnienie między "awarią" (dającym się zaobserwować nieprawidłowym 
działaniem programu) oraz "błędem" (przyczyną tej nieprawidłowości), by uczynić wywód 
jaśniejszym. Autor jednak konskwentnie używa tego samego słowa "bug" na określenie raz przyczyny 
błędu, a raz - jego objawów.



Strona 47 (84)

67. To nie jest naprawdę błąd. Znane jest 
powiedzonko „To nie błąd, to funkcja!” Częste 
są nieporozumienia, błędy w testownaniu lub 
zmiany specyfikacji powodujące, że pozorne 
błędy zostają zaklasyfikowane jako pożądane 
funkcje.

68. Za duże ryzyko naprawy. Niestety, tak często 
jest. Oprogramowanie jest delikatne, splątane, 
czasem jak makaron nitki. Można wtedy 
naprawiając jeden błąd „obudzić” inne, 
wcześniej ulryte błędy. Pod naciskiem wymagań 
wypuszcznia programu miomo przykrótkiego 
harmonogramu, jakiekolwiek zmiany mogą być 
zbyt ryzykowne. Lepiej może być zostawić w 
spokoju już znany błąd, niż ryzykować 
pojawienie się nowych, nieznanaych.

69. Po prostu nie warto. To może brzmi brutalnie, 
ale taka jest rzeczywistość. Błędy które 
występują niezbyt często albo w rzadko 
używanych funkcjach można pominąć. Błędy 
dla których istnieją obejścia, czyli metody jak je 
omijać, często uznaje się za niewarte naprawy. 
Rzecz sprowadza się do decyzji biznesowej w 
oparciu o przewidywane ryzyko. 

Do tej listy warto dodać jeszcze jedną pozycję, która może być dodatkwym 
powodem pojawienia się tych wcześniejszych:

70. Błędy są nieskutecznie raportowane. Tester 
nie sporządził dostatecznie silnej argumentacji, 
dlaczego dany błąd powinien zostać naprawiony. 
Skutkiem tego błąd został mylnie oceniony jako 
nie-błąd, uznano że nie jest dostatecznie ważny 
aby opóźniać produkt, zbyt ryzykowny do 
naprawy, albo po prostu nie wart wysiłku. 

Tak jak to było z Małym Kurczakiem, bieganie i krzyki, że niebo się wali 
nie jest zwykle skuteczną metodą komunikowania problemu - o ile 
oczywiście niebo nie wali się naprawdę. Większość znajdowanych błędów 
nie będzie aż tak dramatycznych. Trzeba będzie tylko zwięźle i treściwie 
powiadomić o swoim znalezisku zespół zajmujący się podejmowaniem 
decyzji w tych sprawach, tak żeby miał do dyspozycji potrzebną do decyzji 
informację. 

Ponieważ istnieje wiele różnych modeli wytwarzania oprogramowania i 
różne typy dynamiki grupowej, nie da się z góry jednoznacznie opisać, jak 
będzie przebiegać w danym zespole lub projekcie proces podejmowania 
decyzji, czy błąd ma być naprawiony, czy nie. Często decyzja należy 
wyłącznie do kierownika projektu, czasem do programisty, czasem 
podejmuje ją specjalnie dobrany zespół.
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Jadnak zawsze jedna lub kilka osób dokonuje przeglądu błędu, którego 
dotyczy złożony raport, i podejmuje decyzję co dalej. Ta decyzja jest 
podejmowana przynajmniej częściowo w oparciu o informację 
dostarczoną przez testera w raporcie błędu.

Nie trzeba być prawnikiem albo byłym przewodniczącym grupy 
dyskusyjnej, aby domyśleć się, jak należy przekonywać innych, by błąd 
został naprawiony. Wystarczy w znacznym stopniu zdrowy rozsądek i 
podstawowe umiejętności komunikacyjne. W dalszej części rozdziału 
zapoznamy się z różnymi systemami zapisywania i śledzenia raportów o 
błędach, ale na razie weźmiemy pod uwagę klika ogólnych, podstawowych 
zasad.

71. Raportować błędy jak najszybciej. Mówiliśmy 
już o tym wczesniej, ale tych powtórzeń nigdy 
nie jest zbyt wiele. Im wcześniej znajdzie się 
błąd, tym więcej czasu pozostaje w 
harmonogramie na jego naprawę. Wyobraźmy 
sobie, że zawstydzający błąd ortograficzny 
zostaje znaleziony w tekście pomocniczym na 
kilka miesięcy przed wypuszczeniem programu. 
Jest wówczas bardzo prawdopodobne, że błąd 
zostanie naprawiony. Ten sam błąd znaleziony 
kilka godzin przed dostawą, zapewne 
naprawiony nie będzie. Rysunek 18.1 ilustruje 
zależność między czasem a naprawą błędów na 
wykresie.

Początek projektu Czas Koniec projektu

Prawdopodobieństwo
naprawy

Mniejszy bład

Poważny błąd

Rysunek 18.1  Im poźniej błąd zostanie znaleziony, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo, że zostanie naprawiony, zwłaszcza jeśli chodzi o miej  
poważne błędy.
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Może sie to wydawać dziwne - błąd jest wciąż tym samym błędem 
niezależnie od tego czy znaleźć go dzisiaj, czy za trzy miesiące. W 
doskonałym świecie nie miałoby znaczenia, kiedy błąd zostaje 
znaleziony, tylko co to jest za błąd. Jednak w rzeczywistości ryzyko 
związane z naprawianiem błędu wzrasta wraz z upływem czasu i ten 
fakt ma rosnące znaczenia w trakcie podejmownaia decyzji.

72. Opisywać błędy skutecznie. Wyobraźmy sobie, 
że jest się programistą i otrzymuje od testera 
następujący raport o błędzie: „Kiedy tylko 
wstukam masę przypadkowych znaków w okno 
wlogowujące, oprogramowanie zaczyna 
wyrabiać dziwne rzeczy.” W jaki sposób można 
choćby zacząć szukać przyczyny błędu nie 
wiedząc co to za przypadkowe znaki, jak wielka 
ilość wywołuje ten efekt, i jakie dziwne rzeczy 
się zdarzały?

Skuteczny opis błędu
Dobrze napisany raport o błędzie ma nastęujące cechy:

• Jest jak najkrótszy. Opisuje wyłącznie fakty i szczegóły konieczne 
do zademonstrowania i opisu błędu. Określenie „masa przypadkowych 
znaków” nie jest jak najkrótsze. Należy podać dokładną sekwencję 
kroków, które wywołują problem. Jeśli błąd wywołują rozmaite zbiory 
czynnowści i danych wejściowych, podaje się kilka przykładów, 
zwłaszcza jeśli zawierają jakąś regularność czy inna wskazówkę, która 
możę ułatwić programiście lokalizację przyczyny błędu. Pisze się 
zwięźle i na temat.

• Jest pojedynczy. Raport błędu powinien opisywać tylko jeden błąd. 
To brzymi jak coś oczywistego, ale czasami niełatwo jest odróżnić od 
siebie kilka błędów o podobnych objawach i w pośpiechu wrzuca się 
je wszystkie do jednego worka. Kłopot, jaki zwykle wynika z 
opisywania kilku różnych błędów w jednym raporcie jest taki, że 
zwykle tylko pierwszy z tych błędów zostaje naprawiony - pozostale 
są zapomniane lub zignorowane. Poza tym niemożliwe jest śledzenie 
statusu kilku różnych błędów jeśli opisuje je wspólny raport (więcej o 
tym piszemy poniżej).
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Łatwo powiedzieć, że błędy należy meldować pojedynczo i nie łączyć 
razem w jednym raporcie, ale w rzeczywistości nie jest to zawsze takie 
łatwe. Przyjrzyjmy się następującemu raportowi: „Następujące pięć słów 
ma błędy literowe w pliku pomocy interakcyjnej…” To, oczywiście, 
trzeba podzielić na pięć osobnych raportów. Ale jak potraktować „Dialog 
wlogowania nie przyjmuje haseł ani tożsamości użytkownika 
zawierających duże litery”? Czy to jeden, czy dwa różne błędy? Z punktu 
widzenia użytkownika wygląda to jak dwa błędy, jeden dotyczący hasła i 
drugi dotyczący tożsamości użytkownika. Jednak na poziomie kodu może 
to być tylko jeden błąd, gdzie programista zapomniał uwzględnić duże 
litery.

Zalecenie: kiedy ma się wątpliwości, lepiej rozdzielić błędy na dwa różne 
raporty niż je łączyć. Tester poszukuje objawów, nie przyczyn błędu. 
Wiele błędów może mieć wspólną przyczynę, ale nie wie się tego dopóki 
błąd nie zostanie naprawiony1. Lepiej popełnić błąd stwarzając omyłkowo 
dwa raporty tam, gdzie wystarczyłby jeden, niż opóźnić albo, co gorsza, 
spowodować że błąd nie zostanie w ogóle naprawiony z powodu 
wrzucenia kilku błędów do jednego worka.      

• Jest oczywisty i ogólny. Błąd opisany nadmiernie szczegółowo, przy 
pomocy wielu zawiłych kroków niezbędnych do wywołania jakiegoś 
jednego specjalnego przypadku błędu nie skłania naprawiania go w 
tym samym stopniu co błąd opisany w kilku prostych, łatwych do 
wykonania instrukcjach pokazujących, na ile jest on ogólny i łatwo 
dostrzegalny przez użytkownika. 

1 Raczej dopóki błąd nie zostanie znaleziony, niekoniecznie "naprawiony". Po raz któryś z rzędu 
wywody byłyby o wiele jeśniejsze, gdyby stosować inne określenie na objawy błędu (np. "awaria") i na 
jego przyczyny (np. "błąd" lub "usterka"). Przyp. tłumacza.
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Raportowanie błędów znalezionych przez narzędzia do automatycznego 
testowania jest przykładem takiej sytuacji. Automatyczny program mógł 
działać przez wiele godzin zanim błąd został znaleziony. Kierownik 
projektu podejmujący decyzję dotyczącą tego, co zrobić z błędem, może 
się zawahać, czy warto naprawiać błąd, któy wymaga wielogodzinnego 
walenia w klawiaturę, zanim się ujawni. Jeśli jednak poświęcić chwilę 
analizie wyników testu, może się okazać, że nie potrzeba wcale wielu 
godzin - wystarczy kilka powszechnie stosowanych uderzeń w klawisze. 
Ten proces nazywa się izolowaniem błędu. Automayczny program po 
prostu przypadkiem trafił na tę sekwencję klawiszy. Jeśli chce się, aby 
błąd został potraktowany z uwagą, na jaką zasługuje, trzeba w raporcie 
opisać tych właśnie kilka „magicznych” uderzeń w klawisze, a nie tysiące 
wykonanych przez automatyczny program zanim dotarł on do miejsca 
pojawienia się błędu. 

• Daje się odtworzyć. Aby raport błędu został potraktowany poważnie, 
opisany błąd musi dać się odtworzyć - wykonanie określonego ciągu 
czynności spowoduje, że oprogramowanie osiągnie ten sam stan co 
porzednio i błąd pojawi się ponownie. Jedną z trudniejszych, ale 
satysfakcjonujących czynności w testowaniu są próby wyizolowania i 
odtworzenia tych pozornie losowych zachowań oprogramowania - 
niezrozumiałych zawieszeń się, przypadkowego zniszczenia danych 
przez program i tak dalej1. W dalszej części rozdziału poznamy kilka 
sposobów jak to osiągnąć. Kiedy wiadomo już, jak odtworzyć błąd 
przy pomocy jednoznacznej serii czynności, pora napisać raport 
meldujący o istnieniu tego błędu2.

73. Opisywać błędy nikogo nie oskarżając. 
Nietrudno, by między programistami i testerami 
powstały antagonizmy. Kto zapomniał, 
dlaczego, niech przeczyta ponownie rozdział 3-
ci. Programiści i cały zespół wytwarzający 
system może traktować raporty o błędach jako 
raporty o całej ich pracy, dlatego raporty błędów 
należy pisać stylem bezosobowym, 
dyplomatycznie i powstrzymując się od 
wydawania osądów. Raport błędów mówiący 
„Kod twojego sterownika drukarki jest okropny, 
po prostu nie działa. Nie wierzę, że ośmieliłeś 
się przekazać go do testowania” jest 
niestosowny. Raporty błędów powinno się pisać 
„przeciwko” błędom, a nie osobom3, i 
ograniczać się do opisu samych faktów. Nie 
należy się chwalić, nie należy się wywyższać, 
nie należy oskarżać. Liczą się takt i dyplomacja.

1 Szczególnie trudne staje się to w odniesieniu do programów czasu rzeczywistego - tam potrzebne są 
specjalne techniki szukania błędów, którcyh wystąpienie może zależeć od skomplikowanego splotu 
zmiennych czasowych (przyp. tłumacza).
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74. Śledzić dalsze losy złożonego raportu. Jest 
jedna rzecz gorsza niż nie znaleźć błędu: znaleźć 
błąd, napisać raport, a potem o nim zapomieć 
lub go zgubić1. Wiemy już że testowaniae 
oprogramowania to ciężka praca, nie pozwólmy 
więc by jej owoce - znalezione przez nas błędy - 
zostały zmarnowane. Od momentu znalezienia 
błędu na testerze spoczywa odpowiedzialność, 
by zameldować o jego istnieniu i dopatrzeć, by 
poświęcono mu konieczną uwagę. Dobry tester 
znajduje wiele błędów. Wielki tester znajduje 
wiele błędów i śledzi ich dalsze losy aż do 
momentu, gdy zostaną naprawione. Nauczymy 
się więcej na ten temat w dalszej części tego 
rozdziału. 

Te zasady - wczesne raportowanie błędów, skuteczne metody ich 
opisywania, używanie nieantagonizujących sformułowań, śledzenie 
dalszych losów raportów - są zgodne z zasadami zdrowego rozsądku. 
Stosują się do każdgo zadania wymagającego międzyludzkiej komunikacji. 
Czasami jednak w pośpiechu nietrudno o nich zapomnieć. Jednak dla 
testera, którey chce skutecznie meldować znalezione błędy i spowodować, 
by zostały naprawione, stosowanie się do tych zasad jest konieczne.

Izolowanie i odtwarzanie błędów

Nauczyliśmy się właśnie, że aby skutecznie złożyć meldunek o znalezionym 
błędzie, trzeba go opisać przekonywująco, ogólnie i w sposób pozwalający 
na jego odtworzenie. Wielokrotnie jest to nietrudne. Wyobraźmy sobie, że 
mamy proste zadanie testowe dla programu graficznego, sprawdzające czy 
daje się stosować wszystkie kolory. Jeśli za każdym razem, kiedy wybiera 
się kolor czerwony, program rysuje na zielono, jest to oczywisty, ogólny i 
odtwarzalny błąd. 

2 Autor spycha na testerów znaczną część odpowiedzialności za znalezienie przyczyny, a nie tylko 
objawów błędu. Oczywiście często nie jest to najlepsze rozwiązania, a jego ceną bywa zwykle utrata 
kontroli nad harmonogramem testów i to, że w budżet czasowy testowania wpisuje się czynności 
należące jednoznacznie do wytwarzania (przyp. tłumacza).

3 Osoba będąca pozornie "autorem" danego błędu wcale nie zawsze rzeczywiscie ponosi za niego winę: 
znacznie częsciej "winny" jest nierealistyczny harmonogram, brak odpowiedniego doświadczenia, brak 
dobrych specyfikacji i wszelki inny bałagan organizacyjny i procesowy, niż autentyczne niechlujstwo 
programisty (przyp. tłumacza). 

1 Nie pierwszy to raz autor zdaje się byc zdania, że testerzy ponoszą odpowiedzialność za braki 
organizacyjne i za to, co bezwzględnie powinno należeć do obowiązków kierownika projektu, o ile nie 
przekaże on tej odpowiedzialności innym (przyp. tłumacza). 
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Co jednak począć, kiedy taki błąd pojawia się dopiero po wykonaniu kilku 
innych zadań testowych, ale nie występuje, jeśli to samo zadanie testowe 
wykonać zaraz ponownym wystartowaniu maszyny? Co począć, kiedy 
pojawia się losowo albo tylko w czasie pełni księżyca? Trzeba będzie wtedy 
zabawić się w detektywa.

Izolowanie i odtwarzanie błędów wymaga umiejętności detektywistycznych 
i prób ograniczenia okoliczności, w których problem występuje. Dobra 
wiadomość to fakt, ze „losowe” błędy nie istnieją - jeśli odtworzyć 
dokładnie tę samą sytuację i zastosować dokładnie te same dane wejściowe, 
błąd na pewno pojawi się ponownie. Kłopot polega na tym, że odtworzenie 
dokładnie tego samego stanu i zespołu danych wejścia może być bardzo 
trudne i czasochłonne. Kiedy odpowiedź już się zna, wydaje się oczywista. 
Zanim się ją znajdzie, zadanie może wydawać się beznadziejne. 

Niektórzy testerzy zdają się mieć wrodzony talent do izolowania i 
odtwarzania błędów. Potrafią oni odkryć błąd i potem szybko 
zidentyfikować dzialania i warunki, w których występuje. Dla innych taka 
umiejętność pojawia się dopiero wraz z rosnącym doświadczniem, kiedy 
znaleźli i zameldowali wiele różnych rodzajów błędów1. Każdy, kto chce 
być dobrym testerem, musi jednak tę umiejętność opanować, tak że warto 
wykorzystać każdą okazję, by próbować swoich sił w izolowaniu i 
odtwarzaniu błędów.

Na początek kilka dobrych rad, które przydadzą się, kiedy znajdzie się błąd 
wymagający bardzo wielu kroków w celu odtworzenia lub nie dający się na 
pozór odtworzyć w ogóle. Komu się to przytrafi, niech spróbuje 
wykorzystać na początek wskazówki z poniższej listy:

75. Niczego nie brać za pewnik. Zapisywać 
wszystko co się robi - każdy krok, każdą 
przerwę - wszystko. Nietrudno omyłkowo 
opuścić lub dodać jeden krok. Pomocą może być 
kolega obserwujący, co robi się w czasie 
testowania. Można posłużyć się też programem 
do nagrywania naciśniętych klawiszy oraz 
ruchów i kliknięć myszką. Jeśli to konieczne, 
można nawet posłużyć się kamerą wideo do 
nagrania swoich czynności. Chodzi o to, by 
każdy krok stał się widoczny i by można go było 
zanalizować z innej perspektywy.

1 Generalnie, umiejętność szybkiego izolowanie przyczyn błędów wymaga dobrej znajomości 
szczegółów aplikacji i jej konstrukcji, co powoduje, że skuteczniejsi pod tym względem zawsze 
powinni byc programiści niż testerzy. Dlatego uparcie twierdzę, że izolownie błędów to zadanie raczej 
dla programisty niż dla testera! (przyp. tłumacza). 
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76. Szukajmy sytuacji zależnych od zmiennych 
czasowych. Czy błąd pojawia się tylko o 
określonej porze dnia? Być może zależy od tego, 
jak szybko wprowadza się dane lub od tego, czy 
dane zapisuje się na wolniejszą dyskietkę 
zamiast na szybszy dysk twardy. Czy sieć była 
mocno obciążona kiedy zaobserwowało się 
błąd? Warto wypróbować to samo zadanie 
testowe na szybszym i na wolniejszym sprzęcie. 
Myśleć o aspektach czasowych.

77. Błędy spowodowane takimi 
„szklanoskrzynkowymi” okolicznościami jak 
warunki brzegowe, przeciążenie systemu, 
przecieki pamięci, czy przepełnienie zasobów 
danych są zwykle trudne do wyizolowania. 
Może się zdarzyć, że wykona się zadanie 
testowe powodujące zniszczenie fragmentu 
danych, ale odkryje się to dopiero znacznie 
później, kiedy będzie się z tych danych chciało 
skorzystać. Błędy, które nie występują po 
ponownym wystartowaniu maszyny, tylko 
dopiero po jakimś czasie, zwykle zaliczają się 
do tej katoegorii. Kiedy tak się dzieje, warto 
uważnie przyjrzeć się wykonywanym wcześniej 
testom, może posłużyć się dynamicznymi 
technikami szklanej skrzynki, aby odkryć 
poprzednio przeoczone uboczne skutki 
wykonywanych zadań. 

78. Błędy zależne od stanu aplikacji pojawiają się 
tylko wtedy, kiedy oprogramowanie znajduje się 
w określonym stanie. Przykłady takich błędów 
to błędy, które występują tylko wtedy, kiedy 
program wykonywany jest po raz pierwszy albo 
przeciwnie, tylko wtedy kiedy program 
wykonywany jest kolejne razy. Może jakiś błąd 
pojawia się dopiero po wcześniejszym zapiszniu 
danych lub po uprzednim naciśnięciu jakiegoś 
klawisza. Takie błędy mogą na pozór wyglądać 
jak zależne od zmiennych czasowych, ale ważny 
jest nie czas, lecz kolejność, w jakiej wykonuje 
się zadania. 
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79. Warto uwzględnić zależności od zasobów, 
współdziałanie aplikacji z pamięcią, z siecią 
oraz wspólne korzystanie z zasobów 
sprzętowych przez różne aplikacje. Czy błąd 
występuje tylko na obciążonym systemie, który 
jednocześnie obsługuje inne programy albo 
komunikuje się z innymi systemami? Może się 
okazać, że przyczyną błędu są warunki  wyścigu 
(kilka procesów lub programów rywalizujących 
o te same zasoby), przecieki pamięci (pamięć 
wykorzystywana i zwracana przez program nie 
w całości wraca do puli pamięci pozostającej do 
dyspozycji systemu operacyjunego), albo jest to 
błąd zależny od stanu systemu, pojawijący się 
tylko w połączeniu z określonymi zasobami.

80. Nie wolno zapominać o sprzęcie. Inaczej niż 
oprogramowanie, sprzęt może psuć się wraz z 
upływem czasu i działać w nieoczekiwany 
sposób. Obluzowana karta, zapsuta kość pamięci 
albo przegrzany mikroprocesor mogą 
wywoływac awarie, które na pierwszy rzut oka 
wyglądaja jak skutki błędów oprogramowania, 
ale nimi nie są. Warto spróbować wywołać tę 
sama awarię na innym sprzęcie. To jest 
szczególnie istotne podczas wykonywania 
testowania konfiguracji i kompatybilności. 
Sprawdza się, czy ta sama awaria pojawia się 
tylko na jednym rodzaju sprzętu czy na wielu.

Jeśli mimo wszelkich wysiłków wciąż nie udaje się wyizolować 
znalezionego błędu i sporządzić zwięzłej listy kroków niezbędnych dla jego 
odtworzenia, trzeba mimo to zapisać informację o nim po to, by nie został 
zapomniany. Może się zdarzyć, że przy pomocy informacji zdobytej przez 
testera programista będzie w stanie błąd zidentyfikować. Ponieważ 
programista zna kod, więc opis symptomów, kroków zadania testowego i 
przede wszystkim tych czynności, które tester wykonal usiłując 
zidentyfkiować przyczynę awarii, mogą programiście podsunąć wskazówki, 
gdzie błąd może się ukrywać. Oczywiście programista nie będzie chciał ani 
nie powinien nawet tego robić w odniesieniu do wszystkich znajdowanych 
błędów1, ale niektóre szczególnie trudne wymagają pracy zespołowej.

Błąd błędowi nierówny

1 Dlaczegóż by nie? Cóż za fantastyczny i nienaturalny pomysł podziału pracy, by zmuszać testerów do 
wykonywania zadania, w którym programista jest zdecydowanie lepszy, kosztem tego, co testerzy mają 
robić i w czym są lepsi, to jest testowania?! (przyp. tłumacza)
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Każdy zgodzi się pewnie, że błąd niszczący dane użytkownika jest 
poważniejszy niż zwykły błąd literowy. Cóż jednak będzie wtedy, kiedy 
zniszczenie danych jest tak rzadkie, że być może żadnemu użytkownikowi 
nigdy się nie przytrafi, podczas gdy błąd lityerowy powoduje, że każdy 
użytkownik ma trudności z zainstalowaniem oprogramowania? Który błąd 
jest wtedy ważniejszy i powinien być naprawiony przede wszystkim? 
Decyzja staje się trudniejsza.

Gdyby projekt miał do dyspozycji nieskończoną ilość czasu, naprawionoby 
oba błędy, ale tak sie nigdy nie zdarza. Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, w 
każdym projekcie informatycznym trzeba wyważać jedne błędy wobec 
drugich i podejmować ryzykowne decyzje. Ryzyko zawarte jest w decyzji, 
które błędy naprawić przede wszystkim, a które można pominąć lub 
zaplanować do naprawy dopiero w późniejszej wersji programu.

Składając raporty o błędach, tester często ma możliwość podania propozycji, 
co ma z nimi zostać zrobione. Tester klasyfikuje błędy i w zwięzły sposób 
opisuje ich znaczenie i skutki. Powszechnie stopsowaną metodą jest 
przypisanie błędowi wagi oraz priorytetu. Szczegóły tego procesu są różne 
w różnych przedsiębiorstwach, ale istota rzeczy pozostaje ta sama:

81. Waga oznacza jak poważny jest błąd i jakie są 
jego skutki dla produktu i dla użytkownika.

82. Priorytet oznacza jak ważne jest naprawienie 
błędu i kiedy należy go naprawić.

Podana poniżej lista często stosowanych kryteriów klasyfikacji wagi i 
priorytetu powinna ułatwić zrozumienie różnicy między nimi. Pamiętajmy, 
to są tylko przykłady. Niektóre firmy stosuja nawet dziesięć różnych 
poziomów, inne zadowalają się trzema. Bez wzglądu na ilość poziomów, cel 
jest ten sam.

Waga
1.Katastrofa systemu, utrata danych, zniszczenie danych

2.Błąd w działaniu, nieprawidłowy wynik, utrata funkcjonalności

3.Pomniejszy problem, błąd literowy, forma interfejsu użytkownika, rzadki 
wypadek

4.Propozycja

Priorytet
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1.Natychmiastowa naprawa, uniemożliwia dalsze testowanie, bardzo 
widoczny

2.Musi być naprawiony przed wypuszczeniem produktu

3.Powinien zostać naprawiony w miarę możliwości

4.Można naprawić, ale można też wypuścić bez zmiany

Błąd polegający na rzadko występującym zniszczeniu danych można 
zaklasyfikować jako Waga 1, Priorytet 3. Błąd literowy w instrukcji 
instalacji systemu, powodujący że użytkownik zadzwoni po pomoc, można 
zaklasyfikować jako Waga 3, Priorytet 2.

Co powiedzieć o wersji programu, który „pada” natychmiast po 
wystartowaniu? Przypuszczalnie Waga 1, Priorytet 1. Pogląd, że przycisk 
należy przesunąć odrobinę na dół strony można chyba zaklasyfikować jako 
Waga 4, Priorytet 4. 

Ta informacja jest kluczowa dla osoby lub zespołu dokonującego przeglądu 
raportu błędu1 i podejmującego decyzje, jakie błędy naprawiać i w jakiej 
kolejności. Programista, któremu przypisano 25 błędów do naprawy, 
powinien przypuszczalnie zacząć od błędów mających priorytet 1, zamiast 
najpierw odwalić najłatwiejsze. Podobnie, dwóch kierowników projektów - 
jednego zajmującego się grą komputerową, a drugiego - oprogramowaniem 
monitora pracy serca - mogliby otrzymać podobną informację i na jej 
podstawie podjąć diametralnie odmienne decyzje. Jeden z nich zapewne 
postawi na to, by aplikacja wyglądała jak najlepiej i działała jak najszybciej, 
zaś drugi przypuszczalnie wybierze w pierwszym rzędzie niezawodność. 
Informacja o wadze i priorytecie błędów jest podstawą do decyzji. Kawałek 
dalej w tym rozdziale zobaczymy, jak pola do wprowadzanie tej informacji 
używane są w rzeczywistym systemie do rejestracji i śledzenie błędów. 

Priorytety błędów mogą się zmieniać w trakcie trwania projektu. Błąd z 
początku zarejestrowany jako Priorytet 2 może zmienic się na Priorytet 4 
kiedy czas ucieka i data wypuszczenia pierwszej wersji wisi nad głową. 
Tester który znalazł błąd powinien nieustannie kontrolować status danego 
błędu by upewnić się czy jest to nadal zgodne z jego zdaniem i móc 
dostarczać nowych danych na poparcie tego, by został naprawiony2.

Cykl życiowy błędu

1 I zwykle taki zespół o wiele bardziej od pojednycznego testera powołany jest do nadawania raportom 
wagi i priorytetu - w takim zespola powinny znajdować się osoby z marketingu, osoby zajmujące się 
konstruowaiem wymagań itp (przyp. tłumacza). 

2 A kontrolą polityki personalnej firmy oraz planowanej emisji nowych akcji nie powinien tester 
czasem też się zająć? W końcu i do tego są wyznaczone osoby, które mogą - jak w tym przykładzie 
kierwonictwo projektu gdzie bez nieustannej kontroli i interwencji testerów system do śledzenie 
raportów błędów nie działa - popeniać błędy… (sarkastyczny przypisek tłumacza).
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W entomologii (badającej prawdziwe, żywe owady) określenie cykl życiowy 
odnosi się do to różnych etapów życia owada. Z lekcji biologii ze szkoły 
średniej przypominamy sobie, że stadia większości owadów to jajko, larwa, 
poczwarka i dorosły owad. Dlatego wydaje się na miejscu, wziąwszy pod 
uwagę że błędy oprogramowania nazywamy także „pluskwami”, że 
podobny system stadiów życiowych zastosuje się, by wyróżnić 
poszczególne fazy życia błędów. Fazy życiowe komputerowej „pluskwy” 
nie są dokładnie takie same jak prawdziwego owada, ale koncepcja jest 
analogiczna. Rysunek 18.2 pokazuje przykład najprostszego i optymalnego 
cyklu życiowego błędu oprogramowania. 

Otwarty

Rozwiązany

Zamknięty

Tester znajduje i rejestruje błąd

Błąd przydzielony programiście

Programista naprawia błąd

Błąd przydzielony testerowi

Tester potwierdza że błąd
został naprawiony

Tester zamyka błąd

Błąd znaleziony

Rysunek 18.2  Diagram stanów pokazuje, że komputerowa „pluskwa” ma 
cykl życiowy podobny do prawdziwego owada.

Na tym przykładzie widać, że kiedy błąd zostaje po raz pierwszy znaleziony 
przez testera, zostaje zarejestrowany i przypisany programiście do naprawy. 
Ten stan nazywa się stanem otwartym. Kiedy programista poprawi już kod, 
przypisuje go na powrót testerowi i błąd wchodzi w stan rozwiązany. Tester 
przeprowadza wtedy test regresywny aby potwierdzić, że błąd rzeczywiście 
został naprawiony i - jeśli tak jest - zamyka błąd. Błąd wchodzi wtedy w 
swą ostatnią fazę, w stan zamknięty.

Często cykl życiowy błędu nie jest bardziej skomplikowany: błąd zostaje 
otwarty, rozwiązany i zamknięty1. W pewnych sytaucjach jednak cykl 
życiowy nieco się komplikuje, jak widać na rysunku 18.3.

1 Zręczniej byłoby mówić o różnych stanach raportu o błędzie, nie o stanach błędu, ale taką nietypową 
terminologię stosuje autor (przyp. tłumacza).
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W tym wypadku cykl zaczyna się tak samo jak poprzednio od tego, że tester 
otwiera błąd i przypisuje go programiście, ale programista nie naprawia 
błędu. Zdaniem programisty błąd nie jest dostatecznie istotny by 
umotywować naprawę, więc programista odwołuje się do kierownika 
projektu. Kierownik projektu zgadza się ze zdaniem programisty i 
umieszcza błąd w stanie „rozwiązany, nie będzie naprawiony”. Tester nie 
zgadza się z tą decyzją, znajduje bardziej ogólny i jednoznaczny przykład 
błędu, otwiera go ponownie i przypisuje kierownikowi porjektu. Kierownik 
projektu w oparciu o nową informację przyznaje rację testerowi i ponownie 
przypisuje błąd programiście do naprawienia. Programista naprawia błąd i 
rozwiązując go, przypisuje go testerowi, który potwierdza zniknięcie 
symptomów i zamyka raport błedu.

Otwarty

Otwarty

Rozwiązany (nie
naprawiony)

Tester znajduje i rejestruje błąd

Błąd przydzielony programiście

Programista ocenia błąd jako
zbyt drobny by go naprawiać

Błąd przydzielony kierownikowi
projektu

Kierownik projektu ocenia
błąd jako nie wymagający
naprawy

Błąd przypisany testerowi

Błąd znaleziony

Otwarty

Tester znajduje ogólniejszy
przypadek awarii

Błąd przypisany kierownikowi
projektu

Otwarty

Kierownik projektu akceptuje
konieczność naprawy

Błąd przypisany programiście

Rozwiązany
(naprawiony)

Zamknięty (jako
naprawiony)

Programista naprawia błąd

Błąd przypisany testerowi

Tester potwierdza, że błąd
jest naprawiony

Tester zamyka błąd

Rysunek 18.3  Cykl życiowy błędu staje się niekiedy bardzo skomplikowany,  
jeśli proces naprawiania błędu nie przebiega tak gładko jak się oczekiwało.
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Widzimy, że błąd może podlegać wielu zmianom i powracać do poprzednich 
stanów w czasie swego życia, czasem skacząc do punktu startowego i 
zaczynając cykl życiowy od początku. Rysunek 18.4 dodaje do prostego 
modelu z rysunku 18.2 możliwe decyzje, zatwierdzenia i powroty, które 
zdarzają się w większości projektów. Oczywiście, każde przedsiębiorstwo i 
projekt może mieć własny system, ale ten rysunek jest na tyle ogólny że 
powinien z grubsza pasować do większości ze spotykanych cykli życiowych 
błędów.

Ten ogólny cykl życiowy ma dwa dodatkowe stany i kilka dodatkowych linii 
łączących. Stan przeglądu ma miejsce wtedy, gdy kierownik projektu lub 
komitet, czasem nazywany Komisją Kontroli Zmian (Change Control 
Board, CCB), podejmuje decyzję czy błąd należy naprawić. W niektórcyh 
projektach wszystkie błędy przechodzą przez tę komisję zanim przypisane 
zostają programiście do naprawy. W innych projektach zdarza się to tylko 
pod koniec projektu albo wcale. Zwróćmy uwagę, że od stanu przeglądu jest 
strzałka prowadząca bezpośrednio do stanu zamkniętego. Korzysta się z 
niej, kiedy przegląd decyduje, że błędu nie trzeba naprawiać - jest zbyt 
drobny, nie jest w rzeczywistości błędem, albo wynika z błędu testowania. 
Dodany został stan odroczony. Przegląd może zadecydować, że błąd należy 
naprawić kiedyś w przyszłości, ale nie w obecnej wersji programu.

Otwarty

Rozwiązany

Zamknięty

Błąd znaleziony

Odroczony

Przegląd

Rysunek 18.4  Ten ogólny diagram stanów cyklu życiowego błędu pasuje do 
większości zdarzających się naprawdę sytuacji.
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Dodatkowe połączenie od stanu rozwiązanego do otwartego dotyczy 
sytuacji, kiedy tester odkrywa, że błąd nie został naprawiony. Błąd otwiera 
się ponownie i cykl życiowy zaczyna się od początku. Dwie przerywane 
linie od stanu zamkniętego i odroczonego z powrotem do stanu otwartego 
wykorzystywane są rzadko, ale są na tyle ważne, że trzeba o nich 
wspomnieć. Ponieważ tester nigdy nie rezygnuje, może się zdarzyć, że błąd 
na pozór naprawiony, przetestowany i zamknięty pojawia się ponownie. 
Takie błędy nazywa się niekiedy regresjami. Zdarza się też, że błąd 
oproczony okazuje się potem na tyle poważny, że wymaga jednak 
natychmiastowej naprawy. Jeśli któraś z tych sytuacji ma miejsce, błąd 
zostaje ponownie otwarty i cały proces zaczyna się od początku.

Większość zespołów projektowych stosuje reguły dotyczące tego, kto ma 
prawo zmienić stan błędu lub przypisać błąd komuś innemu. Na przykład, 
być może tylko kierownik projektu ma prawo podjąć decyzję o odroczeniu 
błędu, lub tylko tester ma prawo zamknąć błąd. Ważne jest, żeby raz 
zanotowawszy istnienie błędu, śledzić jego drogę przez cykl życiowy, nie 
zgubić go i dostarczać informacji koniecznej do tego, by błąd został 
naprawiony i zamknięty.

Systemy śledzenia błędów

W tej chwili powionno już być jasne, że proces raportowania błędów jest 
skomplikowanym stworem, wymagającym dużo informacji, sporo 
szczegółów i wiele dyscypliny, aby działać. Wszystko czegośmy się w tym 
rozdziale nauczyli brzmi dobrze, ale aby móc zastosować to w praktyce 
potrzebny jest system, który umożliwia rejestrowanie znalezionych błędów i 
śledzenie ich przez cały cykl życiowy. Takie są włąśnie zadania systemu 
śledzenia błędów.

Pozostała część rozdziału poświęcona jest opisowi podstaw takiego systemu. 
Podane będą przykłady systemów opartych na papierowych notatkach i 
systemów opartych o bazę danych. System, który będzie się stosować w 
rzeczywistości zależy oczywiście od przedsiębiorstwa lub od projektu, ale z 
drugiej strony, podstawowe zasady są dość podobne i spójne w całym 
przemyśle oprogramowania, tak więc ten opis powinien pozwolić poradzić 
sobie z każdym systemem, kórego przyjdzie nam używać.

Standard: raport incydentu
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Nasz dobry przyjaciel, Standard Dokumentacji dla Testu Oprogramowania 
ANSI/IEEE 829 (można go znaleźć na standards.iee.org), definiuje 
dokument zwany Raportem Incydentu Testowego (Test Incident Report), 
którego zadaniem jest „udokumentować każde zdarzenie, które zachodzi w 
trakcie testowania i wymaga dalszego badania”. Mówiąc krótko, 
zarejestrować błąd1. 

Przegląd standardu jest dobrym sposobem, by zebrać wszystko czegośmy się 
dotąd nauczyli o procesie raportowania i śledzenia błędów. Poniższa lista 
zawiera - nieco zmodyfikowany pod względem terminologii - zakres tego 
stadardu.

83. Identyfikator. Określa unikalny numer czy 
nazwę błędu, której używa się do poszukiwania 
błędu lub w odnośnikach do niego.

84. Streszczenie. Krótkie streszczenie istoty błędu. 
Zawiera też referencje do wersji testowanego 
oprogramowania, stosowanej procedury 
testowej, numeru zadania testowego i 
specyfikacji testu. 

85. Opis wydarzenia. Jest to szczegółowy opis 
błędu, zawierający następującą informację:

− Data i godzina

− Imię i nazwisko testera

− Użyta konfiguracja oprogramowania i sprzętu

− Dane wejściowe

− Kroki procedury testowej

− Oczekiwane wyniki

− Uzyskane wyniki

− Usiłowania odtworzenia błędu wraz z opisem, co wypróbowano

− Inne informacje i obserwacje, które mogą ułatwić programiście 
lokalizację błędu.

86. Skutki. Waga, priorytet oraz oszacowanie 
skutków błędu dla planu testowania, 
specyfikacji, procedur i zadań testowych.

1 Ściślej, zarejestować podejrzenie istnienia błędu. W najlepszym razie ma się do czynienia z oczywistą 
awarią, której dokładną przyczynę ujawni jednak dopiero dalsze poszukiwanie błędu. Często jednak 
raport dotyczy jakiegoś "podejrzanego" wydarzenia, gdzie analizy wymaga, czy była to w ogóle 
awaria, czy np. kłopoty ze środowiskiem testowym albo omyłka testera!
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Ręczne raportowanie i śledzenie błędów

Standard 829 nie definiuje formatu raportu błędu, ale podaje przykład 
prostego dokumentu. Rysunek 18.5 pokazuje, jak taki papierowy raport 
błędu może wyglądać.
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Nazwa projektu Raport Błędu Błąd nr:
Oprogramowanie: Produkt: Wersja:

Tester: Data: Przypisany komu:

Waga: 1 2 3 4 Priorytet: 1 2 3 4 Odtwarzalność: TAK 
NIE

Tytuł:
Opis:
Decyzja: NAPRAWIONY - DUPLIKAT - NIEODTWARZALNY - NIE DA 
SIĘ NAPRAWIĆ - ODROCZONY - NIE NAPRAWIAĆ
Data rozwiązania: Rozwiązany przez: Wersja:

Komentarz na temat rozwiązania:
Ponownie 
przetestowany przez:

Przetestowana wersja: Data testu:

Komentarz na temat testu:

Podpisy:
Autor: Tester:
Programista: Kierownik projektu:
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Marketing: Obsługa produktu:

Rysunek 18.5  Przykładowy formularz raportu błędu pokazujący, jak 
wszystkie potrzebne dane można zmieścić na pojedynczej stronie.

Zwróćmy uwagę, że ten jednostronicowy formularz ma mijesce na wszelką 
informację potrzebną, by zidentyfikować i opisać błąd. Zawiera też pola, 
które wykorzystuje się, by móc śledzic błąd w trakcie jego całego cyklu 
życiowego. Kiedy formularz zostanie wypełniony przez testera, można go 
przypisać programiście do naprawy. Programista ma do dyspozycji pola, 
gdzie może wprowadzać dane na temat naprawy, w tym propozycje decyzji 
dotyczących błędu. Sa też pola, gdzie tester - po naprawieniu błędu - 
wprowadza informację na temat wyników ponowengo testu i może zamknąć 
błąd. Na dole formularza znajduje się miejsce na podpisy - wiele 
przedsiębiorstw stosuje zasadę, że podpisem poświadcza się akceptację tego, 
jak błąd został rozwiązany1.

W bardzo małych projektach papierowe formularze mogą być zupełnie 
wystarczające. Jeszcze we wczesnych latach 90-ych zdarzały się wielkie, 
krytyczne dla firmy projekty z tysiącami zarejestrowanych błędów, które 
stosowały papierowe formularze w celu raportowania i śledzenia błędów. 
Resztki tych metod trwają miejscami pewnie do dziś.

Kłopot z papierowymi formularzami jest taki, że są one… papierowe, a 
każdy kto kiedykolwiek usiłował coś znaleźć w jakimkolwiek systemie 
opartym na papierowej dokumentacji wie dobrze, jakie to bywa 
nieskuteczne. Wyobraźmy sobie tylko zawiłości możliwych cykli żcyiowych 
raportu błędu (przykład mieliśmy na rysunku 18.3), a zwątpimy, czy 
papierowy system jest w stanie za nimi nadążyć. Co będzie, jeśli ktoś 
zapragnie poznać status raportu numer 6329 albo zechce się dowiedzieć, jak 
wiele jest jeszcze otwartych raportów o priorytecie 1? Dzięki Bogu za 
arkusze kalkulacyjne i bazy danych.

Automatyczne raportowanie i śledzenie błędów

Tak samo jak z opisami zadań i procedur testowych, którymi zajmowaliśmy 
sie w rozdziale 17, nie ma powodu, by nie ówspółcześnić standardu 
ANSI/IEEE 829 i nie zaadaptować go do pracy w nowoczesnych systemach. 
W końcu informacja potrzebna do śledzenia błędów, taka jak dane na 
formularzu z rysunku 18.5, to tylko tekst i liczby - idealne zastosowaneie dla 
bazy danych. Rysunek 18.6 pokazuje taki automatyczny system do 
reportowania i śledzenia błędów, jaki można często dziś spotkać w pracy 
testera. 

1 Bardzo anglosaskie podejście - "podchody" mające na celu skłonić np. kierownika testów, żeby 
wreszcie podpisał raport marnie naprawionego błędu i w ten sposób umożliwił wypuszczenie programu 
bywają tam przedmiotem wielu anekdot. Taki formalizm ma swoje zalety, ma też liczne wady (przyp. 
tłumacza).
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Rysunek 18.6 pokazuje najwyższy poziom bazy danych zawierającej 3263 
błędy. Poszczgólne błędy, ich identyfikatory, tytuły, status, priorytet, waga i 
podjęte decyzje pokazuje lista w górnej części ekranu. Dalsza informacja na 
temat wybranego błędu widoczna jest w dolnej części ekranu. Od razu widzi 
się, kto otworzył dany błąd, kto go rozwiązał i kto go zamknął. Można też 
przewijać wszystkie szczególy wprowadzone do raportu w ciągu cyklu 
życiowego błędu.

Zwróćmy uwagę na pasek z przyciskami na górze ekranu, przy pomocy 
których można stworzyć (otworzyć) nowy raport, jak również edytować, 
rozwiązać, zamknąć lub reaktywować (ponownie otworzyć) już istniejący 
raport. Na kolejnych stronach zobaczymy, jakie okna pojawiają się po 
wybraniu poszczególnych opcji.

Lisiting błędów

Skrócona informacja
na temat cyklu
życiowego wybranego
błędu

Szczegółowe dane na
temat błędu

Rysunek 18.6  Okno główne typowej aplikacji bazodanowej do 
raportowania błędów zawiera próbkę możliwości oferowanych przez taki  
system (ilustracje przedstawiają bazę danych Mantis, za zgodą Dave Ball’a  
i HBS International, Inc.).

Rysunek 18.7 przedstawia okno dialogowe Nowy Błąd, do którego 
wprowadza się dane na temat nowego błędu do zarejestrowania w systemie. 
Ogólny opis błędu zawiera tytuł, wagę, priorytet, dane na temat wersji 
oprogramowania itd. Jako komentarz wprowadza się opis tego, w jaki 
sposób doszło do wykrycia błędu. Ta aplikacja zawiera już gotowe 
nagłówki, służące jako pomoc do wypełnienia potrzebnej informacji. 
Wprowadzając opis nowgo błędu, trzeba tylko wypełnić wszystko po kolei - 
cel testu, przygotowanie zadania, kroki potrzebne do wywołania błędu, 
oczekiwane wyniki, otrzymane wyniki, konfigurację sprzętu i 
oprogramowania, której sie używało kiedy wystąpił błąd. 
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Szczegółowy opis
danych wejściowych i
kroków procedurey
testowej

Rysunek 18.7 Nowy błąd zaczyna swój cykl życiowy w oknie dialogowym 
Nowy Błąd.

Kiedy błąd został już wprowadzony, a właściwie kiedykolwiek w trakcie 
jego cyklu życiowego, może okazać sie potrzebna nowa informacja 
uzupełniająca opis, zmiany priorytetu lub wagi, i wszelkie inne drobne 
zmiany danych dotyczących błędu. Rysunak 18.8 przedstawia okno, które t 
umożliwia. 

Zwróćmy uwagę, że to okno dialogowe zawiera dodatkowe pola prócz pól 
dostępnych już przy wprowadzaniu nowgo błędu. W trakcie edycji opisu 
błędu można na przykład wprowadzić odnośnik do innego błędu, jeśli 
wydają się podobne lub w inny sposób spokrewnione. Programista może 
dodać informację na temat tego, na jakim etapie znajduje się praca nad 
naprawą błędu i ile czasu jeszcze na to potrzeba. Jest tam nawet pole 
umożliwiające „zwieszenie” błędu, jakby zamrożenie błędu na obecnym 
etapie jego cyklu życiowego. 

Ważną funkcja pokazaną na rysunku 18.8 jest pole Komentarze. Za każdym 
razem kiedy modyfikuje się opis błędu, kiedy się go otwiera, zmienia, 
rozwiązuje i zamyka, infomracja ta zostaje zarejestrowana w polu 
Komnetarze. Na pierwszy rzut oka widać, jakie fazy błąd przeszedł już w 
swoim cyklu życiowym.

Informacja do
śledzenia zmian cyklu
życiowego

Informacja do
śledzenia zmian cyklu
życiowego

Dodatkowe pola
dostępne przay
modyfikacji

Rysunek 18.8 Okno Edycja pozwala dodawać nowe informacje do 
istniejącego raportu błędu .
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Rysunek 18.9 pokazuje okno stosowane wóczas gdy ktoś, zwykle 
programista lub kierownik projektu, rozwiązuje bład. Rozwijana lista 
zawiera różne możliwe rozwiązania, począwszy od Naprawiony, poprzez 
Nie daje się naprawić aż do Duplikat. Jeśli błąd został naprawiony, 
wprowadza się numer wersji programu zawierającej potrzebne zmiany, a 
informację na temat tego, co i jak zostało zmienione, wprowadza się do pola 
przeznaczonego na komentarze. Błąd zostaje następnie przypisany testerowi 
do ponownego przetestowania i zamknięcia. 

Wiele baz danych dla raportów błędów zawiera nie tylko komnetarz 
dotyczący zmian, ale pełne szczegóły przeprowadzonych zmian: linię kodu, 
nazwę modułu, a nawet rodzaj błędu, jako że może to być istotną informacją 
dla testera stosującego metody szkalnej skrzynki.

Kiedy błąd został rozwiązany, zwykle przypisuje się go ponownie testerowi, 
aby go zamknął. Rysunek 18.10 pokazuje okno dialogowe Zamykanie. 
Ponieważ w bazie danych zapisano wszelkie zmiany w raporcie od momentu 
jego otwarcia, widzi się wszystkie decyzje podjęte po drodze i dokładny opis 
sposobu naprawienia błędu. Może się zdarzyć, że błąd został naprawiony 
inaczej niż tester się spodziewał, może inny, podobny błąd został znaleziony 
przez innego testera, albo programista dodał komentarz, że dany sposób 
naprawy jest ryzykowny. Wszelka informacja może przydać się testerowi, 
gdy będzie testował ponownie, aby się upewnić, czy rzeczywiście błąd 
został naprawiony. Jeśli błąd nie został naprawiony, po prosu otwiera się go 
ponownie i cykl życiowy zaczyna się od początku.

Rysunek 18.9  Okno dialogowe Rozwiązanie używane jest zwykle przez 
programistę, zapisującego dane na temat sposobu naprawienia blędu.

Rysunek 18.10  Raport błędu gotowy do zamknięcia zawiera do wglądu całą 
swoją historię. 

Kiedy raz się zacznie stosować bazę danych do śledzenia błędów, człowiek 
dziwi się, jak można to było kiedykolwiek robić na papierze. Baza danych 
do śledzenia raportów o błędach staje się głównym ośrodkiem, używanym 
nie tylko przez testerów, do komunikowania statusu projektu, przypisywania 
uczestnikom projektu zadań do wykonania i - co najważniejsze - upewnienia 
się, że  żadne błędy nie zostaną zapomniane czy pominięte. Jest to stosowne 
zamknięcie tego wszystkiego, czego nauczyliśmy się w tym rozdziale na 
temat raportowania znalezionych błędów.

Podsumowanie

Rozdział zaczął się od dziecinej historyjki o Kurczaku, który przestraszył się 
ogromnie, gdy żołądź spadł mu na głowę. Kurczak pomyślał, że znalazł 
poważny problem - błąd wagi 1, priorytetu 1 - i natychmiast zaczął biegać i 
krzyczeć, że wali się cały świat.



Strona 69 (84)

Testerowi tez może się coś takiego łatwo przydarzyć, gdy znajdzie w 
programie coś, co nie działa tak jak powinno. Nauczyliśmy się w tym 
rozdziale, że powinien istnieć formalny proces, wedle którego należy 
pracować aby porządnie wyizolować, zaklasyfikować, zarejestrować i 
śledzić dlasze losy znalezionych błędów tak, by mieć pewność, że zostaną w 
końcu rozwiązane i - miejmy nadzieję - naprawione.

Mały Kurczak nigdy nie czytał rozdziału 18-ego, więc nie przyszło mu do 
głowy nic innego niż opowiadać wszystkim spotkanym, co mu się zdarzyło. 
Oczywiście, to nie był dobry pomysł. Świat się nie walił. Gdyby Kurczak 
choć na chwilę zatrzymał się i spróbował wyizolować i odtworzyć problem, 
okazałoby się szybko, że to w ogóle nie był żadnen problem - że spadanie 
żołędzi z drzewa było zgodne z zamiarem konstruktora. Tymczasem panika i 
naiwność w końcu zgubiły Kurczaka. Dla tych, co nie znają tej historii: 
Kurczak i jego przyjaciele w końcu spotkali głodnego lisa, który zaprosił ich 
do swej nory, aby posłuchać całej historii.

Wypływa z tego taki morał, że dobry tester musi nie tylko umieć 
zaplanować swoje testy i znajdować błędy, ale także umieć metodycznie i 
systematycznie raportować ich istnienie. Przesadny, źle opisany albo wręcz 
nieprawdziwy błąd nie jest w ogóle błędem - i na pewno nie zostanie 
naprawiony.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Podaj kilka powodów, dla których błąd może nie zostać naprawiony.

2.Jakie są podstawowe zasady pisania raportów o błędach tak, aby 
zmaksymalizować szansę, że zostaną naprawione?

3.Podaj kilka technik izolowania i odtwarzania błędu.

4.Wyobraźmy sobie, że testując Kalkulator Windows otrzymujemy 
następujące wyniki: 1+1=2, 2+2=5, 3+3=6, 4+4+9, 5+5=10 i 6+6=13. 
Napisz stosowny tytuł raportu i opis błędu.

5.Jaką wagę i priorytet nadałbyś błędowi literowemu w nazwie firmy na 
pierwszym ekranie aplikacji?

6.Jakie są trzy podstawowe fazy cyklu życiowego błędu i dwa często 
stosowane stany dodatkowe?

7.Podaj kilka powodów, dla których system śledzenia błędów z użyciem 
bazy danych jest znacznie bardziej użyteczny niż system oparty na 
papierowych raportach.
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Rozdział 19  Pomiar sukcesu

W TYM ROZDZIALE
Wykorzystanie danych ze statystyki raportów błędów
Pomiary stosowane w testowaniu
Typowe pomiary stosowane w projekcie

W rozdziale 18-ym poznaliśmy podstawowe zasady rejestracji i śledzenia 
błędów oraz jak posłużyć się specjalną bazę danych w celu gromadzenia 
raportów o błędach. Chociaż najczęściej pracuje się z tą bazą danych 
podczas wprowadzania do niej lub modyfikowania już zarejestrowanych 
błędów, dodatkowym, pośrednim zyskiem z jej istnienia jest możność 
wydobywania z niej interesujących danych, które wskazują na sukces (albo 
niepowodzenie) testowania oraz na ogólny postęp w projekcie.

Korzystając ze zgromadzonych w bazie danych informacji, można 
dokonywać poszukiwań, których wyniki pokażą na przykład jakie typy 
błędów rejestrowane sa najczęściej, jak szybko rozwiązuje się znalezione 
błędy, jaki procent znalezionych dotąd błędów zostało naprawionych itp. 
Kierownik testowania lub kierownik projektu mogą na podstawie takiej 
statystyki zidentyfikować trendy, które wskażą na przykład czy jakaś część 
oprogramowania wydaje się potrzebować jeszcze dużo więcej testowania, 
albo czy projekt wydaje się nadążać za harmonogramem. Dane są dostępne, 
jedynie potrzeba sporządzić na ich podstawie odpowiednie raporty, które 
wydobędą poszukiwane trendy na światło dzienne.

W tym rozdziale zapoznamy się z typowymi formami pytań oraz raportów, z 
którymi tester prawdopodobnie wcześniej lub później będzie musiał się 
spotkać, oraz sposoby ich zastosowania w projektach informatycznych. 
Najważniejsze punkty w tym rozdziale to:

87. Jak korzystać z pomiarów i danych 
statystycznych

88. Czemu trzeba zachować ostrożność podczas 
zbierania danych i konstruowania raportów na 
ich podstawie 

89. Jak formułować proste pytania w bazach danych 
i jak budować z nich raporty

90. Często stosowane pomiary w projektach

Wykorzystanie danych ze statystyki raportów błędów

Zastanówmy się nad następującymi pytaniami:

91. Jakie części testowanego oprogramowania mają 
najwięcej błędów? Jakie najmniej?
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92. Ile rozwiązanych błędów jest obecnie 
przypisanych Marcie?

93. Robert wkrótce wyjedzie na urlop. Czy zdąży 
przedtem naprawić wszystkie przypisane mu 
błędy?

94. Ile błędów znaleziono w tym tygodniu? W tym 
miesiącu? W czasie całego projektu?

95. Na najbliższe posiedzenie grupy sterującej 
projektu potrzebna jest lista wszystkich 
otwartych błędów o priorytecie 1

96. Czy wydaje się, że jest szansa dotrzymać 
zaplanowaną datę wypuszczenia 
oprogramowania?

Tego rodzaju pytania zadawane są nieustannie w trakcie trwania projektu 
informatycznego. Nie jest to żadna ścisła matematyka, lecz proste pytania, 
na które zarówno zespół testowy jak i cały zespół projektowy musi znać 
odpowiedź.

Może się to komuś wydawać dziwnym, że baza danych służąca do rejestracji 
i śledzenia raportów błędów może stać się takim podstawowym narzędziem 
do pomiaru statusu projektu i do znajdowania odpowiedzi na tak zasadnicze 
pytania. Kto jeszcze się tego nie nauczył, mógłby oczekiwać, że tę rolę 
powinien raczej spełniać plan projektu, główny harmonogram albo jakiś 
inny dokument pod kontrolą kierownika projektu. Jednak w rzeczywistości 
te dokumenty odzwierciedlają bardziej zamiary niż stan faktyczny, podczas 
gdy baza danych oddaje to, co dzieje się w rzeczywistości. Chcąc wybrać 
dobrą restaurację, można to zrobić na podstawie życiorysu głównego 
kucharza lub historii właściciela restauracji. Jednak chcąc miec pewność, że 
wybór będzie trafny, oprzemy się raczej na opinii aktualnego działu w prasie 
codziennej lub na danych z inspekcji sanitarnych restauracji. W ten sam 
sposób działa baza danych projektu. Jej zawartość mówi nam co działo się w 
przeszłości, co dzieje się obecnie oraz pozwala nam analizować dane by 
dokonać dobrze podbudowanej próby przewidywania przyszłości.

Pomiary określonych atrybutów projektu informatycznego określa się 
terminem pomiary oprogramowania. Średnia ilość błędów znalezionych 
dziennie przez testera jest takim pomiarem. Stosunek ilości błędów o 
wadze 1 do ilości błędów o wadze 4 jest innym pomiarem.

Ponieważ baza danych zawierająca raporty o błędach jest codziennie 
uzupełniana nowymi błędami, datami planowanych napraw, nazwiskami 
członków projektu, przypisywaniem błędów różnym osobom itd., jest ona 
oczywistym miejscem, skąd można pobierać pomiary opisujące status 
projektu - oraz status poszczególnmych testerów i programistów.
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Tutaj kryje się również potencjalne niebezpieczeństwo korzystania z bazy 
danych dla uzyskiwania pomiarów. Ta sama baza danych, z której każdy 
może się dowiedzieć, ile jeszcze pozostało do naprawienia błędów o 
priorytecie 1-ym, pozwoli też kierownictwu dowiedzieć się, ile błędów 
zostało spowodowanych przez określonego programistę. Szef testera może 
także sprawdzić, ile dany tester sporządził raportów błędów w porównaniu z 
innymi testerami. Czy to dobrze? Być może, pod warunkiem że zarówno 
tester jak i programiosta są naprawdę dobrzy. Co będzie jednak, jeśli jeden 
tester będzie testował kod wyprodukowany przez naprawdę dobrego 
programistę? Będzie to oznaczać mniej błędów do znalezienia i statystyka 
ilości sporządzonych przez danego testera raportów błędów będzie się 
prezetować słabiutko w porónaniu z wynikami uzyskanymi przez jego 
kolegów, testujących kod naprawdę nafaszerowany błędami.

Nie jest celem tego rozdziału wdawać się w rozważania dotyczące 
moralnych i interpersonalnych aspektów, które mogą się pojawić wobec 
sposobów zastosowania statystyki wygenerowanej z bazy danych. Generalna 
zasada powinna być taka, że celem korzystania z danych ma być uzyskanie 
pomiarów dotyczących projektu, a nie osiągnięć poszczególnych osób. 
Stosowanie pomiarów do ocen indywidualnych może być wzięte pod uwagę 
pod warunkiem, że pomiary są dostępne do wglądu tylko dla 
upoważnionych osób, są zrozumiałe i jednoznaczne - czy wyniki ujawniają 
dobrego programistę czy kiepskiego testera? Pracując w projekcie 
używającym bazy danych do rejestrowania i śledzenia błędów, należy - by 
uniknąć poźniejszych niespodzianek - z góry przedyskutować ze swoim 
szefem oraz z kierownikiem projektu, w jaki sposób dane te będą 
wykorzystywane.

Pomijając politykę, zastosowanie bazy danych jako źródła pomiarów jest 
nadzyczajnie skuteczną metodą oceny stanu projektu i swojej własnej pracy. 
Wszelka potrzebna informacja już tam jest, chodzi jedynie o to, by ją 
wydobyć i zaprezentować w odpowiedni sposób. W pozostałej części tego 
rozdziału będzie mowa o tym, jak generować i interpretować pewne 
powszechnie stosowane pomiary do oceny projektów informatycznych. 
Oczywiście, projekty bywają rozmaite, więc trzeba pamiętać, że różne będą 
także adekwatne typy pomiarów. Kiedy się właśnie zobaczyło najbardziej 
dziwaczny diagram kołowy pod słońcem, ktoś w tejże chwili wymyśli inny, 
pozwalający na nowy, skuteczny sposób uzyskania wglądu w dane 
dotyczące projektu.

Pomiary stosowane w testowaniu
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Chyba najczęściej - oprócz rejestrowania i modyfikowania raportów błędów 
- używaną funkcją bazy danych do śledzenia błędów jest wykonywanie 
pytań, aby uzyskać listy błędów dobranych pod wybranym względem. 
Pamiętajmy, że bazy danych mogą zawierać tysiące raportów błędów. 
Manualne przeszukiwanie czy sortowanie tak wielkiej listy jest 
niewykonalne. Urok rejestrowania błędów w bazie danych polega między 
innymi na tym, że wykonywanie pytań staje się tak łatwe. Rysunek 19.1 
pokazuje typowe okno służące do budowania pytań, z przykładowym 
pytaniem gotowym do wprowadzenia do aplikacji.

Rysunek 19.1  Większość baz danych służących do rejestracji i śledzenia 
błędów umożliwia budowanie pytań, które pozwalają uzyskiwać 
poszukiwaną informację (baza danych Mantis, za zgodą Dave’a Ball’a z  
HBS International, Inc.)

Ten program do budowania pytań, jak większośc innych, używa 
standardowych operatorów logicznych ORAZ i LUB oraz nawiasów do 
konstruowania złożonych pytań. W pokazanym przykładzie tester poszukuje 
listy błędów spełniających następujące kryteria:

97. Nazwa produktu brzmi Mantis LUB Mantis Web 
ORAZ

98. …błąd został otwarty albo przez IraCol LUB 
przez JosNar ORAZ

99. …obecny status błędu jest Zamknięty.

Kliknięcie w przycisk Zadaj Pytanie spowoduje szukanie w bazie danych 
wszystkich błędów spełniających podane kryteria. Wynikiem 
przeszukiwania będzie lista numerów i tytułów błędów spełniających te 
kryteria.

Rodzaje pytań, które można zadawać zależą od tego, jakie pola znajdują się 
w bazie danych, jakie wartości pola te mogą przyjnować, oraz od funkcji 
aplikacji do obsługi bazy danych. Daje się w każdym razie zwykle uzyskać 
odpowiedź na niemal każde pytanie dotyczące testowania i jego relacji do 
projektu. Oto przykładowa lista pytań, na które większość baz danych 
udzieli odpowiedzi:

100.Jakie są idnetyfikatory rozwiązanych błędów, 
przypisanych w ostatniom czasie danemu 
testerowi do zamknięcia?

101.Ile raportów błędów przedłożył dany tester w 
trakcie trwania projektu? W ostatnim tygodniu? 
Między 1 kwietnia a 31 lipca?

102.Które z wprowadzonych przez danego testera 
raportów dotyczących interfejsu użytkownika 
zostały rozwiązane jako „nie do naprawy”?

103.Ile błędów zarejestrowanych przez danego 
testera miało wagę 1, a ile wagę 2?
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104.Spośród wprowadzonych przez danego testera 
błędów, ile już naprawiono, ile zostało 
odroczonych, a ile było duplikatami?

Odpowiedzią na postawione pytanie jest lista błędów, taka jak pokazana w 
oknie na rysunku 19.2. Znajdują się w niej - w kolejności swoich numerów - 
wszystkie błędy spełniające kryteria postawione w pytaniu. Błędy, których 
nie ma na liście, kryteriów nie spełniają. 

Numrery
(identyfikatory)

błędów

Tytuły (skrócone opisy)
błędów spełniających

kryteria

Lista błędów
spełniających

kryteria pytania

Rysunek 19.2  Odpowiedź na postawione pytanie pojawia się w oknie 
aplikacji bazodanowej jako lista błędów spełniających kryteria pytania.

Możliwość stawiania pytań i przeszukiwania bazy danych jest wielką 
pomocą w uzyskiwaniu informacji niezbędnej do oceny jakości wykonanej 
pracy oraz do planowania dalszych działań. Kolejny krok to przedstawienie 
odpowiedzi na pytanie (lub pytania) w formie drukowanego raportu, 
najlepiej w postaci graficznego diagramu. Rysunek 19.3 pokazuje jak może 
wyglądać dialog funkcji stosowanej do konstruowania takich raportów.

Rysunek 19.3  Ta baza danych pozwala dokonać wyboru, które pola każdego 
rekordu mają zostać wyeksportowane na plik (tekstowy lub w formacie 
aplikacji do obróbki teskstu).

Na rysunku 19.2 znajduje się lista znalezionych błędów. Dla każdego błędu 
pokazany jest jego numer/identyfikator, tytuł, status, priorytet, waga, 
decyzja oraz nazwa produktu, którego błąd dotyczy. Czasem potrzebuje się 
dokładnie tej informacji, ale czasem przydałoby sie więcej lub mniej 
szczegółów. Definiując, które pola mają zostać wyeksportowane na plik 
przy pomocy funkcji pokazanej na rysunku 19.3, można precyzyjnie 
określić, które dane znajdą się w ostatecznym raporcie. Jeśli potrzebna jest 
lista błędów przypisaneych określonemu testerowi, wystarczy 
wyeksportować numery i tytuły błędów. Wybierając się na zebranie mające 
dyskutować na temat otwartych błędów, sporządzi się zapewne raport 
zawierający numery błędów, ich tytuły, wagi, priorytety oraz nazwisko 
osoby, której są przypisane. Przykład takiej listy znajduje się w Tablicy 19.1.

Tabela 19.1  Lista otwartych błędów na zebranie Komitetu Błędów
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Nr Tytuł błędu Priorytet Waga Przypisany 
komu

005 Liczby parzyste nie są 
dodawane poprawnie 
(nieparzyste poprawnie)

1 2 WaltP

023 0 dzielone przez 0 
powoduje awarię

1 1 ElP

024 Ślepe dołączenia do 
usuniętych tematów w 
pliku pomocy calc.jlp

3 3 BobH

025 Ślepe dołączenia do 
nieznanych tematów w 
pliku pomocy wcalc.hlp

3 3 BobH
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030 Błędne kolory w trybie 
256 (poprawne w trybie 
16)

3 2 MarthaH
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Zamiast zapisywać wyniki przeszukiwania w pliku o formacie gotowym do 
sporządzenia wydruku, można go zapisać w formie samego tekstu z polami 
oddzielonymi znakiem tabulatora. Taki plik można wczytać do innej bazy 
danych, do arkusza kalkulacyjnego albo do aplikacji do sporządzania 
wykresów. Na przykład można sofrmułować następujące pytanie:

Produkt RÓWNA SIĘ Calc-U-Lot ORAZ1

Wersja RÓWNA SIĘ 2.0 ORAZ 
Otwarty Przez RÓWNA SIĘ Patryk

Takie pytanie stworzy listę wszystkich błędów dla (fikcyjnego) produktu o 
nazwie Calc-U-Lot, wersji 2.0, otwartych przez kogoś o imieniu Patryk. 
Jeśli uzyskaną listę, zawierającą pole opisujące wagę błędu, wyeksportować 
do np. arkusza kalkulacyjnego, można sporządzić wykres taki jak na 
rysunku 19.4.

Calc-ULot, wer. 2.0
Błędy Patryka posortowane według wagi

Waga 1   Waga 2   Waga 3   Waga 4

Rysunek 19.4  Na podstawie informacji z bazy danych można sporządzać 
wykresy pokazujące szczegóły na temat stanu testowania.

Ten wykres kołowy nie zawiera tytułów ani opisów błędów, ani dat, ani 
decyzji, ani nawet mumerów błędów. Widzimy wyłącznie przegląd błędów 
przypisanych Patrykowi w projekcie wytwarzania aplikacji Calc-U-Lot, 
wersji 2.0 (istotne jeśli tester lub programista uczestniczy jednocześnie we 
wjęcej niż jednym projekcie), podzielonych według wagi. Spośród błędów 
Patryka 45% ma wagę 1, 32% wagę 2, 16% wagę 3 i 7% wagę 4. Za tymi 
liczbami kryje się wiele istotnych szczegółów, ale w skrócie można 
powiedziać, że większość przypisanych Patrykowi błędów jest dość 
poważnych.

Podobnie, rysunek 19.5 pokazuje przykład innego wykresu, sporządzonego 
na podstawie odpowiedzi na inne pytanie, który pokazuje jak błędy Patryka 
podzieliły się wedle podjętych decyzji, co z nimi zrobić. Pytanie w celu 
uzyskania listy błędów wyglądałoby następująco:

Produkt RÓWNA SIĘ Calc-U-Lot ORAZ
Wersja RÓWNA SIĘ 2.0 ORAZ
Otwary Przez RÓWNA SIĘ Patryk ORAZ
Status RÓWNA SIĘ Rozwiązany LUB Status RÓWNA SIĘ 
Zamknięty

1 Pseudo-kod użyty w tych przykładach to jakby uproszczony SQL (przyp. tłumacza). 
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Eksportując listę będącą odpowiedzią na powyższe pytanie wraz z polem 
„Decyzja” do aplikacji generującej wykresy, można wygenerować diagram 
taki jak na rysunku 19.5, pokazujący, że większość błędów Patryka zostaje 
naprawionych (dobry znak dla tstera), a tylko niewielki procent zostaje 
rozwiązanych jako nie dające się odtworzyć, duplikaty, odroczone albo - z 
różnych powodów - jako „nie-błędy” (fałszywe błędy).

Calc-ULot, wer. 2.0
Błędy Patryka posortowane według rozwiązania

Naprawiony  Nie odtw.  Duplikat  Nie-błąd  Odroczony

Ilość błędów

Rysunek 19.5  Różne pytania pozwalają przedstawić dane na temat błędów z  
różnych perspektyw. Na tym przykladzie widzimy, jak zostały rozwiązane 
błędy należące do jednego testera.

Rozpocząwszy testowania, zaczyna się stosować pewne pomiary po to, by 
śledzić postępy pracy. Niektórzy chętnie stosują pomiar ilości błędów 
znalezioneych w ciągu jednago dnia, inni posługują się raczej 
„współczynnikiem naprawialnośći”, jak w powyższym przykładzie. 
Wydobywając informację z bazy danych, daje sie sporządzić wiele różnych 
pomiarów. To prowadzi nas do następnego podrozdziału, gdzie będzie mowa 
o powszechnie stosowanych pomiarach na wyższym poziomie, 
pokazujących stan i postępy całego projektu.

Typowe pomiary stosowane w projekcie

Zabawimy się teraz w „wielkiego szefa” i zastanowimy się nad pytania, nad 
którymi kierownicy głowią się każdego dnia nad poranną kawą: czy projekt 
robi postępy? czy oprogramowanie da się dostarczyć zgodnie z 
harmonogramem? jakie jest ryzyko opóźnienia? jaka jest nieazwodność 
produktu?

Kierownictwo zawsze jest zainteresowane ogólnymi danymi na temat 
projektu - jaka jest ogólna jakość i niezawodność produktu oraz czy projekt 
idzie zgodnie z harmonogramem. Baza danych z błędami jest doskonałym 
źródłem uzyskania takiej informacji.

Przypomnijmy sobie rozdział 3-ci „Testowanie w rzeczywistości”, gdzie 
poznaliśmy zasadę - im więcje błędów się znalazło, tym więcej błędów jest 
jeszcze ukrytych. Ta zasada jest spełniona niezależnie od tego, czy stosuje 
się ja wobec małego fragmentu kodu, czy wobec oprogramowania 
składającego się z tysięcy modułów. Stosując ją, można bez trrudu 
wykonywać pomiary i sporządzać wykresy, pozwalające wyrobić sobie 
zdanie na temat stanu nie tylko testów, ale całego projektu.
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Najprawdopodobniej nie tester, lecz kierwonik testów lub projektu będzie 
wykonywał te pomiary. Ważne jest jednak, aby również testerzy 
orientowali się w ich znaczeniu, bo to pozwala zrozumieć związek między 
własną pracą a postępami zespołu testującego oraz całego projektu.

Rysunek 19.6 jest podstawowym diagramem kołowym, pokazującym jak 
błędy znalezione w projekcie Calc-U-Lot, wersja 2.0, dzielą się wedle 
głównych funkcji oraz typów działań programu. 

Lokalizacja

Inne
Interfejs użytkowanika

Matematyka całkowitoliczbowa

Matematyka zmiennoprzecinkowa
Matematyka binarna

Dokumentacja

Konfiguracja

Kompatybilność

Calc-U-Lot wer. 2.0 - Błędy w różnych częściach programu

Rysunek 19.6  Diagram kołowy na poziomie całego projektu pokazuje, jak 
wiele błędów znaleziono w głównych częściach wytwarzanego programu.

Załóżmy, że powyższy wykres wygenerowany został gdzieś w połowie 
procesu wytwarzania programu. Stosując zasadę „błędy chodzą stadami”, 
łatwo przewidzieć, które obszary oprogramowania zapewne zawierają jescze 
wiele błędów i prawdopodobnie będą wymagały dodatkowego testowania.

Trzy dziedziny - interfejs użytkowanika, matematyka całkowitoliczbowa 
oraz matematyka zmiennoprzecinkowa - łącznie odpowiadaja za 60% 
znalezionych dotąd błędów. Przy założeniu, że różne dziedziny testowane 
były równie starannie, istnieje rzeczywiście duże prawdopodobieńastwo, że 
te trzy naprawdę są pełne błędów i zawierają jeszcze wiele dalszych błędów 
do znalezienia.

Formułując takie wnioski, trzeba jednak poważnie wziąć pod uwagę, czy 
testowanie odbywało się jednakowo intensywnie w całym projekcie. 
Mogło się przecież łatwo zdarzyć, że te trzy dziedziny przetestowano już 
dość starannie, podczas gdy w pozostałych testy ledwo się rozpoczęły! 
Generując pomiary na podstawie bazy danych błędów, trzeba zawsze 
uwzględnić, czy wnioski formułuje się na pdstawie prawidłowych 
danych!
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Dane przedstawione w powyższym przykładzie mówią kierwonictwu bardzo 
wiele o stanie projektu, co wymownie ilustruje, jak istotną informację moża 
oddestylować z prostych i łatwo zrozumiałych faktów. Zespoły testujące 
często używają tego typu wykresów, aby zrozumieć skąd bierze się 
najwięcej błędów i które rejony projektu wymagają najwięcej uwagi. 
Wykres nie zawiera jednak danych dotyczących czasu. Na przykład jest 
możliwe, że tempo znajdowania nowych błędów (czyli przyrost łącznej 
ilości błędów) dla interfejsu użytkownika słabnie, natosmiast wzrasta dla 
lokalizacji. Tego nie da się powiedzieć na podstawie takiego wykresu. Z 
tego powodu często używa się innego typu wykresów, pokazujących łączna 
sumę znalezionych błędów przez dłuższy okres. Rysunek 19.7 jest 
przykładem takiego wykresu.

Na tym wykresie, początkowe daty tygodni począwszy od 7 czerwca aż do 6 
września znajdują się na osi X, zaś ilość znajdowanych każdego dnia błędów 
na osi Y. Widać, że tempo znajdowania błędów było niskie na początku 
projektu, stopniowo wzrastało i w końcu ustabilizowało się na poziomie 
około 15 błędów dziennie. Przyjmijmy, że planowana data wypuszczenia 
produktu to 15 września. Czy można się spodziewać dotrzymania tego 
terminu, patrząc na wykres?

Większośc rozsądnie myślących ludzi odpowie "nie". Wykres jednoznacznie 
pokazuje stabilną frekwencję znajdowania błędów przez dłuższy czas, bez 
żadnych tendencji spadkowych. Oczywisćie może się zdarzyć, że spadek 
tempa znajdowania błędów dający się zaobserwować w ciągu ostatnich 
trzech dni będzie trwał nadal, ale brak na to dowodów. Dopóki nie pojawi 
sie wyraźny trend, nie ma żadnych powodów sądzić, że oprogramowanie 
jest gotowe do wypuszczenia.

Wyraźny trend pokazujący dokonany postęp dostrzega się natomiast na 
rysunku 19.8. Początek wykresu jest taki sam dla obu projektów (rysunki 
19.7 i 19.8), ale po osiągnięciu szczytowego poziomu w połowie lipca, ilość 
znajdowanych błędów wyraźnie maleje, w końcu spadając do około 
jednego-dwóch dziennie - wyraźny wskaźnik, że błędów w oprogramowaniu 
jest coraz mniej i dlatego stają się coraz trudniejsze do znalezienia. 

Ilość błędów

Calc-U-Lot wer. 2.0 - Ilość błędów otwartych w różnych tygodniach

Data otwarcia

Błędy otwarte
każdego dnia
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Rysunek 19.7  Wykres ilości błędów otwartych w różnych tygodniach 
ujawnia wiele na temat projektu wytwarzania oprogramowania .

Ilość błędów

Calc-U-Lot wer. 2.0 - Ilość błędów otwartych w różnych tygodniach
oraz wykres łącznej ilości otwartych błędów

Data otwarcia

Błędy otwarte
każdego dnia

Skumulowana
ilość błędów

Rysunek 19.8  Ten wykres dotyczy projektu, który ma szansę zrealizować 
zaplanowaną datę wypuszczenia produktu 15 września.

Wykres na rysunku 19.8 zawiera dodatkową linię skumulowanej ilości 
błędów znalezionych od początku testowania. Widać jej systematyczne 
wznoszenie się, a potem wypłaszczenie, świadczące o malejącej frekwencji 
znajdowanych błędów. Projekt, który dotarł już do tego momentu, ma 
zwykle znaczne szanse wypuszczenia produktu.

Interpretując dane trzeba zachować ostrożność. Weźmy pod uwagę 
wykres na rysunku 19.8. Widać na nim, że tempo znajdowania nowych 
błędów wyraźnie maleje. Można przyjąć, że dzieje się tak dzieki temu, że 
produkt staje się stopniowo - wraz z usuwaniem wcześniej znalezionych 
błędów - coraz stabilniejszy. Nie można jednak wykluczyć, że ten efekt 
wiąże się np. z mniejszą ilością testerów w pracy z powodu epidemii 
grypy! Kiedy testerzy nie testują, znajduje się mało błędów i wykres 
wygląda dokładnie tak samo, jak wóczas gdy produkt staje się coraz 
stabilniejszy.

Użyte w powyższych przykładach uproszczone wykresy mają na osi X 
jedynie daty kalendarzowe. W odniesieniu do rzeczywistego projektu 
należałoby na tej osi uwzględnić nie tylko daty, ale również harmonogram 
projektu i główne punkty kontrolne, takie jak planowane dostawy programu, 
kolejne fazy testowania itp. Mogłoby to na przykład wyjaśnić, czemu 
częstotliwość znajdowania błędów maleje w pewnym momencie (jedna faza 
testowania została zakończona i testerzy czekają na nową dostawę), albo 
czemu gwałtownie wzrasta (rozpoczęto testowanie dużej ilości wcześniej 
nietestowanego kodu). Wykres to tylko graficzne przedstawienie danych. 
Aby stał się użyteczny, musi być wytłumaczony i zrozumiały.
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Wykres, który niezwykle skutecznie ilustruje stan projektu, pokazany jest na 
rysunku 19.9. Jest on podobny do wykresu z rysunku 19.8, ale dodane 
zostały na nim dwie dodatkowe krzywe: jedna pokazuje sumę ilości 
rozwiązanych błędów, druga sumę ilości zamkniętych błędów. Cieniowanie 
przestrzeni między krzywymi podkreśla granice między nimi.

Ilość otwartych
błędów

Calc-U-Lot wer. 2.0 - Ilość błędów otwartych, rozwiązanych i
zamkniętych

Data otwarcia

Błędy otwarte

Błędy rozwiązane

Błędy zamknięte

Rysunek 19.9  Czy to jest najlepszy z możliwych wykres stanu testowania w 
projekcie? Może tak, może nie. Na pewno bardzo dobrze ilustruje stan 
projektu.

Górna krzywa jest ta sama, co na rysunku 19.8 i przedstawia ilość 
wszystkich otwartych błędów. Tutaj nie ma żadnej nowości. Następna 
krzywa reprezentuje rozwiązane błędy - te, które zostały naprawione przez 
programistów albo co do których komitet podjął decyzję, że nie będą 
rozwiązywane. Wraz z upływem czasu, ta krzywa - należy mieć nadzieję - 
wznosi się do góry, podążając w ślad za krzywą błędów otwartych. Odstęp 
między krzywymi (na wykresie obszar wypełniony czarnym kolorem) 
będzie istniał prawie zawsze, ponieważ z reguły programiści ani komitet nie 
są w stanie rozwiązywać błędów natychmiast, gdy się pojawią. Zwykle 
błędy gromadzą się i odstęp ten początkowo się powiększa. W końcu 
programiści i inne osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie błędów 
zaczynają nadrabiać zaległości i obie linie schodzą się - ilość błędów w jakiś 
sposób rozwiązanych pokrywa się z ilością błędów otwartych.

Błąd rozwiązany to nie zawsze to samo, co błąd naprawiony. Niektóre 
błędy zostaną określone jako duplikaty, jako błędy, których nie będzie się 
naprawiać, jako fałszywe błędy itd. 
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Trzecia krzywa pokazuje ilość błędów zamkniętych. Pamiętajmy, że błąd 
naprawiony kierowany jest z powrotem do testera, aby sprawdzić, czy błąd 
faktycznie jest naprawiony, czy naprawa nie spowodowała innych błędów 
itd. Jeśli wszystko jest w porządku, błąd się zamyka. Krzywa ta znajduje się 
poniżej krzywej błędów rozwiązanych z tego samego powodu, co krzywa 
rozwiązanych nie nadąża sa krzywą otwartych - testerzy nie zdążają 
zamykać błędów natychmiast, kiedy zostaną naprawione, ponieważ ich czas 
pochłania przede wszystkim testowanie całej reszty oprogramowania. W 
końcu jednak zaległości zostają nadrobione i krzywa błędów zamkniętych 
łączy się z krzywą błędów rozwiązanych, gdy obie spłaszczają się - kiedy 
znajduje się coraz mniej nowych błędów.

O czym mówi nam ten wykres? Obszary czarny i szary informują, ile pracy 
pozostało jeszcze programistom i testerom. Poszerzający się pas czarny 
ostrzega, że programiści zostają coraz dalej i dalej w tyle z rozwiązywaniem 
znalezionych błędów. Poszerzający się pas szary wskazuje, że testerzy coraz 
bardziej nie nadążają z ponownym testowaniem błędów juz naprawionych. 
Kiedy krzywe wypłaszczają się i zbliżają do siebie, kierownik projektu 
zaczyna lepiej w nocy spać. 

Ten wykres zwykle rysuje się w kolorach. Czerwony oznacza błędy 
otwarte, żółty - rozwiązane, a zielony - zamknięte. Jeden rzut oka 
pokazuje, w jakim stanie znajduje się projekt. Dużo czerwieni oznacza 
dużo pracy dla programistów. Dużo żółtego oznacza pełno pracy dla 
testerów. Dużo zieleni oznacza, że projekt zbliża się do końca.

Połączenie krzywych ilości błędów otwartych, rozwiązanych i zamkniętych 
na jednym wykresie pozwala zobaczyć całościowy obraz stanu projektu i 
zmniejsza ryzyko błędnej interpretacji danych. Wspomniano już, że 
spłaszczenie krzywej ilości otwartych błędów mogło oznaczać albo brak 
błędów, albo brak testerów. Różnicy nie dało się dostrzec na podstawie 
dostępnych danych. Jeszcze inna możliwość to że zespół testerów 
postanowił przez kilka dni poświęcić się głównie testowaniu naprawionych 
błędów i nie wykonywał dużo nowych testów. Mając te informacje dostępne 
jednocześnie na jednym wykresie można łatwiej zrozumieć, co się stało. 
Pamiętajmy o tym usiłując odpowiedzieć na jedno z pytań zmaykających 
rozdział.

Podsumowanie
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Opisane w tym rozdziale rodzaje pomiarów nie są w żadnym razie listą 
ostateczną. Sa to tylko przykłady powszechnie stosowanych pomiarów 
używanych do śledzenia i określania statusu projektów informatycznych. 
Każdy zespół projektowy, kierownik projektu albo tester wybierze te 
pomiary, które w jego odczuciu najlepiej informują go o stanie projektu. 
Niektórzy mogą śledzić średnią warość wagi znajdowanych błędów. Dla 
innych będzie ważniejsze, jak szybko znajdowane błędy są rozwiązywane. 
Ktoś może chcieć wiedzieć, ile błędów przeciętnie znajduje w ciągu jednego 
dnia lub jaki jest stosunek ilości jego błędów znalezionych do 
naprawionych. Calem dokonywania pomiarów i posługiwania się ich 
wynikami jest wiedzieć, jak dobrze nam wychodzi praca, czy wszystko 
toczy się zgodnie z planem, a jeśli nie - co można zrobić by poprawić 
sytuację.

Rozdział 20-y "Zapewnienie jakości oprogramowania" zapozna nas z 
kolejnym poziomem na drabinie ewolucyjnej, sięgającym poza testowanie 
oprogramowania, gdzie pomiarów nie używa się tylko dla celów jednego, 
bieżącego projektu, ale również aby ocenić i ulepszyć całość procesu 
wytwórczego.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Czemu - wykorzystując dane pomiarowe z bazy danych ze znalezionymi 
błędami - liczenie tylo i wyłącznie ilości blędów znalezionych jednego 
dnia lub obliczenie średniej ilości błędów znajdowanych dziennie nie 
dałoby wystarczającgo obrazu stanu projektu?

2.Uzupełniając odpowiedź na pytanie 1-e, jakie inne dane pomiarowe 
warto wziać pod uwagę, aby trafnie i skutecznie mierzyć jakość własnej, 
osobistej jakości pracy jako testera?

3.Jak wyglądałoby pytanie postawione bazie danych (wolno użyć 
dowolnego formatu i składni "pseudojęzyka"), które miałoby wydobyć z 
niej wsztystkie rozwiązane błędy, przypisane Terry'emu, w projekcie 
Calc-U-Lot, wersja 3.0?

4.Jeśli tempo znajdowania nowych błędów słabnie (jak na rysunku 19.8) i 
wszyscy bardzo się cieszą, że projekt zbliża się do celu, jakie mogą być 
powody (wymień kilka), że liczby kłamią, tj. że stan produktu/projektu 
wcale nie jest dobry, mimo że błędów znajduje się coraz mniej?



Strona 1 (28)

VI Przyszłość

Kiedy tylko zaczęliśmy programować, okazało się - ku naszemyu zdumieniu -  
że wcale nie było tak łatwo jak sądziliśmy zrobić programy bezbłędnie.  
Przyszło nam wówczas odkryć usuwanie błędów z programu, 
„odpluskwianie”. Pamiętam do dziś dokładnie tę chwilę, kiedy sobie 
uśiwadomiłem, że znaczną część życia spędzę szukając błędów we własnych 
programach.

- Maurice Wilkes, jeden z pionierów komuteryzacji

W TEJ CZĘŚCI
Zapewnienie jakości oprogramowania
Kariera testera oprogramowania
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Zapewnienie jakości oprogramowania

W TYM ROZDZIAŁE
Jakość jest za darmo
Test i zapewnienie jakości w przedsiębiorstwie
Zarządzanie testowaniem a struktury organizacyjne
CMM (Model Poziomu Jakości Procesu Wytwarzania)
ISO 9000

Tematyka tej książki jest zgodna z jej tytułem – dotyczy przede wszystkim 
testu oprogramowania. Nauczyliśmy się jak planować testowanie, gdzie 
szukać błędów, jak je znajdować i jak raportować. Kto jest w tej branży 
początkujący, przypuszczalnie z tymi wlaśnie czynnościami zetknie się 
najpierw.

Warto jednak umieć spojrzeć na tę dziedzinę z szerszej perspektywy, aby 
zdawać sobie sprawę, co jeszcze można osiagnąć i jakie istnieją możliwości 
dalszej kariery. Celem tego rozdziału jest przedstawić to, co znajduje się 
poza testowaniem oprogramowania, nakreślić możliwosci i wyzwania, i 
zmotywować – miejmy nadzieję – czytelników do uczynienia z jakości 
swojego własnego celu. 

Najważniejsze punkty tego rozdziału:

1. Jaki jest koszt wytwarzania oprogramowania o 
wysokiej jakości?

2. Jaka jest różnica między testowaniem a 
zapewnieniem jakości oprogramowania?

3. Różne formy, w jakich grupa odpowiedzialna za 
test - lub szerzej za jakość - może uczestniczyć 
w pracach projektu

4. Jak stosować CMM?

5. Standard ISO 9000

Jakość jest za darmo
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Jakość za darmo? Niedmożliwe! Nie, to prawda. Philip Crosby1 napisal w 
swojej książce Jakość za darmo: co zrobić by osiągnąć jakość na pewno? 
(Quality is Free: The Art of Making Quality Certain), że zbudowanie 
produktu o wysokiej jakości nie kosztuje wcale więcej (często mniej) niż 
produktu o niskiej jakości. Wziąwszy pod uwagę to, czegośmy się dotąd 
nauczyli na temat ilości pracy niezbędnej do znajdowania i poprawiania 
błędów, może się to wydawać niemożliwe – a jednak jest możliwe.

Przypomnijmy sobie wykres z rozdziału 1-ego (powtórzony poniżej jako 
rysunek 20.1), pokazujący koszty znajdowania i naprawiania błędów w 
różnych fazach życia produktu. Im później znajduje się błędy, tym bardziej 
kosztowna jest ich naprawa – nie jest to w dodatku zależność liniowa, lecz 
wykładnicza.

Teraz podzielmy koszty jakości na dwie grupy: koszty osiągnięcia i koszty 
nieosiągnięcia potrzebnej jakości. Koszty osiągniecia jakości to koszty 
związane z planowaniem i wykonaniem wszystkich testów jeden raz, aby 
zweryfikować poprawność oprogramowania. Jeśli znajduje się jednak błędy 
i trzeba poświęcić czas na ich wyizolowanie, raportowanie i testowanie 
regresywne, wtedy koszt nieosiągnięcia jakości wzrasta. Te koszty, które 
ponosi się przed oficjalnym wypuszczeniem produktu, klasyfikuje się jako 
koszty awarii wewnętrznych; znajdują się one głównie po lewej stronie 
rysunku 20.1

Koszty naprawy błędu

Specyfikacja   Projekt   Kodowanie  Test   Wdrożenie

Faza, w której znaleziono błąd

Rysunek 20.1  Ten wykres ułatwia zrozumienie, dlaczego jakość jest za 
darmo

Jesli błędy nie zostaną znalezione i dostaną się do produktu dostarczonego 
do klientów, skutkiem będą kosztowne telefony do działu obsługi, 
ewentualnie naprawa, ponowne testy i wypuszczenie nowej wersji, a – w 
najgorszym razie – koszty wycofania produktu lub procesów sądowych. Te 
koszty – zwane kosztami awarii zewnętrznych – są także kosztami 
nieosiągniecia jakości i znajdują się po prawej stronie rysunku 20.1.

1 Philip Crosby, Joseph Juran i W. Edwards Deming są często określani jako “ojcowie jakości”. 
Napisali na temat zepewnienia jakości wiele książek i wiele z opisanych przez nich metod jest dziś 
powszechnie stosowanych na całym świecie. Chociaż ich prace nie dotyczą szczególnie 
oprogramowania, odnoszą się jednak w równym stopniu do różnych dziedzin. Miłej lektury!
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W swojej książce Crosby demonstruje, że koszty osiągnięcia jakości plus 
koszty awarii wewnętrznych są mniejsze niż koszty awarii zewnętrznych. 
Niszcząc wszelkie błędy jak najwcześniej, albo – najlepiej – nie mając w 
ogóle żadnych błędów, uzyskujemy produkt taniej niż wtedy, kiedy awarie 
zdarzają się u klientów. Jednym słowem, jakość nic nie kosztuje – to czysto 
zdroworozsądkowy wniosek.

Niestety, nie wszędzie w przemyśle informatycznym zdołano zaakceptować 
tę prostą prawdę. Niejednokrotnie projekt zaczyna się pełen najlepszych 
intencji, ale kiedy pojawiają się pierwsze trudności i przestaje się nadążać za 
harmonogramem, zasady i rozsądek wyrzucane są do kosza. Na szczęście 
obserwuje się dziś również tendencje odwrotne. Firmy zaczynają zdawać 
sobie sprawę, że ich koszty jakości są zbyt wysokie, ale nie muszą. Klienci 
zaczynają się domagać oprogramowania dobrej jakości, a konkurencja 
zaczyna być w stanie je dostarczyć. Uswiadamiamy sobie, że to co Crosby 
napisał 20 lat temu z myslą o przedsiębiorstwach produkcyjnych, dotyczy 
jak najbardziej również dzisiejszego przemyslu informatycznego.

Test i zapewnienie jakości w przedsiębiorstwie

W różnych przedsiębiorstwach, a nawet w różnych projektach, zespół w 
którego skład wchodzą testerzy występuje pod rozmaitymi szyldami: 
testowanie oprogramowania, zapewnienie jakości oprogramowania, kontrola 
jakości, weryfikacja i walidacja oprogramowania, test i integracja 
oprogramowania – i wiele innych. Często te nazwy stosowane są zamiennie 
lub jedną z nich wybiera się, bo brzmi bardziej „oficjalnie”, jak na przyklad 
„inżynier zapewnienia jakości” (Quality Assurance Engineer) w porównaniu 
z „testerem oprogramowania”. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że te 
nazwy w gruncie rzeczy różnią się od siebie znacznie i nie są synonimami. Z 
jednej strony ma się do czynienia z podejściem że „to tylko nazwa”, a to co 
się naprawdę liczy to treść wykonywanej pracy. Z drugiej strony, nazwa 
zespołu czy nazwa wykonywanej przez pracownika roli to jest to, co przede 
wszyskim widzą inni członkowie zespołu projektowego. Etykietka zespołu 
określa oczekiwania innych: co dany zespół będzie dostarczać1 i jakich 
dostaw sam oczekuje. Kolejne części tego rozdziału poswięcone są 
zdefiniowaniu często spotykanych nazw dla zespołu odpowiedzialnego za 
testowanie i mają na celu wyjaśnienie różnic miedzy nimi.

Testowanie oprogramowania (Software Testing)

Nigdy dość tego powtarzać, więc jeszcze raz: 

Celem testowania oprogramowania jest znajdowanie błędów, 
znajdowanie ich tak wcześnie jak się tylko da oraz dopilnowanie, by 
zostały naprawione.

1 Typowe nieporozumienia to np. oczekiwanie, ze zespół testowy odpowiada za wykonanie integracji 
(to jest możliwe, ale wymaga o wiele więcej środków i innego typu umiejętności niż sam test) oraz że 
zespół testowy odpowiada za… system do raportowania błędów (przyp. tlumacza).
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W tej książce poznaliśmy wszelkie szczegóły tej definicji – w jaki sposób 
osiagnąć te cele oraz ograniczenia i trudności w rzeczywistości. Można 
określić testowanie oprogramowania jako zadanie polegające na oszacowaniu, 
raportowaniu i śledzeniu. Zajduje się błędy, przekonywująco je opisuje, 
informuje właściwe osoby oraz śledzi błędy, dopóki nie zostaną rozwiązane.

Definicja pracy testera w tej książce wykracza poza oszacowanie, 
raportowanie i śledzenie, bowiem dodana jest do nich odpowiedzialność 
za to, by błędy faktycznie zostały naprawione. Aczkolwiek wielu testerów 
poprzestałoby na okresleniu „raportowanie”, ja osobiście jestem 
przekonany, że bycie skutecznym testerem wymaga ponoszenia 
specjalnej, osobistej odpowiedzialności za znajdowane błędy, śledzenia 
ich przez cały cykl życiowy i nakłanianie odpowiedzialnych osób do tego, 
by błędy zostały naprawione. Najłatwiej jest oczywiście po prostu 
umieścić raport błędu w bazie danych i mieć nadzieję, że ktoś go 
dostrzeże i coś w jego sprawie zrobi, ale gdyby na tym poprzestać, ktoś 
mógłby spytacć – po co w ogóle szukać błędów? 

Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy: tester oprogramowania nie jest 
odpowiedzialny za jakość oprogramowania! Może to brzmieć dziwnie, ale 
jest prawdą. Nie tester stworzył przecież błędy w programie, plan testów 
został zaaprobowany przez kierownika projektu i przez programistów, plan 
został zrealizowany co do joty i mimo wszelkich wysiłków, program nadal 
miał błędy. To nie jest winą testera!

Zastanówmy się nad tym. Lekarz nie jest w stanie spowodować, by gorączka 
spadła, mierząc temperaturę. Meteorolog nie powstrzyma huraganu mierząc 
szybkość wiatru. Tester nie potrafi naprawić produktu złej jakości przy 
pomocy samego znajdowania błędów. Testerzy po prostu meldują fakty. 
Nawet jeśli tester bardzo się stara, by znalezione błędy rzeczywiście zostały 
naprawione, te wysiłki nadal nie są w stanie przemienić złego produktu w 
dobry. Jakości nie da się „wtestować” i kropka. 

W niektórych przedsiębiorstwach wierzy się, że jakość można stworzyć 
przy pomocy testowania. Zamiast poprawić metodykę wytwarzania 
oprogramowania, sądzi się, że rozwiązaniem jest dodanie większej ilości 
testerów. Sądzi się, że więcej testerów, znajdując więcej błędów, uczyni 
produkty lepszymi. Ciekawe, że ci sami ludzie nigdy nie zaproponowaliby 
użycia większej ilości ternmomwtrów, by obniżyć gorączkę.

Kierownik zespołu testującego lub menedżer testów jest odpowiedzialny za 
to, by każdy w zespole projektowym rozumiał rolę testera. Ta kwestia staje 
się często kością niezgody gdy harmonogramu nie udaje się dotrzymać lub 
gdy błędy prześlizgują się przez kontrolę, tak że najlepiej wyjaśnić wszystko 
z góry - w planie testowania projektu.

Zapewnienie jakości (Quality Assurance, QA)



Strona 6 (28)

Inną nazwą często nadawaną grupie zajmującej się poszukiwaniem błędów 
jest „Zapewnienie jakości”. W rozdziale 3-im została podana następująca 
definicja osoby pełniącej tę funkcję:

Inżynier zapewnienia jakości bada i dokonuje pomiarów procesu 
wytwarzania oprogramowania w celu znalezienia sposobów ulepszenia 
go i zapobieżenia powstawaniu błędów.

Teraz, kiedy wiemy już więcej na teamt testowania, ta definicja chyba 
wydaje się o wiele groźniejsza niż kiedy przeczytaliśmy ją po raz pierwszy. 
Grupa zajmująca się zapewnieniem jakości ma o wiele szerszy zakres 
działania i odpowiedzialności niż grupa testująca - a przynajmniej tak 
powinno być, zgodnie z definicją jej funkcji. Oprócz wykonywania części 
lub całości testowania1, grupa ma za zadanie zapobiegać powstawaniu 
błędów i zapewnieniu właściwego (przypuszczalnie wysokiego) poziomu 
jakości i niezawodności oprogramowania. Ta grupa nie tylko testuje i 
raportuje, lecz ma znacznie dalej idące zadania. Teraz widać dlaczego, jeśli 
budżet i czas dostępny dla grupy pozwala tylko na wykonywanie 
testownania, ryzykowne może być przyjęcie tego bardziej „prestiżowego” 
tytułu.

Można sobie zadać pytanie - skoro sam test nie jest w stanie zapewnić 
jakości produktu, co grupa zapewnienia jakości może w tej sprawie uczynić 
innego? Odpowiedź to pełna kontrola nad projektem, wdrażanie standardów 
i metodologii, staranne śledzenie i monitorowanie oraz ocena jakośći 
procesu wytwarzania, składanie propozycji sposobów rozwiązywania 
znajdowanych problemów, wykonywanie części testowania oraz 
podejmowanie decyzji o gotowaości produktu do wypuszczenia i dostawy. Z 
pewną przesadą można określić, że grupa zapewniania jakości jest jakby 
dodatkowym kierownikiem projektu, którego głównym celem jest „brak 
błędów”, podczas gdy właściwy kierownik projektu ma głównie na celu 
zrealizowanie projektu w ramch dostępnego budżetu i harmonogramu.

Jak dowiemy się w dalszej części rozdziału, przejście od testowania do 
zapewnienia jakości jest zwykle stopniowym procesem, jakby osiągania 
kolejnych poziomów dojrzałości. Nie jest to jeden krok - wczoraj było się 
testerem, a dziś jest się specjalistą od zapewnienia jakości.

1 Ile testowania powinna wykonywać grupa zapewniania jakości zależy od poziomu jakości procesu 
wytwarzania. Dowiemy się więcej na temat poziomów jakości procesu w dalszej części rozdziału. 
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Niektóre z umiejętności nabytych w trakcie lektury tej książki można 
określić jako należące do zapewniania jakości, zależnie od tego, gdzie 
przprowadzić granicę między znajdowaniem a zapobieganiem błędom oraz 
granicę między wewnętrzymi i zewnętrznymi awariami. Skoro celem 
zapewnienia jakości jest zapobieganie błedom, to można twierdzić, że 
testowanie statyczne specyfikacji produktu, dokumetnacji oraz kodu 
(rozdziały 4-y i 6-y) należy do zapewniania jakości, gdyż zapobiega 
pojawieniu się błędów. Błędy w ten sposób znalezione i usunięte nie będą 
mogły być później znalezione przez testerów wykonujących dynamiczne 
testowanie gotowego produktu.

Total Quality Management

Każdy słyszał zapewne o metodach zwanych Total Quality Management 
(Sumaryczne Zarządzanie Jakością) lub Total Quality Control 
(Sumaryczna Kontrola Jakości). Główna myśl tego podejścia zasadza się 
na tym, że scentralizowane zarządzanie jakością - poprzez zespół 
dopowiedzialny za zapewnienie jakości - nie sprawdza się, gdyż ludzie 
wykonujący faktyczną pracę, jak pisanie kodu czy tworzenie elementów 
graficznych, nie czują się odpowiedzialni za jakość i dlatego nie usiłują jej 
osiągnąć. Aby osiągnąć produkty o wysokiej jakości, kultura jakości musi 
być obecna w całej organizacji tak, by każdy był współodpowiedzialny za 
jakość.

Choć idea TQM/TCM ma istotne implikacje dla funkcji istniejącej grupy 
zapewnienia jakości, to nie elimiminuje ona oczywiście konieczności 
testowania oprogramowania. Przeciwnie, rola testowania w środownisku 
realizującym TQM jest jeszcze wyraźniej określona. Mimo wszelkich 
wysiłków, oprogramowanie wytwarzane jest przez ludzi, a ludzie 
popełniają błędy. Naadal potrzebna jest grupa w całości skoncentrowana 
na poszukiwaniu błędów. Może nie znajdą wiele, ale to tylko dobrze!

Inne nazwy dla zespółu odpowiedzialnego za test

Zależnie od miejsca pracy, można spotkać jeszcze inne nazwy na grupę 
zajmującą się poszukiwaniem i raportowaniem znalezionych błędów. Często 
spotyka się określenie Kontrola Jakości Oprogramowania (Software Quality  
Control, SQC). Nazwa ta pochodzi z systemów produkcyjnych, gdzie 
inspektorzy Kontroli Jakości pobierają próbki z linii produkcyjnej, testują je 
i - jeśli znajdą błędy - mają prawo zamknąć linię produkcyjną lub nawet całą 
fabrykę. Niewiele zespołów testujących oprogramowanie ma taką władzę, 
nawet jeśli nazywają siebie Kontrolą Jakości Oprogramowania.

Weryfikacja i walidacja oprogramowania to również często spotykane 
określenie organizacji testującej oprogramowanie. To bardzo dobra nazwa. 
Choć nieco przydługa, określa dokładnie to za co grupa jest odpowiedzialna 
i co robi. W rozdziale 3-im znajdują się definicje weryfikacji i walidacji. 
Moga nawet istnieć dwie grupy, jedna zajmująca się weryfikacją, a druga - 
walidacją. 
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Test i integracja, test i budowa, zarządzanie konfiguracją i test, test i 
zarządzanie laboratorium i inne podobne, złożone nazwy są z reguły 
sygnałem istnienia problemów. Niejednokrotnie, dobrowolnie lub nie, grupa 
testująca bierze na siebie role nie mające wiele związku z testowaniem. Na 
przykład, często można się zetknąć z sytuacją, że zespół testujący zajmuje 
się zarządzaniem konfiguracją lub integracją czy budowaniem produktu. 
Wynikają z tego dwojakie problemy:

6. Maleją środki dostępne do testowania produktu.

7. Celem grupy testującej jest usiłowanie 
wywoływania awarii, a nie praca konstrukcyjna, 
tak że odpowiedzialność za integrację stwarza 
potencjalny konflikt interesów.

Najlepiej, żeby programiści albo osobny zespół byli odpowiedzialni za 
integrację i budowanie systemu. Testowanie powinno móc sie 
skoncentrować na znajdowaniu błędów.

Zarządzanie testowaniem a struktury organizacyjne

Oprócz nazwy i przyjętej oficjalnie roli, istnieje trzecie zagadnienie 
wywierające wielki wpływ na to, co robi zespół testujący i jaka jest jego rola 
w zespole projektowym. Chodzi o to, w jaki sposób zespół testowy 
włączony jest w ogólną strukturę organizacyjną projektu. Istnieją różne 
struktury organizacyjne i każda z nich ma swoje plusy i minusy. O 
niektórych twierdzi się, że są generalnie lepsze, ale to, co działa dobrze w 
jednym miejscu, nie musi funkcjonować równie dobrze gdzie indziej. Kto 
pracuje przez dłuższy czas z testowaniem, zetknie się zapewne z wieloma z 
tych struktur. Oto kilka przykładów.

Na rysunku 20.2 znajduje się struktura często stosowana przez małe (poniżej 
10-ciu osób) zespoły projektowe. W tej strukturze, zespół testowy 
podporządkowany jest kierownikowi produkcji, czyli osobie nadzorującej 
pracę programistów. Wziąwszy pod uwagę to, co wiemy na temat 
testowania, powinno teraz nam zamigotać żółte światło ostrzegawcze - jeśli 
osoby piszące kod i osoby szukające w kodzie błędów podporządkowane są 
jednej i tej samej osobie, może to spowodować wiele problemów. 

Kierownik produkcji

ProgramiściTesterzy

Rysunek 20.2  W strukturze organizacyjnej małego projektu zespół testowy 
często podporządkowany zostaje kierownikowi  produktu.
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Powstaje wtedy nieunikniony konflikt interesów. Celem kierownika 
produkcji jest wytwarzanie oprogramowania. Testerzy meldujący o 
znalezionych błędach stwarzają na pozór przeszkody w osiągnioęciu tego 
celu. Kiedy testerzy wykonują dobrze swoja pracę, praca programistów 
zczyna wyglądać gorzej. Jeśli kierownik da do dyspozycji więcej środków 
testerom, znajdą oni zapewne więcej błędów, a im więcej błędów znajdą, 
tym bardziej utrudnią rolę kierownikowi produkcji dążącemu do 
wytworzenia gotowego oprogramowania. 

Mimo tych minusów, struktura taka może nieźle funkcjonować pod 
warunkiem, że kierownik ma duże doświadczenie i zdaje sobie sprawę, że 
jego rzeczywistym celem nie jest po prostu zbudowanie programu, lecz 
zbudowanie programu o odpowiedniej jakości. Taki kierownik będzie 
traktował testerów i programistów jednakowo. Jest to również bardzo dobra 
struktura  z punktu widzenia przepływu informacji. Jest w niej minimalna 
ilość poziomów organizacyjnych, a testerzy i programiści mogą dobrze 
razem współpracować.

Rysunek 20.3 pokazuje inną, często spotykaną strukturę, gdzie grupa 
testowa i grupa programistów podporządkowane są kierownikowi projektu. 
W tym układzie grupa testowa me zwykle swego własnego kierownika, 
którego uwaga skoncentrowana jest wyłącznie na pracy zespołu testującego. 
Taka niezależność jest bardzo korzystna, kiedy podejmowane są kluczowe 
decyzje dotyczące jakości oprogramowannia. Głos zespołu testującego staje 
się równie ważny co zespołu programistów i innych grup wspólpracujących 
oprzy wytwarzaniu produktu.

Minusem tej struktury jest jednak fakt, że kierownik projektu ma ostatnie 
słowo przy podejmowaniu decyzji dotyczących jakości. W wielu branżach i 
dla wielu typów oprogramowania jest to rozwiązanie w zupełności 
wystarczające. Przy wytwarzaniu systemów krytycznych dla bezpieczeństwa 
lub innych systemów wysokiego ryzyka, opłaca się niekiedy, by kontrola 
jakości była reprezentowana na wyższym poziomie. Struktura takiej 
organizacji przedstawiona jest na rysunku 20.4.

W takiej organizacji, zespoły odpowiedzialne za jakość podporządkowane są 
bezpośrednio wyższemu kierownictwu firmy, na tym samym poziomie co 
poszczególne projekty. Zwykle dotyczy to całości zapewnienia jakości, a nie 
tylko testowania. Niezależność tej grupy od bezpośredniego kierownictwa 
projektów umożliwia jej ustalanie standardów i regół, pomiary wyników i 
przyjmowanie procesów stosowanych przez wiele projektów naraz. 
Informacja na temat złej - a także dobrej - jakości dociera wprost do 
najwyższego poziomu organizacji. 
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Kierownik produkcji

ProgramiściTesterzy

Kierownik testowania

Kierownik projektu

Rysunek 20.3  W organizacji, gdzie zespól testowy podporządkowany jest  
wprost kierownikowi projektu, testerzy dysponują pewną niezależnością od 
programistów.

Dyrekcja

Kierownicy
produkcji

Kierownicy
zapewnienia

jakości/testowania

Kierownicy
projektów

Rysunek 20.4  Zespół zapewnienia jakości albo zespół testujący 
podporządkowany bezpośrednio wyższemu kierownictwu ma największą 
niezależność, największą władzę i największą odpowiedzialność.

Oczywiście, wraz z rosnącą władzą musi pojawić się wzrost 
odpowiedzilaności i powściągliwość. To, że zapewnienie jakości jest 
niezależne od projektów nie ma oznaczać, że zacznie ono stawiać nierealne i 
niemożliwe do osiągnięcia wymagania dotyczące jakości, jeśli takich 
wymagań nie stawiają klienci ani użytkownicy. Standard przyjęty przez 
przedsiębiorstwo dla systemów bazodanowych może być zbyt wymagający 
w odniesieniu do gier komputerowych. Aby działać skutecznie, niezależna 
organizacja zapewnienia jakości musi umieć współpracować z projektami i 
umieć połączyć swój entuzjazm dla jakości z praktycznymi wymaganiami 
produkcji oprogramowania. Niezbędne są też wysiłki, by utrzymać jak 
najlepsze kontakty z zepołami programistów i innymi członkami zespołów 
projektowych. Staje się to tym trudniejsze, im bardziej wydłużają się drogi 
przepływu informacji.

Pamiętajmy, że podane tu trzy struktury to tylko uproszczone przykłady 
wielu możliwych typów i że opisane plusy i minusy także mogą być bardzo 
różne. W procesie wytwarzania oporogramowania rzadko ma się do 
czynienia z niezawodnymi receptami i to, co działa w jednym projekcie, 
może nie pasowac do innego, na pozór zupełnie podobnego. Dostępne są 
jednak pewne standardowe pomiary i metody sprawdzone w wielu 
projektach, które licznym zespołom umożliwiły poprawę jakości. 
Zapoznamy się nieco z nimi w dwóch następnych podrozdziałach.

CMM (Model Poziomu Jakości Procesu Wytwórczego)
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Model Poziomu Jakości Procesu Wytwórczego dla oprogramowania 
(Capability Maturity Model, CMM lub CMM-SW)1 to standard stosowany 
do określenia i pomiaru dojrzałości procesu wytwórczego przedsiębiorstwa 
informatycznego i służący do identyfikacji możliwych kierunków poprawy 
jakości procesu. Model ten został skonstruowany wspólnie przez Software 
Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University oraz przedstawicieli 
przemysłu informatycznego, pod kierownictem Ministerstwa Obronu USA.

CMM ma ogólny charakter i daje się zastosować równie dobrze do każdego 
przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości - od największego koncernu 
do jednoosobowej firmy doradczej. Wyróżnia on pięć poziomów (patrz 
rysunek 20.5), które pozwalają dość łatwo oszacować dojrzałość (jakość) 
procesu wytworczego przedsiębiorstwa i określić, jakie kroki należy podjąc 
w celu przejścia na wyższy poziom.

Optymalizujący

Sterowany

Zdefiniowany

Powtarzalny

Wstępny

Poziomy jakości procesu wg CMM

5. Stała poprawa jakości procesu poprzez
ilościowe sprzężenie zwrotne i stosowanie
nowych metod.
4. Proces kontrolowany. Szczegółowe pomiary
oraz zrozumienie jakości procesu i produktu.
3. Myślenie na poziomie organizacji.
Zorientowany zadaniowo i proaktywnie.
Udokumentowany i ustandaryzowany.
2. Myślenie na poziomie projektu. Reaktywny.
Podobne projekty mogą powtórzyć
wcześniejsze sukcesy.
1. Proces chaotyczny, ad hoc. Powodzenie
projektu zależy oc szczęścia i od wybitnych
jednostek.

Rysunek 20.5  Model Poziomu Jakości Procesu Wytwórczego stosuje się do 
oceny dojrzałości firmy w procesie wytwarzania oprogramowania.

Czytając dalej, pamiętajmy że spośród wszystkich przedsiębiorstw na 
świecie zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania, większość jest na 
poziomie 1-ym, sporo znajduje się na poziomie 2-im, nieliczne - na 3-im, 
garstka - na 4-ym, a zaledwie kilka - na 5-ym. Oto opisy 5-ciu poziomów 
wyróżniancyh przez CMM:

1 CMM, Capability Maturity Model oraz Carnegie Mellon są znakami firmowymi zarejestrowanymi w 
Urzędzie Patenowym USA.
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8. Poziom 1-y: Wstępny. Proces wytwarzania 
oprogramowania na tym poziomie jest 
przypadkowy i zwykle chaotyczny. Powodzenie 
projektu zależy od szczęścia i od 
indywidulanych wysiłków jednostek. Nie 
stosuje się standardowych metod planowania, 
monitorowania i sterowania procesem. Nie daje 
się przewidzieć czasu trwania i kosztów 
projektu. Proces testowania jest równie 
przypadkowy co reszta procesu wytwarzania.

9. Poziom 2-i: Powtarzalny. Najlepiej go określić 
jako myślenie na poziomie projektu. 
Podstawowe elementy procesu zarządzania 
projektem stosuje się do śledzenia kosztów, 
harmonogramu, funkcjonalności i jakości 
projektu. Stosuje się niekiedy doświadczenia 
zdobyte w poprzednich, analogicznych 
projektach. Jest poczucie pewnej dyscypliny. 
Stosuje się podstawowe metody testowe, jak 
planowanie testowania i dokumentację zadań 
testowych.

10. Poziom 3-i: Zdefiniowany. Pojawia sie 
myślenie organizacyjne nie tylko na poziomie 
projektu. Najważniejsze czynności kierownicze i 
inżynierskie są unormowane i udokumentowane. 
Normy te stosuje się w różnych projektach. 
Norm i standardów nie zarzuca się pod 
wpływem trudności czy pośpiechu. 
Dokumentacja testowa i plany testowania 
podlegają inspekcjom, zamin testowanie się 
rozpoczyna. Zespół testujący jest niezależny od 
programistów. Wyniki testowania analizowane 
są dla oszacowania tego, czy produkt jest juz 
gotowy.

11. Poziom 4-y: Sterowany. Na tym poziomie 
proces organizacyjny znajduje się pod kontrolą 
statystyczną. Jakość produktu definiowana jest z 
góry wg kryteriów ilościowych (np. "produkt nie 
zostanie wypuszczony dopóki częstość błędów 
nie zejdzie poniżej 0,5 błędu na 1000 linii 
kodu"). Wytwarzanie produktu nie zostaje 
zakończone, dopóki wymagane kryteria nie 
zostaną spełnione. Szczegóły dotyczące procesu 
i jakości produktu są gromadzone w trakcie 
trwania projektu i dokonuje się korekt w celu 
utrzymania projektu na kursie.
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12. Poziom 5-y: Optymalizujący. Poziom ten 
nazywany jest optymalizującym (nie 
"optymalnym"), ponieważ dokonuje się na nim 
nieustannych poprawek i korekt poziomu 4-ego. 
Próbuje się stosować nowe technologie i 
sposoby pracy, wyniki są mierzone. Stosuje się 
zarówno zmiany przyrostowe jak i skokowe w 
celu poprawienia jakości. Kiedy ktoś mógłby już 
pomysleć, że został osiągnięty najlepszy 
możliwy stan, koło obraca się jeszcze raz i 
podejmuje się kolejne wysiłki w celu osiągnięcia 
jeszcze wyższego poziomu.

Czy opis któregoś z poziomów brzmi znajomo? Strach pomyśleć, że 
większość oprogramowania wytwarzana jest na poziomie 1-ym, ale często 
nie dziwi to nikogo, kiedy się użyje programu. Czy jednak odważylibyśmy 
się przejść przez most, lecieć samolotem albo wsiąść do windy zbudowanej 
na poziomie 1-ym? Pewnie nie. Kiedyś - miejmy nadzieję - konsumenci 
zaczną energiczniej domagać się wyższej jakości oprogramownaia i firmy 
stopniowo zaczną się wspinać na wyższe poziomy modelu CMM.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że należy do roli testra propagować 
osiągnięcia przez przedsiębiorstwo wyższego poziomu CMM. Taka 
decyzja powinna byc podjęta na poziomie kierownictwa przedsiębiorstwa, 
wdrożona odgórnie. Zaczynając nową pracę jako tester, warto wszakże 
oszcować z grubsza, na jakim poziomie dojrzałości znajduje się nowa 
firma i zespół testowy, w którym przyjdzie nam pracować. Mając te dane, 
lub wiedząc do jakiego poziomu firma dąży, łatwiej będzie mieć samemu 
realistyczne oczekiwania i trafniej zrozumieć, czego przedsiębiorstwo 
może oczekiwać od testera.

Więcej informacji na temat CMM można znaleźć w witrynie Software 
Engineering INstitute, www.sei.cmu.edu/cmm.

ISO 9000

Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (International Organisation 
for Standardisation, ISO) ma serię standardów 9000, które odnoszą się 
rónież do jakości oprogramowania. ISO jest międzynarodową organizacją 
ustalającą standardy dla wszystkiego, od śrubek i bolców począwszy, a 
skończywszy - w swojej serii standardów 9000 - na zarządzaniu jakością i 
zapewnianiu jakości.

Prawie każdy zetknął się w jakiejś formie z ISO 9000, choćby w reklamach 
produktów czy usług przedsiębiorstw. Często odnośnik do ISO 9000 
występuje w postaci małego logotypu obok nazwy firmy. Nie jest łatwo 
osiągnąc certyfikat ISO 9000, więc fima które to osiągnęła pragnie ten fakt 
pokazać ewentualnym klientom, zwłaszcza jeśli jej konkurencja takego 
certyfikatu nie ma.
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ISO 9000 jest zbiorem standardów dotyczących zarządzania i zapewnienia 
jakości, które definiują podstawowy zestaw działań, pozwalających firmie 
dostarczać produkty zgodnie z wymaganiami jakości jej klientów. Nie ma 
znaczenia czy ma się do czynienia z wielomiliardową korporacją, czy też z 
firmą mieszczącą się w garażu, czy produktem jest oprogramowanie, sprzęt 
rybacki, czy dostawy pizzy do domu. Zasady dobrego zarządzania odnoszą 
się do nich w tym samaym sotpniu.

ISO 9000 ma dwie ważne zalety:

13. Dotyczy procesu wytwórczego, nie zaś 
produktu. Obiektem jej zainteresowania jest 
sposób, w jaki organizacja wykonuje swą pracę, 
a nie wyniki tej pracy. Nie usiłuje zdefiniować 
poziomów jakości dla produktów schodzących z 
taśmy produkcyjnej lub dla oprogramowania na 
płycie CD. Jak już wiemy, pojęcie jakości jest 
względne i subiektywne. Celem 
przedsiębiorstwa powinno być osiągnięcie 
poziomu jakości zgodnego z oczekiwaniami 
klientów. W osiągnięciu tego celu pomoże 
znacząco dobrej jakości proces wytwórczy.

14. ISO 9000 wyznacza jedynie, jakie są 
wymagania dotyczące procesu, a nie jak je 
spełnić. Na przykład, standard określa, że zespół 
projektowy powinien zaplanować i wykonać 
przeglądy projektów produktu (patrz też 
rozdziały 4-y i 6-y), ale nie określa, w jaki 
sposób spełnić to wymaganie. Wykonywanie 
przeglądów projektów konstrukcji jest pożądane 
i powinno być wykonane przez odpowiedzialny 
zespół projektowy (dlatego wchodzi w skład 
ISO 9000), ale dokładnie w jaki sposób takie 
przeglądy będą realizowane pozostawia się do 
decyzji zespołu wykonującego produkt. ISO 
9000 określa co trzeba wykonać, ale nie - jak.

Przedsiębiorstwo, które otrzymało certyfikat ISO 9000, osiągnęło 
określony poziom kontroli jakości w swoim procesie wytwórczym. Nie 
oznacza to jednak, że jego produkty także osiągnęły określony poziom 
jakości - aczkolwiek jest prawdopodobne, że jego produkty będą lepszej 
jakości niż pochodzące z firmy, która ISO  9000 nie osiągnąła. 

Z tego powodu, głównie w Unii Europejskiej, ale coraz częściej również 
w USA, klienci oczekują, że ich dostawcy będą mieli certyfikat ISO 9000. 
Z dwóch dostawców konkurujących o ten sam kontrakt, ten z nich który 
ma certyfikat ISO 9000 będzie w korzystniejszej sytuacji.
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Standardy z rodziny ISO 9000 stosujące się do oprogramowania to ISO 
9001 oraz ISO 9000-3. ISO 9001 dotyczy przedsiębiorstw które projektują, 
wytwarzają, produkują, instlują i zajmują się obsługą produktów. ISO 
9000-3 dotyczy przedsiębiorstw które wytwarzają, dostarczają, instalują i 
pielęgnują oprogramowanie.

Nie da się w tym rozdziale podać w szczegółach wszystkich wymagań ISO 
9000, ale poniższa lista powinna pozwolić się zorientować, jakie rodzaje 
kryteriów wchodzą w skład standardu. Mijemy nadzieję, że świadomość 
istnienia międzynarodowej inicjatywy mającej na celu pomóc 
przedsiębiorstwom stworzyć lepszy proces wytwarzania oprogramowania 
przyczyni się też do poprawienia humoru czytelnikowi.

Oto niektóre z kryteriów ISO 9000-3:

15. Należy sporządzić szczegółowe plany kontroli 
jakości, procedury zarządzania konfiguracją, 
weryfikacji i walidacji produktu (testowanie), 
niezgodności (błędów) i działań korekcyjnych 
(napraw).

16. Należy sporządzic i otrzymać akceptację planów 
wytworzania oprogramowania, w skład którego 
wejdzie definicja projektu, lista celów projektu, 
harmonogram projektu, specyfikacja produktu, 
opis organizacji projektu, analiza ryzyka i 
założeń oraz starategi kontrolowania ryzyka.

17. Specyfikacja produktu powinna być 
sformułowana w sposób zrozumiały dla klienta i 
ułatwiająca przeprowadzenie walidacji w trakcie 
testowania.

18. Należy zaplanować, określić, udokumentować i 
wykonywać przeglądy projektów 
oprogramowania.

19. Należy sporządzić procedury kontrolne dla 
zmian przeprowadzanych w konstrukcji 
produktu w trakcie jego cyklu życiowego.

20. Należy sporządzić i udokumentować plan 
testowania oprogramowania.

21. Należy sporządzić metody pozwalające na 
kontrolę, czy produkt spełnia wymagania 
klienta.

22. Należy przeprowadzić walidację 
oprogramowania i test akceptacyjny.

23. Należy zachować wyniki przeprowadzonych 
testów.

24. Należy kontrolować w jaki sposób znalezione 
błędy są badane i rozwiązywane.
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25. Należy móc udowodnić gotowość projektu 
przed jego dostarczeniem do klienta.

26. Należy mieć procedury kontrolowania procesu 
wypuszczania i dostawy produktu.

27. Należy zidentyfikować i zdefiniować, jakie 
pomiary dotyczące jakości będą wykonywane.

28. Należy stosować metody staystyczne do 
kontrolowania procesu wytwarzania 
oprogramowania.

29. Należy stosować metody statystyczne do 
oszacowania jakości produktu.

Wszystkie te wymagania wydają sieę dość podstawowe i 
zdroworozsądkowe. Można zadać sobie pytanie, jak przedsiębiorstwo jest w 
ogóle w stanie stworzyć oprogramowanie nie mając do dyspozycji procesu 
spełniającego te kryteria. Zdumiewa, że jest to w ogóle możliwe, ale 
jednocześnie wyjaśnia, dlaczego tyle dostępnych na rynku programów jest 
pełnych błędów. Można mieć nadzieję, że z czasem konkurencja i 
wymagania klientów zmuszą coraz więcej przedsiębiorstw w przemyśle 
informatycznym do spełnienia zasad ISO 9000.

Kto jest zainteresowany, by dowiedzieć sie więcej na temat ISO 9000, 
znajdzie materiały w następujących witrynach WWW:

30. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna 
(ISO), www.iso.ch

31. Amercian Society for Quality (ASQ), 
www.asq.org

32. American National Standards Institute (ANSI), 
www.ansi.org

Podsumowanie

Jedno z praw Murphy'ego głosi, że nigdy nie ma dośc czasu, by wykonać 
coś poprawnie, ale zawsze jest dość czasu, by zrobić to od nowa - brzmi jak 
firma na poziomie pierwszym CMM, prawda? Zapomijmy o Murphym i 
pomyślmy o Philipie Crosby. Miał ona rację głosząc, że jakość zaiste jest za 
darmo. To tylko kwestia tego, by zespół projektowy pracował według 
procesu, bez nadmiernego pośpiechu, z sposób zdyscyplinowany i usiłując 
wykonywać wszystko poprawnie już od początku.
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Oczywiście, mimo wszelkich wysiłków, ludzie nadal będą się mylić, a błędy 
będą się pojawiać. Celem zapewnienia jakości jest, aby przyczyny błędów to 
były rzeczywiście pomyłki, nie zaś skutki głębokich problemów procesu 
wytwarzania. Test oprogramowania będzie nadal niezbędny nawet w 
najlepszej organizacji, ale jeśli wszystko poszłoby dobrze, praca testera 
może ograniczać się do często powtarzanego stwierdzenia "Nie, dzisiaj nie 
znalazłem żadnych błędów, ale mijemy nazdzieję, że znajdę coś jutro".

Książka jest już niemal zakończona. Pozostał jescze jeden rozdział, gdzie 
nauczymy się, jak zdobywać dalsze doświadczenie w testowaniu 
oprogramowania i gdzie szukać dalszych informacji.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1. Czemu istnieją koszty testowania, związane z 
kosztami osiągnięcia jakości?

2. Prawda czy fałsz: zespół testowy jest 
odpowiedzialny za jakość.

3. Czemu niełatwo jest spełnić wszystkie 
wymaganaia, które implikuje tytuł inżyniera 
zapewnienia jakości?

4. Czemu korzystne jest, by grupa odpowiedzialna 
za test lub zapewnienie jakości była 
podporządkowana bezpośrednio kierownictwu 
firmy?

5. Na jakim poziomie CMM będzie firma, która 
spełniła warunki standardu 9000-3 dla 
oprogramowania?
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Kariera testera oprogramowania

W TYM ROZDZIAŁE
Praca testera 
Jak znaleźć pracę jako tester?
Jak zdobyć praktyczne doświadczenie?
Wykształcenie, szkolenia, certyfikaty
Dołączenia internetowe
Organizacje
Dalsza lektura

Zaczynamy ostatni rozdział testowania oprogramowania. No, może raczej 
ostatni rozdział książki Testowanie oprogramowania, lecz bez wątpienia nie 
pracy. Praca w tej branży dopiero się rozpoczyna.

Zaczęliśmy zapewne lekturę tej książki nie wiedząc wiele na temat 
testowania. Mieliśmy - jak wszyscy - nieco doświadczeń z drobnymi 
irytacjami i niewielkimi awariami komputera w domu lub w pracy. 
Czytaliśmy też trochę na temat większych błędów oprogramowania i o 
znanym błędzie roku 2000-ego, który jednak - po trwających do ostatniej 
chwili przygotowaniach i testowaniu, nie miał tak groźnych skutków jak się 
tego obawiano.

Przypuszczalnie teraz rozumiemy już, dlaczego takie błędy sią zdarzają 
mimo wysiłków osób wytwarzających oprogramowanie. Poznaliśmy proces 
planowania testowania, gdzie szukać błędów i jak raportować znalezione. 
Rozumiemy już trudny proces decyzyjny, kiedy rozstrzyga się, które błędy 
naprawić, a które można odłożyć na potem. Widzieliśmy wykresy, które 
idnetyfikowały produkt gotowy do wypuszczenia oraz inny, wymagający 
jeszce wiele pracy.

Przede wszystkim jednak, rozumiemy już że testowanie oprogramowania 
jest trudną i skomplikowaną pracą. Aby się powiodła, konieczne są 
dyscyplina, szkolenia i doświadczenie. Nie da się po prostu usiąść, walić w 
klawisze i pokrzykiwać do programisty za ścianką działową, kiedy dzieje się 
coś dziwnego. Oprogramowanie jest zbyt ważne. Biznesy się waliły, kariery 
zostały zrujnowane i ludzie ginęli z powodu błędów w oprogramowaniu. 
Zadaniem testera jest znalezienie tych błędów, profesjonalnie i skutecznie, 
zanim wydostaną się poza bramę przedsiębiorstwa.

W tym ostatnim rozdziale znajdziemy wskazówki, jak szukać dlaszych 
wiadomości w tej dziedzinie, jakie są możliwe dalsze drogi kariery oraz 
jakie jest znaczenie jakości oprogramowania. Najważniejsze punkty to:

33. Drogi kariery dostępne dla testerów 
oprogramowania
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34. Gdzie szukać pracy jako tester

35. Jak zdobyć więcej praktycznego doświadczenia 
w znajdowaniu błędów

36. Karta Praw użytkownika komputera

Praca testera

Jednym z poważnych nieporozumień jest przekonanie, że testowanie 
oprogramowania jest zajęciem tylko dla początkujących1. To błędne 
przekonanie trwa uparcie ponieważ opiera się na nieświadomości, czym 
naprawdę jest testowanie oprogramowania - głównie z powodu, że wiele 
przedsiębiorstw nadal produkuje oprogramowanie bez jakiegokolwiek 
godnego swej nazwy procesu. Nie wszyscy wiedzą jeszcze, że aby móc 
wytwarzać dobre oprogramowanie, potrzeba specjalistów w dziedzinie 
testowania na wszystkich poziomach. Jednak waraz ze wzrostem popytu na 
oprogramowanie naprawdę niezawodne i wysokiej jakości wzrasta 
zrozumienie wartości kariery testera.

Dzieki tej rosnącej świadomości istnieje wiele interesujących możliwości. 
Testerzy oprogramowania z kilkuletnim doświadczeniem są bardzo 
poszukiwani2. Testerzy umiejący wykonywać testy metodami szklanej 
skrzynki oraz budować testy automatyczne są poszukiwani jeszcze bardziej. 
Jeśli zaś ktoś ma już doświadczenie z kilku projektów i potrafi pokierować 
zespołem innych testerów, jego pozycja na rynku jest już bardzo mocna. 
Naprawdę, w tej chwili rynek pracy dla testerów jest rynkiem sprzedawcy.

Oto lista typowych stanowisk pracy w testowaniu oprogramowania oraz 
opisy ich zawartości. Pamiętajmy, czego nauczyliśmy się w rozdziale 20-ym 
"Zapewnianie jakości oprogramowania", że nazewnictwo jest różnorodne i 
może wprowadzać w błąd, ale ostatecznie - bez względu na nazwę - 
możliwe role w testowaniu oprogramowania sprowadzają się do opisanych 
niżej kategorii.

37. Technik (software test technician). To naprawdę 
pozycja zwykle dla początkujących. Jest się 
odpowiedzialnym za konfigurowanie 
oprogramowania i sprzętu, za wykonywanie 
prostych skryptów testowych albo 
automatyzacji. Bbyć może będzie się też 
pracować z testami beta w celu izolowania i 
odtwarzania znalezionych błędów. Częśc pracy 

1 Nietety, jakże często to nieporozumienie potwierdza smutna rzeczywistość (przyp. tłumacza).

2 Poniższe wywody dotyczą głównie amerykańskiego rynku pracy. W Europie są znaczne różnice 
między krajami przodującymi jeśli chodzi o test (Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, kraje 
Skandynawskie, częściowo Niemcy), a krajami bardzo pod tym względem "zacofanymi" (mówiąc 
ogólnikowo - basen Morza Śródziemnego oraz Europa Centralna). Co oczywiście nie wyklucza 
istnienia pojedynczych firm wybijających się ponad przeciętność (przyp. tłumacza).
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może być żmudna i monotonna, ale jest to dobre 
stanowisko wprowadzające do pracy testera1.

38. Tester (software tester lub software test  
engineer). Wiele przedsiębiorstw wyróżnia kilka 
poziomów testerów zależnie od doświadczenia i 
umiejętności. Tester na najniższym poziomie 
może wykonywac zadania technika, stopniowo 
awansując i wykonując coraz bardziej 
skomplikowane testy. Idąc dalej, zaczyna się 
samemu pisać procedury i zadania testowe, 
uczestniczy się też w przeglądach projektów i 
specyfikacji. Tester wykonuje testy oraz izoluje, 
odtwarza i raportuje znalezione błędy. Kto umie 
programować, będzie także często pisać 
programy do automatycznego testowania oraz 
współpracować blisko z programistami w czasie 
wykonywania testowania metodami szkalnej 
skrzynki.

39. Kierownik zespołu testowego (software test  
lead). Kierownik zespołu odpowiada za test 
znazcnej części projektu, czasami za cały 
niewielki projekt. Zwykle pisze plan testowania 
dla swojego obszaru odpowiedzialności i 
nadzoruje testowanie wykonywane przez 
innych. Często kierownik zespołu testującego 
będzie zaangażowany w zbieranie pomiarów i 
prezentowanie ich kierownictwu projektu. 
Zwykle wykonuje też w pewnym zakresie 
samemu obowiązki testera.

40. Menedżer testów (software test manager). 
Kierownik testów nadzoruje testowanie w całym 
projekcie lub w kilku projektach. Podlegają mu 
kierownicy zespołów tesujących. Współpracuje 
z kierownikiem projektu przy ustalaniu 
harmonogramów, celów i priorytetów. Jest 
odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednich 
środków - osób, sprzętu, powierzchni do pracy 
itd. - w podległych mu projektach. Ustala 
strategię testowania dla podległych zespołów.

Jak znaleźć pracę jako tester?

Gdzie więc szukać pracy z testowaniem oprogramowania? Odpowiedź 
brzmi - w tych samych miejscach gdzie szuka pracy programista - we 

1 Dla skomplikowanych systemów technicznych może być to stanowisko wymagające - przeciwnie niż 
tu opisano - ogromnego doświadczenia (przyp. tłumacza).
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wszelkich przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem 
oprogramowania2. 

41. Internet. Szybkie przeszukanie przy użyciu 
kilku szperaczy tuż przed oddaniem tej książki 
do druku zaowocowało znalezieniem ponad 
1000 stanowisk związanych z testowaniem 
oprogramowania. Większośc z nich były to 
stanowiska na najniższym poziomie. Znalazło 
się kilka zajęć dla testerów przy testowanmiu 
programów muzycznych, telewizji interakcyjnej, 
sieci, sprzętu medycznego, witryn WWW - brać 
i wybierać.

42. Gazety i czasopisma. W odpoweidnim dziale 
ogłoszeń gazet i czasopism lokalnych lub 
ogólnokrajowych. Również czasopisma 
komputerowe mogą być źródłem stosownych 
ogłoszeń.

43. Po prostu spytać. Jeśli jest się 
zainteresowanym pewną techniką lub określoną 
aplikacją, czy może branżą, warto znaleźć 
stosowne przedsiębiorstwa i zadzwonić do nich 
lub wysłać im swój list motywacyjny oraz 
życiorys. Często są wolne stanowiska, które nie 
zdążyły pojawić się w formie ogłoszenia. 
Aktywni testerzy złapią je, zanim ktokolwiek 
inny dowie się o ich istnioeniu.

44. Praktyki w firmie. Stundenci mogą próbować 
znaleźć sobie praktyki wakacyjne - lub dłuższe - 
w przedsiębiorstwach jako testerzy. 
Niejednokrotnie takie praktyki okazują się 
doskonałym wprowadzeniem do pracy testera. 
Jeśli pracuje się dobrze i ma trochę szczęścia, 
praktyka może doprowadzić do oferty 
normalnego zatrudnienia po ukończeniu 
studiów.

2 Co nie musi oznaczać przedsiębiorstw, dla których wytwarzanie oprogramowania jest głóną 
działalnością biznesową! Banki, firmy ubezpieczeniowe, administracja publiczna wszelkich szczebli, 
firmy lotnicze, samochodowe, energetycze, firmy telekomunikacyjne, operatorzy telefoniczni… lista 
jest długa (przyp. tłumacza). 
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45. Zastępstwa i prace zlecone. Czasem 
przedsiębiorstwa wynajmują testerów na krótkie 
kontrakty, kiedy następuje spiętrzenie pracy 
testowej w jakimś projekcie. Takie zajęcie może 
trwać kilka tygodni lub kilka miesięcy, a w tym 
czasie zdobywa się cenne doświadczenie, ucząc 
się w trakcie pracy. Niektórzy bardzo cenią 
sobie tę formę, ponieważ umożliwia ona 
wypróbowanie pracy w różnych 
przedsiębiorstwach i z różnymi typami 
oprogramowania.

Jak zdobyć praktyczne doświadczenie?

Testowanie oprogramowania niczym nie różni się od innych dziedzin 
komputerowych - można o nim czytać długo, ale trudno je tak naprawdę 
zrozumieć, dopóki się go nie wypróbuje w praktyce. Dlatego najlepiej 
nauczyć się testowania oporgramowania próbując samemu, na własnmym 
komputerze i na własnych programach.

Wybieramy program dobrze znany albo taki, którego nigdy wcześniej nie 
używaliśmy. Podręcznik i pliki pomocnicze traktujemy jako specyfikację 
produktu. Potem piszemy plan testowania, konstruujemy zadania testowe i 
szukamy błędów. Znalezione błędy rejestrujemy przy pomocy arkusza 
kalkulacyujnego lub programu do przetwarzania tekstu. Znalezione błędy 
można przesłać do firmy, która wyprodukowała program (prawie wszystkie 
firmy komputerowe dają możliwość zgłaszania błędów za pomocą swoich 
witryn WWW). Będziemy zdumieni tym, co znajdziemy, a firma może 
również.

Mając pewne doświadczenie z tego rodzaju testowaniem, można zgłosić się 
do testów beta dla nowych produktów informatycznych. Jak dowiedzieliśmy 
się w rozdziale 15-ym "Polowanie na błędy i testowanie beta", testerzy beta 
otrzymują kopie aplikacji zanim jest ona dostarczona klientom. Daje to 
możność posługiwania się programem jeszcze nie całkiem ukończonym, 
znajdowania błędów, które przepuścili testerzy w przedsiębiorstwie oraz - na 
podstawie tego, co się znajdzie - może uda się wywrzeć wpływ na 
konstrukcję aplikacji. Różne firmy mają różne systemy administrowania 
testerami beta. Warto poszukać na witrynie WWW firmy słów "beta tester" 
lub spróbować zadzwonić i uzyskać informacje telefonicznie.

Używając aplikację w wersji beta na własnym komputerze w domu warto 
zachować ostrożność. Wersja beta nie jest gotowa i z reguły pełno w niej 
jest błędów. Niektóre błędy mogą spowodować poważne problemy z 
pozostałymi aplikacjami na używanym komputerze, częste awarie i nawet 
utratę danych. Warto zrobić kopie zapasowe wszystkich ważnych rzeczy 
przed przystąpieniem do testów beta.
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Innym sposobem zdobycia doświadczenia jest zgłosić się do testów 
użyteczności (rozdział 11, "Testowanie użyteczności"). Wiele firm 
produkujących oprogramowanie dla komputerów osobistych ma własne 
laboratoria użyteczności lub kontrakty z niezależnymi laboratoriami 
użyteczności. Kogo interesuje testowani interfejsu użytkownika, powinien 
wykonać kilka telefonów i zorientować się w możliwościach uczestniczenia 
- w roli osoby badanej - w testach użyteczności. Często będzie się musiało 
wypełnić ankietę przeznaczoną do pomiaru doświadcczenia osób badanych z 
pewnymi typami oprogramowania. Projekty wchodzące w fazę testowaia 
użyteczności potrzebują różnych osób - od zupełnie początkujących aż po 
specjalistów. Jeśli się pasuje do którejś z tych ról, zostanie się wezwanym do 
wypróbowania określonych funkcji nowego produktu. W czasie 
wykonywania zleconych zadań jest się obserwowanym przez osoby 
administrujące testami - co się robi, jak się to robi, jak reaguje się na 
działania programu. Można zostać zaproszonym ponownie, kiedy firma 
testuje użyteczność ponownie po przeprowadzneiu różnych zmian. Często 
firma testująca oferuje jakąś formę wynagrodzenia - zwykle w postaci 
darmowego oprogramowania.

Wykształcenie, szkolenia, certyfikaty

Rosnąca świadomość, że test oprogramowania jest odrębną i ważną 
dziedziną spowodowała, że niektóre uczelnie zaczęły prowadzić zajęcia z 
tego przedmiotu1. Studiując informatykę lub elektronikę, warto spróbować 
uczestniczyc w tych zajęciach. Nawet jeśli ma się zamiar zostać programistą 
lub inżynierem-elektronikiem, wiedza w zakresie testowania pozwoli 
wykonywać lepiej również te zawody.

Niektóre uczelnie techniczne prowadzą zajęcia wieczorowe2 z testowania 
oprogramowania i posługiwania się narzędziami do testowania. Niekiedy 
uczelnie dają nawet dyplomy i certyfikaty z testowania oprogramowania. 

Dobrym sposobem zdobycia wiedzy jest uczestniczenie w konferencjach 
poświęconych testowaniu oprogramowania. Jest ich wiele w ciągu roku, w 
USA i w innych krajach. Gromadzą prelegentów z różnych dziedzin 
testowania oprogramowania. Prezentowane materiały mają zarówno 
chrakter dla początkujących, jak i bardzo zaawansowany. Bardzo cenna na 
konferencjach jest możliwość spotkania i rozmowy z innymi testerami, 
wymiany doświadczeń, anegdot i rozwiązań. Poniższa lista zawiera niektóre 
najpopularniejsze konferencje, ale na pewneo nie jest kompletna. Włączenie 
lub pominięcie konferencji nie jest żadnego rodzaju rekomendacją3. 

1 Zwykle w ramach zajęć z inżynierii oprogramowania (przyp. tłumacza). 

2 Dotyczy USA. Nie znam takiego wypadku w Polsce ani gdzie indziej w Europie - ale warto może 
poszukać (przyp. tłumacza). 

3 Listę konferencji europejskich oraz pewne uzupełnienia do niniejszej listy znajdzie czytelnik w liście 
literatury i innych źródeł. W Polsce konferencje KKIO (Krajowa Konferencja Inżynierii 
Oprogramowania), organizowane przez PTI (Polskie Towarzystwo Informatyczne, www.pti.pl) 
zawiera zwykle kilka referatów na temat testowania. Na razie innych konferencj krajowych na ten 
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46. International Conference and Exposition on 
Testing Computer Software (TCS), 
sponsorowana przez U.S. Professional 
Development Institute (www.uspdi.org).

47. International Quality Week, sponsorowana 
przez Software Research, Inc. 
(www.soft.com).

48. International Software Testing Conference 
(ISTC), sponsorowana przez Quality Assurance 
Institute (www.qaiusa.com).

49. Software Testing Analysis & Review (STAR), 
sponsorowana przez Software Quality 
Engineering (www.sqe.com).

50. International Conference on Software 
Quality (ICSQ), organizowana przez sekcję 
oprogramowania American Society for Quality 
(www.asq-software.org). 

51. International Conference on Software Testing 
(ICSTEST), organizowana przez Software 
Quality Systems (www.icstest.com). 
Odbywa się w Niemczech.

52. The Second World Congress for Software 
Quality (2WCSQ) (www.juse.or.jp/e-
renmei/2WCSQMAIN.htm).

Dołączenia internetowe

Internet zawiera wielkie bogactwo materiałów na temat testowania 
oprogramowania. Można zawsze szamemu użyć przeszukiwarki ze słowami 
"software testing" albo "software test", ale poniżej podajemy listę 
popularnych wityn internetowych poświęconych testowaniu 
oprogramowania i błędom oprogramowania - dobrą na początek1:

53. BugNet (www.bugnet.com) publikuje błędy 
znalezione w popularnych programach i sposoby 
ich naprawiania.

54. Software Testing Hotlist 
(www.io.com/~wazmo/qa) zawiera dziesiątki 
dołączeń do witryn internetowych 
poświęconych testowaniu oprogramowania oraz 
do artykułów na ten temat.

temat nie ma, ale warto być może sprawdzać ofertę IIR (www.iir.com.pl) oraz firmy Software 
Konferencje (www.software.com.pl/konferencje). Przyp. tłumacza.

1 Niektóre inne adresy znajdzie czytelnik w liście literatury i innych źródeł (przyp. tłumacza).
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55. Software Testing Online Resources 
(www.mtsu.edu/~strom) ogłasza się sama jako 
"… pierwszy przystanek na Internecie dla 
naukowców i profesjonalistów w dziedzinie 
testowania oporgramowania".

56. QA Forums (www.qaforums.com) jest forum 
dyskusyjnym na temat testowania 
oprogramowania, automatycznego testowania, 
zarządzania testowaniem, narzędzi i na wiele 
innych tematów.

57. Grupa dyskusyjna comp.software.testing i jej 
FAQ1 na www.faqs.org/faqs/software-
eng/testing/faq zawiera liczne dyskusje testerów 
i kierowników testów na tematy narzędzi, 
technik i projektów.

58. Grupa dyskusyjna comp.risks opisuje i analizuje 
aktualne awarie oprogramowania. 

59. Risk Digest (catless.ncl.ac.uk/Risks/) jest forum 
dyskusyjnym na temat ryzyka związango z 
systemami komputerowymi.

Organizacje

Istnieje sporo organizacji zajmujących się oprogramowaniem, testowaniem 
oprogramowania i zapewnieniem jakości oporgramowania. Na ich 
internetowych witrynach znajdują się szczgółowe opisy zakresu 
działalności2.

60. The American Society for Quality (ASQ) na 
www.asq.org oraz jego oddział zajmujący się 
oprogramowaniem (www.asq-software.org) 
sponsorują Krajowe Forum Jakości (National 
Quality Forum) corocznie w październiku 
(krajowy miesiąc jakości). Organizacje te 
publikują czasopisma poświęcone zagadnieniom 
jakości oraz administują dwa zawodowe 
certyfikaty: Certified Quality Engineer (CQE) 
oraz Certified Software Quality Engineer 
(CSQE). 

1 FAQ = Frequently Asked Questions (często zadawane pytania) - przyp. tłumacza.

2 Listę organizacji europejskich znajdzie czytelnik w liście literatury i innych źródeł (przyp. tłumacza).
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61. The Association of Computing Machinery 
(ACM) na www.acm.org oraz jej specjalna 
grupa zainteresowań zajmująca się inżynierirą 
oprogramowania (SIGSOFT) na 
www.acm.or/sigsoft mają ponad 80.000 
członków. SIGSOFT publikuje dwumiesięcznik, 
zawierający między innymi popularny dział 
zatytułowany "Publiczne zagrożenia", w którym 
opisywane są szczegóły najnowszych błędów 
oprogramowania.

62. The Society for Software Quality (SSQ) na 
www.ssq.org określa swój cel jako "być 
uznanym Stowarzyszeniem dla osoób 
zainteresowanych popieraniem jakości jako 
powszechnego celu dla oprogramowania."1

Dalsza lektura

Istnieje wiele książek na temat testowania i zapewnienia jakości 
oprogramowania. Niektóre mają charakter techniczny, inne koncentruja się 
na zagadnieniach procesu i zarządzania testowaniem. Żeby znaleźć jakąś 
interesującą pozycję, trzeba udać się do dobrze zaopatrzonego sklepu - 
zwyklego lub internetowego2 - i szukać książek następujących autorów: 
Boris Beizer, Rex Black, Bill Hetzel, Cem Kaner, Edward Kit, Glen Myers i 
Willioam Perry3.

Osobom zianteresowanym bardziej ogólnymi zagadnieniami jakości można 
polecić książki Philipa Crosby, W. Edwardsa Deminga i Josepha Jurana.

Podsumowanie

1 Autor pomija zupełnie stowarzyszenia europejskie (patrz poprzedni przypis), a przede wszystkim 
sponsorowany przez British Computer Society system certyfikatów dla osób zajmujących się 
zawodowo testem (więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.bcs.org.uk/iseb/st). Trwają 
obecnie prace nad rozszerzeniem tych certyfikatów na wszystkie kraje europejskie. Uczestniczą w nich 
Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Dania, Finlandia, Belgia i Holandia (przyp. tłumacza). 

2 Żadna ze znanych mi księgarni w Polsce nie dysponuje angielskimi książkami z tej dziedziny. 
Rozwiązaniem jest jak zwykle amazon.com lub amazon.co.uk (przyp. tłumacza).

3 Porządna lista literatury i zasobów internetowych została dołączona do niniejszego tłumaczenia 
(przyp. tłumacza).
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Chciałoby się zakończyć tę książkę jakąś mantrą podsumowującą to, co 
tester pragnie osiągnąć za pomocą swojej pracy. Wielokrotnie w tej książce 
pojawiają się jadnak zastrzeżenia takie jak "w zależności od 
przedsiębiorstwa lub zespołu projektowego", "zależnie od branży" itp. kiedy 
mowa jest o procesie wytwarzania, technikach testowania i o poziomach 
jakości. Użycie takich zastrzeżeń uniemożliwia sformułowanie wspólnych, 
ogólnych celów dla jakości oprogramowania. Niestety te zastrzeżenia są 
konieczne, ponieważ definicja jakości oprogramowania zależy właśnie od 
rozmaitych czynników.

W 1998 roku dr Clare-Marie Karat, psycholog i konstruktor interfejsu 
użytkownika w Centrum Naukowym IBM w Hawthorne, zaproponowała 
stworzenie karty praw użytkownika. Ta karta praw definiuje minimalny 
poziom jakości, zbiór minimalnych oczekiwań, które powinny być spełnione 
przez każdy rodzaj oprogramowania. Przemysł informatyczny ma jeszcze 
przed sobą daleką drogę by zrealizować wszystkie postulaty karty, ale każdy 
tester może przyczynić sie do urzeczywistnienia tej wizji.

Oto karta praw użytkownika komputera (za zgodą Dr Karat)1:

1.Punkt widzenia. Użytkownik ma zawsze rację. Kiedy pojawiają się 
kłopoty z użyciem systemu, to system jest problemem, nie zaś 
użytkownik.

2.Instalacja. Użytkownik ma prawo do łatwej instalacji i usunięcia 
oprogramowania i sprzętu bez żadnych niekorzystnych konsekwencji.

3.Zgodność. Użytkownik ma prawo do systemu który działa dokładnie tak 
jak obiecano.

4.Informacja. Użytkownik ma prawo do łatwo dostępnej informacji i 
wskazówek (podręczniki, pomoc interakcyjna, komunikaty o awariach) 
umożliwiającej zrozumienie i zastosowanie systemu oraz bezproblemowe 
wychodzenie z sytuacji awaryjnych.

5.Kontrola. Użytkownik ma prawo do kontroli nad systemem i 
otrzymywania natychmiastowych reakcji od systemu.

6.Informacja zwrotna. Użytkownik ma prawo do tego, aby system 
udzielał jasnej, zrozumiałej i poprawnej informacji dotyczącej aktualnie 
wykonywanego zadania i jego statusu. 

7.Zależności. Użytkownik ma prawo być jasno poinformownaym o 
wszystkich wymaganiach systemu, które muszą być spełnione w celu jego 
skutecznego stosowania.  

8.Zakres. Użytkownik ma prawo znać wszystkie ogranicznia możliwości 
systemu.

9.Wspomaganie. Użytkownik ma prawo do porozumiewania się z 
dostawcą technologii i otrzymywania przemyślanych i pomocnych 
odpowiedzi na wszelkie zadawane pytania.

1 Opublikowano za zgodą IBM Corporation. 
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10.Użyteczność. Użytkownik, nie program ani sprzęt, ma być panem. 
Produkty powinny być naturalne i intuicyjne w użyciu.

Pytania

Pytania mają na celu ułatwienie zrozumienia. W aneksie A „Odpowiedzi na 
pytania” znajdują się prawidłowe rozwiązania – ale nie należy ściągać!

1.Szukając na Internecie pracy związanej z testowaniem, jakich słów 
należy szukać startując przeszukiwarkę?

2.Wymień dwa sposoby, jak można miec do czynienia z testowaniem 
oprogramownaia przed jego wypuszczeniem na rynek. 

3.Jakie są cele testera oprogramowania?
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Aneks A Odpowiedzi na pytania

Rozdział 1
1. Czy w opisanym przykładzie powstania błędu 

roku 2000-ego programista popełnił jakiś błąd?

Nie - o ile specyfikacja produktu nie stwierdzała, że produkt ma działać 
również po roku 2000-ym. Tester powinien szukać i znaleźć ten błąd. 
Zespół powinien podjąć decyzję, czy należy go naprawić.

2. Prawda czy falsz: to ważne, jakim słowem firma 
albo zespół nazywa problem w programie.

Fałsz. To nie jest ważne, ale używane określenie odzwierciedla charakter 
zespołu testowego i jego podejście do znajdowania, raportowania i 
naprawiania problemów.

3. Dlaczego sprawdzenie tylko tego, że program 
działa tak jak powinien, nie jest wystarczające?

Zwykle to tylko połowa zadania testowego. Użytkownicy nie zawsze 
postępują zgodnie z instrukcją i testerzy powinni sprawdzić, co się stanie 
kiedy użytkownik postąpi wbrew instrukcji. Poza tym, tester powinien 
podchodzić do przedmiotu testowania z nastawieniem „muszą to 
złamać”, inaczej trudniej będzie mu znajdować błędy.

4. O ile droższe jest naprawienie błędu 
znalezionego już po wypuszczeniu produktu niż 
błędu znalezionego na samym początku 
projektu?

Od 10-u do 100-u i nawet więcej!

5. Jakie cele mają testerzy?

Celem testowania jest znajdowanie błędów tak wcześnie jak to tylko 
możliwe i upewnienie się, że zostały naprawione.

6. Prawda czy fałsz: dobry fachowiec w dziedzinie 
testowania nieugięcie dąży do doskonałości.

Fałsz. Dobry tester powinien wiedzieć, że doskonałość jest nieosiągalna i 
umieć rozpoznać, kiedy produkt jest dostatecznie dobry.

7. Podaj kilka przyczyn, dla któych największym 
źródłem błędów programu jest zwykle 
specyfikacja produktu.
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Często specyfikacji nawet nie ma - pamiętajmy, że czego nie da się 
powiedzieć, nie da się też zrobić. Poza tym często, nawet jeśli 
specyfikacja istnieje, jest niedokładna, wciąż się zmienia i nie jest znana 
przez cały zespół projektowy.

Rozdział 2
1.Wymień kilka czynności, które powinno się wykonać zanim programiści  
zaczną pisać pierwsze linijki kodu programu.

Zespół projektowy musi rozumieć wymagania klienta i opisać funkcje 
produktu w specyfikacji wymagań. Należy sporządzić dokładny 
harmonogram tak, by zespół zawsze wiedział, ile pracy już wykonano i 
ile jeszcze pozostało. Należy zaprojektować architekturę systemu i jego 
konstrukcję, a testerzy powinni zacząć planować swoją pracę.

2. Jakie są złe strony formalnej, zamkniętej  
specyfikacji wymagań?

Kiedy sytuacja rynkowa zmienia się np. z powodu wypuszczenia 
produktu przez konkurencję lub zmieniających się potrzeb klienta, 
brakuje elastyczności by móc dostosować do niej powstające 
oprogramowanie.

3. Jaka jest najlpesza cecha modelu skokowego 
wytwarzania oprogramowania?

Jest prosty. Kropka.

4. Skąd wiadomo – przy użyciu metody prób i  
błędów – kiedy oprogramowanie jest gotowe do 
wypuszczenia?

Brakuje w tej metodzie jednoznacznych kryteriów wyjściowych, dopóki 
ktoś - lub harmonogram - nie powie że pora już zakończyć.

5. Czemu model kaskadowy może być 
niewygodny?

Tak samo jak łososiowi, trudno jest płynąć pod prąd. Każdy krok jest 
dyskretnym, oddzielnym procesem następującym po swoim 
poprzedniku. Jeśli doszło się do końca i odkryło, że coś powinno było 
być zrobione inaczej wcześniej, jest zbyt późno, by się cofnąć. 

6. Dlaczego testerzy często wolą model spiralny od 
innych?

Jest się zaangażowanym w proces wytwórczy bardzo wcześnie i ma się 
możność wczesnego znajdowania błędów, co zaoszczędza 
projektowiczas i pieniądze.
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Rozdział 3
1.Pamiętając, że programu nie da się przetestować w całości, co należy 
wziąć pod uwagę podejmując decyzję czy można już zaprzestać 
testowania?

Nie istnieje jedyna, poprawna odpowiedź, kiedy należy przestać 
testować. Każdy projekt jest inny. Oto przykłady informacji, którą trzeba 
wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji: czy nadal znajduje się 
dużo błędów? czy rodzaj i ilość wykonanych dotąd testów jest 
satysfakcjonująca? czy zgłoszone błędy zostały ocenione i czy podjęto 
decyzje, które mają być naprawione, a które nie? Czy dokonano 
walidacji produktu wobec wymagań użytkowników?

2. Uruchom Kalkulator w Windowsach. Napisz 
5,000-5= (przecinek jest istotny). Przyjrzyj  
się wynikowi. Czy jest to błąd? Dlaczego?

Otrzymana odpowedź wynosi 0, a nie 4995, jak można by się 
spodziewać. Dzieje się tak dlatego, że przecinek zostaje automatycznie 
zamieniony na znak dziesiętny. To, co zostało obliczone to 5.000 - 5 = 0, 
a nie 5000-5=4995. Aby zdecydować, czy jest to błąd, należy porównać 
to działanie ze specyfikacją produktu. Może jest tam napisane, że 
przecinki będą zmieniane na punkt dziesiętny. Należy również dokonać 
walidacji tej cechy wobec wymagań użytkowników. Trzeba stwierdzić, 
czy większośc użytkowników oczekuje takiego zachowania się progamu, 
czy też jest ono mylące.

3. Przy teście gry, np. symulatora lotu albo 
symulatora ruchu miejskiego, co należy 
przetestować w pierwszym rzędzie – trafność czy 
precyzję?

Celem symulatora jest, aby grający znalazł się w szcztucznym 
środowisku, które naśladuje rzeczywiste wydarzenia. Pilotowanie w 
symulatorze lotu powinno dawać wrażenia zbliżone do pilotowania w 
rzeczywistości. Posługiwanie się się symulatorem miasta powinno 
odzwierciedlać sprawy, które dzieją się w rzeczywistym mieście. 
Najważniejsze jest więc to, jak trafnie symulator odddaje rzeczywistość. 
Czy samolot zachowuje się jak Boeing 757, czy jak awionetka? Czy 
kształty gmachów przypominają mistop, które symulator ma 
naśladować? Kiedy trafność jest osiągnięta, można pokusić się także o 
dokładność. Tak właśnie odbywał się rozwój komputerowych gier 
symulacyjnych w ciągu ostatnich lat.

4. Czy możne istnieć produkt informatyczny 
wysokiej jakości, ale o niskiej niezawodności? 
Jaki można podać przykład?
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Tak, ale zależy to od oczekiwań klienta względem jakości. Niektórzy 
ludzie kupują sportowe samochody, o których uważa się, że są wysokiej 
jakości ze względu na przyśpieszenie, szybkość, styl i wykończenie. 
Często te właśnie samochody są notorycznie zawodne: często się psują, a 
ich naprawy są bardzo kosztowne. Dla właścicieli ta wysoka zawodność 
nie wpływa na ocenę przez nich jakości.

5. Czemu programów nie da się przetestować 
całkowicie?

Każdy program - prócz najmniejszych i najprostszych - ma zbyt wiele 
możliwych wartości danych wejściowych, zbyt wiele rodzajów danych 
wyjściowych i zbyt wiele możliwych ścieżek przez program, by dało się 
przetestować je wszystkie. Ponadto specyfikacje oporgramowania często 
są subiektywne i dają się rozmaicie interpretować.

6. Jeśli testując program w poniedziałek znajduje 
się błąd co godzinę, jak często należy oczekiwać 
błędów we wtorek?

Bierze się tu pod uwagę dwie zasady. Pierwsza - ilość błędów jeszcze 
pozostających w systemie jest wprost proporcjonalna do ilości błędów 
już znalezionych - oznacza, że nie zdarzy się, by przyszedłszy do pracy 
we wtorek nieoczekiwanie i cudownie odkryć, że program stał sie 
doskonały. Paradoks pastycydów głosi, że wykonując te same zadania 
testowe raz za razem, w końcu przestanie się przy ich pomocy 
znajdować nowe błędy, dopóki nie doda się nowych zadań testowych. 
Uwzględniwszy działanie obu zasad, należy się spodziewać 
niezmienionego lub nieznacznie zminiejszonego tempa znajdowania 
nowych błędów.

Rozdział 4
1.Czy można dokonać testu specyfikacji metodą „szklanej skrzynki”?

Tak, o ile tester zaangażowany jest w sam proces tworzenia specyfikacji. 
W tym celu tester mógłby uczestniczyć w zebraniach grup 
użytkowników, badaniach użyteczności oraz zebraniach działu 
sprzedaży, aby zdobyć orientację w przebiegu procesu planowania 
funkcji produktu. Istnieje jednak ryzyko, że uczestnictwo w tych 
zebraniach ułatwi testerowi przyjęcie później podświadomie założenia, 
że specyfikacje są poprawne.

2. Podaj kilka przykładów standardów albo reguł  
dla oprogramowania pod Winowsami albo dla 
Macintosha.

Na Macintoshu usunięte pliki trafiają do „Trash Can”, a w Windowsach - 
do „Recycle Bin”. Naciśnięcie F1 zawsze powoduje wyświetlenie 
„Pomocy”. 
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Menu „Plik” jest w Windowsach zawsze po lewej stronie paska 
funkcyjnego . 

Wybranie „Pomoc, Na temat” powoduje wyświetlenie danych na temat 
praw autorskich, licencji i wersji programu.

Ctrl+X powoduje wycięcie, Crtl+C skopiowanie, a Ctrl+V wklejenie.

3. Wyjaśnij, jaki błąd znajduje się w powniższym 
zdaniu ze specyfikacji wymagań: Wybranie 
przez użytkownika opcji „Upakuj dane” 
spowoduje że program zagęści listę danych do 
najmniejeszej możliwej objętości przy użyciu 
metody macierzy Hoffmana.

Użyte jest tutaj określenie „najmniejszy możliwy”. Nie da się go 
przetestować, ponieważ nie jest ani dokładne, ani wyrażone liczbowo. 
Specyfikacja powinna dokładnie określić, jaki poziom zagęszczenia jest 
wymagany. 

Ponadto sformułowanie zawiera w sobie definicję sposobu rozwiązania, 
wyjaśnia jakim algorytmem posłuży się ta funkcja. Ta informacja nie 
powinna znajdować się w specyfikacji wymagań. Użytkownik nie jest 
zainteresowany tym, w jaki sposób odbywa się zagęszczenie, tylko tym 
że w ogóle się odbywa.

4. Wyjaśnij, czemu testera powinno zaniepokoić 
poniższe zdanie ze specyfikacji wymagań: 
Oprogramowanie pozwoli na 100 milionów 
jednoczesnych połączeń, chociaż zwykle nie 
będzie stosowanych więcej niż 1 milion 
połączeń.

Łatwość testowania. Nie ma znaczenia, że typowe użycie wynosi 1 
milion połączeń - jeśli specyfikacja określa, że 100 milionów ma być 
możliwe, trzeba będzie przetestować 100 milionów. Tester będzie albo 
musiał znaleźć sposób przetestowania tak wielkiej liczby połączeń, albo 
skłonić autora specyfikacji do tego, by zmniejszył maksymalną liczbę 
połączeń tak, by była bliższa ilości typowej.

Rozdział 5
1.Prawda czy fałsz: czy da się wykonywać dynamiczne testowanie 
metodami czarnej skrzynki bez specyfikacji produktu albo specyfikacji  
wymagań?
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Prawda. Technika ta nazywa się testowaniem eksploracyjnym, co polega 
w gruncie rzeczy na tym, że jako specyfikację stosuje się sam program. 
Nie jest to doskonała metoda, ale w krytycznej sytuacji może działać 
całkiem nieźle. Największym ryzykiem jest to, że nie odkryje się 
brakujących funkcji.

2. Kiedy testuje się zdolność programu do robienia 
wydruków, jakie ogólne, negatywne zadania 
testowe są właściwe?

Można spróbować dokonać wydruku kiedy w drukarce nie ma papieru 
albo kiedy papier się pogniótł. Można też drukarkę wyłączyć, odłączyć 
od źródła prądu albo odłączyć kabel między komputerem i drukarką. 
Można spróbować wydruku przy niskim poziomie farby, lub nawet po 
zupełnym wyjęciu kartusza z farbą. Żeby znaleźć wszystkie możliwości, 
można poszukać w podręczniku drukarki wszelkich opisanych błędnych 
sytuacji i usiłować je wszystkie stworzyć lub zasymulować. 

3. Wystartuj Notatnik Windows i wybierz funkcję 
Drukuj z menu Plik. Pojawia się wtedy okno 
dialogowe pokazane na rysunku 5.12. Jakie 
warunki brzegowe istnieją dla funkcji Zakres w 
dolnym, lewym rogu okna?

Kiedy wybierze się opcję Strony, pola Od i Do są aktywne. 
Narzucającymi się warunkami brzegowymi będą wartości 0 i 99999, 
największa i najmniejsza wartość, którą daje się wprowadzić do tych pól. 
Nie będzie od rzeczy przetestować również wewnętrzne warunki 
brzegowe takie jak 254, 255, 256 oraz 1023, 1024 i 1025. Istnieje jeszcze 
inna wewnętrzna granica. Spróbujmy zlecić wydrukowanie stron 1- 8 z 
6-stronicowego dokumentu. Zwróćmy uwagę, że w tym wypadku 
oprogramowanie musi zaprzestać drukowania na stronie 6-ej ponieważ 
brak jest danych, a nie dlatego, że otrzymało taką komendę. Zastanówmy 
się nad innymi możliwymi warunkami tego typu.

4.Mamy pole do wprowadzania 10-cyfrowego kodu pocztowego, jak na 
rysunku 5.13. Jakie klasy równoważności można zastosować do jego 
testowania?

− Poprawne 5-cyfrowe kody. Poprawny oznacza że składa się on z cyfr, 
a nie że jest to autentyczny kod - chociaż to mogłaby być inna klasa 
równoważności.

− Poprawne 9-cyfrowe (9 cyfr i myślnik) kody.

− Krótkie 5-cyfrowe.

− Krótkie 9-cyfrowe.
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− Długie 5-cyfrowe. Na przykład 8 cyfr bez myślnika. Hmm, czy to nie 
jest ta sama klasa co krótkie 9-cyfrowe?

− Długie 9-cyfrowe. Może nie dać się wpisać więcej niż 9 cyfr i 
myślnika, ale należy spróbować.

− Myślnik z złym miejscu.

− Więcej niż jeden myślnik.

− Znaki nie będące ani cyframi, ani myślnikiem.

5.Prawda czy fałsz: przejście wszystkich stanów programu gwarantuje 
również, że przeszło się wszystkie przejścia między nimi.

Fałsz. Wyobraźmy sobie odwiedzenie 50 miast w całym kraju. Można 
zaplanować trasę tak, żeby prowadziła przez każde miasto, ale 
niemożliwe jest przejechanie wszystkich dróg łączących te miasta, bo to 
oznaczałoby przejechanie wszystkich dróg w całym kraju.

6.Istnieje wiele sposobów rysowania diagramów przejścia stanów, ale 
każdy z nich pokazuje trzy rzeczy. Jakie?

− Każdy stan w którym może znaleźć się oprogramowanie.

− Dane wejściowe lub warunki, powodujące przejście z jednego stanu 
do kolejnego.

− Warunki, zmienne lub dane wyjściowe, które powstają kiedy 
wchodzi się lub wychodzi ze stanu.

7.Podaj niektóre z wartości zmiennych w stanie początkowym Kalkulatora 
Windowsów.

Wstępnie wyświetlona wartość i wewnętrzna zmienna zawierająca wynik 
cząstkowy ustawione są na zero. Rejestry pamięci (przyciski MC, MR, 
MS i M+) są wyzerowane. Schowek systemowy (tam, gdzie składuje się 
dane podczas wycianania, kopiowania i wklejania) jest niezmieniony.

Inną zmienną charakteryzującą stan początkowy jest lokalizacja 
Kalkulatora na ekranie. Jeśli uruchomić jednocześnie kilka kopii 
Kalkulatora, łatwo zauważyć, że są położone na ekranie w różnych 
miejscach (przynajmniej w Windows 95/98). Można wykonac ćwiczenie 
w testowaniu eksploracyjnym i spróbować domyślić się, co kieruje 
położeniem Kalkulatora na ekranie.

8.Co robi się z programem, chcąc odkryć błędy w synchronizacji w czasie 
(wyścig)?
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Należy wykonywać wiele rzeczy na raz. Mogą one mieć ze sobą coś 
wspólnego, jak na przykład jednoczesne pisanie z tej samej aplikacji na 
dwóch różnych drukarkach. Mogą być również niezależne, jak 
naciskanie klawiszy w czasie wykonywania przez program obliczeń. W 
obu wypadkach chce się wywołać sytuację, w której oprogramowanie 
„ściga się” samo ze sobą w czasie wykonywania funkcji.

9.Prawda czy fałsz: jednoczesne wykonywanie testowania na obciążenie i  
na przeciążenie jest niedopuszczalne.

Fałsz. Nie ma „testów poniżej pasa”. Celem pracy testera jest znajdować 
błędy.

Rozdział 6
1.Wymień kilka korzyści wynikających ze stosowania statycznego 
testowania metodami szklanej skrzynki.

Stayczne testowanie metodami szklanej skrzynki pozwala znajdować 
błędy we wcześniejszych fazach cyklu wytwarzania, dzięki czemu ich 
szukanie jest mniej czasochłonne, a naprawy - mniej kosztowne. 
Testerzy wykonujący te testy nabierają doświadczenia w tym, jak 
oprogramownaie działa, jakie ma słabsze obszery i ryzyka, a także mogą 
stworzyć lepszą, roboczą współpracę z programistami. O statusie prjektu 
można poinformować wszystkich członków zespołu uczestniczących w 
testowaniau.

2. Prawda czy fałsz: statyczne testowanie 
metodami szklanej skrzynki pozwala znaleźć 
zarówno brakujące elementy jak i problemy.

Prawda. Można się o to spierać, ale zapewne brakujące elementy są 
ważniejsze niż inne problemy, a statyczne testowanie szklanej skrzynki 
pozwala na ich wczesną identyfikację. Kiedy kontroluje się kod wobec 
standradów oraz starannie analizuje go w trakcie formalnych 
przeglądów, znalezienie brakujących elementów jest bardzo 
prawdopodobne.

3. Jakie są kluczowe elementy formalnych 
przeglądów?

Proces. Ścisłe stosowanie się do opisanego procesu jest tym, co różni 
formalny przegląd och dwóch kumpli, którzy patrzą sobie nawzajem na 
kod. 

4. Oprócz poziomu formalizmu, jaka jest  
zasadnicza różnica między inspekcjami a innymi 
rodzajami przeglądów?
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Główna różnica: podczas inspekcji kto inny niż autor prezentuje objekt 
podlegający inspekcji. Zmusza to jeszcze jedną osobę do starannego 
zrozumienia kodu lub dokumentacji, podlegających inspekcji. Jest to o 
wiele bardziej skuteczne niż zwyczajne szukanie błędów.

5. Jeśli programista został poinformowany, że 
wolno mu używać nazw zmiennych nie dłuższych 
niż osiem znaków i wszystkie muszą zaczynać się 
dużą literą, czy mamy do czynienia ze 
standardem czy z regułą?

Byłby to standard. Gdyby mu zezwolono na używanie nie mniej niż 
ośmiu znaków, ale zlecane byłyby krótkie nazwy, byłaby to reguła.

6. Czy listę kontrolną do przeglądów kodu opisaną 
w tym rozdziale powinno się przyjąć jako 
standard waszego zespołu do weryfikacji kodu?

Nie! Podano ją tylko jako ogólny przykład. Jest w niej kilka dobrych 
zadań testowych, które warto wziąć pod uwagę przy testowaniu kodu, 
ale przed wybraniem standardu do własnego użytku należałoby zbadać i 
poczytać również inne standardy.

Rozdział 7
1.W jaki sposób znajomość wewnętrznych mechanizmów działania 
programu wpływa na to, jak i co należy przetestować?

Testując tylko metodami czarnej skrzynki, nie będzie się wiedziało, czy 
zadania testowe dostatecznie pokrywają wszystkie części 
oprogramowania i czy niektóre zadania nie są zbyteczne. Doświadczony 
tester może zaprojektować dosyć skuteczny zestaw zadań testowych 
tylko metodami czarnej skrzynki, ale nie będzie wiedzieć na pewno jak 
dobry jest ten zestaw bez niejakiego udziału metod szklanej skrzynki.

2. Czy jest różnica między dynamicznym 
testowaniem metodami szklanej skrzynki, a 
lokalizowaniem i usuwaniem błędów?

Oba te procesy zachodzą na siebie, lecz celem testowania metodami 
szklanej skrzynki jest znajdowanie błędów, zaś celem usuwania błędów 
jest ich naprawa. Część wspólna to izolowanie i lokalizacja - 
poszukiwanie gdzie dokładnie i dlaczego błąd się pojawia. 

3. Jakie są dwa główne powody, dla których 
testowanie jest niemal niewykonalne w modelu 
skokowym wytwarzania oprogramowania? Jak 
można im zaradzić?
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Kiedy oprogramowanie trafia w ręce testera od razu w jednym, wielkim 
kawałku, jest trudne lub wręcz niemożliwe stwierdzenie, dlaczego 
następuje jakaś awaria - jest to jak szukanie igły w stogu siana. Po 
drugie, błędów jest zwykle tak wiele, że jedne mogą przesłaniać drugie. 
Łapie się jeden błęd i krzyczy „mam cie!”, by w chwilę poóźniej odkryć, 
że program nadal zawodzi. Motodyczna integracja i testowanie modułów 
pozwala znajdować i naprawiać błędy zanim dobrze się ukryją albo 
spiętrzą jedne na drugich.

4. Prawda czy fałsz: jeśli projektowi brakuje 
czasu, można przeskoczyć testowanie modułów 
(jednostkowe) i przystąpić od razu do tesowania 
integracyjnego.

Fałsz! O ile oczywiście produkt nie składa się z jednego tylko modułu.

5. Jaka jest różnica między namiastką testową a 
sterownikiem testowym?

Namiastkę testową stosuje sie przy integracji i testowaniu odgórnym. 
Zastępuje ona nie istniejący jeszcze moduł niższego poziomu. Dla 
wyższego poziomu namiastka wygląda i zachowuje się tak jak 
prawdziwy modul niższego rzędu.

Sterownik jest odwrotnościa namiastki i stosuje się go przy integracji 
oddolnej. Jest to kod testowy, który zastępuje oryginalny kod wyższego 
rzędu aby skuteczniej wypróbować moduły niższego rzędu.

6. Prawda czy fałsz: zawsze należy najpierw 
skonstruować zadania testowe metodami 
czarnej skrzynki.

Prawda. Najpierw projektuje się zadania testowe na podstawie 
przypuszczalnego zachowania się programu. Następnie stosuje się 
metody szklanej skrzynki aby sprawdzić i udoskonalić te zadania 
testowe. 

7. Która jest najlepsza spośród trzech opisanych w 
tym rozdziale metod pomiaru pokrycia? 
Dlaczego?

Pokrycie warunków logicznych jest najlepsze, ponieważ zawiera w sobie 
pokrycie rozgałęzień i pokrycie instrukcji. Wiemy, że wszystkie warunki 
zawierające logikę decyzyjną - takie jak instrukcje if - then, zostają 
zweryfikowane, jak również biegnące od nich rozgałęzienia i wszystkie 
linie kody źródłowego. 

Jaka jest najpoważniejsza trudność 
testowania metodami szklanej  
skrzynki, zarówno statycznego jak i  
dynamicznego?
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Łatwo stać się stronniczym. Spojrzy się na kod i powie „Aha, widzę, 
tego nie trzeba testować, kod napisany jest w tym miejscu poprawnie.” 
W rzeczywistości, powtarzamy być może ten sam błąd, co programista i 
eliminujemy niezbędne zadania testowe. Ostrożnie!

Rozdział 8
1.Jaka jest różnica między komponentem a urządzeniem peryferyjnym?

Mówiąc ogólnie, komponent to sprzęt w jakimś sensie znajdujący się 
wewnątrz PC. Urządzenie peryferyjne zaś jest poza PC. Ta granica może 
jednak dla pewnych rodzajów sprzętu być bardzo niewyraźna.

2.Jak odróznić, czy błąd jest ogólnym problemem, czy też wyłącznie błędem 
konfiuracji?

Należy  powtórzyć te same kroki, które spowodowały awarię, na różnych 
konfiguracjach. Jeśli awaria nie występuje na wszystkich, mamy 
zapewne do czynienia z błędem konfiguracji. Jeśli awaria pojawia sie 
niezależnioe od konfiguracji, mamy zapewne do czynienia z błędem 
ogólnym. Nie bądźmy jednak pochopni. Może się zdarzyć błąd 
konfiguracji występujący w całej klasie równoważności. Na przykład 
może się zdarzyć, że jakiś błąd pojawia się tylko na drukarkach 
laserowych, ale nie na na atramentowych.

3.Jak można zagwarantować, że program nigdy nie będzie miał błędów 
konfiguracji?

To takie podstępne pytanie. Musiałoby sie wysyłać oprogramowanie i 
sprzęt razem jako jeden produkt, oprogramowanie działałoby tylko na 
tym sprzęcie, a sprzęt musiałby byc dokładnie zapieczętowany, bez 
żadnego interfejsu do świata zewnętrznego.

4.Prawda czy fałsz: klonowana karta dzwiękowa nie musi być poddana 
testowaniu konfiguracji.

To zależy. Klonowany sprzęt ma zwykle identyczną konstrukcję jak 
oryginał, tylko inną nazwę i inną obudowę. Zwykle są funkcjonalnie w 
100% idnetyczne, ale czasem programy obsługi mogą się różnić i mieć 
mniejszy lub większty zakres dostępnych funkcji.

5.Oprócz wieku oraz popularności, jakie inne kryteria można zastosować 
jako podstawę podziału na klasy równoważności?

Na przykład rejon albo kraj pochodzenia, gdyż niekiedy sprzęt - taki jak 
odtwarzacze CD - działa tylko z z płytami kompaktowymi z tego samego 
rejonu. Inna możliwość to rodzaj konsumenta albo branża. Niekiedy 
sprzęt jest charakterystyczny tylko dla jednej branży. Mogą być jeszcze 
inne kryteria, zelżnie od rodzaju oprogramowania. 
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6. Czy dopuszczalne jest wypuszczenie programu 
mającego błędy konfiguracji?

Tak. Nigdy nie da się naprawić wszystkich błędów. Jak zawsze w 
testowaniu, decyzja zawiera w sobie element ryzyka. Zespół musi 
zdecydować, co jest się w stanie naprawić, a co nie. Pozostawienie 
jakiegoś rzadkiego błędu, który ujawnia się tylko na rzadko spotykanym 
sprzęcie, nie będzie trudne. Zwykle jednak decyzje tego typu nie będą 
równie proste.

Rozdział 9
1.Prawda czy fałsz: każde oprogramowanie musi być w jakimś stopniu 
poddane testownaiu kompatybilności.

Fałsz. Bywają rzadko spotykane typy oprogramowania, które występuje 
tylko w jednej wersji i z niczym nie ma żadnej interakcji. Dla 
pozostałych 99 procent programów testowanie kompatybilności będzie 
jednak koniecznością. 

2. Prawda czy fałsz: Kompatybilność jest cechą 
produktu, która może być spełniona w różnym 
stopniu.

Prawda. Poziom kompatybilności produktu zależy od potrzeb 
użytkowników. Jest zwykle zupełnie dopuszczalne, by np. program do 
przetwarzania tekstu nie był kompatybilny z formatem plików programu 
konkurencyjnego, lub żeby nowy syystem  opoeracyjny nie pozwalał na 
korzystanie z jakiegoś rodzaju programów rozrywkowych. Tester 
powinien ułatwic podejmowanie tego typu decyzji, dotarczając dane na 
temat tego, ile pracy wymagłaby weryfikacja danego typu 
kompatybilności. 

3. Jak należy podejść do zadania przetestowania 
kompatybilności wszystkich formatów plików 
dla danego produktu?

Najpierw trzeba zbadać, czy  format plików używanych przez program 
zgodny jest z jakimś istniejącym standardem. Jeśli tak, testuje się na 
zgodność ze standardem. Należy też wyróżnić klasy równoważności dla 
możliwych programów, które będą pisały lub czytały pliki testowanego 
programu. Przygotowuje się dokumenty testowe, zawierające 
reprezentatywne próbki typów danych, które testowany program będzie 
zapisywał i ładował. Musi się przetestować przesyłanie tych plików 
między testowanym programem oraz innymi programami.

4. W jaki sposób testuje się kompatybilność 
wprzód (z kolejnymi, następnymi wersjami 
programu)?
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Testowanie kompatybilności wprzód nie jest łatwe - nie da się przecież 
przetestować czegoś, co jeszcze nie istnieje! Rozwiązaniem jest 
testowanie według tak dokładnej specyfikacji,  że może ona styać się 
standardem. Ten standard wówczas zapewni, że to co testujemy będzie 
kompatybilne wprzód.

Rozdział 10
1.Jaka jest różnica między tłumaczeniem a ulokalnieniem?

Tłumaczenie dotyczy wyłącznie aspektów językowych - tłumaczenia 
słów. Ulokalnienie bierze pod uwagę obyczaje, konwencje i kulturę 
regionu, dla którego dokonuje się ulokalnienia programu.

2. Czy musi się znać język, aby móc testować 
produkt poddany ulokalnieniu?

Nie, ale ktoś w zespole testowym powinien posługiwać się płynnie tym 
językiem. Można testować np. części programu, które nie zależą od 
języka, ale znajomość języka pozwala pracować skuteczniej.

3. Co to jest rozszerzanie tekstu i jakie błedy 
powoduje?

Rozszerzenie tekstu występuje przy tłumaczeniu z jednego języka na 
inny. Długość ciągów znaków może wówczas wzrosnąć nawet o 100 
procent i więcej. Teksty w oknach dialogowych, przyciskach itd, które 
dotąd pasowały do ich wielkości, przestają pasować. Część tekstu może 
zostać odcięta lub przesunięta do następnej linii. Może nawet zdarzyć się 
awaria programu spowodowana tym, że dłuższy tekst nie mieści się w 
przeznaczonej dla niego pamięci i niszczy inne dane.

4. Podaj kilka dziedzin, w których rozszerzony zbór 
znaków może spowodować kłopoty.

Kolejnośc posortowanych w kolejności alfabetycznej słów i zwrotów, 
konwersja z małych na duże litery i odwrotnie, i inne ogólne kwestie 
dotyczące wyświetlanych tesktów i wydruków.

5. Dlaczego tekstowe ciągi znaków należy trzymać 
poza kodem?

Ulokalnianie jest o wiele łatwiejsze, jeśli osoba dokonująca przekładu 
musi przerobić tylko plik tekstowy, a nie kod programu. Ułatwia to 
również pracę testową, ponieważ wiadomo, że kod ulokalnionej wersji 
jest identyczny z kodem wersji oryginalnej. 

6. Wymień kilka rodzajów formatów danych, które 
mogą się różnić w różnych ulokalnionych 
wersjach programu.
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Miary takie jak funty, cale i galony. Czas w formacie 24 i 12-godzinnym. 
Oznaczenie waluty i wiele, wiele innych.

Rozdział 11
1.Pawda czy fałsz: każdy rodzaj oprogramowania ma interfejs użytkownika 
i dlatego musi być przetestowany pod kątem użyteczności.

Prawda. W końcu nawet najgłębiej wbudowane oprogramownaie ma 
jakąś interakcję z użytkownikiem. Pamiętajmy, że interfejs użytkownika 
może być tak prosty jak przełącznik i żaróweczka lub  tak 
skomplikowany jak symulator lotów. Nawet jeśli program jest tylko 
jednym modułem kodu, ma interfejs - w postaci zmiennych i parametrów 
- dostępny programiście. 

2. Czy konstrukcja interfejsu użytkowanika jest  
nauką czy sztuką?

Po trosze jedno i drugie. Wiele interfejsów użytkownika, które 
przetestowano starannie w laboratoriach i poddano rygorystycznej 
analizie, okazała się kompletmym niewypałem na rynku. 

3. Jeśli nie istnieją jednoznaczne kryteria 
poprawności interfejsu użytkownika, w jaki  
sposób można go testować?

Tester oprogramowania powinien sprawdzić, czy interfejs spełnia siedem 
ważnych kryteriów: że jest zgodny ze stadardami, że jest intuicyjny, 
spójny, elastyczny, wygodnmy, poprawny i użyteczny.

4. Wymień znane ci przykłady źle 
zaprojektowanego albo niespójnego interfejsu 
użytkkowanika.

Odpowiedź będzie zależała od rodzaju produktu, który się weźmie pod 
uwagę, ale zastanówmy się nad tym przykładem: czy da się nastawić 
godzinę na radio samochodowycm bez użycia podręcznika?

Niektóre okna dialogowe Windows mają przycisk OK po lewej i 
przycisk Anuluj po prawej, podczas gdy inne mają Anuluj po lewej i OK 
po prawej. Kto się przyzwyczai do jednego układu i kliknie nie patrząc, 
może zmarnować swoja wcześniejszą pracę!

Czy nie zdarzyło się każdemu niechcący rozłączyć rozmowę 
telefoniczną, nacisnąwszy omyłkowo niewłaściwy klawisz telefonu przy 
próbie np. połącznie innej rozmowy?

5. Jakie cztery rodzaje inwalidztwa wpływają na 
dostępność oprogramowania?

Wzrokowe, słuchowe, ruchowe i ograniczenia poznawcze.
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6. Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę 
przy testowaniu oprogramowania pod kątem 
dostępności dla niepełnosprawnych?

Na to, co dotyczy klawiatury, myszy, dźwięków i wyświetlania. Jeśli 
oprogramowanie zostało napisane na platformę, która wspiera 
dostępność dla niepełnosprawnych, testowanie będzie łątwiejsze niż 
wówczas, gdy dostępność trzeba było zaprogramować w całości w 
aplikacji.

Rozdział 12
1.Uruchom program Paint w Windows (zobacz rysunek 12.4) i poszukaj  
przykładów dokumnetacji którą należałoby przetestować. Co można 
znaleźć?

Oto kilka przykładów: istnieje pomoc w formie małych okienek z 
opisami, pojawiających się, kiedy kursor przesuwa się nad narzędziem. 
Wybranie „Na temat” z menu „Pomoc” wyświetla okno z informacją na 
temat praw autorskich i licencji. Naciśnięcie F1 wsytartowuje 
interakcyjny system pomocy, gdzie można czytać podręcznik, wybierać z 
indeksu albo szukać określonych słów. Jest również jeszcze inna funkcja 
pomocy - na przykład wybrawszy „Edytuj kolory” z menu „Kolory”, a 
potem kliknąwszy na ikonę „?” na pasku tytułowym, a w końcu 
kliknąwszy na jeden z kolorów, orzymuje się pomoc na temat wybierania 
i tworzenia kolorów.

2.Indeks pomocy w programie Paint w Windows zawiera ponad 200 haseł  
począwszy od dodać własne kolory1, skończywszy na zmiana wielkości 
obrazu. Czy należy sprawdzić, czy każde z haseł indeksu porwadzi do 
właściwego rozdziału? Jak należałoby postąpić w przypadku 10000 haseł  
w indeksie?

Każde zadanie testowe jest problemem ryzykownej decyzji. Jeśli ma się 
czas, by skontrolować wszystkie hasła, można to zrobić. Jeśli nie zdąży 
się przetestować wszystkich, trzeba będzie sporządzić klasy 
równoważności, o których się sądzi, że trzeba je przetestować. Można 
oprzeć swoje decyzje na uzyskanej od programistów inforamcji o tym, 
jak działa system indeksacji pomocy. Można porozmawiac z autorem 
tekstów i dowiedzieć się, jak hasła zostały wygenerowane. Można 
wreszcie wypróbować po jednym haśle na każdą literę, albo 2 hasła, albo 
4 itd. Można nawet zaczekać, aż przeczyta się rozdział 14-y 
„Automatyczne testowanie i narzędzia do testowania”. 

3.Prawda czy fałsz: testowanie komunikatów o błędach jest częścią 
testowania dokumentacji.

1 Po angielsku adding custom colors jest na litere “a” (przy tłumacza). 
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Prawda, ale komunikaty o błędach to coś więcej niż dokumentacja. 
Zawartość komunikatu trzeba przetestować tak jak dokument, ale 
wymuszenie pojawienia się komunikatu i kontrola, czy właściwy 
komunikat został wyświetlony, jest testowaniem kodu.

4. Jakie są trzy podstawowe powody, dla których 
których test dokumentacji przyczynia się do 
poprawy ogólnej jakości produktu 
informatycznego?

Ulepszona użyteczność, wyższa niezawodność i mniejsze koszty 
serwisu.

Rozdział 13
1.Jakie podstawowe elementy strony WWW można łatwo przetestować 
technikami czarnej skrzynki?

Statyczne elementy, podobne do multimedialnego oprogramowania na 
dysku CD-ROM: tekst, grafikę i dołączneia.

2. Co to jest testowanie metodami „szarej  
skrzynki”?

Testowanie metodami szarej skrzynki ma miejsce wtedy, kiedy zerka się 
na kod i używa uzyskaną w ten sposób informację, aby skuteczniej 
testować. Różni się to od testowania metodami szklanej skrzynki tym, że 
zammiast skomplikowanego, wymagającego kompilacji języka, takiego 
jak C++, mamy do czynienia z prostym kodem skryptowym. Również 
nie bada się kodu aż tak szczegółowo, jak przy testowaniu metodami 
szklanej skrzynki.

3. Dlaczego możliwe jest zastosowanie metod 
szarej skrzynki do testowania witryn WWW?

Ponieważ większość stron WWW zbudowana jest głównie z 
łatwodostępnego kodu HTML, języka znaczników, a nie z programu. 

4. Dlaczego program do wyszukiwania błędów 
pisowni nie gwarantuje poprawnej pisowni na 
stronie WWW?

Program jest w stanie znaleźć błędy tylko w zwyklym tekście, a nie - w 
graficznym tekście albo w tekście generowanym dynamicznie.

5. Wymień parę ważnych zagadnień, które trzeba 
wziąć pod uwagę przy testowaniu konfiguracji i  
kompatybilności witryn WWW.



Strona 17 (25)

Platforma sprzętowa, system operacyjny, przeglądarka WWW, wtyczki 
programowe, opcje i ustawienia przeglądarki, rozdzielczość wideo, 
głębia kolorów, wielkośc tekstu i szybkość modemu. 

6.Które z opisanych przez Jakoba Nielsena 10 głównych błędów witryn 
WWW spowodowałyby błędy kompatybilności i konfiguracji?

Niepowściągliwe posługiwanie się najnowszą technologią. Istniejący 
sprzęt i oprogramowanie „nie lubią”, kiedy puszcać na nich po raz 
pierwszy najnowsze technologie. Nie było wprawdzie o tym mowy 
wprost w rozdziale, ale przypusczalnie dało się odpowiedź wywieść z 
podanych informacji.

Rozdział 14
1.Wymień kilka korzyści stosowania narzędzi do testowania i automatyzacji  
testowania.

Mogą skrócić czas, jaki zajmuje wykonywanie zadań testowych. Mogą 
uczynić testerów skuteczniejszymi, dając im więcej czasu na planowanie 
testowania i wytwarzanie zadań testowych. Są bezbłędne, precyzyjne i 
niegdy sie nie męczą.

2.Jakie są możliwe wady automatyzacji i jakie możliwe trudności trzeba 
wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu narzędzi i o 
automatyzacji?

Ponieważ oprogramowanie ulega zmianom, zmieniać muszą się także 
narzędzia. Istnieje ryzyko wpadnięcia w pułapkę, że najwięcej czasu 
trzeba w końcu poświęcić na konstruowanie narzędzi i automatyzacji, 
zaniedbując samo testowanie. Łatwo też zaufać automatyzacji w zbyt 
dużym stopniu. Nie da się niczym zastąpić testowania samemu.

3.Jaka jest różnica między narzędziem a automatyzacją?

Narzędzie testowe pomaga testować, ulatwiając wykonanie zadania, 
które wcześniej trzeba było wykonywać ręcznie. Automatyzacja to 
również narzędzie, które potrafi działać bez ludzkiej interwencji. 
Wyobraźmy sobie piłę motorową i młotek, które same budują dom, 
kiedy cieśla śpi.

4.Jakie są podobieństwa i różnice między analizatorem a generatorem 
zaburzeń?

Oba te typy narzędzi umożliwiają wgląd w oprogramowanie w miejscach 
normalnie niedostępnych dla użytkownika. Analizatory są nieintruzyjne i 
pozwalają tylko zobaczyć to, co sie odbywa. Generator zaburzeń jest 
intruzyjny - pozwala nie tylko obserwować, ale także sterować 
przebiegiem wydarzeń. Można przy jego pomocy wykonywać zadania 
testowe, których normalnie nie dałoby się wykonać metodami 
dostępnymi zwykłemu użytkownikowi.
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5.Prawda czy fałsz: narzędzie intruzyjne jest najlepsze, ponieważ działa 
najbliżej testowanego oprogramowania. 

Fałsz. Intruzyjnośc lub nieintruzyjność nie czyni narzędzia dobrym lub 
złym. Rodzaj testowanego oprogramowania i rodzaj zadania testowego, 
które ma się wykonać, określają rodzaj narzędzia, które pasuje najlepiej.

6.Jaki jest jeden z najprostszych, ale skutecznych, sposobów automatyzacji  
testowania?

Nagrywanie i odgrywanie czynności klawiatury i myszy jest 
najprostszym typem automatyzacji, która skutecznie znajduje błędy. 

7.Wymień kilka funcji, które warto dodać do rozwiązania opisanego jako 
odpowiedź na porzednie pytanie, aby uczynić automatyczne testy jeszcze 
skuteczniejszymi.

Proste programowanie czynności programu testującego zamiast ich 
nagrywania. Zdolność robienia przerw oraz oczekiwania na reakcję 
programu na dane wejściowe. Niektóre typy prostej weryfikacji, 
pozwalającej stwierdzić, czy wynik testu był poprawny, czy nie. 

8. Na czym polega wyższość „bystrych małp” nad 
„głupimi małpami” i nad nagranymi 
automatycznie makroprogramami?

„Bystre małpy” znają tabelę stanów oprogramowania, tak że wiedzą, 
gdzie się znajdują i co w tej sytuacji można zrobić.

Rozdział 15
1.Opisz paradoks pestycydów i w jaki sposób zaangażowanie nowych osób 
w testowanie może mu zapobiec.

Paradoks pestycydów (opisany w rozdziale 3-im „Testowanie 
oprogramowania w rzeczywistości”) jest to sytuacja, która może 
nastąpić, kiedy testuje się oprogramowanie wciąż przy użyciu tych 
samych zadań testowych lub tych samych testerów. Wydaje się, jakby 
oprogramowanie stopniowo wytwarzało sobie odporność na te testy, 
ponieważ nie znajdują one już żadnych nowych błędów. Jeśli zmienić 
zadania testowe lub zaangażować nowych testerów, znów zacznie się 
znajdować nowe błędy. Oczywiście, błędy były tam przez cały czas, a 
nowe zadania testowe tylko zdołały je ujawnić.

2. Jakie są możliwe korzyści programu testowania 
beta?

Wielu nowych ludzi zaczyna posługiwać się programem. Jest to także 
dobra metoda znajdowania błędów kompatybilności i konfiguracji. 
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3. Z czym należy zachować ostrożność planując 
testowanie beta?

Test beta nie zastąpi zorganizowango, metodycznego, planowego 
testowania - nie jest skuteczny do znajdowania wszystkich typów 
błędów. Musi się wiedzieć, kim są testerzy beta jeśli chodzi o ich 
doświadczenie, sprzęt i motywację, aby móc mieć realistyczne 
oczekiwania, czego po nich można się spodziewać. 

4. Jeśli pracuje się w małym przedsiębiorstwie 
robiącym oprogramowanie, czy warto przekazać 
test konfiguracji innej fimie?

Koszty bieżące i potrzebne inwestycje, aby zaopatrzyć laboratorium do 
testowania konfiguracji są bardzo wysokie i nieosiągalne dla małej firmy 
lub projektu.

Rozdział 16
1.Po co jest plan testowania?

Parafrazując definicję ANSI/IEEE, celem planu testowania jest 
określenie zakresu, metodyki, środków i harmonogramu testowania oraz 
zidentyfikowanie przedmiotów testowania, funkcji, któee będzie się 
testować, czynności do wykonania, osób za nie odpowiedzialnych oraz 
ryzyka związanego z tym planem. Mówiąc krótko, aby opowiedzieć 
reszcie projektu i uzyskać jego zgodę na to, jak do cholery zespół 
testowy właściwie zamierza wziąć się za robotę. 

2. Dlaczego istotny jest proces planowania, a nie 
sam plan?

Ponieważ wszelkie zagadnienia i kwestie określone w planie testowania 
wpływaja na resztę projektu, albo są pod wpływem reszty projektu. 
Istotne jest, by wszyscy zrozumieli oraz zgodzili się na treść planu. 
Sporządzenie papierowego dokumentu w zaciszu swego pokoju i 
umieszczenie go na półce tam, gdzie inni go nie znajdą, jest nie tylko 
marnowaniem czasu, ale wręcz zagrożeniem dla projektu. 

3. Dlaczego zdefiniowanie celów jakości i  
niezawodności oprogramowania jest ważną 
częścią planowania testowania?

Ponieważ jeśli tego nie zrobić, każdy będzie miał inne pojęcie na temat 
tego, co się rozumie pod pojęciem jakości i niezawodności. Ponieważ 
będą różne, nie da się ich wszystkich osiągnąć na raz.

4. Co to są kryteria wejścia i kryteria wyjścia?
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Są to wymagania, które muszą zostac spełnione, by móc przejść z jednej 
fazy testowania do następnej. Nie wolno zakończyć jednej fazy, dopóki 
kryteria wyjścia nie zostały spełnione. Nie wolno rozpocząć nowej fazy, 
dopóki kryteria wejścia nie zostały spełnione. 

5. Wymień kilka typowych rodzajów zasobów 
potrzebnych do testowania, które bierze się pod 
uwagę podczas planowania.

Ludzie, sprzęt, biura i laboratoria, oprogramowanie, firmy wykonujące 
testy na zlecenie i inne.

6. Prawda czy fałsz: harmonogram powinien 
zawierać dokładne daty, tak żeby nie ulegało 
żadnej wątpliwości, kiedy dana faza testowania 
ma sie zacząć i kiedy skończyć. 

Fałsz. Ponieważ testowanie zależy w ogromnym stopniu od innych 
aspektów projektu (na przykład nie da się zacząć testować czegoś, co 
jescze nie zostało zakodowane), harmonogram testowania najkorzystniej 
jest sformułować względem dat dostaw, a nie w czasie kalendarzowym.

Rozdział 17
1.Jakie są cztery powody, aby planować zadania testowe?

Organizacja, powtarzalność, możliwość śledzenia oraz dowód 
wykonania testów.

2. Co to jest test metodami ad hoc?

Jest to testowanie bez planu. Jest łatwe i przyjemne, ale nie jest 
zorganizowane, nie jest powtarzalne, nie da się śledzić jego przebiegu 
ani wyników, a kiedy już jest zakończone, nie ma żadnych dowodów na 
to, że zostało wykonane.

3. Czemu służy specyfikacja grup zadań 
testowych?

Celem specyfikacji grupy zadań testowych jest opisanie testów, które 
mają być wykonane na jednej określonej funkcji. Specyfikacja ta 
definiuje w ogólnym zarysie tę funkcję i planowany sposób jej 
testowania. Identyfikuje zadania testowe (ale nie specyfikuje ich 
szcegółowo) oraz kryteria zaliczenia/niezaliczenia. 

4. Co to jest specyfikacja zadań testowych?

Ten dokument określa rzeczywiste wartości danych wejściowych oraz 
oczekiwane wyniki zadań testowych. Zawiera też listy szczególnych 
wymagań dotyczących środowiska i sposobu wykonywania testów oraz 
zależności między zadaniami testowymi. 
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5. Jakich innych metod - oprócz tradycyjnej formy 
pisemmnego dokumentu - można używać do 
opisu zadań testowcyh?

Table, macierze, listy, wykresy graficzne - cokolwiek najskuteczniej 
prezentuje zadania do wykonania wobec autora, pozostałych testrów i 
wobec reszty zespołu projektowego. 

6. Po co jest specyfikacja procedur testowych?\

Jej celem jest opisanie wszystkich kroków niezbędnych do wykonania 
zadań testowych, włącznie z tym jak przygotować, uruchomić, 
przeprowadzic oraz zamknąć test. Zawiera też wyjasnienia, co robić w 
razie niezalicznenia testu. 

7. Jak szczegółowa powinna być procedura 
testowa?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zależy to w dużym 
stopniu od tego, kto będzie korzystał z procedury. Zbyt mała ilość 
szczegółów spowoduje, że procedura będzie niejednoznaczna, a sposób 
jej realizacji zależny od intepretacji. Zbyt wiele szczegółów może 
spowodować, że wykonanie testów będzie odbywać się nadzwyczaj 
nieelastycznie i powoli. Stosowny poziom szczegołowości zależeć 
powinien od branży, od przedsiębiorstwa, od projektu i wreszcie od 
specyfiki zespołu testowego. 

Rozdział 18
1.Podaj kilka powodów, dla których błąd może nie zostać naprawiony.

Nie ma już czasu w harmonogramie, to nie był naprawdę błąd, jest to 
zbyt ryzykowne, nie opłaca się skórka za wyprawę, raport błędu był 
niewłaściwie sporządzony.

2. Jakie są podstawowe zasady pisania raportów o 
błędach tak, aby zmaksymalizować szansę, że 
zostaną naprawione?

Należy je zapisać jak najszybciej. Błąd należy opisać jak najlepiej, 
starając się by opis był jak najkrótszy, unikalny, oczywisty i ogólny, oraz 
pozwalający na powtórzenie błędu. Należy powstrzymać się od 
wygłaszania osądów i ocen w opisie blędu. Należy śledzić dalsze losy 
raportu. 

3. Podaj kilka technik izolowania i odtwarzania 
błędu.
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Notować wszystko co się robi i starannie to analizować. Posługiwać się 
metodami szklanej skrzynki aby szukac sytuacji "wyścigu", warunków 
brzegowych, przecieków pamięci i innych tego typu kłopotów. 
Sprawdzać, czy awaria zależy od stanu, w jakim znajduje się 
oprogramowanie, jak na przykład stan początkowy albo inny niż 
początkowy. Brać pod uwagę zależność od zasobów, a nawet możliwość 
błędów w sprzęcie jako przyczyny awarii.

4. Wyobraźmy sobie, że testując Kalkulator  
Windows otrzymujemy następujące wyniki:  
1+1=2, 2+2=5, 3+3=6, 4+4+9, 5+5=10 i  
6+6=13. Napisz stosowny tytuł raportu i opis  
błędu.

Tytuł: dodawanie dwóch liczb parzystych daje wynik o jedność za duży.

Opis:

Zadanie testowe: proste dodawanie

Warunki startowe: uruchomić Wersję 1.0 Kalkulatora.

Kroki dla odtworzenia: dodajemy pary liczb parzystych takich jak 2+2, 
4+4 i 10+10. Próbujemy też dodawać pary liczb nieparzystych takich jak 
3+3, 5+5 i 13+13 oraz pary mieszane (liczba parzysta i nieparzysta), 
takie jak 1+2, 5+6 i 12+13.

Oczekwiane wyniki: poprawna odpowiedź dla wszystkich par liczb

Rzeczywiste wyniki: dla par liczb parzystych, wynik jest za duży o 
jedność, np. 2+2=5, 4+4=9, 10+10=21 i tak dalej.

Dodatkowa informacja: nie zostało to przetestowane wyczerpująco, ale 
błąd pojawił się w dużej ilości przypadków od 2+2 do 65536. Błąd nie 
wydaje się występować dla par liczb nieparzystych i dla par miesznaych.

5. Jaką wagę i priorytet nadałbyś błędowi 
literowemu w nazwie firmy na pierwszym 
ekranie aplikacji?

Przypuszczalnie wagę 3 (drobniejszy problem) oraz priorytet 2 (musi być 
naprawiony przed wypuszczeniem).

6. Jakie są trzy podstawowe fazy cyklu życiowego 
błędu i dwa często stosowane stany dodatkowe?

Otwary, Rozwiązany i Zamknięty to stany podstawowe. Do Analizy oraz 
Odroczony to dwa możliwe dodatkowe stany.
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7. Podaj kilka powodów, dla których system 
śledzenia błędów z użyciem bazy danych jest  
znacznie bardziej użyteczny niż system oparty na 
papierowych raportach.

Na pierwszy rzut oka daje się zobaczyc historię życiową błędu - nawet 
jeśli była złożona. Aktulany stan błędu widzi się natychmiast. Błędów 
nie daje się zgubić ani zaniedbać równie łatwo.

Rozdział 19
1.Czemu - wykorzystując dane pomiarowe z bazy danych ze znalezionymi 
błędami - liczenie tylo i wyłącznie ilości blędów znalezionych jednego 
dnia lub obliczenie średniej ilości błędów znajdowanych dziennie nie 
dałoby wystarczającgo obrazu stanu projektu?

Ten pomiar nie daje kompletnego obrazu sytuacji. Może właśnie była 
testowana najbardziej złożona część programu, a może część napisana 
przez najbardziej doświadczonego programistę, czy też odwrotnie - przez 
początkującego programistę. Testowany kod mógł być testowany już 
wcześniej przy innej okazji lub zupełnie nowy.

2.Uzupełniając odpowiedź na pytanie 1-e, jakie inne dane pomiarowe 
warto wziąć pod uwagę, aby trafnie i skutecznie mierzyć jakość własnej,  
osobistej jakości pracy jako testera?

Srednią ilość błędów znajdowanych dziennie. Łaczną sumę błędów 
znalezionych od początku do obecnej chwili. Stosunek ilości błędów 
naprawionych do wszystkich znalezionych. Stosunek ilości błędów o 
wadze 1 (albo priorytecie 1) do ilości wszystkich znalezionych błędów. 
Średni czas od statu Rozwiązany do stanu Zamknięty. 

3.Jak wyglądałoby pytanie postawione bazie danych (wolno użyć 
dowolnego formatu i składni „pseudojęzyka”), które miałoby wydobyć z  
niej wsztystkie rozwiązane błędy, przypisane Terry’emu, w projekcie Calc-
U-Lot, wersja 3.0?

Produkt EQUALS Calc-U-Lot AND

Wersja EQUALS 3.0 AND

Status EQUALS Rozwiązany AND

Przypisany EQUALS Terry

4.Jeśli tempo znajdowania nowych błędów słabnie (jak na rysunku 19.8) i  
wszyscy bardzo się cieszą, że projekt zbliża się do celu, jakie mogą być 
powody (wymień kilka), że liczby kłamią, tj. że stan produktu/projektu 
wcale nie jest dobry, mimo że błędów znajduje się coraz mniej?
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Mogło się zdarzyć, że program był przekazywany do testowania 
stopniowo i nie cały został jeszcze prztestowany - może wypłaszczenie 
dotyczy tylko pierwszej fazy. Testerzy mogli być zajęci testowaniem 
regresyjnym i zamykaniem błędów, a nie szukaniem nowych błędów. 
Mógł to być wyjątkowo ciepły i słoneczny tydzień albo testerzy mogli 
być na wakacjach.

Rozdział 20
1.Czemu istnieją koszty testowania, związane z kosztami osiągnięcia 
jakości?

Ponieważ - niezależnie od tego, jak doskonały jest proces wytwórczy - 
testowanie trzeba wykonać co najmniej jeden raz, aby móc dokonać 
weryfikacji produktu względem jego specyfiakcji oraz walidacji 
względem wymagań użytkowników. Jeśli nie znalazło się żadnych 
błędów, to wspaniale, ale koszty planowania, konstruowania i 
wykonywania testów wchodzą w skład kosztów osiągnięcia jakości.

2. Prawda czy fałsz: zespół testowy jest  
odpowiedzialny za jakość.

Falsz! Testowanie ma za zadanie poszukiwanie blędów. Nie testerzy 
spowodowali, że w programie sa błędy. Testerzy nie są w stanie 
zagwarantować, że po zakończeniu testów w programie na pewno nie ma 
już żadnych błędów.

3. Czemu niełatwo jest spełnić wszystkie  
wymaganaia, które implikuje tytuł inżyniera 
zapewnienia jakości?

Ponieważ tytuł implikuje odpowiedzialność za jakość produktu. Kto jest 
gotowy ponieść tę odpowiedzialność?

4. Czemu korzystne jest, by grupa odpowiedzialna 
za test lub zapewnienie jakości była 
podporządkowana bezpośrednio kierownictwu 
firmy?

Jeśłi zespół testowy podporządkowany jest kierownikowi produkcji lub 
kierownikowi projektu, ma miejsce konflikt interesów między 
znajdowaniem błędów a zbudowaniem oprogramowania oraz 
dotrzymaniem harmonogramu.

5. Na jakim poziomie CMM będzie firma, która 
spełniła warunki standardu 9000-3 dla 
oprogramowania?
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Będzie ona zapewne na poziomie 3-im CMM, być może ocierając się o 
niektóre wymagania dla poziomu 4-ego. Nie jest na poziomie 2-im, 
ponieważ poziom 2-i dotyczy tylko projektu. Poziom 3-i dotyczy całej 
organizacji czy przedsiębiorstwa. Na poziomie 4-ym pojawia sie 
staystyczna kontrola procesów.

Rozdział 21
1.Szukając na Internecie pracy związanej z testowaniem, jakich słów 
należy szukać startując przeszukiwarkę?

Nazwy roli i opisy funkcji testerów oprogramowania są różnorodne, 
należy więc szukać określeń "test oprogramowania" (software test), 
"testowanie oprogramowania" (software testing), "zapewnienie 
jakości" (quality assurance) oraz "QA".

2.Wymień dwa sposoby, jak można miec do czynienia z testowaniem 
oprogramownaia przed jego wypuszczeniem na rynek. 

Testowanie beta i testowanie użyteczności.

3.Jakie są cele testera oprogramowania?

Celem testera jest znajdowanie błędów, znajdowanie ich jak 
najwcześniej oraz dopatrzenie, by zostały naprawione.
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Literatura fachowa i inne źródła

Ogólne pozycje na temat testowania 

Znajdują się tutaj pozycje ogólne dotyczące testowania oprogramowania..

Pozycje ogólne - książki
1. Ammerman, M., The Root Cause Analysis 

Handbook-A Simplified Approach to 
Identifying, Correcting, and Reporting 
Workplace Errors, 1998

2. Beizer, B. Software Testing Techniques, 1990

3. Beizer, B. Black Box Testing: Techniques for 
Functional Testing of Software and Systems, 
1995

4. Beizer, B. Software System Testing and Quality 
Assurance, 1996

5. Clapp, J., A. Software Quality Control, Error 
Analysis and Testing, 1995

6. Gano, D. L. Apollo Root Cause Analysis - A 
New Way Of Thinking, 1999

7. Gardiner, S. (editor) Testing Safety-Related 
Software, 1999

8. Hetzel, B. The Complete Guide To Software 
Testing, (1988), 1993

9. Hetzel, B. Making Software Measurement 
Work, 1993

10. Hutcheson M., L. Software Testing Methods and 
Metrics: The Most Important Test Methods, 
1997

11. Jorgensen, P., C. Software Testing: A 
Craftsman's Approach, 1995

12. Kan, S. Metrics and Models in Software Quality 
Engineering, 1995

13. Kaner, C., Falk. J., Nguyen, H.Q. Testing 
Computer Software, 1993

14. Kit, E. Software Testing in the Real World, 1995

15. Krawczyk H., Wiszniewski B. Analysis and 
Testing of Distributed Software Applications, 
1999
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16. Lewis, R., O. Independent Verification and 
Validation: A Life Cycle Engineering Process 
for Quality Software, 1992

17. Lewis W. E., Software Testing and Continuous 
Quality Improvement, 2000

18. Lindgaard, G. Usability Testing and System 
Evaluation, 1993

19. Marick, B. The Craft of Software Testing, 1995

20. Marks, D., M. Testing Very Big Systems, 1992

21. McConnell, S., C., Rapid Development : Taming 
Wild Software Schedules, 1996

22. McDermott, R. E., Beauregard, M. R., Mikulak, 
R. J., The Basics of FMEA [Failure Mode and 
Effect Analysis], 1996

23. Musa, J., D. Software Reliability Engineered 
Testing, 1998

24. Myers, G. The Art of Software Testing, 1979

25. Patton, R. Software Testing, 2000

26. Perry, W. A Structured Approach to Systems 
Testing, 1988 

27. Perry, W., Rice, R. Surviving the Top Ten 
Challenges of Software Testing, 1997

28. Perry, W. Effective Methods for Software 
Testing, 2000

29. Pham, H. (editor) Software Reliability and 
Testing, 1995

30. Pol, M., van Veenendaal, E. Structured Testing 
of Information Systems, 1998

31. Qurik, W., J. (editor) Verification and Validation 
of Real-Time Software, 1988(?)

32. Roper, M. Software Testing, 1994

33. Rubin, J. Handbook of Usability Testing, 1994

34. Schutz, W. The Testability of Distributed Real-
Time Systems, 1993

35. Wiegers, K. E. Software Requirements, 1999

36. Wiszniewski, B. Weryfikacja, walidacja i 
testowanie [w:] Górski J. (red.) Inżynieria 
oprogramowania, 2000

Pozycje ogólne - czasopisma
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37. Professional Tester,  www.professional-
tester.com

38. Quality Techniques Newsletter (QTN) [były 
Testing Techniques Newsletter (TTN)], 
archiwum, www.soft.com/News/TTN-Online

39. Software Testing and Quality Magazine (STQE), 
www.stqemagazine.com

40. Software Testing, Verification and Reliability,  
www.interscience.wiley.com

41. The Journal of Software Testing Professionals,  
www.softdim.com

Pozycje ogólne - organizacje
42. American Society for Quality, www.asq.org

43. BCS SIGIST, Great Britain, 
www.bcs.org.uk/sigist/index.html

44. Belgian Software Test Association, Belgium 

45. CSE, Ireland

46. Data Teknisk Forum, Denmark, 
www.delta.dk/dtf

47. Erfagruppe, Norway, 
www.dnd.no/software_testing/index.htm

48. ESI, Spain

49. GI (Test) SIG, Germany, www.fbe.hs-
bremen.de/spillner/gi.htm

50. IEEE Computer Society, www.computer.org

51. ISTI (International Software Testing Institute), 
Great Britain, www.softtest.org

52. Polskie Towarzystwo Informatyczne, www.pti.pl

53. Quality Assurance Institute (private company), 
www.qaiusa.com

54. SAST (Swedish Association for Software 
Testing), www.sast.net/

55. SOFT-ED, Finland, www.soft-ed.net 

56. SQE (Software Quality Engineering), 
www.sqe.com

http://www.soft-ed.net/
http://www.sast.net/
http://www.softtest.org/
http://www.fbe.hs-bremen.de/spillner/gi.htm
http://www.fbe.hs-bremen.de/spillner/gi.htm
http://www.dnd.no/software_testing/index.htm
http://www.delta.dk/dtf
http://www.bcs.org.uk/sigist/index.html
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.stqemagazine.com/
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57. TestNet, Netherlands, www.testnet.org

Pozycje ogólne - konferencje
58. EuroSTAR, www.testingconferences.com

59. ICSTEST, www.icstest.com

60. QualityWeek, www.soft.com/QualWeek

61. QualityWeek Europe, www.soft.com/QualWeek

62. STAREast, STARWest, 
www.sqe.com/conferences

63. The European Software Testing Congress, 
www.sqe-europe.com

Pozycje ogólne  - zasoby internetowe
64. Bereza-Jarociński, B. Is Software Testing 

Scientific?, 
http://www.bbj.com.pl/common/is_scientific.ht
m

65. Grupa dyskusyjna comp.software.testing

66. Huckle, Th. Collection of Software Bugs, 
wwwzenger.informatik.tu-
muenchen.de/persons/huckle/bugse.html 

67. NEC Research Index, researchindex.org

68. QA Forums, www.qaforums.com

69. Quality Techniques Newsletter (QTN) 
[Formerly Testing Techniques Newsletter 
(TTN)], archive, www.soft.com/News/TTN-
Online

70. Software Testing Frequently Asked Questions 
(uprzednio część Marick's Corner), 
www.rstcorp.com/marick

71. Software Testing Hotlist, Bret Pettichord, 
www.io.com/~wazmo/qa/ 

72. Statistical Usage Testing, www.q-
labs.com/port_sut.html

73. Sticky Minds, stickyminds.com/

74. STORM (Software Testing Online Resources), 
www.mtsu.edu/~storm

75. Testing Foundations, Brian Marick, 
www.testing.com

mailto:marick@testing.com
http://www.q-labs.com/port_sut.html
http://www.q-labs.com/port_sut.html
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76. The Software Quality Page, 
www.tiac.net/users/pustaver

Przeglądy oraz inspekcje

Przeglądy oraz inspekcje - książki
77. Fagan, M. E. Design and Code Inspections to 

Reduce Defects in Program Development, 1976

78. Freedamn, D. P., Weinberg, G. M. Handbook of 
Walkthroughs, Inspections and Technical 
Reviews, 1990

79. Gilb, T., Graham, D. Software Inspection (1993)

Proces testowania i zarządzanie testowaniem

Proces testowania i zarządzanie testowaniem - książki
80. Black, R. Managing the Testing Process, 1999

81. Gilb, T. Principles of Software Engineering 
Management, 1988

82. Koomen, T., Pol, M. Test Process Improvement, 
1999

83. Paulk, M. C., Weber, Ch. V., Curtis, B., Chrissis, 
M. B. The Capability Maturity Model (CMM): 
Guidelines for Improving the Software Process, 
1995

84. Watkins, J. Testing IT: An Off-The-Shelf 
Software Testing Process, 2000

Proces testowania i zarządzanie testowaniem – zasoby 
internetowe

85. Bereza-Jarociński, B. Decision Making and Risk 
Management in Testing, 
http://www.bbj.com.pl/common/decision_theory
/paper.htm

Testowanie oprogramowania obiektowego

Testowanie oprogramowania obiektowego - książki
86. Bashir I., Goel A., L. Testing Object-Oriented 

Software: Life-Cycle Solutions, 2000

87. Binder, R., V. Testing Object-Oriented Systems: 
Models, Patterns, and Tools, 1999

88. Kung, D., C. Testing Object-Oriented Software, 
1998
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89. Siegel, S., Muller R., J. Object Oriented 
Software Testing: A Hierarchical Approach, 
1996

90. Sykes, D., A., McGregor J., D. Practical Guide 
to Testing Object-Oriented Software, 2001

Testowanie Internetu i systemów klient-serwer

Testowanie Internetu i systemów klient-serwer - książki
91. Marshall, S. Making E-Business Work: A Guide 

to Software Testing in the Internet Age, 2000

92. Mosley, D., J., Client Server Software Testing 
on the Desk Top and the Web, 1999

93. Nguen, H. Q. Testing Applications on the Web: 
Test Planning for Internet-Based Systems, 2000

94. Splaine, S. The Web Testing Handbook, 2001

Automatyzacja testowania

Automatyzacja testowania - książki
95. Dustin, E., Rashka, J., Paul, J. Automated 

Software Testing, 1999

96. Fewster, M., Graham, D. Software Test  
Automation, 1999

97. Hayes, L. G. The Automated Testing Handbook, 
1995

Automatyzacja testowania - referaty, artykuly i zasoby internetowe
98. Adelswärd Brück K., Rosenquist P. Automated 

Testing of Software with Graphical User  
Interfaces, 1998 (praca magisterska na 
Uniwersytecie w Lund i w Telelogic AB)

99. Bach, J. Test Automation Snake Oil, 1997, 
www.stlabs.com/snakeoil.htm

100.Bereza-Jarociński, B.  Automated Testing in 
Daily Build, raport dla Sveriges  
Verkstadsindustrier, 2000

101.Bereza-Jarociński, B. Tools and Automation on 
a Shoestring, 
http://www.bbj.com.pl/common/white_paper_E
S_short.htm

102.Buwalda, H., Kok A., Schlatter, A. Testing 
Using Action Words, 1998 (EuroSTAR 1998).
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103.Delta Report on Automatic Test Tools in Danish 
Electronic Industry 
www.delta.dk/HyperNews/get/projekter/SWtest
proj.html

104.Gerrard, P. Testing GUI Applications, 1997 
(EuroSTAR 1997, Edinburgh; 
www.evolutif.co.uk/GUI/TestGui.html

105.Hedlund, H. Characterizing Test Tools for 
Systems Containing Software, 1998 (master 
thesis at KTH and Enea Data AB)

106.Imbus GmbH How to Automate Testing of GUI, 
1998 www.imbus.de/html/GUI/AQUIS-
full_paper-1.3.html

107.Kaner, C. Improving the Maintainability of  
Automated Test Suites, 1997 (Software QA 4)

108.Kaner C. Pitfalls and Strategies in Automated 
Testing, 1997 (IEEE Computer, April 1997)

109.Kemerer, C. How the Learning Curve Affects  
CASE Tool Adoption, 1992 (IEEE Software, 
May 1992)

110.Marick, B. When Should a Test be Automated, 
1998 
(ftp://ftp.rstcorp.com/pub/papers/automate.pdf)

111.Marick, B. Marick’s Corner, unacześniane na 
bieżąco www.rstcorp.com/marick

112.Nokia Telecommunications Institutionalization 
of Best Practices for Test Automation and 
Management, 1998 (ESSI Report no 21284)

113.Poston, R. M. Automating Specification-Based 
Software Testing, 1996

Automatyzacja testowania - konferencje
114.Software Test Automation 

www.sqe.com/testautomation

Narzędzia do testowania
115.Daich et al, Software Test Technologies Report , 

1994 (schemat klasyfikacji narzędzi testowych, 
techniki oceny narzędzi)

116.Graham D., Herzlich P., Morelli, C. The Cast  
Report, Computer Aided Software Testing, 1999, 
www.evolutif.co.uk/CastReport.html

117.IPL, www.iplbath.com (referat oraz informacja 
na temat AdaTEST, Cantata, Cantata++)



Strona 8 (9)

118.LDRA Ltd, www.ldra.com (LDRA Testbed, 
automatyczne generowanie środowiska 
testowego - namiastek i sterowników - dla testu 
komponentów)

119.Marick, B. Testing Tools Supplier List, 
unacześniane na bieżąco, 
www.rstcorp.com/marick/faqs/tools.htm

120.Ovum, Software Testing Tools Evaluation, nowa 
wersja co roku, www.ovum.com

121.Poston, R., Sexton, M. Evaluating and selecting 
testing tools, 1992

122.Sticky Minds, stickyminds.com

123.Testwell, 
http://www.testwell.sci.fi/homepage.html 
(narzędzia testowania dla C, C++ i Ady)

124.Wilson, R., C. UNIX Test Tools and 
Benchmarks. Methods and Tools to Design,  
Develop and Execute Functional, Structural,  
Reliability and Regression Tests, 1995

Standardy
125.British Standards Institution (BSI), 

http://www.bsi.org.uk

126.BS 7925-1, Vocabulary of Terms in Software 
Testing

127.BS 7925-2, Software Component Testing
128.IEEE SESC (Software Engineering Standards 

Committee) Software Safety Planning Group 
Action Plan, 
www.computer.org/standards/sesc/Safety

129.IEEE Std 829-1998, Standard for Software Test  
Documentation

130.IEEE Std 1008-1987, Standard for Software 
Unit Testing

131.IEEE Std 1012-1998, Standard for Software 
Verification and Validation

132.IEEE Standard 1209, Recommended Practice 
for the Evaluation and Selection of CASE Tools, 
1992

133.IEEE Standard 1348, Recommended Practice 
for the Adoption of Computer-Aided Software 
Engineering (CASE) Tools, 1995
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134.RTCA/DO-178B Software Considerations in 
Airborne Systems and Equipment Certification,  
software.software.org/quagmire/descriptions/do-
178b.asp

135.TTCN (Tree and Tabular Combined Notation, 
język formalny dla specyfikacji zadań 
testowych), part of ISO 9646, www.iso.ch; 
dobry opis w 
www.telelogic.se/solution/language/ttcn.asp i 
materiał szkoleniowy w 
www.webproforum.com/ttcn/index.html.

Inne
136.Information Systems Examination Board 

(ISEB), www.bcs.org.uk/iseb

137.ISEB Examination Information, 
www.bcs.org.uk/iseb/syll/st.htm#exam

138.ISEB List of Accredited Training Providers, 
www.bcs.org.uk/iseb/st.htm

139.Software Testing Foundation Certificate 
Syllabus, www.bcs.org.uk/iseb/syll/st2.htm

http://www.bcs.org.uk/iseb/st.htm
http://www.bcs.org.uk/iseb/syll/st.htm#exam
http://www.bcs.org.uk/iseb
http://software.software.org/quagmire/descriptions/do-178b.asp
http://software.software.org/quagmire/descriptions/do-178b.asp

