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POVZETEK
Naloga obravnava področje izboljševanja organizacijsko informacijskega modela
testiranja programske opreme v konkretnem podjetju. Podane so definicije, zgledi iz
literature in prakse ter pregled raziskav s področja testiranja informacijskih
sistemov. Na konkretnem primeru podjetja s področja IT je bilo analizirano stanje in
ugotovljene ključne slabosti. Glavni problemi v zvezi s testiranjem so povezani z
zagotavljanjem zadostnih virov (ljudje, čas, denar, oprema) in upravljanjem posledic
porabe virov (stroški vzdrževanja, razpoložljivost programske opreme, zadovoljstvo
uporabnikov). V nalogi so kratko predstavljena, preskušena in ocenjena tri orodja za
avtomatizirano testiranje. Izvedena SWOT analiza je bila temelj za izbiro
najprimernejšega. Najpomembnejše izboljšave organizacijsko informacijskega
modela testiranja programske opreme v konkretnem podjetju je vodstvo sprejelo in
so v fazi uvajanja.
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ABSTRACT
This research focuses on improvement of organizational and information model of
software testing in a particular company. Library research includes definitions,
literature and best practice review in information systems developement and softwar
testing. In the case of particular IT company the process of testing is analysed. Key
weaknesses in this process are identified. The main problems detected are
associated with the provision of sufficient resources (people, time, money,
equipment) and the impact of resource management (maintenance costs, availability
of software, user satisfaction). Three solutions for automated testing are briefly
presented. Conducted SWOT analysis is the basis for selecting the most
appropriate tool for automated testing. The most important improvements in
organizational and information model of software testing are adopted by company
management. In the time of research finishing the improvements are in the
implementation phase.
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1 UVOD
Za razvijalce programske opreme je pravočasna predaja informacijske rešitve
ključnega pomena. Prav tako je zelo pomembna tudi kvaliteta opravljene storitve. Pri
tem ima načrtovanje pomemben vpliv na razvoj in obvladovanje kakovosti razvoja
programske opreme.
V procesu testiranja razvijalci iščejo in evidentirajo ugotovljene napake in
pomanjkljivosti informacijske rešitve. Temelji za izvedbo testiranja so specifikacije
programske opreme in vnaprej pripravljeni testirni scenariji. Testiranje programske
opreme je še vedno ena najdražjih aktivnosti, ki se izvajajo v razvojnem življenjskem
ciklusu programske opreme. Kakovostno testiranje preprečuje povečanje stroškov
razvoja in omogoča objektiven pogled na kakovost programske opreme.
Organizacije se pri razvoju informacijskih rešitev spopadajo s številnimi izzivi
sodobnega poslovanja. Množična uporaba med seboj povezujočih aplikacij z
različnimi informacijsko-tehnološkimi platformami predstavljajo velik izziv. Poleg
tega je potrebno zagotavljati neprekinjeno delovanje informacijskih rešitev. Zaradi
kompleksnosti zahtev naročnika prihaja v razvoju do spreminjanja uporabniških
zahtev kar naglo povečuje tveganje in stroške projekta. Kakovostni razvoj
informacijskih rešitev mora vsa tveganja v celoti obvladovati.
Za večino organizacij je nekoč pomenil »slapovno usmerjen pristop« tradicionalno
kvalitetno programiranje, kjer so se postopki testiranja izvajali šele ob zaključku
razvoja informacijskega sistema. Glavni cilj je bil že v samem začetku predvideti
tveganja. V praksi se je izkazalo, da je nemogoče takoj predvideti vse uporabniške
zahteve in s tem povezana tveganja (Gartner, Murphy Thomas E., 2008).
Moderni razvojni pristopi so v osnovi usmerjeni k testiranju. To naj bi po novem
omogočali kvalitetno upravljanje razvojnega cikla z nižjimi stroški. Organizacije, ki
uporabljajo agilni pristop in ki prevzemajo storitveno orientirane principe, stremijo k
kvalitetnemu procesu razvoja programske rešitve. V ozadju agilnih postopkov se
povečuje vpliv organiziranosti poslovnih procesov, podprtih z orodji za
avtomatizirano testiranje. Dosežen je napredek na področju avtomatizma
generiranja testirnih primerov iz zahtev in modela, ki ga je možno ustrezno
spreminjati in prilagajati. Trenutno je še vedno problem v nizki uporabi teh orodij.
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2 METODOLOGIJA DELA
2.1 Definicija problema

Proučevano podjetje Genis se sooča:
- s povečanimi stroški razvoja programske opreme glede na načrtovane
stroške;
- z daljšim časom razvoja programske opreme glede na načrtovani čas;
- s pomanjkanjem razvijalcev, ki bi izvajali testiranje programske opreme.

2.2 Definicije ciljev naloge

Cilji raziskovalnega dela so:
- raziskati literaturo s področja testiranja programske opreme s poudarkom na
avtomatiziranem testiranju;
- v konkretnem podjetju izdelati organizacijsko informacijski model procesa
razvoja s poudarkom na testiranju;
- preskusiti več orodij za avtomatizirano testiranje in sprejeti odločitev o
najprimernejšem orodju;
- podati predloge za izboljšavo organizacijsko informacijskega modela;
- pretestirati izbrano programsko opremo in jo kritično ovrednotiti v kontekstu
konkretnega podjetja.

2.3 Predvideni rezultati

Predvideni rezultati raziskovalnega dela so:
- poročilo o relevantnih raziskavah s področja testiranja;
- grafično in tekstovno prikazan obstoječi organizacijsko informacijski model
testiranja programske opreme v konkretnem podjetju;
- poročilo o preskusu najmanj treh orodij za avtomatizirano testiranje;
- grafično in tekstovno prikazan izboljšan organizacijsko informacijski;
- model testiranja programske opreme v konkretnem podjetju;
- argumentirani predlogi za izboljšavo modela v konkretnem podjetju.

2.4 Metode, tehnike in orodja

Metode:
- študij literature,
- testiranje po načelu bele, sive in črne škatle,
- večkriterijska izbira.
Tehnike:
- strukturirana analiza procesov.
Orodja:
- Microsoft Visio orodje za modeliranje procesov,
- IBM orodja za avtomatizirano testiranje,
- Oracle orodja za avtomatizirano testiranje,
- AutomatedQA orodja za avtomatizirano testiranje.
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3 PREDHODNE RAZISKAVE
3.1 Osnovni pojmi
Osnovni pojmi so povzeti po slovenskih avtorjih (Dogša, 1993, Knafeljc, 2004,
Čebokli, 2006, Podgorelec, 2001, Ćotar,2005).
Testiranje označuje skupek naslednjih aktivnosti: načrtovanje testirnih primerov,
izvajanje programa ali pa samo njegove komponente, opazovanje in beleženje
rezultatov tega poganjanja ter njihovo vrednotenje glede na določen vidik.
Testiranje je proces iskanja, identifikacije, evidentiranja napak, pomanjkljivosti in
nepravilnega delovanja programske opreme. Postopek testiranja je simulacija
delovanja informacijske rešitve, pri čemer se preverja ali je obnašanje programa
ustrezno začrtanim zahtevam in ali deluje pravilno. Rezultat testiranja je preverjena
in delujoča informacijska rešitev.
Testiranje je proces s katerim ugotavljamo pravilnost delovanja, popolnost, varnost
in kakovost razvojne programske opreme. Napačno je enačenje s procesom
zagotavljanja kakovosti, ki je širši pojem in poleg testiranja vključuje še druge
organizacijske procese.
Testiranje je analiza programa (ali samo komponente), ki se izvaja z namenom
preverjanja ali program ustreza zahtevam oziroma ali se pokaže razlika med
pričakovanimi in dejanskimi izhodnimi vrednostmi. Osnovni namen testiranja je torej
dokazati prisotnost ene ali več napak, ne pa lokacijo napak. S testiranjem tudi ne
moremo dokazati odsotnost napak (razen seveda za trivialne primere). Testiranje
predstavlja destruktiven proces, medtem ko lahko razvoj programske opreme
označimo kot konstruktiven proces. Ker težko težimo k dvema tako diametralnima
ciljema, ni posebej priporočljivo, da ista oseba razvija in hkrati testira svoj program.
Ne moremo oziroma ne smemo reči, da testiramo dokumentacijo - dokumentacijo
verificiramo.
Zanesljivost:
- Merilo uspeha, s katerim se opazovano obnašanje sistema ujema s
specifikacijami obnašanja.
- Sposobnost, da informacijski sistem zadovoljivo deluje pri določenih pogojih
ob točno določenem času.
Razpoložljivost:
- Verjetnost, da bo nek informacijski sistem ali komponenta zadovoljivo
opravljal svojo funkcijo.
Odpoved:
- Odklon opazovanega obnašanja od specificiranega obnašanja.
- Prenehanje sposobnosti sistema, da zadovoljivo opravlja predvidene
funkcije.
- Pojavi se, ko sistem ali njegov del ne izvede določene funkcije v okviru
dovoljenih odstopanj. Vzrok za nastop odpovedi je določena nepravilnost v
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delovanju programa. Te nepravilnosti imenujemo hibe. Najmanj ena ali več
napak oziroma okvar, ki so skrite v programu, je vzrok za nastanek hibe.
Napaka:
- Sistem je v takšnem stanju, da ga bo nadaljnje izvajanje privedlo do
odpovedi.
- Napaka v računalništvu, bodisi s strani programa bodisi s strani uporabnika,
lahko povzroči prenehanje izvajanje programa (sesutje) ali pa nepričakovane
rezultate. Programske napake ali hrošče v veliki meri odkrijemo med
testiranjem programa, toda pri večini programov jih še nekaj ostane.
Operacijski sistemi ob pojavitvi napake izpišejo sporočilo o napaki (error
message). Sporočilo pove, da se je zgodila napaka in če je mogoče, pove
tudi vzrok za napako. Računalniške napake lahko razdelimo v več vrst:
o »Sintaktične napake« povzroči nepravilna uporaba programskega
jezika, na primer napačno črkovanje posameznih ukazov ali pa
tiskarska napaka. Te napake odkrijeta prevajalnik ali interpreter, saj
zaradi njih programa ne moreta prevesti v strojno kodo (ukaze, ki jih
lahko računalnik neposredno razume).
o Druga vrsta napak so »Logične napake«. To so napake v zasnovi
programa, na primer v vrstnem redu ukazov. Te napake lahko
povzročijo nepravilen odziv programa na uporabnikove ukaze ali pa
popolno sesutje programa.
o »Napake med izvajanjem« (run-time errors, execution errors)
povzroči kombinacija podatkov, ki je programer ni predvidel. Tipična
napaka med izvajanjem je poskus deljenja nekega števila z nič.
Deljenje z nič je nemogoče, zato se izvajanje programa na tem mestu
ustavi. Napake med izvajanjem se, kot pove že ime, zgodijo med
izvajanjem programa, zato jih prevajalnik ali interpreter ne moreta
zaznati.
o Računalniki so narejeni tako, da lahko delujejo le v določenem
obsegu. Ta omejitev botruje velikemu številu napak. »Napaka
prekoračitve« (overflow error) nastane, če je število preveliko, da bi
ga računalnik še znal obravnavati, »Napaka podkoračitve«
(underflow error) pa nastane, ko je število premajhno. »Napake
zaokrožitve« (rounding errors) in »Napake odreza« (truncation errors)
nastanejo pri zaokroževanju oziroma odrezu decimalnih mest, kar se
zgodi, kadar je število decimalnih mest, ki jih omogoča računalnikova
natančnost, preseženo (Wikipedia, Napaka, 2009).
Verifikacija:
- Preverjanje ali pravilno gradimo proizvod oziroma je proces s katerim
preverjamo ali produkt tekoče faze ustreza zahtevam postavljenim v
predhodni fazi. Verifikacija je sinonim za vse vrste preverjanj.
- Preverjanje je postopek dokazovanja resnice ali nekatere trditve, nastavitve,
hipoteze in podobno. Opravi se na različne načine, od katerih so
eksperimentalni dokazi najbolj veljavni (Wikipedia, Verifikacija, 2009).
Validacija:
- Validacija je proces določanja ali preverjanja veljavnosti z merilnimi
instrumenti (testi, vprašalniki, skale itd.). Namen potrditve je dokaz, da je
merilni instrument veljaven. Notranja in zunanja zanesljivost se navzkrižno
preverjata. Preverjanje veljavnosti sistema na različnih vzorcih anketirancev,
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ustvarja možnosti za primerjavo rezultatov in uspešnosti zanesljivih sklepov.
Validacija pomeni pravno priznanje, pomembno dejanje, potrjevanje in
preverjanje.

3.2 Metode testiranja
Osnovni pojmi so povzeti po slovenskih avtorjih (Čebokli, 2006, Podgorelec, 2001,
Podnar, 2004).
Na področju testiranja programske opreme obstajajo množične metode za testiranje
programske opreme, ki določajo principe izbire testirnih primerov s katerimi nato
učinkovito testiramo programsko opremo. Pri izbiri testirnih primerov je potrebno
poznati osnovni cilj procesa testiranja, in to je učinkovito odkrivanje pomanjkljivosti
in napak sistema v čim krajšem času.
Metode testiranja ločimo glede na način izvedbe na:
- Statične metode: prebiranje dokumentov in programske kode, ki se
večinoma lahko izvajajo ročno z branjem in sledenjem kode, lahko pa tudi
avtomatsko s preverjanjem programske sintakse ali skladnosti kode s
postavljenimi standardi;
- Dinamične metode: izvajanje testirnih programov, ki se prav tako lahko
vodijo ročno z zahtevano prisotnostjo človeka, na primer zaradi preverjanja
pravilnosti izpisa poročila na papir ali popolnoma avtomatsko, kjer za
preverjanje poskrbi orodje brez prisotnosti človeka.
Pri tem poznamo dva osnovna pristopa k testiranju ki sta enakovredna in se
dopolnjujeta, saj ju uporabljamo na različnih ravneh testiranja:
- strukturno testiranje ali metoda bele skrinjice in
- funkcionalno testiranje ali metoda črne skrinjice.
Zaradi prepletanja obeh pristopov, je predlagan nov termin »siva skrinjica«, ki naj bi
poudaril nujnost uporabe obeh pristopov za uspešno in učinkovito testiranje.
Strukturno testiranje predstavlja testiranje programa s testirnimi primeri, ki so
definirani na podlagi notranje strukture programskega sistema oziroma na podlagi
programske kode. Pomanjkljivost tega sistema je nezmožnost odkrivanja ne
implementiranih funkcionalnosti, ki so definirane s specifikacijami. Torej je ta pristop
primeren za osnovno testiranje oziroma testiranje modulov in skupaj povezanih
modulov, ki tvorijo komponente.
Funkcionalno testiranje predstavlja testiranje informacijske rešitve na podlagi
programske specifikacije. Sistem je predstavljen kot črna škatla z vhodi in izhodi,
tako da se testirni primeri načrtujejo brez poznavanja notranje strukture sistema.
Osnovna pomanjkljivost je nemogoče odkrivanje implementiranih funkcionalnosti
sistema, ki v specifikacijah niso definirane. Ta pristop se uporablja pri integracijskem
in sistemskem testiranju sistema, kjer je pomembno preverjanje funkcionalnosti
komponent, podsistemov ali celotnega sistema v primerjavi s formalnimi ali
neformalnimi specifikacijami zahtev.
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Pri obeh metodah primerjamo dobljene rezultate testiranja s pričakovanimi.
Na sliki 1 je prikazana primerjava obeh pristopov testiranja:

Slika 1: Testiranje po metodi črne in bele skrinjice (Podnar, 2004, stran 16)
3.2.1 Strukturno testiranje ali metoda bele skrinjice
Z metodo bele skrinjice večinoma testiramo posamezne module z vnaprej
definiranimi testirnimi primeri, ki temeljijo na poznavanju strukture programske kode.
Cilj testiranja je pokriti čim večjo množico scenarijev s čim manjšim številom testirnih
primerov. Zagotoviti moramo temeljitost oziroma pokritost, tako da vsak stavek
komponente izvedemo vsaj enkrat. S tem je posledično treba odkriti nepotrebne
programske kode in jih odstraniti. Z belo skrinjico testiramo kaj JE narejeno, ne pa
kaj NAJ BI BILO narejeno. Pomanjkljivost te metode je, da ne moremo ugotoviti
izpuščenih primerov uporabe (Podgorelec Vili, 2001, stran 32).
Pri metodi bele skrinjice poznamo več tipov testiranja:
- Testiranje stavkov: preverjanje ali se vsi stavki izvorne programske kode
izvedejo vsaj enkrat z namenom optimizacije hitrosti izvajanja sistema.
Metoda je zelo enostavna, a žal neobčutljiva na kontrolne strukture v kodi,
saj lahko z izpustitvijo enega samega pogoja znatno zmanjšamo pokritost
testirane kode.
- Testiranje zank: vsak program, ki vsebuje več možnih poti izvedbe, vsebuje
zanke, ki so velikokrat vzrok za napake, in ki lahko povzročijo tudi hude
posledice. Zato se pri tem testiranju določajo vsi možni pogoji za preverjanje
zank in sicer tako, da se preverja pojavljanje zanke večkrat, natanko enkrat
in niti enkrat.
- Testiranje poti: zagotavljanje, da se vse poti v programu izvajajo
(Podgorelec Vili, 2001, stran 32). To se doseže s pripravo testirnih primerov,
ki pokrivajo vse neodvisne poti testirnega sistema. Pri tem si pomagamo z
grafom poteka, ki mora vsebovati zahteve, odločitve in ključna mesta.
Poznamo več primerov pogojnega testiranja »if-then-else«, »while« in »dowhile«, kar je prikazano tudi na sliki 3. Testirni primeri se definirajo tako, da
se omogoča preverjanje čim večjega števila neodvisnih poti in s tem
preverjanje različnih tokov programa. Maksimalno število potrebnih testirnih
primerov za preverjanje vseh obstoječih poti (100% pokritost poti) je enak
številu neodvisnih poti grafa poteka, ki ga modelira testirni primer. Poti grafa
so medsebojno neodvisne pod pogojem, da vsebujejo vsaj eno različno
vozlišče (Podnar Ivana, 2004, stran 16). Prednost te vrste testiranja je v zelo
izčrpnem testiranju, medtem ko je slabost te metode v eksponencialnem
naraščanju števila poti. Poleg tega je verjetnost, da se nekateri pogoji, zaradi
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testirnih podatkov, ne bodo nikoli izvedli, kar pomeni nepotrebno pripravljene
testirne primere.

Slika 2: Testiranje poti z grafom poteka (Čebokli, 2006, stran 5)
-

-

Testiranje pogojev: zagotavljanje, da se vsak možen izhod iz pogoja testira
vsaj enkrat (Podgorelec Vili, 2001, stran 34). Metoda je dokaj enostavna in
hitro odpravlja pomanjkljivosti. Pri pokrivanju odločitev gledamo na pogoje
kot na celoto, iz katerih prihajajo izhodi, ki so pomembni za testiranje.
Testiranje pretoka podatkov: govorimo o metodi za strukturno testiranje
programa, ki temelji na opazovanju, ali se z izvedbo programske kode nad
variablami in objekti izvajajo določene vrste akcij. In sicer govorimo o treh
vrstah akcij: definiranje, uporaba in uničenje. Akcija definiranja spreminja
stanje variable, akcija uporabe dosega vrednost variable in je ne spreminja,
medtem ko ima akcija uničenja za posledico nedefiniranost variable. Analiza
tokov podatkov spremlja vsako variablo (objekt) programa od začetne
deklaracije, inicijalizacije in definiranja vrednosti variable do njene uporabe in
modificiranja vrednosti v programu. Analiza spremlja akcije, ki se izvajajo
nad variablami in definira regularne in neregularne sledi akcij (Podnar Ivana,
2004, stran 16). Prednosti takega merjenja pokritosti je, da upošteva načine
s katerimi program obravnava podatke. Slabost je v kompleksnosti. Poleg
tega pa metoda ne vsebuje pokrivanja pogojev.

3.2.2 Funkcionalno testiranje ali metoda črne skrinjice
Funkcionalno testiranje se izvaja na podlagi testirnih primerov, ki se definirajo na
podlagi specifikacij zahtev. Testerji na podlagi vnaprej pripravljenih testirnih
scenarijev preverjajo rezultat testiranja in ga primerjajo s pričakovanim rezultatom
definiranim v specifikacijah. Tak pristop je zanimiv z vidika končnega uporabnika, ki
ga zanimajo funkcionalnosti in obnašanje sistema in ne njegova struktura.
Cilj metode črne skrinjice je odkrivanje napak na različnih področjih:
- napačno ali pomanjkljivo delovanje sistema;
- težave z uporabniškim vmesnikom,
- performančne težave;
- problemi pri delu z več uporabniki;
- varnostni problemi;
- problemi shranjevanja in podobno.
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To vrstno testiranja izvajajo testerji in programerji, ki nimajo vpogleda v strukturo
sistema. Popolno testiranje bi bilo, če bi preverili obnašanje sistema z vsemi
možnimi vhodnimi podatki, kar pa nam čas ne dovoljuje. Pomembno je da se
doseže čim večja izčrpnost testiranja.
Pri pripravi testirnih primerov črne skrinjice se uporabljata metodi:
- Metoda ekvivalentnih particij: pri tej metodi se številne vhodne podatke
razbije na razrede, v katerih so združene skupne vrednosti, ki jih
pričakujemo kot rezultat obnašanja sistema. Idealno bi bilo, da bi imel vsak
razred en testirni primer. Vhodna spremenljivka lahko zavzame vrednosti v
določenem intervalu, pri katerem bi na primer prvi razred zajemal vrednosti
pod intervalom, drugi znotraj intervala (pravilno) in tretji razred vrednosti nad
intervalom. Prednost je v tem, da se zmanjša obseg testiranja na omejeno in
dobro definirano množico testirnih primerov.
- Analiza mejnih vrednosti: v praksi se je izkazalo, da se največ napak
pojavlja na mejnih vrednostih intervalov vhodnih podatkov. Zato se pri
pripravi testirnih vhodnih podatkov osredotočimo na mejne vrednosti. V
primeru, da je testna množica prevelika, se naredi dodatna izbira testirnih
primerov z analizo občutljivosti, s tem da se ohranijo tisti testirni primeri, ki
na izhodu iz sistema povzročajo največji odklon. Prav tako je pomembno
pripraviti testirne primere za napačne vhodne podatke in s tem preveriti ali se
sistem obnaša kontrolirano.
3.2.3 Preverjanje in sledenje kode
Preverjanje in sledenje programske kode je učinkovit in istočasno drag način iskanja
in odkrivanja napak sistema.
Pri preverjanju kode so zelo pomembni sestanki, katerih glavni cilj je odkrivanje
napak v kodi in ne njihovo popravljanje. Udeleženci sestanka morajo imeti točno
določene vloge, s tem da mora vodja sestanka poskrbeti za konstruktivno vzdušje.
Preverjanje kode se sicer lahko izvaja tudi po neformalni poti med člani razvojne
skupine, pri čemer so cilji podobni kot pri formalnem preverjanju, lahko pa se tudi
dopolnjujejo in sicer z izobraževanjem in informiranjem članov skupine.
Sledenje kode predstavlja sprehajanje po programski kodi z uporabno testirnih
podatkov. Namen tega je iskanje problemov in izmenjava znanja in izkušenj.
Osrednja oseba pri izvedbi sledenja programske kode je avtor kode, ki jo predstavlja
ostalim udeležencem postopka sledenja. S pomočjo sledenja se lahko učinkoviteje
odkrivajo napake, še bolj pa ta postopek vpliva na širjenje znanja na področju
pisanja kode.
3.2.4 Ad-hoc testiranje
Ad-hoc testiranje se navadno uporablja kot izraz za testiranje programske opreme
brez načrtovanja in dokumentacije.
Tovrstno testiranje je zelo odvisno od znanja, izkušenj in sposobnosti testerja, ki
lahko odkrije ključne pomanjkljivosti in pripravi dobre testirne primere za razliko od
testerja brez izkušenj, ki se opira le na teoretično znanje. Pri tej vrsti testiranja je
prav tako zelo pomembno, da se vse ugotovljene napake in testirne primere
ustrezno dokumentira in vključi v standardno testno množico.
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Pri ad-hoc testiranju je pomembno poznavanje navad, zahtev in želja končnih
uporabnikov aplikacije in značilnosti sistema, ki so ga uporabljali. Tako definirani
testirni primeri so primerni samo za področja aplikacije, kjer ni predvidenih težav.
3.2.5 Regresijsko testiranje
Z regresijskim testiranjem se izvajajo že obstoječi testi, ki so namenjeni testiranju
popravkov, sprememb in dopolnitev določenih funkcionalnosti.

3.3 Postopki testiranja
Osnovni pojmi so povzeti po slovenskih avtorjih (Čebokli, 2006, Podgorelec, 2001,
Wikipedija, 2009).
Na področju razvoja informacijskih rešitev poznamo naslednje tipe testiranj:
- osnovno testiranje ali testiranje modulov,
- integracijsko testiranje,
- sistemsko testiranje,
- funkcionalno testiranje,
- testiranje strukture,
- testiranje učinkovitosti,
- prevzemno testiranje ali testiranje sprejemljivosti,
- testiranje izgradnje in
- regresijsko testiranje na katerikoli ravni testiranja (Podgorelec Vili, 2001,
stran 21 in 22).
Na sliki pod številko 4 so prikazane aktivnosti testiranja oziroma prehodi med tipi
testiranj.
Prikazani objekti v diagramu predstavljajo naslednje:
- kvadrat: aktivnost;
- dokument / aplikacija na levi strani diagrama: vhod v proces;
- oval: akter;
- dokument / aplikacija na desni strani diagrama: izhod iz procesa.
Na sliki ni prikazanega regresijskega testiranja, ki se lahko izvaja na katerikoli ravni
z namenom obvladovanja sprememb programske opreme.
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Slika 3: Postopki testiranja (diagram izdelan na podlagi opisa Podgorelec, 2001)
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3.3.1 Testiranje modulov
Testiranje modulov ali osnovno testiranje pomeni izvajanje programske metode
preverjanja načrtovanja in razvoja informacijske rešitve s strani programerja, ki
ugotavlja ali se posamezne enote izvorne kode izvajajo primerno ali ne. Enota je
najmanjši možni del testiranja, ki je lahko posamezen program, preslikava, postopek
ali procedura programiranja, medtem ko je v objektno orientiranem programiranju
najmanjša enota postopek, ki lahko spada k temeljnemu, abstraktnemu ali
izpeljanemu razredu.
Idealno je, če so testirni primeri neodvisni med seboj, kar dosežemo z navideznimi
moduli, ki nadomeščajo manjkajoče interakcijske module.
Z osnovnim testiranjem naj bi razvijalec s pomočjo različnih orodij za odkrivanje
napak zagotovil pravilnost delovanja posameznih delov programske kode, ki mora
delovati v skladu z zahtevami. S to obliko testiranja se že v zgodnji fazi odkrijejo
pomanjkljivosti programske opreme.
Osnovno testiranje omogoča programerju vsakokratno preverjanje pravilnosti
izvajanja določenega modula. Če so testirni primeri dobro pripravljeni, se lahko hitro
opredeli in določi napaka, ki je posledica sprememb v programski kodi. Dobro
pripravljeni testirni primeri morajo zajemati vse možne variante in pogoje izvedbe
testiranja modula, ki se morajo trajno vzdrževati in preizkušati. Izpolnjevanje teh
zahtev je v testirni povezavi s strukturo programske kode, ki mora biti prav zato
testno usmerjena.
3.3.2 Integracijsko testiranje
Tovrstno testiranje sledi po končanem osnovnem testiranju. "Integracijsko
preskušanje" oziroma integracijsko testiranje preverja programsko opremo kot
celoto, ki jo sestavljajo posamezni kombinirani programski moduli. Pri tem se
osredotočimo na povezovanje in medsebojno prilagajanje posameznih modulov.
Testiranje integracije je eden najbolj ključnih trenutkov v razvoju, ker se pri tem
pokaže uspešnost oziroma neuspešnost načrta programskega sistema in
učinkovitost komuniciranja med razvijalci. Dejstvo je, da veliki zapleteni programski
sistemi zahtevajo večje število razvijalcev, kjer je bistvenega pomena komunikacija.
Glavni namen tega testiranja je ugotoviti samostojnost in neodvisnost posameznih
enot informacijskih rešitev ne glede na spremembe in novitete na področju
funkcionalnosti. S tem testom se mora zagotoviti skladnost ciljev načrtovanja in
funkcionalnih zahtev z delujočo aplikacijo.
Avtomatiziranje testa integracije se izvede kot skripta na višji ravni, ki postopoma
kliče teste modulov. Testi modulov se dodajajo zapovrstjo. Vse napake
predhodnega modula morajo biti odpravljene za izvedbo testa naslednjega modula.
Obstaja več pristopov k testiranju integracije komponent. Najbolj znani pristopi so
Big bang, Integracija od spodaj navzgor, Integracija od zgoraj navzdol in Kombiniran
pristop«.
- Big-bang: enostavna integracija, kjer so moduli istočasno zloženi v sistem in
se skupaj testirajo, s tem da se pri tem postopek integracije izpusti (ni
priporočljiv).
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Slika 4: Big bang pristop
-

Integracija od spodaj navzgor: test se prične s testiranjem komponent na
najnižji ravni hierarhije, s tem da ima vsaka višja komponenta že vključene
testirane komponente in se zaključi, ko so vse komponente vključene v test.
Pri testiranju se uporablja posebni testirni gonilk, ki nadomeščajo manjkajoče
module na višjih ravneh. Ni primerno za funkcionalno zgrajene sisteme, ker
najbolj pomemben podsistem testiramo nazadnje. Priporočljivo je za sisteme
v realnem času in za sisteme s točno določenimi zahtevami po učinkovitosti.
A
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F

N iv o 1
D
G

N iv o 2
N iv o 3

T e st E
T e st B, E , F
T e st F
T e st C

T e st G

T e st na
v se h niv ojih
sk upa j

T e st D , G

Slika 5: Integracija od spodaj navzgor
-

Integracija od zgoraj navzdol: test se prične na najvišji ravni s kontrolnim
podsistemom, ki se mu postopoma dodajajo testirane komponente
podsistemov, vse dokler niso vsi podsistemi vključeni v testiranje. Pri
testiranju se simulirajo aktivnosti manjkajočega podsistema z odgovarjanjem
klicujočemu podsistemu z imitacijo podatkov. Testirni primeri se definirajo v
smislu funkcionalnosti sistema, kar je zelo težavno, saj se morajo testirati vsi
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možni pogoji. Slabost tega pristopa je v zahtevah tako po testirnih
nadomestilih kot po testirnih gonilnikih.

Test na nivoju 1

Test na nivoju
1+2

Test na
vseh nivojih
skupaj

Test na nivoju
1 + 2 + ...

Slika 6: Integracija od zgoraj navzdol
-

Kombinirani pristop oziroma Integracija sendvič je kombinacija zadnjih
dveh pristopov, kjer spodnja in zgornja raven potekata proti ciljni ravni, kjer je
potrebno čim manj testirnih gonilnikov in lupin. Testiranje nižjih in višjih
nivojev lahko izvajamo istočasno.
A
C

B
E

F

Nivo 1
D
G

Nivo 2
Nivo 3

Test E
Test B, E, F
Test na nivoju 3

Test F

Test G

Test na nivoju 1

Test D, G

Test na
vseh nivojih
skupaj

Test A

Slika 7: Integracija sendvič
3.3.3 Sistemsko testiranje
Tretja vrsta testiranja sledi uspešno zaključenemu testiranju modulov in integracije,
katerega glavni namen je testiranje celotnega obnašanja programskega sistema z
vidika hitrosti, zanesljivost, zmogljivosti, natančnosti, kompatibilnosti, varnosti in
ostalih pomembnih dejavnikov delovanja informacijske rešitve. Cilj je ugotoviti, če
sistem izpolnjuje funkcionalne in globalne zahteve.
Neuspešnost sistemskega testiranja se kaže v slabo definiranih uporabniških
zahtevah, oziroma v slabi izvedbi samega načrtovanja informacijske rešitve.
Posledica neuspeha pomeni rekonstruiranje sistema, kar bistveno poveča stroške
izdelave sistema in podaljša čas predaje izdelka.
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Testiranje učinkovitosti
V okviru sistemskega testiranja se izvaja testiranje učinkovitosti, ki je namenjen
ugotavljanju učinkovitosti informacijske rešitve.
Znotraj tega testiranja poznamo množico metod:
- Stresno testiranje: preverjanje skrajnih obremenitev sistema z maksimalnim
številom uporabnikov, z najbolj zahtevnimi povpraševanji in podobno, zato
da se sistem namenoma prekomerno obremeni s transakcijami in se mu
postopoma odvzema vire do točke zloma. Cilj metode je, da sistem pade na
neškodljiv način, brez okvare in izgube podatkov.
- Volumensko testiranje: preverja se, kaj se zgodi pri obravnavi ogromnih
količin podatkov. Pravimo mu tudi testiranje obremenitve ali testiranje
zmogljivosti sistema, kjer sistem postopoma obremenjujemo do stopnje, ko
sistemu začne primanjkovati virov in se čas izvedbe transakcije poveča do
neuporabnosti, za razliko od stresnega sistema, ki obremeni sistem do
zloma. V primeru ugotovitve pomanjkljivosti je potrebno povečati zmogljivost
strojne opreme sistema in odpraviti ozka grla v programski opremi.
- Testiranje okrevanja: testiranje obnašanja sistema ob prisotnosti napak ali
izgube podatkov oziroma preverjanje, kako hitro in uspešno se sistem
povrne v delujoče stanje po izpadu elektrike, okvarah strojne opreme in
podobno.
- Testiranje odzivnosti: ovrednotenje odzivnih časov in časa potrebnega za
izvedbo posameznih funkcij.
- Testiranje varnosti sistema: poskušanje kršenja varnostnih zahtev
(Podgorelec Vili, 2001, stran 80) oziroma preverjanje zaščite sistema pred
nepooblaščenim notranjim in zunanjim dostopom in namernim povzročanjem
škode. Gre za zahtevno testiranje, kjer so potrebna specifična znanja in
orodja.
- Testiranje shranjevanja in uporabe varnostnih kopij podatkov: gre za
povrnitev sistema v delujoče stanje z izdelano varnostno kopijo. Pri tem
lahko naletimo na nepredvidene težave, ki bi v produkcijskem sistemu
resnično lahko pomenile katastrofo.
- Testiranje postopka namestitve in odstranitve aplikacije: preverjanje
delnega ali celotnega procesa namestitve aplikacije v ciljno okolje.
- Konfiguracijsko testiranje: testiranje različnih konfiguracij strojne in
programske opreme.
- Testiranje kompatibilnosti ali testiranje skladnosti: preverjanje skladnosti
programske opreme z drugo programsko, strojno ali mrežno opremo,
okoljem in podobno.
- Testiranje primerljivosti: primerjanje prednosti in slabosti testirne
informacijske rešitve s konkurenčno ali katerokoli drugo referenčno
programsko opremo.
- Testiranje uporabnosti: ugotavljanje prijaznosti in uporabnosti programske
opreme preko intervjujev uporabnikov, proučevanja navad končnih
uporabnikov, različnih raziskav, preverjanja skladnosti informacijske rešitve z
vnaprej določenimi zahtevami in podobno.
- Testiranje kakovosti: testiranje zanesljivosti, enostavnosti vzdrževanja in
razpoložljivosti sistema.
- Testiranje človeških faktorjev: testiranje uporabniških vmesnikov z
uporabniki.
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Alfa testiranje: testiranje informacijske rešitve ob koncu razvoja s strani
testerjev razvojne hiše.
Beta testiranje: testiranje informacijske rešitve po koncu razvoja
informacijske rešitve, ko je bilo predhodno testiranje že opravljeno in ko so
bile ugotovljene napake že odpravljene. Cilj tega testiranja je čim bolj
učinkovito odkrivanje in odpravljanje preostalih skritih napak pred izdajo
končne različice informacijske rešitve v produkcijsko okolje. Beta testiranje
izvajajo končni uporabniki.

3.3.4 Funkcionalno testiranje
V okviru sistemskega testiranja se prav tako izvaja funkcionalno testiranje, ki je
namenjeno validaciji informacijske rešitve. S tem testiranjem preverjamo, ali sistem
izpolnjuje specificirane uporabniške zahteve. Govorimo o testu črne skrinjice s
poudarkom na vzhodih in izhodih iz sistema. Funkcionalne teste izvajajo testerji
preko uporabniškega vmesnika. Cilj je, da se funkcionalnosti sistema čimbolj
približajo uporabnikovim pričakovanjem, in da je sistem pripravljen za prevzemno
testiranje.
3.3.5 Prevzemno testiranje
Prevzemno testiranje prav tako deluje v skladu z uporabniškimi zahtevami. Razlika
med funkcionalnim in prevzemnim testiranjem je v tem, da pri slednjem izvajajo test
končni uporabniki na svojem testirnem okolju, ki je zelo podoben produkcijskemu.
Ker se oba testa prekrivata, lahko uporabimo enake teste in s tem preprečimo
neprijetna presenečenja ob predaji izdelka.
Prednost prevzemnega testiranja je vključevanje uporabnika v projekt in seznanitev
z delovanjem novega sistema.
3.3.6 Testiranje izgradnje
Osnovno preverjanje funkcionalnosti sistema na produkcijskem okolju s strani
končnega uporabnika pred dejansko uporabo sistema v produkciji. Vsi testirni vnosi
podatkov v produkcijskem sistemu se pred dejanskim prehodom v produkcijo
izbrišejo in se vzpostavi dejansko začetno stanje za uporabo sistema v realnosti.
3.3.7 Regresijsko testiranje
Regresijsko testiranje se lahko izvaja na katerikoli ravni testiranja. S to tehniko
zagotovimo obvladovanje sprememb programske opreme in preprečimo ponavljanje
napak, ki so bile nekoč že odpravljene. Z regresijskim testiranjem izvajamo že
obstoječe teste, ki so namenjeni testiranju popravkov, sprememb in dopolnitev
določenih funkcionalnosti. Pri tem težimo za čimprejšnjim testiranjem in
ugotavljanjem pomanjkljivosti. Zbirka regresijskih testov, ki jih dnevno poganjamo na
določeni verziji izdelka, omogoča tako imenovano dimno testiranje. V primeru, če se
test izvede uspešno, brez nepredvidljivih ali sumljivih rezultatov, lahko zagotovimo,
da je trenutna različica informacijske rešitve kljub spremembam ohranila kvaliteto
prejšnje.
Dimni testi so podmnožica regresijskih, ker pokrivajo le osnovo funkcionalnosti
sistema. S tem, da regresijski testi zagotavljajo vse lastnosti testiranega sistema v
skladu s specificiranimi zahtevami. Ob tem pa ne pride do nepredvidenih sprememb
v delovanju.
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Predvsem za to vrsto testiranja je velika prednost uporaba avtomatiziranih orodij, s
katerimi bi lahko pogosteje izvajali večje množice testov izven delovnega časa.
Avtomatsko izvajanje regresijskih testov je koristno tako v fazi razvoja programske
opreme kot v fazi vzdrževanja. S tem, da je potrebno pri vzdrževanju poskrbeti za
nemoteče delovno okolje uporabnikov.

3.4 Življenjski cikel testiranja
Povzetek vsebine opisa življenjskega cikla je povzet po avtorju Blažu Knafeljcu.
Kot je navedeno v članku »Celovito obvladovanje kakovosti na projektih razvoja
informacijskih rešitev (2004, stran 5)« bi enotno metodologijo za izvedbo testiranja
informacijske rešitve težko našli. V preteklosti se je izoblikovala množica različnih
pristopov, ki so pogojeni s številnimi dejavniki, kot so okolje delovanja, velikost in
kompleksnost sistema, razvojno orodje in metode razvoja. V tem poglavju bo
predstavljen pristop, ki je primeren za srednje zahtevne oziroma srednje velike
informacijske rešitve.
Na sliki je prikazano zaporedje postopkov, ki so potrebni za izvedbo celovitega
testiranja.
NAPOR

ČAS
Vzpostavitev
in načrtovanje
procesa testiranje

- Strategija
- Testni primeri
- Plani testiranj

Zaključek
testiranja

Izvedba testiranja

- Priprava testnega
okolja in testnih
podatkov
- Vzpostavitev in
izobraževanje testne
ekipe
- Izvedba testiranj

Poročila o
izvedenih
testiranjih

Slika 8: Življenjski cikel testiranja
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3.4.1 Vzpostavitev in načrtovanje procesa testiranja
Postopek načrtovanja testiranja je kot temelj za pravilno, celovito in učinkovito
testiranje, pri čemer je potrebno pripraviti in izdelati:
- Strategijo testiranj z navedbo glavnih smernic in postavitvijo temeljev za
izvedbo testiranj. Priporočljivo je izdelati dokument, ki bo omogočal kasnejšo
podrobnejšo nadgradnjo v fazi izdelave načrta testiranj. Strategija naj bi
okvirno vsebovala:
o določitev globine testiranj,
o navedbo vrst testiranj,
o navedbo testirnih področij,
o smernice za vzpostavitev testirnega okolja,
o navedbo testirnih orodij,
o oceno porabe virov,
o časovno oceno,
o navedbo vlog nalog in odgovornosti, ki se bodo dodeljevale v okviru
testirnih aktivnosti.
- Testirne primere izdelamo za vsako testno področje posebej. Testno
področje je področje IR, ki zajema sorodne funkcionalnosti sistema. S
testirnimi področji si zagotovimo boljše upravljanje in preglednost nad
izvajanjem testiranja. Testirni primer je množica testirnih podatkov, ki jih
tester pri testiranju uporablja, meri in ugotavlja njihovo skladnost s
specifikacijami zahtev. Kakovosten testirni primer mora zagotavljati
odkrivanje nepravilnosti, biti mora učinkovit, razumljiv in ponovljiv.
Testirni primeri morajo slediti delovnim procesom, ki so implementirani v
informacijsko rešitev, s tem da mora vsak testirni primer preverjati točno
določene funkcionalnosti iz specifikacij zahtev.
V testirnem primeru morajo biti opredeljeni:
o vhodni podatki, ki vplivajo na delovanje informacijske rešitve;
o postopek izvedbe z natančno opredeljenimi koraki;
o pogojno začetno stanje pred izvedbo nekega postopka;
o stanje podatkovne baze pred izvedbo testirnega primera;
o pričakovani rezultati definirani kot sporočilo napak, opozoril, vsebina,
vrednost ali kako drugače;
o stanje po izvedbi nekega postopka z natančno opredelitvijo.
S pravilno in natančno opredelitvijo testirnega primera je možno analizirati
delovanje posameznega področja informacijske rešitve in njegov vpliv na
samo delovanje informacijske rešitve in podatkovne baze.
Pri izdelavi testirnih primerov je potrebno upoštevati pokritost vseh
opredeljenih funkcionalnosti v specifikacijah. Enostavna funkcionalnost se
pokriva z enim testirnim primerom, kompleksnejša pa s primernim številom,
ki odgovarja številu različnih uporab funkcionalnosti ali dogodkov.
Integracijske in varnostne funkcije oziroma posebne funkcionalnosti morajo
vključevati tudi preverjanje delovanja vseh vključenih vmesnikov.
- Načrt testiranj se izvaja pred samo izvedbo testiranja z namenom
zagotavljanja boljšega obvladovanja in preglednosti nad potekom testiranj.
Načrti morajo biti skladni s terminskim planom projekta in z razpoložljivimi viri
na projektu. Za določeno informacijsko rešitev se lahko izdela več načrtov.
»Načrt testiranj funkcionalnosti informacijskega sistema« je namenjen
testiranju posameznih sklopov, ki so razdeljeni na posamezna testna
področja, s tem ko je »načrt testiranj zmogljivosti« namenjen preverjanju
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zmogljivosti in »načrt testiranj ključnih testov« ponovnemu preverjanju
delovanja osnovnih in poglavitnih funkcionalnosti informacijske rešitve ob
izvedbi določene dopolnitve ali spremembe sistema.
V načrtu testiranj mora biti opredeljena:
o vsebina testirnih aktivnosti, ki je navedena v strategiji;
o globina izvedbe testiranj po posameznih testirnih področjih;
o načrtovana časovna izvedba testiranj po posameznih testirnih
področjih;
o vloga, naloga in odgovornost vsake točno določene osebe;
o način in pogoj vzpostavitve testirnega okolja;
o način evidentiranja testirnih aktivnosti;
o proces obvladovanja pomanjkljivosti in napak informacijskega
sistema;
o tehnologija oziroma orodje, ki se bo pri testiranju uporabljajo.
Na sliki 2 sta pod procesi izvedbe prikazana procesa vzpostavitve in načrtovanje
procesa testiranja, na levi strani pa so prikazani dokumenti in baze podatkov, ki se
pri določenih procesih uporabljajo. Procesi so prikazani kot ovali in imajo poleg
vhodnih dokumentov tudi izhodne dokumenta, ki se nahajajo na desni strani slike.

OKOLJE

ZA H T E VE
KAKOVS OT I

SP ECIFIKACIJE
IZVOR N A
KOD A

T v o rje nje
te stnih
m o d e lo v

T v o rje nje
stra te g ije
te stira nj

Se zna m na p a k iz
p re te klo sti
(Izkušnje )

N AČR T
T E ST IR AN J

N a č rto va nje
te stnih
p rim e ro v

IZVR Š LJ IV
P R OGR A M
T EST N I
PR IM ER I

Slika 9: Model vzpostavitve in načrtovanja procesa testiranja
3.4.2 Izvedba testiranja
Celoten proces testiranja je sestavljen iz treh pod procesov, ki si zaporedno sledijo:
- Priprava ločenega testirnega okolja s podobnimi lastnostmi in
značilnostmi produkcijskega okolja. Z ločitvijo obeh sistemov zagotovimo
medsebojno neodvisnost, medtem ko s podobnostjo okolij zagotovimo večjo
verodostojnost testiranja. Pri tem morajo biti:
o nameščene vse komponente sistema, ki se bodo testirale,
o zagotovljena infrastruktura z vsemi tehničnimi zahtevami,
o nastavljene administrativne nastavitve,
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dostopne pravice uporabnikov,
nameščeni testirni podatki,
izvedena integracija testirne rešitve z okoljem ali vsaj simulacija
integracije.
Vzpostavitev testirne ekipe, kjer morajo izbrani člani izvajati različne
funkcije in s tem posledično pomeni, da morajo obvladovati različna znanja
in imeti izkušnje za učinkovito obvladovanje izvajanja testiranj. Pri tem
morajo:
o poznati okvirno vsebino in zahteve informacijskih rešitev;
o obvladovati testirne scenarije;
o obvladovati testirne primere;
o imeti sposobnost ocene potrebnega napora za izvedbo testiranj;
o poznati uporabo orodij za avtomatiziranje testiranja;
o biti morajo prilagodljivi in sposobni za timsko sodelovanje s testno in
razvojno ekipo;
o obvladati jasno in nedvoumno pisno izražanje, zaradi opisovanja
odkritih napak;
o dosledno izvajati testirne primere in podobno.
Naloge članov ekipe za testiranje so:
o razreševanje nejasnih zahtev v specifikacijah;
o priprava pogojev testiranja kot so testno okolje, testirni podatki in
podobno;
o izvajanje testirnih primerov;
o ugotavljanje napak;
o evidentiranje in dokumentiranje ugotovljenih pomanjkljivosti in napak;
o sodelovanje z razvojno ekipo in naročnikom;
o priprava poročila testiranja s prikazanim potekom testiranja in
stanjem informacijske rešitve ob izvedbi testiranj.
o
o
o

-

Pro fe sio na lni
te ste r
Ana litik

U p o ra b nik

Preveč pozna
programsko kodo

Pro g ra me r
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Slika 10: Člani ekipe za testiranje
-

Izvajanje testiranj zajema predhodno določene procese obvladovanja
napak z upoštevanjem načrta testiranj, ki je opredeljen na podlagi testirnih
področij in testirnih primerov. Testna ekipa mora poznati uporabo
informacijske rešitve in mora imeti točna navodila za izvedbo testiranj.
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Testerji morajo tesno sodelovati z razvojno skupino. Koraki procesa izvajanja
testiranj so:
o Evidentiranje napak: napake se dokumentirajo v enotni predhodno
določeni obliki, kjer mora biti vsaka odkrita napaka zapisana na
način, ki bo razvijalcem omogočila ponovitev napake. Pri tem je
priporočljiva uporaba orodja za spremljanje napak.
o Razreševanje posredovanih napak: ugotovljene napake se
posredujejo razvojni ekipi v reševanje, lahko posamično ali v paketni
obliki. Glede na interne standarde se napake kategorizirajo po
pomembnosti, kar pomeni prioritetno razvrščanje napak za
reševanje. Razvijalna ekipa namesti popravke in o tem obvesti testno
ekipo. V nadaljnjem procesu testna ekipa verificira popravke.
Obveščanje o odpravljenih napakah se izvaja z orodjem za
spremljanje napak.
o Verifikacija napak: vse odpravljene napake morajo biti verificirane in
priporočljivo je, da to stori izvajalec testiranja, ki je napako prijavil.
Postopek verifikacije se izvaja s ponovitvijo testirnega primera.
Odpravljena napake se ustrezno označi kot rešena z orodjem za
spremljanje napak. Napaka, ki še vedno ni rešena ali je le delno
rešena, se ponovno odpre za reševanje ali pa se kreira novo napako
in posreduje v razvoj v predhodni postopek razreševanja napak.
o Izvedba glavnih testov: po zaključku procesa izvajanja testiranj
posameznih testirnih področij in po zaključku testiranj celotnega
sistema se izvede glavni test s strani testirne ekipe. Zaključek
izvajanja testiranj pomeni, da so v celoti odpravljene vse ugotovljene
napake in pomanjkljivosti sistema. Glavni testi so tisti, ki vsebujejo
najpomembnejše funkcionalnosti posameznega testirnega področja.
3.4.3 Zaključek testiranja
Po zaključitvi vseh segmentov testiranj se pripravi poročilo o testiranju, kjer je
razvidno ali informacijska rešitev ustreza vsem zahtevam, specifikacijam in
pričakovanjem naročnika ali ne. Poročilo vsebuje naslednje podatke o testiranju:
- čas oziroma obdobje izvajanja testiranj;
- testna področja;
- testirne primere;
- konfiguracijo testirnega okolja izvedbe testiranja;
- udeleženci testiranja;
- natančna analiza opravljenega testiranja z vidika:
o porabljenega napora;
o ovrednotenja in prioritetnega reševanja prijavljenih napak in
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v delovanju sistema;
- priporočila in ugotovitve znotraj izvedbe postopka testiranja;
- status izvedenega testa kot na primer ustrezno ali neustrezno tako kot je
določeno v načrtu oziroma strategiji testiranja.
Proces testiranja je zaključen in testirni informacijski sistem odobren, ko se poročilo
o testiranju potrdi.
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3.5 Raziskave na področju razvoja in testiranja programske
opreme

V preteklosti so se oddelki za testiranje pogosto zanašali na papirnoslonečih
rešitvah za načrtovanje, modeliranje, upravljanje in sledljivost projektov testiranja.
Starejše tehnologije niso zahtevale iste stopnje planiranja in organiziranja kot to
počno sodobne programske rešitve, ki zahtevajo prenosnost, spremenljivost in
povečanje.
Testirni sistemi, ki so papirno podprti, so primerni samo in edino za majhne in
enostavne informacijske rešitve. Pomanjkljivo organiziranje, nezadostno načrtovanje
in neuspešno komuniciranje, ki je zajeto v papirno slonečih sistemih, pogosto
ogroža dobavne roke ter konec koncev ogroža tudi kvaliteto samih produktov.
V papirno slonečih sistemih so vse aktivnosti testiranja posnete in zajete v statične
liste, tabele, skice in matrike. Omenjena rešitev otežuje popravke in sledljivost
izvedenim testirnim scenarijem. Skupina testerjev je že v samem začetku
neizogibno in prisilno omejena s strategijo papirnega testiranja.
Skromna in nedostopna dokumentacija ter neustrezen pretok sporočil otežujejo
kvalitetno prilagajanje nepričakovanim spremembam v razvoju. Načrti testiranja zato
pogosto temeljijo na zastareli dokumentaciji, ki lahko pripelje do testirnih primerov, ki
ne ustrezajo funkcionalnosti testiranega produkta.
Pri takem načrtovanju se pogosto planiranje testiranja izvaja proti koncu
življenjskega cikla razvoja programske rešitve. Zamude v načrtovanju testiranja
povzročajo novo množico težav in ovir. Za kvalitetno organizacijo pomeni časovni
pritisk osredotočenje na ročno testiranje aplikacije in zanemarjenje načrtovanja
scenarija testiranja. Nepremišljeno in hitro pripravljeni testirni primeri so v splošnem
neuporabni.
Učinkovitost načrtovanja planiranja se lahko izboljša, če načrtovalec testa v
prihodnjem testu predvideva rezultate testiranja na podlagi analiz predhodnih
rezultatov. Zgoščen in vnaprej pripravljen seznam posledično pomeni pomanjkanje
časa za načrtovanje nadaljnjega testiranja. In tudi če bi bilo dovolj časa, običajni
modeli onemogočajo pregled prejšnjih testov ali pa prikazujejo pomanjkljive
podatke, zaradi nedostopnosti ali izgube podatkov zajetih na papirju, ki so spravljeni
v drugi datoteki ali aplikaciji (TechTarget Application Development Media, 2008).
Po Gartnerjevih raziskavah 70% (sedemdeset odstotkov) projektov ne doseže
zahtevanega roka za izvedbo naloge in želene kvalitete programske opreme ter
preseže načrtovane stroške. 50% (petdeset odstotkov) projektov se zaključi s
prekoračitvijo načrtovanih sredstev tako kot prikazuje spodnja slika. 80%
(osemdeset odstotkov) prekoračitev načrtovanega časa se lahko zmanjša z uvedbo
testiranja pred razvojem programske opreme in z kvalitetnejšim upravljanjem
razvoja. 75% (petinsedemdeset odstotkov) aplikacij se še vedno razvija brez
izvajanja testov.
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Slika 11: Raziskave uspešnosti projektov (Gartner, 2009)
Forrester-jeve raziskave prikazujejo nekatera »strašna« dejstva. 75%
(petinsedemdeset odstotkov) napak v programski opremi je javljenih s strani
končnega uporabnika. Povprečno šest telefonskih klicev je potrebnih, da se ugotovi
vzrok napake. Za odziv na napake programske opreme prve kategorije je v večini
primerov potrebno vsaj dve uri. Stroški za eno uro nedelovanja sistema so ogromni.

Slika 12: Raziskave na področju kvalitete programske opreme (Forrester, 2009)
Trg avtomatiziranih orodij ocenjuje, da so izhodišča za upravljanje kakovosti
programskih rešitev prav v učinkovitem opravljanju dejavnosti testiranja.
Gartner pričakuje, da se bo trg v naslednjih petih letih preusmeri k SaaS ponudbam.
Upravljanje razvojnega cikla naj bi se v prihodnosti izvajalo z orodji ALM (Application
Lifecycle Management), ki so usmerjena k programskem inženiringu z
vključevanjem zahtev upravljanja, arhitekturo, kodiranjem, testiranjem, sledenjem in
upravljanjem konfiguracij.
V zadnjih treh letih razvojne organizacije ugotavljajo številne koristi v agilnem
pristopu. Vendar pa ta praksa posledično spreminja tudi način razvoja v sodelovanju
z drugimi IT skupinami, kar velikokrat predstavlja problem. Skupine usmerjene k
programski kvaliteti se zato pogosto usmerjajo k iterativnim pristopom, kjer še vedno
vidijo prednosti v zmanjšanju časa dostave, zvišanju splošne kakovosti in znižanju
stroškov popravil.
Zaradi naraščajoče potrebe po vse večji vključenosti v različna področja in po
povečanju varnosti, morajo razvojna podjetja poiskati načine za doseganje čim večje
učinkovitosti in produktivnosti. S tem posledično narašča potreba po avtomatiziranih
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orodjih za vse faze življenjskega cikla, kar bo s časom zahtevalo poleg sprejetja
agilnih praks tudi srečanje z novim načinom razvoja, zagotavljanja varnosti in
kvalitete teh sistemov.
Gartner izjavlja, da večina razvojnih podjetij danes neskladno izvaja testiranje in
preverjanje kakovosti programske opreme. V zadnjem času so se izboljšale
zmožnosti za merjenje in upravljanje celotne izvedbe testa kot prizadevanja za
spodbujanje kakovosti programske opreme in zmanjšanje dolgoročnih operativnih
stroškov, vendar pa organizacije prepogosto izbirajo meritve, ki ne zagotavljajo
jasno stanje projekta ali pogon procesa za izboljšanje. Organizacije so
osredotočene na obseg oziroma na pokritost kode in s tem izgubljajo vpogled v
uspešnost projekta.
Z učinkovitim skupinskim izboljšanjem prakse testiranja in merjenja kakovosti, lahko
organizacije povečajo kvaliteto programske opreme in hitrost dostave.
Avtomatizirana poročila izdelana s pomočjo orodij opredeljujejo stroške, kakovost in
predloge izboljšanja neposrednih prizadevanj, ki organizacije usmerjajo na pravo
pot.
Gartnerjeve raziskave so trenutno usmerjene v iskanje avtomatiziranih rešitev, ki bi
se povezovale tudi s preostalim fazami življenjskega cikla, kot so faze upravljanja
sprememb. Zmogljivost odzivanja na spremembe sistema naj bi omogočala hitro in
enostavno preverjanje, kar naj bi bilo odločilno za zadovoljevanje potreb
uporabnikov integriranih dinamičnih sistemov.
Opaženo je, da se je v organizacijah s SOA gibanjem začelo množično usmerjanje k
kakovosti razvojnih storitev. SOA storitve imajo večje in bolj dinamične obremenitve,
ki ustvarjajo nekaj zanimivih preizkušenj in izzivov na področju testiranja.
Organizacije istočasno prevzemajo tehnologije usmerjene v spletne storitve, ki
obljubljajo koristi ponovne uporabljivosti in prilagodljivosti. S cilji po doseganju
gibljivosti poslovnih procesov in podpiranju skupnih poslovnih modelov, ki
povezujejo poslovne partnerje, se povečuje povpraševanje po izboljšanju kakovosti
programske opreme. Da bi zadovoljili te potrebe, morajo organizacije:
- vzpostaviti jasne temelje z opredelitvijo vlog, dejavnosti in standardov;
- sprejeti standarde za usposabljanje na področju testiranja in to ne samo za
testerje, vendar tudi za razvijalce.
- sprejeti agilne metode, ki omogočajo bolj kakovosten - centralni pristop, in se
ob tem zavedati da funkcije programske opreme niso dovolj dobro definirane
za uporabnike zunaj razvoja;
- vedeti, da zunanje izvajanje razvoja lahko tudi ovira razvoj uspešnih praks.
Drug način s katerim lahko organizacije dosledno nadzorujejo stroške, je uvedba
centraliziranega testirnega laboratorija z ustrezno strojno opremo. Ta naj bi
omogočal uporabo virtualizacijske tehnologijie in ustrezna orodja za upravljanje
testiranja. S tem bi izboljšali hitrost izvajanja testirnih primerov, ki bi pripeljala
regresijsko testiranje in na splošno celotno testiranje do višje stopnje (Gartner,
2008).
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3.6 Metode razvoja programske opreme in testiranje

Vsebina poglavja je podana na podlagi raziskav na spletni strani wikipedia in na
podlagi objav avtorja Petra Čeboklija.
Začetne metodologije razvoja informacijskih sistemov so nastale v zgodnjih
sedemdesetih letih, ko so področje razvoja informacijskih sistemov oblikovali Codd,
DeMarco, Yourdon, Cox in drugi. Uspeli so prepričati strokovno javnost, da je
potrebno tudi za področje razvoja informacijskih sistemov urediti postopke,
predpisati metode, tehnike in orodja. S tem so ovrgli smiselnost uporabe ad-hoc
pristopov in postavili temelje za obdobje birokracije na področju metodologij razvoja
informacijskih sistemov. Z željo po standardizaciji postopkov in izdelkov so nastali
številni priročniki, ki so natančno predpisovali vsak korak razvoja in ki so za vsako
aktivnost predpisali številne dokumente in formularje, za njihovo izvedbo pa so bila
določena orodja in navodila za uporabo.
Sledenje smernicam kompleksnih metodologij povzroča razvijalcem informacijskih
sistemov veliko breme, saj morajo poleg svojega primarnega dela skrbeti tudi za
številne izdelke in naloge, ki dejansko niso pomembne za razvoj. Dolgo časa je
veljalo mnenje, da je takšen pristop nujno potreben, če želimo razvijati učinkovite
sisteme, ki jih bo v daljšem časovnem obdobju moč obvladovati. Če ne bi bili
izpostavljeni neprestanim spremembam ter veliki konkurenci na področju razvoja
informacijskih sistemov, bi tudi danes trdili, da je to edina pravilna izbira. Prav zaradi
dinamike in konkurence, ki zahtevata hitre rezultate, se danes uveljavljajo
metodološke smernice nagnjene nekoliko nazaj k ad-hoc pristopom.
Danes obstajajo številne metodologije razvoja programske opreme pri čemer
nobena ni popolna ali končna rešitev. Znotraj klasičnih in novejših agilnih
metodologij obstaja več pristopov, ki so opisani v podpoglavjih sedmega poglavja.
3.6.1 Linearni razvojni pristopi
Formalna definicija linearnega razvojnega pristopa je bila objavljena s strani
Winstona W. Roycea leta 1970.
Linearni razvojni pristop je nastal znotraj klasične oziroma planske metodologije, ki
velja za zelo stabilno metodo, in ki obljublja visoko jamstvo. Projektne skupine pri
planskih metodah so velike. Na začetku mora biti polovica sodelujočih visoko
usposobljenih, kasneje le 10% (deset odstotkov). Ostali programerji pa morajo biti
zmožni le slediti metodi. Naročniku ni potrebno vedno prisostvovati. Najvažnejše je
sledenje pogodbi ter zagotavljanje kvalitete in zmogljivosti. Preoblikovanje projekta
je draga naloga. Dokumentacija je pomembna skozi celoten proces. Pri tem pristopu
vladajo načrti in red. Priznan model linearnega razvojnega pristopa je Slapovni
model.
Koraki razvoja znotraj Slapovnega modela so naslednji:
- načrtovanje programske opreme,
- analiziranje naročnikovih zahtev in verifikacija s strani naročnika,
- funkcionalno specificiranje zahtev in verifikacija s strani naročnika,
- kodiranje posameznih modulov,
- testiranje modulov,
- integracija programske kode,
- testiranje integralne programske kode,
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verifikacija programske opreme s strani naročnika,
uporaba programske opreme v produkciji in
vzdrževanje programske opreme.

Na sliki 13 so prikazani koraki razvoja programske opreme s slapovnim razvojnim
pristopom.

Slika 13: Slapovni razvojni pristop
Klasični pristop večinoma zahteva vračanje v prejšnje faze razvoja z morebitnim
preskakovanjem predhodnih faz in z večkratnim ponavljanjem zaporednega pristopa
ter pogostejše vključevanje naročnika v verifikacijske in validacijske postopke.
Glavni problemi pri razvoju programske rešitve s slapovnim pristopom so:
- spreminjanje zahtev naročnika, kar posledično pomeni:
o večkratno ponavljanje analize, kodiranja in testiranja,
o višje stroške implementacije,
o neskladje funkcionalnosti,
o zmanjšanje odpornosti do napak in
o celo nedokončane implemetacije dane funkcionalnosti;
- zmanjšanje nabora sodelujočih človeških virov pomeni:
o podaljšanje časa razvoja,
o poslabšanje kvalitete izdelka,
o nedokončane programske kode;
- tehnološki in arhitekturni riziki so zelo problematični, predvsem če so
ugotovljeni med končno integracijo modulov ali celo v produkciji;
- krajšanje cikla razvoja in povečanje uporabe programskega izdelka
posledično zahteva vzporedno izvajanje faz razvoja z velikim številom
razvijalcem;
- vpliv konkurenčnega programskega izdelka zahteva večkratno funkcionalno
dopolnjevanje pri čemer so odkloni pri zahtevah po implementiranih
funkcionalnostih znatni;
- skrajšanje roka prehoda programske opreme v produkcijo terja poslabšanje
izdelka in povečanje stroškov.
Zaradi zgoraj opisanih problemov in nefleksibilnosti klasične metodologije, se je
pojavila alternativna metodologija.
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Testiranje znotraj linearnega razvojnega pristopa
Pri slapovnem pristopu se faza testiranja izvaja šele po izvedbi faze kodiranja in
integracije in je predpisan v množici dokumentov, ki predpisujejo naloge testiranja in
ne načina izvedbe testa. Zaradi pogostega zamujanja rokov pri implementaciji
programske rešitve, je faza testiranja pogosto zanemarjena, kar posledično pomeni
slabšo kvaliteto izdelka.
Na sliki 14 je prikazana izboljšana verzija čistega slapovnega pristopa, ki se imenuje
V-model, pri čemer je razlika v tem, da se testiranje ne izvaja v zadnji fazi razvoja,
temveč je faza testiranja porazdeljena na vse faze in se opravlja vzporedno z vsemi
fazami razvoja. V-model je proces, ki predstavlja zaporedje korakov v življenjskem
ciklu razvoja projektov. Na levi strani je predstavljena razporeditev načrtov, zahtev in
specifikacij. Na desni strani pa povezovanje delov in njihovo preverjanje skozi
testiranje.

Slika 14: V-Model
Glavni cilj V-modela je zagotavljanje smernic za načrtovanje in izvedbo projektov.
Naslednji cilji so namenjeni uspešnemu izvajanju projekta z:
- minimiziranjem tveganja projekta z izboljšanjem preglednosti in nadzora
projekta z navedbo standardiziranih pristopov in opisom ustreznih rezultatov
in odgovornih vlog;
- izboljšanjem kakovosti in jamstva s standardizacijo postopkov in opredelitvijo
vmesnih rezultatov za preverjanje na zgornji stopnji;
- izboljšanjem komunikacije med vsemi sodelujočimi s standardiziranimi in
enotnimi opisi vseh elementov in izrazov, ki je podlaga za medsebojno
razumevanje, s čimer se zmanjšajo trenja med naročniki in dobavitelji.
Obstajajo omejitve V-Model-a, zaradi prejemanja novih naročil in večkratnega
izvajanja faz kar posledično pomeni zamudi pri implementiranju programske
opreme. Linearni pristop k razvoju programske rešitve je primeren za rutinske
projekte z izkušeno ekipo.
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3.6.2 Iterativni razvojni pristop
Iterativni razvoj je ciklični razvoj programske opreme, ki se je razvil kot odgovor na
pomanjkljivosti v slap modelu. Proces se prične z začetnim načrtovanjem in konča z
razporeditvijo cikličnih interakcij.
Osnovna zamisel iterativnega pristopa je razvoj programske opreme po vnaprej
določenih delih, ki se ponavljajoče razvijajo z uporabo slapovnega razvojnega cikla.
Ključni koraki v procesu naj bi se začeli s preprostim izvajanjem podmnožice
programskih zahtev in se nadaljevali z izboljševanjem zaporednih različic vse do
zaključka izvedbe popolnega sistema. Z vsako ponovitvijo, načrtovanjem sprememb
in novimi funkcionalnostmi se poveča zmogljivost razvojnega sistema.
Postopek se sestoji iz zaporedja začetnih korakov, ponovitvenih korakov in nadzora
izvedbe. Cilj začetnega izvajanja je ustvariti izdelek, na katerega se lahko uporabnik
odzove. S tem se sproti odkrivajo ključni vidiki problema in iščejo rešitve, ki so
preproste za razumevanje in enostavne za izvajanje. Za usmerjanje in nadzor
ponovitve procesa se ustvari seznam, ki vsebuje evidenco vseh nalog, ki jih je
potrebno opraviti. To vključuje postavke kot so nove funkcionalnosti in področja za
preoblikovanje in dopolnjevanje. Kontrolni seznam se sproti revidira na podlagi
analize posameznih faz. Analiza temelji na povratnih informacijah prejetih s strani
uporabnikov ter od programa za analizo razpoložljivih objektov, ki vključuje analizo
strukture, modularne zasnove, uporabnosti, zanesljivosti, učinkovitosti in doseganja
ciljev. Interaktivni pristop ne narekuje raven podrobnosti modela. V iterativnem
projektu je koda predstavljena kot glavni vir dokumentacije o sistemu, vendar pa se
v kritičnih situacijah kot formalni dokument uporablja načrt programske opreme.
Uspešnost omenjenega pristopa je v veliki meri odvisna od integracije posameznih
delov v enoten sistem. Tako kot pri slapovnem razvoju se tudi tu testiranje izvaja
šele v zadnji fazi za kodiranjem sistema, s tem da je tu večji riziko, zaradi
združevanja posameznih sklopov. Zato je za ta pristop zelo pomembno izvajanje
integracijskega in sistemskega testiranja (Wikipedia, 2009).
Spiralni model prikazan na sliki 15 je najbolj priznan znotraj iterativnega pristopa, ki
razširja slap model z uvajanjem prototipov in z močnim poudarkom na analizi in
obvladovanju tveganj. Izbran pristop slapa je primeren za velike, drage in zapletene
projekte. Prednost spiralnega modela je v spodbujanju zagotavljanja kakovosti s
pomočjo prototipov in v izboljšanju kontrole nad stroški razvoja ter nad doseganjem
načrtovanih rokov.
Spiralni model je bil definiran s strani Barrya Boehma leta 1988.
Izvedbeni razvojni koraki v spiralnem modelu so:
- podrobno opredeljevanje novih sistemskih zahtev skupaj z uporabniki;
- predhodna oblika sistema se uporablja za nadgradnjo načrtovanega sistema;
- prvi prototip se izdela iz predhodnega načrtovanja s katerim se izboljša
predstava značilnosti končnega izdelka;
- drugi prototip se razvija v štirih korakih:
o ocenjevanje prvega prototipa v smislu njegovih prednosti, slabosti in
tveganja;
o določanje zahtev v skladu z drugim prototipom;
o načrtovanje in oblikovanje drugega prototipa;
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o izgradnja in testiranje drugega prototipa;
našteti ukrepi se ponavljajo dokler ni stranka zadovoljna in dokler operativni
prototip ne predstavlja želeni končni izdelek;
končni sistem se izdela na podlagi potrjenega prototipa;
končni sistem se temeljito oceni in pretestira;
redno vzdrževanje se izvaja, zaradi preprečevanja velikih napak in zato da
se zmanjšajo zastoji pri uporabi programa.

Slika 15: Spiralni model (Boehm, 1988)
Ena najpopularnejših iterativnih metodologij je Objektna metodologija imenovana
RUP - Racionalno poenoten proces (ang. Rational Unified Process). Okvir metode
je izdelan v podjetju Rational Software Corporation, ki je postal leta 2003 last
podjetja IBM. RUP ni enotno predpisan proces, temveč se proces prilagaja okvirom,
katerega namen je prilagajanje, zaradi razvoja programske opreme organizacije in
projektne skupine, ki izbira elemente procesa, ki so za njihove potrebe najbolj
primerne. Ključni vzrok za nastanek te metode so neuspeli projekti z uporabo
monolitnih slap metod in pojav objektno usmerjenega razvoja ter GUI tehnologij, ki
omogočajo modeliranje procesov in spodbujajo načelo kakovosti programske
opreme. RUP razvojni vidik ima močne korenine v spiralnem modelu. Načrtovalci in
razvijalci procesa so še vedno osredotočeni na diagnosticiranje značilnosti
predhodnih projektov s katerimi skušajo ugotoviti vzroke nastalih problemov in zanje
poiskati rešitve. Rezultat teh študij je izgradnja sistemskega programa po najboljših
praksah. Zasnova postopka je v istih tehnikah kot pri načrtovanju programske
opreme z osnovo v Objektno usmerjenem modelu, ki uporablja enoten jezik za
modeliranje (UML).
Kot prikazuje slika 16 obstajajo znotraj metode RUP štiri faze življenjskega razvoja:
- začetek z definiranjem KAJ se gradi,
- izdelava z načrtovanjem KAKO se gradi,
- gradnja z izdelavo različice BETA izdelka in
- predaja z izgradnjo KONČNE različice izdelka.
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Te faze omogočajo izgradnjo sistema, ki bo predstavljen na visoki ravni, na podoben
način kot slapovna metoda z razliko v ponavljanju možice faz razvoja. Vsaka faza
ima en ključni cilj in mejnik, ki označuje, da je cilj zaključen.
Metoda pokriva šest ključnih področij in sicer:
- poslovno modeliranje pojasnjuje kako pisati in uresničiti vizijo organizacije;
- zahteve omogočajo oblikovanje in zagotavljanje zahtev za izvedbo;
- analizo in načrtovanje, ki prikazuje kako se bo sistem realiziral;
- izvedbo, ki opisuje postopek povečanja možnosti ponovne uporabe in
enostavnega vzdrževanja;
- testiranje, ki omogoča hitro odkritje pomanjkljivosti in določanje napak v
vsaki iteraciji posebej;
- predajo, ki zajema izdelavo izdelka za javnost in končne uporabnike.
Poleg ključnih področji vsebuje metoda tudi podporna področja:
- konfiguracijo, ki obravnava upravljanje konfiguracije, zahtevo za spremembo
vodenja ter status, merjenje in upravljanje;
- projektno vodenje zajema načrt z opisom faz celotnega projekta in načrt
ponovitev ter
- okolje.

Slika 16: RUP (Rational Unified Process)
Testiranje znotraj iterativnega razvojnega pristopa
Glavno načelo testiranja znotraj iterativnega pristopa je zgodnji pričetek načrtovanja
testiranja, priprave testov in samega izvajanja. Priporočljivo je izhajanje iz primerov
uporabe (ang. use case), ker so enostavni za uporabo in učinkoviti pri sprejemanju
uporabniških zahtev, saj predstavljajo povezavo med akterji in sistemom pri
doseganju določenega cilja. V fazi načrtovanja testiranja se pretvorijo primeri
uporabe v testirne primere, tako da je vsak primer osnova za en ali več scenarijev.
Vsak scenarij mora vsebovati vsaj en testirni primer in določene pogoje izvedbe.
Poleg predvidenih scenarijev je potrebno pripraviti tudi robne primere z določenimi
vrednostmi testirnih podatkov s katerimi se testira.
Preprost postopek izgradnje testirnega primera iz primera uporabe je prikazan v
spodnji tabeli.
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ISKANJE OSEBE V REGISTRU POTN
Pred izvedbo postopka vnosa vloge za izdajo potne listine ali spremembo
stanja na obstoječi listini je potrebno pregledovanje podrobnosti osebe preko
akcije »Iskanje osebe«.
Iskanje osebe po EMŠO-ju. Rezultat iskanja je transakcija za pregledovanje
podrobnosti osebe.
Iskanje osebe po več iskalnih parametrih (na primer Priimku in Imenu).
Rezultat iskanja je transakcija s prikazom seznama oseb, ki ustrezajo
iskalnim parametrom. Z izbiro osebe se odpre transakcija za pregledovanje
podrobnosti osebe.
Iskanje osebe brez vpisa iskalnih parametrov. Izpiše se napaka, da je
obvezen vpis iskalnih parametrov.
Vpis neobstoječega iskalnega parametra. Odpre se prazen seznam iskanja s
sporočilom.

Tabela 1: Prikaz primera uporabe »Iskanje osebe«v registru POTN
TESTIRNI
PRIMER

SCENARIJ
TESTIRNI PODATKI

PRIMER 1

SCENARIJ 1

PRIMER 2

SCENARIJ 2

PRIMER 3

SCENARIJ 2

PRIMER 4

SCENARIJ 2

PRIMER 5

SCENARIJ 3

PRIMER 6

SCENARIJ 4

PRIČAKOVANI REZULTAT

EMŠO =1503981505609

Pregled podrobnosti osebe z
vpisanim EMŠO-jem.
Priimek: Novak
Prikaz seznama oseb z
Ime: Ana
vpisanimi iskalnimi parametri.
Možnost nadaljevanja
postopka.
Priimek: Stanojević
Pregled podrobnosti osebe z
Ime: Dragana
vpisanimi iskalnimi parametri,
Datum rojstva: 15.03.1981 ker je bil rezultat iskanja ena
oseba.
Priimek: Novak
Javi napako: Iskanju ustreza
več kot 1000 oseb (1136). Za
podrobnejše iskanje vpišite
dodatni parameter.
/ - ni vpisanih parametrov Javi napako: PLR-00790
iskanja
Nepravilni parametri iskanja
(FM:pageError)
5503981505609
Odpre se prazen seznam oseb
s sporočilom: Za podan kriterij
ni zadetkov!

Tabela 2: Prikaz testirnega primera »Iskanje osebe« s testirnimi podatki
Priprava testirnih primerov se lahko prične že v fazi definiranja zahtev, kjer se s
pomočjo naročnika definirajo primeri uporabe načrtovane aplikacije. Sledijo ostali
testirni primeri, ki se z vsako iteracijo posebej izvajajo. Rezultati testiranja so
pomembna informacija za razvojno skupino, ki sproti odpravlja problemska stanja in
približuje programsko rešitev končni podobi.
Pri iterativnem pristopu je bistveno, da se dokumentiranje testov izvaja v toliki meri,
da je razmerje med koristnim in stroški čim večje. Testirni primeri naj se izvajajo iz
različnih virov, ker se s strani uporabnika v večini primerov definira, kaj naj bi sistem
omogočal, s tem se pa pozabi na nepredvidene situacije in možne napake. Zelo
pomembno je da poleg pozitivnih testirnih primerov načrtujemo tudi negativne.
Iterativni pristop močno poudarja uporabnost orodij in vizualizacije tako v postopku
razvoja kot testiranja. Z uporabo ustreznih tehnik in primernih orodij se delo močno
olajša in učinkovitost znatno poveča. Ta vidik uporabe avtomatiziranega orodja se
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močno pokriva z agilnimi pristopi, z razliko v kompleksnosti, poudarku na
dokumentaciji, vizualizaciji in višji ceni.
3.6.3 Agilni razvojni pristop
Agilne metode razvoja programske opreme so skupina metod razvoja programske
opreme, ki temeljijo na osnovnih principih kot so:
- vodenje projektov, ki temeljijo na konstantnem prilagajanju in kontroliranju;
- filozofija vodenja, ki spodbuja timsko delo,
- samoorganizacija in odgovornost;
- niz najboljših inženirskih praks, ki omogočajo hiter razvoj kvalitetne
programske opreme ter
- poslovni pristop, ki omogoča večjo integracijo naročnikovih potreb in ciljev
podjetja.
Najprej so metode agilnega programiranja imenovali lahke metode (“Lightweight”).
Leta 2001 pa so se v mestu Snowbird (Utah, USA) zbrali izkušeni inženirji
programske opreme in prvič uporabili ime “agilne metode”. Nekateri od njih so
kasneje ustanovili neprofitno organizacijo “The Agile Alliance”, katere cilj je
promoviranje agilnega razvoja. Avtorji agilne metodologije so ustvarili manifest
agilnih metodologij, ki predpisuje principe in postopke, katere bi morale upoštevati
vse agilne metode.
Najbolj poznane metode so:
- Ekstremno programiranje (XP – Extreme Programming),
- Scrum,
- Agilno modeliranje (Agile Modeling)
- Crystal Clear,
- Metoda dinamičnega razvoja sistemov (DSDM – Dynamic Systems
Development Method),
- Razvoj narekovan z lastnostmi (FDD – Feature Driven Development),
- Agilno združen proces (AUP – Agile Unified Process).
Agilne metode se značajsko razlikujejo od zgodnjih načrtno-usmerjenih inženirskih
metod. Najočitnejša razlika je v zmanjševanju dokumentacije znotraj projekta, saj
naročnik s kupom dokumentacije ne bo zadovoljen, če ne bo imel delujočega
sistema. Pomanjkljivost slapovnega procesa je ravno v tem, da naročnik v fazi
razvoja dobi samo dokumentacijo in vse do konca čaka na komponento programske
opreme. Kljub temu ima dokumentacija temeljni pomen, ker olajšuje vzdrževanje in
komunikacijo med naročnikom in izvajalcem. Na podlagi dokumentacije se lahko
dokaj enostavno določi kakovost dela projektne skupine in posledično kakovost
končnega produkta. Prav zato je pomembno, da znotraj projekta nastaja
dokumentacija, vendar do mere, dokler je to izvajanje koristno.
Agilni pristop poudarja, da je pomembno imeti v razvojni skupini člane z ustreznim
znanjem in izkušnjami, kjer poteka dobra komunikacija, ki je ključnega pomena za
uspešnost projekta. Poleg dobrega sodelovanja znotraj razvojne skupine je prav
tako pomembno posvečanje pozornosti odnosu med naročnikom in izvajalcem.
Naročnik dobro ve, kaj potrebuje in je ključ za kvalitetno doseganje cilja.
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Spremembe plana so eden od pogostih vzrokov za neuspeh projekta. Prilagodljivo
programiranje je nasprotno od predvidljivega, nekje med njima pa se nahaja
iterativno programiranje. Pri tem načinu programiranja je pomembno ohranjanje
pravega razmerja med stroški in pretirano predvidljivostjo. Kot protiutež
predvidljivosti služi velika mera prilagodljivosti spremembam v okolju. Prav zato so
stroški sprememb pri agilnih pristopih lažje obvladljivi kot pri linearnih. Načrtovanje
je kratkoročno in minimalno, saj razvijajočega sistema ne definirajo in modelirajo do
potankostim, ampak je že od samega začetka v ospredju kodiranje.
Obvladovanje sprememb je v veliki meri odvisno od posebne organizacije dela in od
uporabe ustreznih orodij, ki omogočajo integracijo programskih orodij s testirnimi
integriranimi orodij za testiranje, s čimer se doseže enostavno povezovanje med
kodiranjem in testiranjem.
Avtomatiziranje testiranja ima pri agilnih pristopih ključni pomen. Brez tega pade
omenjen pristop na raven iterativnih pristopov.
Agilne metodologije preverjeno niso učinkovite in primerne za:
- velike razvojne ekipe s preko 20 sodelavci;
- virtualne in distribuirano organizirane ekipe (brez direktnega, fizičnega
osebnega stika);
- tvegane, ključne probleme od katerih je odvisen širši razvoj ali celo življenja.
Eden najbolj priznanih modelov agilnega razvojnega pristopa je Ekstremno
programiranje (XP), ki ga je oblikoval Kent Beck in objavil leta 1999. Ekstremno
programiranje je nizko-obremenilen, učinkovit, predvidljiv, znanstven in svež način
razvoja programske opreme, ki predlaga nekoliko drugačne smernice v vseh fazah
razvoja. Ne uvaja nobenih revolucionarnih novosti, vendar pa obravnava vsa
sredstva, potrebna v razvojnih projektih (delovni prostor, ljudi, metodologija razvoja,
način vodenja in upravljanja) na svojstven, precej drugačen, za nekatere celo čuden
način. Z obrazložitvijo, da XP skuša vsakega od svojih gradnikov privesti do
ekstrema, pojasnimo tudi uporabo besede »extreme« v izvornem izrazu. XP skuša
do skrajnosti poenostaviti načrtovanje, razvoj, komunikacijo, testiranje in kodiranje
tako, da se vse naštete dejavnosti čimbolj dopolnjujejo in medsebojno sodelujejo.
XP v osnovi sloni na skupku naslednjih principov, ki se medsebojno dopolnjujejo, kot
je prikazano na sliki 17.

Slika 17: Medsebojno sodelovanje principov XP
V nadaljevanju bodo opisani samo najznačilnejši principi:
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Igra načrtovanja je razvijajoči se dialog med poslovno in tehnično stranjo
okrog vprašanj kaj je možno in kaj zaželeno. Poslovni ljudje odločajo o
obsegu razvoja sistema, o prioritetah razvoja posameznih delov, o
komponiranju izdaj (pod)sistema ter o datumih izdaj teh delov. Poslovne
odločitve se sprejemajo na podlagi tehničnih posvetovanj. Na tehničnem
področju ocenjujejo čas za implementacijo posameznih delov in posledice,
ki jih prinašajo poslovne odločitve, definirajo način organiziranosti razvojne
skupine ter podroben urnik razvoja.
Majhne izdaje morajo biti v takem obsegu, da še vedno predstavljajo neko
zaključeno celoto. Bistveno je, da se v poslovni svet prinese implementacija
najbolj vrednih in prioritetnih zahtev. Pogostost izdaj naj bi bila vsakih nekaj
tednov.
Metafore so namenjene skupnemu poimenovanju tehničnih elementov
sistema, zaradi doseganja nedvoumne komunikacije med vsemi vpletenimi
v razvoj sistema. Metafore v XP nadomeščajo arhitekturo sistema.
Testiranje se loči na funkcijske teste, ki validirajo implementirane funkcije
sistema in teste enot, ki verificirajo vsako posamezno enoto programske
kode. XP narekuje testiranje enote pred samim kodiranjem enote! Ključnega
pomena je oblikovanje in ažuriranje avtomatskih testov, ki jih je možno prožiti
po vsaki spremembi sistema. Na tržišču obstaja množica testirnih orodij za
različna razvojna orodja, ki bodo predstavljena v podpoglavju 7.3..
Preoblikovanje je koristna tehnika, ki lahko programerju olajša nadaljnji
razvoj novih zahtev. Tudi v ta namen so na tržišču orodja za podporo
preoblikovanju.
Programiranje v parih naj bi se izvajalo za istim računalnikom z večkratnim
menjavanjem v okviru delovnega dne. Tudi testiranje naj bi potekalo v dvoje.
Skupno lastništvo programske kode pa pomeni da vsakdo lahko spreminja
kodo od vsakogar. Skupina programerjev dnevno komunicira in skrbi da ni
pokvarjene kode.
Stalna integracija zahteva, da so razvojni cikli kratki. Zaključene dele sistema
je tako potrebno pogosto, tudi večkrat dnevno, testirati in povezati v delujočo
celoto, preden se jo preda uporabniku kot naslednjo izdajo.
Štirideset urni delovni teden zahteva tako zasnovano projektno delo, ki terja
velike napore vseh sodelujočih. Zato XP že ob načrtovanju časa razvoja kot
svoje spremenljivke računa z osmimi delovnimi urami dnevno. Na dolgi rok
gledano to pomeni za sodelujoče v projektu zmanjšanje motivacije.
Stranka ob strani pomeni nenadomestljivo pridobitev v smislu izboljševanja
zahtev, hitrejšega odziva, zmanjšanja rizika napačno razvitega sistema .
Standardi kodiranja pomenijo jasna pravila za komuniciranje kar z izvorno
kodo, ne pa s tekstovnimi opisi. Zelo pomembno je poznavanje vzorcev in
njihova dosledna uporaba.

Proces ekstremnega programirana je prikazan na sliki 18.
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Slika 18: Proces XP
Faze procesa ekstremnega programiranja so:
- Vzpostavitev je namenjena začetnemu zajemu uporabniških zahtev, katerih
rezultat je dokumentiranje obnašanja sistema, na podlagi katerega se
definirajo tudi prevzemni testi (relativno kratek postopek). Naloga
programerjev je podajanje ocene težavnosti implementacije in tveganja.
- Načrtovanje
zajema
ocenjevanje
poslovnih
vrednosti
določenih
funkcionalnosti in razvrščanje po pomembnosti v posamezne izdaje. S tem
se določi prednost implementacije funkcionalnosti z najvišjo prioriteto in
največjim tveganjem.
- Iteracija predstavlja implementiranje načrtovanih funkcionalosti po vnaprej
pripravljenih aktivnostih. Naslednje aktivnosti se določijo na podlagi
dokončanja prejšnjih interakcij. Ta faza zajema tudi osnovno testiranje
modulov.
- Prevzemno testiranje zajema testiranje implementiranih funkcionalnosti na
podlagi vnaprej pripravljenih prevzemnih testov. Funkcionalnosti, ki niso bile
implementirane ali ne ustrezajo prevzemnim testom se vključijo v naslednjo
iteracijo, kjer programerji odpravljajo odkrite napake in pomanjkljivosti.
- Posamezne izdaje imajo končne datume, nimajo pa točno definiranega
obsega, saj lahko stranka dodatno zahteva nove funkcionalnosti na podlagi
testiranja posameznih izdaj, kar predstavlja nevarnost, da se projekt
nadaljuje več let in v primeru črnega scenarija celo propade.
Testiranje znotraj agilnega razvojnega pristopa
Pri agilnih metodah se uporabljajo izključno samo dinamične metode testiranja,
zaradi pogostega izvajanja sprememb in velikega števila iteracij, kar za linearne in
iterativne razvojne metode ne velja, saj uporabljajo tako statične kot dinamične
metode.
Kot smo že v opisu procesa ekstremnega programiranja omenili, se tu izvajata dve
vrsti testiranja in sicer testiranje modulov v fazi Iteracije s strani programerja in
prevzemno testiranje s strani stranke.
Testi modulov se pripravljajo hkrati s programsko kodo ali celo pred pričetkom
programiranja, v primeru ko izvajamo testno usmerjeni razvoj. Namen teh testov je
preverjanje delovanja programskega sistema ne glede na izvedbo posega v sistem.
Ročno testiranje tu ni učinkovito, zahteva se avtomatsko izvajanje testa s primernimi
testirnimi orodji. Naloga programerja je, da ob vsaki spremembi požene avtomatski
test in se s tem prepriča, da programska koda deluje za predvidene primere.
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Namen prevzemnih testov je preveriti, če sistem deluje tako kot zahteva stranka.
Govorimo o postopku validacije. Tudi tu je priporočljiva avtomatiziranje. Prednost XP
je v tem, da se prevzemno testiranje izvaja pogosto in prej kot pri linearnih razvojnih
modelih.
Pri XP je tester tista oseba, ki pomaga stranki pripraviti testirne primere, ki je
zadolžena za vzdrževanje orodja za testiranje, in ki obvešča udeležence v projektu
o rezultatih testiranja.
Prednost XP pred drugimi linearnimi modeli je v tem, da se faza testiranja poudarja
že v sami vzpostavitvi projekta. Pri testno usmerjenem razvoju je še dodatna
prednost, ker programerji pišejo testno kodo pred samim programiranjem modula.
Glavna pridobitev je povečanje zaupanja v programsko kodo in preprosto
razumevanje in preoblikovanje programske kode.
Pomembna pridobitev avtomatiziranja postopka testiranja je v nadomeščanju
dokumentacije z avtomatskimi testi, ki so relativno enostavni za uporabo, so ažurni
in sproti vzdrževani.
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4 ANALIZA STANJA
4.1 Predstavitev okolja
4.1.1 Osnovna predstavitev
Genis d.o.o. je neodvisno svetovalno podjetje na področju graditve in prenovitve
informacijskih sistemov. Pri svojem delu ves čas zasledujemo zadnje smernice
informacijske tehnologije in mnogo vlagamo v razvoj in izobraževanje. Skupaj s
sorodnimi podjetji v partnerskem odnosu sodelujemo pri velikih projektih v našem
prostoru. Pri projektih uvajanja e-poslovanja sodelujemo s svetovnimi ponudniki
informacijskih tehnologij.
V podjetju Genis je dvaintrideset (32) redno zaposlenih in osem (8) pogodbeno
zaposlenih delavcev.
Glavne dejavnosti Genisa so razdeljene v programe:
- razvoj rešitev za elektronsko poslovanje,
- izobraževanje,
- svetovanje,
- posredovanje informacij Gartner.
Razvoj programske opreme je ločen v e-Poslovanje in e-Uprave.
V okviru e-Poslovanja so izdelane naslednje programske opreme, ki so namenjene
tako gospodarskim družbam kot samostojnim podjetnikom:
- e-Računi, e-Pogodbe, e-Predračuni, e-Naročilnice: nabavni proces;
- e-Pisarna: evidenca dokumentacije;
- e-Arhivar: arhiviranje dokumentacije;
- e-Proj: projektiranje;
- e-OrgDok: organiziranje dokumentov;
- e-TehDok: dokumentiranje tehnologije;
- e-Crm: upravljanje s poslovnimi partnerji
- in še nekaj manjših aplikacij.
Aplikacije so razvite tako v Lotus Notes okolju kot v Microsoft okolju. Pripravlja se pa
tudi projekt za uvedbo teh aplikacij tudi na spletu kot storitvena programska oprema.
V okviru e-Uprave so izdelani naslednji registri in evidence, ki so namenjene
ministrstvu za notranje zadeve in upravnim enotam:
- Centralni register prebivalstva,
- Elektronske matične knjige,
- Register stalnega prebivalstva,
- Register državljanstev,
- Register tujcev,
- Azilni register,
- Register društev,
- Evidenca potnih listin,
- Evidenca osebnih listin,
- Evidenca orožnih listin,
- Poskusni sistem interoperabilnosti evropskih matičnih registrov,
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e-Rojstva,
e-Volitve,
e-Občine in še nekaj manjših aplikacij.

4.1.2 Problemsko stanje
Pri razvoju programskih rešitev in testiranju v proučevanem sistemu se pojavljajo
številni problemi:
- pomanjkljivo in slabo pripravljene zahteve s strani naročnika;
- pomanjkljivo in slabo pripravljene programske specifikacije s strani izvajalca;
- nerazumevanje specifikacij s strani naročnika;
- naknadno dopolnjevanje in spreminjanje predhodno definiranih zahtev, ki so
že v izdelavi;
- slaba komunikacija in razumevanje s strani naročnika in izvajalca;
- slaba komunikacija in razumevanje s strani analitika in razvijalca;
- slabo sodelovanje zunanjih sodelujočih organizacij (integratorjev);
- slabo načrtovano testiranje programske opreme;
- slabo in nestandardno pripravljeni testirni primeri;
- zamudno pripravljanje papirnih testirnih primerov v fazi, ko je programska
oprema že v fazi zaključka izdelave;
- zamudno pripravljanje testirnih podatkov;
- slabo dokumentirana izvedba in rezultati testiranja;
- slaba sledljivost izvedenih testirnih primerov;
- slaba izvedba testiranja s strani naročnika (nerazumevanje, pomanjkanje
volje in podobno);
- nerazumljiva vsebina prijavljenih komentarjev (napak, sprememb in
dopolnitev);
- ogromno število prijavljenih komentarjev (napak, sprememb in dopolnitev);
- ogromno reklamacij po prehodu aplikacije v produkcijo, zaradi
nezanesljivosti sistema in napačnega delovanja.
Na slikah 19, 20 in 21 so grafično prikazani vzroki (leva stran slike) in posledice
(desna stran slike) nastalih problemskih stanj pri razvoju in testiranju programske
rešitve, konkretno Evidence potnih listin, okrajšano POTN, z vidika izvajalca
(razvijalca in analitika / testerja) in naročnika. Na slikah so jasno prikazani problemi,
ki se nanašajo izključno samo na testiranje. Ti problemi so označeni kot šrafirani
balončki. Beli balončki so pa problemi, ki se pojavljajo že v fazah načrtovanja in
razvoja programske rešitve in posledično vplivajo na testiranje ter slabo kvaliteto
programske rešitve POTN, ki je prikazana kot glavni problem (sivo obarvan
balonček). Ti podatki so pomembne informacije, saj jih bo potrebno analizirati in
odpraviti.
Podatki so pridobljeni na posamičnih skupinskih razpravah z akterji, ki so sodelovali
pri projektu prenove programske rešitve POTN. Pri tem so s strani izvajalca
sodelovali trije razvijalci in trije analitiki, s strani naročnika pa tri osebe, ki so
vsebinsko odgovorne za omenjeno rešitev.
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Slika 19: Problemsko stanje z vidika razvijalca
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Slika 20: Problemsko stanje z vidika testerja (analitika)
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Slika 21: Problemsko stanje z vidika naročnika
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4.1.3 Cilji
Cilj naloge je izboljšati izvedbo procesa testiranja informacijskih rešitev v podjetju
Genis. Pri čemer bi kot pripomoček uporabljali avtomatizirano orodje za testiranje.
Cilje proučevanega podjetja smo ločili na dva dela in sicer na eni strani na
standardizacijo in na drugi na avtomatiziranje upravljanja postopkov testiranja.
Znotraj teh dveh delov so prikazani cilji, ki naj bi jih z novim predlaganim modelom
za testiranje tudi uresničili.
STANDARDIZACIJA UPRAVLJANJA POSTOPKOV TESTIRANJA
Vpogled v testirne scenarije in rezultate ostalih testerjev na kateremkoli projektu kadarkoli to
želijo.
Uveljavljanje standardizacije testirnih primerov z definiranjem točno določenih podatkov, ki
naj bi jih zbirali in opazovali.
Pospešena izgradnja ponovno uporabljivih testirnih primerov.
Več nivojsko testiranje in načrtovanje testiranja na podlagi predhodnih rezultatov testiranja.
Takojšnji vpogled v rezultate testiranja.
Povečanje informiranja o uspešnosti testiranja.
AVTOMATIZIRANJE UPRAVLJANJA POSTOPKOV TESTIRANJA
Hitrejše izvajanje testirnega scenarija.
Časovno neomejeno množično izvajanje testiranja.
Pospeševanje in povečanje testirnega obsega delovanja z izvajanjem različnih transakcij v
različnih integracijskih sistemih.
Natančno in hitro odkrivanje napak oziroma ovir pri testiranju programske opreme, kar
omogoča učinkovito verificiranje funkcionalnosti testirnega okolja, podatkov in poslovnih
procesov.
Formalizacija procesov in rezultatov, večja doslednost testov in boljše dokumentiranje
izvedbe testirnih scenarijev.
Pospeševanje ponovne uporabljivosti testirnih skript z možnostjo spreminjanja, dodajanja in
prilagajanja, tako da ni potrebnega ponovnega kreiranja skript z istimi funkcionalnostmi pri
aplikativnih spremembah.

Tabela 3: Cilji proučevanega sistema

4.2 Organizacijska struktura

V podjetju Genis je dvaintrideset (32) redno zaposlenih delavcev in osem (8)
pogodbeno zaposlenih delavcev.
Z organizacijskim drevesom (slika 22) je opisan model organizacijske strukture in
pozicij izvajalcev v podjetju Genis. Organizacijska struktura je pomemben vidik
poslovne strukture našega podjetja. V organizacijskem drevesu so jasno določene
odgovornosti in linije poročanja.
Obstajajo štiri temeljna področja oziroma poslovne funkcije, pri čemer se funkcije
Vodstvo in Informacijski razvojni inženiring delita naprej v pod funkcije. Vodje
poslovnih funkcij sestavljajo kolegij podjetja. Vodja MP (Marketinga in prodaje) je
prav tako Vodstvo. Namestnik IP (Informacijski projekti) je vodja RI (Informacijski
razvojni inženiring) in obratno.
Pri razvoju programske rešitve sodelujejo zaposleni iz področja RI, IP in SV.
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Postopke testiranja izvajajo predvsem zaposleni v oddelku »Informacijski projekti« in
so zato na sliki obarvani z modro barvo. Govorimo o »analitikih«, ki sodelujejo pri
projektu razvoja informacijske rešitve in imajo v fazi testiranja vlogo »testerja«.
V manjši meri za testiranje poskrbijo tudi zaposleni v oddelku »Informacijski razvojni
inženiring«, ki so zadolženi, da informacijska rešitev pokriva vsaj osnovne
funkcionalnosti, ki naj bi jih tester naprej preverjal. Govorimo o »razvijalcih«
informacijskih rešitev.
Ključnega pomena pri testiranju je »naročnik« oziroma »končni uporabnik«, ki ima
pomembno vlogo pri validiranju programske rešitve, saj vsebinsko najbolj pozna
področje, ki naj bi ga nova informacijska rešitev pokrivala.

Slika 22: Organizacijska struktura proučevanega sistema
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4.3 Informacijska in dokumentacijska struktura

Na sliki 23 je prikazana struktura informacijskih rešitev za podporo razvoju
programske opreme in struktura dokumentov, ki pri izvajanju določene aktivnosti
nastaja. Dokumentacijska struktura je v veliki meri odvisna od samega projekta in
pogodbe za izgradnjo informacijskega sistema. V proučevanem primeru je
pripravljen posnetek dokumentacijske strukture iz projekta »Prenova evidence
potnih listin – POTN«.
V proučevanem sistemu nas predvsem zanima informacijska in dokumentacijska
struktura procesa testiranja, ki je na sliki obarvana z modro barvo. Ostali dokumenti,
ki nastajajo v procesu razvoja programske opreme imajo manjši ali večji vpliv na
aktivnost testiranja in dokumente, ki nastajajo znotraj te aktivnosti.
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Slika 23: Informacijska in dokumentacijska struktura proučevanega sistema
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Kot podpora izvedbi projekta razvoja informacijske rešitve se v podjetju Genis
uporablja aplikacija »e-Proj«, ki je implementirana v okolju Lotus Notes. V aplikaciji
se vodi vsa dokumentacija po aktivnostih znotraj procesa razvoja programske
opreme. V vsako aktivnost posebej se dodajajo dokumenti, ki so del nje. Izgled
aplikacije je prikazan na sliki 24.

Slika 24: Informacijska rešitev »e-Proj«
e-Proj je v tesni povezavi z aplikacijo »e-Zahteve«, kjer sodelujoči v projektu po
zahtevah poročajo o svojem delu. Na podlagi poročanja o delu, se ugotavlja
uspešnost izvedbe projekta v primerjavi z načrtom. Na sliki 25 je prikaz poročil v
aplikaciji eProj, ki so bila vpisana preko zahtev v aplikaciji e-Zahteve.
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Slika 25: Povezovanje poročil v aplikaciji »e-Zahteve« z »e-Proj«
Aktivnost analiza
Naročnik pripravi »Vzpostavitveni dokument projekta«, ki je osnovni dokument in se
uporablja ves čas razvoja informacijske rešitve.
Na podlagi vzpostavitvenega dokumenta in večkratnih sestankov se znotraj Genisa
pripravi »Dokument analize«, ki vsebuje vse detajlne zahteve naročnika.
Sledi priprava dokumenta »Opredelitev zahtev«, ki vsebuje seznam le teh in opis
funkcionalnosti zahtev, ki naj bi se v projektu izvajale. Istočasno se izdela tudi
dokument »Opredelitev mej in vsebine projekta«, ki vsebuje točno definirano
vsebino in obseg projekta.
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Na podlagi natančne opredelitve zahtev in vsebin projekta se pripravi dokument
»Planiranje aktivnosti«, ki vsebuje zapis planiranih aktivnosti, odgovorne osebe in
izvajalce ter roke izvedb.
Vsi dokumenti se shranjujejo v aplikaciji »e-Proj«.
Aktivnost načrtovanje
Po zaključku analize se pripravi dokument »Dizajn aplikacije«, ki vsebuje več
»Funkcionalnih dekompozicij« ločenih po sklopih informacijske rešitve. Diagrami se
izdelujejo z orodjem iGrafx.
V sklopu načrtovanja se v grobi obliki pripravita tudi dokumenta »Podatkovni model«
in »Diagram postopkov«, ki se kasneje v fazi specificiranja dograjujeta in
dopolnjujeta.
Dokument »Arhitektura podatkovnega modela« ločeno prikazuje Java in Oracle
arhitekturo.
Vsi dokumenti se shranjujejo v aplikaciji »e-Proj«.
Aktivnost specificiranje
V sodelovanju z naročnikom se z orodjem iGrafx pripravi detajlen »Diagram
postopkov«, ki naj bi ga informacijska rešitev zajemala.
Na podlagi diagramov se v Excelu izdela »Tabela prehodov stanj«, ki je bistvenega
pomena za izgradnjo informacijske rešitve.
Detajlni »Podatkovni model« se pripravi s pomočjo orodja Oracle Designer.
»Grobe specifikacije« so posledica osnovnih dogovorov z naročnikom.
Zaradi slabe predstave naročnika o izgledu in delovanju načrtovane informacijske
rešitve, smo pred kratkim dodali v aktivnost specificiranja tudi izgradijo »Prototipa
rešitve«, ki se pripravlja na podlagi grobih specifikacij z orodjem Lotus Domino
Designer. S prototipom dobi naročnik predstavo kako naj bi izgledala aplikacija in ob
tem lahko enostavno predlaga spremembe in dopolnitve predloga rešitve. Popravki
na prototipni rešitvi predstavljajo veliko manj dela kot popravki v testirnem ali
produkcijskem okolju. Analitiki izdelujejo prototipe v okolju Lotus Notes s programom
Lotus Domino Designer. Izgled prototipa je prikazan na sliki 26.
Potrjen prototip je osnova za preverjanje oziroma testiranje izgleda ekranskih slik
implementirane informacijske rešitve.
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Slika 26: Primer prototipa načrtovane informacijske rešitve
»Programske specifikacije aplikacije« se pa pripravljajo v Lotusovem okolju z
aplikacijo »Specifikacije«, ki se za vsako informacijsko rešitev posebej izdela.
Aplikacija za oblikovanje specifikacij omogoča tudi izdelavo wordovega dokumenta z
namenom posredovanja dokumentacije naročnikom v pregled in potrditev.
Na sliki 27 je prikazan primer izgleda aplikacije »Specifikacije«, ki omogoča
definiranje namena transakcije, načina dostopa do transakcije, pravice uporabe,
podatkov, tipov podatkov, pravil na podatkih in podobno. Specifikacije se povezujejo
z moduli, ki se generirajo v Oracle Designer-ju. Z omenjeno funkcionalnostjo
razvijalcem močno olajšujemo delo. Glavna prednost aplikacije pred ročno izdelavo
specifikacij v wordu je v preglednosti in enostavnosti iskanja podatkov.
Programske detajlne specifikacije so osnova za izvedbo testiranja. Vse spremembe
in dopolnitve, ki se izvedejo na podlagi ugotovitev v fazi testiranja, se morajo
obvezno vključiti v obstoječe specifikacije, z namenom zagotavljanja ažurnosti in
točnosti. Vsa odstopanja delujoče informacijske rešitve od specifikacij obravnavamo
kot napako oziroma reklamacijo.
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Slika 27: Informacijska rešitev »Specifikacije«
»Poslovna pravila«, ki se nanašajo na vnosne podatke in postopek izvedbe
transakcije znotraj informacijske rešitve, se evidentirajo v ločeni aplikaciji »Poslovna
pravila«, v okolju Lotus Notes. Izgled aplikacije je prikazan na sliki 28.
Analitik najprej pripravi predloge pravil po transakcijah in akcijah. Ko se pravilo
implementira, jih razvijalec evidentira kot pravila. Vse spremembe, dopolnitve ali
ukinitve pravil se beležijo. S tem imamo omogočen pregled nad pravili, ki so v
aplikaciji implementirana. Prednost je prav v preglednosti in enostavnem iskanju.
Tudi tu je omogočeno generiranje wordovega dokumenta z namenom posredovanja
dokumentacije naročnikom v pregled in potrditev. Aplikacija Poslovna pravila je v
tesni povezavi z aplikacijo Specifikacije.
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V fazi testiranja je potrebno preverjanje delovanja vsakega pravila posebej.
Odstopanja od definiranega pravila se beležijo kot napake.

Slika 28: Informacijska rešitev »Poslovna pravila«
»Terminološki slovar« je prav tako Lotusova aplikacija, ki naj bi omogočala enotno
razumevanje terminov s strani vseh uporabnikov. S tem se izognemo
nesporazumom, nerazumevanju in ostalim nevšečnostim. Vsak podatek v aplikaciji
mora biti jasno definiran. Terminološki slovar je prav tako povezan z aplikacijo
Specifikacije.
Aktivnost izgradnja
Znotraj faze izgradnje se pripravijo trije dokumenti. »Modul izgradnje aplikacije«
vsebuje specifične podatke o zgrajenih modulih. Naslednji dokument »Dostopni
modul do aplikacije« opisuje module, ki se povezujejo in dostopajo do modulov
same aplikacije. Dokument »Implementirano razvojno in testno okolje« vsebuje
informacije o izgradnji razvojnega in testirnega okolja.
Aktivnost testiranje
Vsa dokumentacija znotraj aktivnosti testiranja trenutno nastaja ročno v word ali
excel formatu. Načrtovani in izpolnjeni dokumenti se hranijo v aplikaciji eProj.
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Prva faza testiranja zajema osnovno testiranje, kjer se preverjajo samo osnovne funkcionalnosti zgrajenega informacijskega sistema,
in sicer vstop v aplikacijo, odpiranje modulov in šifrantov. Rezultat testiranja je »Osnovni test.doc«. Primer dokumenta je prikazan v
tabeli z oznako 4.
Osnovni test POTN
POSLOVNI PROCES:

Stran 51 od 1

REGISTER / SKLOP TRANSAKCIJA: POTN
POSTOPEK / AKCIJA: OSNOVNO TESTIRANJE
OPIS: https://isunz.sigov.si/potn/pl/index.faces
UPORABLJENI PODATKI
PODATKOVNI OBJEKT
VREDNOST/ŠIFRA
POSTOPEK
Št.
KORAKI POSTOPKA

OPIS

PRIPRAVIL:
STATUS:
ŠT.IZVAJANJA.:
DATUM IZVAJANJA:

PRIČAKOVANI PODATKI /
REZULTATI
Prikaz osnovnega ekrana
aplikacije

OK a /
NAP x

2. Vzpostavitev pravilnega
uporabniškega imena
3. Odpreti posamezni
register

S prijavo kot uporabnik TPTEST14

a

4. Odpiranje transakcij

Klik na transakcijo (vse transakcije)

Uporabnik: Lilijana Pretnar
UE: Ljubljana
Prikaz registra
POTN
Evidenca obrazcev
Odpre izbrana transakcija

5. Izbor iz šifranta

Klikneš na gumb za šifrant ‘Država’
Taksa
Štev. strani

Na izbiro okence z šifro in
nazivom države. Vpišeš in iščeš
OK

a

Klik na Register

POTN
Evidenca obrazcev

23.08.2006

KOMENTARJI IN ZAPISI

VHODNI PODATKI / POSEBNE
INFORMACIJE
https://isunz.sigov.si/potn/pl/index.faces
https://isunz.sigov.si/bl/bl/index.faces

1. Prijava v aplikacijo

ŠIFRA
TRANS.

Osnovno delovanje aplikacije
•
POTN – Evidenca potnih listin
•
EVIDENCA OBRAZCEV

OPOMBA /
OPIS NAPAKE

a

a
a

Tabela 4: Osnovni test
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Nato sledi preverjanje izgleda ekranskih slik modulov oziroma transakcij. Primerja se izgled, tip podatkov in akcij na ekranskih slikah
prototipa z ekranskimi slikami implementirane transakcije. Rezultat testiranja je »Protokol testiranja.doc«. Primer je prikazan v tabeli 5.
Protokol testiranja transakcije PL10 Sprejem vloge za izdajo PL
nPOTN
INFORMACIJSKA REŠITEV
PRENOVA POTNIH LISTIN

OPIS:
Št.

TESTIRALA:

Dragana Stanojević

DATUM:

28.3.2006

OK a / NAP x

PRAVILA

Akcija

TESTIRNI PODATKI
Državljan RS

1.

Podatek /
skupina
podatkov
Izbrana oseba

Prikaz

2601977500363 / Šuštaršič / Aleš

a

2.

EMŠO

Iskanje in izbira

2601977500363

a

3.

Datum rojstva

Prikaz

26.01.1977

a

4.

Priimek

Prikaz

Šuštaršič

a

Prikaz izbrane osebe

Tabela 5: Protokol testiranja transakcije
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Ko se zagotovi osnovno delovanje in izgled transakcij, sledi »Scenarij testiranja«, ki se pripravi na podlagi zahtev naročnika in celotne
dokumentacije iz aktivnosti specificiranja. Za izvedbo scenarija testiranja je potrebno predhodno pripraviti primerne testirne podatke.
Primer dokumenta je prikazan s tabelo 6.
Scenarij testiranja Evidence potnih listin
Testiranje na: https://isunz-test.sigov.si/mrrsp/index.faces
I. POSTOPEK IZDAJE POTNE LISTINE:
Št.
Regi Sklop /
Postopek
ster Zavihek

Transakcija

OK a
/ NAP
x

OPOMBE

Ko je tip vloge = 3, se ne kliče MPZT in
se ne izvaja skeniranje

PL

SPREJEM VLOGE

PL

SPREJEM VLOGE

PL10

1.

PL

Vloga

Vnos podatkov o vlogi tipa= 1,3

PL10

a

2.
3.
4.
5.
6.

PL
PL
PL
PL
PL

Iskanje
Iskanje
Iskanje
Iskanje
Iskanje

PL10 PL36
PL36
PL36  PL37
PL37
PL37  PL38

a
a
a
a
a

7.
8.
9.

PL
PL
PL

Iskanje
Iskanje
Vloga

Klik na gumb Išči (osebo)
Vnos parametrov za iskanje osebe
Iskanje osebe po vpisanih parametrih z gumbom Išči
Pregled fizične osebe  seznam rezultata iskanja
Pregled podrobnosti z izbiro osebe in klikom na gumb
Podrobnosti
Vrnitev na pregled fizične osebe s klikom na gumb Vrnitev
Izbira osebe z označitvijo in klikom na gumb Izberi osebo
Shrani v pripravi  nepopolna vloga  dodelitev registrske št.

PL38  PL37
PL37 PL10
PL10

a
a
a

PL

V PRIPRAVI

PL15

PL
PL

Pregled
Izberi

PL15
PL15  PL10*U

1.
2.

Prikaz seznama nepopolnih vlog (tipa=1,3 ali 4)
Z izbiro vloge=1,3 in klikom na gumb Izberi se odpre PL10

a
a

Tabela 6: Scenarij testiranja informacijske rešitve
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»Testiranje po buildu« je dokument, ki vsebuje seznam komentarjev (sprememb, dopolnitev, napak), ki so bili prijavljeni v fazi testiranja
znotraj aktivnosti razvoja informacijske rešitve ali kasneje v času aktivnosti vzdrževanja. Primer dokumenta je prikazan s tabelo 7.
Testiranje po buildu – Evidenca potnih listin
BUILD: MR7.30
Testiranje na: https://mrrsp-test1.sigov.si/mrrsp//index.faces
Transakcija Zahteva Opis zahteve oziroma komentarja

OK a /
NAP x

RP21

14021

(RSP 2008-005): evidentiranje naslova za vročanje



RP81

14021

(RSP 2008-005): evidentiranje naslova za vročanje



RP22

14021

(RSP 2008-005): evidentiranje naslova za vročanje



RP23

14021

(RSP 2008-005): evidentiranje naslova za vročanje



RP11

14022

(RSP 2008-006): evidentiranje naslova za
uresničevanje VP

x

OPOMBE
2706965505412 / Lunder Črnilec / Darja, 59,17,1,1: ponudi SP in ZP
naslov, stari naslov = stari SP; kontrole: Naslov za vročanje mora biti
izbran; Niste izbrali novega naslova za vročanje. Novi naslov = novi SP.
Tiskaj + nov RP21; RP1_05I;
2706965505412 / Lunder Črnilec / Darja, 59,17,1,3: stari naslov = stari
SP; ponudi SP – RP81 + ZP: naslov = naslov ZP: 52, 14, 2, 2, 1,
Tiskanje  Ne ponudi Tiskanja, ker ga ni – vpraša po ponovnem vnosu!
0312981505257 / Važić / Gordana, Grčija, Cyper:
Nima SP ne ZP v RS: Stari naslov = stari SP, brez naslova za vročanje;
RP1_05S brez naslova za vročanje;
1503981505609 / Stanojević / Dragana , Kosovo + ZP v RS; naslov =
pred nastavljen ZP; 52, 14, 15, 1, 1 ; Tiskaj RP1_05S
1503981505609 / Stanojević / Dragana , Kosovo + ZP v RS; naslov =
pred nastavljen ZP; 52, 14, 15, 1, 1 ; stari naslov = novemu; Tiskaj
RP1_05S
2706965505412 / Lunder Črnilec / Darja: ZP: 50, 41, 8, 1; stari naslov =
ZP; v seznamu SP + 2x ZP; naslov = nov ZP; Tiskaj RP2_02I;
0312981505257 / Važić / Gordana; ZP: 50, 41, 8, 1; stari naslov = nul, v
seznamu samo ZP = pred nastavljen naslov; tiskanje R2_02I;
1001982500362 / Zupan / Gašper (izbris iz RS) ??? kako, da mi je
dovolilo potrditi RP11, čeprav nima SP; POGOJ: Oseba mora imeti SP v
RS ali tujini za prijavo ZP za več kot 60 dni

Tabela 7: Testiranje po »buildu«
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Napake, predlogi sprememb in dopolnitev načrtovanega sistema, ki se pojavljajo v
različnih fazah testiranja, ne glede na okolje (razvojno, testno, produkcijsko), se
prijavljajo v Lotus Notesovi aplikaciji »Komentarji«, ki jo je izdelal izvajalec kot
pripomoček k reševanju in sledenju ugotovljenih pomanjkljivosti znotraj faze
testiranja.
Vsaka informacijska rešitev ima na vsaki transakciji možnost prijave komentarja,
prav tako pa tudi pregledovanja vseh prijavljenih komentarjev na izbrani transakciji.
Skrbniki s strani naročnika imajo možnost posredovanja komentarja v reševanje
izvajalcu. Izvajalec oziroma analitik označene komentarje analizira, ocenjuje in
posreduje v odobritev. Definirane imamo naslednje kategorije: reklamacija,
sprememba, dopolnitev, pomanjkljivost v postopku in pomoč uporabnikom. V
primeru, da je predvidena ocena komentarja večja od 16 ur, se predlog ne rešuje
več preko komentarja, temveč s pisno zahtevo, na katero se doda ponudba in
posreduje v odobritev. Analizirane komentarje ali zahteve nato naročnik odobri.
Odobrene komentarje analitik doda na obstoječo ali novo zahtevo in posreduje v
reševanje v oddelek RI. Rešeni komentarji dobijo status »Izdelan« in se prenesejo v
testno okolje izvajalca. Po odobritvi uspešne rešitve s strani testerja, se komentar
prenese na testno okolje naročnika. Po odobritvi uspešne rešitve s strani naročnika,
komentar čaka na prenos v produkcijo, ki se predvidoma izvaja mesečno oziroma
po dogovoru. Na sliki 29 je prikazana aplikacija »Komentarji« s katero upravlja
izvajalec. Meni aplikacije ponuja preglede komentarjev po različnih kategorijah kot
so Zunanji komentarji po datumu, transakciji, statusu, sistemu in podobno. Pregled
po Notranjih komentarjih omogoča pregled komentarjev, ki so posredovani naprej v
analizo ali reševanje. Tudi tu so možni različni pregledi po kategorijah.

Slika 29: Informacijska rešitev »Komentarji«
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Aktivnost prehod v produkcijo
Ob prehodu v produkcijo se pripravi dokument »Tehnično poročilo prehoda
aplikacije v produkcijo«, ki vsebuje tehnične podatke o prehodu aplikacije v
produkcijo kot so definirane grupe za dostop, informacije o aplikacijskem strežniku
in seznam implementiranih transakcij.
Po izvedbi migracije sledi priprava dokumenta »Tehnično poročilo izvedbe
migracije«, ki zajema informacije o vhodnih podatkih, predpostavkah pri migraciji,
poteku migracije podatkov, formalnih kontrolah, ažuriranju obstoječih podatkov,
poročilu o migraciji in o post migracijskih postopkih.
Zeleno luč za uporabo informacijske rešitve v produkcijskem okolju da naročnik, po
uspešno izvedenem prevzemnem testiranju, katerega rezultat je dokument
»Prevzemno testiranje«.
Aktivnost vzdrževanje
Po prehodu v produkcijo sledi proces vzdrževanja, ki je del nove »Vzdrževalne
pogodbe«.
Vse ugotovljene pomanjkljivosti prijavlja končni uporabnik z aplikacijo »Komentarji«.
Skrbniki s strani naročnika analizirajo komentarje in posredujejo v reševanje.
Po izvedbi dogradnje informacijske rešitve na podlagi komentarjev, ki se vodijo v
okviru zahtev v aplikaciji »e-Zahteve«, se avtomatsko kreira »Mesečno poročilo o
vzdrževanju«, ki vsebuje seznam odpravljenih napak, sprememb in dopolnitev z
namenom izboljšanja izvajanja postopka v produkciji.
Po potrditvi mesečnega poročila o vzdrževanju in dogovoru z naročnikom se
informacijska rešitev v produkciji dogradi z dopolnitvami na podlagi prijavljenih
komentarjev. To imenujemo postavitev »builda« na produkcijsko okolje.

4.4 Grobi procesni model razvoja informacijske rešitve

V podjetju Genis uporabljamo slapovni model razvoja programske opreme. Pri tem
si faze razvoja sledijo ena za drugo. Po vsaki fazi posebej se izvaja postopek
verifikacije in validacije. Zaradi zahtevnosti in pomembnosti razvojnih projektov,
katerih je v večini primerov naročnik Ministrstvo za notranje zadeve, je izbrana
metoda primernejša od novejših agilnih metod. Prednost je predvsem v natančnem
dokumentiranju in v dokazljivosti zahtevanih in specificiranih funkcionalnosti
naročenega informacijskega sistema vnaprej začrtanih rokih. Trenutni grob procesni
model izgradnje informacijskega sistema je sestavljen iz naslednjih pod procesov, ki
si sledijo vnaprej predpisanem zaporedju:
- Analiza,
- Načrtovanje,
- Specificiranje,
- Izgradnja,
- Testiranje,
- Prehod v produkcijo,
- Vzdrževanje.
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Pod procesi grobega procesnega modela se vsebinsko prekrivajo z aktivnostmi, ki
se pojavljalo v informacijsko dokumentacijski strukturi proučevanega sistema.
Na sliki 30 so prikazani pod procesi grobega procesnega modela. Postopek
testiranja je za proučevano nalogo ključnega pomena, zato bo v nadaljevanju
podrobneje predstavljen.

Slika 30: Grobi procesni model razvoja informacijske rešitve

4.5 Posnetek ključnega procesa Testiranja

Na sliki 31 je prikazan diagram Ključnega procesa testiranja informacijske
rešitve, ki prikazuje:
- AKTIVNOSTI, ki se znotraj procesa testiranja izvajajo (kvadratni objekti na
sredina diagrama);
o Aktivnosti testiranja se ločijo po različnih fazah in sicer glede na
okolje testiranja (razvojno okolje, testno okolje izvajalca, testno okolje
naročnika, produkcijsko okolje ali vzdrževalno okolje), kar je v
diagramu prikazano s šifriranjem prve aktivnosti znotraj vsake faze
testiranja (šifrirani kvadratni objekti).
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Aktivnost, ki se znotraj procesa večkrat ponavlja, je obarvana z
modro barvo in prikazana v drugem diagramu.
AKTERJE, ki aktivnosti izvajajo in so definirani v organizacijski strukturi
(ovalni objekti na levi strani diagrama);
VHODE V AKTIVNOSTI: vhodne dokumente ali aplikacije, ki so definirane v
informacijsko dokumentacijski strukturi:
o dokumentni ali aplikacijski objekti na levi strani diagrama,
o lahko pa tudi na desni strani diagrama v primeru, ko izhodni
dokument predhodne aktivnosti prehaja v naslednjo aktivnost kot
vhodni dokument;
IZHODE IZ AKTIVNOSTI: izhodne dokumente ali aplikacije, ki so definirane
v informacijsko dokumentacijski strukturi (dokumenti ali aplikacijski objekti na
desni strani diagrama);
začetek in konec procesa, ki je označen s šest kotnim objektom na začetku
in koncu diagrama;
povezavo med objekti, ki se prikazuje s smernimi puščicami;
povezovalca strani diagrama, ki je označen kot krogec s črkovno oznako na
koncu in začetku nove strani.
o

-

-

Konkretno je predstavljen proces testiranja informacijske rešitve »Evidenca potnih
listin« ali z okrajšavo označeno »POTN«. Proces testiranja sledi procesu
»IZGRADNJE« in se ponavlja vse do potrditve uspešnosti izgradnje prehoda v
produkcijo. Postopki testiranja se izvajajo tudi v fazi prehoda v produkcijo in v fazi
vzdrževanja, kar je na diagramu prav tako prikazano.
V procesu testiranja informacijske rešitve se izvajajo naslednje aktivnosti:
1. FAZA testiranja v razvojnem okolju:
- Izgradnja informacijske rešitve v razvojnem okolju (VEKTOR) s strani
razvijalca:
o Osnova so specifikacije programske opreme in zahteve naročnika;
o Rezultat je informacijska rešitev postavljena na razvojnem okolju s
pripravljenimi testirnimi podatki.
- Testiranje razvojne informacijske rešitve s strani razvijalca:
o Osnova so specifikacije programske opreme in zahteve naročnika;
o Rezultat je delujoča informacijska rešitev primerna za testiranje
znotraj razvojnega podjetja.
2. FAZA testiranja v tesnem okolju izvajalca:
- Izgradnja informacijske rešitve v testirnem okolju izvajalca (EA okolje) s
strani razvijalca:
o Rezultat je informacijska rešitev postavljena na testirnem okolju
izvajalca s pripravljenimi testirnimi podatki.
- Testiranje s strani analitika oziroma testerja:
o Osnovno testiranje
o Testiranje transakcij
o Testiranje izvedbe postopkov
 vsaki fazi testiranja sledi:
• ročno pisanje poročil o testiranju;
• prijavljanje napak, sprememb ali dopolnitev v aplikaciji
»Komentarji«;
o po potrebi tudi ažuriranje specifikacij;
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vrnitev v fazo Izgradnje IR v razvojnem okolju, kjer se
odpravljajo napake in pomanjkljivosti prijavljene preko
komentarjev;
• testiranje po buildu.
- Potrjevanje uspešnosti izgradnje IR s strani analitika v vlogi testerja;
o ocenjevanje ali je IR primerna za prehod na testno okolje;
 večinoma je za to aktivnost določen rok;
o rezultat so zaključene zahteve.
3. FAZA testiranja v testirnem okolju naročnika:
- Izgradnja informacijske rešitve v testirnem okolju naročnika (CVITST okolje)
s strani razvijalca:
o Rezultat je informacijska rešitev postavljena na testirnem okolju
naročnika s pripravljenimi testirnimi podatki.
- Testiranje s strani izvajalca in naročnika:
o Testiranje izvedbe postopkov, katerega posledice so:
• ročno pisanje poročil o testiranju;
• prijavljanje napak, sprememb ali dopolnitev v aplikaciji
»Komentarji«;
o po potrebi tudi ažuriranje specifikacij;
• vrnitev v fazo Izgradnje IR v razvojnem okolju, kjer se
odpravljajo napake in pomanjkljivosti prijavljene preko
komentarjev;
• testiranje po buildu;
• v primeru, ko so komentarji prijavljeni s strani
naročnika, se izvaja poseben postopek analize in
reševanja komentarjev, ki je prikazan na sliki 25.
- Potrjevanje uspešnosti izgradnje IR s naročnika
o ocenjevanje ali IR primerna za prehod na produkcijsko okolje;
 večinoma je za to aktivnost določen rok;
o rezultat so zaključene zahteve.
4. FAZA testiranja v produkcijskem okolju:
- Izgradnja produkcijskega okolja (CVIPRD)
- Migriranje realnih podatkov iz starega sistema v nov produkcijski sistem in
prilagoditev podatkov novemu sistemu.
- Testiranje s strani izvajalca in naročnika vključno s končnimi uporabniki:
o Testiranje izvedbe postopkov, katerega posledice so:
• ročno pisanje poročila o prevzemnem testiranju;
• prijavljanje napak, sprememb ali dopolnitev v aplikaciji
»Komentarji«;
o ažuriranje specifikacij;
• vrnitev v fazo Izgradnje IR v razvojnem okolju, kjer se
odpravljajo napake in pomanjkljivosti prijavljene preko
komentarjev;
• testiranje po buildu;
• v primeru, ko so komentarji prijavljeni s strani
naročnika, se izvaja poseben postopek analize in
reševanja komentarjev, ki je prikazan na sliki 25.
- Potrjevanje uspešnosti izgradnje s naročnika;
o ocenjevanje ali je IR primerna za uporabo v produkcijskem okolju;
 večinoma je za to aktivnost določen rok;
•
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o rezultat so zaključene zahteve.
Povrnitev stanja produkcijskega okolja na stanje pred testiranjem;
o Rezultat je IR primerna za uporabo v produkcijskem okolju.
5. FAZA oziroma ponavljajoča se faza testiranja v vzdrževalnem obdobju:
- Vzdrževanje
o prijavljanje napak, sprememb in dopolnitev, ugotovljenih v
regularnem postopku uporabe informacijske rešitve v produkciji s
pomočjo aplikacije »Komentarji«;
o sledi poseben postopek analize in reševanja komentarjev, ki je
prikazan na sliki 25;
o potrjevanje uspešnosti izgradnje s strani naročnika
 ocenjevanje ali dopolnjena IR primerna za prehod na
produkcijsko okolje;
• za aktivnost postavitve builda je predviden rok;
 rezultat so zaključene zahteve.
o prehod v produkcijo
 rezultat je IR primerna za uporabo v produkcijskem okolju;
 pripravi se posebno mesečno poročilo o vzdrževanju, ki se
kreira z aplikacijo e-Zahteve iz pregleda zahtev po buildu.
-

Akterji v procesu testiranja informacijske rešitve so:
- razvijalec,
- tester,
- naročnik,
- vodja projekta,
- analitik,
- ključni uporabnik.
Vhodni dokumenti / ekrani / stanja v procesu testiranja informacijske rešitve so:
- Specifikacije,
- Zahteve
- Prototip,
- IR v razvojnem okolju s testirnimi podatki (VEKTOR),
- IR v testirnem okolju izvajalca s testirnimi podatki (EA),
- Obrazec »Osnovni test«,
- Obrazec »Testiranje transakcij«,
- Obrazec »Testiranje izvedbe postopkov«,
- Prijavljeni komentarji,
- Uspešno izpolnjena poročila na EA,
- IR v testirnem okolju naročnika s testirnimi podatki (CVITST),
- Uspešno izpolnjena poročila na CVITST,
- IR v produkcijskem okolju z migriranimi podatki (CVIPRD),
- Obrazec »Prevzemno testiranje«,
- Uspešno izpolnjeno prevzemno testiranje,
- Uspešno izpolnjena poročila o testiranju.
Izhodni dokumenti / ekrani / stanja v procesu testiranja informacijske rešitve so:
- IR v razvojnem okolju s testirnimi podatki (VEKTOR),
- Delujoča razvojna IR,
- IR v testirnem okolju izvajalca s testirnimi podatki (EA),
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Izpolnjen obrazec »Osnovni test«,
Izpolnjen obrazec »Testiranje transakcij«,
Izpolnjen obrazec »Testiranje izvedbe postopkov«,
Prijavljeni komentarji,
Potrjeno delovanje testirnega sistema na EA,
Zaključene zahteve,
IR v testirnem okolju naročnika s testirnimi podatki (CVITST),
Izdelani komentarji,
Potrjeno delovanje testirnega sistema na CVITST,
IR v produkcijskem okolju z migriranimi podatki (CVIPRD),
Tehnično poročilo prehoda v produkcijo,
Tehnično poročilo izvedbe migracije,
Potrjeno delovanje sistema na CVIPRD,
IR v produkcijskem okolju z realnimi migriranimi podatki (CVIPRD),
Dopolnjena IR v produkcijskem okolju naročnika (CVIPRD),
Mesečno poročilo o vzdrževanju.

Znotraj ključnega procesa Testiranja informacijske rešitve se večkrat pojavlja in
ponavlja aktivnost Analize in reševanja komentarjev, ki je prikazana na sliki 32.
Do te aktivnosti prihaja, ko naročnik prijavi komentar, ki ga nato analitik analizira in
ugotovi ali gre za reklamacijo ali ne. V primeru, če gre za reklamacijo se takoj
posreduje v reševanje s kreiranjem zahteve. Če gre za dopolnitev ali spremembo
načrtovanega informacijskega sistema, se s strani analitika in razvijalca poda
ponudba rešitve komentarja. Vodja projekta nato posreduje analiziran komentar v
odobritev k naročniku. Odgovorni s strani naročnika odobri ali zavrne komentar.
Odobrene komentarje se posreduje v reševanje na isti način kot reklamacijo. V tem
primeru je potrebno s strani analitika ažuriranje specifikacij, ki jih naročnik prav tako
pregleda in potrdi. Razvijalec nato izdela spremembe in dopolnitve v razvojnem
okolju in testirnem okolju izvajalca. Tester preveri izgradnjo IR, izpolni obrazec
»Testiranje po buildu« in če ugotovi napake, prijavi komentarje, ki jih razvijalec
ponovno prevzame v reševanje. Ko so vsi komentarji izdelani in ko tester uspešno
izpolni poročilo o testiranju po buildu, se postavi nova verzija IR na testno okolje
naročnika. Naročnik izvede testiranje dopolnjene IR na testirnem okolju in če ugotovi
pomanjkljivosti v delovanju, jih prijavi. Po potrditvi izdelave komentarjev se vrnemo v
ključni proces testiranja.

Dragana Stanojević: Organizacijsko informacijski model testiranja programske opreme

stran 61

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Ključni proces
TESTIRANJE
Napake testa postopkov (EA)
Napake testa transakcij (EA)
Napake osnovnega testa (EA)

Specifikacije
Zahteve

Razvijalec

IZGRADNJA IR V
RAZVOJNEM OKOLJU

IR v Razvojnem
okolju s testnimi
podatki
(VEKTOR)

TESTIRANJE
RAZVOJNE IR

Delujoča
razvojna IR

IZGRADNJA IR V
TESTNEM OKOLJU
IZVAJALCA

IR v Testnem
okolju izvajalca s
testnimi podatki
(EA)

Specifikacije
Zahteve

Razvijalec

Razvijalec

Specifikacije, Zahteve
Obrazec "Osnovni test"

Tester

Izpolnjen obrazec
"Osnovni test"

OSNOVNO TESTIRANJE

Specifikacije, Zahteve
Prototip
Obrazec
"Testiranje transakcij"

Tester

TESTIRANJE
TRANSAKCIJ

Prijavljeni
komentarji

Izpolnjen
obrazec
"Testiranje
transakcij"

Prijavljeni
komentarji

A
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Napake testa postopkov (EA)
Specifikacije, Zahteve
Obrazec "Testiranje
izvedbe postopkov"
Ročno pripravljeni
testni podatki

A

TESTIRANJE IZVEDBE
POSTOPKOV
Tester

Uspešno
izpolnjena poročila o
testiranju na EA

Tester

Razvijalec

Specifikacije, Zahteve
Obrazec "Testiranje
izvedbe postopkov"
Ročno pripravljeni testni
podatki

POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE
IR na EA

Prijavljeni
komentarji

Potrjeno
delovanje
testnega sistema
na EA

Zaključene
zahteve

IZGRADNJA IR V
TESTNEM OKOLJU
NAROČNIKA

IR v testnem okolju
naročnika
s testnimi podatki
(CVITST)

Izpolnjen obrazec
"Testiranje izvedbe
postopkov"
TESTIRANJE IZVEDBE
POSTOPKOV
Prijavljeni
komentarji

Tester, Naročnik

Analitik

Izpolnjen obrazec
"Testiranje izvedbe
postopkov"

ANALIZA IN REŠEVANJE
KOMENTARJEV
prijavljenih s strani
naročnika

Izdelani
komentarj

B
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B
Uspešno
izpolnjena poročila o
testiranju na CVITST

Naročnik

POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE
IR na CVITST

Potrje no
de lova nje
te stne ga siste ma
na CVIT ST
Zaključene
zahteve

IR v
produkcijskem okolju
z migriranimi podatki
(CVIPRD)
Razvijalec

IZGRADNJA IR V
PRODUKCIJSKEM
OKOLJU

Specifikacije, Zahteve,
Obrazec "Prevzemno
testiranje"

Tester, Naročnik

Analitik

Uspešno
izpolnjeno prevzemno
testiranje

Naročnik

Razvijalec

Tehnično poročilo
prehoda v produkcijo,
Tehnično poročilo
izvedbe migracije

Izpolnjen obrazec
"Prevzemno testiranje"
PREVZEMNO
TESTIRANJE

ANALIZA IN REŠEVANJE
KOMENTARJEV
prijavljenih s strani
naročnika

Prijavljeni
komentarji

Izdelani komentarji

Potrjeno
delovanje sistema
v produkciji
POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE
IR na CVIPRD

POVRNITEV
PRODUKCIJSKEGA
OKOLJA V STANJE
PRED TESTIRANJEM

Zaključene
zahteve

IR v
produkcijskem okolju
z realnimi migriranimi
podatki
(CVIPRD)

C
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C

Ključni uporabnik

PRIJAVLJANJE
POMANJKLJIVOSTI IR
(VZDRŽEVANJE)

Prijavljeni
komentarji

Analitik

ANALIZA IN REŠEVANJE
KOMENTARJEV
prijavljenih s strani
naročnika

Izdelani komentarji

Uspešno
izpolnjena poročila o
testiranju po buildu

Naročnik

Razvijalec

POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE
IR na CVITSTu

IZGRADNJA IR V
PRODUKCIJSKEM
OKOLJU

Potrjeno
delovanje
testnega sistema
na CVITST in
Zaključene
zahteve
Dopolnjena IR v
produkcijskem
okolju naročnika
(CVIPRD)
Mesečno poročilo o
vzdrževanju

Zaključek
Slika 31: Posnetek ključnega procesa testiranja
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ANALIZA IN REŠEVANJE
KOMENTARJEV
prijavljenih s strani
naročnika

Prijavljeni
komentarji

Reklamacija?
NE
Analitik,
Razvijalec

OCENITEV DELA ZA
IZVEDBO KOMENTARJA

Analiziran
komentar

Vodja projekta

POSREDOVANJE
KOMENTARJA V
ODOBRITEV

Komentar v
odobritvi

Naročnik

ODOBRAVANJE
KOMENTARJEV

Odobren
komentar?

NE

Zavrnjen
komentar

DA
Odobren komentar

Analitik

Analitik

Kreirana zahteva
POSREDOVANJE V
REŠEVANJE
Komentar v
reševanju

POAŽURIRANJE
SPECIFIKACIJ

Poažurirane
specifikacije

A
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Napake po buildu na CVITST
Napake po buildu na EA

IZ GRADNJA
SPREMEMB IR
V RAZVOJNEM
OKOLJU

Spremenjena IR v
Razvojnem
okolju (VEKTOR)

TESTIRANJE
SPREMEMB
RAZ VOJNEGA SIST EMA

Izdelani
komentarji

IZ GRADNJA
SPREMEMB IR V
TESTNEM OKOLJU
IZVAJALCA

Dopolnjena IR v
Testnem
okolju (EA)

Razvijalec

Razvijalec
Specifikacije, Zahteve,
Obrazec "Testiranje
po buildu",
Ročno pripravljeni testni
podatki

T ESTIRANJE PO
BUILDU NA EA

T ester

Izpolnjen obrazec
"Testiranje po buildu"
na EA

Prijavljeni
komentarji

Uspešno
izpolnjena poročila o
testiranju po buildu

T ester

Razvijalec

POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZ GRADNJE
IR na EA
IZ GRADNJA
SPREMEMB IR V
T ESTNEM OKOLJU
NAROČNIKA

Dopolnjena IR v
Testnem
okolju naročnika
(CVITST)
Izpolnjen obrazec
"Testiranje po buildu" na
CVITST

Spe cifika cije , Za hte ve ,
Obra ze c "T e stira nje
po buildu"

Tester, Naročnik

Potrjeno delovanje
testnega sistema
na EA in Zaključene
zahteve

TEST IRANJE PO
BUILDU NA CVITST
Prijavljeni
komentarji

Vrnite v v
ključni
proce s

Slika 32: Aktivnost »Analiza in reševanje komentarjev«
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4.6 Podrobna analiza aktivnosti

Analiza stanja zajema analizo strukture procesa, časovno analizo procesa in
primerjalno analizo.
4.6.1 Struktura procesa
V fazi analize strukture procesa testiranja smo analizirali obstoječe posnetke
izvajalnih aktivnosti po fazah testiranja, in sicer z organizacijskega, informacijskega
in procesnega vidika. Ugotovitve in pomanjkljivosti proučevanih aktivnosti znotraj
ključnega procesa so prikazane v tabeli 8.
AKTIVNOST

UGOTOVITEV

1. FAZA

TESTIRANJE V RAZVOJNEM OKOLJU

IZGRADNJA IR

TESTIRANJE IR

Organizacijska:
OE RI – Organizacijska enota »Informacijski razvojni inženiring« oziroma
razvijalci so zadolženi za izgradnjo informacijske rešitve.
Informacijska:
VHOD: Na podlagi specifikacij, ki so izdelane z Lotus Notes aplikacijo
»Specifikacije« in shranjene v word obliki v aplikaciji »e-Proj«, razvijalec
programira informacijsko rešitev. Nalog za programiranje je definiran z zahtevo
evidentirano in aktivirano v aplikaciji »e-Zahteve«.
IZHOD: Rezultat programiranja je informacijska rešitev izdelana v razvojnem
okolju.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- slabo razumevanje specifikacij,
- slabo poznavanje vsebine zahtev,
- slabo sodelovanje z analitiki.
Organizacijska:
OE RI – Organizacijska enota »Informacijski razvojni inženiring« oziroma
razvijalci so zadolženi za osnovno testiranje informacijske rešitve v razvojnem
okolju.
Informacijska:
VHOD: Na podlagi specifikacij, razvijalec pretestira informacijsko rešitev.
IZHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prenos na izvajalčevo testno
okolje.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- postopek ni predpisan niti standardiziran;
- ni pripravljenih testirnih primerov;
- vsak razvijalec na svoj način izvaja teste;
- ne obstaja dokumentacija o izvedbi osnovnega testa s strani razvijalca;
- ni dokazila o izvedbi testa,
- slabo izdelane informacijske rešitve predane v test testerjem.

2. FAZA

TESTIRANJE V TESTIRNEM OKOLJU IZVAJALCA

IZGRADNJA IR

Organizacijska:
OE RI – Organizacijska enota »Informacijski razvojni inženiring« oziroma
razvijalci so zadolženi za postavitev builda IR na testno okolje izvajalca.
Informacijska:
VHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prenos na izvajalčevo testno okolje.
IZHOD: Rezultat builda je informacijska rešitev izdelana v testirnem okolju
izvajalca.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- slabo pripravljeni testirni podatki.
Organizacijska:
OE IP – Organizacijska enota »Informacijski projekti« oziroma analitiki so
zadolženi za izvedbo osnovnega testa in v tej aktivnosti nastopajo kot testerji.
Informacijska:
VHOD: Specifikacije so osnova za izvedbo testiranja oziroma za preverjanje

OSNOVNO
TESTIRANJE
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funkcionalnosti izdelane rešitve, ki so definirane v dokumentu. Zahteva je nalog
za izvedbo testa, ki jo kreira vodja projekta na podlagi potrjenega plana.
»Osnovni test« je dokument s seznamom osnovnih funkcionalnosti izgrajenega
informacijskega sistema, ki jih je potrebno preveriti in potrditi.
IZHOD: Rezultat osnovnega testa je izpolnjen obrazec »Osnovni test«
(pozitiven ali negativen). V primeru negativno izvedenega osnovnega testa, so
rezultat testiranja prijavljeni komentarji, ki gredo v reševanje k razvijalcem.
Izpolnjen test se hrani v Lotus Notes aplikaciji »e-Proj«.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- ni vnaprej pripravljenih testirnih primerov;
- ročna izdelava ob izvedbi testa;
- vsak tester na svoj način izvaja osnovne teste;
- ročno izpolnjeni osnovni testi;
- ne izvaja se ažurno shranjevanje dokumentov v »e-Proju«, temveč
dokumenti ostajajo shranjeni samo na lokalnih računalnikih;
- oteženo iskanje dokumentacije;
- izguba dokumentov;
- nepreglednost nad dokumentacijo;
- analitiki, preveč dobro poznajo funkcionalnosti IR in niso najbolj primerni kot
testerji v primeru ugotavljanja nepredvidljivih napak v primeru uporaba
funkcionalnosti IR na ne predpisan način.
Organizacijska:
OE IP – Organizacijska enota »Informacijski projekti« oziroma analitiki so
zadolženi za izvedbo testiranja transakcij in v tej aktivnosti nastopajo kot
testerji.
Informacijska:
VHOD: Specifikacije so osnova za izvedbo testiranja oziroma za preverjanje
funkcionalnosti izdelane rešitve, ki so definirane v dokumentu. Zahteva je nalog
za izvedbo testa, ki jo kreira vodja projekta na podlagi potrjenega plana.
»Prototip« je podlaga za primerjavo izgleda definirane ekranske slike z
implementirano ekransko sliko transakcije IR. »Testiranje transakcij« je
dokument s seznamom osnovnih podatkov in akcij na ekranski sliki točno
določene transakcije izgrajenega informacijskega sistema, ki jih je potrebno
preveriti in potrditi.
IZHOD: Rezultat testa je izpolnjen obrazec »Testiranje transakcij« (pozitiven ali
negativen). V primeru negativno izvedenega testa, so rezultat testiranja
prijavljeni komentarji, ki gredo v reševanje k razvijalcem.
Izpolnjen test se hrani v Lotus Notes aplikaciji »e-Proj«.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- ni vnaprej pripravljenih testirnih primerov;
- ročna izdelava ob izvedbi testa;
- vsak tester na svoj način izvaja testirne primere »testiranja transakcij«;
- ročno izpolnjeni testi;
- ne izvaja se ažurno shranjevanje dokumentov v »e-Proju«, temveč
dokumenti ostajajo shranjeni samo na lokalnih računalnikih;
- oteženo iskanje dokumentacije;
- izguba dokumentov;
- nepreglednost nad dokumentacijo;
- zamudna izvedba testa.
Organizacijska:
OE IP – Organizacijska enota »Informacijski projekti« oziroma analitiki so
zadolženi za izvedbo postopkovnega testa in v tej aktivnosti nastopajo kot
testerji.
Informacijska:
VHOD: Specifikacije so osnova za izvedbo testiranja oziroma za preverjanje
izvedbe definiranih postopkov. Zahteva je nalog za izvedbo testa, ki jo kreira
vodja projekta na podlagi potrjenega plana. »Testiranje izvedbe postopkov« je
dokument z opisanimi koraki izvedbe določenega postopka z vnaprej
definiranimi pogoji, ki jih je potrebno preveriti in potrditi. Za preverjanje vseh
postopkov je potrebno definiranje vseh variant izvedbe postopka.
IZHOD: Rezultat testa je izpolnjen obrazec »Testiranje izvedbe postopkov«
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(pozitiven ali negativen). V primeru negativno izvedenega testa, so rezultat
testiranja prijavljeni komentarji, ki gredo v reševanje k razvijalcem.
Izpolnjen test se hrani v Lotus Notes aplikaciji »e-Proj«.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- ni vnaprej pripravljenih testirnih primerov;
- zahtevno definiranje različnih postopkov pod različnimi pogoji;
- zahtevano dobro poznavanje vsebine informacijske rešitve;
- slabi testirni podatki, kar zahteva zamudno ročno pripravo podatkov, če je
to sploh možno;
- slabo sodelovanje z razvijalci;
- ročna izdelava ob sami izvedbi testa;
- vsak tester na svoj način pripravi in izvaja teste;
- ročno izpolnjeni testi;
- ne izvaja se ažurno shranjevanje dokumentov v »e-Proju«, temveč
dokumenti ostajajo shranjeni samo na lokalnih računalnikih;
- oteženo iskanje dokumentacije;
- izguba dokumentov;
- nepreglednost nad dokumentacijo;
- naknadno ugotavljanje pomanjkljivosti definiranih postopkov, kar posledično
pomeni spremembo specifikacij in popravljanje IR;
- majhno število testerjev (v večini primerov en sam tester za vse);
- veliko skritih oziroma neodkritih napak, zaradi kompleksnosti sistema in
slabo načrtovanega testiranja.
Organizacijska:
OE IP – Organizacijska enota »Informacijski projekti« oziroma analitiki , ki v tej
aktivnosti nastopajo kot testerji, se na koncu opravljenih testov odloči ali je IR
pripravljena za postavitev na testno okolje naročnika. Velikokrat je časovna
omejitev s planiranimi roki in se ta aktivnost izvaja po roku, ne glede na to ali je
aktivnost res primerna za test ali ne. Možne so pa seveda spremembe plana ob
potrditvi dogovora skupaj z naročnikom.
Informacijska:
VHOD: Izpolnjena poročila o testiranju in plan projekta.
IZHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prenos v naročnikovo testno
okolje.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- slabo izdelane informacijske rešitve predane v test naročnikom zaradi
časovnih rokov predvidenih v planu projekta.

3. FAZA

TESTIRANJE V TESTIRNEM OKOLJU NAROČNIKA

IZGRADNJA IR

Organizacijska:
OE RI – Organizacijska enota »Informacijski razvojni inženiring« oziroma
razvijalci so zadolženi za postavitev builda IR na testno okolje naročnika. Ob
tem se izvede tudi migracija podatkov iz starega IR z namenom zagotavljanja
testirnih podatkov.
Informacijska:
VHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prenos v naročnikovo testno okolje.
IZHOD: Rezultat builda je informacijska rešitev izdelana v testirnem okolju
naročnika.
POMANJKLJIVOSTI POD PROCESA:
/
Organizacijska:
OE IP – Organizacijska enota »Informacijski projekti« oziroma analitiki so
zadolženi za izvedbo postopkovnega testa in v tej aktivnosti nastopajo kot
testerji. Po uspešno opravljenem testu prične z izvedbo istega postopkovnega
testa »Naročnik« IR.
Informacijska:
VHOD: Specifikacije so osnova za izvedbo testiranja oziroma za preverjanje
izvedbe definiranih postopkov. Zahteva je nalog za izvedbo testa, ki jo kreira
vodja projekta na podlagi potrjenega plana. »Prevzemno testiranje« je isti
dokument kot v 2. fazi testiranja v testirnem okolju izvajalca.
IZHOD: Rezultat testa je izpolnjen obrazec »Testiranje izvedbe postopkov«
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IZVEDBE
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(pozitiven ali negativen). V primeru negativno izvedenega testa, so rezultat
testiranja prijavljeni komentarji, ki gredo v reševanje k razvijalcem. V primeru,
če so komentarji prijavljeni s strani naročnika, se izvaja postopek, ki je prikazan
na sliki 25. izpolnjen test se hrani v Lotus Notes aplikaciji »e-Proj«.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- zamudno ročno izpolnjevanje obrazca;
- ne izvaja se ažurno shranjevanje dokumentov v »e-Proju«, temveč
dokumenti ostajajo shranjeni samo na lokalnih računalnikih;
- oteženo iskanje dokumentacije;
- izguba dokumentov;
- nepreglednost nad dokumentacijo;
- veliko skritih oziroma neodkritih napak, zaradi kompleksnosti sistema in
slabo načrtovanega testiranja;
- nedosledno izvajanje testa s strani naročnika;
- ne izpolnjevanje testirnih primerov s strani naročnika;
- naknadno spreminjanje postopkov, podatkov, izgleda ekranskih slik, kar
posledično pomeni velike spremembe v pozni fazi in pojava novih napak;
- nejasno pisanje komentarjev;
- ponavljanje istih vsebin na različnih komentarjih.
Organizacijska:
»Naročnik« ob ugotovitvi pomanjkljivosti IR v času testiranja ali uporabe IR
prijavi komentar. Odgovorni s strani naročnika je zadolžen za posredovanje
komentarja v reševanje, za odobritev ponudbe rešitve komentarja in za
potrditev izvedbe.
OE IP – Organizacijska enota »Informacijski projekti« oziroma analitiki in vodja
projekta so zadolženi za analizo, posredovanje v odobritev in v reševanje ter v
zadnji fazi za testiranje izvedbe. OE RI – Organizacijska enota »Informacijski
razvojni inženiring« oziroma razvijalci so zadolženi za reševanje komentarjev in
postavljanje buildov na testno in produkcijsko okolje.
Informacijska:
VHOD: Ugotovitev pomanjkljivosti IR in prijavljen komentar.
IZHOD: Rezultat testa je izpolnjen obrazec »Testiranje po buildu« (pozitiven ali
negativen). V primeru negativno izvedenega testa, so rezultat testiranja na
novo prijavljeni komentarji, ki gredo v reševanje k razvijalcem. V primeru, če so
komentarji prijavljeni s strani naročnika, se ponovi postopek, ki je prikazan na
sliki 25. Izpolnjen test se hrani v Lotus Notes aplikaciji »e-Proj«.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- zamudno analiziranje komentarjev;
- zamudno usklajevanje in koordinacija med analitiki in naročnikom;
- slabo razumevanje vsebine komentarjev in posledično napačno reševanje;
Organizacijska:
Naročnik se na koncu opravljenih testov odloči ali je IR pripravljena za
postavitev v produkcijsko okolje. Velikokrat je časovna omejitev s planiranimi
roki in se ta aktivnost izvaja po roku. Možne so pa seveda spremembe plana
ob potrditvi dogovora skupaj z naročnikom.
Informacijska:
VHOD: Izpolnjena poročila o testiranju in plan projekta.
IZHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prenos v produkcijsko okolje.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- slabo izdelane informacijske rešitve predane v produkcijo, zaradi časovnih
rokov predvidenih v planu projekta.

4. FAZA

TESTIRANJE V PRODUKCIJSKEM OKOLJU

IZGRADNJA IR

Organizacijska:
OE RI – Organizacijska enota »Informacijski razvojni inženiring« oziroma
razvijalci so zadolženi za postavitev builda IR na produkcijsko okolje naročnika.
Ob tem se izvede tudi migracija podatkov iz starega IR. Ob tem so potrebne
ustrezne obdelave podatkov z namenom ustreznosti novemu IR.
Informacijska:
VHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prenos v produkcijsko okolje.
IZHOD: Rezultat builda je informacijska rešitev izdelana v produkcijskem okolju
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z ustrezno migriranimi podatki. Ročno se pripravita dva dokumenta »Tehnično
poročilo prehoda v produkcijo« in »Tehnično poročilo izvedbe migracije«.
POMANJKLJIVOSTI POD PROCESA:
slabi podatki za migracijo;
zamudno usklajevanje in koordinacija z naročnikom.
Organizacijska:
OE IP – Organizacijska enota »Informacijski projekti« oziroma analitiki so
zadolženi za izvedbo postopkovnega testa in v tej aktivnosti nastopajo kot
testerji. Po uspešno opravljenem testu prične z izvedbo istega postopkovnega
testa »Naročnik« IR skupaj v sodelovanju s »končnimi uporabniki«.
Informacijska:
VHOD: Specifikacije so osnova za izvedbo testiranja oziroma za preverjanje
izvedbe definiranih postopkov. Zahteva je nalog za izvedbo testa, ki jo kreira
vodja projekta na podlagi potrjenega plana. »Prevzemno testiranje« je isti
dokument kot v 2. in 3. fazi testiranja le z drugačnim nazivom dokumenta.
IZHOD: Rezultat testa je izpolnjen obrazec »Prevzemno testiranje« (pozitiven
ali negativen). V primeru negativno izvedenega testa, so rezultat testiranja
prijavljeni komentarji, ki gredo v reševanje k razvijalcem. V primeru, če so
komentarji prijavljeni s strani naročnika, se izvaja postopek, ki je prikazan na
sliki 25. Izpolnjen test se hrani v Lotus Notes aplikaciji »e-Proj«.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- zamudno ročno izpolnjevanje obrazca;
- nedosledno izvajanje testa s strani naročnika in končnih uporabnikov;
- ne izpolnjevanje testirnih primerov s strani naročnika;
- naknadno spreminjanje postopkov, podatkov, izgleda ekranskih slik, kar
posledično pomeni velike spremembe v »zadnji fazi izgradnje« in pojava
novih napak;
- nejasno pisanje komentarjev;
- prehod v produkcijo z slabo implementirano IR, ki ne ustreza zahtevam
naročnika;
- posledično pomeni množično odpravljanje napak in dopolnjevanja IR v času
vzdrževanja.
Prikaz analize stanja izvajanja aktivnosti v isti tabeli, in sicer v 3. fazi testiranja.

Organizacijska:
Naročnik se na koncu opravljenih testov odloči ali je IR pripravljena za
postavitev v produkcijsko okolje. Velikokrat je časovna omejitev s planiranimi
roki in se ta aktivnost izvaja po roku. Možne so pa seveda spremembe plana
ob potrditvi dogovora skupaj z naročnikom.
Informacijska:
VHOD: Izpolnjena poročila o testiranju in plan projekta.
IZHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prenos v produkcijsko okolje.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- slabo izdelane informacijske rešitve predane v produkcijo zaradi časovnih
rokov predvidenih v planu projekta.
POVRNITEV
Organizacijska:
PRODUKCIJSKEGA OE RI – Organizacijska enota »Informacijski razvojni inženiring« oziroma
OKOLJA V
razvijalci so zadolženi za povrnitev stanja produkcijskega okolja naročnika v
STANJEP RED
stanje pred izvedbo pred produkcijskega testa.
TESTIRANJEM
Informacijska:
VHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prehod v produkcijsko okolje in za
začetek vzdrževalnega obdobja.
IZHOD: Rezultat builda je informacijska rešitev izdelana v produkcijskem okolju
z ustrezno migriranimi podatki primerna za uporabo.
POMANJKLJIVOSTI POD PROCESA:
- /
5. FAZA

TESTIRANJE V VZDRŽEVALNEM OBDOBJU

PRIJAVLJANJE
Organizacijska:
POMANJKLJIVOSTI »Ključni uporabniki« v produkcijskem okolju prijavljajo napake, ki se pojavljajo
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IR (VZDRŽEVANJE) ob regularni uporabi IR.

ANALIZA IN
REŠEVANJE
KOMENTARJEV
POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE

IZGRADNJA IR

Informacijska:
VHOD: Ugotovitev napake, ki preprečuje regularno izvajanje postopkov v
produkcijskem okolju.
IZHOD: Prijavljen komentar v Lotus Notes bazi »Komentarji«.
POMANJKLJIVOSTI POD PROCESA:
/
Prikaz analize stanja izvajanja aktivnosti v isti tabeli, in sicer v 3. fazi testiranja.
Organizacijska:
Naročnik se na koncu opravljenih testov odloči ali če je IR pripravljena za
postavitev v produkcijsko okolje. Velikokrat je časovna omejitev z mesečno
planiranimi roki za postavitev buildov v produkcijsko okolje.
Informacijska:
VHOD: Izpolnjena poročila o testiranju.
IZHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prenos v produkcijsko okolje.
POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI:
- slabo izdelane in pretestirane informacijske rešitve dane v produkcijo.
Organizacijska:
OE RI – Organizacijska enota »Informacijski razvojni inženiring« oziroma
razvijalci so zadolženi za postavitev builda IR na produkcijsko okolje naročnika.
Informacijska:
VHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prenos v produkcijsko okolje v
okviru predvidenih mesečnih planov.
IZHOD: Rezultat builda je dopolnjena informacijska rešitev v produkcijskem
okolju. Ročno se pripravi dokument »Mesečno poročilo o vzdrževanju«.
POMANJKLJIVOSTI POD PROCESA:
- ne izvajanje osnovnih testov na produkcijskem okolju ob postavitvi builda,
- izpad ali nedelovanje sistema zaradi napak ob buildu.

Tabela 8: Analiza strukture procesa
4.6.2 Ocenitev trajanja aktivnosti
Časovna analiza problematičnih aktivnosti vsebuje oceno povprečnega časa
izvedbe in oceno pogostosti ponavljanja postopka.
Ocena časa izvajanja posamezne aktivnosti znotraj določene faze testiranja za eno
transakcijo oziroma modul je izračunana na podlagi poročanja o izvedbi dela na
projektu »Prenova evidence potnih listin – POTN«, ki so evidentirana po zahtevah v
Genisovi aplikaciji »eZahteve«. Čas izvedbe je zelo odvisen od kompleksnosti
posamezne transakcije.
Pogostost razvoja oziroma dopolnitev v razvojnem in testirnem okolju smo izračunali
na podlagi izvedenih »buildov« (izgradnje) v razvojnem in testirnem okolju, na
določenem projektu, ki se prav tako vodi v Genisovi aplikaciji »eZahteve«.
Ugotovitve so prikazane v tabeli 9. Razvidno je, da se v ključnem procesu podjetja
porabi ogromno časa in da se postopki v velikem številu ponavljajo.
AKTIVNOST

UGOTOVITEV

1. FAZA

TESTIRANJE V RAZVOJNEM OKOLJU

IZGRADNJA IR

Povprečni čas razvoja:
enostavna transakcija: 8h
kompleksna transakcija: 100h
povprečna transakcija: 40h
popravki transakcije: 2h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
1ponovitev
Povprečni čas testiranja:

TESTIRANJE IR
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enostavna transakcija: 1h
kompleksna transakcija: 5h
povprečna transakcija: 3h
popravki transakcije: 2h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
1ponovitev
2. FAZA

TESTIRANJE V TESTIRNEM OKOLJU IZVAJALCA

IZGRADNJA IR

Povprečni čas razvoja:
postavitev builda: 4h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
10 ponovitev
Povprečni čas osnovnega testiranja:
testiranje in izpolnjevanje poročila o osnovnem testiranju: 4h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
1ponovitev
Povprečni čas testiranja transakcij:
enostavna transakcija: 1h
kompleksna transakcija: 2h
povprečna transakcija: 1,5h
popravki transakcije: 0,5h
Število transakcij:
46 transakcij
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
2 ponovitev
Povprečni čas testiranja postopkov:
enostavni postopki: 4h
kompleksni postopki: 80h
povprečni postopek: 16h
popravki: 4h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
10 ponovitev
Povprečni čas osnovnega testiranja: /
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
1 ponovitev
TESTIRANJE V TESTIRNEM OKOLJU NAROČNIKA (s strani izvajalca; ni
podatkov s strani naročnika)
Povprečni čas razvoja:
postavitev builda: 6h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
5 ponovitev
Povprečni čas testiranja postopkov traja več časa, zaradi počasnejšega
delovanja sistema (Virtualni sistem):
enostavni postopki: 6h
kompleksni postopki: 90h
povprečni postopek: 20h
popravki: 6h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
5 ponovitev
Povprečni čas analize komentarjev:
enostavni in jasno zapisani komentarji: 0,5h
kompleksni in nejasno zapisani komentarji: 4h
Povprečni čas reševanja komentarjev:
enostavni in jasno zapisani komentarji: 0,5h
kompleksni in nejasno zapisani komentarji: 7h
Povprečni čas testiranja komentarjev:
enostavni in jasno zapisani komentarji: 0,5h
kompleksni in nejasno zapisani komentarji: 4h
Skupno število vseh prijavljenih komentarjev na testirnem okolju:
450 komentarjev

OSNOVNO
TESTIRANJE
TESTIRANJE
TRANSAKCIJ

TESTIRANJE
IZVEDBE
POSTOPKOV

POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE
3. FAZA
IZGRADNJA IR

TESTIRANJE
IZVEDBE
POSTOPKOV

ANALIZA IN
REŠEVANJE
KOMENTARJEV
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IZGRADNJA IR

Povprečni čas razvoja:
postavitev builda: 8h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
1 ponovitev
PREVZEMNO
Povprečni čas testiranja postopkov:
TESTIRANJE
enostavni postopki: 4h
kompleksni postopki: 80h
povprečni postopek: 16h
popravki: 4h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
1 ponovitev
Povprečni čas analize komentarjev:
ANALIZA IN
REŠEVANJE
enostavni in jasno zapisani komentarji: 0,5h
KOMENTARJEV
kompleksni in nejasno zapisani komentarji: 4h
Povprečni čas reševanja komentarjev:
enostavni in jasno zapisani komentarji: 0,5h
kompleksni in nejasno zapisani komentarji: 7h
Povprečni čas testiranja komentarjev:
enostavni in jasno zapisani komentarji: 0,5h
kompleksni in nejasno zapisani komentarji: 4h
Skupno število vseh prijavljenih komentarjev na testirnem okolju:
43 komentarjev
POTRJEVANJE
Povprečni čas osnovnega testiranja:/
USPEŠNOSTI
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
IZGRADNJE
1 ponovitev
POVRNITEV
Povprečni čas povrnitve produkcijskega okolja v prejšnje stanje:
PRODUKCIJSKEGA
postavitev builda: 4h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
OKOLJA V
STANJE PRED
1 ponovitev
TESTIRANJEM
5. FAZA

TESTIRANJE V VZDRŽEVALNEM OBDOBJU

PRIJAVLJANJE
Smo že v tretjem vzdrževalnem obdobju. Na začetku prehoda v produkcijo je
POMANJKLJIVOSTI bilo veliko število prijavljenih komentarjev, ki se je čez čas znatno zmanjšalo.
IR (VZDRŽEVANJE)
Povprečni čas analize komentarjev:
ANALIZA IN
REŠEVANJE
enostavni in jasno zapisani komentarji: 0,5h
KOMENTARJEV
kompleksni in nejasno zapisani komentarji: 4h
Povprečni čas reševanja komentarjev:
enostavni in jasno zapisani komentarji: 0,5h
kompleksni in nejasno zapisani komentarji: 7h
Povprečni čas testiranja komentarjev:
enostavni in jasno zapisani komentarji: 0,5h
kompleksni in nejasno zapisani komentarji: 4h
Skupno število vseh prijavljenih komentarjev na testirnem okolju:
? (govorimo o vzdrževalnem obdobju 3 let)
POTRJEVANJE
Povprečni čas osnovnega testiranja:/
USPEŠNOSTI
Povprečna pogostost ponovitve postopka:
IZGRADNJE
1 ponovitev
IZGRADNJA IR
Povprečni čas razvoja:
postavitev builda: 8h
Povprečna pogostost ponovitve postopka:2 ponovitve na testirnem okolju

Tabela 9: Časovna analiza procesa
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4.6.3 Primerjava sedanjega in predlaganega procesa testiranja
Na področju Testiranja obstaja ogromno orodij (rezultat iskanja preko »Googla« z
iskalnim parametrom »avtomation tool« je bilo 992.000 zadetkov), le redko katero
pa omogoča učinkovito izvajanje testiranja spletne integrirane aplikacije. V tabeli je
izvedena primerjava ročnega testiranja z avtomatiziranim testiranjem s pomočjo
orodja TestComplete, ki omogoča prenos rezultatov v Oracle designer, vnos vknjižb
v Baan in podobno. Govorimo o orodju, ki je v podjetju Genis trenutno v fazi
preverjanja in ocenjevanja.
KRITERIJI

PREDNOSTI

ORGANIZACIJSKA
UREJENOST

OE IR bi lahko izvajalo testiranje z orodjem TestComplete. Orodje ni najbolj
primerno za naročnika, ker je potrebno vsaj osnovno znanje programiranja.
Za analitike bi bilo potrebno izobraževanje. Število testerjev bi se zmanjšalo.

INFORMACIJSKA
UREJENOST

Z orodjem bi analitiki definirali scenarij testiranja, ki bi se posnel in se
kasneje avtomatsko samodejno izvajal ob določeni akciji. Z določenim
posegom v aplikacijo bi bilo potrebno dopolnjevanje scenarija. Ne bi bilo
potrebno vsakokratno ročno izdelovanje testirnih poročil v wordu in
ponavljanje istih postopkov ob vsaki manjši spremembi aplikacije.
Postopki bi se hitro in številčno avtomatsko izvajali brez ročnega testiranja
analitika. Napake bi se hitreje in zanesljivo odkrivale ter posledično hitreje
odpravile.

PONOVITEV
POSTOPKOV
ZAPLETENOST
POSTOPKA

Zahtevnejša izdelava kompleksnejše avtomatiziranja ali testiranja.

ČAS
IZVEDBE Časovno bi se povečal postopek priprave scenarija oziroma snemanja
POSTOPKA
postopka testiranja, znatno bi se zmanjšalo ročno testiranje analitikov, ki bi
bilo še vedno potrebno pri preverjanju kompleksnih vsebinskih pravil in
postopkov.
OSTALO
Občasno slabše delovanje na WEB aplikacijah.

Tabela 10: Primerjalna analiza
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5 PRESKUS ORODIJ ZA AVTOMATIZIRANO
TESTIRANJE
V zadnjih letih se veliko pozornosti usmerja v področje testiranja programske
opreme. Naraščajoča kompleksnost današnjih programskih rešitev, skupaj s
povečanjem konkurenčnih pritiskov in strmoglavim povišanjem stroškov v primeru
neuspelih projektov, zahtevajo povečanje potreb po testiranju na višji ravni. Medtem
ko je pritisk za zagotavljanje visoke kakovosti aplikacij vedno večji, se kvalificirani
delavci soočajo z resničnostjo, da je treba s čim manj vložki narediti in doseči čim
več. Mnoge organizacije sprejemajo metode upravljanja projektov s pomočjo
avtomatiziranih orodij za upravljanje z namenom zagotavljanja in doseganja višje
centralizacije, organizacije in nivoja dokumentiranja s ciljem povečanja kakovosti
poslovanja.
Na področju avtomatiziranih orodji obstaja široka ponudba informacijskih rešitev. V
primeru iskanja vsebin po spletu z iskalnim parametrom »automated testing tools«
boste dobili približno 288.000.000 zadetkov, kar prestavlja zelo velik nabor
informacij. V nalogi bodo predstavljene rešitve svetovnih ponudnikov informacijskih
tehnologij, katerih partner je proučevano podjetje Genis, in sicer rešitve podjetja IBM
in Oracel. Poleg teh rešitev bo predstavljena tudi rešitev podjetja AutomatedQA, ki
je v Genisu trenutno v fazi preizkušanja in ocenjevanja.
Zanimajo nas predvsem avtomatizirana orodja, ki omogočajo upravljanje testiranja,
izvajanje funkcionalnega in performančnega oziroma obremenilnega testa.
Zavedamo se pomembnosti maskiranja podatkov, ki je za podjetje Genis še posebej
kritično, saj upravljamo z osebnimi podatki in stanji državljanov RS in tujcev, ki
prebivajo v Sloveniji.

5.1 ORACLE

Oracle že skoraj 30 let pomaga strankam pri upravljanju svojih poslovnih sistemov in
informacij z zagotavljanjem zanesljivih, varnih in integriranih tehnologij. Danes je
Oracle eden največjih podjetju na področju poslovne programske opreme, z več kot
320.000 strankami, v več kot 145 državah sveta.
Podjetje je razvilo več avtomatiziranih orodij na področju testiranja, ki pokrivajo
upravljanje testov, funkcionalno testiranje in obremenitveno testiranje. Poleg tega
obstajajo tudi orodja za maskiranje podatkov in testiranje produkcijskih aplikacij.
Aplikacije delujejo v skladu z življenjskim razvojnim ciklom ter pokrivajo vse faze od
načrta, razvoja, testa in implementacije. Na sliki 33 so prikazana Oraclova orodja za
testiranje.
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Slika 33: Oracle avtomatizirana orodja za testiranje
V tabeli so prikazane zmogljivosti in prednosti avtomatiziranih orodij. Slabost teh
orodij je v ceni, saj stanejo od 5.000 € pa do 110.000 €.
FUNKCIONALNOSTI

PREDNOSTI

TEST MANAGEMENT (Upravljanje testov)
Upravljanje testirnih procesov iz
centraliziranega spletnega mesta
Definiranje zahtev za testiranje

 Enostavni in intuitivni spletni vmesniki
 Uporabniško prilagodljivi podatki in poročila o
testiranju
 Integracija testov uporabljanja z napakami in
zahtevana sledljivost
 Integracija z e-Tester jem za izvajanje
avtomatiziranega testiranja

Definiranje testirnih primerov in avtomatiziranje
testirnih procesov
Dokumentiranje in sledenje ugotovljenih napak
tekom testiranja
Poročanje o izvedenem poročilu o testiranju in
ocenjevanje preizkusa aplikacije
FUNCTIONAL TESTING (Funkcionalno testiranje)
Avtomatiziranje izvajanja transakcij in storitev
znotraj spletne aplikacije
Izvrševanje zahtevnih funkcionalnih testirnih
primerov
Ustvarjanje regresijskih testirnih primerov

 Nadrejeno spremljanje izvajanja spletne aplikacije
 Avtomatično generiranje testirnih primerov z
namenom validiranja aplikacijske vsebine
 Ponovna uporabljivost skript za funkcionalno
testiranje, obremenitev in spremljanje

Opredeljevanje in poročanje o funkcionalnih
okvarah
Ponovna uporabljivost funkcionalnih testov in
spremljanje izvedbe kadarkoli in kjer koli (24x7)
LOAD TESTING (Obremenitveno testiranje)
Priprava realnih obremenitvenih testirnih
scenarijev s simuliranjem uporabe aplikacij s
strani končnih uporabnikov

 Enostavno pripravljanje skript za kompleksne in
dinamične spletne aplikacije
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Simuliranje uporabe aplikacije v obsegu tisočih
uporabnikov

 Avtomatizirano validiranje odzivnih časov
odpiranja vsake strani za vsakega virtualnega
uporabnika posebej
Opravljanje validacije funkcionalnega testa pod  Generiranje obsežnih obremenitvenih testov, ki
obremenitvijo
omogočajo poganjanje tisočih uporabnikov na
enkrat
Spremljanje uspešnosti strežniških performans  Intuitivni spletni vmesniki, ki omogočajo
v povezavi z odzivnimi časi uporabe transakcij s upravljanje dostopov in multi-uporabniških
sodelovanj
strani končnih uporabnikov

Tabela 11: Ocenjevanje Oracle avtomatiziranih orodij za testiranje

5.2 IBM

International Business Machines Corporation (krajše IBM) je podjetje, ki deluje že od
leta 1888, uradno pa je bilo združeno 15. junija 1911. Med ustanovitelji podjetja, ki
se je združilo v IBM je bil tudi Herman Hollerith, izumitelj luknjane kartice. IBM je
prvo podjetje, ki je na trg izdalo osebni računalnik. Prvi računalnik je stal približno
današnjih 1000€.
Podjetje izdeluje in prodaja računalniško strojno in programsko opremo ter ponuja
informacijske storitve. Kot podjetje s storitvami informacijske tehnologije je največje
na svetu, skupno zaposluje preko 330.000 delavcev in je eno redkih, ki kontinuirano
deluje od 19. stoletja dalje. Deluje v več kot 170 državah sveta.
IBM Rational Quality Tester, IBM Rational Performance Tester in IBM Rational
Functional Tester omogočajo načrtovanje in zasnovo prožne arhitekture, razvijajo
visoko kakovostno kodo in potrjujejo zanesljivost, funkcionalnosti, zmogljivosti in
razširljivost aplikacij pred razporeditvijo. Na spodnji sliki so prikazane omenjene
informacijske rešitve, ki so le del množice rešitev, ki jih IBM ponuja na področju
upravljanja kvalitete programske rešitve.

Slika 34: IBM avtomatizirana orodja za testiranje
V tabeli so prikazane zmogljivosti in prednosti avtomatiziranih orodij. Slabost teh
rešitev je prav tako v visoki ceni. Licenca za orodje Rational Quality Tester stanejo
6.407,19 €, za Rational Functional Tester 5.656,64 € in za Rational Performance
Tester 3.075,45 €.
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PREDNOSTI

RATIONAL QUALITY TESTER (Upravljanje testov)
Uporabniško prilagajanje
vsebine in postavitve
testirnih primerov
Dinamični testirni načrt
Sledljivost opravilnih
postavk
Distribuirano dostopanje do
avtomatiziranega orodja
Ponavljajoče posodabljanje
statusa tima

Priročno načrtovanje
zahtevnih ročnih in
integriranih testirnih
primerov
Priročno vnašanje podatkov
in možnost potrjevanja
pravilnosti izvedbe

Ponovna uporabljivost
testirnih primerov za ročno
in avtomatizirano izvajanje

Optimalen delež pokritosti

Upravljanje laboratorija za
testiranje programske
opreme
Varno testiranje
razpoložljivih integracijskih
sistemov
Sledljivost postopkom
testiranja

 Vsak uporabnik lahko prilagodi izgled in vsebino na svojo armaturno
ploščo ter si nenehno posodablja in ogleduje najnovejše informacije, ki
se nanašajo na njegovo delo.
 Načrt je dinamičen, živi dokument, ki se razvija s projektom in ki
jasno opisuje cilje projekta ter vstopne in izstopne kriterije, hkrati pa tudi
prioritetne postavke za sledenje in potrjevanje izvedbe dela.
 Možnost ustvarjanja prioritetnih delovnih postavk za vse člane ekipe.
Ta sposobnost omogoča skupinam, da spremljajo delo in naredijo vse
za popolno zagotavljanje kakovosti projekta.
 Distribuirano dostopanje do orodja za skupine vseh velikosti temelji
na Java ™ in Web 2.0 tehnologiji, ni bolj zapleteno kot samo odpiranje
brskalnika. Enostavna namestitev ali lastniško omejena Microsoft ®
ActiveX tehnologija je obvezna.
 Na izbiro sta dva vpogleda v uporabnikov delovni načrt : delovni
seznam, ki testerju kaže kaj dela in kaj mu je bilo dodeljeno in ekipni
dogodkovni dnevnik, ki se samodejno posodablja ob izvajanju
posameznih dejavnosti. Skupni pregled pomaga k zagotavljanju
enotnosti ekipe in sledenju skupnemu cilju.
 Testerjem je na izbiro enostavno orodje za urejanje testov, kjer se
lahko poleg teksta zajamejo tudi vgrajene slike. Z uporabo tega
urejevalnika se lahko beležijo tudi preskusni koraki, ki jih je potrebno
izvršiti, da bi preverili dano funkcijo in njihovo uporabo.
 Možnost vgraditve preskusnih podatkov kot vhodov v dani preskusni
korak. Med izvedbo testa se lahko določen tekst shrani in se kasneje
ponovno uporabi. S tem se izključijo možnosti za pojavljanje napak ,
zaradi prepisovanja. Za validiranje podatka se lahko shranjen tekst
ponovno uporabi tako da se primerja s pridobljenim tekstom kot
rezultatom testiranja.
 Ponovna uporaba preskusa z uporabo ključnih besed, ki omogočajo
skupini testerjem množično izvajanje določenih ukrepov med samimi
preskusi. To so lahko ročni ali avtomatski koraki preverjanja skript, ki se
izvajajo na primer z orodjem IBM Rational functional Tester. Pogosto
gre za zelo enostaven način preverjanja množice izvedenih testov, kjer
ni nujno, da so vsi avtomatizirani.
 Test pokritosti vključuje tehnologijo, ki je namenjena samodejnemu
prepoznavanju ter izbiranju minimalnega števila preskusov zahtevanih
za dano raven okolja pokritost. To omogoča testerjem, da optimizirajo
konfiguracijo pokritosti znotraj svojega časa in ali sredstev.
 Pomaga odpraviti upravne obremenitve in zagotoviti optimalno
izkoriščenost virov znotraj preskusnih laboratorijev.
 Omogočanje uporabe nove napredne varnostne tehnologije, ki poleg
funkcionalnih testov omogoča testiranje varnosti in učinkovitosti.

 Orodje je zasnovano tako, da omogoča popolno sledljivost izvajanja
življenjskega cikla razvoja programske opreme in sledljivost zahtevam
in preskusom, tako da sproti odkrivajo in odpravljajo pomanjkljivosti.
Testirni primeri so lahko povezani z zahtevami, ki omogoča upravitelje
projekta, z namenom spremljanja pokritosti zahtev.
RATIONAL FUNCTIONAL TESTER (Funkcionalno testiranje)
Zagotovljeno predvajanje
regresijskih testov v primeru
spreminjanja programske
opreme
Validiranje dinamičnih
podatkov s čarovnikom za
potrjevanje dinamičnih

 Pogoste spremembe programske opreme, lahko ovirajo izvedbo
testirnih skript. Orodje upošteva te spremembe in s tem preprečuje
povečanje vzdrževalnih del. Program zna ujeti algoritme lociranih
predmetov v izvršbi testa, tudi če so se le ti spremenili od časa
kreiranja testirnih primerov.
 Potrjevanje dinamičnih podatkov, kot so časovni žigi ali ukazne
potrditvene številke lahko podaljšajo čas izvedbe naloge, ki vključuje
kompleksne zahteve kodiranja. Orodje vključuje čarovnika za dinamično
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potrjevanje podatkov, kar uporabnikom omogoča enostavno potrjevanje
dinamičnih podatkov na podlagi predlaganih vzorcev, ne da bi morali
napisati zapleteno kodo.
 Podatkovno usmerjeni testi so funkcionalni testi, ki opravljajo isto
vrsto dejavnosti, vendar z različnimi podatki. IBM Rational functional
Tester lahko samodejno odkriva podatke, vnesene med snemanjem
testa, pripravo testirnih podatkov in izvajanjem testa. Z uporabo
razpredelnic s podobnimi podatki in z urejevalnikom se lahko ustvarijo
prilagojeni podatki, ki se uporabljajo v sami izvedbi testa. Na ta način se
doseže ponovna uporabljivost testirnih skript brez zahtevnega in
zamudnega kodiranja in priprave podatkov.
 Možno je opredeljevanje in avtomatiziranje ključnih besed, ki se
lahko ponovno uporabijo v obeh funkcionalnih in ročnih testih. Ta
skripta spodbuja ponovno uporabo in omogoča enostavno in priročno
selekcioniranje testirnih primerov ter vpliva na moč avtomatiziranja
testiranja.
 Orodje daje možnost izbire skriptnega jezika med bodisi Java ali
Visual Basic. NET. Obe možnosti se lahko uporablja pri vseh podprtih
uporabniških vmesnikov tehnologij. Testerji se lahko hitro naučijo delati
z osnovnimi pojmi in pridobivati znanja programiranja.

Omogočanje definiranja
podpore za uporabniške
kontrole
Nadziranje verzij testirnih
skript

 Značilno je, da v fazi razvoja nastaja več verzij aplikacij, za katere
mora tester za vsako verzijo posebej ohranjati testirne primere. Brez
pomoči avtomatskega verziranja, se to lahko zelo oteži. Orodje je
namenjeno nadzoru avtomatiziranih verzij, ki ne le da zagotavlja
mehanizem za ohranitev več sklopov testov, ampak tudi omogoča
vzporedni razvoj in podpira geografsko razpršene testirne skupine.
Urejevalnik in orodje za
 Urejanje testirnih skript je pomembno, vendar je lahko težko brez
odkrivanje računalniških
dobrega urejevalnika in orodja za odkrivanje računalniških napak.
napak kot napredno
Orodje prinaša zanesljivo proizvodnjo in možnosti za reševanje
testiranje
problemov. Ponujene so številne možnosti za poenostavitev, izboljšanje
in pospešitev urejanja testov.
RATIONAL PERFORMANCE TESTER (Obremenitveno testiranje)
Testiranje brez scenarijev

Za oblikovanje, razumevanje, urejanje ali izvajanje peformaničnih testov
ni potrebnega posebnega programskega znanja. Testi so prikazani kot
hierarhični seznam spletnih strani, ki so bile obiskane med izvedbo.
Med zapletenim maskiranjem privzetih vrednosti, imajo napredni testi
dostop do vseh poslovnih informacij kot so osnovni elementi strani in
odzivi strežnika.
Iskanje in odkrivanje
 Orodje presega problem identifikacije in diagnoze. Uporaba analize
vzrokov za peformančne
izvornega vzroka funkcij, lahko opredeli tudi izvorno kodo in fizične liste
probleme
uporab, ki povzročajo ozko grlo. Z diagrami zaporedja se lahko sledi
vsem aktivnostim, ki so se zgodili tik pred ozkim grlom in odkriva
temeljne vzroke za nastali problem.
Integrirano spremljanje virov  Tester mora biti pozoren pri odkrivanju učinkovitosti in zanesljivosti
ter težav, ki jih je mogoče izslediti z programskim vprašalnikom.
Omenjeno orodje lahko zbira in izpisuje številne vire statističnih
podatkov iz katere koli vrste sistema, ki se preskuša, s čimer se
izpostavljajo strojno povezani zaostanki, ki so odgovorni za slabo
delovanje.
Realno časovno poročanje
 Orodje ustvarja proizvodna poročila v realnem času, ki omogočajo
za takojšnje odkrivanje
uspešno odkrivanje težav kadarkoli v času preskusa. Ta poročila
vzrokov performančnih
zagotavljajo več filtriranja in večje konfiguracijske možnosti pred, med in
problemov
po poteku preskusa. Uporabniki lahko tudi pregledujejo gibanje
performans iz izgradnje v drugo (buildi). Dodatna poročila so na voljo ob
zaključku preskusa, s katerimi se lahko opravljajo temeljitejše analize
kot so odzivni čas in porazdelitve.
Izvedba velike množice
 Orodje je lahko konfigurirano tako, da ustvari množico uporabnikov iz
uporabniških testov z
oddaljenih strojev z enostavno izvedbo agentov. Ta izvedba agentov je
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optimizirana za nizke pomnilnike in procesorje uporabe. Kot rezultat
ekip z omejenim virov strojne opreme se lahko ustvari zelo velik obseg
obremenitve uporabnikov za testirne primere.
 Odzivi strežnikov se lahko razlikujejo glede na to, katere podatke
uporabnik vpiše. Pogosto ti odzivi vplivajo na prihodnje informacije, ki
potekajo med stranko in strežnikom. Orodje zagotavlja, da testi
"virtualnih uporabnikov« natančno posnemajo obremenitev sistema v
realnem uporabniškem svetu.
 Zagotovljeno je avtomatsko "združevanje podatkov", ki razlikuje
testirni niz podatkov od zunanjega vira podatkov.
 Performance Tester zagotavlja sinhronizacijo točk za oblikovanje
realnih scenarijev in omogoča razporejanje teh točk za izboljšan nadzor
dela in simulira pogoje za doseganje stresnih točk na spletnem
strežniku. To omogoča ustvariti delovno obremenitev na strežniku, ki
predstavlja realno obremenitev z množično uporabo programa v
produkciji.
 Uporabniki si lahko ogledajo spletne strani, do katerih se je dostopalo
med preskusom snemanja. To okno pokaže, kaj uporabnik vidi, ko
obišče izbrano stran, kar testerjem lahko pomaga pri sprejemanju čim
bolj ozaveščenih odločitev o tem, kako spremeniti in izdelati teste pred
izvedbo.
 Performance Tester uporabnikom omogoča testiranje aplikacij, ki so
zavarovane z Entrust TruePass tehnologijo.

Tabela 12: Ocenjevanje IBM avtomatiziranih orodij za testiranje

5.3 AUTOMATEDQA

TestComplete je avtomatizirano orodje za testiranje, ki omogoča ustvarjanje,
upravljanje in delovanje testov v Windows, Web ali Rich Client okolju. Gre za
preprosto orodje, ki je primerno za vsakogar, ki poganja avtomatizirane teste. Ti testi
se izvajajo hitreje s povečano pokritostjo testov in z nižjimi stroški.
Največja prednost TestComplete je v nakupni ceni. Tudi stroški vzdrževanja so
znatno nižji od drugih orodij. Možno je tudi brezplačno tri mesečno preskušanje
omenjene rešitve, kar je podjetje Genis tudi izkoristilo. Na podlagi preverjanih
funkcionalnosti omenjenega orodja se je odločilo za nakup licence TestComplete.
Kljub nizki ceni omogoča orodje visoko zmogljive funkcije za opravljanje vseh vrst
testiranj:
o Funkcionalno testiranje
o Osnovno testiranje
o Regresijsko testiranje
o Strukturno testiranje
o Podatkovno usmerjeno testiranje
o Ključno testiranje
o Obremenitveno testiranje
o Integracijsko testiranje
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Slika 35: TestComplete - avtomatizirano orodje za testiranje
Prednosti orodja so v zanesljivosti in ponovljivosti testirnih scenarijev, ki se
enostavno izvajajo s snemanjem in predvajanjem. Možne so priprave kompleksnih
testirnih skriptov kodiranih v VBSScript, Jscript, C++, C# ali DelphiScript z
vključevanjem zahtevnih logik za uporabo validiranja. Orodje določa različne
kontrolne točke, ki pomagajo avtomatsko preverjanje zahtevanih funkcionalnosti.
TestComplete ustvarja natančen dnevnik vseh dejavnosti, opravljenih med
avtomatiziranim testiranjem, ki testerjem omogoča tudi dodajanje uporabniških
vsebin. Sortiranje, filtriranje, razvrščanje in druge funkcije so v pomoč pri opravljanju
globokih analiz testirnih rezultatov. Dnevniki se lahko izvažajo v HTML, XML, MHT
in arhivirajo ali pošiljajo po e-pošti in podobno.
Orodje omogoča raziskovanje globoko v aplikacijo, kar omogoča testom dostop do
večine notranjih elementov za uporabo v skladu s preskusi, tako da se doseže
temeljitost testov, ne glede na spreminjanje vrednosti elementov.
Omogočeno je distribuiranje avtomatiziranih testov med različnimi delovnimi mesti
za simuliranje dejanskih pogojev hkrati ali internetno testiranje spletnih strani in več
slojnih aplikacij. Testi se enostavno upravljajo s seznama delovnih mest, kjer se
izvaja avtomatsko testiranje. Rezultate testov iz vseh delovnih mest se zbirajo v en
dnevnik z namenom, da se jih lažje analizira.
ZMOGLJIVOSTI

PREDNOSTI

GUI TESTIRANJE (Funkcionalno testiranje)
Snemanje funkcionalnih
testov in vizualizacija

Zapisovanje testiranja dejavnosti se lahko izvaja nad uporabo testa v
obliki ključnih besed testov, v obliki testirnih skript ali na nizki ravni
postopkov. Ključne besede so lahko zelo preprosto pripravijo in
vzdržujejo.
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Ustvarjanje objektov na
osnovi ali z nizko stopnjo
funkcionalnih testov

Ključne besede testov in avtomatizirane testirne skripte so temeljni
predmeti, ki vsebujejo ukaze za simuliranje uporabniških postopkov,
namesto izvajanja testiranja z uporabo zaslona koordinat. Ta pristop
omogoča bolj stabilno testiranje, odporno proti spremembam v uporabi
in izvajanju določenih pogojev. Nizka raven testiranja se izvaja
simuliranjem pridobljenim s pritiskanjem na miško ali tipkovnico in
podobno.
Enostavna uporaba
Orodje določa posebne metode in lastnosti, ki omogočajo enostavno
posebnih metod in lastnosti simuliranje uporabniških postopkov v povezavi s kontrolami.
za simulacijo ukrepov
uporabnikov
Ustvarjanje kontrolnih »on- Funkcionalni test mora biti zmožen samodejnega merjenja rezultatov na
the-fly«
podlagi že potrjenih standardnih izhodov znotraj celotnega trajanja
projekta. Orodje omogoča vzdrževanje seznama slik, besedil, binarnih in
XML datotek, zbirke lastnosti elementov, tabele podatkov, ki se
uporabljajo v funkcionalnem testu za namene primerjave. S posebnimi
čarovniki, se lahko ustvari enostavno preverjanje testov med izvajanjem
samega postopka. V primeru kompleksne primerjave je potrebno
oblikovanje teh kontrol v sami skripti izvajanja.
Klicanje metod in lastnosti Orodje ima dostop do notranjih predmetov, metod in lastnosti za NET,
ob uporabi notranjih
WPF, MFC, ATL, VCL in aplikacije Java. S temi metodami in lastnostmi
predmetov
se preverja stanje v zvezi z uporabo in simuliranjem postopkov, ki jih
uporabnik ne more drugače simulirati.
Uporabljanje izpolnjenih
Orodje razkriva »kaj« se uporablja na območjih, ki imajo velik pomen za
knjižničnih skript za
izvajanje funkcionalnih testov.
opravljanje naprednih
nalog
Izvajanje funkcionalnih
Možnost delnega ali povsem ločenega izvajanja testa od aplikacije in
testov iz samostojne
vodenje testov uporabe z lastno kodo za izvajanje skript. Vsak postopek
aplikacije
je možno nadzorovati z uporabo priljubljenih razvojnih jezikov.
LOAD TESTIRANJE (obremenitveno testiranje)
Load Testiranje
Testiranje izjemnih situacij

Skalabilnost testiranja

Enostavno izvajanje
snemanja
Virtualizacija uporabnikov

Distribuirano testiranje
obremenitve
Vizualno ali skriptno
upravljanje obremenitvenih

Vključuje simuliranje različnih delovnih pogojev z uporabo dela pod
mejo. Lahko se izvaja v različnih stopnjah obremenitve z namenom
ugotavljanja reakcije aplikacije.
Pomaga pri prepoznavanju pomanjkljivosti v uspešnosti spletnih aplikacij
z določitvijo največje obremenitve, ki prinaša aplikacijo v nestabilno
stanje in s s tem preveri, ali se okolje uspešno okreva ali ne. Pomeni
testiranje zunaj meja pričakovanih pogojev proizvodnje z obremenitvami
stroškov ali z zmanjšanje sredstev.
Zagotavlja, da aplikacija obravnava povečano delovno obremenitev z
dodatnimi sredstvi, z nadgradnjo strojne opreme strežnika ali z
izboljšanjem kode za distribucijsko obdelavo. Tak test se izvaja kot
zaporedje testov z različnimi obremenitvami strežnika, strojne ali
programske opreme, držeč drugo testno okolje nespremenjeno.
Snemalnik se izvaja enostavno s postavitvijo in klikom na gumb. Orodje
zajame vse zahtevke poslane iz odjemalskega računalnika, zapiske
spletnega strežnika, odgovore in uporabo. Pri tem meri dejanske odzive
med obremenitvenimi testi.
TestComplete lahko izvaja beleženje obremenitvenih testov z uporabo
virtualnih uporabnikov, ki posnemajo realno dejavnost in lahko delujejo
tako v serijah kot hkrati. Vsak uporabnik ali virtualna skupina
uporabnikov ima več nastavljivih lastnosti, kot so hitrost povezave, vrsta
brskalnika, testiranje izvajalnih nalog s takojšnjim pričetkom in tako
naprej. Različni obremenitveni paketi testiranja podpirajo različno število
navideznih uporabnikov: 5, 50, 250 ali neomejeno.
Za simuliranje dejanskih pogojev in povečanja obremenitev na testiranih
spletnih strežnikih, se lahko distribuirajo virtualni uporabniki in skupine
uporabnikov na več različnih računalnikih v testirnem omrežju. S tem se
lahko zagotovijo težke obremenitve.
Orodje omogoča ustvarjanje, konfiguriranje in upravljanje množice testov
vizualno kot tudi iz skript. Vizualni pristop je lažji in priročnejši za
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testov

neizkušene testerje, skripta pa omogoča avtomatiziranje za povečanje
obremenitvenih testov s programsko logiko, obvladovanje različnih
obremenitvenih testirnih dogodkov, sprememb obremenitev testirnega
obnašanja »on-the-fly« in opravljanje drugih dodatnih obremenitvenih
testov.
Dinamične obremenitve
Orodje omogoča dinamično spremljanje virtualnih uporabniških zahtev s
testirnih podatkov
tem, da simulira različne realne uporabnike med obremenitvenim
testom. Vrednosti in lastnosti virtualnih uporabnikov so lahko zajete v
bazi podatkov iz Excelovih preglednic, tekstovnih datotek in drugih virov,
z namenom preverjanja, da se strežnik ustrezno odziva med
obremenitvenim testiranjem.
Nastavljiva možnost
Ponujene so vrste možnosti za prilagajanje predvajanja obremenitvenih
izvajanja
testov. Možno je pregledovanje stanja, zahtev, časovnih izpadov ter
prisotnost podatkov in veliko več.
Celoviti dnevniki
Dnevniki vključujejo povzetek podrobnosti vseh dejavnosti, ki jih izvajajo
obremenitvenih testov
virtualni uporabniki v obliki tabel in grafov. Možno je pregledovanje
lastnosti testirnih obremenitev, kot je število navideznih uporabnikov,
število vzpostavljenih povezav s strežnikom, število prijav posla, prošnje
in odzivni časi, povprečne uspešnosti in še več. S temi rezultati se lahko
oceni učinkovitost spletnih strežnikov in aplikacij ter opredeli možna
ozka grla.
Rezultati obremenitvenih testov se lahko tiskajo, izvozijo in objavljajo.
REGRESIJSKO TESTIRANJE
Avtomatiziranje regresijskih Orodje omogoča regresijsko testiranje s ponovnim izvajanjem
testov
funkcionalnih testov z namizja in spletnih aplikacij kot tudi
obremenitvene teste , v primeru ko razvijalci dodajajo nove
funkcionalnosti in nove vrednost predmetov. Regresijski testi so lahko
sestavljeni iz katere koli uspešne ključne besede, skripte ali nizko
stopenjskega funkcionalnega testa ali testa obremenitve, ki so že
preverjali uporabo funkcionalnosti in vedenje pred uvedbo spremembe.
Preverjanje vlog s
V primeru preverjanja funkcionalnosti aplikacije in obnašanja, mora
kontrolami
regresijski test vključevati kontrolne točke, ki primerjajo uporabniške
karakteristike in izhodišča po realizaciji. Orodje omogoča enostavno
zajemanje, shranjevanje in posodabljanje izhodišč in vstavitev ustreznih
primerjalnih navodil z nekaj klikov.
Urejanje regresijskih testov TestComplete omogoča preprosto vzdrževanje seznamov predhodnih
testirnih primerov vključenih v regresijske teste, enostavno izbiranje
testov ali testov za vodenje zbirk in izvrševanje nalog.
Analiziranje regresijskih
Z dnevniki je enostavno ugotoviti ali je bil regresijski test uspešno
testov
izveden ali ne, kaj je šlo narobe, če je bil problem in kako se je zgodilo.
To razvijalcem pomaga pri hitrem odkrivanju spremenjene kode, ki je
povzročila težave.
Urnik izvajanja
Testi se lahko izvajajo nenadzorovano kadarkoli (24h na dan, 7 dni v
tednu).
Izvajanje regresijskih
Regresijsko testiranje se lahko izvaja avtomatsko ob postavitvi »builda«
testov z avtomatiziranje
(izgradnje nove verzije aplikacije), z namenom zagotavljanja hitrega
»buildov«
odkrivanja napak, ki izhajajo iz nedavnih sprememb kode.
Distribuirano regresijsko
Možna je razdelitev regresijskih testov med več različno-konfiguriranih
testiranje
avtomatskih testov in vzporedno poganjanje za skrajšanje časovnih
testirnih ciklov.

Tabela 13: Ocenjevanje AutomatedQA avtomatiziranih orodij za testiranje
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6 PREDLOG IZBOLJŠAV MODELA
Na podlagi izvedene analize in raziskav smo pripravili predlog novega
organizacijsko informacijskega modela testiranja informacijskih sistemov oziroma
predloge za izboljšanje procesa testiranja z uvedbo standardizacije in
avtomatiziranja, ki so podrobneje opisani v podpoglavjih tega poglavja.

6.1 Predlog standardizacije postopka testiranja informacijskih
sistemov

Standardizacija postopka zajema vse proučevane segmente raziskovalnega
sistema. Predlogi sprememb se nanašajo na organizacijsko, informacijsko in
procesno strukturo znotraj proučevanega postopka testiranja informacijskih rešitev,
ali še bolj široko gledano, znotraj postopka zagotavljanja kakovosti razvojnih rešitev.
6.1.1 Predlog sprememb organizacijske strukture
Predlagamo spremembo organizacije dela zaposlenih znotraj sodelujočih
organizacijskih enot, kar posredno ne vpliva na spremembo strukture organizacije
delovnih enot.
Predlog je, da se zaposleni v organizacijski enoti »Informacijski razvojni inženiring«
intenzivneje vključijo v proces testiranja, in sicer v postopek testiranja modulov in v
sistemsko testiranje.
V organizacijski enoti »Informacijski projekti« bi usposobili in izobrazili dva ali več
zaposlenih za uporabo avtomatiziranega orodja za testiranje, ki bi skrbeli za
avtomatizirane teste. Za izboljšanje učinkovitosti funkcionalnega testa bi predlagali
občasno vključevanje zaposlenih izven projekta, da bi testirali program, ki ga
vsebinsko ne poznajo. S tem bi se ugotovile pomanjkljivosti v nepredvideni uporabi
sistema. Poleg tega bi z avtomatiziranimi orodji pričeli dodatno izvajali regresijsko
testiranje s katerimi bi preverili, če so ostale osnovne funkcionalnosti
nespremenjene kljub dogradnji obstoječega programa.
Predlog bi bil tudi povečanje vključenosti naročnika v sam razvoj programske
opreme in še bolj intenzivno sodelovanje v fazi testiranja. Osredotočili bi se tudi na
končne uporabnike, ki bi jih spodbujali k pred produkcijskim testom, k posredovanju
vprašanj v primeru nejasnosti in k predlaganju izboljšav obstoječega sistema, ki bi
jim olajšalo in izboljšalo delo. Enkrat ali večkrat letno bi lahko končni uporabniki
izpolnjevali ankete o učinkovitosti programske opreme, s katero bi izvajalec dobil
sliko o kvaliteti dela in na podlagi katere bi lahko poiskal možnosti in priložnosti po
izboljšanju sistema.
Bistvena naloga bi bila osveščanje vseh vključenih v projekt o pomembnosti
kvalitete programske opreme in o vestnem načrtovanju in opravljanju postopka
testiranja na vseh nivojih razvoja programske opreme.
6.1.2 Predlog sprememb informacijske in dokumentacijske strukture
Na sliki 36 so z rdečo barvo prikazani dokumenti in aktivnosti, kjer so predlagane
spremembe za izboljšanje obstoječe strukture.
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Slika 36: Predlog spremembe informacijske in dokumentacijske strukture
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Predlagamo, da se v aplikaciji »eProj«, pripravijo osnutki testirnih primerov po različnih kategorijah, ki bi se z določeno akcijo kreirali in
kasneje v fazi načrtovanja prilagodili testirani programski opremi. Pri ročnem izvajanju testiranja, bi se obrazci nato ažurirali direktno iz
aplikacije. S tem bi se izognili zamudnemu vsakokratnemu ročnemu pripravljanju in izpolnjevanju obrazcev, različnim načinom
dokumentiranja in shranjevanja. Testirne primere in rezultate testiranja z avtomatiziranimi orodji, bi prav tako shranjevali na nekem
enotnem mestu po vnaprej dogovorjenih kriterijih.
Znotraj aktivnosti faze »Analiza« predlagamo načrtovanje in pripravo »Prevzemnih testirnih primerov« na podlagi opredeljenih zahtev
s strani naročnika. Dokument bi se seveda dograjeval in izpopolnjeval z načrtovanjem in pripravo funkcionalnih testov. Poleg tega
dodatnega dokumenta predlagamo dopolnitev dokumenta »Planiranje aktivnosti« z dodatnim poudarkom na načrtovanju in izvajanju
testov. V tabeli 14 je primer načrtovanega prevzemnega testirnega primera, ki bi se v fazi testiranja s strani naročnika ročno
izpolnjeval.
Prevzemni test
POSLOVNI PROCES:
REGISTER: POTN
POSTOPEK / AKCIJA: PREVZEMNO TESTIRANJE
OPIS: https://isunz.sigov.si/potn/pl/index.faces
UPORABLJENI PODATKI
PODATKOVNI OBJEKT
VREDNOST/ŠIFRA

Evidentiranje vlog in sprememb stanj
potnih listin in ukrepov

PRIPRAVIL:
STATUS:
ŠT.IZVAJANJA.:
DATUM IZVAJANJA:

OPIS

KOMENTARJI IN ZAPISI

POSTOPEK
Št.
ZAHTEVE

OK a /
NAP x

OPOMBA /
OPIS NAPAKE

1. Sprejem vloge za izdajo PL
2. Izdelovanje potne listine (integracija CETIS)
3. Vročanje potne listine
4. Evidentiranje dogodkov
5. Evidentiranje ukrepov
6. Iskanje

Tabela 14: Prevzemni testirni primer
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Predlagamo, da se v fazi »Načrtovanja« načrtujejo in predlagajo »Sistemski testirni
primeri«, ki bi jih izvajali razvijalci v sodelovanju z analitiki. Dokument bi nastajal
skupaj z dokumentom dizajna aplikacije. Govorimo o načrtovanju testiranja
celotnega obnašanja programskega sistema z vidika hitrosti, zanesljivost,
zmogljivosti, natančnosti, kompatibilnosti, varnosti in ostalih pomembnih dejavnikov
delovanja informacijske rešitve. Cilj je ugotoviti, ali sistem izpolnjuje funkcionalne in
globalne zahteve.
Za proučevano podjetje je predvsem priporočljivo izvajanje »Testirnega primera
obremenitve sistema« z avtomatskim preverjanjem obnašanja sistema v primeru
postopnega povečanja števila uporabnikov in povečanja izvajanja transakcij do
stopnje neuporabnosti. Zanimivi bi bili tudi rezultati »Testirnega primera odzivnosti«
z namenom ugotavljanja odzivnosti časa in časa za izvedbo posameznih funkcij.
Ker proučevano podjetje deluje z občutljivimi podatki je potrebno zagotavljanje
visokega nivoja varnosti sistema. To testiranje bi bilo primerno v času izgradnje
sistema, kasneje več ne. Torej je med sistemskimi testirnimi primeri priporočljiv tudi
»Testirni primer varnosti sistema«. Omenjene testirne primere bi načrtovali razvijalci
in jih izvajali s pomočjo avtomatiziranih orodij.
S strani analitikov oziroma testerjev bi bilo priporočljivo pripravljanje »Testirnih
primerov uporabnosti«, »Testiranje kakovosti« in po možnosti »Testiranje človeških
faktorjev«. Pri pripravi teh testov bi bilo potrebno sodelovanje naročnikov, ki bi
podali zahteve uporabnosti in kakovosti načrtovanega sistema. Testirni primeri bi bili
sestavljeni v obliki anket, ki bi jih lahko ročno izpolnjevali tako testerji, kot naročniki
in končni uporabniki. S tem bi se bistveno povečala kakovost programske opreme in
zadovoljstvo končnih uporabnikov.
Poleg sistemskih testov predlagamo načrtovanje in obvezno izvajanje
»Integracijskih sistemov«. Integracijo programske opreme, izdelano znotraj
proučevanega podjetja, bi lahko testerji samostojno izvajali ročno ali z
avtomatiziranimi orodji. V primeru integracije nove programske opreme z
programsko opremo zunanjega proizvajalca bi bilo potrebno obvezno zagotavljanje
medsebojnega povezovanja in skupnega testiranja na testirnem okolju ter
obveznega ročnega izpolnjevanja poročila o testiranju. Pomembno je že v fazi
načrtovanja pripraviti »Integracijske testirne primere«. Dejansko bi lahko uporabili
trenutni izdelek »Scenarij testiranja«, kjer bi vključevali povezovanje različnih
sistemov. Znani morajo biti pričakovani rezultati na določeno aktivnost, ki se
preverja.
Predlagamo, da se v fazi »Specificiranja« načrtujejo in predlagajo »Funkcionalni
testirni primeri«, ki bi se izvajali tako avtomatsko kot ročno. Avtomatsko bi se
izvajalo samo nekaj osnovnih generalnih testirnih scenarijev, s katerimi bi pretestirali
delovanje glavnih funkcionalnosti programske opreme. Z ročnim testiranjem bi se
nato izvajalo poglobljeno testiranje različnih variant s preverjanjem vseh pogojev in
pravil. Pozitivnim scenarijem testiranja bi sledilo negativno testiranje. Pogoj za
učinkovito izvajanje funkcionalnega testiranja so vnaprej množično pripravljeni
kvalitetni podatki, ki bi pokrivali različne kategorije oziroma pogoje za izvajanje
različnih variant testov. V tabeli 15 je prikazan primer načrtovanega funkcionalnega
testa.
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Funkcionalni test
POSLOVNI PROCES:
REGISTER: POTN
POSTOPEK / AKCIJA: FUNKCIONALNO TESTIRANJE
OPIS: https://isunz.sigov.si/potn/pl/index.faces
UPORABLJENI PODATKI
PODATKOVNI OBJEKT
VREDNOST/ŠIFRA

Magistrsko delo

IZDAJA POTNE LISTINE

PRIPRAVIL:
ŠT.IZVAJANJA.:
DATUM IZVAJANJA:

OPIS

KOMENTARJI IN ZAPISI

VSEBINA TESTA
Št.
Regi Funkcionalnost
Vsebina testiranja
ster
PL
SPREJEM VLOGE ZA IZDAJO PL
1.

PL

Iskanje in izbira
osebe

2.
3.
4.

PL
PL
PL

5.
6.
7.
8.
9.

PL
PL
PL
PL
PL

Tip vloge
Podtip PL
Jezikovna
varianta
Način vročanja
Taksa
Datum izdaje
Datum veljave
Zakoniti zastopnik

10.

PL

Zajem slike

11.

PL

Zajem podpisa

12.

PL

Zajem pr.odtisa

Transakcija

OK a /
NAP x

OPOMBE

PL10

Iskanje po EMŠO
Iskanje po priimku in imenu
Vpis EMŠO in osvežitev podatkov
Vnos podatkov o vlogi tipa = 1 in 3
Vnos vlog z različnimi podtipi PL = P, D, S, A
Preverjanje pravilnosti nastavitve jezikovne variante = slo, ita, mađ

PL10 PL36
PL37 PL38
PL10
PL10
PL10
PL10

Preverjanje pogojev za izbiro načina vročanja = PO, UE
Preverjanje povezovanja takse z ind. plačano
Kontroliranje pravilnosti pred nastavljanja in preverjanja
Kontroliranje pravilnosti pred nastavljanja in preverjanja
Brez ZZ, Roditelj, Posvojitelj, Pravna oseba, Fizična oseba, Druga
oseba
Skeniranje s SIZIDom, SDM, vnos iz eFoto, brez slike, ponovno
zajemanje, brisanje
Podpisna tablica, skeniranje s sizidom, brez podpisa, podpis ni
mogoč, ponovno zajemanje, brisanje
Prstni odtis ni mogoč (stalna, začasna bolezen), en prstni odtis, dva
prstna odtisa, ponovno zajemanje, brisanje

PL10
PL10
PL10
PL10
PL10
PL10 / EF20 / SDM /
SIZID
PL10 / SDM / CT01
PL10 / EF20 / SDM /
CT01

Tabela 15: Funkcionalni testirni primer
Predlog bi bil tudi, da se v omenjeni fazi specificiranja še vedno pripravljajo »Osnovni testirni primeri«, ki nastajajo istočasno kot grobe
specifikacije in prototipne rešitve. Osnovni testirni primeri bi zajemali načrtovanje dokumenta »Modularni testirni primeri«, ki bi jih
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izpolnjevali razvijalci. Ti testi bi se izvajali z avtomatiziranimi orodji. Poleg testiranja modulov bi se v tem sklopu testirnih primerov
avtomatizirano pripravljali še »Osnovni testirni primeri« (tabela 16) in »Transakcijski testirni primeri«, ki bi zamenjali obstoječi obrazec
»Protokol testiranja«. Vprašanje je, ali je možno izvajanje avtomatsko transakcijsko testiranje na podlagi prototipov, kjer bi se
primerjale ekranske slike in podatki na ekranih.
Osnovni testirni primer
POSLOVNI PROCES:
REGISTER: POTN
POSTOPEK / AKCIJA: OSNOVNO TESTIRANJE
OPIS: https://isunz.sigov.si/potn/pl/index.faces
UPORABLJENI PODATKI
PODATKOVNI OBJEKT
VREDNOST/ŠIFRA
VSEBINA TESTA
Korak
Regi Sklop/ zavihek
ster
1.
2.
3.
4.

PL
PL
PL
PL
PL

SPREJEM VLOGE
V pripravi
V pripravi
V pripravi
V pripravi

5.

PL

V pripravi

6.
7.
8.
9.

PL
PL
PL
PL

V pripravi
V pripravi
V pripravi
V pripravi

IZDAJA POTNE LISTINE

PRIPRAVIL:
ŠT.IZVAJANJA.:
DATUM IZVAJANJA:

OPIS

KOMENTARJI IN ZAPISI

Postopek

Trans Rezultat
akcija testa
(+/-)
PL15

OPOMBE

Sprejem vloge  V pripravi <Izberi>
Preveri ali se odpre seznam vlog v pripravi
PL15
Izberi prvo vlogo u pregledu i klikni na gumb <Izberi>
PL15
Preveri ali se je odprla vloga s transakcijo PL10 ali PL12 ali PL10 /
PL16
PL12 /
PL16
Sprejem vloge  V pripravi <Umik vloge>
Izvaja se samo na EA in CVITST
Preveri ali se odpre seznam vlog v pripravi
PL15
Izberi prvo vlogo u pregledu i klikni na gumb <Umik vloge>
PL15
Potrdite brisanje vloge z akcijo »DA«
PL15
Prikaže se informacija, da je bila vloga uspešno umaknjena
PL15

Tabela 16: Osnovni testirni primer
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V fazi »Izgradnje« je pomembno načrtovanje in priprava seznama »Testirni
podatki« po točno določenih kriterijih, s katerimi bi lahko v celoti pokrili vse testirne
scenarije. Govorimo o načrtovanju večkratnega ponovljivega postopka generiranja
testirnih podatkov po vnaprej specificiranih pravilih. Predlagamo, da se poišče
rešitev za povrnitev testirnih podatkov v začetno stanje. Trenutno to področje
predstavlja za proučevano podjetje največji problem, saj se za pripravo podatkov
porabi ogromno časa in truda. Po izvedbi postopka pa postane pripravljen testirni
podatek skorajda neuporaben.
Predlagamo, da se v fazi »Testiranja« izpolnjujejo in dopolnjujejo načrtovani testirni
primeri v predhodnih fazah. Izpolnjevanje določenih testov se izvaja avtomatsko, pri
nekaterih pa še vedno ostaja ročno izpolnjevanje. Posebno je potrebno poudariti, da
je potrebno pri ročnem testiranju skrbno in načrtovano izvajati različne testirne
primere, tako da se v čim večji meri pretestirajo vse načrtovane funkcionalnosti.
Predlagamo, da se vsi izpolnjeni protokoli, ne glede na način izvajanja, hranijo na
enem mestu na enoten način po določenih kriterijih, ki bi uporabnikom olajšalo način
iskanja in večkratne uporabnosti. Priporočljivo bi bilo predvsem, da bi se to v čim
večji meri izvajalo avtomatsko z določenimi akcijami.
V fazi »Izgradnje« je pomembno izpolnjevanje načrtovanega Prevzemnega testa, ki
se v fazi specifikacije in izgradnje še dodatno izpolnjuje. Pozitivno izpolnjeno
poročilo s strani naročnika pomeni »zeleno luč« za izgradnjo novega »builda«.
Novost bi bila predvsem izvajanje sistemskega testa in priprava poročil, ki bi bili v
večji meri avtomatsko kreirani z določenimi orodji.
Aktivnost »Vzdrževanje« bi poleg »Prevzemnega testa«, ki bi bilo v tej fazi
dejansko poročilo »Testiranje po buildu«, ki se že sedaj avtomatsko kreira iz
aplikacije zahtev. Pozitivno izpolnjeno poročilo s strani naročnika prav tako pomeni
potrditev postavitve novega »builda« na produkcijo. Predlagamo, da se na novo
izpolnjujejo tudi »Regresijski testi«, ki so dejansko osnovni »Funkcionalni testi«, ki bi
morali kljub dopolnitvam in spremembam nemoteno delovati. Izvajali bi se
avtomatsko. Tudi v tej fazi predlagamo vsakokratno izvajanje sistemskega testa in
poročanje o testiranju.
Kot podporo boljšemu poslovanju in sodelovanju s ključnimi uporabniki, predlagamo
izboljšanje komuniciranja z uporabo obstoječe aplikacije »Komentarji«. Glavno
nalogo bi imel naročnik, ki bi spodbujal uporabnike k postavljanju vprašanj in
spoznavanju z zmogljivostjo programske opreme. Upoštevati bi morali vse predloge,
ki bi imele določene koristi pri sami uporabi. Z dodatnimi pol letnimi ali letnimi
anketami bi ugotavljali zadovoljstvo končnih uporabnikov in pridobivali oceno
kvalitete programske opreme.
6.1.3 Predlog sprememb grobega procesnega modela
Po izvedbi določenih raziskav in opravljeni analizi obstoječega stanja bi predlagali
postopni prehod na spiralno metodo izgradnje informacijskih sistemov. Osredotočili
bi se na prototipiranje informacijskih rešitev, modeliranje procesov in na spodbujanje
načela kakovosti programske opreme. Načrtovalci in razvijalci procesa bi bili vedno
bolj osredotočeni na diagnosticiranje značilnosti predhodnih projektov, s katerimi bi
skušali v čim večji meri ugotoviti vzroke nastalih problemov in zanje poiskati rešitve.
Rezultat teh študij bi bila izgradnja sistemskega programa po najboljših praksah.
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Načrtovanje programske opreme bi se izvajalo z osnovo v Objektno usmerjenem
modelu, kjer bi uporabljali enoten jezik za modeliranje (UML).
Razvoj bi vseboval štiri faze življenjskega cikla in sicer »Začetek«, »Izdelavo«,
»Gradnjo«, »Predajo«, ki bi se izvajale na podoben način kot pri slapovni metodi z
razliko v množičnem ponavljanju faz razvoja, kjer bi imela vsaka faza definiran cilj in
mejnik, s katerim bi se določen cilj zaključil.
S to spremembo bi si olajšali izvedbo dela in izboljšali kvaliteto izgradnje sistema.
6.1.4 Predlog sprememb ključnega procesa testiranja
To poglavje zajema predloge izboljšav na področju procesne strukture, ki smo jih
izvedli na podlagi posnetka stanja in analize, kjer so se pokazale določene
pomanjkljivosti in slabosti. Na osnovi opravljene analize bomo v tabeli 17 predstavili
predloge izboljšav po izbranih segmentih in prikazali pričakovane pridobitve z
implementacijo teh predlogov.
AKTIVNOST

PREDLOG SPREMEMB

1. FAZA

TESTIRANJE V RAZVOJNEM OKOLJU

IZGRADNJA IR

TESTIRANJE
MODULOV

Organizacijska:
Intenzivnejše vključevanje naročnika v fazo načrtovanja in kasneje v ostale
faze razvoja. Sodelovanje razvijalcev v fazi načrtovanja in svetovanje
analitikom pri izgradnji načrta.
Informacijska:
VHOD: Načrtovanje naj bi se izvajalo z orodji za modeliranje in simuliranje
programske opreme, s katerim bi dosegli enotno in jasno načrtovanje sistema.
IZHOD: Proučitev možnosti integracije načrtovanja in izgradnje.
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
- izboljšano razumevanje specifikacij,
- izboljšanje razumevanja vsebine zahtev,
- izboljšanje sodelovanja z analitiki,
- z integracijo faz bi se v povprečju čas izgradnje znatno zmanjšal.
Organizacijska:
Ne spremenjeno
Informacijska:
VHOD: Skripta za testiranje modulov (unit test) pripravljena z avtomatiziranim
orodjem
IZHOD: Izpolnjeno poročilo o testiranju (oziroma rezultat testiranja)
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
- standardizacija postopka;
- vnaprej pripravljeni osnovni testirni primeri;
- enotno izvajanje testov;
- shranjevanje rezultatov testiranja na enotnem mestu po vnaprej
pripravljenih kategorijah;
- informacijske rešitve primerne za funkcionalno testiranje;
- prvotno se bo čas izgradnje testirnih primerov izvajal dlje; ko bo zadeva
uvedena, se bo čas izvajanja testa znatno skrajšal.

2. FAZA

TESTIRANJE V TESTIRNEM OKOLJU IZVAJALCA

IZGRADNJA IR

Organizacijska:
Ne spremenjeno, možnost vključitve testerjev pri pripravi testirnih podatkov
Informacijska:
Avtomatiziranje priprave testirnih podatkov po določenih kriterijih primernih
določenim testom.
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
- primernejši testirni podatki.
Organizacijska:
Ne spremenjeno

OSNOVNO
TESTIRANJE
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Informacijska:
VHOD: Skripta za osnovno testiranje pripravljena z avtomatiziranim orodjem
IZHOD: Izpolnjeno poročilo o testiranju (oziroma rezultat testiranja)
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
- vnaprej pripravljeni testirni primeri;
- avtomatska izdelava testa;
- enotno izvajanje testov;
- rezultati testiranja pridobljeni z avtomatiziranimi orodji za testiranje;
- ažurno shranjevanje poročil o testiranju;
- enostavno iskanje dokumentacije;
- varno shranjevanje dokumentov;
- preglednost nad dokumentacijo;
- skrajšan čas testiranja;
- število ponovitev se bo povečalo (izvajanje ob vsakem »buildu«).
Organizacijska:
Ne spremenjeno
Informacijska:
VHOD: Predlog avtomatičnega izvajanja testa ekranskih slik v povezavi s
prototipom (integracija).
IZHOD: Izpolnjeno poročilo o testiranju (oziroma rezultat testiranja)
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
- vnaprej pripravljeni testirni primeri;
- avtomatska izdelava testa;
- enotno izvajanje testov;
- rezultati testiranja pridobljeni z avtomatiziranimi orodji za testiranje;
- ažurno shranjevanje poročil o testiranju;
- enostavno iskanje dokumentacije;
- varno shranjevanje dokumentov;
- skrajšan čas testiranja;
- izvajanje testa ob vsaki spremembi ekranske slike.
Organizacijska:
Intenzivnejše vključevanje naročnika v fazo načrtovanja in testiranja postopkov
in vključevanje testerjev, ki niso sodelovali pri načrtovanju in izgradnji sistema.
Pomembno »testno« sodelovanje z razvijalci v postopku odkrivanja in
odpravljanja napak.
Informacijska:
VHOD: Specifikacije ostajajo osnova za izvedbo testiranja oziroma za
preverjanje izvedbe definiranih postopkov. Vnaprej pripravljeni pozitivni in
negativni scenariji testiranja funkcionalnosti sistema za avtomatizirano in ročno
izvajanje testov. Bistvena pridobitev bi bila »avtomatsko« pripravljanje testirnih
podatkov po vnaprej določenih kriterijih.
IZHOD: V primeru ročnega izvajanja testov je izhod ne spremenjen. Postopek
shranjevanja dokumentov je definiran in enoten. V primeru avtomatskega
testiranja je rezultat izpolnjeno poročilo o testiranju (oziroma rezultat testiranja).
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
- vnaprej pripravljenih testirnih primerov;
- vnaprej definirani različni postopki za testiranje pod različnimi pogoji;
- dobri testirni podatki, avtomatsko pripravljeni po vnaprej definiranih pravilih.
- izboljšano sodelovanje z razvijalci in naročniki;
- dodatno avtomatsko izvajanje funkcionalnega testa (kot stranski
pripomoček za izvajanje osnovnih funkcijskih testov).
- enotno izvajanje testov;
- poleg ročno izpolnjenih testov, bi pridobili avtomatske rezultate testiranja;
- ažurno shranjevanje poročil o testiranju;
- enostavno iskanje dokumentacije;
- varno shranjevanje dokumentov;
- preglednost nad dokumentacijo;
- izboljšanje učinkovitosti funkcionalnih testov.
Organizacijska:
Nespremenjeno
Informacijska:
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VHOD: Izpolnjena poročila o testiranju in plan projekta.
IZHOD: Odločitev, da je rešitev primerna za prenos v naročnikovo testno
okolje.
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
/
3. FAZA

TESTIRANJE V TESTIRNEM OKOLJU NAROČNIKA

IZGRADNJA IR

Organizacijska:
Nespremenjeno
Informacijska:
Nespremenjeno
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:/

TESTIRANJE
IZVEDBE
POSTOPKOV
FUNKCIONALNO
TESTIRANJE

Organizacijska:
Uvajanje referentov pri uporabi baze komentarjev; svetovanje in skupno
sodelovanje ter opozarjanje na nejasne in podvojene komentarje.
Informacijska:
VHOD: Specifikacije ostajajo osnova za izvedbo testiranja oziroma za
preverjanje izvedbe definiranih postopkov. Uporabljajo se isti scenariji testiranja
funkcionalnosti sistema kot v okolju EA, tako za avtomatizirano kot za ročno
izvajanje testov. Po potrditvi uspešnosti izgradnje, bi naročnik pričel s testom z
istimi testirnimi primeri.
IZHOD: V primeru ročnega izvajanja testov (izpolnjeni s strani testerjev in
naročnikov) je izhod ne spremenjen. Postopek shranjevanja dokumentov je
definiran in enoten. V primeru avtomatskega testiranja je rezultat izpolnjeno
poročilo o testiranju (oziroma rezultat testiranja).
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
- dodatno avtomatsko izvajanje testov;
- ažurno shranjevanje dokumentov;
- enostavno iskanje dokumentacije;
- varno shranjevanje dokumentov;
- preglednost nad dokumentacijo;
- učinkovitejše odkrivanje napak;
- zmanjšanje dodatnih »drastičnih« sprememb programske opreme;
- povečanje časovnega in količinskega izvajanja testov s strani naročnika.
Organizacijska:
Spodbujanje uporabnikov po zastavljanju vprašanj in s tem posledično pravilno
(predvideno) izvajanje postopkov ter po posredovanju predlogov za izboljšanje
prijaznosti in učinkovitosti programske opreme. Odgovorni na MNZ-ju bi morali
analizirati in proučiti predloge izboljšav in njihovih koristi ter jih posredovati v
izdelavo. (SKUPNI DOGOVOR)
Informacijska:
Nespremenjeno
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE: /
Organizacijska:
Dodatno vključevanje razvijalcev z nalogo izvajanja sistemskih testov s
pomočjo avtomatiziranih orodij.
Informacijska:
VHOD: Dodatno pripravljeni sistemski testi (stresno testiranje, testiranje
obremenitve, okrevanja, odzivnosti)
IZHOD: Dodatni rezultati sistemskega testiranja
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
- varnejši in zanesljivejši sistemi v primeru velikih obremenitev obstoječega
sistema.

ANALIZA IN
REŠEVANJE
KOMENTARJEV

POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE

4. FAZA

TESTIRANJE V PRODUKCIJSKEM OKOLJU

IZGRADNJA IR

Organizacijska:
Nespremenjeno
Informacijska:
Nespremenjeno
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:/
Organizacijska:

PREVZEMNO
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USPEŠNOSTI
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POVRNITEV
PRODUKCIJSKEGA
OKOLJA V
STANJEP RED
TESTIRANJEM
5. FAZA

Magistrsko delo

Spodbujanje naročnika po povečanju intenzivnosti testiranja.
Informacijska:
Nespremenjeno
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
- dosledno izvajanje testa s strani naročnika in končnih uporabnikov;
- izpolnjevanje testirnih primerov s strani naročnika;
- jasno pisanje komentarjev;
- implementirana IR, ki ustreza zahtevam naročnika;
- zmanjšanje reklamacij v času vzdrževanja.
Prikaz predlogov je v isti tabeli, in sicer v 3. fazi testiranja.

Prikaz predlogov je v isti tabeli, in sicer v 3. fazi testiranja.

Organizacijska:
Nespremenjeno
Informacijska:
Nespremenjeno
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:/
TESTIRANJE V VZDRŽEVALNEM OBDOBJU

SPREMLJANJE
REŠEVANJE
OBREMENITEV
SISTEMA
(NOVO)

IN Organizacijska:
OE RI – Organizacijska enota »Informacijski razvojni inženiring« oziroma
razvijalci
Informacijska:
VHOD: Orodje za spremljanje obremenitev sistema
IZHOD: Avtomatsko izpolnjena poročila in opozorila o preobremenitvah sistema
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
Preprečitev »izpadov« sistema
PRIJAVLJANJE
Organizacijska:
POMANJKLJIVOSTI »Ključni uporabniki« bi dodatno postavljali vprašanja in pregledovali odgovore
IR (VZDRŽEVANJE) ter predlagali predloge za izboljšanje delujočega sistema.
Informacijska:
VHOD: Dodatno prejemanje predlogov za izboljšanje delujočega sistema
IZHOD: Dodatno posredovanje zahtev za dopolnjevanje sistema
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:
- Delujoč program prijazen uporabnikom
ANALIZA IN
Prikaz predlogov je v isti tabeli, in sicer v 3. fazi testiranja.
REŠEVANJE
KOMENTARJEV
POTRJEVANJE
Prikaz predlogov je v isti tabeli, in sicer v 3. fazi testiranja.
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE
IZGRADNJA IR
Organizacijska:
Nespremenjeno
Informacijska:
Nespremenjeno
PRIČAKOVANE PRIDOBITVE:/

Tabela 17: Predlog sprememb po izbranih segmentih
Na sliki 37 so z rdečo barvo predstavljena področja, kjer so pripravljeni predlogi
izboljšav ključnega procesa testiranja.
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Ključni proces
TESTIRANJE
Napake testa postopkov (EA)
Napake testa transakcij (EA)
Napake osnovnega testa (EA)

Specifikacije
Zahteve
- MODELIRANJE
Razvijalec

Specifikacije
Zahteve
- Testni primer in
orodje za
testiranje

IZGRADNJA IR V
RAZVOJNEM OKOLJU

IR v Razvojnem
okolju s testnimi
podatki
(VEKTOR)

TESTIRANJE MODULOV

Delujoča
razvojna IR
- Rezultati
testiranja

IZGRADNJA IR V
TESTNEM OKOLJU
IZVAJALCA

IR v Testnem
okolju izvajalca s
testnimi podatki
(EA)

Razvijalec

Razvijalec

Specifikacije, Zahteve
Obrazec "Osnovni test"
- avtomatizirano

Tester

Izpolnjen obrazec
"Osnovni test"

OSNOVNO TESTIRANJE

Specifikacije, Zahteve
Prototip
Obrazec
"Testiranje transakcij"
- avtomatizirano

Tester

TESTIRANJE
TRANSAKCIJ

Prijavljeni
komentarji

Izpolnjen
obrazec
"Testiranje
transakcij"

Prijavljeni
komentarji

A
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Obra."Funkcionalni test"
- Avtomatsko pripravljanje
podatkov;
- Avtomatsko in ročno
izvajanje testov
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Napake testa postopkov (EA)
A

FUNKCIONALNO
TESTIRANJE
Tester

Uspešno
izpolnjena poročila o
testiranju na EA

Tester

Razvijalec

Specifikacije, Zahteve
Obra."Funkcionalni test"
- Avtomatsko pripravljanje
podatkov;
- Avtomatsko in ročno
izvajanje testov

POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE
IR na EA

Izpolnjen
obrazec "Funkconalno
testiranje"

Prijavljeni
komentarji

Potrjeno
delovanje
testnega sistema
na EA

Zaključene
zahteve

IZGRADNJA IR V
TESTNEM OKOLJU
NAROČNIKA

FUNKCIONALNO
TESTIRANJE

IR v testnem okolju
naročnika
s testnimi podatki
(CVITST)

Izpolnjen
obrazec "Funkconalno
testiranje", "Integracijsko
testiranje"

Prijavljeni
komentarji
Tester, Naročnik

Analitik

ANALIZA IN REŠEVANJE
KOMENTARJEV
prijavljenih s strani
naročnika

Izdelani
komentarj

B
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Uspešno
izpolnjena poročila o
testiranju po buildu
- dodatno avtomatsko
izvajanje
sistemskih testov
na CVITST

B

POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE
IR na CVITST

Tester, Razvijalec,
Naročnik

Razvijalec

Analitik

Uspešno
izpolnjeno prevzemno
testiranje

Naročnik

Razvijalec

Potrjeno
delovanje
testnega sistema
na CVITST
Zaključene
zahteve

IR v
produkcijskem okolju
z migriranimi podatki
(CVIPRD)
IZGRADNJA IR V
PRODUKCIJSKEM
OKOLJU

Specifikacije, Zahteve,
Obrazec "Prevzemno
testiranje"

Tester, Naročnik

Magistrsko delo

Tehnično poročilo
prehoda v produkcijo,
Tehnično poročilo
izvedbe migracije

Izpolnjen obrazec
"Prevzemno testiranje"
PREVZEMNO
TESTIRANJE

ANALIZA IN REŠEVANJE
KOMENTARJEV
prijavljenih s strani
naročnika

Prijavljeni
komentarji

Izdelani komentarji

Potrjeno
delovanje sistema
v produkciji
POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE
IR na CVIPRD

POVRNITEV
PRODUKCIJSKEGA
OKOLJA V STANJE
PRED TESTIRANJEM

Zaključene
zahteve

IR v
produkcijskem okolju
z realnimi migriranimi
podatki
(CVIPRD)

C
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C

Razvijalec

SPREMLJANJE IN
REŠEVANJE
OBREMENITEV
SISTEMA (NOVO)

Ključni uporabnik

PRIJAVLJANJE
POMANJKLJIVOSTI IR
(VZDRŽEVANJE)

Prijavljeni
komentarji;
Vprašanje;
Predlogi
izboljšav

Analitik

ANALIZA IN REŠEVANJE
KOMENTARJEV
prijavljenih s strani
naročnika

Izdelani komentarji

Uspešno
izpolnjena poročila o
testiranju po buildu
- dodatno avtomatsko
izvajanje
sistemskih testov

POTRJEVANJE
USPEŠNOSTI
IZGRADNJE
IR na CVITSTu

Naročnik, Tester
Razvijalec
Razvijalec

IZGRADNJA IR V
PRODUKCIJSKEM
OKOLJU

Avtomatsko generiranje
poročil in opozoril o
obremenitvah sistema

Potrjeno
delovanje
testnega sistema
na CVITST in
Zaključene
zahteve
Dopolnjena IR v
produkcijskem
okolju naročnika
(CVIPRD)
Mesečno poročilo o
vzdrževanju

Zaključek

Slika 37: Predlog spremembe ključnega procesa

Dragana Stanojević: Organizacijsko informacijski model testiranja programske opreme

stran 100

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

6.2 Predlog avtomatiziranja postopka testiranja informacijskih
sistemov

V tem podpoglavju bomo predstavili možnost avtomatiziranja testiranja z orodjem
TestComplete, za katerega ima proučevano podjetje kupljeni dve licenci in je v fazi
preverjanja in ocenjevanja.
Predstavili bomo kreiranje »Projektov« na osnovnem testirnem primeru iz Registra
Potnih listin z enostavnim snemanjem testirnih scenarijev, in po drugi strani bolj
zahtevno programiranje testirnih scenarijev z uporabo ID objektov ali naslovi
objektov, ko le ti nimajo ID podatka.
Na spletni strani AutomatedQA, si lahko pogledate demo predstavitev delovanja in
uporabe orodja »TestComplete«, kjer se lahko seznanite z osnovnimi
funkcionalnostmi omenjenega orodja.
6.2.1 Prijava v aplikacijo in kreiranje projekta
S klicanjem programa se odpre vstopna stran aplikacije.

Slika 38: Vstopna stran orodja TestComplete
Prvi korak je odpiranje in poimenovanje projekta, kjer je potrebno definiranje vrste
projekta, v prikazanem primeru »General-Purpese Test Project« in ključnih postavk
kot je na primer programski jezik skripte, ki je v našem primeru »VBSScript«, kar je
razvidno iz naslednje slike.
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Slika 39: Odpiranje projekta
Znotraj projekta so določeni zavihki. V zavihku »Project Explorer« se nahajajo vse
izbrane postavke projekta z možnostjo spreminjanja. V zavihku »Object Browser«
se nahajajo podatki o objektih. »Workspace« prikazuje vse enote testiranja znotraj
projekta, ki pokrivajo različne vsebine. Ločimo glavne in stranske procedure oziroma
enote. Bistvena naloga je kreiranje enot po neki vnaprej definirani logiki, ki bo
olajšala in izboljšala iskanje ter pregledovanje testirnih skript znotraj teh enot.
Pomembno je, da te enote niso prevelike, kar otežuje in upočasnjuje delo. Po drugi
strani pa ne smejo biti premajhne, ker postane pregled nad temi enotami
nepregleden in neobvladljiv. »Code Explorer« prikazuje kodo posnetih skript.
»Search/Replace Results« pa na pregleden način prikazuje rezultate testiranja.

Slika 40: Zavihki znotraj TestCompleta
Bistveno je, da se testirne skripte izvajajo na podlagi vnaprej pripravljenih
scenarijev.
6.2.2 Enostavno snemanje testirnih skript
S klikom na rdeči gumb
se odpre novo okence za snemanje testa, ki je prikazan
na spodnji sliki.
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Slika 41: Okence za snemanje testirnega scenarija
Tester lahko prične s testiranjem aplikacije. Vsi koraki znotraj testirnega postopka se
posnamejo. Posneti test se nato lahko pregleduje v izbranem jeziku, v našem
primeru v VBSScriptu kot je prikazano na naslednji sliki.

Slika 42: Skripta kreirana s snemanjem testirnega scenarija
Koda se lahko direktno spreminja in dopolnjuje. Zaradi lažje preglednosti je
potrebno izboljšati skript z dodatnimi informacijami, kot so naziv testa, čas izvedbe,
url naslov testiranja, aplikacija in podobno, ki bodo uporabnikom olajšali iskanje in
pregledovanje skript.
Test se požene s klikom na gumb »play«. Izvedel se bo posneti testirni scenarij, le
da bo čas izvedbe veliko hitrejši. V primeru, da pride do napake, se samo za
trenutek ustavi in nato nadaljuje test naprej. Rezultat testiranja je nato prikazan v
naslednji obliki. Poleg tega se rezultat testiranja zapiše v log datoteko v obliki txt.
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Slika 43: Rezultati testiranja v TestCompletu
6.2.3 Programiranje testirnih skript
Zaradi slabosti snemanja skript, ki ne zagotavljajo učinkovitosti in zanesljivosti
testov v primeru spremembe pozicij, imen objektov ali že samo resolucije ekrana,
smo se v proučevanem podjetju odločili za samostojno pisanje skript z uporabo
snemalnikov objektov.
se prikažejo vsi podatki o objektu, med
Z gumbom »Display Object Properties«
drugimi je za nas najbolj pomemben »ID« objekta, ki se kopira in vključi v kodo.
Spremembe pozicij, nazivov labele in podobne spremembe ne vplivajo na izvedbo
testov, kar uporabnikom olajša delo in preprečuje dodatno pojavljanje napak.
V primeru, da objekt nima tega podatka se s funkcijo »Map Object Form Screen«
enostavno posname naslov objekta in se kopira v kodo.
S tem se poleg zanesljivosti in enostavnega ažuriranja dodatno izboljša preglednost
skript in iskanje kode. Za enostavnejše pisanje skript smo izdelali neko osnovno
skripto, ki je skupna za vse registre in vsebuje skupne funkcije. S tem se poveča
ponovna uporabljivost in enotnost.
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Slika 44: Izdelava skripte z uporabo ID objektov
Prvi korak vsake skripte je poleg prijave pridobitev osnovnih parametrov in se
imenuje »InicijalizacijaParametra«. S to funkcijo se pokliče vnaprej pripravljena »ini«
datoteka, ki vsebuje testirne podatke za določeno vrsto testiranja, za določen
register v določenem okolju. To je za pisanje skript velika pridobitev.
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Slika 45: Primer ini datoteke s testirnimi podatki
Rezultat testiranja je tako kot pri snemanju skript »log« datoteka, kjer so točno
prikazani vsi rezultati testiranja izvedenih postopkov znotraj testirnega scenarija.
Zaradi boljše preglednosti smo se odločili za vsakokratno kreiranje dveh ločenih
logov. V prvem so prikazani rezultati vseh korakov testiranja, v drugi pa samo
napake, zaradi hitrejšega in učinkovitejšega odzivanja na napake in pomanjkljivosti
testirane programske oprema.
Bistvenega pomena je, da imajo logi opisne podatke, po katerih jih lahko enostavno
ločujemo med seboj. S tem je istočasno rešen problem iskanja datotek. Z naše
strani smo dodali naslednje podatke:
- Oznaka testa,
- naziv testa,
- programska oprema,
- okolje,
- url naslov za dostop do aplikacije,
- datum in ura izvajanja testa oziroma kreiranja poročila,
- uporabnik oziroma izvajalec testa,
- oznaka builda.
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Slika 46: Rezultat testiranja v log datoteki

Slika 47: Negativni rezultati testiranja v log datoteki
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6.3 Kritična ocena modela
6.3.1 Testiranje modela v praksi
Rešitev bomo ocenjevali na podlagi izpolnitve ciljev proučevanega sistema podjetja
Genis, ki so bili določeni v podpoglavju 5.1.3, in sicer na področju »standardizacije
upravljanja procesa testiranja« in »avtomatiziranja izvedbe postopka testiranja« z
uvedbo novega predlaganega modela testiranja informacijskih sistemov.
Ocenitev izpolnitve zahtev:
OCENA ( DA, NE,
raziskava)
STANDARDIZACIJA UPRAVLJANJA POSTOPKOV TESTIRANJA
Vpogled v testirne scenarije in rezultate ostalih testerjev na
DA
kateremkoli projektu kadarkoli to želijo.
Uveljavljanje standardizacije testirnih primerov z definiranjem točno
raziskava
določenih podatkov, ki naj bi jih zbirali in opazovali.
Pospešena izgradnja ponovno uporabljivih testirnih primerov.
DA
Več nivojsko testiranje in načrtovanje testiranja na podlagi
DA
predhodnih rezultatov testiranja.
Takojšnji vpogled v rezultate testiranja.
DA
Povečanje informiranja o uspešnosti testiranja.
DA
AVTOMATIZIRANJE UPRAVLJANJA POSTOPKOV TESTIRANJA
Hitrejše izvajanje testirnega scenarija.
DA
Časovno neomejeno množično izvajanje testiranja.
raziskava
Pospeševanje in povečanje testirnega obsega delovanja z izvajanjem
DA
različnih transakcij v različnih integracijskih sistemih.
Natančno in hitro odkrivanje napak oziroma ovir pri testiranju
DA
programske opreme, kar omogoča učinkovito verificiranje
funkcionalnosti testirnega okolja, podatkov in poslovnih procesov.
Formalizacija procesov in rezultatov, večja doslednost testov in boljše
DA
dokumentiranje izvedbe testirnih scenarijev.
Pospeševanje ponovne uporabljivosti testirnih skript z možnostjo
DA
spreminjanja, dodajanja in prilagajanja, tako da ni potrebnega
ponovnega kreiranja skript z istimi funkcionalnostmi pri aplikativnih
spremembah.
ZAHTEVA

Tabela 18: Ocena izpolnitve zahtev
6.3.2 Analiza SWOT
Sledi analiza SWOT na podlagi dosedanjih izkušenj in ugotovitev pri uporabi novih
standardov testiranja in predstavljenega orodja TestComplete, glede na naša
pričakovanja in želje. Predvsem pri slednjem bodo v veliki meri upoštevane
ugotovitve, mnenja in priporočila za izboljšanje uporabe s strani sodelavke Vanje
Malbaša in Vesne Kristan, ki sta v veliki meri testirale in uporabljale proučevano
orodje.
PREDNOSTI (podpira)
Pravočasno pripravljeni testirni scenariji in
testirni podatki
Dokumentirani postopki in rezultati testiranja
Preglednost in sledljivost nad dokumentacijo

SLABOSTI (ne podpira oziroma
razvoju)
Nezanesljivost enostavnega snemanja
skriptov
Stabilizacija in optimizacija skriptov je
relativno zamudno delo
Zamudno pripravljanje oziroma iskanje
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Poenostavljeno in delno avtomatizirano
kreiranje določenih tipov testiranja

Izvajanje več vrst testiranja z
avtomatiziranim orodjem
Enostavno snemanje skript testiranja z
avtomatiziranim orodjem
Prijazen uporabniški vmesnik pri testiranju s
TestComplitom
Robustno in stabilno orodje za testiranje
Natančen popis izvajanja avtomatskega
testiranja v LOG datoteki
Možnost dopolnjevanja programske kode
skripta za avtomatsko testiranje
Možnost izbire programskega jezika, v
katerem je napisan skript scenarija testiranje
(VBScript, C++, C#, JScript, Delphi)
Možnost identifikacije objektov na
uporabniškem vmesniku rešitve, ki jo želimo
testirati (Properties, Events,...) s
TestComplitom
Dobra podpora (support) na strani
izdelovalca orodja ( AutomatedQA)
Uveljavljeno orodje ( forumi na to temo, že
vnaprej pripravljenih rešitev ...)
PRILOŽNOSTI
Izgradnja posla prenosa podatkov iz »log
file« v Oracle Discoverer Plus, ki bi se
izdelali v obliki analitičnih izdelkov. S tem bi
dobili še boljši pregled, po katerem bi lahko
naprej analizirali in ugotavljali učinkovitost
izgradnje programske opreme.
TestComplete bi poskusili uporabiti za
kreiranje testirnih podatkov po vnaprej
določenih kriterijih. S tem bi si olajšali
zamudno ročno pripravljanje podatkov.
Poleg tega bi morali poiskati rešitev za
povrnitev stanja testirnih podatkov v prvotno
stanje.
Potrebno bo raziskati na kakšen način bi
lahko izvajali istočasno množično testiranje
aplikacije s TestCompletom za izvedbo
obremenitvenih testov, saj imajo naše
aplikacije več varovalnih točk in bi morali
zagotoviti izvajanje testov na Virtualnih
računalnikih z različnimi uporabniškimi imeni
in gesli, kar fizično ni izvedljivo.
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testirnih podatkov
Zaradi zahtev sistema je potrebno pozno
poganjanje testirnih scenarijev, ki zahtevajo
prisotnost testerja, saj se seje prijave v
določenem času prekinejo in zato ni možno
avtomatsko poganjanje skriptov.

NEVARNOSTI
Problem varnostne sheme v produkciji, kjer
z avtomatiziranimi scenariji odpiramo
sezname, na katerih se lahko pojavijo
varovani podatki, ne moremo pa dokazati
avtomatike izvedbe, ker se testiranje izvaja z
uporabniškimi imeni in gesli testerjev.

Tabela 19: Analiza SWOT
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7 ZAKLJUČEK
Opravljena je bila raziskava literature s področja testiranja programske opreme, pri
čemer smo najprej podali definicije osnovnih pojmov. Predstavljene so bile različne
metode in postopki testiranja iz literature in prakse, ki se nam bile smernice pri
prenovi in standardizaciji postopka testiranja.
V konkretnem podjetju je bil izdelan posnetek organizacijsko informacijskega
modela procesa razvoja programske opreme s poudarkom na testiranju. Predstavili
smo pomanjkljivosti in probleme, ki so se pri obstoječem modelu pojavljali.
Posledice teh pomanjkljivosti modela so bili povečani stroški razvoja, časovno daljši
razvoj programske opreme in primanjkovanje delovne sile za izvajanje postopkov.
Na trgu se pojavlja velika množica orodij za avtomatizirano testiranje. Skupaj s
proučevanim podjetjem smo izbrali tri konkretna orodja in sicer orodja ponudnikov
Oracle, IBM in AutomatecQA, ki smo jih tudi preskusili. Odločili smo se za zadnjega
ponudnika in sicer za orodje TestComplite, ki na enem mestu omogoča različne
testne scenarije v različnih programskih jezikih, z različnimi načini poganjanja testov.
Orodje je primerno tudi za testiranje kompleksnih in obsežnih računalniških
programov, kjer je sicer potrebno znanje programiranja na strani testerja. Orodje je
med predlaganimi orodji tudi cenovno najdostopnejše, kar je bil tudi končni razlog za
sprejem odločitve.
Podani so bili predlogi za izboljšanje organizacijsko informacijskega modela za
testiranje in sicer na področju standardizacije upravljanja postopka testiranja in
izvajanja testiranja s pomočjo avtomatiziranih orodij za testiranje.
Predlogi so bili tudi pretestirani in kritično ocenjeni s strani proučevanega podjetja.
Večina zahtev oziroma ciljev proučevanega podjetja je uresničenih z novim
predlaganim modelom za testiranje programske opreme. Potrebno bo raziskati
zmožnosti avtomatiziranega orodja TestComplite na področju priprave testnih
podatkov in povrnitve vrednosti v začetno stanje. Ostaja pa tudi odprto vprašanje
glede časa izvedbe avtomatiziranega testa v produkcijskem okolju, ker smo
omejeni, zaradi varnostnih zahtev in omejitev. Potrebno bo usklajevanje z
naročnikom glede pridobitve novih uporabniških vlog in časovne izvedbe »reštarta«
strežnika.
V prihodnosti bomo nadaljevali s spremljanjem razvoja avtomatiziranih orodij in
smernic na področju testiranja, pri čemer bomo iskali nove priložnosti za sprotno
izboljšanje kvalitete procesa testiranja.
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