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POVZETEK
Raziskava obravnava testiranje sistemov za poslovno obveščanje. Posebnost
testiranja sistemov za poslovno obveščanje je, da poleg kakovosti programske
opreme obravnava tudi kakovost podatkov. V raziskavi so predstavljene značilnosti
standarda ISO/IEC/IEEE 29119, ki opisuje tehnike testiranja, primerne za različne
metode razvoja programske opreme. Metoda razvoja programske opreme lahko
pomembno vpliva na način in napredek testiranja sistema za poslovno obveščanje.
Standard predlaga osnutke testirne dokumentacije, ki jo je možno uporabiti na
celotnih projektih ali posameznih aktivnostih v procesu testiranja programske
opreme.
V raziskavi je razvit model testiranja sistemov za poslovno obveščanje, ki zajema
predlog postavitve okolja testiranja in definicijo vlog testerjev v procesu
testiranja. Predlagane so testirne procedure z definiranimi merili za posamezno
proceduro. Osnutki dokumentov, ki so skladni s standardom ISO/IEC/IEEE 29119,
so izdelani
okviru te raziskave. Testirne procedure, merila in testirna
dokumentacija so integrirani v življenjski cikel razvoja sistema.
Predlagani model testiranja skrajša čas odkrivanja in odpravljanja napak v
zgodnjih fazah razvoja sistema, kar poveča učinkovitost testiranja. Ocenjujemo,
da smo s takim pristopom zmanjšali prenos logičnih napak v nadaljnje faze razvoja
sistema za poslovno odločanje. Testerji sistema za poslovno obveščanje morajo
imeti tehnične kompetence, dobro morajo poznati procese v poslovnem okolju,
vsebino in pomen podatkov. Vključevanje poslovnih uporabnikov v zgodnje fazah
testiranja sistema izboljša kakovosti podatkov, hkrati pa uporabniki lažje
razumejo delovanje rešitve. Testiranje sistemov za poslovno odločanje, ki aktivno
vključuje uporabnike, poveča njihovo zaupanje v delovanje programske opreme in
v pravilnost podatkov.
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ABSTRACT
The research addresses the testing of business intelligence (BI). The specifics of BI
testing are emphasis on both software quality as well as data quality. This
research presents the main characteristics of ISO/IEC/IEEE 29119, which describes
testing techniques suitable for various software development methods. Software
development methods can significantly influence the testing mode and testing
progress in BI development projects. Standard proposes draft testing documents
which can be adapted for the whole project or selected project activities.
In this research we developed a model for BI testing, which includes testing
environment setup and definition of the roles of the testers in the testing process.
Testing procedures with defined measures for each procedure are developed.
Draft documents for BI testing are developed to be consistent with ISO/IEC/IEEE
29119. Testing procedures, measures and testing documents are integrated into
the development life cycle of the system.
The proposed testing model reduce times to detect and correct errors in the early
stages of system development, which increases the testing efficiency. We
estimate that this approach decrease the propagation of logical errors in next BI
development phases. Beside the technical competences, testers must have
knowledge in business system's processes as well as knowledge on the content and
meaning of the data. Integration of business users in the early stages of testing
increases the data quality. The users also easily understands the BI solution. The
proposed testing model which include active user's participation increases their
confidence in developed software and correctness of the data.
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UVOD

V vsakem podjetju se dnevno sprejme vedno več odločitev, pri čemer so lahko
nekatere zelo pomembne za obstoj. Velika pomoč pri odločitvah so informacijski
sistemi z ogromnim naborom poslovnih podatkov. Ti se nanašajo na podatke o
trenutnem stanju poslovanja ali pa za podatke iz preteklih let. V ta namen
podjetja zgradijo sistem za poslovno obveščanje, ki omogoča, da poslovni
uporabniki na hiter in enostaven način lahko pridejo do podatkov in analiz, ki jih
potrebujejo pri svojem delu. Srce takšnega sistema je navadno podatkovno
skladišče, kamor se prepišejo in združijo podatki iz različnih sistemov. Do
podatkov v podatkovnem skladišču uporabniki nato lahko dostopajo s posebnimi
orodji, ki omogočajo enostavno in hitro pripravo poročil in ad-hoc analiz. Vendar
pa sama tehnologija ni dovolj. Za pravilne in hitre odločitve, je poslovnim
uporabnikom, poleg enostavnega dostopa do podatkov, izjemnega pomena tudi
kakovost podatkov. Dogaja se, da po končani uvedbi sistema za poslovno
obveščanje uporabniki ne zaupajo podatkom v sistemu in zato še vedno raje
uporabljajo stare načine in tehnologije poročanja. Če se sistem ne uporablja, pa
za podjetje pomeni, da je bil strošek izdelave in uvedbe tovrstnega sistema
neupravičen. Zato je preverjanje pravilnosti podatkov izjemnega pomena za
vpeljavo tovrstnega sistema.
V sistemih za poslovno poročanje se pogosto uporabljajo podatki iz različnih virov,
ki jih je v podatkovnem skladišču potrebno združiti na skupni imenovalec.
Združevanje podatkov pa lahko predstavlja velik problem, če sistemi niso urejeni
in so podatki pomanjkljivi. Na primer ena oseba ima v različnih sistemih lahko
različne šifre. V teh primerih je potrebno definirati pretvorbo podatkov iz enega v
drug sistem. Ali pa se dogaja, da šifre v nekaterih sistemih sploh ne obstajajo in je
zato podatke potrebno združevati po nazivih. Kako torej vemo, da dva artikla s
podobnim imenom iz dveh različnih sistemov predstavljata en sam artikel?
Posledica neurejenosti podatkov na izvornih sistemih in pomanjkljivo definiranih
pravil za združevanje podatkov so lahko pomanjkljivi podatki oziroma prihaja do
napačne interpretacije podatkov. Posledično so tudi odločitve, ki jih sprejemajo
vodilni delavci lahko napačne.
Sistemi za poslovno obveščanje se po določenih karakteristikah razlikujejo od
drugih informacijskih sistemov, zato je tudi testiranje tovrstnih sistemov
drugačno. Podatki se v sistem polnijo redno (na primer dnevno), zato je v fazi
razvoja sistema potrebno pripraviti ukrepe in pravila, s katerimi skušamo
preprečiti morebitne nepravilnosti, ki se lahko pojavijo v podatkih kasneje. To
lahko dosežemo z dobrim poznavanjem podatkov, poslovanja organizacije, s
temeljitim testiranjem in na podlagi izkušenj iz preteklih projektov.
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METODOLOGIJA DELA

2.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA
Testiranje sistema za poslovno obveščanje ni ločena faza, ki obstaja neodvisno od
vseh ostalih faz, pač pa je tesno povezana z vsemi fazami projekta. Na testiranje
podatkov je potrebno misliti že v prvi fazi projekta, ko definiramo poslovne in
tehnološke zahteve projekta. Če so specifikacije pripravljene napačno, tudi
testiranje sistema ne bo uspešno. V proces pa morajo biti vključeni vsi udeleženci
projekta, nikakor pa to ne sme biti samo naloga službe za informatiko. Ključni so
poslovni uporabniki, saj ti svoje podatke poznajo najbolje. Uporabniki namreč
točno vedo kaj od sistema pričakujejo, kako želijo imeti prikazane podatke in
kateri podatki so za njih pomembni.
Kadar ima podjetje več različnih sistemov, lahko obstaja več verzij resnice s strani
poslovnih uporabnikov. Enake podatke je namreč možno interpretirati različno ali
pa enostavno prihaja do različnih poslovnih pravil v različnih sistemih. Zgodi se
lahko, da na testiranje sistema za poslovno obveščanje pridejo poslovni uporabniki
z različnimi podatki. Posledica tovrstnih primerov je, da je potrebno projekt
ustaviti za toliko časa, da se ugotovi vzrok razhajanj in odpravijo razlike, šele nato
se lahko nadaljuje s projektom. Pogosto se namreč dogaja, da se ravno pri
vpeljavi sistema za poslovno obveščanje pokažejo pomanjkljivosti v kakovosti
podatkov podjetja.
Izdelava in uvedba sistema za poslovno obveščanje navadno odkrije tudi veliko
nepravilnosti, bodisi v podatkih ali poslovanju. Vsako podjetje ima določen nabor
'nečistih' podatkov, vzroki zanje pa so lahko različni – različne verzije
transakcijskega sistema, različni viri podatkov, nezadostne kontrole ob vnosu
podatkov in podobno. Bolj kot ugotavljanje vzrokov za nastanek teh podatkov, je
pomembno, da se jih zazna in definira načine za odpravo le-teh. Nekatere napake
oz. nepravilnosti v podatkih so vidne že na prvi pogled in se lahko opazijo že na
začetku projekta, ko se analizirajo viri podatkov. Tak je na primer podatek o
povprečni dnevni temperaturi zraka na eni od merilnih postaj, ki znaša 668,6 °C.
Ker je takšne vrste napak moč hitro opaziti, jih je možno tudi hitreje odpraviti.
Ostale napake pa je potrebno odkriti v fazi testiranja. Če je le-to natančno in
premišljeno izvedeno, se bodo napake odkrile in odpravile pred uvedbo sistema.
Navadno se tovrstne napake odpravljajo na izvornih sistemih z dodatnimi
kontrolami ob vnosu podatkov.
Vse več pa je primerov, ko sistem za poslovno obveščanje, poleg svojih primarnih
nalog, služi tudi kot pomoč pri uvedbi sistema za vnos podatkov. V teh primerih,
se sistem za obveščanje postavlja hkrati s sistemom za vnos podatkov in se sproti
testirajo podatki v poročilih. Na ta način je možno napake v modelu izvornega
sistema in pomanjkljivega nadzora pri vnosu podatkov zaznati že v fazi razvoja
tovrstnega sistema. Testiranje podatkov tako pomaga definirati dodatne kontrole
in dopolniti sistem, kar je hitreje in ceneje, kot pa če se te napake ugotovijo
naknadno. V primerih, ko je sistem že uveden so dopolnitve in popravki lahko
precej težji. Razlogov je lahko več. Nekateri so tehnične narave, kar pomeni, da
so določeni posegi v sistem za vnos podatkov naknadno včasih skoraj nemogoči ali
pa vsaj dolgotrajni, saj bi bilo v teh primerih potrebno spremeniti tudi določene
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procese v podjetju. Drugi razlogi pa so lahko bolj človeške narave. Nekatera
podjetja so dolžna redno poročati o poslovanju matičnemu podjetju. Če se pri
uvedbi sistema za poslovno obveščanje ugotovi, da je v transakcijskem sistemu
napaka, to lahko pomeni, da je podjetje več let (nevede) poročalo napačne
podatke. Posledice so seveda lahko velike tako za podjetje kot za posameznike, ki
so odgovorni za preverjanje podatkov.
Napake so v izvornih sistemih lahko tudi skrite in so opazne samo v določenih
situacijah. Na primer pri vnosu v sistem se podatki preračunajo v različne merske
enote (kg, tone, litre). Preračuni se izvajajo glede na vrsto podatkov. Na primer
podatki o količini iztočenega goriva na bencinskih črpalkah se preračunajo iz litrov
v kilograme in tone, podatki o črpanju nafte pa so iz litrov preračunani tudi v
kubične metre (m3). Dokler se podatki gledajo ločeno za vsak sklop posebej, težav
ni. Če pa je potrebno prikazati zalogo po posameznih vrstah goriva po vseh
merskih enotah, pa lahko pride do napačnih podatkov, če preračun v določeno
mersko enoto ne obstaja. Težava je, ker se napaka kasneje opazi, če za to niso
predvidene posebne kontrole. Pri uvedbi sistema za poslovno obveščanje je zato
potrebno pazljivo definirati kontrole, ki se bodo izvajale ob polnjenju podatkov v
podatkovno skladišče. Kontrole so lahko vsebinske in tehnične. Vsebinske kontrole
morajo definirati poslovni uporabniki, ki najbolje poznajo podatke. Priporočljivo
je, da se postopek večkrat ponovi, ko uporabniki pregledajo svoje podatke.
Primeri vsebinskih kontrol so lahko vezani na veljavnost določenih podatkov. Na
primer pri polnjenju podatkov o zaposlenih v podjetju je potrebno preveriti, ali
ima ta oseba v tem obdobju veljavno pogodbo o zaposlitvi. V primeru, da podatki
prihajajo iz več sistemov, se lahko definirajo prioritete polnjenja podatkov, če
narava podatkov to dopušča. Primer so podatki o meritvah temperature zraka. V
primerih, ko se podatki na eni postaji merijo na različne načine (avtomatsko,
ročno), se lahko definirajo prioritetni tipi postaj iz katerih se podatki polnijo v
podatkovno skladišče. V nasprotnem primeru lahko prihaja do podvajanj podatkov
na določenih postajah.
V primerih ugotovitve napak ob polnjenju sistema za poslovno obveščanje je
potrebno definirati tudi postopek, ki naj se izvede ob ugotovitvi napake. Kadar so
napake izjemno kritične, se postopek polnjenja ustavi in so na voljo podatki
prejšnjega polnjenja sistema. V določenih primerih, ko so napake manj kritične,
pa se lahko sistem kljub temu napolni, o napaki pa se obvesti skrbnike sistema in
poslovne uporabnike, ki nato ustrezno reagirajo. Za določen nabor napak lahko
definiramo pravila po katerih se podatki popravijo oz. dopolnijo. Na primer če je
podatek o količini novo zapadlega snega negativen, se vrednost pretvori v 0, hkrati
pa se pošlje obvestilo skrbniku sistema, ki lahko pregleda in ugotovi vzrok za
tovrsten podatek.
Drug tip kontrol so kontrole tehnične narave. Te so vezane na postavitev sistema,
definicijo ključev v zbirki podatkov, pravilne povezave med tabelami in podobno.
Če te kontrole niso pravilno definirane, lahko prihaja do napak pri polnjenju
podatkovnega skladišča in posledično do napačnega poročanja. Primer je
dodajanje šifer v šifrant, ki nima definiranega primarnega ključa, kar pomeni, da v
šifrantu ena šifra lahko obstaja večkrat. Posledica je, da v poročilih lahko
obstajajo podvojeni podatki. Ker so podvojene samo določene šifre artiklov,
napaka na prvi pogled ni vidna. Pa vendar so vrednosti (plan, realizacija) za te
artikle podvojene. Drug primer je brisanje določenih šifer iz šifranta oz.
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preimenovanje le-teh. Šifre so v šifrantu spremenjene, ne pa tudi v prometnih
podatkih. Posledica je, da ti podatki na poročilih niso vključeni, saj se ne ujamejo
z nobeno od šifer v dimenziji. Testiranje sistema mora tovrstne napake poloviti še
pred implementacijo.
Kadar se v sistemu za obveščanje uporabljajo orodja za podporo odločanju, je
navadno potrebno zgraditi tudi vmesnik, tako imenovano poslovno področje, ki je
nato na voljo poslovnim uporabnikom za pripravo poročil. Administratorski
vmesniki za pripravo poslovnega področja so vse bolj zmogljivi in omogočajo vse
več funkcionalnosti. V administratorski komponenti orodja se urejajo
prezentacijski nivoji podatkov, pripravljajo hierarhije, dodatne mere in atributi in
podobno. Če to ni urejeno že v podatkovnem skladišču, se lahko v nekaterih
orodjih za podporo odločanju združujejo podatki iz različnih virov, definira
fragmentacija podatkov in podobno. Če so podatki v podatkovnem skladišču
preverjeni in pravilni, ni nujno, da so pravilni tudi v poročilih. Če se pri definiciji
modela v orodju za podporo odločanju naredi napaka, posledično lahko pride do
napak tudi v poročilih. Primer je uporaba agregatne tabele v orodju za podporo
odločanju. V agregatni tabeli se nahaja le del podatkov in sicer tisti podatki, ki se
najpogosteje uporabljajo. V orodju za podporo odločanju bi morala biti definirana
fragmentacija podatkov glede na določene pogoje. Če to ni izvedeno na ta način
in če poročila niso bila dobro pretestirana, se lahko zgodi, da pri kreiranju poročil,
orodje vedno pobere podatke iz agregatne (torej okrnjene tabele) namesto iz
osnovne tabele dejstev. Težava je v tem, da uporabnik tega niti ne opazi in
posledica so napačni podatki v poročilih.
Nevarnost pri preverjanju kakovosti podatkov na projektih uvedbe sistema za
poročanje je tudi pri pripravi testirnega okolja. Le-to je velikokrat podcenjeno in
se ne pripravi dovolj različnih scenarijev, ki bi omogočali temeljito testiranje.
Posledica je, da se v fazi testiranja potrdi pravilnost podatkov, ko pa se sistem
prenese v produkcijo, se naknadno ugotovijo dodatne napake. V tem primeru se je
potrebno vrniti nazaj v fazo testiranja, dopolniti in ponoviti vse postopke. Za
podjetje to pomeni zamik rokov zaključka projekta, veliko izgubo časa in denarja.
Če poslovni uporabniki ne zaupajo podatkom v sistemu za poslovno obveščanje in
če kakovost le-teh ni zadovoljiva, se lahko zgodi, da se tovrsten sistem ne
uporablja ali pa le delno (npr. samo določen nabor vnaprej pripravljenih poročil).
Posledica je izguba časa in denarja namenjenega izgradnji tovrstnega sistema, kar
predstavlja velik strošek za podjetje. Še bolj zaskrbljujoče je, če sistem vsebuje
nepravilne podatke, poslovni uporabniki pa se tega niti ne zavedajo. Posledice so
lahko katastrofalne, saj to lahko pripelje do večletnega nepravilnega poročanja.

2.2. NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA
Namen raziskave je odgovoriti na naslednja vprašanja:
 Ali s testiranjem lahko povečamo zaupanje v podatke sistema za poslovno
obveščanje?
 Kako testirati različne komponente sistema, kot so združevanje podatkov iz
različnih virov, transformacija podatkov, prezentacija podatkov?
 Kako pripraviti testirne scenarije in procedure, da bodo le-ti zajeli vse
morebitne nepravilnosti že v fazi razvoja projekta?
 Kdo mora pripraviti testirne scenarije?
 Kako pripraviti okolje za testiranje?
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Kako in v katerih fazah izvesti testiranje, da bo le-to čim bolj učinkovito in
se ne bo potrebno vračati nazaj v prejšnje faze projekta?

Da bi sistem za poslovno obveščanje v podjetju zares zaživel, morajo poslovni
uporabniki zaupati podatkom. Da lahko zaupajo podatkom, pa morajo le-ti biti
kakovostni. Eden od ključnih pogojev za dobro kakovost podatkov je temeljito
testiranje, ki se izvede na različnih komponentah sistema in v različnih fazah
projekta. Testiranje sistemov za poslovno obveščanje se razlikuje od testiranja
ostalih poslovnih aplikacij. V sistemih za poslovno obveščanje, se podatki
premikajo po določenih procesih od vhoda v sistem do zadnje faze, kjer so na
voljo za poročanje poslovnim uporabnikom. Vsak proces vsebuje določene
obdelave s katerimi se podatki integrirajo, transformirajo in oplemenitijo. Zato je
pomembno, da se kakovost podatkov preverja ločeno za vsak posamezen proces.
Namen magistrske naloge je definirati učinkovit model testiranja sistema za
poslovno obveščanje, ki bo pokril vse komponente sistema – od prevzemanja
podatkov, združevanja in transformacije do prezentacije podatkov.
Cilji magistrske naloge so:
 definirati priporočila za pripravo učinkovitih testirnih scenarijev za
posamezne komponente sistema za poslovno obveščanje
 definirati vloge uporabnikov, ki so odgovorni za preverjanje kakovosti
določene komponente (npr. poslovni uporabniki, administratorji
podatkovnih zbirk, razvijalci)
 izdelati merila za preverjanje kakovosti podatkov za vse komponente
sistema
 definirati priporočila za pripravo testirnega okolja, ki bo omogočalo
učinkovito testiranje sistema za poslovno obveščanje

2.3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
V raziskavi lahko uporabimo omejen nabor projektov, na katerih sodelujemo v
zadnjih 10-ih letih. Prav tako je omejen nabor dokumentacije, saj so se nekateri
projekti že zaključili. Za nekatere projekte ni več dostopa do sistema naročnika in
baz podatkov, uporabili bomo dokumentacijo, ki je na razpolago. Z vidika
predstavitve rezultatov omejitev predstavlja tudi zaupnost podatkov.

2.4. METODE DELA
Na podlagi študija standarda ISO/IEC/IEEE 29119 bodo analizirane glavne
značilnosti tega standarda. Analizirati je potrebno procese in rezultate testiranja
v ciklu razvoja programske opreme. Pristopi k razvoju programske opreme so
lahko različni, posledično so tudi različni pristopi testiranja (npr. agilni pristop,
sekvenčni pristop). V procesu testiranja lahko uporabljamo tudi različne tehnike
testiranja, ki bodo na kratko opisani v tem poglavju. Analizirani in opisani bodo
tudi dokumenti, ki jih priporoča omenjeni ISO standard.
V magistrski nalogi bodo definirane značilnosti sistema za poslovno obveščanje in
njegove komponente. Na podlagi študija različnih vrst literature bodo analizirane
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raziskave, izkušnje in priporočila strokovnjakov in raziskovalcev s tega področja,
in sicer Kimball (2007), Mundy (2011), Ingle (2014), Golfarelli (2009) in Kuldeep
(2013). Definirane bodo razlike v testiranju sistemov za poslovno obveščanje od
ostalih informacijskih sistemov. Na podlagi primerov iz prakse zadnjih nekaj let,
bodo opisane vrste napak, ki se lahko pojavljajo v podatkih in kakšen vpliv ima to
na projekt izgradnje tovrstnega sistema. Raziskane bodo možnosti preverjanja
podatkov, ki so lahko uporabljene pri prenosu podatkov iz izvornih sistemov v
podatkovno skladišče in kakšne aktivnosti je priporočeno izvajati ob različnih
vrstah napak (npr. obveščanje uporabnikov, ustavitev polnjenja sistema).
Na podlagi standarda ISO/IEC/IEEE 29119 in izkušenj iz prakse v zadnjih 10-ih letih
bo pripravljen model testiranja, prilagojen za sisteme za poslovno obveščanje. V
magistrski nalogi bodo opisani načini preverjanja pravilnosti podatkov na različnih
komponentah sistema (npr. prenos podatkov v podatkovno skladišče, poročanje).
Definirane bodo meritve, ki jih lahko uporabljamo pri testiranju posameznih
komponent sistema in ki lahko pomagajo k učinkovitejšem testiranju. Predlagan
bo osnutek testirnih procedur in postopkov in definirane odgovornosti posameznih
vlog v določenih procedurah.
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PREDSTAVITEV STANDARDA ISO/IEC/IEEE 29119

3.1. RAZVOJ STANDARDA
ISO (International Organization for Standardization) in IEC (the International
Electrotechnical
Commision)
oblikujeta
specializiran
sistem
svetovne
standardizacije. ISO in IEC sodelujeta pri razvoju mednarodnih standardov preko
tehničnih odborov na različnih področjih. ISO in IEC sta na področju informacijske
tehnologije vzpostavila skupni tehnični odbor ISO/IEC JTC 1.
IEEE standardizirani dokumenti so bili razviti v okviru IEEE društev in odborov
znotraj IEEE Standards Associtation. IEEE razvija standarde v dogovorjenem
razvojnem procesu, ki je odobren s strani American National Standards Institute,
kjer pri nastajanju končnega izdelka sodelujejo prostovoljci z različnih področij.
IEEE skrbi za vodenje procesov in pravil, ne posega pa na področje testiranja,
ocenjevanja in preverjanja pravilnosti informacij v teh standardih.
Glavna naloga ISO/IEC JTC 1 je pripraviti mednarodne standarde. Osnutek
mednarodnih standardov, ki je sprejet s strani tehničnega odbora, mora na
glasovanje v nacionalni odbor. Publikacija kot je mednarodni standard, zahteva
odobritev vsaj 75% nacionalnih odborov. ISO/IEC/IEEE 29119-1 je bil pripravljen s
strani različnih tehničnih odborov pod vodstvom Partner Standards Development
Organization v sodelovanju med ISO in IEEE.
Namen standarda ISO/IEC/IEEE 29119 je definirati mednarodno veljavne standarde
za testiranje programske opreme, ki ga lahko uporablja katerakoli organizacija pri
katerikoli obliki testiranja programske opreme. Programska oprema namreč
zajema različne tipe – kot so informacijska tehnologija, osebni računalniki,
mobilne aplikacije. Prav tako različne organizacije uporabljajo različne
metodologije razvoja informacijskega sistema. Zato je ta standard razvit tako, da
podpira testiranje programske opreme v različnih kontekstih.

3.2. KONCEPTI IN DEFINICIJE
Ker je praktično nemogoče razviti popolno programsko opremo, je potrebno le-to
preveriti preden je na voljo končnim uporabnikom. Napake v sistemu so lahko
različne – lahko nastanejo zaradi človeškega faktorja (napaka v kodi), lahko so
specifikacije napačne ali nepopolne, lahko niso bili predvideni vsi scenariji.
Posledice odpovedi v programski opremi so za uporabnike lahko manj ali bolj
pomembne – lahko ogrozijo poslovanje podjetja, lahko pa imajo večji vpliv – na
primer na varnost ljudi. Testiranje programske opreme mora biti osredotočeno na
pridobitvi informacij o izdelku, ki se testira in na iskanju čim večjega števila
napak čim bolj zgodaj v razvojnem procesu v okviru danih omejitev stroškov in
časovnega okvira. (ISO/IEC/IEEE 29119, 2013)
Standard se lahko uporabi v sklopu celotne organizacije ali pa samo na določenih
projektih. V vsakem primeru, pa naj gre za večjo ali manjšo organizacijo, mora
biti testiranje programske opreme podprto na najvišjem nivoju organizacije. Bolj
zrele organizacije imajo definirano tudi politiko testiranja in definirane testirne
strategije. Testiranje se pogosto opravlja brez formalne testirne strategije,
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vendar je tovrstno testiranje običajno manj učinkovito in uspešno. Testiranje
programske opreme mora biti načrtovano, spremljano in nadzorovano. Pri
testiranju je potrebno upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so na primer finančne
omejitve, časovne omejitve, tveganja, organizacija kultura, pričakovanja
uporabnikov, omejitve glede infrastrukture namenjene za testiranje in podobno.
Glede na izkušnje, nobena testirna strategija, plan, metoda ali proces ne deluje v
vseh situacijah.
Testiranje projekta navadno vsebuje več testirnih podprocesov. Vsak podproces
lahko vsebuje svoj testirni plan in strategijo testiranja podprocesa. Testirni plan
podprocesa lahko vsebuje en ali več testirnih nivojev in se lahko navezuje na
enega ali več testirnih tipov. Testirni plan podprocesa prav tako vsebuje strategijo
izvajanja testov. Povezave med procesom testiranja, podprocesi testiranja, nivoji
testiranja in tipi testiranja so prikazani na Sliki 1.

Slika 1: Povezave med podprocesi, nivoji testiranja in tipi testiranja
(ISO/IEC/IEEE 29119, 2013)
Model procesa se prične na ravni organizacije in vsebuje testirne specifikacije na
nivoju organizacije, kot sta na primer politika testiranja organizacija in strategija
testiranja organizacije. Vmesni nivo se nahaja na nivoju projekta, faze, najnižji
nivo pa vsebuje testirne procese za dinamično testiranje. Politika testiranja
vsebuje definicije pričakovanj vodstva in pristop k testiranju programske opreme z
vidika poslovanja in je namenjena vodstvu podjetja. Strategija testiranja na
nivoju organizacije vsebuje zahteve in omejitve testiranja, kar je potrebno
upoštevati na vseh projektih v organizaciji. Na podlagi zahtev, analize tveganj in
omejitev projekta se razvije testirna strategija projekta. Podrobnosti so zapisane
v testirnem planu projekta, ki omogoča nadzor nad izvajanjem testiranja
projekta. Testiranje projekta je navadno razdeljeno na podprocese, ki morajo biti
prav tako nadzorovani in spremljani. Podprocesi testiranja lahko vsebujejo
statično (preverjanje ustreznosti glede na definirane kazalnike kakovosti brez
izvrševanja kode) in dinamično testiranje.
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Procesi testiranja so lahko različni v različnih fazah življenjskega cikla programske
opreme. Vsaka programska oprema ima svoj življenjski cikel. Navadno vsebuje več
razvojnih ciklov in vsaj enega ali več operativnih življenjskih ciklov (operativa in
vzdrževanje). Razvojni cikel je nadzorovan in spremljan v razvojnem projektu.
Vsaka nova verzija programske opreme mora biti obravnavana kot razvojni
projekt, ki vsebuje ločene korake testiranja. Razvojni cikel programske opreme je
navadno sestavljen iz več delov, ki jih lahko imenujemo faze, koraki, nivoji ali
podprocesi razvoja. Poznamo več pristopov k razvoju sistemov, od organizacije pa
je odvisno katerega bo uporabila na določenem projektu (npr. sekvenčni, agilni). V
vsakem razvojnem podprocesu se proizvede določen izdelek, ki je lahko dokument
ali pa del kode. Vsak podproces se lahko izvede enkrat ali pa večkrat. Vsak
izdelek, pa naj bo v katerikoli fazi, je lahko predmet testiranja.
Po končanem razvojnem projektu podjetje določeno programsko opremo
prevzame v vzdrževanje. V procesu vzdrževanja je potrebno zagotoviti določen
nivo zanesljivosti in razpoložljivosti programske opreme. To zajema spremembe,
popravki na obstoječi programski opremi in dodajanje novih verzij.
V razvojnem ciklu programske opreme poznamo določene podporne procese, ki so
v pomoč pri razvoju:
- zagotavljanje kakovosti
- vodenje projekta
- upravljanje konfiguracije in testiranje
- izboljšanje procesa
Podprocesi testiranja so lahko razdeljeni glede na faze projekta ali pa po
določenih atributih kakovosti. Podprocesi lahko vsebujejo statične in dinamične
teste. Podproces testiranja se prične s planiranjem, kjer je potrebno definirati
cilje, obseg in tveganja. Pri planiranju je potrebno upoštevati, da se bodo testi
ponavljali, običajno toliko dolgo, da zadovoljijo kriterijem obravnavane
programske opreme.
Test mora doseči zastavljene cilje. Cilji, ki jih pokriva opisan standard, so različni
in sicer: Ali je izdelek izpolnil pričakovanja? Ali so bile napake pravilno
odstranjene, brez nezaželenih stranskih učinkov? Ali je podana ocena o
izpolnjevanju zahtev? Testiranje se izvaja na predmetih testiranja, kot so na
primer komponenta programske opreme, podsistem, specifikacije projekta, načrt
sistema. ISO/IEC 25010 opisuje model kakovosti programske opreme. Ta model
opisuje osem karakteristik kakovosti programske opreme, ki definirajo in merijo
atribute predmeta testiranja.
Te karakteristike so:
- funkcionalna primernost (stopnja do katere izdelek zagotavlja funkcije, ki
izpolnjujejo definirane karakteristike pod določenimi pogoji)
- učinkovitost (uspešnost izvedbe glede na dane vire pod določenimi pogoji)
- kompatibilnost (stopnja, kjer ena ali več komponent sistema lahko
izmenjuje informacije oz. izvaja potrebne funkcije z uporabo iste strojne
ali programske opreme)
- uporabnost (obseg, v katerem se izdelek lahko uporablja z namenom
doseganja določenih ciljev z učinkovito, uspešno in zadovoljivo uporabo)
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zanesljivost (stopnja, do katere sistem opravlja določene funkcije pod
določenimi pogoji v določenem časovnem obdobju)
varnost (stopnja, do katere so informacije in podatki zaščiteni pred
neavtoriziranimi osebami ali sistemi, ki jih ne morejo prebrati ali
spremeniti, pooblaščene osebe pa kljub zaščiti lahko dostopajo do njih)
vzdrževalnost (stopnja uspešnosti in učinkovitosti s katero se izdelek lahko
spremeni)
prenosljivost (stopnja, do katere se lahko sistem ali komponenta učinkovito
lahko prenese iz ene strojne, programske opreme ali operativnega okolja
na drugega)

Za testiranje določene karakteristike je potrebno zagnati določene podprocese.
Na primer: za merjenje karakteristike varnosti je potrebno izvesti podprocese za
testiranje varnosti. Vsaka od navedenih karakteristik kakovosti ima lahko več
podkarakteristik, ki jih je potrebno testirati. Prav tako je potrebno poudariti, da
ni nujno uporabiti vseh karakteristik za vse vrste programske opreme. Prav tako je
možno dodati dodatne karakteristike, če je to potrebno. Pri testiranju se lahko
uporabljajo različne prakse. Običajno se uporabljata ročno in avtomatsko
testiranje. Obstaja pa tudi nekaj drugih praks testiranja, ki jih lahko uporabljamo
kot del strategije testiranja v kateri se običajno uporablja več praks testiranja.
V nadaljevanju so opisane nekatere prakse testiranja.
 testiranje na podlagi zahtev
Preverjanje ali programska oprema ustreza zahtevam. Testirni primeri so
predpisani pred izvedbo testiranja.
 testiranje na podlagi modela
Na primer v obliki matematičnih enačb, diagrama poteka oz. mešanice
različnih modelov. Test se izvaja ročno ali s pomočjo orodij za testiranje.
Prednost je, da se na ta način lahko avtomatsko izvede veliko testirnih
primerov v relativno kratkem času. Model se pogosto uporablja pri
sistemih, ki so kritični za delovanje organizacije.
 testiranje z matematičnim pristopom
Uporablja se, kjer se predmet testiranja lahko podrobneje opiše. Navadno
se uporabljajo statistični modeli. Testiranje se običajno izvaja z orodji.
 testiranje na podlagi izkušenj
Uporabljajo se izkušnje iz preteklih testiranj, merila iz preteklih projektov,
poznavanja podobne programske opreme in sistemov. Pri tovrstnem
testiranju se testirni primeri navadno ne definirajo vnaprej, pač pa tester
uporablja intuicijo, domišljijo in znanje iz preteklih testiranj. Raziskovalno
testiranje, ugibanje napak in ad-hoc testiranje so testirne prakse, ki ne
zahtevajo veliko dokumentacije za izvedbo.
 testiranje po scenariju in testiranje brez scenarija
Pri testiranju s scenarijem, je test ponovljiv, testirni primeri se lahko
analizirajo in uporabljajo tudi na drugih projektih, priprava scenarijev
zahteva je lahko dolgotrajna.
 avtomatizacija v testiranju
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Pri določenih komponentah programske opreme se lahko uporablja
avtomatizirano testiranje. Le-to je navadno povezano z enim od orodij za
testiranje. Običajno se uporablja skupaj z drugimi praksami testiranja.
upravljanje napak
Odgovorna oseba na projektu je zadolžena za upravljanje z napakami in
dokumentiranju le-teh.

Z namenom spremljanja in nadzora testiranja in pravočasne zagotovitve
informacij vsem udeleženim, je potrebno učinkovito meriti proces testiranja.
Potrebno je definirati katere informacije je potrebno zagotoviti in na kakšen način
bodo le-te predstavljene. Metrike, ki so lahko uporabljene, so različne, na primer
število odprtih in zaprtih napak v določenem časovnem obdobju, primerjava
števila novo odprtih napak s številom zaprtih napak v enem dnevu in podobno.
3.1.1. Življenjski cikel razvoja programske opreme
Testiranje je potrebno integrirati v življenjski cikel razvoja projekta oz. v
posamezne razvojne faze. Pri razvoju programske opreme se uporabljajo različni
modeli, najpogostejši pa so:
 agilni
 evolutivni
 sekvenčni
Razvojne aktivnosti v modelu so bolj ali manj enake, razlike se pojavljajo v
obsegu posameznih aktivnosti, dolžini in ponovitvah le-teh in obsegu
dokumentacije. Agilni pristop lahko vsebuje različne metode, ki se jih izbere
glede na vrsto projekta, poznavanja zahtev in glede na časovne in finančne
omejitve projekta.
V nadaljevanju je opisana metoda Scrum (Slika 2). Pri tej metodi ne gre za
metodologijo razvoja, ki bi natančno opisovala npr. zahteve in definicije kako
napisati kodo, pač pa za postavitev okvirov vodenja projekta. Projekt voden po
Scrum metodi obsega večje število iteracij, ki se imenujejo sprinti, kjer vsak
sprint prinaša nove funkcionalnosti. Te funkcionalnosti so nove ali pa so
nadgradnja obstoječih. Vsak sprint navadno traja od enega do štirih tednov.
Število sprintov je pogosto na začetku projekta neznano, saj zahteve navadno niso
natančno specificirane.
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Slika 2: Primer življenjskega cikla projekta po metodi Scrum
(ISO/IEC/IEEE 29119, 2013)
Rezultati vsakega sprinta so na koncu predstavljeni stranki in ključnim
uporabnikom. V času sprinta pa se vodijo dnevni scrum sestanki (t.i. stand-up
scrum meeting), kjer se preverijo naloge v skupini, kot na primer: kaj je bilo
narejenega prejšnji dan, kaj se dela danes in kje so težave. Podprocesi testiranja
pri agilni metodi so del razvojnega projekta in se izvajajo vzporedno z razvojem v
času poteka posameznega sprinta. Testi so lahko vnaprej pripravljeni in se
izvajajo avtomatizirano (tudi s pomočjo orodij) ob koncu sprinta pa se izvede test
s katerim uporabniki potrdijo funkcionalnosti in prevzamejo izdelek. V praksi se
pogosto pojavijo težave, ker se testiranje ne more izvajati znotraj sprinta in se
zato odpravljanje napak lahko izvaja v nadaljnjih sprintih.
Sekvenčni pristop (Slika 3) vodenja projekta izgradnje programske opreme se
najdlje in še vedno najpogosteje uporablja. Osnovni sekvenčni model je poznan
kot 'waterfall' model in vsebuje razvojne faze projekta, ki si sledijo ena za drugo.
V sekvenčnem modelu se faze ne ponavljajo, pač pa si sledijo ena za drugo.
Testiranje se izvaja v posameznih fazah ali podprocesih projekta in se načeloma
ne ponavlja, razen znotraj posamezne faze. V večini projektov je testirni plan
definiran že na začetku projekta. Za fazo izvedbe obstajata dve vrsti podprocesov:
statično in dinamično testiranje.

Slika 3: Primer podprocesov sekvenčnega pristopa vodenja projekta
(ISO/IEC/IEEE 29119, 2013)
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Evolutivni oz. inkrementalni razvoj in testiranje temelji na načelu ponovitve in
dopolnjevanja. Razvijalci sistem razvijajo po ponovitvah (iteracijah), po manjših
koščkih oz. korakih in s pomočjo spoznanj prejšnje iteracije izboljšajo način in
kakovost naslednje ponovitve. Rezultati vsake ponovitve se dostavijo naročniku,
kar pomeni, da uporabnik dobi sistem po serijah, kjer vsaka vsebuje več
funkcionalnosti. Če je rezultat neke ponovitve izdelek, mora le-ta biti sprejet in
potrjen s strani naročnika. Po vsaki ponovitvi, se testirajo izdelki ponovitve in
celoten sistem. Ponovitve se lahko izvajajo znotraj klasičnih faz projekta. Pri
testiranju vsake ponovitve se je potrebno osredotočiti na cilje in rezultate dotične
ponovitve. Posamezen podproces ni zaključen, dokler ni pretestiran in potrjen
rezultat ponovitve.
3.1.2. Procesi testiranja
V tem poglavju so opisani procesi testiranja, ki se lahko uporabljajo za urejanje,
vodenje in implementacijo testiranja programske opreme za organizacijo, projekt
ali manjše aktivnosti testiranja:
 procesi organiziranja testiranja (postavitev procesa za oblikovanje in
vzdrževanje organizacijskih testirnih specifikacij kot so politika, strategija,
procesi, postopki in druga sredstva testiranja)
 procesi vodenja testiranja (opredeljuje procese, ki pokrivajo vodenje
testiranja za celoten projekt ali faze testiranja in vsebujejo planiranje
procesa testiranja, nadzor in kontrolo procesa in zaključek procesa
testiranja)
 dinamični procesi testiranja (definiranje generičnih procesov za izvedbo
dinamičnega testiranja, kot so procesi načrtovanja, vzpostavitev okolja
testiranja in vzdrževanja, proces izvršitve testiranja, proces prijavljanja in
poročanja napak)
Procesi organiziranja testiranja so navadno definirani za celotno organizacijo in
vsebujejo definicijo politike in strategije testiranja. Dokument politike testiranja
vsebuje namen, cilje in obseg testiranja znotraj organizacije. Prav tako vsebuje
postavitev okvirov za vodenje in spremljanje testiranja. Dokument testirnih
strategij organizacije pa je navadno dokument tehnične narave, ki natančneje
opisuje kako se testiranje izvaja znotraj organizacije in ni vezan samo na
posamezne projekte. Politika in strategija testiranja sta med seboj povezani tako,
da se lahko dopolnjujeta na podlagi povratnih informacij v samem procesu
testiranja. Organiziranje procesa testiranja vsebuje aktivnosti kot so kreiranje,
pregled in vzdrževanje specifikacij testiranja na nivoju organizacije. V tem
procesu je potrebno upoštevati tudi znanje in izkušnje iz preteklih testiranj
znotraj organizacije. Rezultat procesa organizacije testiranja so specifikacije
testiranja organizacije, ki so nastale na podlagi specifikacij in so bile odobrene s
strani vodstva.
Proces vodenja testiranja vsebuje planiranje testiranja, nadzor, kontrolo
testiranja in zaključek. Definirani procesi vodenja testiranja se lahko uporabljajo
za vodenje testiranja v različnih fazah projekta in za upravljanje različnih tipov
testiranja. Vodenje testiranja mora biti v skladu z definirano politiko testiranja in
testirnimi strategijami. Namen procesa planiranja testiranja je razviti plan
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testiranja, ki se lahko pripravi za celoten projekt ali posamezno fazo. Plan
testiranja vsebuje določene aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, kot so: definirati
in analizirati tveganja in ukrepe, strategijo testiranja, določiti sodelujoče pri
testiranju, urnik testiranja in podobno. Testiranje mora biti načrtovano, da se
lahko zagotovijo potrebni človeški viri, okolje, orodja in druga potrebna oprema
za testiranje in da se pri načrtovanju sistema upošteva čas namenjen za
testiranje. V času izvajanja testiranja je potreben nadzor in kontrola testiranja,
kjer se preverja ali testiranje poteka v skladu s planom. Ob koncu testiranja, ko so
aktivnosti testiranja zaključene, je potrebno pripraviti končno poročilo testiranja,
očistiti testirno okolje in povzeti zaključke.
Dinamični procesi testiranja se uporabljajo v določenih fazah testiranja (npr.
integracija) ali tipih testiranja (npr. testiranje varnosti, zmogljivosti).
Obstajajo sledeči dinamični procesi testiranja:
- načrt testiranja
- vzpostavitev okolja testiranja in vzdrževanje
- izvedba testiranja
- poročanje o napakah
Za vsak test se proces dinamičnega testiranja izvede po zgoraj opisanih korakih,
vendar se celoten proces navadno izvede večkrat v procesu testiranja. Meritve so
končni izdelek testiranja in so lahko rezultat katerekoli aktivnosti v procesu.
Meritve se uporabljajo za poročanje statusa in napredka testiranja. Na primer
lahko se uporabijo kot pokazatelj vodenju testiranja koliko testirnih primerov so
kreirali testerji. Na drugi strani pa so smernice kontrole rezultat procesa vodenja
testiranja in vhod za dinamičen proces testiranja. Smernice kontrole so lahko v
pomoč testerjem za definiranje dodatnih testirnih primerov. Ker meritve lahko
nastajajo v katerikoli aktivnosti dinamičnega testiranja, definicija meritev ni
določena kot posebna naloga ali aktivnost v teh procesih.
Načrt testiranja je namenjen pripravi testirnih primerov in testirnih procedur.
Aktivnosti te faze se lahko izvajajo sekvenčno, vendar se v praksi nekatere
aktivnosti ponovijo v več iteracijah. V tem procesu se postavi osnova za
testiranje, postavljen je nabor funkcionalnosti, definirani pogoji, vsebina, primeri
in procedure. V procesu vzpostavitve okolja testiranja se vzpostavi okolje za
testiranje in definira način vzdrževanja ob morebitnih spremembah. Zahteve za
testirno okolje se navadno definirajo v planu testiranja, vendar pa so detajli
navadno znani šele v fazi načrtovanja testiranja.
V procesu izvedbe testiranja se zaženejo testirne procedure, ki so nastale kot
rezultat faze načrtovanja testiranja. Proces izvedbe testiranja se lahko ponavlja
večkrat, saj ni nujno da se vsaka procedura izvede v eni sami iteraciji. V procesu
izvedbe testiranja se izvede testirna procedura, primerjajo dobljeni rezultati s
pričakovanimi in zabeleži rezultat testiranja. Ko se napaka popravi, mora biti
ponovno pretestirana.
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3.2. DOKUMENTACIJA V PROCESU TESTIRANJA
Standard ISO/IEC/IEEE 29119 definira predloge testirne dokumentacije, ki jo lahko
uporablja katerakoli organizacija, projekt ali manjša aktivnost (Slika 4).
Predstavljena dokumentacija je rezultat procesov testiranja. Vsak dokument mora
imeti določene predpisane elemente, kot so na primer enolično oznako
dokumenta, ime organizacije, osebo, ki odobri dokument, zgodovino sprememb,
kazalo, reference na povezane dokumente in slovar. Spodaj navedeni dokumenti
so priporočeni, od posameznega tipa projekta, vrste programske opreme, ki se
testira in načina vodenja projekta pa je odvisno kateri dokumenti in poglavja bodo
uporabljeni.

Slika 4: Hierarhija testirne dokumentacije (ISO/IEC/IEEE 29119, 2013)

Mojca Gros: Testiranje sistema za poslovno obveščanje

stran 15

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Specifikacije testiranja na nivoju organizacije vsebujejo informacije o testiranju v
posamezni organizaciji in niso odvisni od posameznih projektov. Tipična
dokumenta razvita na nivoju organizacije sta politika testiranja in strategija
testiranja organizacije.
Politika testiranja definira cilje in načela testiranja programske opreme znotraj
organizacije. Definira kateri cilji naj bodo doseženi v fazi testiranja, vendar pa se
ne spušča v podrobnosti kako naj bo testiranje izvedeno. Dokument opisuje
namen, cilje, obseg testiranja in razloge zakaj se testiranje izvaja. Opisani so
testirni procesi, ki se bodo izvajali, organizacijsko strukturo testiranja in
standarde.
Strategija testiranja organizacije je dokument, ki vsebuje navodila kako naj bi bilo
testiranje izvedeno, na primer kako doseči cilje, ki so bili postavljeni v dokumentu
politike testiranja. Če je organizacija manjša, je v enem dokumentu lahko
zapisana celotna strategija. Če je organizacija večja in razvija produkte na več
različnih načinov, ima lahko tudi več testirnih strategij. Strategija testiranja
vsebuje definicijo vseh pomembnih podprocesov in če se ti med seboj razlikujejo,
je vsak podproces lahko opisan ločeno. Dokument strategije na primer opisuje
načine upravljanja s tveganji, način testiranja in prioritete, predpisano
dokumentacijo testiranja in način potrjevanja in poročanja, izbrana orodja za
testiranje in upravljanje z napakami.
Posamezni podprocesi so opisani v nadaljevanju dokumenta in vsebujejo vhodne in
izstopne kriterije, merila za izpolnitev testa, metrike, ki jih je potrebno zbrati v
času testiranj (na primer število izvedenih testirnih procedur, število ur testiranja,
število napak), definicijo testirne dokumentacije in poročanja, opis stopnje
samostojnosti s strani testerjev, tehnike načrtovanja testiranja, definicijo okolja
testiranja, načine in postopke ponovnega testiranja.
3.2.1. Dokumenti na ravni vodenja testiranja
V procesu vodenja testiranja morajo nastati vsaj naslednji dokumenti:
 plan testiranja
 poročilo o stanju
 poročilo o zaključku testiranja
Za vsako testiranje je možno pripraviti en testirni plan ali pa se testiranje razdeli
na več delov in se tako pripravi več planov testiranja (po projektih ali delih
projekta). Plan testiranja mora vsebovati definicijo predmetov testiranja, obseg
testiranja, predvidevanja in omejitve (časovne, finančne, pogodbene, omejitve s
strani kadrov), sponzorja, način komunikacije med udeleženci, seznam tveganj,
stopnje tveganja in potrebne ukrepe in strategijo testiranja (če se le-ta razlikuje
od strategije organizacije oz. je za ta projekt ali podproces specifična). Definicija
obsega testiranja naj vsebuje tudi predmete, ki se ne bodo testirali (bodo
izključeni iz testiranja) in razloge za to. Dokument testirne strategije vsebuje opis
specifik za določen projekt in razlike oz. dopolnitve dokumenta strategije
organizacije. V dokumentu se definirajo testni podprocesi, ki se bodo testirali,
rezultate testiranja in dokumente oz. informacije, ki morajo biti dostavljeni ob
koncu testiranja. V planu mora biti definirana tudi skupina, ki bo sodelovala na
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testiranju, vloge posameznikov, aktivnosti in odgovornosti. Plan mora vsebovati
planiranje posameznih aktivnosti testiranja in definirane mejnike. Plan testiranja
je odvisen od načina vodenja projekta oz. izvajanja testiranja. Na primer pri agilni
metodi se navadno planirajo posamezne iteracije testiranja, med tem ko pri
tradicionalni lahko izvajamo testiranje po fazah projekta.
Poročilo o stanju vsebuje informacije o statusu testiranja, ki je bilo izvedeno v
določenem obdobju. V primerih, ko je projekt voden po agilni metodi, ni nujno,
da so poročila o stanju v pisni obliki, pač pa se lahko obravnavajo tudi na
sestankih ob predstavitvi posamezne iteracije. Poročilo vsebuje tudi opis napredka
glede na pripravljen plan testiranja (npr. koliko testirnih primerov je bilo
izvedenih glede na planirane). Vsa večja odstopanja morajo biti označena in
obrazloženo zakaj je to teh odstopanj prišlo. Če obstajajo dejavniki, ki blokirajo
proces testiranja, mora to biti obrazloženo v poročilu o stanju skupaj s
predlaganimi rešitvami za odpravo le-teh.
Končno poročilo vsebuje povzetek testiranja za celoten projekt ali posamezne
podprocese. Poročilo povzema rezultate testiranja, morebitna odstopanja, razloge
za le-te in druge omejitve. Dokument vsebuje predstavitev metrik testiranja (npr.
št. ur porabljenih ta testiranje, št. izvedenih primerov) in rezultate testiranja.
3.2.2. Dokumenti dinamičnega testiranja
Dokumenti testiranja obsegajo dokumente testirnih specifikacij, zahtev za okolje
in podatke, poročila o pripravljenosti podatkov in okolja in dokument izvedbe
testiranja z opisanimi rezultati testiranja.
V dokumentu načrtovanja testirnih specifikacij so definirane lastnosti predmetov
testiranja s pogojih v katerih mora biti testiranje izvedeno. Lastnosti so lahko
opisane ločeno ali pa združene v skupinah lastnosti, ki jih mora imeti določen
predmet testiranja. Definirani morajo biti cilji in prioritete za posamezno lastnost
ali skupino lastnosti, ki se testira in pogoji testiranja. Ti pogoji predstavljajo
posamezen dogodek, ki se lahko preveri z enim ali več testirnimi primeri. Pogoji
so lahko v dokumentu predstavljeni opisno ali pa kakšni drugi npr. tabelarični
obliki. Primer so lahko določene nastavitve parametrov ali drugi specifični pogoji,
ki morajo biti izvedeni pred testiranjem.
V dokumentu specifikacij testirnih primerov so opisani posamezni primeri, s
katerimi se skuša ugotoviti ali je del programske opreme, ki se testira, pravilno
implementiran. V dokumentu morajo biti definirani tudi predpogoji, ki morajo biti
izpolnjeni, da se testirni primeri lahko izvedejo. Opisani morajo biti vhodi in
pričakovani rezultati.
Specifikacije testirnih procedur opisujejo testirne primere v vrstnem redu, kot jih
je potrebno izvesti. V primeru, da za določen testirni primer niso izpolnjeni vsi
pogoji, so definirane akcije, ki jih je potrebno izvesti. V dokumentu morajo biti
opisane tudi odvisnosti ene procedure do druge, če le-te obstajajo.
V zahtevah za pripravo testirnih podatkov so opisane zahteve za pripravo
podatkov, ki so potrebni za izvedbo testirnih primerov. Definirano je tudi, ali
morajo določeni podatki biti zakriti oz. jih je treba obravnavati drugače kot
Mojca Gros: Testiranje sistema za poslovno obveščanje

stran 17

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

ostale. V dokumentu je opisano kdo je odgovoren za podatke in v katerem
obdobju morajo biti podatki na razpolago. Ko so podatki za testiranje pripravljeni,
se pripravi poročilo o pripravljenosti podatkov, kjer je definiran status podatkov.
Dokument zahtev za pripravo testirnega okolja opisuje zahtevane lastnosti okolja,
ki jih je potrebno vzpostaviti za izvršitev testirnih procedur. Definicija testirnega
okolja vsebuje definicije strojne in programske opreme, orodij, varnost in druge
potrebne pripomočke (npr. tiskalnik). Po končani pripravi okolja, je potrebno
pripraviti poročilo o pripravljenosti testirnega okolja.
V poročilu o rezultatih testiranja so zabeleženi dejanski rezultati, ki so posledica
testiranja. Dejanski rezultati se primerjajo s pričakovanimi, nato se na podlagi leteh kreirajo rezultati. Testirni Rezultati povedo ali je določen test uspešno
opravljen ali ne. Če se med testiranjem pojavijo težave, se le-te beležijo v
poročilo o napakah. Napake so lahko različne – odpovedi sistema lahko nastanejo
zaradi napak določenih komponent, hroščev in podobno. V poročilu so opisane
podrobnosti o posamezni napaki, kot na primer to ali je napaka ponovljiva, kakšne
so njene posledice in kako jo lahko odpravimo.

3.3. TEHNIKE TESTIRANJA
Testiranje programske opreme se lahko izvede z različnimi tehnikami. Nekaj
tehnik, ki se najpogosteje uporabljajo za testiranje programske opreme je
opisanih v tem poglavju. Organizacija lahko za testiranje programske opreme
uporabi več različnih tehnik.
Tehnike testiranja so razdeljene v tri skupine:
 testiranje na osnovi specifikacij
 testiranje na osnovi struktur
 testiranje na osnovi izkušenj
Pri testiranju na osnovi specifikacij, so zahteve, specifikacije uporabljene kot
glavni vir informacij za načrtovanje testirnih primerov. Pri testiranju na osnovi
struktur je za glavni vir uporabljena struktura predmeta testiranja (npr. izvorna
koda ali struktura modela). Pri testiranju na osnovi izkušenj pa so glavni vir
informacij izkušnje in znanje testerjev.
3.3.1. Tehnike testiranja na osnovi specifikacij
Ekvivalentno particioniranje (ang. Equivalence Partitioning) predstavlja model, ki
razdeli vhode in izhode predmeta testiranja na enake particije. Vsaka particija
mora biti definirana tako, da so deli enakovredni. Particije so lahko definirane za
veljavne in neveljavne vhode in izhode. Na primer za predmet testiranja, kjer se
pričakuje črkovne znake, je particija lahko definirana kot veljaven vhod v
testiranje, ekvivalenten neveljaven vhod pa so npr. numerični znaki, simboli.
Metoda klasifikacijskega drevesa uporablja model, kjer se vhodi particionairajo in
nato grafično prikažejo v klasifikacijskem drevesu. Klasifikacije so združene v
razrede, ti pa se lahko razdelijo še v podrazrede. Klasifikacije in razredi se lahko
uporabljajo za veljavne in neveljavne vhodne podatke.
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Analiza mejnih vrednosti uporablja model, ki particionira vhode in izhode v
številčne urejene zbirke z mejami, kjer so meje vsake zbirke testni pogoji. Na
primer, če je particija definirana z vhodi od 1 do 10, so meje 1 in 10. Meje za
določene particije včasih na prvi pogled niso določene. Na primer: particija starost
>= 70.
Tehnika testiranja sintakse uporablja formalno definiran model sintaks. Sintaksa
vhodov je predstavljena kot množica pravil, kjer vsako pravilo definira format
vhodnih parametrov v obliki kot so sekvence, iteracije in podobno. Sintaksa je
lahko predstavljena shematično ali v tekstovnem formatu.
Tehnike kombinatornega testiranja se uporabljajo za sistematično pridobivanje
smiselnih in obvladljivih podmnožic testirnih primerov, ki pokrivajo testirne
pogoje. Kombinacije so definirane kot parametri z vrednostmi, ki jih parameter
lahko zajame. Na primer: parameter 'dan v tednu' lahko zajame samo sedem
vrednosti. Za parametre, ki nimajo omejenega nabora vrednosti, je potrebno
nujno definirati druge tehnike testiranja, da se s tem zmanjša nabor vrednost na
smiselno podmnožico vrednosti. Testirni pogoji za kombinatorno testiranje so
enaki za vse podvrste kombinatornega testiranja – potrebno je definirati
parameter (P) testiranja, ki zavzema določeno vrednost (V), kar imenujemo tudi
P-V par. Na primer za parameter = ‘Destinacija’, obstajajo vrednosti: ‘Paris,
London, Sydney’. Pari so sledeči: ‘Destinacija – Paris’, ‘Destinacija – London’,
‘Destinacija – Sydney’.
Ta tehnika testiranja zajema naslednje vrste testiranja:
 vse kombinacije
Zajema nabor vseh kombinacij P-V parov, kjer je vsaka kombinacija iz
enega P-V para za vsak parameter. Na primer definirani so sledeči
parametri z vrednostmi:
Destinacija = Paris, London, Sydney
Razred = First, Business, Economy
Sedež = Ob prehodu, Ob oknu
Za omenjene vrednosti bi na primer definirali spodnje testne primere:
1: Destinacija – Paris, Razred – First, Sedež – ob prehodu
2: Destinacija – Paris, Razred – First, Sedež – ob oknu
...


testiranje parov
V tej vrsti testiranja, ki je poznano tudi kot testiranje vseh parov,
testiranje pokriva enolične pare P-V. Namesto vseh kombinacij parametrov,
kot je to definirano v prejšnji tehniki, ta tehnika pokriva vse možne pare
za izbrane vrednosti.
Za zgornji primer bi bili definirani sledeči pari:
Paris, First
Paris, Business
Paris, Economy
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London, First...
Na podlagi parov, bi se definirali spodnji testni primeri:
1: Paris, First, Ob prehodu
2: Paris, Business, Ob oknu
3: Paris, Economy, Ob prehodu
...


izbirno testiranje
Vsaka izbira naj bo sestavljena iz P-V parov, ki predhodno še niso bili
vključeni v testiranje, to pomeni, da mora vsaka vrednost biti vključena v
testni primer vsaj enkrat.
Za zgornji primer bi tako zadostovali že samo spodnji trije testirni primeri:
1: Paris, First, Ob prehodu
2: London, Business, Ob oknu
3: Sydney, Economy, Ob prehodu



izbira osnovnih vrednosti
Pri tej tehniki testiranja morajo biti vsi parametri, razen enega,
nastavljeni na 'osnovno' vrednost. Obstaja več načinov kako se določi
osnovna vrednost vsakega parametra – lahko se določi na podlagi tipične
vrednosti iz specifikacij, najbolj pogosto pa je to privzeta vrednost
parametra. Testirni primeri so definirani tako, da se osnovni vrednosti nato
zamenja vrednost enega parametra dokler niso pokriti vsi P-V pari.
Za zgornji primer je npr. definirana osnovna vrednost:
1: London, Economy, Ob oknu
Nato pa so, z menjanjem vrednosti parametra, definirani še ostali testirni
primeri:
2: Paris, Economy, Ob oknu
3: Sydney, Economy, Ob oknu
4: London, First, Ob oknu
5: London, Business, Ob oknu
6: London, Economy, Ob prehodu

Testiranje na podlagi odločitvene tabele uporablja model logičnih povezav med
vhodi in izhodi oz. pogoji in akcijami za predmet testiranja. Podatki se zapišejo v
obliki tabele, kjer vsak pogoj predstavlja vhod ali kombinacijo vhodov in akcij, ki
so izhodi testiranja. Vhodi in izhodi so predstavljeni z vrednostjo 'pravilno' ali
'nepravilno'.
Tehnika testiranja vzorčno-posledični grafi uporablja model logičnih povezav med
vzroki (na primer vhodi) in posledicami (na primer izhodi). Vsak vzrok predstavlja
vhod ali kombinacijo vhodov testiranja in vsaka posledica predstavlja izhod ali
kombinacijo izhodov predmeta testiranja. Oboje se prikazuje z vrednostjo
'pravilno' ali 'nepravilno'.
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Tehnika testiranja na podlagi prehodov stanj (ang. state transition testing)
uporablja model stanj, ki jih testiranje lahko zasede in prehode med posameznimi
stanji. Primer je lahko testiranje prikaza in nastavitve časa na napravi za prikaz
časa. Stanja, so na primer prikaz časa, prikaz datuma, sprememba časa,
sprememba datuma. Prehodi med stanji se izvajajo s pritiski na posamezne gumbe
(npr. 'Reset'), akcije pa so npr. 'Prikaži čas', 'Spremeni čas'. Prehodi med stanji so
lahko med seboj povezani, zato je potrebno testirati stanja v odvisnosti enega od
drugega.
V modelu testiranja na podlagi scenarija je potrebno definirati glavni scenarij, ki
vsebuje zaporedje akcij, ki so sprejemljive s strani predmeta testiranja in
alternativne scenarije, ki se lahko uporabijo pri testiranju. Alternativni scenariji
lahko zajemajo nenormalne, ekstremne vrednosti ali stresne pogoje in izjeme.
Primer je programska oprema za dvigovanje denarja na bančnem avtomatu. Pri
dvigu denarja so definirani koraki, ki si sledijo v določenem zaporedju. Scenarij
predstavlja uspešen dvig denarja z določenega računa. Alternativni scenariji pa so
npr. neuspešen dvig zaradi napačne PIN številke ali kartice, ki je avtomat ni
prepoznal ali ker je uporabnik denar položil namesto dvignil. Obliki testiranja na
podlagi scenarija sta tudi testiranje primera uporabe (ang. Use Case Testing), ki
poteka na podlagi primera uporabe in pokrije vse alternativne možnosti, in
naključno testiranje (ang. Random Testing), kjer so vhodi naključne vrednosti
(npr. testiranje kalkulacij). Naključno testiranje se pogosto uporablja v
avtomatiziranem testiranju, kjer se lahko testiranje izvede za veliko primerov v
kratkem času.
3.3.2. Tehnike testiranja na osnovi struktur
Tehnika testiranja programskih stavkov (ang. Statement Testing) predvideva, da
se v izvorni kodi definira programske stavke, ki so izvedljivi ali neizvedljivi.
Namen testiranja je izpeljati nabor testirnih primerov, ki zajemajo različne stavke
glede na različne stopnje pokritosti testiranja. Glavni dve vprašanji pri tej vrsti
testiranja sta: 'Kaj je stavek?' in 'Kateri stavki so izvedljivi?' Vsak stavek mora biti
pokrit vsaj z enim testirnim primerom. Ta tehnika testiranja se uporablja za
testiranje izvorne kode programske opreme.
Testiranje odločitev (ang. Branch/Decision testing) obsega tako pogoj, kot blok
ukaze, ki pogoju sledijo. Ena tehnika definira veje, druga pa odločitve. Izvorno
kodo razdelimo na odločitve in veje (odločitve so na primer pogoji kot je Kaj –
Če). Veje in odločitve se prikažejo na grafičnem prikazu. Odločitve so točke na
diagramu, kjer sta možni dve ali več možnosti in se navadno uporabljajo za
enostavno izbiro.
Testiranje blokov in pogojev sta zelo povezana. Cilj je definirati zbirko primerov,
ki pokrivajo vse pogoje v odločitvah. Pri tehniki testiranja na podlagi pogojev v
vejah je kontrolni diagram sestavljen iz odločitev in pogojev. Vsaka odločitev
mora biti tudi pogoj. Na primer: pri testiranju kode programske opreme je izjava
'če je A ali B in C, potem...' testirni pogoj, ki vsebuje tri pogoje, ki so med seboj
povezani z logičnimi operatorji. Vsak pogoj lahko zavzame obe vrednosti – pravilno
ali nepravilno.
Na primer:
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A: pravilno
A: nepravilno
B: pravilno
...
Pri tehniki testiranja kombinacij vej pa testirne primere sestavljajo enolične
kombinacije vrednosti pravilno/nepravilno. Za zgornji primer je torej potrebno
sestaviti vse kombinacije pogojev vrednosti A, B in C:
A: nepravilno, B: nepravilno, C: nepravilno
A: pravilno, B: nepravilno, C: nepravilno
A: nepravilno, B: pravilno, C: nepravilno
...
Spremenjeno testiranje na podlagi pogojev v vejah pa je kompromis obeh zgornjih
tehnik. Veliko se uporablja za testiranje letalske programske opreme. V tej
tehniki je potrebno pripraviti testirne primere, ki prikazujejo, da vsak testirni
pogoj (A, B in C) lahko samostojno vpliva na rezultat odločitve. Za zgornji primer
je potrebno sestaviti pare, kjer sprememba vrednosti A vpliva na končni rezultat,
vendar B in C ostajata enaka.
Primer:
A: nepravilno, B: nepravilno, C: pravilno -> izhod: nepravilno
A: pravilno, B: nepravilno, C: pravilno -> izhod: pravilno
...
Enaki pari se nato definirajo še za kombinacije B in C. Seveda obstajajo tudi
alternativne rešitve, kjer bi B in C v zgornjem primeru zavzela druge vrednosti.
Cilj tehnike testiranja na podlagi pretoka podatkov je definirati testne primere, ki
pokrivajo poti med definicijami in uporabo spremenljivk. Definicije predstavljajo
situacijo, kjer se spremenljivki definira nova vrednost. Vhod predstavlja definicija
vsakega parametra, vsake nelokalne spremenljivke in vrednosti vhoda. Uporaba
spremenljivk predstavlja pojav, kjer spremenljivki ni definirana nova vrednost.
ISO/IEC 29119 obsega pet oblik: All-Definitions testing, All-C-uses testing, All-Puses testing, All-uses testing, All-DU-paths testing.
3.3.3. Tehnike na osnovi izkušenj
Tehnika na osnovi izkušenj oz. ugibanja napak vsebuje pripravo kontrolnega
seznama tipov napak, ki bi lahko obstajale. Testerju omogoča, da definira vhode,
ki bi lahko povzročile napake z namenom, da se preveri ustreznost programske
opreme. Kontrolni seznam napak se lahko pripravi na podlagi poznanih napak,
znanja testerja, izkušenj ali podobnih testiranj v preteklosti. Ta vrsta tehnike se
tipično uporablja za ostalimi vrstami tehnik testiranja kot so ekvivalentno
particioniranje in analizo mejnih vrednosti, da se dopolni tipe napak dosežene s
prej omenjenimi tehnikami.
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3.3. VLOGE IN ODGOVORNOSTI V PROCESU TESTIRANJA
V poglavju so predstavljene nekatere vloge v procesu testiranja, ki so lahko
odgovorne za izvedbo različnih procesov testiranja opisne v tem standardu. V vsaki
od vlog lahko nastopa ena ali več oseb.
Vloge v procesu testiranja so lahko:
 strateg testiranja – skrbi in usklajuje procese testiranja z vidika
organizacije
 vodja testiranja – skrbi za vodenje procesa testiranja, pripravlja plane
testiranja in nadzira proces testiranja
 tester – izvaja testiranje in skrbi da so procesi testiranja zaključeni
V praksi v omenjenih vlogah nastopajo različni ljudje na različnih funkcijah v
organizaciji.
Komunikacija v procesu testiranja mora biti nemotena in pravočasna. Testerji
morajo komunicirati z različnimi ljudmi v organizaciji. Status testiranja in
dokumenti, ki so predpisani v procesu testiranja morajo biti pripravljeni
pravočasno glede na plan testiranja. Običajno se ob zaključkih testiranj pripravi
tudi predstavitev rezultatov vsem udeleženem v procesu.
Testiranje mora biti izvedeno čim bolj objektivno. Če je tester tesno povezan z
avtorjem predmeta testiranja, je objektivnost težko doseči. Avtor namreč
navadno ne vidi svojih napak. Zato je tester lahko oseba, ki ima enaka ali podobna
znanja kot avtor izdelka, vendar ni bil udeležen v procesu izdelave. Tester je
lahko tudi neka druga oseba v organizaciji, ki ima potrebna znanja. V nekaterih
primerih pa je tester oseba, ki prihaja iz neke druge organizacije. Namen pravilne
izbire testerja je doseči čim večjo stopnjo neodvisnosti testerja od osebe, ki je
izdelala predmet testiranja.
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TESTIRANJE SISTEMOV ZA PODPORO OBVEŠČANJU

4.1. ZNAČILNOSTI SISTEMOV ZA PODPORO OBVEŠČANJU
Sistemi za podporo obveščanju zajemajo aplikacije, infrastrukturo, orodja in
dobre prakse, ki uporabnikom omogočajo dostop do podatkov in omogočajo
izvedbo analiz z namenom izboljšanja in optimiziranja odločitev (Gartner).
Tovrstni sistemi so namenjeni vodstvu podjetja in vodjem posameznih oddelkov za
pomoč pri strateških odločitvah, v praksi pa se ti sistemi uporabljajo tudi kot
pomoč za redno poročanje.
S pomočjo tovrstnih sistemov uporabniki skušajo odgovoriti na različna vprašanja,
kot so na primer:
 S katerimi proizvodi dosežemo 80% prodaje?
 Katere so naše najboljše stranke?
 Katere blagovne znamke se prodajajo bolje kot druge?
 Ali so stranke zadovoljne z našimi produkti?
Sistemi za podporo obveščanju pa ne odgovarjajo samo na splošna vprašanja, pač
pa omogočajo, da si ob določenem odgovoru, uporabnik lahko zastavi nova in nova
vprašanja in s pomočjo orodja za podporo odločanju išče odgovore nanje. Na
primer, če se vprašamo katere so naše najboljše stranke, nas verjetno poleg
prometa z njimi, zanimajo tudi stroški, popusti, ki jim jih dajemo in podobno. S
pomočjo tovrstnega sistema, uporabnik lahko sam išče odgovore na sproti
zastavljena vprašanja, če seveda ima dovolj podatkov v sistemu in mu orodje to
omogoča. Zato je pravilnost podatkov v teh sistemih izjemnega pomena.
Uporabniki morajo popolnoma zaupati podatkom, ki jih prikazujejo v svojih
poročilih in analizah.
Da bi dobili popolnejše odgovore na zastavljena vprašanja, mora sistem vsebovati
čim več podatkov o predmetu, ki ga opazujemo. Ni nujno, da so sistemi za
poslovno obveščanje le poslovne narave, takšen sistem lahko uporabljamo tudi za
druge vrste analiz, kot so na primer podatki o količini in pogostosti padavin in
temperaturah, o številu in zadovoljstvu pacientov po oddelkih, številu učencev po
šolah in podobno.
4.1.1. Orodja za dostop do podatkov
Sistem za poslovno obveščanje je lahko pripravljen tudi v navadni preglednici, če
na ta način uporabnikom omogoča vse funkcionalnosti, ki jih potrebujejo. Navadno
pa so tovrstni sistemi bolj kompleksni in zajemajo več komponent, ki so med seboj
povezane.
Za dostop do podatkov uporabniki uporabljajo orodja, ki so namenjena analizi
podatkov v podatkovnih skladiščih. To so navadno orodja za poslovno inteligenco
(ang. Business Intelligence Tools). Poznamo več vrst tovrstnih orodij, ki se med
seboj razlikujejo po funkcionalnostih, dostopu do virov, kompleksnosti,
zmogljivosti. Namen orodja je, da uporabniki brez poznavanja programskih jezikov
in zbirk podatkov lahko dostopajo do podatkov v podatkovnem skladišču. Orodja
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omogočajo, da se uporabniki namesto na tehnologijo, osredotočijo na poslovne
probleme. Omogočajo prikaz podatkov v poročilih, nadzornih ploščah (ang.
Dashboards) in različnih grafičnih pregledih. Poleg osnovnih pregledov in analiz, pa
večina orodij za poslovno obveščanje omogoča tudi bolj napredne funkcionalnosti,
ki pomagajo poslovnim uporabnikom pri odločitvah. Orodja navadno vsebujejo
komponente, ki omogočajo dostop do podatkov od kjerkoli preko mobilnih
aplikacij, grafično predstavitev podatkov na interaktivnih zemljevidih (Slika 5) in
naprednejših vizualizacijah, kot so iskanje vzorcev v podatkih, razvrščanje
podatkov v skupine, rudarjenje po podatkih in podobno.

Slika 5: Predstavitev podatkov na zemljevidu v enem od orodij za
poslovno obveščanje (Vir: lasten)
Skupna značilnost orodij za dostop do podatkov pa je, da morajo biti hitra in
enostavna za uporabo. Uporabniki se morajo pri analiziranju osredotočati na
poslovna vprašanja in ne na tehnologijo in način uporabe orodja. Ko se podatki
izpišejo na poročilo, mora uporabnik imeti možnost, da jih pregleda tudi z drugega
zornega kota. Orodje mora torej omogočati, da se podatki enostavno 'obrnejo' in
gledajo po neki drugi dimenziji. Ko uporabnik vidi rezultate določene analize, se
mu postavijo nova vprašanja in orodje mora omogočati, da z vrtanjem v globino
lahko dobi podrobnejše podatke, ki mu prinesejo nove odgovore. Vrtanje v globino
mora biti enostavno in na klik. Poznamo več vrst vrtanja po podatkih. Uporabnik
se lahko pomika po hierarhiji dimenzije, na primer z nivoja podatkov o letih se
lahko pomakne na nivo podatkov po kvartalih, mesecih, tednih. Drug način vrtanja
po podatkih pa je, da se z enega poročila odpre novo poročilo. Na primer, če
uporabnik pregleduje podatke o poslovanju podjetja po letih in regijah, se lahko s
klikom na številko ali regijo ali leto premakne na drugo poročilo, kjer so podatki
prikazani podrobneje - po posameznih transakcijah. Pomembno pa je, da se
parametri iz osnovnega poročila prenesejo na podrobnejše poročilo. Torej, če
uporabnik klikne na regijo 'Gorenjska', se v podrobnejšem poročilu prikažejo
podatki o transakcijah za Gorenjsko regijo.
Poznamo več vrst orodij za poslovno obveščanje, z različnimi funkcionalnostmi in
komponentami. Orodja se ločijo tudi po tem do katerih virov podatkov lahko
dostopajo. V večini primerov orodja dostopajo do podatkov v relacijskih bazah,
multidimenizonalnih zbirkah, tekstovnih datotekah in podobno. Sistemi za
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poslovno obveščanje so lahko enostavni in zajemajo podatke iz enega samega vira,
večinoma pa so kompleksni in zajemajo podatke iz različnih tehnologij in
aplikacij. Pogosto se podatki o realizaciji poslovanja nahajajo v relacijskih bazah,
med tem ko se podatki o planiranih vrednostih nahajajo v multidimenzionalnih
zbirkah podatkov. Kombinacijo različnih virov in tehnologij je potrebno upoštevati
pri načrtovanju sistema.
Da bi uporabniki lahko nemoteno brskali po podatkih, spreminjali pogled in vrtali v
globino, je potrebno pred tem pripraviti ustrezen uporabniški vmesnik. Večina
orodij za poslovno obveščanje vsebuje administratorsko komponento, kjer se
pripravi tako imenovano poslovno področje, ki je pripravljeno tako, da
uporabnikom omogoča čim več fleksibilnosti pri premikanju po podatkih.
Namen poslovnih področij je, da so podatki zmodelirani tako, da uporabnikom
omogočajo enostavno kreiranje ad-hoc analiz in brskanje po podatkih. Atributi
poslovnega področja so pripravljeni tako, da jih razumejo poslovni uporabniki,
brez predhodnega znanja o informatiki. To pomeni, da so nazivi atributov
poslovne narave, dodani opisi, ki natančneje definirajo posamezen atribut in da so
urejeni tako, da jih poslovni uporabniki enostavno najdejo.
V administratorski komponenti je potrebno registrirati vire, definirati povezave
med njimi in ostale podrobnosti za povezavo do vira podatkov. V tem orodju se
navadno definirajo tudi hierarhije, ki končnim uporabnikom omogočajo vrtanje v
globino, razne kalkulacije, ki ne obstajajo na samem viru podatkov in podobno.
Orodje ima lahko tudi druge funkcionalnosti, ki jih lahko uporabimo pri kreiranju
poslovnega področja – na primer lahko registriramo posebne agregatne tabele, ki
omogočajo hitrejše izvajanje poročil, združujemo podatke, ki na viru ne obstajajo
na istem nivoju.
Tovrstna orodja navadno vsebujejo tudi komponente za omejitve dostopov do
podatkov. Dostop je možno omejiti na več različnih načinov in na več mestih.
Lahko definiramo skupine uporabnikov in uporabnike, katerim dodelimo različne
pravice za dostop do orodja in njegovih komponent. Na primer, določeni skupini
uporabnikov lahko dodelimo pravice samo branja že vnaprej pripravljenih poročil,
med tem ko določeni skupini uporabnikov dodelimo pravice za kreiranje poročil in
analiz. Nadalje lahko dostop do podatkov omejimo na posamezna poslovna
področja. Na primer uporabniki iz skupine 'Računovodstvo' lahko vidijo samo
poslovno področje 'Finance', med tem ko ne morejo dostopati do poslovnega
področja 'Kadri'. Tovrstna orodja navadno omogočajo tudi omejitve dostopov do
posameznih podatkov. Na primer za določeno skupino uporabnikov lahko
definiramo vrednosti dimenzije 'Organizacijska struktura' za katere lahko vidijo
podatke.
Način dodeljevanja pravic in možnosti so odvisne od posameznega orodja. Večina
orodij pa ima več možnosti za dodeljevanje pravic – od omejevanja dostopa do
virov, poslovnih področij do omejevanja dostopa do posameznih poročil in vrstic
podatkov v zbirki podatkov.
Orodja navadno lahko dostopajo do podatkov v različnih relacijskih zbirkah in
drugih virih. Nekatera orodja zahtevajo, da so podatki predhodno pripravljeni v
podatkovnem skladišču, nekatera pa te omejitve nimajo in lahko dostopajo do
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različnih struktur podatkov. Vendar pa je za lažjo izdelavo analiz in zaradi boljše
kakovosti podatkov priporočljivo, da so podatki shranjeni v podatkovnem
skladišču.
4.1.2. Podatkovno skladišče
Ena najbolj znanih definicij podatkovnega skladišča se glasi:
“A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant, nonvolatile
collection of data in support of management’s decision-making process.” (Inmon,
2002)
Podatkovno skladišče je zbirka podatkov iz enega ali več različnih virov do katerih
lahko dostopajo uporabniki brez znanj programiranja in poznavanja baz podatkov.
Tok podatkov v podatkovnem skladišču se prične z ekstrakcijo podatkov iz virov
podatkov, nadaljuje pa s transformacijo podatkov in polnjenjem skladišča
podatkov (Slika 6). Skladišče podatkov mora vsebovati podatke o določenem
področju, do katerih lahko dostopajo uporabniki z namenom, da pridobijo
informacije, ki jim pomagajo pri njihovih odločitvah. Če se podatki polnijo iz
različnih virov, morajo v podatkovnem skladišču biti združeni na skupni
imenovalec.

Slika 6: Predstavitev podatkov na zemljevidu v enem od orodij za
poslovno obveščanje (Vir: Mosely, 2008)
Združevanje podatkov na skupni imenovalec je ena od nalog podatkovnega
skladišča, ki navadno predstavlja srce sistema za poslovno obveščanje. Podatki se
v sistem za poslovno obveščanje polnijo iz več različnih virov, ki se lahko nahajajo
v različnih sistemih, formatih in oblikah. Podatke iz različnih virov je potrebno
združiti in povezati na način, da jih je možno prikazovati skupaj. Pri združevanju
podatkov iz različnih virov se je potrebno soočiti z različnimi težavami, do katerih
lahko pride v tem procesu. Podatki se lahko nahajajo na različnih nivojih (na
primer podatki iz sistema A se nahajajo na nivoju dneva, podatki iz sistema B pa
na nivoju meseca), v različnih strukturah, tipih. Podatki iz različnih virov lahko
vsebujejo tudi različne nazive, šifre, enote mere in podobno. Na primer, moški in
ženski spol je v eni aplikaciji lahko označen z 'M' in 'Z', v drugi z '1' in '0', v tretji pa
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z 'Moški' in 'Ženska' (Inmon, 2002). Obstaja več načinov in tehnik kako podatke
integrirati in združiti na skupni imenovalec, cilj pa je, da ciljne tabele v
podatkovnem skladišču vsebujejo prečiščene in integrirane podatke, ki jih
uporabniki lahko uporabljajo v svojih analizah.
V podatkovnem skladišču se navadno hranijo podatki za daljše časovno obdobje,
kar je odvisno od potreb končnih uporabnikov. Ena od lastnosti sistemov za
poslovno obveščanje je namreč tudi primerjava trenutnih podatkov s podatki iz
preteklih obdobij (prejšnji mesec, prejšnje leto). Podatki v podatkovno skladišče
se načeloma samo dodajajo. Podatki za pretekla obdobja se ne bi smela
spreminjati, pač pa se v primeru sprememb doda nov posnetek stanja z novim
datumom veljavnosti. Vendar pa organizacije pogosto ne želijo shranjevati vseh
verzij podatkov, saj jih zanima le zadnje stanje, zato se pogosto določi časovni
interval, tako imenovano aktivno okno v katerem se še lahko zgodijo spremembe
(npr. knjiženje podatkov za pretekla obdobja) in za katerega se podatki polnijo v
podatkovno skladišče (npr. zadnje tri mesece). Pomembno je, da so končni
uporabniki s tem seznanjeni in da to upoštevajo pri svojih analizah. Podatki so v
skladišču shranjeni v strukturi, ki je prilagojena branju podatkov. Poizvedbe, ki jih
kreirajo uporabniki ne zajemajo samo ene vrstice, pač pa navadno zajamejo več
sto ali tisoč vrstic, ki se združijo v eno poročilo. Poleg tega se uporabniki sproti
odločajo kako bodo analizirali podatke – glede na vprašanja, ki se jim postavljajo
ob pregledu rezultatov. To pomeni, da mora biti struktura podatkov v
podatkovnem skladišču postavljena tako, da omogoča uporabnikom zgraditi
poljubno analizo iz podatkov, ki so na voljo (Slika 7).

Slika 7: Kreiranje enostavnega poročila s podatki iz podatkovnega
skladišča (Vir: Kimball, 2013)
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Podatki so v podatkovnem skladišču strukturirani v dimenzijskem modelu, ki
omogoča enostavno in hitro brskanje po podatkih. Dimenzijski model sestavlja
osrednja tabela – tabela dejstev, ki vsebuje več ključev, povezav na ostale,
dimenzijske tabele. Tabela dejstev navadno vsebuje eno ali več numeričnih
meritev oz. dejstev, ki se pojavljajo v kombinaciji ključev oz. dimenzijskih tabel,
ki definirajo en zapis. Primeri meritev so števila (npr. število zaposlenih), zneski,
količine in podobno. Najpogosteje so meritve numerične in se lahko seštevajo.
Aditivnost je ključnega pomena, saj se v analizah običajno prikazujejo podatki iz
večih zapisov in ne samo enega. Če se meritve ne smejo seštevati, se navadno
uporablja neka drug način agregiranja podatkov – npr. izračun povprečja,
maksimalna vrednost. Dimenzijske tabele najpogosteje vsebujejo opisne
tekstualne informacije. Pri kreiranju analiz s podatki iz podatkovnega skladišča, se
dimenzijski atributi uporabljajo za opisne prikaze in filtriranje podatkov.
Dimenzije predstavljajo kategorije po katerih opazujemo meritve – na primer
artikli, čas, kraj in podobno (Kimball, 1997).
Kadar so vsi nivoji ene dimenzije predstavljeni v eni tabeli, govorimo o zvezdasti
shemi podatkov, kadar pa so nivoji ene dimenzije razbiti v več tabel, govorimo o
snežinkastih shemi. Pomembna značilnost podatkovnega skladišča je, da ves čas
'živi', kar pomeni, da se podatki konstantno polnijo vanj. Uporabniki želijo
poizvedovati po novih podatkih, kar pomeni, da se podatkovno skladišče širi, vanj
se dodajajo novi viri, izračuni, atributi. Tovrstne spremembe so dobrodošle, saj to
pomeni, da se sistem uporablja in da živi. Zato je za vzdrževanje podatkovnega
skladišča potrebno ves čas skrbeti in ga predvideti. Pri nadgradnji pa je potrebno
upoštevati, da se predhodne strukture in podatki ne spreminjajo, pač pa se le
dodajajo nove.
Skupina osrednjih (ang. Fact) in dimenzijskih tabel sestavlja podatkovno skladišče
organizacije. Lahko pa organizacija vsebuje več manjših področnih podatkovnih
skladišč (angl. Data Mart), ki vsebujejo podatke za eno določeno področje (npr.
finance, prodaja, nabava) in so namenjeni ožji skupini uporabnikov. Razlike med
celovitim in področnim podatkovnim skladiščem so v obsegu podatkov, tabel in
času izgradnje. Obstajajo prednosti enega in drugega načina, ki so odvisne od
vrste organizacije, podatkov, poslovnih ciljev in drugih dejavnikov. Pri gradnji
področnih podatkovnih skladišč je potrebno paziti, da se ne gradijo ločeni otočki
za vsako področje, pač pa da so tudi področna podatkovna skladišča med seboj
povezana preko skupnih dimenzij.
4.1.3. Prenos podatkov iz virov v podatkovno skladišče
Prenos podatkov iz virov v podatkovno skladišče se s tujko imenuje ETL (Extract,
Transform, Load). ETL predstavlja postopek prevzema podatkov iz virov,
transformacijo podatkov in prepis v dimenzijsko strukturo podatkovnega skladišča.
ETL postopek predstavlja najobsežnejši in najpomembnejši del izgradnje
podatkovnega skladišča.
V prvem koraku je potrebno podatke, ki bodo kasneje del podatkovnega skladišča,
iz virov prepisati v posebno področje - tako imenovano Staging area. Podatki v tem
področju so na voljo za nadaljnjo obdelavo. V naslednji fazi se nad podatki
izvajajo različne transformacije, kot so čiščenje, preoblikovanje, združevanje in
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podobno. V tej fazi je posebna pozornost namenjena odstranjevanju podvojenih
vrednosti, obdelavi manjkajočih vrednosti, določevanju ključev, primerjavi in
združevanju iz različnih virov. V tej fazi se implementirajo tudi določena poslovna
pravila, če je to potrebno. Na primer: možno je dodati nov atribut, ki v virih ne
obstaja, se pa polni preko določenih pravil s podatki iz vhodnih virov.
Prvo polnjenje skladišča podatkov se imenuje inicialno polnjenje, ker se v tem
koraku polnijo zgodovinski podatki za dogovorjeno obdobje (na primer zadnjih 5
let). Nadaljnja redna polnjenja skrbijo za dodajanje novih vrednosti. Pogostost
rednega polnjenja je odvisna od potreb uporabnikov, poslovnega problema in
načina poslovanja organizacije. Najpogosteje se podatkovna skladišča polnijo
dnevno (torej preko noči), lahko pa tudi večkrat na dan oz. ob nastanku podatka,
če je to potrebno. Tovrstna skladišča podatkov imenujemo podatkovna skladišča v
realnem času.
Polnjenje podatkov se lahko izvaja preko 'ročno' napisanih procedur in postopkov
ali pa s pomočjo ETL orodij. Na trgu obstaja več orodij, ki so namenjena polnjenju
podatkovnih skladišč in imajo vgrajene funkcionalnosti, ki lahko olajšajo
polnjenje. Prednost orodij je predvsem v poenostavitvi in nadzoru postopka ob
rednem polnjenju. S pomočjo orodij je proces prenosa lažje nadzorovati in
poiskati napako ob morebitni neuspešni izvedbi ETL postopka. ETL orodja navadno
vsebujejo tudi sistem obveščanja, ki administratorju sporoči mesto, čas in vrsto
napake. Polnjenje podatkov s pomočjo ETL orodij precej olajša delo
administratorja in skrajša čas postopka.
Pomemben del ETL postopka je tudi optimizacija samega postopka in optimizacija
skladišča podatkov. Optimizacija ETL postopka je pomembna z vidika skrajšanja
časa rednega prenosa podatkov iz virov v podatkovno skladišče. Najpogosteje se ta
proces izvaja ponoči. Če je podatkovno skladišče obsežno in vsebuje velike
količine podatkov in transformacij, je čas polnjenja lahko dolgotrajen. Pomembno
je, da se pričetek polnjenja prične po končanih obdelavah, ki se izvajajo nad
vhodnimi viri podatkov (kot so na primer določeni izračuni, izdelava varnostnih
kopij podatkov in podobno). Na drugi strani pa mora biti polnjenje podatkovnega
skladišča zaključeno pred pričetkom novega delovnega dne uporabnikov.
Za optimiziranje dostopa do podatkov v skladišču obstajajo posebne metode in
tehnike na kakšen način lahko dosežemo pohitritev izvajanja analiz in poročil.
Najpogostejše so to kreiranje baznih indeksov, izdelava agregatnih tabel,
particioniranje podatkov in podobno. Pred izbiro ustrezne metode je pomembno
dobro poznavanje poslovnih potreb in navad uporabnikov, način in pogostosti
dostopa do podatkov.
4.1.4. Faze projekta izdelave sistema za poslovno obveščanje
Najpomembnejši korak ob pričetku vzpostavitve projekta izdelave sistema za
poslovno obveščanje je definiranje ciljev in lastnika oziroma sponzorja projekta.
Definirati je potrebno poslovni problem zaradi katerega se pričenja projekt
vzpostavitve sistema za poslovno obveščanje. Sponzor projekta mora biti aktivni
manager, ki redno spremlja razvoj projekta od začetka do konca in sprejema
odločitve, kadar je to potrebno. Aktivni sponzor je zlasti pomemben ob izgradnji
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večjega sistema saj je takrat njegova vloga tudi koordinacija zahtev z različnih
vsebinskih sklopov ali oddelkov in sprejemanje kompromisov. Pred pričetkom
projekta mora biti znana tudi skupina sodelavcev na projektu. Le-to naj
sestavljajo predstavniki ključnih uporabnikov in službe za informatiko. Zelo
pomembna je izbira ključnih uporabnikov, saj morajo le-ti dobro poznati poslovni
proces, zahteve in cilje projekta. Za vsako vsebinsko področje, ki bo pokrito v
sistemu poslovnega obveščanja se definira vsaj enega ključnega uporabnika, ki je
na projektu prisoten v vseh fazah.
Prva faza projekta je definiranje poslovnih zahtev. Definiranje poslovnih zahtev je
naloga ključnih uporabnikov, saj le-ti dobro poznajo poslovni problem in vedo kaj
od sistema pričakujejo. Vloga službe za informatiko v tem koraku je, da ključnim
uporabnikom pomaga z vprašanji in usmeritvami od izvedeti prave definicije.
Končni uporabniki namreč dobro poznajo poslovne zahteve, ne znajo pa jih
prenesti v definicije in terminologijo sistemov za poslovno obveščanje. Zato je
sodelovanje obeh skupin, s strani vsebine in informatike, v tej fazi izjemnega
pomena. V fazi definicije poslovnih zahtev se definirajo cilji posameznega
vsebinskega področja, obseg podatkov, morebitna poslovna pravila, ki jih je
potrebno upoštevati pri polnjenju podatkov, funkcionalnosti orodja, načini za
dostop do podatkov, okvirna poročila in nadzorne plošče, varnost podatkov,
sprejemljive peformanse in nivo kakovosti podatkov. Prav tako se v tej fazi
definira obseg zgodovinskih podatkov, ki jih je potrebno napolniti za pretekla
obdobja, pogostost polnjenja in aktivno okno za redno polnjenje. Definirati je
potrebno način testiranja podatkov, testirne procedure in pripraviti testirne
primere. Testirni primeri so namreč v pomoč že v zgodnejših fazah projekta, ko se
lahko sproti preverja pravilnost podatkov. Rezultat faze definicije je dokument
(ali več dokumentov), kjer so zapisane vse zgoraj omenjene definicije. V skladu z
definicijami, se ustrezno dopolni tudi plan projekta.
Ko so znane poslovne zahteve in viri podatkov je potrebno preveriti ustreznost in
strukture podatkov, ki obstajajo. Ti postopki se izvajajo v fazi analize. V fazi
analize se preveri, če so viri razpoložljivi, če so strukture primerne in
sprejemljive. Če podatki na viru ne ustrezajo poslovnim definicijam, se je
potrebno vrniti nazaj v fazo definicije in ponovno definirati specifikacije ali pa
poiskati ustrezne vire podatkov. Rezultat faze analize je navadno dokument s
popisanimi viri podatkov in definiranimi atributi, ki se bodo iz virov polnili v
podatkovno skladišče.
Načrtovanje sistema za poslovno obveščanje je obsežna faza, saj zajema načrt
celotnega sistema, od arhitekture sistema, do načrtovanja posameznih poročil.
Poslovne definicije se prenesejo v tehnične definicije in oblikujejo načrt.
Rezultati faze načrtovanja sistema so načrt arhitekture sistema, logični model
podatkovnega skladišča, načrt mapiranja podatkov v podatkovno skladišče,
definicija procesov za zagotavljanje kakovosti podatkov in načrt čiščenja
podatkov, načrt polnjenja in nadzora nad polnjenjem skladišča podatkov, načrt za
zagotavljanje varnosti podatkov. Na podlagi specifikacij pa se v tej fazi izdela tudi
načrt testiranja podatkov s testirnimi procedurami in primeri.
Izdelava sistema je najobsežnejša faza v projektu izgradnje sistema za poslovno
obveščanje. Faza zajema instalacijo orodij, kreiranje fizičnega modela
podatkovnega skladišča, izdelavo postopkov za prenos podatkov v podatkovno
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skladišče, izdelavo postopkov za kontrolo in čiščenje podatkov, kreiranje
postopkov za zagotavljanje varnosti dostopa do podatkov. V tej fazi je potrebno
implementirati vmesnike za dostop do podatkov (poslovna področja), kreirati
dogovorjena poročila, nadzorne plošče, ki jih bodo uporabljali poslovni uporabniki.
V fazi izdelave sistema je pomembno, da se dela v tej fazi razdelijo v manjše
korake. Razdelitev je odvisna od vsebine in obsega sistema. Najpogosteje se
izdelava sistema razdeli glede na definirana poslovna področja. To pomeni, da se
sistem gradi za eno poslovno področje, ki se nato prikaže končnim uporabnikom.
Izkušnje z izgradnje prvega poslovnega področja se nato upoštevajo pri izgradnji
naslednjega poslovnega področja. Tovrsten način izdelave omogoča da uporabniki
hitreje pridejo do rešitev.

4.2. SPECIFIKE TESTIRANJA SISTEMOV ZA PODPORO OBVEŠČANJU
Gradnja sistema za poslovno obveščanje načeloma poteka po enakih fazah kot
gradnja ostalih sistemov v informatiki. To pomeni, da na začetku projekta
definiramo cilje projekta, obseg (viri, podatki), projektno skupino in podobno. Pa
vendar se projekt izgradnje sistema za obveščanje razlikuje v mnogih
podrobnostih. Pri drugih projektih izgradnje IT sistemov se rezultat projekta
večinoma lahko zelo natančno definira. Na primer: v primeru izgradnje sistema za
vnos podatkov je možno natančno določiti izgled forme za vnos podatkov, vsebino
vnosnih polj, barve, obliko in podobno. Za tovrstne sisteme torej pomeni, da se
pri testiranju upošteva npr. en testirni scenarij. Med tem, ko pri je sistemih za
poslovno obveščanje potrebno upoštevati različne scenarije, ki jih je teoretično
lahko neskončno mnogo. Ne moremo namreč vnaprej predvideti kakšne poizvedbe
bo uporabnik kreiral. (Golfarelli, 2009)
Ravno pri projektih izgradnje sistemov za poslovno obveščanje se pogosto dogaja,
da se projekt sicer zaključi, stranka prevzame sistem, vendar pa v praksi ne
zaživi. Razlogov je lahko več. Najpogosteje se dogaja, da se končnim uporabnikom
sistem zdi preveč kompliciran za uporabo ali pa imajo strah pred novim načinom
dela in učenjem novega orodja.
Pri sistemih za poslovno obveščanje pa je na začetku projekta težje zelo natančno
definirati rezultate projekta. Na primer: sistem mora omogočati, da uporabniki
lahko izdelujejo poljubne ad-hoc analize. Zato končni rezultat projekta ni
poročilo, pač pa vmesnik, ki mora omogočati izdelavo poljubnih poročil. Kakšna
bodo poljubna poročila, pa se odločajo uporabniki šele po končanem projektu, ko
sistem že uporabljajo. Zato je te specifike potrebno upoštevati že pri definiciji
ciljev sistema za poslovno obveščanje. Cilji naj ne bodo posamezna poročila, ker
je v tem primeru sistem lahko preveč prilagojen dotičnim poročilom, pač pa se je
potrebno pri definiciji ciljev osredotočiti na čim bolj natančno definicijo virov
podatkov in funkcionalnosti, ki jih mora sistem omogočati. V fazi definicije
sistema je potrebno dobro spoznati način dela uporabnikov, da se lahko končni
sistem čim bolje prilagodi njihovim potrebam. To pomeni, da spoznamo delo
ključnih uporabnikov in ključne primere, kjer jim bo sistem za poslovno
obveščanje pomagal pri njihovem delu.
Na podlagi dobre definicije ciljev sistema lahko kasneje definiramo tudi testirni
scenarij in določimo merljive rezultate projekta. Posledično je faza testiranja
sistema za poslovno obveščanje izjemnega pomena. Ključni uporabniki morajo pri
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testiranju preveriti pravilnost podatkov sistema, v čemer se ta faza zopet
razlikuje od faze testiranja pri ostalih projektih izgradnje informacijskega
sistema. Uporabniki lahko nek podatek na poročilu prikažejo na različne načine, z
uporabo različnih filtrov in podobno. To v praksi pomeni, da vsak uporabnik lahko
izdela svoje poročilo oz. analizo in poljubno brska po podatkih. Tu se lahko pojavi
prva težava – vsak uporabnik ima lahko svojo definicijo kaj je pravilen podatek. V
eni od bolnišnic v rednem mesečnem poročanju med drugim spremljajo tudi čas
posameznega bolnika od vstopa v bolnico do izhoda iz bolnice. Na mesečnih
poročilih ta kazalnik imenujejo 'Porabljen čas v bolnici' (ang. 'Time spent in
hospital'). Težava nastane, ker nekateri uporabniki ta čas računajo kot povprečni
čas vseh bolnikov v nekem časovnem obdobju (npr. enem mesecu), med tem ko
drugi računajo mediano.
Sistemi za poslovno obveščanje imajo še eno pomembno lastnost, ki je večina
drugih informacijskih sistemov nima. Podatki v sistem za poslovno obveščanje se
mnogokrat polnijo iz različnih izvornih sistemov. Ti izvorni sistemi so lahko
različne podatkovne zbirke, datoteke, zunanji viri. Navadno je potrebno podatke,
preden se jih polni v sistem, združiti na skupni imenovalec in povezati med seboj.
Glede na široko paleto virov, ki jih lahko zajema tovrsten sistem, se kaj hitro
zgodi, da se določen set podatkov ne upari med seboj oziroma lahko pride do
različnih napak. Primer tovrstne napake je združevanje podatkov iz dveh različnih
sistemov podjetja. Oba izvorna sistema vsebujeta podatke po osebah. Za
določanje enoličnosti podatka, je definiran enolični ključ osebe, ki je sestavljen iz
različnih atributov obeh sistemov. V praksi se je zgodilo, da v enem od izvornih
sistemov podatki niso bili popolni, zato so se v podatkovno skladišče napolnili
duplicirani podatki. Določeni atributi, ki so sicer del primarnega ključa osebe, so
se za malenkost razlikovali od podatkov v drugem sistemu oz. so bili nepopolni. V
dimenziji oseb sta se zato pojavila dva zapisa za isto osebno, namesto enega.
Določen set podatkov se je torej tudi na poročilu dupliciral in zato podatki niso
bili pravilni.
Kakovost podatkov je torej med pomembnejšimi lastnostmi projekta izgradnje
sistema za poslovno obveščanje. Zaupanje v podatke je pomemben dejavnik pri
kasnejši uporabi oziroma neuporabi sistema, zato je testiranje pravilnosti
podatkov ena najpomembnejših faz projekta. Ta faza projekta je navadno
podcenjena in se velikokrat ne izvaja dovolj premišljeno. Za testiranje je
potrebno planirati dovolj časa in se nanj dobro pripraviti (npr. s podatki iz
preteklih let, s primerljivimi poročili). Poseben izziv testiranja sistemov za
poslovno obveščanje je količina podatkov – ti sistemi namreč navadno vsebujejo
veliko količino podatkov, zato je skoraj nemogoče preveriti vse podatke, pač pa se
navadno preverjajo podatki le na izbranih setih (na primer izbrani meseci, leta).
Testiranje drugih informacijskih sistemov je navadno osredotočeno na fazo pred
oz. med razvojem sistema, med tem ko testiranje sistemov za poslovno
obveščanje poteka v vseh fazah življenjskega cikla sistema, še posebej pa se
izvaja po končanem razvoju sistema. Končni uporabniki sistem testirajo šele po
napolnjenem podatkovnem skladišču, ko so poročila že pripravljena, vmesnik za
dostop do podatkov že razvit. Pri testiranju drugih informacijskih sistemov se
testira izvorna koda, med tem ko se pri testiranju podatkovnih skladišč in sistemov
za poslovno obveščanje testira vsebina podatkov, ki je vezana na poslovanje
podjetja oz. organizacije in ne na podatke oz. kodo kot takšno. Pri testiranju
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sistemov za poslovno obveščanje je potrebno poznati poslovno logiko in vsebino
podatkov, ni namreč dovolj, da se testiranje izvaja samo zgolj s tehnične plati, na
primer zgolj z vidika prenosa podatkov iz enega sistema v drugega.
Za razliko od drugih informacijskih sistemov je sistem za poslovno obveščanje ves
čas živ in se s časom spreminja. To pomeni, da se lahko dodajajo novi viri, nove
meritve, kalkulacije, dimenzije in podobno. Tovrstne spremembe in dopolnitve so
seveda lahko tretirane same zase (npr. če dodamo nov vir, ga lahko testiramo
ločeno), lahko pa se v sistemu zgodijo manjše spremembe, ki vplivajo na obstoječ
sistem. Zato je v fazi testiranja sistema zelo težko predvideti zahteve in
scenarije, ki se bodo pojavili v bodoče. To pomeni, da je skoraj nemogoče
predvideti različne tipe napak, ki se lahko pojavijo v prihodnosti. (Golfarelli,
2009)
V fazi razvoja sistema za podporo obveščanju se navadno pripravi del vnaprej
pripravljenih poročil, ki jih končni uporabniki najpogosteje uporabljajo in ki
navadno služijo kot merilo za ugotavljanje ustreznosti sistema. Ta poročila se
določijo na začetku projekta in prikazujejo podatke iz različnih vsebinskih
sklopov. Testiranje tovrstnih poročil je dokaj enostavno, saj so točno znana
merila, ki definirajo ustreznost pripravljenih poročil. Za testiranje se navadno
določi obdobje za katerega se bodo preverjali podatki. Past pri testiranju pred
pripravljenih poročil je lahko v tem, da v fazi testiranja uporabniki preverijo
podatke za določeno obdobje (npr. po mesecih za eno leto). Dogaja pa se, da se v
podatkih iz nekega drugega obdobja lahko 'skrivajo' nepravilni podatki. Primer so
zgodovinski podatki – njihova kakovost se je lahko skozi leta spreminjala – na
primer v določenem obdobju se je posodobila aplikacija za vnos podatkov in
izboljšala kakovost podatkov. Če sistem za podporo obveščanju testiramo samo na
enem setu podatkov (samo določeno obdobje) se lahko zgodi, da je kakovost
podatkov za ostala obdobja slabša.
Poseben izziv predstavlja testiranje podatkov ad-hoc poročil. Tovrstna poročila
niso vnaprej znana, pač pa jih uporabniki sproti kreirajo pri svojem delu.
Značilnost teh poročil je, da njihova vsebina ni znana vnaprej in da uporabniki pri
kreiranju poročila lahko uporabijo različne kombinacije atributov. Testiranje adhoc poročil je torej pravzaprav testiranje ustreznosti vmesnika, ki je navadno
pripravljeno v izbranem orodju za poslovno obveščanje. Zato je kompleksnost
testiranja odvisna od kompleksnosti vmesnika. Le-ta lahko vsebuje podatke iz
različnih virov, podatki se lahko nahajajo na različnih nivojih, v vmesniku je lahko
več kalkulacij, ki niso predhodno izračunane in podobno. Zato je pri pripravljanju
testirnih scenarijev, potrebno zajeti različne funkcionalnosti, ki jih vsebuje
vmesnik (navadno gre za tako imenovano poslovno področje). Na primer, če
poslovno področje vsebuje podatke o realizaciji na nivoju dneva, podatki o planu
pa se nahajajo na nivoju meseca, je potrebno definirati kako naj se ti podatki o
planu prikažejo, če na poročilo vključimo dan. Podatki se v tem primeru lahko
sploh ne prikažejo ali pa se tudi na nivoju dneva prikaže mesečni plan. Način
prikaza je definiran glede na poslovne potrebe uporabnikov.
Neredko se zgodi, da v fazi testiranja preverjajo podatki v sistemu, ki so bili
napolnjeni inicialno, kar pomeni enkratno polnjenje zgodovinskih podatkov,
pozablja pa se na testiranje po vključenem rednem polnjenju. Pogostost rednega
oziroma inkrementalnega polnjenja je odvisna od poslovne vsebine, potreb
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uporabnikov in razpoložljivosti vhodnih virov podatkov. Najpogosteje se podatki
polnijo dnevno. Testiranje inkrementalnega polnjenja podatkov pomaga odkriti
skrite napake, ki se lahko pojavijo zaradi načina polnjenja podatkov. Podatke v
sistem namreč lahko polnimo na več načinov – lahko jih za določeno obdobje
preprosto prepišemo, lahko samo dodajamo nove zapise in podobno. Posebna
pazljivost pa je potrebna pri polnjenju zgodovinskih podatkov po metodologiji
polnjenja počasi se spreminjajočih dimenzij – tip 2.
Po metodologiji počasi spreminjajoče se dimenzije – tip 2 se v dimenzijo
podatkovnega skladišča spremembe dodajajo kot novi zapisi. Spremeni se
veljavnost starega zapisa in doda novega. Primer je sprememba imena občine –
npr. občina 'Sveti Jurij' se je 11.2.2011 spremenila v 'Sveti Jurij ob Ščavnici'. Če se
v dimenziji občin zapisi vodijo po metodologiji počasi spreminjajočih se dimenzij,
potem je z dnem 11.2.2011 v dimenziji nastal nov zapis, veljavnost prejšnjega pa
se je zaključila z dnem 10.2.2011 (Tabela 1).
Tabela 1: Primer vodenja zapisa v dimenziji občin po počasi
spreminjajoči se dimenziji – tip 2 (Vir: lasten)
Ime občine

Veljavnost od Veljavnost do

Sveti Jurij

1.1.1995

Sveti Jurij ob Ščavnici 11.02.2011

10.02.2011
-

Pri testiranju inkrementalnega (rednega) polnjenja sistema, je torej potrebno
posebno pozornost nameniti podobnim načinom polnjenja podatkov. Nekatere
napake se namreč ob inicialnem polnjenju ne pojavijo, se pa lahko pojavijo ob
rednem polnjenju. Zato je pri planiranju testiranja potrebno čas nameniti tudi
testiranju podatkov po vključenem rednem polnjenju sistema za poslovno
obveščanje.
Poleg preverjanja pravilnosti podatkov, je v fazi testiranja sistema za poslovno
obveščanje potrebno pozornost nameniti tudi testiranju funkcionalnosti sistema.
Gre za preverjanje ustreznosti različnih funkcij orodja za poslovno obveščanje.
Preveriti je potrebno, če imajo uporabniki na voljo funkcionalnosti, ki so bile
zahtevane na začetku projekta in jim omogočajo normalno delo. Primer takšnih
funkcionalnosti so ustreznost prikazov, ki jih imajo uporabniki na voljo (npr.
različni tipi grafov, tabel), označevanje podatkov, ki izstopajo, vrtanje v globino,
pošiljanje poročil drugim uporabnikom. K testiranju funkcionalnosti sistema spada
tudi testiranje hitrosti izvedbe posameznih poročil. Končni uporabniki morajo
definirati čas, ki je za njih še ustrezen, da se določeno poročilo izvede. Poročila
naj bi se izvedla v nekaj sekundah. Seveda pa je vse odvisno od kompleksnosti
poročila in zahtev uporabnikov.
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4.3. PRIMERI IZ LITERATURE
V literaturi lahko najdemo kar nekaj priporočil in primerov kako zagotoviti čim
večjo kakovost podatkov v sistemih za poslovno obveščanje.
Eden najbolj znanih strokovnjakov na področju poslovnega obveščanja, Ralph
Kimball in njegovi sodelavci, v svojih člankih govorijo o tem, da je testiranje
tovrstnih sistemov poseben izziv, saj so ti sistemi kompleksni in navadno vsebujejo
integrirane podatke iz več sistemov, podatkovnih zbirk in velike količine podatkov.
Pet priporočil za testiranje po Mundy (2011):
1. Pripravite manjšo testno bazo, vzeto iz realnih podatkov
Baza naj vsebuje manjši set podatkov, da le-te lahko testiramo v relativno
kratkem času. Podatki naj bodo statični, da lahko definiramo pričakovane
rezultate testiranja. Podatki naj bodo realni, saj le realni podatki lahko
zagotovijo realne kombinacije scenarijev. Po vsej verjetnosti bo v te
podatke potrebno dodati dodatne zapise, s pomočjo katerih se lahko
preverjajo dodatni scenariji, ki niso zajeti v realnih podatkih.
2. Testirajte zgodaj in pogosto
S testiranjem je potrebno pričeti čim prej, najbolje takoj, ko je napisana
prva vrstica kode oz. so zgrajeni prvi gradniki ETL vmesnika. Razvijalci to
počno redno, da na ta način preverjajo, če koda dela to kar mora. Če se
tovrstno preverjanje izvaja dnevno in se redno tudi odpravljajo napake v
kodi, je lažje ugotoviti napako, kadar do nje pride.
3. Uporabljajte orodje za testiranje
Da bi omogočili zgodnje in redno testiranje, Mundy predlaga, da se ta
proces avtomatizira. Za avtomatiziranje procesa pa je potrebno uporabiti
eno od orodij za testiranje. Na ta način teste lahko ponavljamo pogosto in
tako zagotovimo redno testiranje, ki ne zahteva veliko časa. Tovrstna
orodja omogočajo tudi simuliranje določenih situacij (npr. dodajanje
'slabih' podatkov), kar pomaga pri boljšem testiranju kakovosti podatkov.
4. Poslovni uporabniki naj definirajo sistemske teste
Poslovni uporabniki so tisti, ki definirajo kaj točno so pravilni podatki, ali
časi izvedbe poročil zadoščajo njihovim potrebam in podobno. Zato je zelo
pomembno, da poslovni uporabniki sodelujejo pri pripravi testirnih
specifikacij, saj to zagotavlja boljše testiranje in kakovost podatkov.
5. Testirno okolje naj bo čim bolj podobno produkcijskemu okolju
Zelo je pomembno, da je testirno okolje čim bolj podobno produkcijskemu
okolju. Idealno je, če so strojna, programska oprema in nastavitve le-teh
povsem enake kot na produkcijskem okolju.
Kimball (2007) v svojih člankih govori tudi indikatorjih kvalitete, ki naj bi jih vsak
'lastnik' podatkovnega skladišča imel na voljo kot odgovore na vprašanja o
kakovosti posameznega podatka. Kimball jih razdeli v tri skupine:
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kvantitativne meritve kakovosti podatkov (število zapisov, število
'pokvarjenih' zapisov, število ročno spremenjenih zapisov v procesu
polnjenja podatkov)
procesni indikatorji kakovosti podatkov (datum zaključka koraka
ekstrakcije podatkov, datum kreiranja nadomestnih ključev, datum
kreiranja agregatnih tabel)
deskriptorji okolja (npr. verzija ETL-a, verzija plana, verzija konverzije
valute)

Čeprav je seznam teh indikatorjev zelo uporaben, se Kimball v nadaljevanju
članka sprašuje, če kljub vsemu ta seznam ni preveč idealističen in kako v
realnem življenju podatkovnega skladišča lahko uporabljamo vse te podatke. Kje
shranjujemo te podatke oz. meta podatke in kakšna je granulacija le teh? Zadeva
se zakomplicira, če želimo omenjene indikatorje uporabiti na višjem nivoju v
primeru, ko podatki prihajajo iz več različnih virov.
Kot nadomestno rešitev Kimball predlaga vpeljavo tako imenovane 'Audit
Dimension', ki jo lahko prevedemo kot kontrolna ali revizijska dimenzija.
Revizijska dimenzija je vezana na posamezno tabelo dejstev na najnižjem nivoju
granulacije podatkov. Vsebuje lahko poljubne indikatorje s katerimi želimo meriti
kakovost posameznega zapisa v tabeli dejstev. Dimenzija lahko beleži indikatorje
kot so na primer datum zadnje spremembe podatkov, indikatorji za pravilnost
podatka, indikator, ki označuje ali je podatek izven določene meje in podobno
(Slika 8).

Slika 8: Primer revizijske dimenzije po Kimballu (2007)
Dimenzija se polni skupaj z ostalimi dimenzijami v rednem postopku polnjenja
podatkovnega skladišča. Do podatkov v revizijski dimenziji pa lahko dostopamo na
enak način kot do podatkov v ostalih dimenzijah, torej s pomočjo orodja za
poslovno obveščanje.
Testiranje sistemov za poslovno obveščanje se razlikuje od testiranja ostalih
sistemov, saj je testiranje tovrstnih sistemov osredotočeno na podatke, ki pa so
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lahko zelo raznoliki. Da bi zagotovili popolnost, točnost, doslednost, varnost in
zanesljivost podatkov, je pomembno, da se vsi ti vidiki preverjajo v različnih fazah
ciklusa razvoja sistema za podporo obveščanju (Ingle 2014).
Po Ingle (2014) je pomembno postaviti testirno strategijo, ki bo zajemala plan
testiranja za vsak korak izgradnje sistema (Slika 9). Testiranje sistema za poslovno
obveščane ne sme biti osredotočeno le preverjanje pravilnosti podatkov v
poročilih in nadzornih ploščah, pač pa se mora izvajati v vsaki fazi življenjskega
ciklusa razvoja tovrstnega sistema in sicer v fazah:
 zbiranje podatkov (analiziranje podatkov, pregled poslovnih pravil,
preverjanje dvojnikov, preverjanje razpoložljivosti virov)
 integracija podatkov (validacija počasi se spreminjajočih dimenzij, tipov
podatkov)
 polnjenje podatkov (validacija števila podatkov, kalkulacije mer,
agregatov, hierarhij)
 prezentacija podatkov (pregled vrtanja po podatkih, testiranje filtrov,
agregacij, formatov, oblik poročil, izvozov podatkov)

Slika 9: Integracija testiranja s koraki izgradnje sistema (Ingle, 2014)
V fazi zbiranja podatkov je primaren cilj zagotoviti prepis vseh podatkov iz
vhodnih virov v ciljni sistem. V tej fazi je pomembno dobro poznati različne vire
podatkov, časovne omejitve razpoložljivosti le-teh in vseh ostalih posebnih
primerov, ki jih je potrebno upoštevati pri zbiranju podatkov. Potrebno se je
osredotočiti predvsem na preverjanje vsebine in razpoložljivosti podatkovnih
virov, ki jih je potrebno prepisati v sistem. Prepoznati moramo morebitne
omejitve, nepravilnosti v podatkih, še posebej, če le-ti prihajajo iz različnih virov.
Identificiranje nepravilnosti v podatkih v zgodnji fazi prepisa podatkov navadno
pomeni, da se te nepravilnosti odpravijo čim prej, kar predstavlja tudi manjše
stroške, kot če bi te napake in omejitve zaznali v kasnejših fazah razvoja sistema.
V fazi integracije podatkov se podatki transformirajo na osnovi poslovnih zahtev in
pravil. Ko so podatki transformirani, je potrebno izvesti testiranje, da se preveri
pravilnost implementirane logike. V tem koraku je potrebno preveriti ali so bili
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transformirani vsi podatki (atributi), ki so bili zahtevani v fazi poslovnih
specifikacij. Preveriti je potrebno tudi ali pripravljen model podatkov ustreza
specifikacijam: na primer preverja se ustreznost primarnih ključev, referenčna
integriteta, kreirani nadomestni ključi, kardinalnost in podobno.
Faza polnjenja podatkov predstavlja shranjevanje podatkov v podatkovno
skladišče, področno podatkovno skladišče (data mart) ali večdimenzionalno kocko.
Poznamo več vrst polnjenja podatkov, na primer enkratno polnjenje,
inkrementalno (redno) polnjenje ali polnjenje podatkov v realnem času. V tej fazi
je potrebno preveriti pravilnost podatkov glede na interval polnjenja,
performance in možnost širitve polnjenja. Zavedati se je potrebno, da se lahko
čas polnjenja sčasoma zaradi vse večje količine podatkov podaljšuje. Zato je
potrebno preveriti tudi možnost paralelne izvedbe polnjenja podatkov. Po
polnjenju podatkov je potrebno preveriti morebitne napake, izjeme v podatkih in
možnost ponovitve polnjenja od mesta napake.
Zadnji korak v ciklu testiranja sistema poslovnega obveščanja ima to prednost, da
je podatke možno testirati preko grafičnega vmesnika. Poleg tega podatkov ne
testirajo samo implementatorji sistema, pač pa se v testiranje v tem koraku
vključijo tudi poslovni uporabniki. V tem koraku je potrebno preveriti pravilnost
modela orodja za poslovno obveščanje, format, postavitev, izgled poročil in
pravilnost podatkov.
Kot pri drugih sistemih, tudi pri sistemih za poslovno obveščanje lahko
uporabljamo različne tipe testiranj. Golfarelli (2009) opisuje da se za testiranje
sistemov uporablja tako imenovani unit test ('white box' testiranje), ki predstavlja
testiranje vsake komponente posebej, v izolaciji od ostalih komponent, ali pa
integracijski test, 'black-box' test, kjer se testira sistem kot celota. Uporablja se
lahko tudi regresijski test, kjer se preveri pravilnost delovanja sistema po
implementiranih spremembah, kar je za sisteme za poslovno obveščanje še
posebej pomembno. Z metodološkega vidika pa je zelo pomembno, da se
testiranje tovrstnih sistemov izvaja že v zgodnjih fazah življenjskega cikla razvoja
sistema. Zgodnje odkrivanje napak pa bistveno vpliva na zmanjšanje stroškov za
odpravo napak.
V procesu testiranja sistema nastopajo tudi različne vloge. Analitiki skrbijo za
pripravo konceptualne sheme podatkov, ki predstavlja zahteve uporabnikov, kar
se uporablja kot referenca za testiranje, načrtovalci so odgovorni za logično
shemo podatkov in pretok podatkov, kjer se testira učinkovitost in robustnost,
testerji pripravijo in izvedejo testirne plane in skripte. Razvijalci testirajo 'whitebox' unit teste, administratorji zbirk podatkov izvajajo peformančne in stres teste
in postavijo testirno okolje. In seveda končni uporabniki, ki izvajajo funkcionalne
teste nad poročili in orodjih za poslovno obveščanje.
Da se različni aktivnosti testiranja lažje določijo, Golfarelli (2009) definira dve
koordinati klasifikacij: KAJ se testira in KAKO se testira. Kakovost podatkov je
nedvomno bistvo testiranja skladišča podatkov. Testiranje kakovosti podatkov se
pogosto nanaša na pravilnost podatkov, ki se prenesejo v skladišče podatkov s
pomočjo ETL procedur in do njih dostopajo uporabniki preko vmesnikov za dostop
do podatkov. Vendar pa podatki niso edino kar je potrebno testirati v
podatkovnem skladišču. Zelo pomembno je tudi testiranje ostalih komponent, kot
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sta preverjanje kakovosti načrta skladišča podatkov in hitrosti dostopa do
podatkov.
Prva koordinata, KAJ se testira v podatkovnem skladišču, zajema sledeče
komponente:
 konceptualna shema
 logična shema
 ETL procedure
 podatkovna zbirka
 vmesnik za dostop do podatkov
Druga koordinata, KAKO se testira, vsebuje osem tipov testov, ki najbolj ustrezajo
karakteristikam sistemov za poslovno obveščanje:
 funkcionalni test (preverja ali nek atribut ustreza definiranim poslovnim
zahtevam)
 test uporabnosti (preverja ali je uporaba atributov enostavna in prijazna)
 test hitrosti (se preverja ali sistem deluje dovolj hitro in hitrost ustreza
pogojem)
 stres test (prikazuje kako dobro se sistem obnaša pod večjimi
obremenitvami)
 test obnovitve (preverja ustreznost obnovitve sistema po odpovedi oz.
podobnih težavah)
 test varnosti (preverja se ustreznost zaščite podatkov ob nespremenjeni
funkcionalnosti sistema)
 regresijski test (preverja ali sistem deluje pravilno tudi po spremembah,
dopolnitvah)
Povezava med KAJ se testira in KAKO se testira prikazuje komponente, ki se
testirajo s posameznimi tipi testov (Slika 10).

Slika 10: Matrika povezav KAJ se testira in KAKO se testira (Golfarelli, 2009).

Mojca Gros: Testiranje sistema za poslovno obveščanje

stran 40

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Kuldeep (2013) predlaga testiranje podatkovnega skladišča na podlagi modela, ki
omogoča avtomatizacijo procesa testiranja prilagojenega za podatkovna skladišča.
Avtomatizacija procesa testiranja poteka v petih korakih:
 korak 1 – definira se model na podlagi zahtev in specifikacij. Ta model bo
kasneje uporabljen za generiranje testirnih scenarijev.
 korak 2 – definirajo se kriteriji za izbor testirnih scenarijev. Kriteriji
morajo biti definirani tako, da testirni scenarij zajame največje število
napak za sprejemljive stroške.
 korak 3 – generiranje testirnih specifikacij. Testirna specifikacija je
abstrakten opis testirnih scenarijev, ki se lahko prevedejo v testirne
skripte.
 korak 4 – z uporabo testirnih specifikacij se generirajo testirne skripte.
 korak 5 – zadnji korak je izvedba testirnih scenarijev in pregled rezultatov.
Pomemben vidik avtomatizacije procesa testiranja je zmanjševanje stroškov, časa
in napora namenjenega pripravi testirnih scenarijev in testiranju. Prednosti
tovrstnega načina testiranja so vsekakor v manjšem naporu, ki ga je potrebno
vložiti v testiranje. Ker je za pripravo potrebnega manj časa, je možno tovrsten
način testiranja vključiti v začetne faze razvoja sistema, kar posledično izboljšuje
kakovost sistema.
V nadaljevanju Kuldeep (2013) opisuje razdelitev polnjenja podatkovnega
skladišča na posamezne korake za primer polnjenja osrednje tabele. Primerja na
primer število zapisov iz izvorne tabele s številom zapisov iz ciljne tabele.
Testiranje podatkovnega skladišča se na ta način lahko izvaja hitreje, ker je
avtomatizirano, po drugi strani pa izvedba testirnih scenarijev zaradi velike
količine podatkov lahko traja dolgo časa. Tovrstno testiranje omogoča testiranje
velikega števila različnih scenarijev in na ta način lahko preverimo kako se bo
skladišče podatkov odzvalo na morebitne spremembe v podatkih.

4.4. PRIMERI IZ PRAKSE
V fazi definicije sistema, uporabniki pogosto sklepajo, da v njihovih podatkih ni
napak in zato v tej fazi še ne znajo definirati ukrepov za izboljšanje kakovosti
podatkov. V realnosti pa verjetno ni projekta izgradnje sistema za poslovno
obveščanje, ki bi imel popolnoma 'čiste' podatke. Napak in težav s podatki je
toliko več, kadar se podatki polnijo iz različnih virov. Različni viri pogosto
vsebujejo različno šifriranje podatkov, različne oblike, tipe, način polnjenja in
shranjevanja podatkov. Razlike v podatkih se pogosto pojavljajo tudi v sistemih,
kjer se podatki polnijo za daljše časovno obdobje. Lahko se zgodi, da so se v teh
primerih aplikacije za vnos podatkov skozi leta spreminjale, hkrati z njimi pa so se
spreminjale tudi strukture podatkov, način šifriranja in vodenja sprememb.
Na projektih izgradnje sistemov za poslovno obveščanje se pogosto za testiranje
nameni premalo časa in premalo ljudi. S strani naročnika je ta faza projekta lahko
podcenjena, kar pripelje do nezadovoljstva in zamud na projektu. Končno
testiranje podatkov se navadno izvaja s strani poslovnih uporabnikov, ki v času
namenjenem za testiranje, opravljajo še svoje redno delo. Tako se testiranju ne
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morejo popolnoma posvetiti in so razpeti med svoje delo in sodelovanje na
projektu. Posledica je, da testiranje pogosto ni opravljeno natančno ali pa se roki
na projektu zamaknejo.
Ključni uporabniki, ki imajo na projektu vlogo testerja, se morajo na testiranje
tudi pripraviti. Pripraviti morajo potrebne podatke in testirne primere, ki jih
želijo preveriti na novem sistemu. Nedopusten je primer iz enega večjih
projektov, ko so uporabniki prišli na testiranje vsak s svojimi podatki. To je bil
klasičen primer 'več verzij resnice', ki so takrat veljale v podjetju. Ugotavljanje
kdo ima prav, je vzelo kar nekaj časa in močno zamaknilo roke projekta.
Izdelava in uvedba sistema za poslovno obveščanje navadno odkrije tudi
morebitne nepravilnosti, bodisi v podatkih, aplikacijah za vnos podatkov ali
poslovanju. Naročnik sistema mora biti pripravljen, da skupaj z uvedbo novega
sistema, spremeni tudi procese poslovanja, če je to potrebno. Primer so vnosi
poljubnega teksta v aplikaciji za vnos podatkov za atribute, ki v skladišču
podatkov nato postanejo pomemben objekt po katerem se pregledujejo podatki.
Drug primer so knjiženja podatkov v finančnih aplikacijah, kjer je pogosto
pomemben vrstni red vnosov in pazljivost pri vnosu datumov. Naročnik sistema
mora biti v teh primerih pripravljen, da od zaposlenih zahteva spoštovanje
dogovorjenih pravil in procesov.
V fazi testiranja se navadno odkrijejo tudi napake v izvornih sistemih. Na enem
od projektov se je sistem za poslovno obveščanje gradil v času, ko je bila
aplikacija za vnos podatkov še v razvoju. Posledica je bila, da so bile pri polnjenju
podatkov v podatkovno skladišče in preverjanju konsistentnosti podatkov (na
primer referenčna integriteta) ugotovljene številne nepravilnosti, ki bi se morale
preverjati že ob vnosu podatkov. Dobra plat vzporedne izgradnje sistema za
poslovno obveščanje s sistemom za vnos podatkov je, da se sproti zaznajo in tudi
odpravljajo napake v aplikaciji za vnos podatkov. Slabost pa je, da se sistem za
poslovno obveščanje ne more graditi dokler se strukture in tipi podatkov v
izvornem sistemu še spreminjajo. Posledično to pomeni velike zamude na projektu
izgradnje sistema za poslovno obveščanje in večkratno popravljanje modela
podatkov, procedur in ostalih vmesnikov v sistemu. Tovrstne napake v izvornih
sistemih pa imajo v nekaterih primerih večje posledice. Zgodilo se je, da smo na
enem od projektov izgradnje sistema za poslovno obveščanje, ugotovili napako v
obdelavah v večjem transakcijskemu sistemu za vodenje finančnih podatkov.
Posledica je bila, da so uporabniki nevede več let napačno poročali svojemu
vodstvu.
Pri izgradnji sistema za poslovno obveščanje je zelo pomemben sponzor projekta.
Projekt potrebuje aktivnega managerja, ki spremlja razvoj projekta in sprejema
odločitve, ko je to potrebno. Pomembno je, da je sponzor tudi idejni vodja
projekta in da sledi ciljem projekta. Izkušnje iz različnih projektov kažejo, da
mora biti sponzor prisoten od začetka do konca projekta. Na enem od večjih
projektov, kjer je sponzor sredi projekta zamenjal delovno mesto in svoje delo na
projektu prepustil skupini za kontrolo kakovosti, se je način dela na projektu
močno spremenil. Naenkrat ni bilo več nikogar, ki bi moral sprejemati odločitve o
nadaljnjih korakih projekta, zato so se stvari na posameznih vsebinskih sklopih,
odvijale neusklajeno. Vsak vodja posameznega vsebinskega sklopa si je cilje
projekta razlagal po svoje. Vloga vodstva pa je pomembna tudi po končanem
Mojca Gros: Testiranje sistema za poslovno obveščanje

stran 42

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

projektu. Pogosto se zgodi, da se sistem za poslovno obveščanje v podjetju ne
uporablja, ker se uporabniki bojijo dela z novim sistemom in še vedno delajo
enako kot v preteklosti. Vloga vodstva je, da preseže ta vzorec in od končnih
uporabnikov zahteva uporabo novega sistema. Na enem od projektov, je
predsednik uprave svojim sodelavcem naročil, da se na sestankih uprave
uporabljajo podatki izključno samo iz sistema za poslovno obveščanje.
Zelo pomembna faza projekta izgradnje sistema je priprava specifikacij. Poslovne
definicije so za izgradnjo sistema izredno pomembne, saj se na podlagi le-teh
definirajo vhodni viri, pravila za polnjenje, obdelave in končni rezultat, ki je
poslovno področje v orodju za poslovno obveščanje in pripravljena poročila.
Uporabniki navadno zelo dobro poznajo svoje delo in kaj pričakujejo od sistema.
Dobro znajo definirati končna poročila in vsebino le-teh. Težave pa se pojavijo ob
definiranju podrobnosti, saj uporabniki na določena pravila pozabijo ali se njim
zdijo tako samoumevna, da jih niti ne specificirajo. Takšne podrobnosti so na
primer razna pravila, ki jih je treba upoštevati ob polnjenju podatkov ali pa
posebni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri izračunu določenih meritev. Druga
težava pri definiciji specifikacij je lahko, da uporabniki ne poznajo novih virov, ki
bodo vključeni v sistem in zato ne znajo dobro specificirati sistema in njegovih
podrobnosti. Zato je v večini projektov nerealno pričakovati od uporabnikov, da
bodo specifikacije na začetku projekta dokončne in popolne. Izkušnje kažejo, da
je v takšnih primerih pametno izvesti več ponovitev definicije sistema, kjer se ob
vsaki ponovitvi predhodne specifikacije dopolnijo. V prvi iteraciji naj bodo
pripravljene osnovne specifikacije in definirano vse kar uporabniki vedo v tistem
trenutku. Na podlagi definicij se opravi analiza podatkov, rezultati naj se
predstavijo uporabnikom, ki na podlagi novih znanj dopolnijo specifikacije.
Pomembno je, da uporabniki ves čas procesa sodelujejo z razvijalci in so sproti
seznanjeni z rezultati.
Tovrstnih primerov iz projektov je veliko. Na enem od projektov so se na primer
polnili podatki iz merilnih postaj. Šele v fazi analize se je ugotovilo, da obstaja
več postaj za isto lokacijo (avtomatske, ročne). Ker je bilo v podatkovnem
skladišču potrebno upariti podatke iz ene postaje z eno lokacijo, je bilo potrebno
definirati prioritete polnjenja po tipih postaj. Pravilo je zelo enostavno, vendar se
je končnim uporabnikom, ki dnevno delajo s temi podatki, ta podatek zdel tako
samoumeven, da so ga pozabili omeniti v specifikacijah. Na nekem drugem
projektu so uporabniki pripravili lične specifikacije in v njih definirali vse
potrebno. Specifikacije so vsebovale precej poslovnih pravil tipa 'če je na viru X,
potem prikaži A' in podobno. V fazi testiranja se je izkazalo, da so v poslovnih
pravilih pozabili definirati cel kup poslovnih pravil oziroma se niso niti zavedali, da
tovrstni podatki sploh obstajajo. Zaradi dopolnitve definicij se je bilo potrebno
vrniti nazaj na razvoj, dopolniti procedure in ponoviti testiranje. Projekt se je
zavlekel zaradi ponovitve procesa, pa tudi zato, ker so uporabniki planiran čas za
testiranje že porabili in je bilo potrebno za naslednjo iteracijo testiranja
počakati, da so našli čas in ponovno pretestirali podatke.
Testiranje ne sme biti samo zadnja faza projekta, pač pa mora to biti proces, ki se
izvaja v vseh fazah projekta. Poslovni uporabniki morajo na projektu izgradnje
sistema za poslovno obveščanje sodelovati ves čas projekta in spremljati
napredek. Če se poslovni uporabniki z razvijalci srečajo šele v fazi testiranja, je to
lahko pogubno za projekt. Na enem od projektov je naročnik najel zunanjega
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izvajalca za pripravo specifikacij projekta. Na prvi pogled so bile specifikacije
odlično pripravljene – definirane so bile vse podrobnosti, ki smo jih potrebovali za
začetek dela. V prvih fazah razvoja je bilo sodelovanje omejeno le na službo za
informatiko, kjer so odgovarjali na odprta vprašanja. Ko pa smo prve vmesne
rezultate pokazali končnim uporabnikom, smo doživeli šok. Ugotovili smo, da so
bile specifikacije pripravljene pred časom, da so se pripravljavci specifikacij
pogovarjali z napačnimi uporabniki in predvideli izdelavo nekaj poročil, ki jih
naročnik ne uporablja več. Ugotovili smo, da so bile specifikacije pripravljene le
na podlagi obstoječih poročil iz preteklih let, naročnik pa je bil le deloma vključen
v ta postopek. Posledica je bila, da se je bilo potrebno vrniti nekaj korakov nazaj,
dopolniti specifikacije, postopke za prenos podatkov v podatkovno skladišče in na
novo kreirati poročila. V konkretnem primeru je to pomenilo 4 mesece dodatnega
dela.
Za zelo dobro prakso pri polnjenju podatkov v podatkovno skladišče se je izkazala
uporaba meta podatkovne baze. V meta bazi smo definirali lastnosti dimenzij, kot
so ključi, atributi, hierarhije, nivoji in lastnosti osrednjih tabel. Ob uporabi meta
baze je potrebno planirati več časa za vnos podatkov, vendar pa kasneje v procesu
njena uporaba lahko precej olajša delo in skrajša proces iskanja in popravljanja
napak. Nepravilnosti v dimenzijah, kot so na primer dvojniki ali pa nepravilnosti v
hierarhijah, kot je na primer pojav dveh staršev za enega člana, se z uporabo
meta baze zaznajo ob prvem prenosu podatkov iz stage področja v dimenzijske
tabele. Ob polnjenju skladišča podatkov, se napake izpišejo v posebne tabele, iz
katerih je razvidna vrsta napake in vrednosti tega zapisa. Povzetek napak se
pošlje skrbniku sistema po elektronski pošti (Slika 11) in vsebuje opis vrste
napake, mesto napake in število članov na katerih se nahaja ta napaka. Od
posamezne napake je odvisno ali se bo proces polnjenja nadaljeval ali pa prekinil.
Skrbnik po obvestilu lahko takoj reagira, poišče vzrok za napako in jo odpravi. V
nasprotnem primeru bi se napaka lahko zaznala precej kasneje v procesu, kar bi
lahko pomenilo več popravkov v sistemu in posledično tudi več porabljenega časa.
Meta baza, ki smo jo uporabili na več projektih izgradnje skladišča podatkov
omogoča tudi, da uporabniki sami urejajo dimenzije, na primer premikanje članov
po različnih vejah hierarhije, definiranje nazivov in opisov. Postopek mora seveda
biti nadzorovan in dovoljen le določenim ključnim uporabnikom sistema.

Slika 11: Primer povzetka napak ETL procesa, ki je bil poslan po elektronski pošti
(Vir: lasten)
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V primeru, da se uporabnikom dovoli ročno popravljanje podatkov, kot je na
primer spreminjanje nazivov dimenzij, mora ta postopek biti nadzorovan in
usklajen s skrbnikom sistema. Pri eni od strank imajo uporabniki možnost
popravljanja nazivov stroškovnih mest, ki jih uporabljajo v področnem
podatkovnem skladišču za področje financ. Podatki se nahajajo v
večdimenzionalni bazi podatkov. Finančne podatke je potrebno za določena
poročila integrirati in povezati s podatki, ki prihajajo iz podatkovnega skladišča v
relacijski bazi podatkov. Integracija se izvaja v orodju za podporo odločanju v
modelu poslovnega področja. Zaradi določenih tehničnih specifik, se podatki
povezujejo po nazivu stroškovnega mesta (in ne po šifri). Dogovorjeno je, da se ob
vsaki spremembi naziva o tem obvesti skrbnika sistema. Zgodilo se je, da so končni
uporabniki na ta dogovor pozabili in spremenili nekaj imen stroškovnih mest.
Posledica je bila, da se podatki na poročilih niso več prikazovali. Postopek
integracije smo po tem dogodku spremenili in dopolnili z dodatnimi elementi.
Pri izvedbi določenih poslovnih pravil, ki so implementirana v proces obdelave
podatkov, je pogosto priporočljivo, da se posamezni zapisi, ki so se spremenili v
obdelavi, dodatno beležijo v posebne tabele. Seveda je to odvisno od vrste
poslovnega pravila, obsega podatkov in smiselnosti prepisa. Primer so pravila, ki
smo jih vgradili na enem od projektov in zavrnejo zapise, ki ne ustrezajo
določenim pravilom. Polnjenje podatkovnega skladišča se ne prekine, se pa
podatki ne prepišejo v sistem. Zavrnjeni podatki se polnijo v posebne tabele,
kamor se vpiše tudi razlog za zavrnitev skupaj s podatki, ki ne ustrezajo pravilu. Z
namenom pregleda teh podatkov, so v orodju za poslovno obveščanje pripravljena
poročila, preko katerih končni uporabniki lahko pregledajo podatke in ustrezno
ukrepajo (Slika 12).

Slika 12: Primer poročila zavrnjenih zapisov v orodju za poslovno obveščanje (Vir:
lasten)
Niso pa samo zavrnjeni podatki tisti, ki bi jih končni uporabniki morali preveriti.
Dobra praksa, ki pomaga pri hitrem odkrivanju napak in odstranitvi le teh, je
kreiranje posebne nadzorne plošče v orodju za poslovno obveščanje, ki vsebuje
pomembna preverjanja kakovosti podatkov. Značilnost tovrstnih poročil je, da
lahko do njih dostopajo uporabniki brez poznavanja relacijske baze in posebnih
programskih jezikov. Druga pomembna lastnost pa je, da so ta poročila lahko
dinamična. Na sliki 13 je prikazana nadzorna plošča s poročili za nekatera
preverjanja kakovosti podatkov v podatkovnem skladišču, kot so na primer število
zapisov, kjer stroškovno mesto neznano, število pacientov brez pomembne
identifikacijske številke in podobno. S klikom na določen kazalnik, lahko uporabnik
vidi podrobnejši seznam podatkov, na primer seznam zapisov, kjer je stroškovno
mesto neznano.
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Slika 13: Primer nadzorne plošče s kontrolnimi poročili (Vir: lasten)
Orodje za poslovno obveščanje pa se lahko uporabi tudi za kontrole polnjenja. Na
enem od projektov ima naročnik težavo, da pri polnjenju večdimenzionalne kocke
prihaja do napak, vendar porabijo preveč časa za iskanje članov, ki imajo napake
in se ne polnijo v kocko. V orodju za poslovno obveščanje smo pripravili poročila,
kjer se podatki iz stage področja primerjajo s podatki iz večdimenzionalne kocke
po določenih dimenzijah. Stage področje je namreč vir za polnjenje kocke. Na
poročilu vse razlike med podatki obarvamo z drugo barvo, da jih skrbniki oziroma
uporabniki lahko takoj vidijo in odpravijo napake.
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5. MODEL TESTIRANJA SISTEMA ZA
POSLOVNO
OBVEŠČANJE S STANDARDOM ISO/IEC/IEEE 29119
5.1. PRIPOROČEN PRISTOP K TESTIRANJU
Glede na izkušnje, se proces testiranja sistemov za poslovno obveščanje navadno
izvaja v zadnji fazi projekta. Ker so tovrstni sistemi navadno kompleksni, napake
oziroma neujemanja s podatki testerjev, niso redke. Časa za odpravo le-teh je
tako premalo in pritiski s strani vodstva projekta so vse večji. Če je vzrok za
napako v zgodnejših komponentah razvoja sistema, to pogosto pomeni, da je
poseg za odpravo napake lahko dolgotrajen.
S procesom testiranja je torej potrebno pričeti čim prej in zanj planirati dovolj
časa. Ena od specifik sistemov za poslovno obveščanje je tudi, da specifikacije
pogosto ne zajemajo zelo natančnih definicij ali pa ne upoštevajo oziroma ne
poznajo vseh specifik v podatkih, ki prihajajo iz različnih virov. Na primer
uporabniki znajo definirati vsebino in atribute na poročilu, pogosto pa ne znajo
definirati vseh ostalih podrobnosti, kot so razni pogoji na poročilu, postavitev
atributov, način prikaza in podobno. Prav tako uporabniki znajo definirati meritev,
ki jih želijo imeti na poročilu, vendar pa zaradi nepoznavanja virov in orodij, ne
morejo in ne znajo definirati natančne formule za izračun te meritve. Pogosto
uporabniki na začetku projekta ne znajo definirati vseh poslovnih pravil, ki jih je
potrebno implementirati. Razlog za to je navadno v tem, da uporabniki dobro
poznajo poslovanje, ne poznajo pa virov iz katerih prihajajo podatki, še posebej,
če se v sistem vključujejo novi viri podatkov. Zato ne morejo predvideti vseh
pravil, ki jih je potrebno vgraditi v sistem, da so podatki čim bolj kakovostni.
Zato je pomembno, da se izvedba testiranja prične že v prvih fazah projekta
izgradnje sistema za poslovno obveščanje. Primer je analiza podatkov takoj po
znanih specifikacijah sistema in definiranih virih podatkov. Tovrstno testiranje
izvaja razvijalec sistema, pomembno pa je, da rezultate testiranja predstavi tudi
poslovnih uporabnikom in se z njimi pogovori o odprtih vprašanjih. Poslovni
uporabniki glede na rezultate testa dopolnijo specifikacije in definirajo dodatna
pravila, če je to potrebno. Tak način integracije razvoja sistema in testiranja
mora potekati v vseh fazah razvoja sistema, uporabnike pa je potrebno sproti
seznanjati z rezultati in se dogovarjati o nadaljnjih korakih.
Izgradnjo sistema za poslovno obveščanje je priporočljivo razdeliti v več manjših
segmentov. Segmenti se lahko definirajo na primer glede na vsebinska področja.
Sistem se tako razvije za eno vsebinsko področje od začetka do konca, torej od
definicije vsebine do priprave poročil. Na ta način poslovni uporabniki spoznajo
način razvoja sistema, pomembne definicije in možnosti, ki jih sistem omogoča.
Razvoj naslednjega segmenta je tako lažji, navadno hitrejši in z manj napakami.
Pomembno je, da je obseg definiranega segmenta določen tako, da razvoj ni
dolgotrajen in da je obseg dovolj velik, da prinese smiselne rezultate in rešuje nek
poslovni problem.
Testiranje sistema za poslovno obveščanje ne sme biti omejeno samo na
preverjanje pravilnosti podatkov. Sistem vsebuje različne komponente, ki so med
seboj povezane in pomembno vplivajo na pravilnost podatkov na končnih
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poročilih. Na primer podatki v podatkovnem skladišču so lahko povsem pravilni,
vendar pa se na poročilih pojavijo napake zaradi neustreznosti modela poslovnega
področja. Pomembno je torej preveriti vse dejavnike, ki lahko vplivajo na
kakovost podatkov v sistemu. Pomembna je tudi izbira orodij, ki se uporabljajo v
sistemu, kot je na primer orodje za dostop do podatkov. Poslovnemu uporabniku
ne koristi, če so podatki v sistemu povsem pravilni, orodje za dostop do podatkov
pa nima določenih funkcionalnosti s katerimi bi lahko pripravil analize, ki jih
potrebuje pri svojem delu.
V procesu testiranja sistema za poslovno obveščanje morajo sodelovati testerji z
različnimi znanji. Nekatere komponente testirajo testerji s tehničnimi znanji, kot
so poznavanje baz podatkov, ETL orodij in specifik podatkovnega skladišča.
Komponente, ki so povezane s podatki, pa morajo testirati testerji s poznavanjem
vsebine podatkov in procesa poslovanja. V nekaterih komponentah pa je potrebno
združiti sodelovanje obeh. Pred izvedbo testiranja je potrebno testerje ustrezno
izobraziti. Na primer testerji končnih poročil bodo verjetno poslovni uporabniki.
Ker bodo pri preverjanju podatkov uporabljali orodje za dostop do podatkov je
pomembno, da pred testiranjem znajo uporabljati orodje.
Pri pripravi plana projekta je potrebno planirati dovolj časa in virov za zagotovitev
testiranja sistema in to upoštevati pri planiranju vseh faz izdelave sistema.
Testerji se morajo v času izvajanja testov posvetiti testiranju in ne morejo
izvajati drugih nalog. Kjer je to možno, je priporočljivo procedure testiranja
avtomatizirati, da se izvajajo ob določenih korakih izvedbe procesa.
Avtomatizacija testiranja skrajša čas testiranja in omogoča izvedbo več ponovitev
testiranja, če je to potrebno.
Okolje testiranja je za učinkovito izvedbo testiranja izredno pomembno. Testirno
okolje mora biti ločeno od razvojnega in produkcijskega okolja. Po svojih
karakteristikah mora biti čim bolj podobno produkcijskemu okolju, kar pomeni, da
morata biti strojna in programska oprema enaki ali čim bolj podobni. Podatki v
testirnem okolju naj bodo po vsebini in količini čim bolj podobni produkcijskim. V
praksi se pogosto podatki iz produkcijskega okolja prekopirajo v testirno, da se
testiranje lahko izvaja nad pravimi podatki.

5.2. DEFINICIJA KOMPONENT SISTEMA
Testiranje sistema za poslovno obveščanje se ne izvaja le v zadnji fazi projekta,
pač pa je pomembno, da se izvaja sproti v procesu izgradnje sistema, če je to le
mogoče. V poglavju so opisane komponente razvoja sistema za poslovno
obveščanje s poudarkom na testirnih procedurah, ki naj se izvedejo v posamezni
komponenti. Komponente so definirane glede na cikel razvoja sistema za poslovno
obveščanje (Slika 14).
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Slika 14: Komponente sistema za poslovno obveščanje (Vir: lasten)
Definicija zahtev
V komponenti definicije zahtev se je potrebno osredotočiti na poslovne cilje in na
poslovni problem. Zahteve definirajo poslovni uporabniki, ki dobro poznajo
terminologijo poslovanja, ne pa terminologije in značilnosti sistemov za poslovno
obveščanje. Zato se je v tej fazi potrebno osredotočiti na poslovno uporabo, ne pa
na definiranje dimenzij, meritev in podobno. Poslovni uporabniki v tej fazi znajo
dobro definirati svoje cilje in potrebe, povsem nesmiselno pa je od njih
pričakovati definicijo tehničnih podrobnosti sistemov za poslovno obveščanje. Lete se definirajo v fazi načrtovanja sistema s strani razvijalca sistema z ustreznimi
tehničnimi znanji.
V tem koraku je potrebno definirati:
 poslovne zahteve in cilje projekta
 funkcionalnosti orodja za dostop do podatkov
 funkcionalnosti ETL orodja
 vhodne vire
 obseg zgodovinskih podatkov za posamezen vir
 granulacijo podatkov
 ključna končna poročila in nadzorne plošče
 poročila za avtomatsko pošiljanje
 uporabnike sistema in njihove pravice za dostop do podatkov
 pogostost rednega polnjenja podatkov in aktivno okno
 izračune
 hierarhije
 poslovna pravila za izračune, pretvorbe podatkov, izvedene atribute
 pravila za izbiro oz. določitev prioritete virov
V primeru, da se v tem koraku izbira ETL orodje ali orodje za dostop do podatkov,
se izvedeta proceduri:
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Testiranje funkcionalnosti orodja za dostop do podatkov
Testiranje funkcionalnosti ETL orodja

Analiza virov
Glede na definirane vire, je potrebno preveriti, če so vsi zahtevani viri na voljo in
so strukture le-teh ustrezne. Preveriti je potrebno relacije med viri podatkov, še
posebej, če je vključenih več različnih virov. Če prihajajo iz različnih virov je
potrebno preveriti, ali so definicije za povezovanje ustrezne. Že v tej fazi je
priporočljivo preveriti tudi kakovost podatkov, kot je na primer ali obstajajo
dvojniki v tabelah, ali se podatki uparijo s podatki iz drugih virov, ali so v atributih
ustrezne vrednosti in podobno.
Viri podatkov naj se analizirajo tudi z vsebinskega vidika, na primer ali obstajajo
določene lastnosti, ki niso bile definirane v fazi definicije. Uporabniki pri pripravi
specifikacij pogosto ne definirajo vseh poslovnih pravil, ki jih je potrebno
upoštevati pri polnjenju. Razlogov je lahko več – uporabniki ne poznajo vseh virov
podatkov, ne vedo za določene podatke v aplikacijah, včasih so prepričani, da
aplikacija za vnos preprečuje vnos določenih podatkov in podobno. Zato je analiza
virov tudi z vsebinskega vidika izredno pomembna. Zaznavanje napak v podatkih v
čim bolj zgodnji fazi razvoja sistema pomembno vpliva na čas razvoja sistema in s
tem tudi na stroške. Če čim več napak v podatkih zaznamo čim bolj zgodaj v
razvoju, se kasneje ni potrebno vračati nazaj na predhodne korake. V koraku
analize se preveri tudi količina podatkov v tabelah, da se lahko v komponenti
načrtovanja definirajo ustrezni ukrepi za pohitritev prenosa podatkov in dostopa
do podatkov, če je to potrebno.
Za potrebe testiranja se v tej komponenti izvajajo procedure:
 Ustreznost vhodnih virov
 Ustreznost povezav med viri
Načrtovanje sistema
V komponenti načrtovanja je potrebno pripraviti načrt arhitekture sistema za
poslovno obveščanje, kjer se opiše podrobnejši potek podatkov in tehnologija, ki
bo uporabljena. Sem spadajo definiranje strojne in programske opreme,
definiranje orodij za prenos podatkov (ETL orodja) in orodij za dostop do
podatkov. V tem koraku se definirajo tudi procesi za vzdrževanje in nadzor
skladišča podatkov.
Na podlagi definiranih poslovnih zahtev in analize virov podatkov je potrebno v
procesu načrtovanja izdelati logični model skladišča podatkov. Pripravi se načrt
mapiranja podatkov iz vhodnih virov v podatkovno skladišče. Za zagotavljanje
kakovosti podatkov v podatkovnem skladišču je potrebno definirati načrt čiščenja
podatkov in nadzora nad napakami. Predpisati je potrebno načine preverjanja
pravilnosti podatkov in ukrepe ob morebitnih napakah - na primer v katerih
primerih se proces polnjenja prekine in v katerih napake niso tako pomembne in
se proces lahko nadaljuje. Definirati je potrebno morebitne vsebinske kontrole
podatkov pri polnjenju skladišča, kot so na primer zavrnitev določenih zapisov, ki
ne ustrezajo kriterijem in podobno. Za vsako kontrolo se definira proces, kjer so
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definirani postopki, ki se izvedejo, če pride do napak (ali se podatki kljub temu
polnijo v skladišče, koga se obvesti v tem primeru, na kakšen način in podobno).
Za potrebe prezentacije podatkov je potrebno izdelati načrt vmesnika za dostop
do podatkov. Gre za definicijo poslovnega področja, kjer se na podlagi poslovnih
zahtev definirajo meritve, dimenzije, hierarhije, izračuni, povezave z drugimi
poslovnimi področji in podobno. Z vidika testiranja sistema je zelo pomembno, da
se v tej fazi načrtujejo tudi končna poročila in nadzorne plošče (dashboardi). Pri
potrditvi sistema s strani končnih uporabnikov je seznam vnaprej pripravljenih
poročil eden od načinov kako meriti ustreznost sistema.
V tej komponenti se izdela načrt varnosti dostopa do podatkov na različnih
nivojih. Pomembna naloga pa je izdelati tudi načrt testiranja pravilnosti podatkov
v sistemu, pripraviti testirne procedure, definirati testirne primere in testerje.
V komponenti načrtovanja naj se izvajajo sledeče testirne procedure:
 Ustreznost načrta arhitekture sistema
 Ustreznost načrta skladišča podatkov
 Ustreznost načrta poslovnega področja
Zbiranje podatkov
Proces zajema prenos podatkov iz vhodnih virov v stage področje, vendar se v tem
koraku na podatkih še ne izvajajo nobene obdelave. Poznamo več načinov
prenosov podatkov iz vhodnih virov v stage področje. Lahko se prenašajo vsi
podatki iz vhodnih virov ali pa le del (na primer samo podatki za obdobje
polnjenja). Način prenosa je odvisen od več dejavnikov kot so količina podatkov,
pogostost polnjenja, dosegljivost sistemov, nadaljnje obdelave in podobno. Pri
prenosu podatkov iz virov je pomembno, da se prenesejo vsi podatki, ki so
potrebni za nadaljnje obdelave. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v
nadaljnjih obdelavah. Zato je preverjanje pravilnosti prenosa podatkov po
končanem prenosu izjemnega pomena.
V tej komponenti naj se izvajajo sledeče testirne procedure:
 Pravilnost prenosa podatkov iz virov v stage področje
 Ustreznost hitrosti prenosa podatkov v stage področje
Integracija in obdelava podatkov
V procesu integracije podatkov se nad podatki iz stage področja izvedejo potrebne
transformacije, implementirajo različna poslovna pravila za preverjanje podatkov,
procedure za oplemenitenje podatkov, čiščenje podatkov in integracija. Podatki v
tej fazi se preoblikujejo v strukturo namenjeno branju podatkov, manjkajoče
vrednosti se zamenjajo z dogovorjenimi vrednostmi (na primer '– 1' oz. 'Neznano'),
odstranijo se dvojniki, določijo prioritete virov in podobno. Zgradijo se ETL
procedure, ki skrbijo za redno polnjenje podatkov iz stage področja v vmesne
tabele. Postopek je lahko enostaven (na primer, če podatke polnimo iz enega
samega vira) ali pa zelo kompleksen (na primer, če je potrebna integracija
podatkov iz različnih virov in če je potrebno vgraditi veliko poslovnih pravil).
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V tej komponenti se lahko izvajajo sledeče testirne procedure:
 Preverjanje pravilnosti strukture dimenzij
 Preverjanje pravilnosti polnjenja dimenzije
 Preverjanje uspešnosti izvedbe ETL postopka
 Preverjanje pravilnosti podatkov v osrednjih tabelah
 Preverjanje zavrnjenih zapisov
 Preverjanje dvojnikov
 Preverjanje neuparjenih vrednosti
 Preverjanje pravilnosti izvedbe poslovnih pravil
Skladiščenje podatkov
V procesu integracije se podatki navadno shranijo v vmesne tabele in šele po
končanem postopku polnijo v končne tabele, če se je postopek v procesu
integracije podatkov uspešno izvedel. Takšen način omogoča, da je podatkovno
skladišče v procesu izvajanja ETL postopka ves čas dostopno za končne
uporabnike, razen v zadnji fazi prepisa podatkov v končne tabele. Če je postopek
tako definiran in sprejemljiv s strani končnih uporabnikov, se v primeru, da v
procesu integracije pride do napak, podatki v končnih tabelah ne brišejo in
ostanejo napolnjeni s podatki iz prejšnjega polnjenja. V nasprotnem primeru, se v
primeru napake v procesu integracije zbrišejo tudi podatki v končnih tabelah in
tako uporabniki nimajo na voljo nobenih podatkov.
V komponenti skladiščenja se lahko izvajajo sledeče testirne procedure:
 Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v končne tabele skladišča
podatkov
 Preverjanje pravilnost prepisa podatkov v agregatnih tabelah
 Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe ETL postopka
Prezentacija podatkov
Prezentacija podatkov zajema pripravo oz. izdelavo vmesnikov za dostop
uporabnikov do podatkovnega skladišča. Navadno se za dostop do podatkov
uporabljajo za to namenjena orodja za poslovno obveščanje. Namen poslovnega
področja je preslikati strukture tabel v podatkovnem skladišču v poslovni model,
ki vsebuje uporabnikom prijazna imena, opise, dodatne izračune, predpripravljene
pogoje in hierarhije, ki jih lahko uporabljajo uporabniki pri kreiranju poročil in
analiziranju podatkov. Za eno poslovno vsebino se lahko pripravi eno ali več
poslovnih področij, odvisno od potreb in zahtev uporabnikov in definiranih
omejitev za dostop do podatkov. Če orodje to omogoča, je poslovna področja
možno povezovati med seboj, navadno po skupnih dimenzijah.
V procesu prezentacije podatkov se kreirajo tudi poročila in nadzorne plošče
dogovorjene v komponenti definicije. Za dostop do podatkov so kreirane ustrezne
pravice, ki omogočajo dostop do podatkov ali poročil, do katerih posameznik lahko
dostopa. Omejitev dostopa do podatkov se lahko izvede na različnih komponentah
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skladišča podatkov, najpogosteje se kreira v orodju za poslovno obveščanje.
Osrednja pozornost je namenjena testiranju pravilnosti podatkov v poročilih,
testiranju pravilno izvedenih kontrol in ukrepov v primeru nepravilnih podatkov pri
polnjenju skladišča podatkov in testiranju dostopa do podatkov s strani različnih
uporabnikov glede na definirane pravice oz. organizacijsko strukturo. Glede na
rezultate testiranja se nato izvedejo potrebne dopolnitve in popravki na
podatkovnem skladišču. Po opravljenih dopolnitvah se izvede testiranje vsaj
tistega dela podatkovnega skladišča, kjer pri prvem testiranju niso bile izpolnjene
vse zahteve. Ta postopek se lahko ponovi v več iteracijah, vse dokler rezultati
testiranja za posamezne zahteve ne ustrezajo pričakovanim.
V procesu priprave podatkov se lahko izvajajo sledeče testirne procedure:
 Preverjanje pravilnosti poslovnega področja – pregled modela
 Preverjanje ustreznosti poslovnega področja – vsebinski vidik
 Preverjanje ustreznosti pripravljenih nadzornih plošč
 Preverjanje ustreznosti pripravljenih poročil
 Preverjanje pravilnosti podatkov na pripravljenih poročilih – zgodovinski
podatki
 Preverjanje pravilnosti podatkov na pripravljenih poročilih – aktivno okno
 Preverjanje pravilnosti podatkov v ad-hoc poročilih
 Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe poročil
 Preverjanje pravilnosti omejitve dostopa do objektov

5.3. PREDLAGANE TESTIRNE PROCEDURE IN MERILA TESTIRANJA
V poglavju so opisane predlagane testirne procedure in postopki za sistem za
poslovno obveščanje. Procesi testiranja so usklajeni s komponentami sistema.
Vsaka procedura vsebuje seznam meril testiranja.
Proces Izbira orodij
V nekaterih primerih so funkcionalnosti orodja za dostop do podatkov in ETL orodij
znane že pred začetkom projekta, včasih pa se orodja izbirajo šele na začetku
projekta. Če se orodja izbira v prvi fazi projekta, je potrebno to upoštevati v
planu projekta.
Procedura Testiranje funkcionalnosti orodja za dostop do podatkov
V procesu definicije zahtev poslovni uporabniki definirajo funkcionalnosti, ki jih
mora vsebovati orodje za dostop do podatkov. V okviru te komponente lahko
uporabniki testirajo eno ali več orodij za dostop do podatkov. Merila za izbiro
orodja za dostop do podatkov se razlikujejo v vsaki organizaciji. Odvisna so od
zahtev uporabnikov, tehničnih specifikacij, načina, pogostosti uporabe in seveda
predvidenih sredstev za nakup tovrstnega orodja.
Za vsa orodja pa lahko merila razdelimo v sledeče skupine:
 tehnične funkcionalnosti
 poslovne funkcionalnosti
 stroški orodja
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Tehnične funkcionalnosti vsebujejo merila, ki so povezana z dostopom do različnih
virov podatkov, če je to potrebno, modeliranjem vmesnikov za dostop do
podatkov, kot je na primer poslovno področje, z nivojem varnosti dostopa do
podatkov, arhitekturo orodja, preformansami in podobno.
Poslovne funkcionalnosti so vezane ne merila, ki so povezane z uporabo orodja s
strani poslovnih uporabnikov. Sem spadajo funkcionalnosti z vidika uporabe in
izdelave poročil, možnostjo različnih vrst poročil, uporabo različnih
funkcionalnosti, ki jih orodje ponuja.
Z vidika stroškov, pa je seveda pomembna cena orodja, pa tudi posredni stroški, ki
lahko nastanejo z nakupom orodja. Ti so na primer stroški izobraževanja
administratorjev orodja, stroški z vidika izobraževanja za končne uporabnike,
stroški nakupa dodatne strojne in programske opreme, stroški vzdrževanja in
podobno.
Podrobnejše definicije procedure so predstavljene v Tabeli 2. Primeri meril so
prikazani prilogi 1.
Tabela 2: Definicija procedure Testiranje funkcionalnosti orodja za
dostop do podatkov (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Izbrati najustreznejše orodje za dostop do
podatkov
vsebina Test1: Prezentacija orodja
Test2: Preizkus orodja za trimesečno
obdobje

Test 1: Prezentacija orodja
Cilj testiranja
Predmet testiranja
Osnove
Tehnike testiranja

Zbrati informacije o ustreznosti orodja
Orodje za dostop do podatkov
Definicija zahtev uporabnikov, Tehnične
specifikacije, Proračun za ta namen
-

Test 2: Preizkus orodja za trimesečno obdobje
Cilj testiranja
Izbrati najustreznejše orodje za dostop do
podatkov
Predmet testiranja
Orodje za dostop do podatkov
Osnove
Definicija zahtev uporabnikov
Tehnike testiranja
Tehnike na osnovi specifikacij, Tehnike na
osnovi izkušenj
Procedura Testiranje funkcionalnosti ETL orodja
V primeru, da bo za polnjenje podatkovnega skladišča uporabljeno ETL orodje, je
pred začetkom projekta potrebno izbrati najbolj ustrezno orodje. Podrobnejše
definicije procedure so predstavljene v Tabeli 3. Primeri meril so prikazani prilogi
1.
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Tabela 3: Definicija procedure Testiranje funkcionalnosti ETL orodja
(Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana vsebina testiranja:

Test 1: Prezentacija orodja
Cilj testiranja
Predmet testiranja
Osnove
Tehnike testiranja

Izbrati najustreznejše ETL orodje
Test1: Prezentacija orodja
Test2:
Preizkus
orodja
enomesečno obdobje

za

Zbrati informacije o ustreznosti
orodja
ETL orodje
Tehnične specifikacije, Proračun za
ta namen
-

Test 2: Preizkus orodja za enomesečno obdobje
Cilj testiranja
Izbrati najustreznejše ETL
Predmet
ETL orodje
testiranja
Osnove
Tehnične specifikacije
Tehnike testiranja Tehike na osnovi specifikacij, Tehnike na osnovi
izkušenj
Proces Analiza virov
Procedura Ustreznost vhodnih virov
V fazi analize je potrebno izvesti vsaj nekaj osnovnih preverjanj o virih podatkov z
namenom, da se lahko dopolnijo poslovne definicije, če je to potrebno in z
namenom pridobitve dodatnih informacij, ki bodo služile pri načrtovanju sistema.
Preverjanje ustreznosti virov pred načrtovanjem sistema omogoča, da se
morebitne nejasnosti ali nepravilnosti odpravijo čim prej. Če se določene
nepravilnosti odkrijejo šele na primer v fazi implementacije to pomeni, da se je
potrebno vračati nekaj korakov nazaj in se s tem porabi več časa.
Preverjanje ustreznosti vhodnih virov se lahko izvaja z določenimi procedurami, ki
so pripravljene za ta namen, lahko pa se izvajajo tudi s posebnimi orodji.
Definicija procedure je prikazana v Tabeli 4.
Tabela 4: Definicija procedure Ustreznost vhodnih virov (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Preveriti ustreznost vhodnih virov
Planirana
vsebina Test1: Ustreznost vhodnih virov
testiranja:
Test2: Ustreznost povezav med viri
Test 1: Ustreznost vhodnih virov
Pri preverjanju ustreznosti vhodnih virov se preverja ali so viri
razpoložljivi, kakšna je kakovost posameznega vira in količina podatkov.
Preveriti je potrebno tudi ali struktura in format vira (npr. tabele) ustreza
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definirani ali pa se pojavljajo razlike, ki lahko pomembno vplivajo na
načrtovanje sistema.
V fazi analize lahko preverimo tudi definirana poslovna pravila. Če je
možno, se v fazi analize pripravijo enostavne skripte, ki preverijo skladnost
definiranih poslovnih pravil z viri podatkov. V tej fazi preverjamo ali je
definirana poslovna pravila možno implementirati na obstoječih virih ali pa
so potrebne dodatne definicije. Definicija testa je predstavljena v tabeli 5.
Tabela 5: Definicija testa Ustreznost vhodnih virov (Vir: lasten)
Cilj testiranja
Predmet testiranja
Osnove
Tehnike testiranja

Preveriti ustreznost vhodnih virov
Vhodni viri
Tehnične specifikacije
Zagon procedur kreiranih v ta namen, ki jih je
možno prožiti avtomatično ob rednem polnjenju

Merila za preverjanje ustreznosti vhodnih virov:
o vir je razpoložljiv
o struktura in oblika vira ustreza definicijam
o na viru ni dvojnikov
o število zapisov se ujema z definiranim
o poslovna pravila so ustrezno definirana
Test 2: Ustreznost povezav med viri
Pri preverjanju ustreznosti povezav med viri se preverja pravilnost povezav
med posameznimi viri, naj si gre za povezave znotraj enega vira (na primer
povezave med šifranti in tabelami s podatki) ali pa za povezave med
različnimi vrstami virov (npr. povezave med viri iz različnih aplikacij,
podatkovnih zbirk). Definicija testa je predstavljena v tabeli 6.
Tabela 6: Definicija testa Ustreznost povezav med viri (Vir: lasten)
Cilj testiranja
Predmet testiranja
Osnove
Tehnike testiranja

Preveriti ustreznost povezav med viri
Vhodni viri
Tehnične specifikacije
Zagon procedur kreiranih v ta namen in jih je možno
prožiti avtomatično ob rednem polnjenju

Merila za preverjanje ustreznosti povezav med viri:
o vrednosti atributov prometne tabele obstajajo med vrednostmi v
šifrantu
o vrednosti povezovalnih atributov iz vira 1 se ujemajo z vrednostmi
atributov na viru 2
Proces Načrt sistema
V procesu načrta sistema se lahko izvajajo testirne procedure, ki preverijo
skladnost načrta sistema s poslovnimi definicijami iz faze Definicija zahtev.
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Procedura Ustreznost načrta arhitekture sistema
Potrebno je preveriti ali načrtovana strojna in programska oprema ustrezata
zahtevam in ali je možno načrtovan sistem integrirati z ostalimi sistemi v
organizaciji. Definicija procedure je prikazana v Tabeli 7.
Tabela 7: Definicija procedure Ustreznost načrta arhitekture sistema
(Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Preveriti ustreznost arhitekture sistema
Planirana
vsebina Test1: Ustreznost načrta arhitekture
testiranja:
sistema
Test 1: Ustreznost načrta arhitekture sistema
Cilj testiranja
Preveriti ustreznost načrta arhitekture
Predmet testiranja Dokument načrta arhitekture sistema
Osnove
Tehnične specifikacije
Tehnike testiranja Tehnike na osnovi specifikacij
Merila za preverjanje ustreznosti načrta arhitekture sistema:
o načrtovana strojna oprema je ustrezna
o načrtovana programska oprema je ustrezna
o integracija z ostalimi sistemi je ustrezna
Procedura Ustreznost načrta skladišča podatkov
Pripravljen načrt sistema za poslovno obveščanje je potrebno preveriti ali ustreza
zahtevam definiranim v fazi definicije. Načrt sistema je prikazan v enem ali več
dokumentih, naloga testerja pa je preveriti ali so v načrtu zajete vse komponente
sistema in ali ustrezajo definicijam. Tester mora biti oseba, ki razume poslovne
definicije uporabnikov in tehnične specifike skladišča podatkov. Definicije
procedur in testov so predstavljene v Tabelah 8, 9 in 10.
Tabela 8: Definicija procedure Ustreznost načrta skladišča podatkov
(Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:

Preveriti ustreznost načrta
podatkov
vsebina Test1:
Ustreznost
načrta
podatkov

skladišča

Planirana
testiranja:

skladišča
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Test 1: Ustreznost načrta skladišča podatkov
Tabela 9: Definicija testa Ustreznost načrta skladišča podatkov (Vir:
lasten)
Cilj testiranja

Preveriti ustreznost definiranega načrta skladišča
podatkov
Predmet testiranja Dokument(-i) načrta skladišča podatkov
Osnove
Tehnične specifikacije
Tehnike testiranja Tehnike na osnovi specifikacij
Merila za preverjanje ustreznosti načrta skladišča podatkov:
o v načrtu so zajeti so vsi viri podatkov
o granulacija podatkov se ujema s poslovnimi zahtevami
o za vse atribute v skladišču podatkov so definirana mapiranja iz vhodnih
virov
o načrt zajema definicije vseh potrebnih transformacij podatkov
o načrtovane dimenzije se ujemajo s poslovnimi zahtevami
o načrtovane meritve se ujemajo s poslovnimi zahtevami
o načrtovane hierarhije se ujemajo s poslovnimi zahtevami
o povezave med tabelami v logičnem modelu skladišča podatkov so
ustrezne
o načrt vsebuje definicije integracij podatkov, ki se ujemajo s poslovnimi
zahtevami
o v načrtu ETL postopka so zajeta vsa poslovna pravila za polnjenje
podatkov
Test 2: Ustreznost logičnega modela skladišča podatkov
S tem testom preverimo ustreznost definiranih osrednjih in dimenzijskih
tabel in relacije med njimi. Za namen testiranja se zgradi matrika meritev
in dimenzij, s križci pa se označijo polja, kjer je meritev možno prikazati
po določeni dimenziji. Če matrika vsebuje veliko praznih prostorov, je
potrebno preveriti ali so se morda spregledale podobnosti med dimenzijami
in jih je možno združiti v eno ali pa definirati hierarhijo. Če pa je matrika
izredno gosta, so osrednje tabele morda zelo podobne in jih je možno
združiti.
Za tovrstni test je težko definirati natančna merila, saj so merila odvisna
od vsebine podatkov, števila meritev in dimenzij.
Tabela 10: Definicija testa Ustreznost logičnega modela skladišča
podatkov (Vir: lasten)
Cilj testiranja
Predmet
testiranja
Osnove

Preveriti ustreznost logičnega modela skladišča
podatkov
Logični model skladišča podatkov
Tehnične specifikacije
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Tehnike testiranja Izdelava matrike meritev in dimenzij
Merila za preverjanje ustreznosti logičnega modela skladišča podatkov:
o matrika ni izredno gosta – na primer ne vsebuje manj kot 20% praznih
prostorov
o matrika ni izredno redka – na primer ne vsebuje več kot 70% praznih
prostorov
Procedura Ustreznost načrta modula za prikaz podatkov
V načrtu modula za prikaz podatkov je pomembno, da so zajete vse definicije
poslovnih uporabnikov, ki se v načrtu iz poslovnih zahtev prenesejo v tehnične
definicije. Modul za prikaz podatkov vsebuje načrt poslovnega področja (navadno
se le-ta kreira v orodju za poslovno obveščanje) in načrt vnaprej pripravljenih
poročil in nadzornih plošč. Definirajo se hierarhije poslovnega področja, izračuni,
ki jih ni mogoče pripraviti v podatkovnem skladišču, integracija več osrednjih
tabel (na primer če se podatki nahajajo na različnih nivojih dimenzij), integracija
podatkov iz več poslovnih področij – primer je integracija podatkov iz relacijske
podatkovne zbirke (npr. podatki o realizaciji) s podatki iz multidimenzionalne
podatkovne zbirke (npr. planski podatki) in podobno.
Testiranje zajema skladnost načrta modula za prikaz podatkov s poslovnimi
definicijami. Testiranje lahko izvaja oseba, ki ima znanja s področja priprave
poslovnih področij in ustrezno pozna uporabljeno orodje za poslovno poročanje. V
Tabeli 11 je predstavljena definicija in test procedure.
Tabela 11: Definicija procedure Ustreznost načrta modula za prikaz
podatkov (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preveriti ustreznost modula za prikaz
podatkov
vsebina Test1: Preverjanje skladnosti načrta s
poslovnimi zahtevami

Test 1: Preverjanje skladnosti načrta s poslovnimi zahtevami
Cilj testiranja
Preveriti ustreznost definiranega načrta
modula za prikaz podatkov
Predmet testiranja
Dokument načrta modula za prikaz
podatkov
Osnove
Poslovne definicije
Tehnike testiranja
Tehnike na osnovi specifikacij
Merila za preverjanje ustreznosti načrta modula za prikaz podatkov:
o načrt poslovnega področja vsebuje vse definirane vire podatkov
o načrtovane dimenzije poslovnega področja se ujemajo s poslovnimi
definicijami
o načrtovane hierarhije poslovnega področja se ujemajo s poslovnimi
definicijami
o načrtovane meritve poslovnega področja se ujemajo s poslovnimi
definicijami
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načrtovani izračuni v poslovnem področju se ujemajo s poslovnimi
definicijami
granulacija podatkov posameznih virov v poslovnem področju se ujema
s poslovnimi definicijami
načrtovane povezave med viri podatkov v poslovnem področju se
ujemajo s poslovnimi zahtevami
kreiran je načrt vnaprej pripravljenih poročil in nadzornih plošč
načrt vsebuje definicijo varnosti dostopa do podatkov, ki se ujema s
poslovnimi zahtevami

Proces Zbiranje podatkov
Procedura Pravilnost prenosa podatkov iz virov v stage
V prvem koraku ETL postopka je potrebno prepisati podatke iz vhodnih virov v
stage področje. Test se lahko avtomatizira in sicer tako, da se ob vsakem prenosu
podatkov ob koncu zažene procedura, ki preveri pravilnost meritev. Če meritve
niso ustrezne, se izvede dogovorjena akcija. Na primer, nadaljnji koraki polnjenja
se lahko ustavijo in se pošlje sporočilo administratorju sistema.
Procedura preveri ali se število zapisov na viru in število zapisov v stage področju
ujemata. Če je število zapisov enako, se je tabela ustrezno prepisala. V primeru,
kadar prenašamo samo del podatkov, je v procedurah za preverjanje potrebno to
upoštevati. Na primer, če prenašamo podatke samo za določeno obdobje, je pri
preverjanju potrebno podatke filtrirati le ta to obdobje.
Kadar v viru podatkov obstajajo določene mere, kot so na primer razni zneski,
količine in podobno, je priporočljivo dodatno preverjanje in sicer se preveri ali so
vsote izbranih meritev enake na viru in v stage tabeli. Na primer, če se prenaša
tabela s podatki o prihodkih, se primerja vsota vseh prihodkov na viru z vsoto vseh
prihodkov v stage tabeli. Priporočljivo je preverjanje izvesti avtomatsko ob
vsakem polnjenju.
Preverjanje se izvaja za vsak vir posebej. Na primer za vsako tabelo. Definicija
procedure in testa so prikazane v Tabeli 12.
Tabela 12: Definicija procedure Pravilnost prenosa podatkov iz virov v
stage (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Pravilen prepis podatkov iz virov v stage
področje
vsebina Test1: Preverjanje pravilnosti podatkov v
stage področju

Test 1: Preverjanje pravilnosti podatkov v stage področju
Cilj testiranja
Preveriti pravilnost prenesenih podatkov
Predmet testiranja
ETL postopek – prenos podatkov iz virov
Osnove
Dokument definicije zahtev, Analiza virov
Tehnike testiranja
Preverjanje pravilnosti prenosa s pomočjo
skripte, ki se avtomatično izvede po
prenosu
Merila za preverjanje pravilnosti prenosa podatkov iz virov v stage:
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število zapisov je enako na viru in v stage tabeli
vsota meritve XY je enaka na viru in v stage tabeli

Procedura Ustreznost hitrosti prepisa podatkov
Prepis iz virov v stage področje se izvaja vedno ob rednem polnjenju
podatkovnega skladišča. Najpogosteje se polnjenje izvaja dnevno, odvisno od
vrste in načina poslovanja. Pogosto se polnjenje skladišča podatkov izvaja po
opravljenih procedurah in postopkih na virih podatkov in mora biti navadno
zaključeno do pričetka novega delovnega dne. Prepis podatkov se mora torej
navadno izvesti v določenem časovnem terminu. Pri preverjanju hitrosti prepisa
podatkov iz virov v stage področje je pomembno, da je količina podatkov v
testirem okolju čim bolj podobna ali pa enaka realnemu številu zapisov v virih
podatkov.
Definicija procedure in testa je predstavljena v Tabeli 13.
Tabela 13: Definicija procedure Ustreznost hitrosti prepisa podatkov
(Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preveriti ustreznost hitrosti prepisa
podatkov
vsebina Test1: Preveriti ustreznost hitrosti prepisa
podatkov

Test 1: Preverjanje ustreznosti hitrosti prepisa podatkov
Cilj testiranja
Preveriti hitrost prepisa podatkov
Predmet testiranja
ETL postopek – prenos podatkov iz virov
Osnove
Dokument definicije zahtev
Tehnike testiranja
Merjenje
hitrosti
procesa
prepisa
podatkov
Merilo za preverjanje ustreznosti hitrosti prepisa podatkov:
o čas izvedbe prepisa podatkov ustreza planiranemu času
o čas izvedbe prepisa podatkov mora biti manjši ali enak planiranemu
času
Proces Integracija in obdelava podatkov
V procesu integracije se nad podatki iz stage področja izvajajo razne obdelave,
integracije iz različnih virov, dopolnitve podatkov in podobno. Podatki v tej fazi se
pripravijo v končne strukture podatkovnega skladišča. Za potrebe testiranja
procedur procesa integracije morajo podatki v testirnem okolju zajeti vse možne
scenarije, ki lahko nastopajo v realnih podatkih.
Procedura Preverjanje ustreznosti dimenzij
Pri izgradnji dimenzijskega modela, je prvi korak izdelava dimenzijskih tabel.
Dimenzije morajo biti definirane po zato definiranih pravilih, odvisno od tipa
dimenzije (npr. počasi se spreminjajoče dimenzije tip1, 2 ali 3). Vsaka dimenzija
mora imeti pravilno določen primarni ključ, ne sme vsebovati dupliciranih
vrednosti, imeti mora pravilno določen čas veljavnosti (če le-ta obstaja),
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hierarhije morajo biti pravilno kreirane. Če definirana struktura dimenzije ne
ustreza pravilom, podatkov ni možno vnesti v meta podatkovno bazo, saj sistem
javi napako. Vsaka dimenzija mora imeti definiranega člana, ki predstavlja
neznano vrednost.
Preverjanje ustreznosti dimenzijskih podatkov se lahko vrši s pregledom vrednosti
dimenzij ali s pomožnimi skriptami. Priporočljivo pa je, da se pred kreiranjem
dimenzijskega modela implementira ustrezna meta baza, ki skrbi, da do določenih
nepravilnosti sploh ne more priti. V meta bazo je potrebno vnesti meta podatke o
dimenzijah, atributih dimenzije, hierarhijah, nivojih hierarhij, ključih in podobno.
Za vsako dimenzijsko tabelo se definira vir. Če je virov za eno dimenzijo več, se
pripravi ustrezna skripta, ki pobira podatke iz vseh definiranih virov v en vpogled.
Po vnos ustreznih metapodatkov se poženejo skripte za kreiranje in polnjenje
dimenzijskih tabel. Če pride do napak, se proces ustavi in vrne napako. Skripte za
polnjenje dimenzijskih tabel in s tem preverjanje ustreznosti dimenzij se zaženejo
ob vsakem polnjenju podatkovnega skladišča.
Definicija procedure in testov so prikazane v Tabelah 14, 15 in 16.
Tabela 14: Definicija procedure Preverjanje ustreznosti dimenzij (Vir:
lasten)
Cilj procesa testiranja:
Preverjanje ustreznosti dimenzij
Planirana
vsebina Test1: Preverjanje pravilnosti strukture
testiranja:
dimenzije
Test2: Preverjanje pravilnosti polnjenja
dimenzije
Test 1: Preverjanje pravilnosti strukture dimenzije
Tabela 15: Definicija testa Preverjanje pravilnosti strukture dimenzije
(Vir: lasten)
Cilj testiranja
Preveriti pravilnost strukture dimenzije
Predmet testiranja Dimenzijske tabele
Osnove
Načrt logičnega modela skladišča podatkov, Viri
podatkov v stage področju
Tehnike testiranja Preverjanje pravilnosti dimenzijskih podatkov s
pomočjo metabaze
Merila za preverjanje pravilnosti strukture dimenzije:
o struktura dimenzij je ustrezna
o v dimenzijskih tabelah ni dupliciranih vrednosti
o nivoji v hierarhijah so pravilno definirani
o relacije med starši in otroci hierarhije so pravilne
o vsak član dimenzije ima samo enega starša
o dimenzija ima definiranega člana za neznano vrednost
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Test 2: Preverjanje pravilnosti polnjenja dimenzije
Pri prepisu dimenzij iz stage področja je potrebno preveriti ali so se
kreirali vsi člani dimenzije, kot je bilo specificirano v fazi definicije.
Posebna pozornost je potrebna kadar se v dimenzijo polnijo podatkih iz več
virov. Najenostavnejši način je, da se pripravijo skripte, ki preštejejo
zapise v stage-u in skripta, ki prešteje zapise dimenzije v integracijski bazi.
Pri pripravi skript je potrebno upoštevati vse kriterije po katerih se iz
stage-a prenašajo določeni člani v dimenzijo.
Kot rezultat se preverja število članov v stage tabelah s številom članov v
integracijski bazi. Dodatno merilo pa so lahko števila članov v dimenziji po
določenih grupah. Na primer v dimenziji artikli lahko preverjamo pravilnost
števila članov dimenzije po blagovnih skupinah.
Tabela 16: Definicija testa Preverjanje pravilnosti polnjenja dimenzije
(Vir: lasten)
Cilj testiranja
Preveriti ali so se prepisali vsi člani dimenzije
Predmet testiranja Dimenzijske tabele
Osnove
Načrt logičnega modela skladišča podatkov, Viri
podatkov v stage področju
Tehnike testiranja Preverjanje
pravilnosti
prenosa
dimenzijskih
podatkov s pomočjo skript
Merila za preverjanje pravilnosti polnjenja dimenzije:
o število članov dimenzije se ujema s številom članov v stage področju
o število članov dimenzije po grupi X se ujema s številom članov po grupi
X v stage področju
Procedura Preverjanje pravilnosti podatkov v osrednjih tabelah
Polnjenje osrednjih tabel je ena zahtevnejših nalog. Če je postopek preprost, so
kontrole preproste, če je virov in obdelav pri polnjenju osrednje tabele veliko, je
postopek kontrole kompleksnejši. V primeru, ko je obdelav veliko in so
kompleksne, se vmesni rezultati lahko beležijo v vmesne tabele. Priporočljivo je,
da se tudi v vmesnih tabelah izvajajo kontrole števila zapisov in vsote vrednosti
meritev.
Definicije procedure in pripadajočih testov so prikazane v Tabelah 17, 18, 19, 20,
21 in 22.
Tabela 17: Definicija procedure Preverjanje pravilnosti podatkov v
osrednjih tabelah (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preverjanje
pravilnosti
podatkov
v
osrednjih tabelah
vsebina Test1: Preverjanje uspešnosti izvedbe ETL
postopka
Test2: Preverjanje pravilnosti podatkov v
osrednjih tabelah
Test3: Preverjanje zavrnjenih zapisov
Test4: Preverjanje dvojnikov
Test5: Preverjanje neuparjenih vrednosti

Mojca Gros: Testiranje sistema za poslovno obveščanje

stran 63

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Test 1: Preverjanje uspešnosti izvedbe ETL postopka
Ob vsakem polnjenju podatkovnega skladišča se lahko beležijo določeni
podatki, kot so podatki o datumu izvedbe postopka, trajanju postopka,
uspešno ali neuspešno izvedenem postopku, morebitnih napakah in
podobno. Informacije o postopku se lahko beležijo na nivoju posamezne
osrednje tabele ali pa za celoten postopek. Podatki o uspešnosti
izvedenega postopka se lahko beležijo v tabelo ali datoteko. Po končanem
postopku se o uspešnosti izvedbe avtomatsko pošlje sporočilo
administratorju sistema.
Tabela 18: Definicija testa Preverjanje uspešnosti izvedbe ETL
postopka (Vir: lasten)
Cilj testiranja
Preveriti ali se je ETL postopek uspešno izvedel
Predmet testiranja Dimenzijske tabele, Osrednje tabele
Osnove
Načrt logičnega modela skladišča podatkov, Viri
podatkov v stage področju
Tehnike testiranja Preverjanje uspešnosti izvedbe postopka z
beleženjem podrobnosti o izvedbi postopka
Merila za preverjanje pravilnosti izvedenega ETL postopka:
o vse obdelave so se uspešno izvedle
o vse dimenzije so uspešno napolnjene
o vse osrednje tabele so uspešno napolnjene
Test 2: Preverjanje pravilnosti podatkov v osrednjih tabelah
Prvi in najosnovnejši korak preverjanja pravilnosti prenosa v osrednje
tabele je preverjanje ali so se v osrednjo tabelo prepisali vsi zapisi.
Pravilnost prenosa zapisov se preveri s štetjem zapisov v stage področju,
število pa se primerja s številom zapisov v osrednjih tabelah. Za tovrstno
preverjanje se lahko pripravijo posebne procedure, ki se zaženejo po
vsakokratnem polnjenju osrednjih tabel.
Dodatna merila so lahko tudi primerjava vsot v stage tabelah z vsotami v
osrednjih tabelah in preverjanje največjega datuma za katerega so
napolnjeni podatki v osrednjih tabelah. Zgodi se namreč, da se ETL
postopek uspešno izvede, podatkovno skladišče je napolnjeno, vendar pa v
osrednjih tabelah ni podatkov za zadnje obdobje (npr. zadnji dan). Razlog
je pogosto tudi, da podatki na viru niso bili pravilno pripravljeni. Če do
tega primera pride, morajo končni uporabniki biti obveščeni, da v
podatkovnem skladišču ni podatkov za zadnje obdobje polnjenja. V ta
namen se v orodju za dostop do podatkov lahko pripravijo posebna poročila
ali nadzorne plošče, kjer uporabniki lahko dobijo informacije o tem za
katero obdobje so bili podatki napolnjeni. Poročila lahko vsebujejo podatke
na nivoju celotne tabele ali področja (npr. obvestilo: ‘Za sklop finance je
zadnji datum podatkov 14.2.2016’) ali pa podrobnejše podatke po
določenih kriterijih. Na primer, če se v skladišče polnijo podatki za
posamezna podjetja, se lahko pripravi poročilo, ki vsebuje seznam podjetij
in največji datum podatkov za vsakega od njih.
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Tabela 19: Definicija testa Preverjanje pravilnosti podatkov v
osrednjih tabelah (Vir: lasten)
Cilj testiranja
Preveriti uspešnost polnjenja osrednjih tabel
Predmet testiranja Osrednje tabele
Osnove
Načrt logičnega modela skladišča podatkov, Viri
podatkov v stage področju
Tehnike testiranja Preverjanje pravilnosti prenosa podatkov s pomočjo
script, Izpisi podatkov o polnjenju na nadzornih
ploščah
Merila za preverjanje pravilnosti podatkov v osrednjih tabelah:
o število zapisov v osrednji tabeli se ujema s pričakovanim številom
zapisov
o vsota meritve X v osrednji tabeli se ujema s pričakovano vrednostjo
o največji datum podatkov osrednji tabeli je pravilen
Test 3: Preverjanje zavrnjenih zapisov
V postopku polnjenja podatkovnega skladišča se pogosto definirajo mejne
vrednosti ali pravila za polnjenje določenih atributov. Ta pravila se
navezujejo na vrednosti atributov, ki na viru podatkov ne bi smele
obstajati. Na primer atribut Temperatura zraka v C°ne more imeti
vrednosti na primer 668,6. Za ta atribut se lahko definirata spodnja in
zgornja meja. Drugi primer so na primer beleženje datumov in ure
obravnave pacientov v bolnišnici. Datum in ura pregleda pacienta ne more
biti nižja od datuma in ure sprejema v bolnišnico. Tovrstne kontrole se
definirajo v fazi specifikacij, mejne vrednosti oziroma pravila pa definirajo
poslovni uporabniki.
Od vrste in vsebine podatkov pa je odvisno kakšne so akcije, če v ETL
procesu pride do tovrstnih podatkov. Če zaradi takšnih napak ni potrebno
ustaviti ETL postopka, se ti podatki lahko označijo z dodatnim atributom in
napolnijo v podatkovno skladišče. Lahko pa se vpišejo v posebne tabele,
kjer so na voljo za pregled. Uporabniki in lastniki teh podatkov morajo
imeti dostop do zavrnjenih podatkov in nato sprejeti določene ukrepe – na
primer popraviti podatke na viru, definirati nova poslovna pravila in
podobno.
Tabela 20: Definicija testa Preverjanje zavrnjenih zapisov (Vir: lasten)
Cilj testiranja

Preveriti pravilnost vgrajenih pravil za zavrnitev
vrednosti
Predmet testiranja Podatki osrednjih tabel
Osnove
Načrt logičnega modela skladišča podatkov, Viri
podatkov v stage področju, Definicije zahtev –
poslovna pravila
Tehnike testiranja Preverjanje zavrnjenih zapisov
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Merila za preverjanje zavrnjenih zapisov:
o za osrednjo tabelo ni zavrnjenih zapisov
o vrednosti atributov zavrnjenih zapisov ustrezajo specifikacijam
o število zavrnjenih zapisov + število zapisov v osrednji tabeli ustreza
številu zapisov v izvornih stage tabelah
Test 4: Preverjanje dvojnikov
Kadar se podatki osrednjih tabel polnijo iz več virov, pogosto prihaja do
podvajanj podatkov, še posebej v prvih nekaj polnjenjih podatkovnega
skladišča, ko vse specifike podatkov še niso poznane.
Dupliciranih vrednosti v osrednji tabeli ne sme biti. V primeru, da se
pojavijo duplicirane vrednosti, se ETL postopek prekine in ustrezno obvesti
administratorja sistema. Zapis, kjer je prišlo do napake se zabeleži v
posebno tabelo, kjer je na voljo za pregled. V praksi pa se dogaja, da
prihaja do ‘vsebinskih’ dvojnikov. Na primer, če se podatki polnijo iz več
virov v skupne dimenzije in osrednje tabele, se zgodi, da se le-ti ne uparijo
popolnoma. Primer je dimenzija oseb, kjer se zgodi, da ima oseba v dveh
aplikacijah dve različni šifri in za odtenek drugačno ime (na primer ‘Janez
Novak’ in ‘Janez N.’). Ta oseba bo torej v dimenzij oseb imela dva zapisa.
Ob polnjenju osrednje tabele se bo za isti dogodek za to osebo zabeležilo
več zapisov. Ali se v osrednji tabeli nahajajo ‘vsebinski’ dvojniki je možno
preveriti tako, da se primerja število dogodkov (dogodek je na primer ena
transakcija) v tabelah na stage področju s številom zapisov v osrednji
tabeli.
Priporočljivo je, da so podatki o številu zapisov dosegljivi tudi končnim
uporabnikom in lastnikom podatkov, ki na podlagi teh informacij lahko
popravijo podatke na viru.
Tabela 21: Definicija testa Preverjanje dvojnikov (Vir: lasten)
Cilj testiranja
Preveriti obstoj ‘vsebinskih’ dvojnikov
Predmet testiranja Podatki osrednjih tabel, Dimenzijski podatki
Osnove
Načrt logičnega modela skladišča podatkov, Viri
podatkov v stage področju
Tehnike testiranja Preverjanje zapisov v osrednji tabeli
Merila za preverjanje dvojnikov:
o
število dogodkov v stage področju je enako številu zapisov v
osrednji tabeli
Test 5: Preverjanje neuparjenih zapisov
V procesu polnjenja osrednje tabele se podatki navadno uparjajo z
dimenzijami, da se zapisom dodelijo ustrezni (nadomestni) ključi. Če
nobena od vrednosti v dimenziji ne ustreza vrednostim iz prometnih
podatkov, se v osrednjo tabelo za to dimenzijo napolni vrednost za
neznano (na primer ‘-1’). Ob tovrstnih napakah se ETL postopek navadno
ne ustavi, podatki pa se morajo napolniti za vse vrednosti, saj v
nasprotnem primeru manjka del podatkov.
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Vendar pa je po končanem procesu potrebno preveriti neuparjene
vrednosti in razloge zanje. Praviloma se neuparjene vrednosti za vsako
dimenzijo zapišejo v posebno tabelo skupaj z originalno vrednostjo iz
prometnih podatkov. Podatke morajo nato pregledati uporabniki oziroma
lastniki podatkov in sprejeti določene ukrepe – na primer popraviti
vrednosti na viru in ponovno zagnati ETL postopek.
Praviloma v podatkih ne bi smelo biti neuparjenih vrednosti, saj se v tem
primeru lahko zgodi, da se pri izpisih ne upoštevajo. Na primer, če del
podatkov iz prometne tabele nima definiranega Stroškovnega mesta, se ti
podatki ne bodo upoštevali pri analizah, kjer se podatki filtrirajo po
določenih stroškovnih mestih.
Načinov kako in kje se ti zapisi lahko preverjajo, je več. Priporočljivo je,
da se že v ETL postopku neuparjeni zapisi zabeležijo v posebej za to
pripravljene tabele skupaj z originalnimi vrednostmi, kjer jih je kasneje
možno pregledati. Priporočljivo je, da se za vsako dimenzijo kreira svoja
tabela, saj je na ta način pregled vrednosti poenostavljen.
Razlog za neuparjevanje zapisov je pogosto vsebinske narave – morda gre
za napako v podatkih, morda gre za napačno izveden proces. Zato je v
velikih primerih priporočljivo, da te zapise pregledajo poslovni uporabniki.
Ker le-ti navadno nimajo znanj in možnosti pregleda podatkov v bazi, se v
orodju za prikaz podatkov pripravijo ustrezna poročila, kjer se prikažejo
neuparjeni zapisi z originalnimi vrednostmi in drugimi pomembnimi
podatki. Če so tovrstni zapisi kritični za poslovanje podjetja, se takšna
poročila lahko pošljejo tudi po elektronski pošti uporabnikom, ki so
odgovorni za vire podatkov.
Tabela 22: Definicija testa Preverjanje neuparjenih zapisov (Vir:
lasten)
Cilj testiranja
Predmet testiranja
Osnove
Tehnike testiranja

Preveriti obstoj in vzroke neuparjenih zapisov
Podatki osrednjih tabel
Viri podatkov v stage področju
Preverjanje zapisov v osrednji tabeli, Preverjanje
neuparjenih zapisov s pomočjo orodja za poslovno
obveščanje

Merila za preverjanje neuparjenih zapisov:
o neuparjeni zapisi v osrednji tabeli imajo ustrezno vrednost
o v osrednji tabeli ni zapisov z neznanimi vrednostmi za dimenzijo X
Procedura Preverjanje pravilnosti izvedbe poslovnih pravil v podatkih
Poslovna pravila za polnjenje in obdelave podatkov so lahko zelo različna, zato so
različne tudi procedure za preverjanje pravilnosti izvedbe poslovnih pravil. Prav
tako so od posameznega poslovnega pravila in vsebine le-tega odvisni nadaljnji
koraki in ukrepi ob morebitnih nepravilnostih. Zato se procedure za preverjanje
pravilnosti izvedbe poslovnih pravil definirajo v fazi načrtovanja sistema in so
prilagojene posameznemu poslovnemu pravilu. V fazi načrtovanja je potrebno
pripraviti testirne primere za testiranje pravilnosti izvedbe poslovnega pravila.
Na splošno pa lahko uspešnost izvedbe posameznega poslovnega pravila
preverjamo s primerjavo števila zapisov in/ali vsoto določenih meritev pred
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izvedbo obdelave s podatki po izvedeni obdelavi. Pripravijo se procedure, ki se
avtomatično izvedejo po redni izvedbi ETL procedur. Definicija procedure je
prikazana v Tabeli 23.
Tabela 23: Definicija procedure Preverjanje pravilnosti izvedbe
poslovnih pravil v podatkih (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preverjanje
pravilnosti
izvedbe
poslovnega pravila
vsebina Test1: Preverjanje pravilnosti izvedbe
poslovnega pravila

Test 1: Preverjanje pravilnosti izvedbe poslovnega pravila
Cilj testiranja
Preveriti pravilnost izvedbe poslovnega
pravila
Predmet testiranja
Prometni podatki
Osnove
Načrt
logičnega
modela
skladišča
podatkov
Tehnike testiranja
Procedure za preverjanje, ki se izvedejo
ob rednem polnjenju podatkovnega
skladišča
Merila za preverjanje pravilnosti izvedbe poslovnega pravila:
o število zapisov pred obdelavo je enako številu zapisov po obdelavi
o vsota vrednosti meritve X pred obdelavo je enaka vrednosti meritve
X po obdelavi
Proces Skladiščenje podatkov
Po končani ekstrakciji podatkov, obdelavah, transformacijah, integracijah in če v
procesu do tega koraka ni bilo napak, se podatki iz vmesnega področja prepišejo v
končne tabele, kjer so na voljo za uporabo v poslovnih analizah.
Procedura Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v končne tabele skladišča
podatkov
Po končanih obdelavah v procesu integracije se podatki navadno prepišejo v
vmesne tabele, do katerih uporabniki nimajo dostopa, vendar pa že vsebujejo
končne podatke. Prepis končnih podatkov v vmesne tabele je zaželen za primer,
da se ETL proces ne konča uspešno. V tem primeru tabele, do katerih dostopajo
poslovni uporabniki ostanejo nedotaknjene (če poslovni proces to dovoljuje) in
lahko uporabniki pregledujejo podatke iz zadnjega preteklega polnjenja. Seveda
morajo v tem primeru obstajati mehanizmi, ki končne uporabnike opozorijo, da v
skladišču podatkov ni najnovejših podatkov.
Procedura za preverjanje prepisa podatkov torej skrbi za ta zadnji korak prepisa iz
integracijskih tabel v končne tabele skladišča podatkov in je navadno enostavna,
saj preverja ali so število zapisov in vsote meritev enake pričakovanim. V tem
koraku se preverjajo dimenzijske in osrednje tabele.
Procedure za preverjanje se lahko izvedejo avtomatsko po končanem ETL
postopku, rezultati pa se pošljejo administratorju sistema po elektronski pošti.
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Definicija procedure in testa je prikazana v Tabeli 24.
Tabela 24: Definicija procedure Preverjanje pravilnosti prepisa
podatkov v končne tabele skladišča podatkov (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v
končne tabele skladišča podatkov
vsebina Test1: Preverjanje pravilnosti prepisa
podatkov v končne tabele

Test 1: Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v končne tabele
Cilj testiranja
Preveriti pravilnost izvedbe prepisa
podatkov v končne tabele
Predmet testiranja
Podatki končnih dimenzijskih in osrednjih
tabel skladišča podatkov
Osnove
Načrt
logičnega
modela
skladišča
podatkov
Tehnike testiranja
Procedure za preverjanje, ki se izvedejo
ob rednem polnjenju podatkovnega
skladišča
Merila za preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v končne tabele
skladišča podatkov:
o število zapisov v končnih tabelah je enako številu zapisov v
integracijskih tabelah
o vsota vrednosti meritve X v končni tabeli je enaka vsoti vrednosti
meritve X v integracijski tabeli
Procedura Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v agregatnih tabelah
V primeru, da je količina podatkov v podatkovnem skladišču tako velika, da to
vpliva na hitrost dostopa do podatkov, se v podatkovnem skladišču lahko zgradijo
agregatne tabele, ki vsebujejo podatke na višjem nivoju ene ali več dimenzij.
Lahko se kreira ena ali več agregatnih tabel nad isto osrednjo tabelo.
V ETL procesu se agregatne tabele navadno gradijo iz končnih osrednjih in
dimenzijskih tabel. Preverjanje ustreznosti pa se izvaja s pomočjo procedur, ki se
izvedejo avtomatsko po končanem polnjenju in preverjajo ustreznost vrednosti
določenih meritev. Vsota meritev mora biti enaka v agregatnih tabelah kot v
končnih tabelah podatkovnega skladišča. Poleg vsote meritve nad vsemi
vrednostmi je priporočljivo preveriti tudi vsote po vrednostih dimenzije po kateri
se je izvedla agregacija. Na primer, če osrednja tabela podatkovnega skladišča
vsebuje vrednosti na nivoju dneva, agregatna tabela pa na nivoju meseca, je
priporočljivo primerjati vrednosti iz obeh tabel na nivoju meseca.
Definicija procedure in testa je predstavljena v Tabeli 25.
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Tabela 25: Definicija procedure Preverjanje pravilnosti prepisa
podatkov v agregatnih tabelah (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v
agregatne tabele
vsebina Test1: Preverjanje pravilnosti prepisa
podatkov v agregatne tabele

Test 1: Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov agregatne tabele
Cilj testiranja
Preveriti pravilnost izvedbe agregatnih
tabel
Predmet testiranja
Podatki agregatnih tabel
Osnove
Skladišče podatkov
Tehnike testiranja
Procedure
za
preverjanje,
ki
se
avtomatsko
izvedejo
po
končanem
polnjenju agregatnih tabel
Merila za preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v agregatne tabele
o vsota vrednosti meritve X v osrednji tabeli je enaka vrednosti
meritve X v agregatni tabeli
o vsote vrednosti meritve X v osrednji tabeli so enake vrednosti
meritve X v agregatni tabeli po članih dimenzije Y na nivoju Z
Procedura Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe ETL postopka
Po zaključku ETL postopka je potrebno preveriti ustreznost hitrosti izvedbe
postopka. Le-ta se mora pričeti po končanih obdelavah na virih podatkov in pred
pričetkom uporabe s strani poslovnih uporabnikov. Če je podatkov na viru veliko in
če so obdelave zahtevne, je postopek lahko dolgotrajen.
V fazi izgradnje sistema in uvajalnega obdobja je potrebno postopek redno
spremljati in meriti, saj količina podatkov na viru lahko varira glede na obdobja.
Zato je preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe potrebno meriti toliko časa, da
zajame vsa kritična nihanja v obseg podatkov. Na primer, količina podatkov se
lahko občutno poveča ob koncu nekega poslovnega obdobja (na primer kvartala)
zaradi povečanega vnosa podatkov v sistem (na primer knjižbe za pretekla
obdobja).
Definicija procedure in testa je predstavljena v Tabeli 26.
Tabela 26: Definicija procedure Preverjanje ustreznosti hitrosti
izvedbe ETL postopka (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe
ETL postopka
vsebina Test1: Preverjanje ustreznosti hitrosti
izvedbe ETL postopka

Test 1: Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe ETL postopka
Cilj testiranja
Preveriti hitost izvedbe ETL postopka
Predmet testiranja
ETL postopek
Osnove
Čas namenjen izvedbi ETL postopka
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postopka v
podatkovnega

Merila za preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v agregatne tabele
o čas izvedbe celotnega ETL postopka ustreza planiranemu času
Proces Prezentacija podatkov
Poslovni uporabniki do podatkov v podatkovnem skladišču dostopajo preko
vmesnika, ki se pogosto imenuje poslovno področje. Vmesnik uporabnikom
omogoča, da brez znanja programskih jezikov, pač pa osredotočeni le na poslovni
problem, lahko dostopajo do podatkov na predpripravljenih analizah ali pa si le-te
izdelujejo sami. Poslovna področja so lahko enostavna ali pa kompleksnejša,
odvisno od vsebine in strukture podatkov in obsega virov.
Poslovno področje je potrebno preveriti iz dveh vidikov. Prvi vidik je tehnični
vidik, drugi pa vsebinski.
Procedura Preverjanje pravilnosti poslovnega področja – tehnični vidik
Način in kompleksnost kreiranja poslovnega področja je odvisna od virov, pa tudi
od orodja za poslovno poročanje, ki je bilo izbrano. Običajno se v poslovnem
področju registrirajo viri, kjer se nahajajo podatki, povezave med njimi in ključi.
Glavni vir podatkov v poslovnem področju je navadno podatkovno skladišče, ki je
lahko centralizirano ali pa je potrebno povezati podatke iz različnih področnih
podatkovnih skladišč (ang. Data Mart). Včasih je potrebno podatke iz
podatkovnega skladišča povezati s podatki iz drugih virov. Na primer podatke iz
relacijskega podatkovnega skladišča je potrebno povezati s podatki iz
multidimenzionalne baze. Če orodje to omogoča, se lahko tovrstne povezave
kreirajo v poslovnem področju.
V poslovnem področju je potrebno definirati merske in dimenzijske atribute,
hierarhije, povezave med nivoji za potrebe vrtanja v globino. Pogosto se v
poslovnem področju definirajo tudi določeni izračuni, ki jih ni možno ali pa
smiselno predhodno pripraviti v podatkovnem skladišču (na primer se morajo
izvesti na predhodno agregiranih podatkih).
Če se podatki iz različnih virov ali osrednjih tabel nahajajo na različnih nivojih, je
potrebno definirati ustrezne povezave med njimi in z dimenzijskimi tabelami. Prav
tako je za vsako meritev definirati granulacijo podatkov oz. najnižji nivo na
katerem se nahajajo podatki. Na primer podatki o planu se lahko nahajajo na
nivoju kvartala, podatki o realizaciji pa na nivoju dneva. Če obstajajo agregatne
tabele, jih je v poslovnem področju potrebno registrirati in ustrezno povezati z
osrednjimi in dimenzijskimi tabelami. Če za eno tabelo obstaja več agregatnih
tabel, je potrebno definirati prioritete.
Pravilnost poslovnega področja mora preveriti administrator sistema, osredotočen
pa je na tehnične podrobnosti poslovnega področja. Poslovno področje
administrator preveri s pregledom ustreznosti vseh definicij, določena orodja za
poslovno obveščanje pa lahko vsebujejo komponente, ki služijo kot pomoč pri
preverjanju konsistentnosti modela.
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Na tem mestu so definirana nekatera merila za preverjanje ustreznosti poslovnega
področja, vendar so merila odvisna od kompleksnosti modela in izbire orodja za
poslovno obveščanje.
Definicija procedure in testov so predstavljene v Tabelah 27, 28 in 29.
Tabela 27: Definicija procedure Preverjanje pravilnosti poslovnega
področja – tehnični vidik (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Preveriti pravilnost poslovnega področja
Planirana
vsebina Test1: Preverjanje pravilnosti poslovnega
testiranja:
področja – pregled modela
Test2: Preverjanje pravilnosti poslovnega
področja na testnih poročilih
Test 1: Preverjanje pravilnosti poslovnega področja – pregled modela
Tabela 28: Definicija testa Preverjanje pravilnosti poslovnega
področja – pregled modela (Vir: lasten)
Cilj testiranja
Predmet testiranja
Osnove
Tehnike testiranja

Preveriti pravilnost modela poslovnega področja
Poslovno področje
Načrt poslovnega področja, Podatkovno skladišče
Pregled modela, Preverjanje ustreznosti komponent
v orodju za poslovno obveščanje

Merila za preverjanje pravilnosti poslovnega področja – pregled modela
o v poslovnem področju so registrirani vsi viri podatkov
o povezave do virov podatkov so delujoče
o povezave med viri podatkov so pravilne
o kreirani so vsi dimenzijski atributi
o kreirani so vsi merski atributi
o meritve imajo pravilno definirane agregatne funkcije
o kalkulacije so pravilno definirane
o izvedeni atributi so pravilno definirani
o kreirane so vse hierarhije
o tipi hierarhij so pravilno določeni
o nivoji hierarhij so pravilno določeni
o dimenzijski atributi so pravilno dodeljeni po nivojih hierarhij
o merskim atributom je dodeljen pravilen nivo dimenzij
o agregatne tabele so pravilno definirane
o prioritete agregatnih tabel so pravilno določene
o integracija med različnimi viri podatkov je pravilno definirana
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Test 2: Preverjanje pravilnosti poslovnega področja na testnih poročilih
Poleg pregleda modela poslovnega področja, se pravilnost modela preveri
tudi s testnimi poročili, ki navadno vsebujejo podatke na višjih nivojih
dimenzij. Na ta način se preveri ali model vrne pravilne podatke.
Testna poročila morajo biti pripravljena tako, da zajamejo vse specifike
modela. Na primer, če model vsebuje definicijo agregatnih tabel, je
potrebno pripraviti izpis, s katerim se preveri ali se pri določeni
kombinaciji dimenzij, podatki prikažejo iz agregatnih tabel.
Merila za posamezno poslovno področje in poročilo so lahko različna –
odvisna so od kompleksnosti poslovnega področja in funkcionalnosti, ki jo
je potrebno s posameznim poročilom preveriti.
Tabela 29: Definicija testa Preverjanje pravilnosti poslovnega
področja na testnih poročilih (Vir: lasten)
Cilj testiranja
Predmet testiranja
Osnove
Tehnike testiranja

Preveriti pravilnost modela poslovnega področja
Poslovno področje, Podatkovno skladišče
Načrt poslovnega področja, Podatkovno skladišče
Izpis podatkov na testnih poročilih

Merila za preverjanje pravilnosti poslovnega področja na testnih poročilih
o v poročilu se prikažejo vsi podatki
o prikazani podatki so pravilni
o vrtanje po dimenziji deluje pravilno
o podatki se prikažejo iz pravilnih tabel (npr. iz pravilne agregatne
oz. osrednje tabele)
o podatki iz različnih virov se prikažejo pravilno
o podatki iz različnih poslovnih področij se povežejo pravilno
Procedura Preverjanje ustreznosti poslovnega področja – vsebinski vidik
Preverjanje poslovnega področja z vsebinskega vidika je osredotočeno na
razumevanje ureditve in vsebine s strani poslovnih uporabnikov. Le-ti bodo
poslovno področje uporabljali dnevno zato je pomembno, da je organizacija
atributov, nazivi, opisi in podobno prilagojena njihovim poslovnim zahtevam.
Poslovni uporabniki morajo razumeti katere podatke vsebuje določen atribut in
kje se nahaja. Na primer če poslovno področje vsebuje več datumskih atributov,
mora poslovni uporabnik vedeti in razumeti kaj predstavlja posamezen datum.
Preverjanje ustreznosti poslovnega področja je tako zelo pomemben korak na poti
do učinkovite in redne uporabe sistema za poslovno obveščanje.
Definicija procedure in testa je predstavljena v Tabeli 30.
Tabela 30: Definicija procedure Preverjanje ustreznosti poslovnega
področja – vsebinski vidik (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preveriti ustreznost in razumljivost
poslovnega področja
vsebina Test1: Preverjanje ustreznosti poslovnega
področja
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Test 1: Preverjanje ustreznosti poslovnega področja
Cilj testiranja
Preveriti ustreznost poslovnega področja
Predmet testiranja
Poslovno področje
Osnove
Načrt poslovnega področja, Poslovne
definicije
Tehnike testiranja
Pregled poslovnega področja v orodju za
poslovno obveščanje
Merila za preverjanje ustreznosti poslovnega področja – pregled modela:
o poslovno področje je pripravljeno
o poslovno področje vsebuje vse definirane dimenzijske atribute
o poslovno področje vsebuje vse merske atribute
o atributi vsebujejo definirane podrobnejše opise
o poslovno področje je urejeno in organizirano v skladu z definicijami
(mape, podmape, vrstni red atributov)
o nazivi atributov so pravilni
o poslovno področje vsebuje vse definirane hierarhije
o hierarhije in nivoji so pravilni
o povezave med različnimi poslovnimi področji so ustrezne
o poslovno področje omogoča kreiranje ad-hoc poročil
Procedura Preverjanje ustreznosti pripravljenih nadzornih plošč
Pri preverjanju ustreznosti nadzornih plošč je potrebno preveriti ustreznost
strukture in prikazov objektov. Podatki se preverjajo v ločeni proceduri.
Nadzorne plošče lahko vsebujejo enega ali več zavihkov na katerih je lahko več
poročil. Navadno vsebujejo tudi parametre za izbor podatkov.
V Tabeli 31 so prikazane definicije procedure in testa.
Tabela 31: Definicija procedure Preverjanje ustreznosti pripravljenih
nadzornih plošč (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preverjanje
ustreznosti
pripravljenih
nadzornih plošč
vsebina Test1:
Preverjanje
ustreznosti
pripravljenih nadzornih plošč

Test 1: Preverjanje ustreznosti pripravljenih nadzornih plošč
Cilj testiranja
Preveriti
ustreznost
pripravljenih
nadzornih plošč
Predmet testiranja
Nadzorne plošče v orodju za poslovno
obveščanje
Osnove
Poslovne specifikacije
Tehnike testiranja
Pregled nadzornih plošč
Merila za preverjanje ustreznosti pripravljenih nadzornih plošč:
o nadzorna plošča je kreirana
o nadzorna plošča vsebuje vse zahtevane zavihke
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nazivi nadzorne plošče in zavihkov so ustrezni
nadzorna plošča se ustrezno povezuje z drugimi nadzornimi
ploščami (na primer povezave med zavihki)
nadzorna plošča vsebuje vse definirane elemente (na primer logo
podjetja, slike, povezave na spletne strani in podobno)
nadzorna plošča vsebuje izbiro zahtevani parametrov
parametri vsebujejo vse zahtevane vrednosti za izbor
izbor parametrov je v ustrezni obliki
nadzorna plošča vsebuje vsa zahtevana poročila

Procedura Preverjanje ustreznosti pripravljenih poročil
Procedura se osredotoča na preverjanje strukture, oblike, interakcij na vnaprej
pripravljenih poročilih. Poročila so pripravljena glede na poslovne specifikacije v
fazi definicije. Orodja za poslovno obveščanje omogočajo pripravo različnih
poročil, ki lahko vsebujejo različne funkcionalnosti. Poročila so lahko na primer
statična (samo prikazujejo podatke), dinamična (na primer omogočajo vrtanje na
drugo poročilo), lahko se avtomatsko pošiljajo po elektronski pošti in podobno.
Zato so merila za preverjanje ustreznosti lahko različna.
Ustreznost poročil morajo preveriti ključni končni uporabniki, ki bodo poročila
kasneje tudi uporabljali. Pred izvedbo testiranja je priporočljivo izvesti tudi
šolanje ključnih uporabnikov za uporabo orodja za poslovno obveščanje.
Definicija procedure in testa je prikazana v Tabeli 32.
Tabela 32: Definicija procedure Preverjanje ustreznosti pripravljenih
poročil (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preverjanje
pravilnosti
poročil
vsebina Test1:
Preverjanje
pripravljenih poročil

pripravljenih
ustreznosti

Test 1: Preverjanje ustreznosti pripravljenih poročil
Cilj testiranja
Preveriti ustreznost pripravljenih poročil
Predmet testiranja
Vnaprej pripravljena poročila v orodju za
poslovno obveščanje
Osnove
Poslovne specifikacije
Tehnike testiranja
Pregled poročil
Merila za preverjanje ustreznosti pripravljenih poročil:
o poročilo je kreirano
o poročilo vsebuje vse zahtevane atribute
o vrstni red atributov je ustrezen
o podatki so predstavljeni v ustrezni obliki (npr. tabela, graf...)
o poročilo se izvede za izbrane parametre
o naslov poročila je ustrezen
o nazivi atributov so ustrezni
o dodatni opisi so ustrezni
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formati podatkov so ustrezni
podatki so ustrezno označeni glede na pogoje (na primer, če je
vrednost > x, je podatek obarvan rdeče)
podatki so ustrezno sortirani
podatki so ustrezno grupirani
vmesne vsote so pravilno kreirane
končne vsote so pravilno kreirane
vrtanje v globino po hierarhiji je pravilno
vrtanje na nova poročila se pravilno izvede (na primer upošteva
predhodne parametre...)
poročilo se uspešno pošlje uporabnikom glede na pogoje (na primer
po elektronski pošti)

Procedura Preverjanje pravilnosti podatkov
Preverjanje pravilnosti pripravljenih poročil je eden najpomembnejših testov pri
testiranju sistema za poslovno obveščanje. Procedura se deli na dva testa in sicer
v prvem se preverja pravilnost podatkov po inicialnem oz. začetnem polnjenju
podatkov. To polnjenje zajema polnjenje skladišča podatkov za pretekla obdobja.
Pri tem polnjenju je pomembno, da se obdelave pravilno izvedejo ne glede na
spremembe struktur, ki lahko obstajajo pri polnjenju za daljša časovna obdobja.
Drugi test je preverjanje podatkov po rednem (na primer dnevnem) polnjenju
podatkovnega skladišča. Pri tem testu je pozornost usmerjena na pravilno
polnjenje podatkov glede na definirano aktivno okno in integracijo z obstoječimi
podatki. Podatke preverjajo poslovni uporabniki za definirane testirne primere
(npr. izbrane parametre).
V fazi preverjanja pravilnosti podatkov uporabniki definirajo tudi nabor poročil, ki
se jih pripravi ad-hoc, torej jih uporabniki pripravijo sami v fazi testiranja. Izbor
ad-hoc poročil naj vsebuje različno zahtevna poročila in različen nabor podatkov
(na primer naj uporabijo različne dimenzije, meritve, pogoje). Namen testiranja
je preveriti možnost testiranja poljubnih poročil in pravilnost podatkov. Seznam in
vsebina ad-hoc poročil se definira v fazi pripravljanja testirnih primerov.
Definicija procedur in testov je predstavljena v Tabelah 33, 34, 35 in 36.
Tabela 33: Definicija procedure Preverjanje pravilnosti podatkov (Vir:
lasten)
Cilj procesa testiranja:
Preverjanje pravilnosti podatkov
Planirana
vsebina Test1: Preverjanje pravilnosti podatkov
testiranja:
na pripravljenih poročilih - zgodovinski
podatki
Test2: Preverjanje pravilnosti podatkov
na pripravljenih poročilih - aktivno okno
Test3: Preverjanje pravilnosti podatkov v
ad-hoc poročilih
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Test 1: Preverjanje pravilnosti podatkov na pripravljenih poročilih
zgodovinski podatki

-

Tabela 34: Definicija testa Preverjanje pravilnosti podatkov na
pripravljenih poročilih – zgodovinski podatki (Vir: lasten)
Cilj testiranja

Preveriti pravilnost podatkov na pripravljenih
poročilih za pretekla obdobja
Predmet testiranja Vnaprej pripravljena poročila v orodju za poslovno
obveščanje
Osnove
Poslovne specifikacije, Podatkovno skladišče
Tehnike testiranja Test pravilnosti podatkov na poročilih
Merila za preverjanje ustreznosti pripravljenih poročil:
o poročilo vsebuje vse potrebne podatke
o podatki na poročilu so pravilni
Test 2: Preverjanje pravilnosti podatkov na pripravljenih poročilih
aktivno okno

-

Tabela 35: Definicija testa Preverjanje pravilnosti podatkov na
pripravljenih poročilih – aktivno okno (Vir: lasten)
Cilj testiranja

Preveriti pravilnost podatkov na pripravljenih
poročilih za podatke rednega polnjenja
Predmet testiranja Vnaprej pripravljena poročila v orodju za poslovno
obveščanje
Osnove
Poslovne specifikacije, Podatkovno skladišče
Tehnike testiranja Test pravilnosti podatkov na poročilih
Merila za preverjanje ustreznosti pripravljenih poročil:
o poročilo vsebuje vse potrebne podatke
o podatki na poročilu so pravilni
Test 3: Preverjanje pravilnosti podatkov v ad-hoc poročilih
Tabela 36: Definicija testa Preverjanje pravilnosti podatkov v ad-hoc
poročilih (Vir: lasten)
Cilj testiranja
Predmet testiranja
Osnove
Tehnike testiranja

Preveriti pravilnost podatkov v ad-hoc poročilih
Ad-hoc poročila v orodju za poslovno obveščanje
Poslovne specifikacije, Podatkovno skladišče
Test pravilnosti podatkov na poročilih

Merila za preverjanje ustreznosti ad-hoc poročil:
o poročilo je možno kreirati s podatki iz poslovnega področja
o podatki na poročilu so pravilni
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Procedura Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe poročil
Pri izvedbi poročil je pomembna tudi hitrost izvedbe. Le-ta mora biti sprejemljiva
s strani poslovnih uporabnikov. Navadno so zgornje meje časa izvedbe poročil
merijo v sekundah, v izjemnih primerih, kjer je poročilo kompleksno, vsebuje
veliko podatkov in izračunov, so sprejemljivi tudi daljši časi izvedbe.
Definicije procedure in testa so prikazane v Tabeli 37.
Tabela 37: Definicija procedure Preverjanje ustreznosti hitrosti
izvedbe poročil (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe
poročil
vsebina Test1: Preverjanje ustreznosti hitrosti
izvedbe poročil

Test 1: Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe poročil
Cilj testiranja
Preveriti ali hitrost izvedbe poročil
ustreza zahtevani
Predmet testiranja
Poročila v orodju za poslovno obveščanje
Osnove
Poslovne
specifikacije,
Podatkovno
skladišče
Tehnike testiranja
Merjenje hitrosti izvedbe poročil
Merila za preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe poročil:
o čas izvedbe poročila je manjši od največjega dovoljenega časa
Procedura Preverjanje pravilnosti omejitve dostopa do objektov
Varnost dostopa do podatkov se lahko definira na različnih nivojih. Uporabnikom
oz. skupinam uporabnikov se lahko omeji dostop do poslovnega področja, do
nadzornih plošč, posameznih poročil. Omejitev dostopa je možna tudi na določeno
dimenzijo ali osrednjo tabelo, posamezne atribute in na vrednosti atributov (na
primer uporabnik vidi podatke le za določeno organizacijsko enoto).
Merila so zato odvisna do nivoja omejitve dostopa in vrednosti.
Definicija procedure in testa je prikazana v Tabeli 38.
Tabela 38: Definicija procedure Preverjanje pravilnosti omejitve
dostopa do objektov (Vir: lasten)
Cilj procesa testiranja:
Planirana
testiranja:

Preverjanje pravilnosti omejitve dostopa
do objektov
vsebina Test1: Preverjanje pravilnosti omejitve
dostopa do objektov

Test 1: Preverjanje pravilnosti omejitve dostopa do objektov
Cilj testiranja
Preveriti ali je omejitev dostopa do
objektov pravilno definirana
Predmet testiranja
Poročila, Nadzorne plošče, Poslovna
področja, Dimenzije, Atributi, Vrednosti
atributov
Osnove
Poslovne
specifikacije,
Orodje
za
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poslovno obveščanje
Preverjanje pravilnosti omejitev dostopa
do podatkov

Merila za preverjanje pravilnosti omejitve dostopa do objektov:
o uporabnik oziroma skupina uporabnikov ima dostop le do definiranih
vrednosti

5.4. VLOGE V PROCESU TESTIRANJA IN OSNUTEK DOKUMENTOV
Pri testiranju sistema za poslovno obveščanje morajo sodelovati testerji z
različnimi znanji. Tesno se prepletata poslovno in tehnično znanje. Testerji s
poslovnimi znanji se osredotočajo na testiranje sistema s poslovnega vidika, torej
so udeleženi pri testiranju poročil, preverjanju podatkov in podobno. Pomembno
je, da testerji, ki testirajo sistem s poslovnega vidika zelo dobro poznajo procese
v poslovanju podjetja, ki so povezani z vsebino in končni cilj sistema. Navadno je
poslovnih testerjev več in prihajajo iz različnih oddelkov in služb.
Testiranje sistema s tehničnega vidika morajo opravljati osebe, ki imajo zadostna
tehnična znanja s področja sistemov za poslovno obveščanje. V praksi je pogosto
tester kar razvijalec sam, kar ima določene prednost in slabosti. Razvijalec dobro
pozna razvoj dotičnega sistema, vendar pa pogosto ne vidi svojih napak oz. jih
lažje spregleda. Zato je priporočljivo, da določene testirne procedure izvede
tester, ki ni udeležen v procesu razvoja. V praksi to pomeni, da testiranje izvaja
na primer sodelavec iz razvojnega oddelka. To velja še posebej za procedure kot
so preverjanje pravilnosti načrta skladišča podatkov, logičnega modela in
podobno.
Pri testiranju je pomembno tudi vodenje testiranja, planiranje in nadzor nad
testiranjem. Vlogo vodje testiranja v praksi največkrat izvaja kar vodja projekta.
V Tabeli 39 so prikazane vloge testerjev s tehničnimi in poslovnimi znanji za
posamezno predlagano proceduro testiranja sistema za poslovno obveščanje. V
tabeli je prikazan nosilec testiranja posamezne procedure. V praksi pa se vlogi
testerja s tehničnimi znanji in testerja s poslovnimi znanji tesno prepletata v
večini procedur. Na primer preverjanje pravilnosti podatkov v poročilih primarno
izvaja tester s poslovnimi znanji, vendar bo v primerih napak kontaktiral razvijalca
oz. osebo s tehničnimi znanji, ki mu lahko priskrbi podrobnejše podatke iz katerih
je možno razbrati razlog za neujemanje. Prav tako je preverjanje pravilnosti
izvedbe poslovnega pravila naloga testerja s tehničnimi znanji, vendar pa mora v
primerih neujemanj posvetovati z poslovnimi uporabniki.
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Tabela 39: Matrika predlaganih testirnih procedur in vlog testerjev
(Vir: lasten)

V Prilogi 1 se nahajajo predlagani osnutki dokumentov testirnih procedur, ki so
prilagojeni vsaki proceduri. Vsebina dokumentov se lahko spremeni v skladu z
vsebino in obsegom testiranja posamezne procedure.
Poleg predlaganih osnutkov dokumentov, naj se v projektu izgradnje sistema za
poslovno obveščanje kreirajo vsaj še sledeči dokumenti:
 plan testiranja, kjer se planira obdobje testiranja in osebe, ki bodo
testiranje izvajale
 specifikacije testirnih primerov, kjer se definirajo vrednosti s katerimi se
bodo primerjale vrednosti iz sistema
 statusna poročila, kjer je opisan napredek testiranja določenih procedur ob
posameznih mejnikih projekta
 poročilo o zaključku testiranja

Mojca Gros: Testiranje sistema za poslovno obveščanje

stran 80

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

6.

Magistrsko delo

ZAKLJUČKI

V raziskavi smo:
 predlagali model testiranja sistema za poslovno obveščanje
 definirali testirne procedure, ki so integrirane s posameznimi
komponentami sistema
 za vsako proceduro definirali merila za preverjanje kakovosti
 predlagali okolje testiranja
 definirali vloge testerjev
 pripravili osnutke dokumentov testiranja
Predlagane testirne procedure so integrirane s posameznimi komponentami
sistema. Definirane so z namenom, da jih je možno uporabljati na poljubnem
projektu uvedbe sistema za poslovno obveščanje. Procedure in merila smo
zasnovali glede na izkušnje iz preteklih projektov in po priporočilih standarda
ISO/IEC/IEEE 29119-1. Pri pripravi naloge smo analizirali nekaj pristopov k
testiranju, ki so opisani v literaturi, kar je bilo v pomoč pri pripravi osnutka
testirnih procedur.
Pri pripravi testirnih procedur, smo projekt izgradnje sistema poslovnega
obveščanja razdelili na komponente, ki si v razvoju sledijo ena za drugo.
Komponenta predstavlja zaključeno celoto postopkov, ki jih je potrebno izvesti in
zaključiti preden se proces razvoja premakne v naslednjo komponento. Za vsako
komponento smo predlagali eno ali več testirnih procedur, ki se morajo izvesti za
vsako komponento. Procedure se morajo izvesti najkasneje ob zaključku
komponente. Vsaka procedura vsebuje nabor meril, s pomočjo katerih lahko
ocenimo pravilnost izdelane komponente oz. predmeta sistema. Merila se lahko
dodajajo ali pa izpustijo iz seznama, odvisno od vrste podatkov, obsega sistema in
uporabljenih orodij. Vendar pa smo skušali pripraviti nabor meril, ki naj bi
ustrezali testiranju večine sistemov za poslovno obveščanje. Za vsako proceduro je
pripravljen osnutek dokumenta z definiranimi merili. Naloga zajema tudi
definicijo odgovornih vlog za preverjanje kakovosti posameznih komponent in
priporočila za pripravo testirnega okolja.
Da bi preverili uporabnost in učinkovitost pripravljenih procedur, se predlagane
procedure uporabljajo na enem od projektov izgradnje področnega podatkovnega
skladišča. Projekt je trenutno v fazi definicije zahtev, tako da bomo lahko na tem
projektu preverili uporabnost večine procedur. Nekatere od predlaganih procedur
smo delno uporabljali na nekaterih projektih v preteklem obdobju, vendar pa
nikoli v celoti.
Glavne ugotovitve naloge so:
1. Sistemi za poslovno obveščanje se v nekaterih karakteristikah razlikujejo
od ostalih informacijskih sistemov. Zato se tudi testiranje razlikuje od
testiranja ostalih informacijskih sistemov, kar je potrebno upoštevati pri
načrtovanju tovrstnega sistema.
2. Način testiranja je v veliki meri odvisen od načina vodenja projekta. Za
sisteme za poslovno obveščanje priporočamo vodenje projekta po agilnem
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pristopu in uporabo Scrum metode. Na ta način se projekt izgradnje
sistema razdeli na manjše in bolj obvladljive korake. Člani projekte
skupine, ki sodelujejo pri razvoju določenega segmenta se sestajajo na
rednih kratkih sestankih, kjer predstavijo napredek na projektu in odprta
vprašanja. Sestanki so kratki, na ta način pa se sproti rešujejo težave in
sprejemajo odločitve, če je to potrebno. Pomembno pa je, da je segment
sestavljen iz vseh komponent sistema, saj le v tem primeru uporabniki
pridejo do končnih rezultatov.
Testiranje naj bo planirano na začetku posameznega segmenta in naj bo
zanj namenjenega dovolj časa. Na ta način bomo zagotovili prisotnost
testerjev na testiranju posameznih komponent, ki se bodo lahko temeljito
posvetili testiranju.
Testiranje sistemov za poslovno obveščanje naj se izvaja v vseh fazah
izvedbe projekta in ne samo kot ločena faza ob koncu projekta. Na ta način
hitreje odkrijemo napake, jih hitreje popravimo in s tem zmanjšamo
stroške projekta in ne zamikamo rokov projekta.
Na kakovost podatkov ne vpliva samo kakovost podatkovnih virov, pač pa
tudi drugi dejavniki, kot so kakovost logičnega modela podatkovnega
skladišča, kakovost modela poslovnega področja, poročil in podobno. Zato
je v procesu testiranja potrebno preveriti tudi te komponente sistema.
Testiranje sistemov za poslovno obveščanje ni naloga enega človeka. V
testiranju morajo biti udeleženi ključni poslovni uporabniki, ki dobro
poznajo procese v podjetju in cilje izgradnje sistema. S tehnične plati naj
testiranje izvajajo osebe,ki niso udeležene v procesu izgradnje sistema.
Ena od značilnosti sistema za poslovno obveščanje je, da v sistem redno
(na primer dnevno) prihajajo novi podatki. Z namenom ugotavljanja
kakovosti je priporočljivo pripraviti določne procedure, ki obveščajo
skrbnike sistema o napakah in drugih nepravilnostih. Za poslovne
uporabnike pa priporočamo pripravo tako imenovane nadzorne plošče za
kakovost, kjer naj bodo pripravljena poročila z nekaterimi kontrolnimi
podatki, kot so na primer seznami neuparjenih vrednosti, seznami
zavrnjenih vrednosti, kontrole števila zapisov in podobno. Tako uporabniki
sami lahko spremljajo kakovost podatkov in ustrezno reagirajo, kadar je to
potrebno.

Namen razvoja modela testiranja sistemov za poslovno poročanje je bil pripraviti
testirne procedure, ki bodo enostavne in razumljive za testerje. Procedure so
definirane tako, da jih je možno uporabiti na poljubnem projektu izgradnje
sistema za poslovno obveščanje in so ustrezne za različne arhitekture sistemov.
Testirne procedure so v pomoč testerjem za izvedbo kvalitetnejšega testiranja in
jih je možno prilagoditi specifičnim potrebam in značilnostim sistema, če je to
potrebno. Pripravljena so merila za posamezno proceduro, ki so testerjem v
pomoč in vodilo kaj je potrebno preveriti. Vsaka procedura vsebuje opis, kjer so
opisane podrobnosti testiranja. Poleg procedur je na začetku projekta potrebno
pripraviti še testne primere za preverjanje pravilnosti podatkov, ki vsebujejo
primere z vsebine projekta. Pred uvedbo je potrebno pripraviti plan testiranja in
ga uskladiti s planom projekta.
Možnosti nadaljnjega razvoja na področju testiranja sistemov za poslovno
poročanje so v dopolnitvi procedur in meril. Po uvedbi procedur na več projektih
bomo lahko definirali pomanjkljivosti in prednosti predlaganega modela. Zato je
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prvi korak v nadaljnjem razvoju v dopolnitvi obstoječih procedur in meril, če je to
potrebno. Naslednji korak je definiranje avtomatizmov za procedure, kjer je to
mogoče. Razvoj v avtomatizmov za testiranje sistemov za poslovno obveščanje je
poseben izziv, saj so v vsakem sistemu podatki, tipi, strukture in viri različni. Prav
tako so različna poročila in orodja za dostop do podatkov. Zato priprava
avtomatiziranega testiranja v vseh komponentah ni mogoča. Za potrebe
avtomatizacije procesa testiranja bi verjetno uporabili meta podatke sistema. V
tej nalogi je omenjena meta baza za shranjevanje nekaterih podatkov
podatkovnega skladišča, kot so dimenzije, meritve, hierarhije. V nadaljnjem
razvoju bi veljalo meta bazo razširiti še na druge atribute. Med drugim bi bilo
možno uvesti posebne dimenzije, ki bi vsebovali informacije o kakovosti
posameznih zapisov v podatkovnem skladišču.
S pravilnim pristopom k testiranju in natančno definiranimi testirnimi procedurami
lahko povečamo učinkovitost testiranja sistema za poslovno obveščanje. S
pravočasnim odkrivanjem in odpravo napak v začetnih korakih polnjenja sistema
se zmanjša možnost napak v končnih poročilih. Uporabniki in administratorji
sistema so o napakah v podatkih obveščeni preden se le-ti napolnijo v sistem.
Kompleksne transformacije in obdelave podatkov, ki prihajajo iz enega ali več
različnih virov je potrebno nadzorovati v posameznih korakih polnjenja sistema in
sproti obveščati administratorje o napredku in pravilnosti polnjenja podatkov.
Poleg podatkov je potrebno preverjati tudi druge komponente sistema, kot so
načrt sistema, vmesniki za dostop do podatkov. Osebe, ki testirajo sistem morajo,
poleg ustreznih tehničnih znanj, poznati tudi poslovanje in procese v organizaciji,
ki uvaja sistem. S pravočasnim odkrivanjem napak in z uvedbo mehanizmov za
redno spremljanje kakovosti podatkov se poveča zaupanje končnih uporabnikov v
podatke sistema za poslovno obveščanje.
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vhodnih virov

KRATICE IN AKRONIMI
ETL:
Extract, Transform, Load – proces extrakcije, transformacije in
polnjenja podatkov
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PRILOGA 1 – OSNUTKI DOKUMENTOV TESTIRANJA
V prilogi so predstavljeni osnutki dokumentov testiranja po procesih definiranih v
poglavju 5.3. Predlagane testirne procedure in merila testiranja.

PROCES IZBIRA ORODIJ
Testiranje funkcionalnosti orodja za dostop do podatkov
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Testiranje funkcionalnosti orodja za dostop do podatkov
Vidik: Tehnične funkcionalnosti orodja
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Možnost dostopa do sledečih virov podatkov:
- relacijske zbirke podatkov
- multidimenzionalne zbirke podatkov
- XML datoteke
Možnost integracije podatkov iz različnih virov
Možnost enostavne vključitve agregatnih tabel
v model
Možnost integracije podatkov, ki se nahajajo
na različnih nivojih granulacije
Omejitev dostopa do podatkov na sledečih
nivojih:
- poslovno področje
- posamezen atribut poslovnega področja
- nivo vrednosti podatka (npr. glede na
vrednosti
dimenzije
organizacijske
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strukture)
- poročila in nadzorne plošče
Instalacija orodja na XY operacijskem sistemu
...
Vidik: Poslovne funkcionalnosti orodja
Merilo
Omogoča pregled podatkov
pripravljenih poročilih

na

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

-

-

vnaprej

Omogoča prikaz podatkov na nadzornih ploščah
(dashboard)
Omogoča
kreiranje
(dashboard)

nadzornih

plošč

Omogoča kreiranje ad-hoc poročil in analiz
Omogoča shranjevanje poročil
Omogoča
distribucijo
uporabnikom

poročil

drugim

Omogoča izbiro in nastavitev filtrov
Omogoča tabelaričen prikaz podatkov (tabela,
matrika)
Omogoča grafičen prikaz podatkov:
-linijski graf
-stolpični graf
-pite
-površinski graf (area)
-radar
-kombinirani graf - kombinacija
linijskega in stolpičnega grafa
Omogoča obračanje dimenzij (pivotiranje)
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Omogoča vrtanje v globino na tabeli
Omogoča vrtanje v globino na matriki
Omogoča vrtanje v globino na grafu
Omogoča vrtanje v globino na zemljevidu
Omogoča kombiniran prikaz podatkov – prikaz
podatkov na istem poročilu v tabeli, na grafu
in na zemljevidu
Omogoča kreiranje izračunov s sledečimi
funkcijami: seštevanje, odštevanje, deljenje,
množenje, maksimum, minimum, povprečje
Omogoča oblikovanje izpisov (na primer
opremljanje z napisi kot so naslov poročila,
izbira slogov – pisave, barve, debeline črt in
podobno)
Omogoča izvoz podatkov v sledeče formate:
-XLS
-PDF
-CSV
-HTML
Omogoča barvanje ozadja ali pisave glede na
vrednost podatkov
Omogoča prikaz prostorskih podatkov:
-prikaz podatkov na kartah
-barvanje
podatka

območij

glede

na

vrednost

-možnost vrtanja v globino (po slojih)
...
Vidik: Stroški orodja
Merilo
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Cena orodja
Strošek letnega vzdrževanja
Strošek izobraževanja administratorja
Strošek izobraževanja končnih uporabnikov
Strošek nakupa dodatne strojne opreme
Testiranje funkcionalnosti ETL orodja
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Testiranje funkcionalnosti orodja za dostop do podatkov
Vidik: Tehnične funkcionalnosti orodja
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Možnost dostopa do sledečih virov podatkov:
- relacijske zbirke podatkov
- multidimenzionalne zbirke podatkov
- XML datoteke
...
Enostaven pregled napak v primeru neuspešne
izvedbe postopka
Orodje omogoča grafični prikaz postopka
Orodje omogoča nastavitev izvajanja postopka
Orodje omogoča vključitev lastnih procedur v
postopek
Orodje je enostavno za uporabo
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Orodje vsebuje mehanizme za ugotavljanje
kvalitete podatkov
...
Vidik: Stroški orodja
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Cena orodja
Strošek letnega vzdrževanja
Strošek izobraževanja administratorja
Strošek nakupa dodatne strojne opreme

PROCES ANALIZA VIROV
Ustreznost vhodnih virov
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Ustreznost vhodnih virov
Vir: Vir X
Tabela na viru: Tabela A
Merilo

Rezultat testa

Komentar

Tabela je razpoložljiva
Struktura in format
ustreza definicijam

vira

(tabele)

Na viru ni dvojnikov
Število zapisov se ujema z definiranim
Poslovna

pravila

so

ustrezno
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definirana

Ustreznost povezav med viri
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Ustreznost povezav med viri
Merilo: Vrednosti atributov prometne tabele obstajajo med vrednostmi v šifantu
Prometna tabela

Šifrant

Tabela M

Tabela A

Tabela M

Tabela B

Tabela M

Tabela C

Rezultat testa

Komentar

Merilo: Vrednosti povezovalnih atributov iz vira 1 se ujemajo z vrednostmi
atributov na viru 2
Tabela vir 1

Tabela vir 2

Tabela C

Tabela N

Tabela C

Tabela R

Tabela N

Tabela R

Rezultat testa

Komentar

PROCES NAČRT SISTEMA
Ustreznost načrta arhitekture sistema
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:

Mojca Gros: Testiranje sistema za poslovno obveščanje

stran 93

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Procedura: Ustreznost načrta arhitekture sistema
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Načrtovana strojna oprema je ustrezna
Načrtovana programska oprema je ustrezna
Integracija z ostalimi sistemi je ustrezna
Ustreznost načrta skladišča podatkov
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Ustreznost načrta skladišča podatkov
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

V načrtu so zajeti so vsi viri podatkov
Granulacija podaktov se ujema s poslovnimi
zahtevami
Za vse atribute v skladišču podatkov so
definirana mapiranja iz vhodnih virov
Načrt zajema definicije
transformacij podatkov

vseh

potrebnih

Načrtovane dimenzije se ujemajo s poslovnimi
zahtevami
Načrtovane meritve se ujemajo s poslovnimi
zahtevami
Načrtovane hierarhije se ujemajo s poslovnimi
zahtevami
Povezave med tabelami v logičnem modelu
skladišča podatkov so ustrezne
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Načrt vsebuje definicije integracij podatkov,
ki se ujema s poslovnimi zahtevami
V načrtu ETL postopka so zajeta vsa poslovna
pravila za polnjenje podatkov
Ustreznost načrta logičnega modela skladišča podatkov
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Ustreznost logičnega modela skladišča podatkov
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Matrika ne vsebuje manj kot 20% praznih
prostorov – ni izredno gosta
Matrika ne vsebuje več kot 70% praznih
prostorov – ni izredno redka
Ustreznost načrta modula za prikaz podatkov
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Ustreznost načrta modula za prikaz podatkov
Merilo
Načrt poslovnega področja
definirane vire podatkov

Rezultat testa
(ustreznost)
vsebuje

Komentar

vse

Načrtovane dimenzije poslovnega področja se
ujemajo s poslovnimi definicijami
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Načrtovane hierarhije poslovnega področja se
ujemajo s poslovnimi definicijami
Načrtovane meritve poslovnega področja se
ujemajo s poslovnimi definicijami
Načrtovani izračuni v poslovnem področju se
ujemajo s poslovnimi definicijami
Granulacija podatkov posameznih virov v
poslovnem področju se ujema s poslovnimi
definicijami
Načrtovane povezave med viri podatkov v
poslovnem področju se ujemajo s poslovnimi
zahtevami
Kreiran je načrt vnaprej pripravljenih poročil
in nadzornih plošč
Načrt vsebuje definicijo varnosti dostopa do
podatkov, ki se ujema s poslovnimi zahtevami

PROCES ZBIRANJE PODATKOV
Pravilnost prenosa podatkov iz virov v stage
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Pravilnost prenosa podatkov iz virov v stage
Vir podatkov: Vir 1
Tabela na viru: Tabela A
Merilo

Stage tabela: Tabela STG_A

Podatki na Podatki
viru
stage-u

v Rezultat
testa

Komentar

Število zapisov je
enako na viru in v
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stage tabeli
Vsota meritve XY je
enaka na viru in v
stage tabeli
Tabela na viru: Tabela B
Merilo

Stage tabela: Tabela STG_B

Podatki na Podatki
viru
stage-u

v Rezultat
testa

Komentar

Število zapisov je
enako na viru in v
stage tabeli
Vsota meritve XY je
enaka na viru in v
stage tabeli
Ustreznost hitrosti prenosa podatkov v stage
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Ustreznost hitrosti prenosa podatkov v stage
Merilo

Planiran
čas

Dejanski
čas
izvedbe

Rezultat
testa

Komentar

Čas izvedbe ustreza
planiranemu času

PROCES INTEGRACIJA IN OBDELAVA PODATKOV
Preverjanje pravilnosti strukture dimenzije
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:
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Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti strukture dimenzije
Dimenzija: DIM_A
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Struktura dimenzije je ustrezna
V dimenzijskih
vrednosti

tabelah

ni

dupliciranih

Nivoji v hierarhijah so pravilno definirani
Relacije med starši in otroci hierarhije so
pravilne
Vsak član dimenzije ima samo enega starša
Dimenzija ima definiranega člana za neznano
vrednost
Preverjanje pravilnosti polnjenja dimenzije
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti polnjenja dimenzije
Dimenzija: DIM_A
Stage tabele kot vir za dimenzijo: Tabela A, Tabela B, Tabela C
Merilo

Št.
Število
Rezultat
zapisov v zapisov v testa
stageu
dimenziji
(skupno)

Postopek polnjenja dimenzij je
bil

Komentar

-
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uspešno izveden
Število
članov
dimenzije se ujema
s številom članov v
stage področju
Število
članov
dimenzije po grupi
X se ujema s
številom članov po
grupi X v stage
področju
Preverjanje uspešnosti izvedbe ETL postopka
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje uspešnosti izvedbe ETL postopka
Merilo

Rezultat testa

Komentar

Vse obdelave so se uspešno izvedle
Vse dimenzije so uspešno napolnjene
Vse osrednje
napolnjene

tabele

so

uspešno

Preverjanje pravilnosti podatkov v osrednjih tabelah
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti podatkov v osrednjih tabelah
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Osrednja tabela: FACT_X
Merilo

Pričakovana Dejanska Rezultat
vrednost
vrednost testa

Komentar

Število zapisov v osrednji
tabeli
se
ujema
s
pričakovanim
številom
zapisov
Vsota meritve X v osrednji
tabeli se ujema s pričakovano
vrednostjo
Največji datum podatkov v
osrednji tabeli je pravilen
Preverjanje zavrnjenih zapisov
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje zavrnjenih zapisov
Osrednja tabela: FACT_X
Merilo
Za osrednjo tabelo
zapisov

Rezultat testa

Komentar

ni zavrnjenih

Vrednosti atributov zavrnjenih zapisov
ustrezajo specifikacijam
Število zavrnjenih zapisov + število
zapisov v osrednji tabeli ustreza
številu zapisov v izvornih stage
tabelah
Preverjanje dvojnikov
Podatki o testiranju
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Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje dvojnikov
Merilo: Število dogodkov v stage področju je enako številu zapisov v osrednji
tabeli
Merilo

Število
Število Rezultat
dogodkov zapisov testa

Komentar

Tabela FACT_X
Tabela FACT_Y
Tabela FACT_Z
Preverjanje neuparjenih zapisov
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje neuparjenih zapisov
Merilo: Neuparjeni zapisi v osrednji tabeli imajo ustrezno vrednost
Osrednja tabela

Dimenzijska
tabela

Tabela FACT_X

DIM_A

Tabela FACT_X

DIM_B

Tabela FACT_X

DIM_C

Št.
neznanih
vrednosti

Rezultat
testa

Komentar

Merilo: V osrednji tabeli ni zapisov z neznanimi vrednostmi za dimenzijo
Osrednja tabela

Dimenzijska
tabela

Št.
neznanih
vrednosti
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Preverjanje pravilnosti izvedbe poslovnega pravila
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti izvedbe poslovnega pravila
Poslovno pravilo: Pravilo 1
Merilo

Pričakovana Dejanska Rezultat
vrednost
vrednost testa

Komentar

Število
zapisov
pred
obdelavo je enako številu
zapisov po obdelavi
Vsota vrednosti meritve X
pred obdelavo je enaka
vrednosti meritve X po
obdelavi

PROCES SKLADIŠČENJE PODATKOV
Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v končne tabele skladišča podatkov
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v kočne tabele skladišča
podatkov

Mojca Gros: Testiranje sistema za poslovno obveščanje

stran 102

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Merilo: Število zapisov v končni tabeli je enako številu zapisov v integracijski
tabeli
Tabele

Število zapisov v Število
Rezultat
integracijski
zapisov
v testa
tabeli
končni tabeli

Komentar

Tabela DIM_X
Tabela DIM_Y
Tabela FACT_Z
Merilo: Vsota vrednosti meritve X v končni tabeli je enaka vsoti vrednosti
meritve X v integracijski tabeli
Tabele

Vsota vrednosti v Vsota
Rezultat
integracijski
vrednosti v testa
tabeli
končni tabeli

Komentar

Tabela DIM_X
Tabela DIM_Y
Tabela FACT_Z
Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v agregatnih tabelah
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti prepisa podatkov v agregatnih tabelah
Merilo: Vsota vrednosti meritve X v končni tabeli je enaka vsoti vrednosti
meritve X v integracijski tabeli
Osrednja tabele: Tabela FACT_A
Meritev

Agregatna tabela: Tabela AGG_A

Podatki
v Podatki v Rezultat
osrednji tabeli agregatni testa
tabeli

Komentar

Meritev X
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Meritev Y
Osrednja tabele: Tabela FACT_A

Agregatna tabela: Tabela AGG_A

Merilo: Vsote vrednosti meritve X v osrednji tabeli so enake vrednosti meritve
X v agregatni tabeli po članih dimenzije Y na nivoju Z
Meritev: Meritev X
Dimenzija

Člani
dimenzije

Dimenzija
Y

Član A

Dimenzija
Y

Član B

Podatki
osrednji
tabeli

v Podatki v Rezultat
agregatni testa
tabeli

Komentar

Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe ETL postopka
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe ETL postopka
Merilo

Planiran
čas

Dejanski
čas
izvedbe

Rezultat
testa

Komentar

Čas izvedbe celotnega
ETL postopka ustreza
planiranemu času

PROCES PREZENTACIJA PODATKOV
Preverjanje pravilnosti poslovnega področja – pregled modela
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:
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Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti poslovnega področja – pregled modela
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

V poslovnem področju so registrirani vsi viri
podatkov
Povezave do virov podatkov so delujoče
Povezave med viri podatkov so pravilne
Kreirani so vsi dimenzijski atributi
Kreirani so vsi merski atributi
Meritve imajo pravilno definirane agregatne
funkcije
Kalkulacije so pravilno definirane
Izvedeni atributi so pravilno definirani
Kreirane so vse hierarhije
Tipi hierarhij so pravilno določeni
Nivoji hierarhij so pravilno določeni
Dimenzijski atributi so pravilno dodeljeni po
nivojih hierarhij
Merskim atributom je dodeljen pravilen nivo
dimenzij
Agregatne tabele so pravilno definirane
Prioritete
določene

agregatnih

tabel

so

pravilno

Integracija med različnimi viri podatkov je
pravilno definirana
Preverjanje pravilnosti poslovnega področja na testnih poročilih
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Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti poslovnega področja na testnih poročilih
Poročilo: Testno poročilo A
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

V poročilu se prikažejo vsi podatki
Prikazani podatki so pravilni
Vrtanje po dimenziji deluje pravilno
Podatki se prikažejo iz pravilnih tabel (npr. iz
pravilne agregatne oz. osrednje tabele)
Podatki iz različnih virov se prikažejo pravilno
Podatki iz različnih poslovnih področij se
povežejo pravilno
Preverjanje ustreznosti poslovnega področja – vsebinski vidik
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje ustreznosti poslovnega področja – vsebinski vidik
Poslovno področje: Področje ABC
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Poslovno področje je pripravljeno
Poslovno področje vsebuje vse definirane

Mojca Gros: Testiranje sistema za poslovno obveščanje

stran 106

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

dimenzijske atribute
Poslovno področje vsebuje vse merske atribute
Atributi
opise

vsebujejo

definirane

podrobnejše

Poslovno področje je urejeno in organizirano v
skladu z definicijami (mape, podmape, vrstni
red atributov)
Nazivi atributov so pravilni
Poslovno področje vsebuje vse definirane
hierarhije
Hierarhije in nivoji so pravilni
Povezave med različnimi poslovnimi področji
so ustrezne
Poslovno področje omogoča kreiranje ad-hoc
poročil
Preverjanje ustreznosti pripravljenih nadzornih plošč
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje ustreznosti pripravljenih nadzornih plošč
Nadzorna plošča: Nadzorna plošča C
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Nadzorna plošča je kreirana
Nadzorna
zavihke

plošča

vsebuje

vse

zahtevane

Nazivi nadzorne plošče in zavihkov so ustrezni
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Nadzorna plošča se ustrezno povezuje z
drugimi nadzornimi ploščami (na primer
povezave med zavihki)
Nadzorna plošča vsebuje vse definirane
elemente (na primer logo podjetja, slike,
povezave na spletne strani in podobno)
Nadzorna plošča vsebuje izbiro zahtevani
parametrov
Parametri vsebujejo vse zahtevane vrednosti
za izbor
Izbor parametrov je v ustrezni obliki
Nadzorna
poročila

plošča

vsebuje

vsa

zahtevana

Preverjanje ustreznosti pripravljenih poročil
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje ustreznosti pripravljenih poročil
Poročilo: Poročilo A
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Poročilo je kreirano
Poročilo vsebuje vse zahtevane atribute
Vrstni red atributov je ustrezen
Podatki so predstavljeni v ustrezni obliki (npr.
tabela, graf...)
Poročilo se izvede za izbrane parametre
Naslov poročila je ustrezen
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Nazivi atributov so ustrezni
Dodatni opisi so ustrezni
Formati podatkov so ustrezni
Podatki so ustrezno označeni glede na pogoje
(na primer, če je vrednost > X, je podatek
obarvan rdeče)
Podatki so ustrezno sortirani
Podatki so ustrezno grupirani
Vmesne vsote so pravilno kreirane
Končne vsote so pravilno kreirane
Vrtanje v globino po hierarhiji je pravilno
Vrtanje na nova poročila se pravilno izvede (na
primer upošteva predhodne parametre...)
Poročilo se uspešno pošlje uporabnikom glede
na pogoje (na primer po elektronski pošti)
Preverjanje pravilnosti podatkov na pripravljenih poročilih – zgodovinski
podatki
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti podatkov pripravljenih poročil – zgodovinski
podatki
Poročilo: Poročilo A
Vrednosti parametrov:
Parameter1: C, D
Parameter2: A
Parameter3: X
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Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Poročilo vsebuje vse potrebne podatke
Podatki na poročilu so pravilni

Vrednosti parametrov:
Parameter1: B, C, D
Parameter2: Y
Parameter3: Z
Merilo
Poročilo vsebuje vse potrebne podatke
Podatki na poročilu so pravilni
Preverjanje pravilnosti podatkov na pripravljenih poročilih – aktivno okno
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti podatkov pripravljenih poročil – aktivno
okno
Poročilo: Poročilo A
Vrednosti parametrov:
Parameter1: A, B, C
Parameter2: X
Parameter3: Z
Merilo
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Poročilo vsebuje vse potrebne podatke
Podatki na poročilu so pravilni

Vrednosti parametrov:
Parameter1: B, C, D
Parameter2: Y
Parameter3: Z
Merilo

Rezultat testa
(ustreznost)

Komentar

Poročilo vsebuje vse potrebne podatke
Podatki na poročilu so pravilni
Preverjanje pravilnosti podatkov v ad-hoc poročilih
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti podatkov pripravljenih poročil – aktivno
okno
Poročilo: Poročilo A
Atributi poročila:

Atribut A, Atribut C, Atribut M

Filtri na poročilu:

Atribut A = X in Y
Atribut Z < X

Prikaz podatkov:

Stolpični graf

Dodatne zahteve:

-

Merilo
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Poročilo je možno kreirati s podatki iz
poslovnega področja
Podatki na poročilu so pravilni
Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe poročil
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje ustreznosti hitrosti izvedbe poročil
Poslovno pravilo: Pravilo 1
Merilo: Čas izvedbe poročila je manjši od največjega dovoljenega časa
Poročilo

Največji Dejanski Rezultat
dovoljeni čas
testa
čas
izvedbe

Komentar

Poročilo A
Poročilo B
Poročilo C

Preverjanje pravilnosti omejitve dostopa do objektov
Podatki o testiranju
Datum:

Testiral:

Ustreznost:

Splošni komentar:
Procedura: Preverjanje pravilnosti omejitve dostopa do objektov
Merilo: Uporabnik oz. skupina uporabnikov ima dostop le do definiranih
vrednosti
Nivo

Vrednost

Skupina / Rezultat testa
uporabnik
(ustreznost)
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Poslovno
področje

Posl. področje X

Nadzorna plošča

Nadz. plošča A

Poročilo

Poročilo B

Poročilo

Poročilo C

Dimenzija

Dimenzija X

Atribut

Atribut Z

Magistrsko delo

Vrednost atributa XY
X
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