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POVZETEK
V magistrski nalogi obravnavamo izboljšanje testiranja v življenjskem ciklu
programske opreme v podjetju CGS plus d.o.o.. V proučevanem podjetju se
ukvarjajo z razvojem kompleksne programske opreme za projektiranje nizkih
gradenj, ki obsega: več CAD platform ter različne operacijske sisteme, lokalne
standarde in jezike. Analizirali smo proces razvoja programske opreme s poudarkom
na testiranju. Raziskali smo možnosti izboljšanja testiranja in podali predloge
izboljšav. Predlagane spremembe se nanašajo na: testiranje funkcij, testiranje
prevedenih programskih modulov, testiranje namestitvenih procedur in testiranje
celovite verzije ali podverzije pred avtorizacijo.
V procesu testiranja funkcij predlagamo vpeljavo strokovnega pregleda programske
kode. Predlagamo tudi standardizacijo postopkov in dokumentov testiranja. Osnovni
pogoj za to je, da podjetje razvije načrt testiranja, testirne primere in poročila o
testiranju, pri čemer lahko uporabi standard ISO/IEC/IEEE 29119. Testirni primeri
morajo vsebinsko obsegati: testiranje prevedenih programskih modulov,
namestitvenih procedur in celovite verzije ali podverzije programske rešitve ali
produkta pred avtorizacijo. Regresijsko testiranje predlagamo kot dopolnitev
testiranja prevedenih programskih modulov. Dodatno predlagamo avtomatizacijo
testiranja namestitvenih procedur.
Ocenjujemo, da se bo investicija v izdelavo načrtov testiranja, vpeljavo
dokumentiranja in avtomatizacijo testiranja povrnila prej kot v 24 mesecih.
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ABSTRACT
The master thesis deals with the improvement of testing in the software life cycle
process in the company CGS plus d.o.o.. The company is engaged in the
development of complex software for civil engineering design, which includes:
several CAD platforms and different operating systems, local standards and
languages. We analyzed the software development process with a focus on testing.
We explored the possibilities of improving testing and made suggestions for
improvement. The proposed amendments relate to: unit testing, testing translated
software modules, testing installation procedures and testing version or sub-version
prior authorization.
In the process of unit testing we suggest the introduction of peer review. We also
propose the standardization of procedures and testing documentation. The basic
condition for this is that the company develops a plan of testing, testing examples
and test reports, where the standard ISO/IEC/IEEE 29119 can be used. Testing
examples should include: the testing of translated software modules, the
installation procedures and the complete version or sub-version of software
solutions or product before the authorization. We propose regression testing to
supplement the testing of translated software modules. Further we suggest
automatization of testing installation procedures.
It is estimated that the investment in the production of test plans, test automation
and the introduction of testing documents will be restored in less than 24 months.
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1. UVOD
V podjetju CGS plus d.o.o. že od leta 1995 razvijajo programsko opremo, namenjeno
načrtovanju nizkih gradenj. Programska oprema za načrtovanje nizkih gradenj je
kompleksna in specifična.
Programsko opremo tržijo globalno. Imajo preko 8.000 uporabnikov v več kot 40
državah. S časom spreminjajo tudi prodajne modele. Poleg klasične direktne
prodaje v Sloveniji ter direktne prodaje preko partnerske mreže v tujini spletna
prodaja pridobiva na pomembnosti. Ocenjujejo, da je potencial spletne prodaje
določenih produktov velik. Preko spleta uspešno tržijo cenovno ugodnejše in manj
kompleksne produkte. Ugotavljajo, da je za uspešno spletno prodajo kvaliteta
produktov pomembnejša kot pri klasični direktni prodaji, kjer se pred prodajne,
prodajne in po prodajne aktivnosti izvajajo na osebnem nivoju. Pri spletni prodaji
izgubijo možnost neposrednega osebnega pristopa.
Zaznali so težave s kvaliteto programske opreme. Ugotavljajo, da je vzrok v procesu
testiranja, ki ni popoln in ga morajo izboljšati. Zavedajo se, da težave s kvaliteto
programske opreme vodijo do nezadovoljstva obstoječih uporabnikov, pridobivanje
novih uporabnikov pa je oteženo. Za uspešen razvoj podjetja potrebujejo oboje,
zadovoljne obstoječe uporabnike in nove uporabnike. Ugotavljajo, da postaja
stabilnost in zanesljivost delovanja programske opreme uporabnikom pomembnejša
od novih funkcionalnosti, a upravičeno pričakujejo tudi razvoj novih
funkcionalnosti.
Raziskali smo možnosti izboljšanja testiranja. Analizirali smo proces razvoja
programske opreme s poudarkom na testiranju in pripravili projekt s predlogom
izboljšav. Projekt vsebuje predloge izvedbe organizacijskih sprememb in
implementacijo avtomatskega testiranja v več fazah. Izboljšave se nanašajo na
proces testiranja: funkcij, prevedenih programskih modulov, namestitvenih
procedur in celovite verzije ali podverzije pred avtorizacijo.
Predlagamo vpeljavo strokovnega pregleda programske kode v proces testiranja
funkcij. V procesu testiranja prevedenih programskih modulov predlagamo
standardizacijo postopkov in dokumentov testiranja ter vpeljavo regresijskega
testiranja. V procesu testiranja namestitvenih procedur poleg standardizacije
postopkov in dokumentov testiranja predlagamo še standardizacijo testiranja v treh
nivojih in avtomatizacijo testiranja. V procesu avtorizacije verzije ali podverzije
predlagamo standardizacijo postopkov in dokumentiranja.
Projekt izboljšanja testiranja v podjetju že izvajajo in tudi del predlaganih
sprememb uporabljajo. Zaključek projekta je predviden v letu 2017. Ocenjujemo,
da se bo investicija v izdelavo načrtov testiranja, vpeljavo dokumentiranja
testiranja in avtomatizacijo testiranja povrnila prej kot v 24 mesecih.
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2. METODOLOGIJA
2.1. DEFINICIJA PROBLEMA
Programska oprema za načrtovanje nizkih gradenj je kompleksna in ima določene
značilnosti, kot so, npr.: za svoje delovanje potrebuje CAD platformo, delovati mora
na različnih operacijskih sistemih, potrebna je lokalizacija programske opreme.
CAD platforme
Programska oprema deluje na različnih CAD platformah, kot so, npr.: Autodesk
AutoCAD, Autodesk AutoCAD Map 3D, Autodesk AutoCAD Civil 3D, BricsCAD Pro in
BricsCAD Platinum, različnih verzij in jezikovnih različic.
Operacijski sistemi
Programska oprema deluje na različnih 32 in 64 bitnih operacijskih sistemih,
različnih jezikovnih različic, kot so, npr.: Windows 7 Professional, Windows 7
Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows
8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise.
Lokalizacija programske opreme
Države imajo predpisane lokalne tehnične standarde, ki jih morajo uporabniki pri
načrtovanju upoštevati. Programska oprema ima vgrajenih 35 standardov, ki so
predpisani v 17 državah, prevedena je v 15 jezikov.
Na tehnični podpori so zaznali povečan obseg dela pri reševanju tehničnih težav, ki
so povezane s kvaliteto programske opreme. Imajo težave, npr.:
• z namestitvijo programske opreme na določenih konfiguracijah strojne
opreme,
• delovanjem funkcij, ki delujejo na eni CAD platformi pravilno, na drugi CAD
platformi pa ne,
• določenimi izračuni v funkcijah, ki generirajo napačne rezultate,
• nenadnimi zrušitvami programa ob zagonu določenih funkcij ali pri izvajanju
določenih izračunov v funkcijah ter
• delovanjem licenc.
Ohranjanje stika s sodobnimi trendi v načrtovanju zahteva konstanten razvoj
programske opreme. Portfelj programskih rešitev in produktov se širi, količina
programske kode neprestano narašča, razvojna ekipa pa ostaja praktično enaka.
Opažajo, da so pri razvoju programske opreme pogosto prisotni časovni pritiski.
Pričakuje se, da bodo nove funkcionalnosti razvite čim hitreje in čim ceneje,
kvaliteta programske opreme pa mora zadovoljiti, če že ne presegati pričakovanj
uporabnikov.
Ugotavljajo, da je vir težav obstoječi proces testiranja, ki ni popoln in ga je
potrebno izboljšati. Dejstvo je, da so človeški in strojni viri, ki jih podjetje namenja
testiranju, omejeni. Programerji testirajo lastno kodo, integracijsko in sistemsko
testirajo zunanji sodelavci, koristijo se tudi viri tehnične podpore, večino testiranj
izvajajo ročno in Ad hoc. Izdane verzije imajo napake. V podjetju so zaznali potrebo
po izboljšanju procesa testiranja.
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2.2. DEFINICIJA CILJEV
Raziskali bomo možnosti izboljšanja procesa testiranja programske opreme v
podjetju. Raziskali bomo standarde na področju razvoja in testiranja programske
opreme, metodologije razvoja programske opreme ter metode in postopke
testiranja programske opreme. Analizirali bomo proces razvoja in testiranja
programske opreme. Na osnovi rezultatov analize bomo pripravili predlog izboljšav.
Raziskali bomo možnosti organizacijskih sprememb v procesu testiranja in na osnovi
celovite presoje podali predlog avtomatizacije testiranja tam, kjer je to ekonomsko
upravičeno. Definirali bomo kriterije, na osnovi katerih bomo poiskali primerna
orodja za podporo avtomatskemu testiranju. Orodja bomo preizkusili in na osnovi
večkriterijskega odločanja izbrali optimalno orodje. Predlog bomo podprli z analizo
stroškov in koristi.

2.3. OMEJITVE
V podjetju programsko opremo, vključeno v raziskavo delijo na programske rešitve
in produkte. Obravnavamo tri modularno zasnovane programske rešitve in tri
produkte. Produkti so manj kompleksni od programskih rešitev in so namenjeni
reševanju specifičnih funkcionalnosti, ki so sicer vgrajene tudi v programskih
rešitvah. Metodologija razvoja in proces testiranja sta v obeh primerih enaka.
Programska rešitev Plateia je namenjena načrtovanju in rekonstrukciji cest. Iz
funkcionalnosti Plateie so razvili dva produkta, Autopath, namenjen izdelavi analiz
prevoznosti in načrtovanju zavijalnih krivulj in Autosign, namenjen načrtovanju
prometnih ureditev. Ferrovia je programska rešitev, namenjena načrtovanju in
rekonstrukciji železnic. Aquaterra je programska rešitev, namenjena urejanju in
načrtovanju vodotokov. Iz dela funkcionalnosti Aquaterre so razvili produkt
Aquaflood, namenjen učinkoviti izmenjavi podatkov med programi MIKE Powered by
DHI in HEC-RAS ter CAD (DWG) okoljem.

2.4. METODE, TEHNIKE IN ORODJA
Metode
Pri izdelavi magistrskega dela smo uporabili sledeče metode:
• študij literature,
• večkriterijska izbira,
• izračun donosnosti naložbe (ROI).
Tehnike
Pri izdelavi magistrskega dela smo uporabili sledeče tehnike:
• analiza procesa testiranja v življenjskem ciklu programske opreme,
• testiranje programske opreme in meritve.
Orodja
Pri izdelavi magistrskega dela smo uporabili sledeča orodja:
• Microsoft Office (Word, Excel, Visio) in Visual Studio Enterprise,
• QAliber Test Builder in QAliber Test Runner,
• CGS vmesnik,
• Ranorex Studio,
• SmartBear TestComplete,
• študentsko verzijo programa Saaty.
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3. STANDARDI NA PODROČJU RAZVOJA PROGRAMSKE
OPREME
Začetki inženirskega pristopa reševanja problematike s kakovostjo programske
opreme segajo v leto 1968, ko je bila organizirana prva mednarodna konferenca na
to temo pod okriljem NATO. Leta 1974 je bil izdan prvi ameriški vojaški standard na
področju programskega inženirstva. Leta 1979 je IEEE izdala prvi standard s
področja programskega inženirstva, IEEE Std 730. Leta 1987 sta ISO ter IEC združili
moči in ustanovili skupni tehnični komite ISO/IEC JTC 1 z mandatom standardizacije
na področju informacijskih tehnologij. V okviru informacijske tehnologije
potrebujemo standardizacijo na področju specifikacije, oblikovanja in razvoja
sistemov ter orodij, ki se ukvarjajo z zajemom, prikazom, procesiranjem, varnostjo,
prenosom, izmenjavo, upravljanjem, organizacijo, shranjevanjem in pridobivanjem
informacij. V sklopu JTC1 je bil ustanovljen podkomite SC 7 z mandatom
standardizacije procesov, podpornih orodij in tehnologij za inženiring programske
opreme. V okviru SC 7 portfelja standardov je v tako imenovani skupini sistemov
procesov programskega in sistemskega inženiringa zbranih nekaj mednarodnih
standardov, ki opisujejo dobre prakse programskega in sistemskega inženiringa ter
nekaj mednarodnih standardov, namenjenih ocenjevanju programske opreme.
Organizacije, ki znajo koristno uporabiti mednarodne standarde za standardizacijo
in stalno izboljševanje svoje dejavnosti, imajo odprte prodajne poti na različne
svetovne trge (Kukovica, 2009).
Standarde na področju življenjskega cikla programske opreme delimo na standarde,
ki obravnavajo programsko opremo kot izdelek in standarde, ki obravnavajo procese
v življenjskem ciklu programske opreme.
Standardi, ki obravnavajo programsko opremo kot izdelek so, npr.: ISO/IEC 25010,
ISO/IEC 25040, ISO/IEC 25051, ISO/IEC/IEEE 26531, ISO 10012, idr..
ISO/IEC 25010
Standard ISO/IEC 25010 (2011) je nadomestil ISO/IEC 9126 (2001). Določa modela
kakovosti, ki vsebujeta zahteve za vrednotenje kvalitete programske opreme in
računalniških sistemov ter konsistentno terminologijo za specifikacije, meritve in
vrednotenje kvalitete programske opreme in računalniških sistemov. Modela
vključujeta funkcionalno primernost, izključujeta pa čisto funkcionalne lastnosti
(Kasurinen, 2011).
ISO/IEC 25040
Standard ISO/IEC 25040 (2011) je nadomestil ISO/IEC 14598 (1999). Določa zahteve
in priporočila za vrednotenje kakovosti programske opreme. Definirani procesi
vrednotenja se uporabljajo za vrednotenje že izdelane programske opreme,
komercialne »off-the-shelf« programske opreme ali programske opreme, razvite po
specifikaciji naročnika. Vrednotimo med samim razvojem programske opreme ali
potem, ko je razvoj programske opreme končan. Standard je namenjen razvijalcem,
naročnikom in neodvisnim ocenjevalcem, ki so odgovorni za vrednotenje
programske opreme. Namenjen ni vrednotenju drugih vidikov programske opreme,
kot so, npr. funkcionalne zahteve, procesne zahteve, idr. (International
Organization for Standardization [ISO 25040], 2011).
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ISO/IEC 25051
Standard ISO/IEC 25051 (2014) določa zahteve programske opreme, pripravljene za
uporabo (RUSP). Določa navodila za ocenjevanje skladnosti ter varnostna priporočila
za programsko opremo in zahteve, povezane s kvaliteto programske opreme,
preizkusno dokumentacijo, vključno z načrtom testiranja, opisom testiranja ter
rezultati testiranja (International Organization for Standardization [ISO 25051],
2014).
ISO/IEC/IEEE 26531
Standard ISO/IEC/IEEE 26531 (2015) določa zahteve za učinkovit razvoj in
upravljanje vsebin, ki nastajajo v celotnem življenjskem ciklu programske opreme
in informacijskih sistemov (International Organization for Standardization [ISO
26531], 2015).
ISO 10012
Standard ISO 10012 (2003) določa splošne zahteve in navodila za proces meritev in
merilno opremo. Določa zahteve glede upravljanja kakovosti sistema meritev, ki jih
izvajamo kot del celotnega sistema vodenja in zagotavljanja meroslovnih zahtev
(International Organization for Standardization [ISO 10012], 2003).
Standardi, npr.: ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288, ISO/IEC 15504, ISO/IEC 9001,
ISO/IEC 90003, ISO/IEC/IEEE 29119, ISO/IEC 15939, idr., obravnavajo procese na
področju razvoja programske opreme.

Zrelost

Procese v življenjskem ciklu programske opreme obravnavata standarda ISO/IEC
12207 in ISO/IEC 15288. Standard ISO/IEC 15504 določa ocenjevanje zrelosti
procesov razvoja programske opreme, ISO/IEC 9001, ISO/IEC 90003, ISO/IEC/IEEE
29119 in ISO/IEC 15939 določajo procese, ki vplivajo na kvaliteto programske
opreme. Slika 1 prikazuje relacije med procesnimi standardi razvoja programske
opreme.

ISO/IEC 15504

ISO/IEC 12207,
ISO/IEC 15288
ISOIOEC 9001,
ISO/IEC 90003,
ISO/IEC/IEEE 29119,
ISO/IEC 15939

Življenjski cikel

Kvaliteta

Slika 1: Procesni standardi (Vir: Public Research Center Henri Tudor, 2006)
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ISO/IEC 12207
Standard ISO/IEC 12207 (2008) določa procese v življenjskem ciklu programske
opreme. Objavljen je bil leta 1995. Leta 2002 in 2004 je bil dopolnjen, nato ponovno
dopolnjen in usklajen z ISO/IEC 15288 v letu 2008. Standard ima dobro definirano
terminologijo. Procesni model ISO/IEC 12207 združuje aktivnosti, ki jih izvajamo v
življenjskem ciklu programske opreme v treh specifičnih procesnih skupinah za
programsko opremo: procesi implementacije, podporni procesi ter procesi vnovične
uporabe programske opreme, prikazani na sliki 2 in štirih sistemskih procesnih
skupinah: sporazumni, organizacijski, projektni in tehnični procesi, prikazani na
sliki 3. Vsak proces življenjskega cikla v skupini opišemo glede na njegov namen in
željene rezultate ter seznam aktivnosti in nalog, ki jih moramo izvesti za dosego
teh rezultatov.

Slika 2: Specifični procesi v ISO/IEC 12207
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Slika 3: Sistemski procesi v ISO/IEC 12207
ISO/IEC 12207 ni standard za metodologije, tehnike, modele in metrike. Pri nalogah,
ki potrebujejo metriko in indikatorje se sklicuje na ISO/IEC 9126. Ne certificira in
ne predpisuje upravljanja, programskih jezikov, inženirskih metod, ipd.
(International organization for standardization [ISO 12207], 2008).
ISO/IEC 15288
Standard ISO/IEC 15288 (2015) določa procese življenjskega cikla sistemov, ki smo
jih ustvarili ljudje in vsebujejo, npr.: strojno in programsko opremo, podatke, ljudi,
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idr.. Določa niz postopkov in iz inženirskega vidika prilagojeno terminologijo. Ti
procesi se lahko uporabijo za upravljanje in izvajanje določene faze življenjskega
cikla sistema na katerikoli ravni hierarhične strukture nekega sistema (International
Organization for Standardization [ISO 15288], 2015).
ISO/IEC 15504
Standard ISO/IEC 15504 (2011) določa okvir presoje procesov, ki ga lahko uporabijo
organizacije, ki so vključene v načrtovanje, upravljanje, spremljanje, nadzor,
nabavo, dobavo, razvoj in podporo produktom in storitvam. Standard obravnava
ocenjevanje zrelosti procesov pri razvoju programske opreme. Objavljeni procesni
modeli ocenjevanja programske opreme in sistemov trenutno ne zagotavljajo
zadostne podlage za izvedbo ugotavljanja procesne sposobnosti procesov,
povezanih z razvojem kompleksnih varnostnih sistemov (International Organization
for Standardization [ISO 15504], 2011).
ISO/IEC 9001
Standard ISO/IEC 9001 (2015) določa zahteve sistema vodenja kakovosti, ko mora
organizacija dokazati sposobnost, da dosledno zagotavlja izdelke in storitve, ki
zadovoljujejo uporabnike in veljavne zakonske ter druge regulativne zahteve
vključno s procesi za izboljševanje sistema in zagotavljanja skladnosti z uporabniki
in veljavnimi zakonskimi in drugimi regulativami. Zahteve v standardu so splošne in
se lahko uporabljajo v vseh organizacijah, ne glede na vrsto ali velikost izdelka ali
storitve (International Organization for Standardization [ISO 9001], 2015).
ISO/IEC 90003
Standard ISO/IEC 90003 (2014) določa smernice organizacijam za implementacijo in
uporabo standarda ISO 9001 (2008) za nakup, dobavo, razvoj, delovanje in
vzdrževanje programske opreme ter z njo povezanimi podpornimi storitvami
(International Organization for Standardization [ISO 90003], 2014).
ISO/IEC/IEEE 29119
Standard ISO/IEC/IEEE 29119 (2015) določa tehnike načrtovanja testiranja, ki se
lahko uporabljajo med načrtovanjem testiranja in implementacijo procesov
testiranja. Namenjen je testerjem, razvijalcem ter vsem odgovornim za upravljanje
in implementacijo testiranja programske opreme. Standard ima trenutno štiri dele,
peti del je v fazi razvoja (ISO/IEC 29119, 2016).
ISO/IEC/IEEE 29119-1
Standard SO/IEC/IEEE 29119-1 (2013) določa koncepte in definicije za uporabo
serije standardov 29119. Namen je definiranje mednarodno dogovorjenega nabora
standardov za preizkušanje programske opreme, primernih za katerokoli obliko
testiranja programske opreme (International Organization for Standardization [ISO
29119-1], 2013).
ISO/IEC/IEEE 29119-2
Standard ISO/IEC/IEEE 29119-2 (2013) določa procese testiranja na organizacijski
ravni, na ravni upravljanja in dinamičnih nivojih testiranja. Podpira dinamično,
funkcionalno in nefunkcionalno testiranje, ročno in avtomatsko testiranje,
testiranje s scenarijem in testiranje brez scenarija. Procesi, opredeljeni v
ISO/IEC/IEEE 29119-2 se lahko uporabljajo v kombinaciji s poljubnim modelom
življenjskega cikla programske opreme. Glede na to, da je testiranje ključno za
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zmanjševanje tveganj pri razvoju programske opreme, standard pristopa k
testiranju na način upoštevanja ocene tveganja tako, da se testiranje prioritetno
osredotoča na najpomembnejše lastnosti in funkcije (International Organization for
Standardization [ISO 29119-2], 2013).
ISO/IEC/IEEE 29119-3
Standard ISO/IEC/IEEE 29119-3 (2013) vsebuje predloge in primere testne
dokumentacije. Predloge so razvrščene v kontekstu klavzul, ki odražajo strukturo
opisanih procesov testiranja v ISO/IEC/IEEE 29119-2 (International Organization for
Standardization [ISO 29119-3], 2013).
ISO/IEC/IEEE 29119-4
Standard ISO/IEC/IEEE 29119-4 (2015) določa tehnike načrtovanja testiranja, ki se
lahko uporabljajo med načrtovanjem testiranja in definiranim procesom
implementacije testiranja v ISO/IEC/IEEE 29119-2. Namenjen je predvsem
testerjem, testnim managerjem, razvojnim inženirjem in vsem ostalim, ki so
odgovorni za upravljanje in implementacijo testiranja programske opreme
(International Organization for Standardization [ISO 29119-4], 2015).
ISO/IEC/IEEE FDIS 29119-5
Standard ISO/IEC/IEEE FDIS 29119-5 je trenutno v fazi razvoja. Določal bo
metodologijo testiranja »Keyword-Driven testing«. Metodologija s pomočjo pred
definiranih naborov ključnih besed opisuje testne scenarije ter je primerna za ročno
in avtomatsko testiranje. Loči dokumentiranje testnih primerov, vključno s podatki
testiranja od predpisanega načina izvajanja testov. Tako razdelimo proces
testiranja v dva dela. Prvi del vsebuje fazo razvoja in načrtovanja testiranja, drugi
del pa samo izvedbo testiranja. Izid standarda pričakujemo v letu 2016
(International Organization for Standardization [ISO 29119-5], 2016).
ISO/IEC 15939
Standard ISO/IEC 15939 (2007) določa postopek merjenja in primerne metrike za
programsko opremo. Postopek merjenja je opisan na podlagi modela, ki
opredeljuje: aktivnosti procesa merjenja, katere so potrebne za ustrezno
opredelitev vrste informacij, ki jih želimo pridobiti z meritvami, način analize in
uporabe pridobljenih informacij ter način, kako ugotovimo, ali so analizirani
rezultati veljavni. Postopek merjenja se lahko prilagaja potrebam različnih
uporabnikov (International Organization for Standardization [ISO 15939], 2007).
Ugotavljamo, da skrb za kakovost programske opreme narašča, prav tako zaupanje
v procesne pristope razvoja programske opreme in uporaba ISO standardov se širi v
organizacijah vseh velikosti. Težava je, da standardi v osnovi niso pisani za majhne
projekte ter mikro (do 10 zaposlenih) in mala podjetja (do 50 zaposlenih). Pri
implementaciji standardov prihaja posledično do težav. V okviru ISO/IEC SC7 je leta
2004 nastala pobuda za ustanovitev projektne skupine za proučevanje te
problematike. Ustanovljena je bila projektna skupina WG24, ki se ukvarja s procesi
življenjskega cikla programske opreme za mikro in mala podjetja. Leta 2011 je bil
objavljen nov standard ISO/IEC 29110 (Public Research Center Henri Tudor, 2006).
ISO/IEC 29110
Standard ISO/IEC TR 29110-1 (2011) pojasnjuje razloge za posebnosti profilov,
dokumentov, standardov in smernic mikro in malih podjetij. Pojasnjuje procese,
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življenjske cikle in koncepte standardizacije in določa področja serij standardov
ISO/IEC 29110. Procese življenjskega cikla programske opreme, definirane v ISO/IEC
29110 lahko uporabljamo tako v primeru nabave in uporabe programske opreme kot
pri ustvarjanju in dobavi programske opreme. Standard se lahko uporabi na
kateremkoli nivoju programske strukture in v poljubni fazi življenjskega cikla
programske opreme (International Organization for Standardization [ISO 29110-1],
2011). Standard se razvija in dopolnjuje.
ISO/IEC TR 29110-5-1-2 (2011) standard je inženirski in upravljavski vodič v procesu
vodenja in implementacije projekta osnovnim profilom mikro in malih podjetij,
določenim v ISO/IEC 29110-4-1. Osnovni profili ne nakazujejo nobenega posebnega
področja in se ne ukvarjajo z izdelavo kritične programske opreme (International
Organization for Standardization [ISO 29110-5-1-2], 2011).
ISO/IEC 29110-4-1 (2011) določa vodila na osnovi podskupin primernih elementov
standardov, vezanih na profile mikro in malih podjetij. Standard ni namenjen mikro
in malim podjetjem, ampak prodajalcem orodij ter metodologij in pripravljavcem
standardov. ISO/IEC 29110-4-m določa specifikacije posameznih profilov v skupini
mikro in malih podjetij, ki so osnovani na podskupinah, primernih elementov
standardov. V primeru, da potrebujemo definicijo novega profila, razvijemo novo
vejo standarda 4-m, ki ne vpliva na obstoječo strukturo in dokumente v standardu.
ISO/IEC 29110-4-1 določa specifikacijo osnovnega profila znotraj splošne skupine
profilov, primernega za mikro in mala podjetja, ki se ne ukvarjajo z razvojem
kritične programske opreme. Osnovni profil določa izbiro ISO/IEC 12207 za vodenje
projekta in procese implementacije ter elemente ISO/IEC 15289 za projektno
perspektivo. Standard določa normative in informativne povezave podskupin
elementov standardov ISO/IEC 12207 in ISO/IEC 15289 (International Organization
for Standardization [ISO 29110-4-1], 2011).
ISO/IEC TR 29110-5-1-1 (2012) je namenjen projektnemu vodenju in procesom
implementacije projektov razvoja programske opreme predvsem mikro in malim
podjetjem, mlajšim od treh let in/ali projektom manjšim od 6 človek/mesecev.
Namenjen je uporabi pri vseh procesih, tehnikah in metodah, ki izboljšujejo
produktivnost podjetja in zadovoljstvo uporabnikov (International Organization for
Standardization [ISO 29110-5-1-1], 2012).
ISO/IEC TR 29110-5-6-2 (2014) določa vodenje projektov in sistem opredelitve
izvedbe procesov osnovnim profilom mikro in malih podjetij, opisanih v ISO/IEC TR
29110-5-1-2. Nanaša se na nekritične razvojne projekte, ki so lahko del večjih
projektov, ali pa so samostojni programski produkti ali storitve (International
Organization for Standardization [ISO 29110-5-6-2], 2014).
ISO/IEC 29110-2-1 (2015) določa skupen nabor dokumentov, vezanih na koncept
profilov programskega in sistemskega inženiringa mikro in malih podjetij
(International Organization for Standardization [ISO 29110-2-1], 2015).
ISO/IEC TR 29110-5-6-1 (2015) določa vodenje projektov in sistem opredelitve
izvedbe procesov osnovnim profilom mikro in malih podjetij, opisanih v ISO/IEC TR
29110-5-1-1. Nanaša se na nekritične razvojne projekte, ki so lahko del večjih
projektov, ali pa so samostojni programski produkti ali storitve (International
Organization for Standardization [ISO 29110-5-6-1], 2015).
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ISO/IEC TR 29110-3-1 (2015) opredeljuje smernice procesa ocenjevanja s ciljem
zadostitve potrebam profila mikro in malih podjetij. Primeren je za vse profile
mikro in malih podjetij ter je kompatibilen s standardom ISO/IEC 33002
(International Organization for Standardization [ISO 29110-3-1], 2015).
ISO/IEC TR 29110-3-4 (2015) ponuja navodila za metodologijo samostojnih izboljšav
pri razvoju sistemov ali programskih produktov v mikro in malih podjetjih
(International Organization for Standardization [ISO 29110-3-4], 2015).
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4. METODOLOGIJE RAZVOJA PROGRAMSKE OPREME
Življenjski cikel razvoja programske opreme je proces nastanka programske opreme
od osnovne ideje do izdaje in zastaranja (Illingworth, 1983).
Hiter razvoj in rast uporabe računalnikov od druge polovice 20. stoletja zahtevata
vedno več programske opreme, ki postaja raznovrstnejša in kompleksnejša. Zahteve
uporabnikov se spreminjajo, zato mora biti programska oprema cenejša, vsebovati
mora več funkcionalnosti, dobavljena mora biti hitreje in kvaliteta mora biti boljša
kot do sedaj. Raznolikost razvojnih projektov zahteva konstanten razvoj različnih
modelov življenjskega cikla programske opreme, kot so, npr.: zaporedni slapovni
model, V-model, razvoj z uporabo prototipov, razvoj z uporabo 4. generacije
programskih jezikov, dobava po fazah, spiralni model, RUP, XP, Scrum, Crystal
Clear, agilno modeliranje, DSDM, FDD, AUP, idr. (Stanojević, 2009).
V nadaljevanju ne pišemo o metodologijah razvoja programske opreme na splošno,
ampak o inkrementalnem modelu življenjskega cikla programske opreme, ki ga
uporabljajo v podjetju pri razvoju programskih rešitev in produktov, vključenih v
raziskavo.
Osnovni modeli življenjskih ciklov programske opreme so: zaporedni, inkrementalni
in evolucijski. Slika 4 prikazuje relacije med njimi.

bolj zaporedni
ZAPOREDNI

bolj ciklični
INKREMENTALNI

EVOLUCIJSKI

Slika 4: Relacije med modeli razvoja (Vir: Wallin in Land, 2012)
Težko je postaviti mejo med inkrementalnimi in evolucijskimi modeli.
Inkrementalne modele uvrščamo nekako vmes, med zaporedne in evolucijske.
Bistvena razlika med evolucijskimi modeli in zaporednimi ter inkrementalnimi
modeli je v tem, da pri evolucijskih modelih ne poznamo vseh zahtev pred
pričetkom razvoja produkta, pri zaporednih in inkrementalnih modelih zahteve
poznamo pred pričetkom razvoja (Wallin in Land, 2012).

4.1. INKREMENTALNA MODELA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PROGRAMSKE
OPREME
Pri inkrementalnem modelu življenjskega cikla programske opreme je tveganje, da
bi razvijali napačne stvari minimalno, saj razbijemo večji projekt na več manjših
podprojektov. Celoten obseg dela razdelimo na manjše dele glede na tveganje,
arhitekturo in zahteve. Pri inkrementalnem modelu, ravno tako kot pri zaporednih
modelih, poznamo splošne zahteve produkta, preden pričnemo z razvojem. Pri
inkrementalnem modelu v vsaki stopnji izdaje produkta dodajamo samo del nabora
zahtevanih funkcionalnosti, dokler s končno izdajo verzije produkta ne zadostimo
vsem specificiranim zahtevam.

Sašo Greblo: Izboljšanje testiranja v življenjskem ciklu programske opreme

stran 12

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Inkrementalna modela življenjskega cikla programske opreme sta vzporedni
razvojni model in dobava po fazah.
Vzporedni razvojni model
Vzporedni razvojni model predvideva vzporedni razvoj podsistemov z različnimi
razvojnimi ekipami. Integracijo produkta naredijo na koncu. Slika 5 prikazuje
vzporedni razvojni model. Na sliki 5 prikazani podprocesi priprave specifikacij,
načrtovanja, integracije in prevzema veljajo za vsak podproces posebej.
Začetek življenjskega
cikla paralelnega
razvojnega modela

Priprava
specifikacij

Načrtovanje

Kodiranje –
podsistem 1 – ekipa 1
Kodiranje –
podsistem 2 – ekipa 2
Kodiranje –
podsistem n – ekipa n
Integracija,
verifikacija,
testiranje
Prevzem,
validacija,
testiranje
Konec življenjskega
cikla paralelnega
razvojnega modela

Slika 5: Vzporedni razvojni model (Vir: Wallin in Land, 2012)
Prednost vzporednega razvojnega modela je bistveno krajši čas razvoja produkta v
primeru, da imajo na razpolago dovolj sredstev. Potencialna slabost modela je
povišanje tveganja nastanka težav v fazi integracije produkta. Model ne podpira
kasnejših sprememb funkcionalnih zahtev po zaključku definiranja zahtev in
priprave specifikacij (Wallin in Land, 2012).
Dobava po fazah
Pri razvoju programskih rešitev in produktov, vključenih v raziskavo, uporabljajo
metodologijo dobave po fazah. Značilnost dobave po fazah je, da funkcionalnost
produkta postopoma širijo. Večji projekt razbijejo na manjše, obvladljive
zaporedne faze ali funkcionalno zaključene module. Podrobno načrtovanje in ocena
stroška je možna le do naslednje faze. Končni izdelek sestavljajo po modulih. Med
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posameznimi fazami razvoja produkt že uporabljajo. V posamezni fazi širjenja
funkcionalnosti dobava po fazah vsebuje enake faze kot zaporedni slapovni model
življenjskega cikla programske opreme. Dobava po fazah omogoča stalen razvoj
programske opreme in prilagajanje potrebam uporabnika. Inkrementalni razvoj
programske opreme uporabnika spodbuja, da pričakovane funkcije razvrsti po
pomembnosti, saj bodo pomembnejše funkcije prej razvite. Kadar načrtujejo
celotno programsko opremo v enem koraku, se običajno znajdejo na seznamu poleg
pomembnih funkcij tudi funkcije, ki niso nujne in se redko uporabljajo, zanje pa
porabijo precej razvojnega časa. Inkrementalni razvoj programske opreme omogoča
dodajanje tistih funkcij, ki so potrebne takrat, ko jih potrebujejo. Taki sistemi so
tudi manjši in preglednejši ter jih lažje obvladujejo s projektnega vidika (Solina,
1997).
Na sliki 6 prikazani podprocesi priprave specifikacij, načrtovanja, integracije in
prevzema veljajo za vsako fazo procesa posebej.
Začetek življenjskega
cikla dobave po fazah

Priprava
specifikacij

Načrtovanje

Kodiranje –
faza 1
Kodiranje –
faza 2
Kodiranje –
faza n
Integracija,
verifikacija,
testiranje
Prevzem,
validacija,
testiranje

Konec življenjskega
cikla dobave po fazah

Slika 6: Model dobave po fazah (Vir: Wallin in Land, 2012)
Pri modelu dobave po fazah je delo osredotočeno na razvoj posamezne faze
sistema. Razvoj predhodne faze mora biti zaključen, preden nadaljujejo z razvojem
naslednje faze. Integracija posameznih faz se lahko dela sproti ali na koncu. Vrstni
red razvoja posameznih faz se lahko spreminja (Wallin in Land, 2012).
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Prednosti modela dobave po fazah so, npr.:
• model ponuja relativno predvidljiv sistem, ki omogoča razvojni ekipi
odkrivanje težav, še preden dejansko nastanejo in posledično izogib
stroškom, ki bi nastali kasneje,
• z uporabo programske opreme lahko pričnejo takoj po zaključku izdelave
prve faze in ni potrebno, da čakajo na končanje celotnega projekta,
• testiranje izvajajo pogosteje,
• verjetnost generiranja programskih napak je manjša zaradi delitve projekta
na manjše faze in pogostejšega testiranja.
Pomanjkljivosti modela dobave po fazah so, npr.:
• za vodenje projekta potrebujejo izkušenega vodjo projekta, ki je sposoben
jasno identificirati namen, zahteve in cilje projekta,
• vseh tipov projektov ne morejo izvajati po metodologiji dobave po fazah,
kot sta, npr.: projekt, ki ne omogoča testiranja, preden je končan v celoti,
ali projekt, ki ga ne morejo razdeliti iz kakršnegakoli razloga na več faz.
Obstaja tveganje, da se po pričetku uporabe programske opreme pri uporabniku
pojavijo dodatne želje za spremembo specifikacije prvotno načrtovanih
funkcionalnosti (Vennapoosa, 2013).
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5. TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME
Testiranje je proces ugotavljanja pravilnosti delovanja, kakovosti in varnosti
programske opreme (Čebokli, 2006). Osrednja aktivnost, ki preverja kvaliteto
programske opreme, je testiranje (Solina, 1997). Poznamo nekaj aksiomov
testiranja, kot so, npr.:
• programa ne moremo testirati v celoti,
• testiranje programa je naloga, osnovana na oceni tveganja in kompromisov,
• testiranje ne dokaže, da programskih napak ni,
• več kot odkrijemo programskih napak, več je še neodkritih,
• dlje ko programsko opremo testiramo, bolj odporna postane na iste teste
(paradoks pesticida),
• vseh odkritih programskih napak ne bomo odpravili,
• specifikacije programskih produktov niso nikoli dokončne in
• testerji niso najbolj priljubljeni člani razvojne ekipe (Patton, 2001).
Na kvaliteto programske opreme vpliva celoten proces razvoja programske opreme.
Testiranja ne smemo enačiti s procesom zagotavljanja kakovosti programske
opreme, ki vključuje poleg testiranja še druge organizacijske procese (Čebokli,
2006).
Programska napaka
Najmanj kar lahko povzroči odpoved programske opreme, je nelagodnost
uporabnika v primeru, ko npr. odpove računalniška igrica. Odpoved programske
opreme ima lahko tudi katastrofalne posledice, celo izgubo človeških življenj. V
obeh primerih je očitno, da programska oprema ni delovala tako, kot je bilo
predvideno. Za odpoved programske opreme uporabljamo mnogo izrazov, npr.:
defekt, napaka, odpoved, incident, anomalija, nekonsistentnost, varianca,
problem, programski hrošč, programska napaka, itd.. Izrazoslovje, ki ga
uporabljamo v podjetju, je povezano s kulturo in procesom razvoja programske
opreme (Patton, 2001).
V nadaljevanju bomo uporabljali za vse težave, povezane z nedelovanjem
programske opreme izraz programska napaka.
Tako govorimo o programski napaki, ko programska oprema:
• ne naredi nekaj, kar je predvideno v specifikaciji,
• naredi nekaj, kar se po specifikaciji ne bi smelo zgoditi,
• naredi nekaj, kar v specifikaciji ni omenjeno,
• ne naredi nekaj, kar v specifikaciji ni omenjeno, ampak bi moralo biti,
• s stališča uporabnika ne deluje zadovoljivo, je težko razumljiva in počasna.
Slika 7 prikazuje razporeditev deležev virov generiranja programskih napak glede
na fazo razvojnega cikla programske opreme, v katerem nastanejo.
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Slika 7: Viri generiranja programskih napak (Vir: Patton, 2001)
Veliko raziskav je bilo opravljenih o virih programskih napak na velikih in majhnih
projektih, a rezultat je vedno enak. Glavni vir je specifikacija, ki v mnogih primerih
sploh ni napisana, ni dovolj podrobno napisana, se pogosto spreminja, ali ni dobro
predstavljena. Sledijo načrtovanje, kodiranje in ostali vzroki.
Stroški odprave programske napake logaritmično naraščajo v odvisnosti od faze
razvoja programske opreme, v kateri napako odkrijemo. Faktorji stroška odprave
programske napake v odvisnosti od faze razvoja, ko napako odkrijemo, so prikazani
na sliki 8.

Slika 8: Faktor stroška odprave programske napake (Vir: Patton, 2001)
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Ugotavljamo, da je kvalitetno testiranje v zgodnjih fazah razvoja programske
opreme zelo pomembno, saj bistveno vpliva na strošek razvoja programske opreme.
Dober tester išče programske napake, jih odkriva čim bolj zgodaj in poskrbi, da se
odkrite napake odpravijo (Patton, 2001).
Verifikacija in validacija
Verifikacija pomeni, da po smiselnem končanju določene faze razvoja preverjamo
ali je izdelek skladen s specifikacijo. Validacija pomeni preverjanje ali smo razvili
ustrezen izdelek za reševanje problema (Solina, 1997).
Ročno testiranje
Kljub temu, da je ročno testiranje najpreprostejša in najstarejša vrsta testiranja,
je še vedno zelo pomembno in se uporablja v različnem obsegu praktično v vsakem
procesu testiranja (Rotman, 2014).
Programsko opremo testiramo ročno takrat ko, npr.:
• določamo vir in ponovitev programske napake,
• ocenjujemo, da avtomatizacija ni smiselna zaradi nizkega ROI,
• nimamo dovolj časa za avtomatizacijo,
• nimamo dovolj izkušenega kadra, ki bi lahko implementiral avtomatizacijo,
• določamo subjektivne lastnosti uporabniškega vmesnika, sistema, ipd.
(Rozoničnik, 2002).
Avtomatsko testiranje
Avtomatsko testiranje programske opreme pomeni nekaterim avtomatizacijo
testiranja z implementacijo orodij za zajem, snemanje in predvajanje, drugim pa
razvoj na osnovi načrtov testiranja ali testiranja enot. Testiranje programske
opreme lahko avtomatiziramo v vseh fazah testiranja. Avtomatiziramo lahko vse
teste, ki se izvajajo kot del ročnega testiranja, ne moremo pa strogo ločiti
avtomatskega in ročnega testiranja, saj se med seboj prepletata in dopolnjujeta. Z
avtomatskim testiranjem krepimo prizadevanja ročnega testiranja s poudarkom na
tistih testih, ki jih težko izvajamo ročno. Prednosti avtomatskega testiranja so:
hitrost, učinkovitost, natančnost in vztrajnost. Za načrtovanje avtomatskega
testiranja potrebujemo ekspertna znanja ročnih testerjev. Z uspešno
implementacijo avtomatskega testiranja izboljšamo kvaliteto programske opreme,
skrajšamo čas testiranja, znižamo strošek razvoja, povečamo pokritost s testi ter
razbremenimo testerje monotonega ročnega dela (Dustin et al., 2009).

5.1. METODE TESTIRANJA
Statične metode testiranja
Običajno so to ročne metode, kot sta, npr.: branje dokumentov in sledenje
programski kodi, ki ne zahtevajo izvajanja programa. Obstajajo tudi avtomatske
statične metode, kot sta, npr.: preverjanje sintakse z orodji in preverjanje
skladnosti kode s postavljenimi standardi (Čebokli, 2006).
Dinamične metode testiranja
Z dinamičnimi metodami testiranja izvajamo program in primerjamo rezultate s
pričakovanimi rezultati. Nekatere dinamične metode testiranja lahko popolnoma
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avtomatiziramo, druge pa med testiranjem potrebujejo prisotnost človeka (Čebokli,
2006).
Metoda bele, črne in sive skrinjice
Uporabljamo dva osnovna pristopa testiranja, metodo bele skrinjice in metodo črne
skrinjice, ki se zaradi uporabe na različnih nivojih testiranja dopolnjujeta.
Uporabljamo tudi metodo sive skrinjice, ki je nekje vmes (Dustin, Garett in Gauf,
2009).
Metoda bele skrinjice ali strukturna analiza je dinamična metoda testiranja.
Testiramo notranjo zgradbo programa. Potrebujemo znanje o arhitekturi programa
in programski kodi (Solina, 1997). Cilj testiranja je potrditev izpolnjevanja splošnih
funkcionalnih zahtev programa (Dustin et al., 2009). Pri testiranju po metodi bele
skrinjice pogosto uporabimo testne podatke, ki izhajajo iz programske logike,
zanemarjamo pa specifikacijo (Myers, Badgett in Sandler, 2011).
Metoda črne skrinjice ali funkcionalno testiranje je prav tako dinamična metoda
testiranja. Struktura kode in notranja zgradba programa nas ne zanimata. Pravilnost
obnašanja programa ugotavljamo samo s pregledovanjem izhodnih rezultatov
(Solina, 1997). Z metodo črne skrinjice validiramo predvideno delovanje sistema.
Testiranje običajno izvajamo s sklicevanji na različne dele sistema s pomočjo
uporabniškega vmesnika. Po metodi črne skrinjice ne odkrijemo vseh napak, zato
običajno za povečanje učinkovitosti testiranja uporabimo še metodo sive skrinjice.
Metoda sive skrinjice združuje dobre lastnosti metode bele in črne skrinjice. Pri
metodi sive skrinjice moramo za pripravo načrta testiranja poznati arhitekturo in
ključne komponente programa. Tester lahko med testiranjem sistematično oži
nabor komponent programa, ki so lahko vir napak (Dustin et al., 2009).
Ad hoc testiranje
Ad hoc testiranje je najmanj strukturirana oblika testiranja. Načrtov testiranja
nimamo pripravljenih, testov ne dokumentiramo in testnih primerov ne
shranjujemo. Napake iščemo na vse možne načine. Značilna je improvizacija.
Rezultati so zelo odvisni od znanja, izkušenj in kreativnosti testerja. Test običajno
izvedemo samo enkrat, razen v primeru, ko odkrijemo programsko napako. Prednost
Ad hoc testiranja je, da lahko pomembne napake hitro odkrijemo, slabost pa, da
odkrite napake težko ponovimo (Wigmore, 2012).
Regresijsko testiranje
Regresijsko testiranje izvajamo na katerikoli ravni testiranja. Testiramo z namenom
obvladovanja sprememb v programski opremi in preprečevanja ponovitve
programskih napak, ki so že bile odpravljene. Predhodno delujoče funkcionalnosti
po spremembah v programski opremi verificiramo. Pripravljene regresijske teste
izvajamo po vsakem popravku v programski opremi. Popravek je lahko posledica
popravljanja odkritih programskih napak ali pa dodajanja novih funkcionalnosti
(Čebokli, 2006).
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5.2. POSTOPKI TESTIRANJA
Proces testiranja programske opreme je prikazan na sliki 9. Testirati pričnemo
posamezne enote, ki jih testiramo po metodi bele skrinjice. Enote postopoma
združujemo v integriran sistem. Integracijo testiramo in v naslednji fazi validiramo.
Testiranje končamo s sistemskim testiranjem (Solina, 1997).
Testiranje enot
Enota je najmanjši možni element, ki ga lahko testiramo. Pred integracijo v sistem
na razvitih enotah izvajamo omejeno število testov. Testiramo lahko med ali po
kodiranju. Običajno testiramo z namenom verifikacije. V kolikor pa so zahteve
dobro definirane, lahko enoto tudi validiramo (Čebokli, 2006).
Testiramo vse možne poti, zanke, vmesnike in druge elemente. Programske napake
sproti odpravljamo. Uporabljamo osnovne principe testiranja, kot so, npr.:
verifikacija, validacija, metoda bele skrinjice, pregledovanje kode, ipd.. Običajno
testira tisti, ki kodira. Za testiranje uporabljamo osnovna orodja, kot je, npr. Visual
Studio. Pri testiranju enot ne zahtevamo priprave podrobnejših testnih strategij. Po
končanem testiranju so enote pripravljene za integracijo. Testiranje enot je
vgrajeno v različne modele življenjskega cikla programske opreme. Linearni modeli
vsebujejo testiranje enot kot del faze implementacije, XP model vsebuje testiranje
enot kot pomembno prakso paradigme neprekinjenega testiranja, testiranje enot je
v celoti vsebovano tudi v RUP modelu (Kuhlmann, 2003).

Enota 1

Testiranje
enot

Enota 2

Testiranje
enot

Test
integracije
Integrirana
programska
oprema

Enota N

Testiranje
enot

Validacija
Validirana
programska
oprema

Testiranje
sistema

Delujoč
sistem

Slika 9: Proces testiranja programske opreme (Vir: Solina, 1997)
Testiranje integracije
Integracija poteka postopoma. Integracijo testiramo po metodi črne skrinjice. Vsako
stopnjo integracije testiramo regresijsko.
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Integracijo lahko izvajamo po postopku “od zgoraj navzdol” ali “od spodaj navzgor”.
Izbira postopka je odvisna od kompleksnosti testiranja.
Integracijo “od zgoraj navzdol” pričnemo z glavno kontrolno enoto. Postopoma
dodajamo podrejene enote v širino in globino. V kolikor integriramo najprej v
globino, lahko prej sestavimo funkcijo sistema. Med procesom integracije
uporabljamo začasne podrejene navidezne enote. Uporabljamo štiri vrste
navideznih enot, ki se razlikujejo po kompleksnosti:
• enota pokaže vedno enako sporočilo,
• enota prikaže posredovano sporočilo,
• enota vrne vrednost iz tabele in
• enota glede na posredovani parameter poišče vrednost v tabeli in jo vrne
nadrejeni enoti.
Težave lahko nastopijo v primeru, ko je simuliranje nižje ležečih enot kompleksno.
Integracijo “od spodaj navzgor” pričnemo z združevanjem enot v skupine na nižjem
nivoju. Za testiranje skupin potrebujemo gonilnike, ki koordinirajo testiranje
skupin. Med integracijo postopoma odstranjujemo gonilnike in jih nadomeščamo s
pravimi enotami, skupine pa združujemo. Podobno kot pri navideznih enotah
uporabljamo pri gonilnikih štiri vrste gonilnikov, ki se razlikujejo po kompleksnosti.
Oba postopka integracije lahko kombiniramo v primeru, ko testiramo najprej
najbolj kritične enote ali v primeru, da na ta način zmanjšamo število potrebnih
navideznih enot.
Integriran sistem naj bi že deloval pravilno. Pred začetkom zaključne faze testiranja
sistem še validiramo (Solina, 1997).
Testiranje sistema
V zaključni fazi testiranja nameščeno programsko opremo testiramo v delovnem
okolju. Testiramo hitrost delovanja, zmožnost okrevanja ob izpadu, največjo
obremenitev, občutljivost, varnost sistema, ipd.. V primeru programske opreme,
namenjene široki uporabi, običajno α in β verzijo programske opreme testirajo tudi
zainteresirani posamezniki in skupine (Solina, 1997).
Kdaj končati s testiranjem?
Testiramo lahko v nedogled, toda še vedno ne bomo odkrili vseh programskih napak.
V določeni točki se moramo odločiti in testiranje ustaviti. Obseg testiranja običajno
določimo s kompromisom med stroški, časom in kvaliteto programske opreme. S
testiranjem končamo, ko nam zmanjka denarja, časa ali testnih primerov, ali ko
ocenimo, da nadaljevanje testiranja ne opravičuje več stroškov testiranja, ali pa
zanesljivost programske opreme ustreza zahtevam (Kuzem, 2011).
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6. PREDSTAVITEV PODJETJA
Podjetje CGS, računalniško podprto projektiranje, gis in ekologija, d.o.o. je bilo
ustanovljeno 9.5.1990. Leta 2003 so se dejavnosti podjetja prenesle na novo
ustanovljeno podjetje CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije,
d.o.o.. Skrajšano ime podjetja je CGS plus d.o.o.. Sedež podjetja je na Brnčičevi
ulici 13, 1231 Ljubljana-Črnuče. CGS plus d.o.o. je vodilni slovenski ponudnik rešitev
na področju računalniško podprtega načrtovanja za arhitekturo, gradbeništvo,
strojništvo in geodezijo. S celostno oblikovanim partnerskim pristopom pomagajo
podjetjem pri integraciji novih tehnologij, optimizaciji delovnih procesov in
izobraževanju kadrov. Skrbijo za: dobavo in brezhibno delovanje računalniške
opreme, velikoformatnih tiskalnikov HP, optičnih čitalnikov, rezalnikov, zlagalk,
potrošnega materiala, idr.. So specializirani pooblaščeni servis HP za tiskalnike
velikih formatov. Zastopajo številne svetovno znane ponudnike programske in
strojne opreme, kot so: Autodesk, Bricsys, hsbCAD, Act-3D, 3DA Systems, StudioARS,
DHI, Adobe, Microsoft, OTT Hydromer, Adcon Telemetry, Gill Instruments,
Hydrolab, Hach, HP, idr..
Lasten razvoj programske opreme je pomembna dejavnost podjetja. Na področju
razvoja programske opreme imajo več kot 25 let izkušenj. Doma in v tujini tržijo
lastne CGS plus specializirane programske rešitve in produkte za načrtovanje
arhitekturnih in infrastrukturnih objektov. Doma tržijo direktno. Partnerske mreže
niso razvijali zaradi specifičnosti in majhnosti domačega trga. Njihovi partnerji
ustvarijo večino prihodkov od prodaje programskih rešitev in produktov v tujini. Del
portfelja programskih rešitev in produktov tržijo globalno tudi s pomočjo spletnih
tehnologij. Spletna prodaja predstavlja velik potencial in konstantno pridobiva tržni
delež.
Dejavni so na področju okoljskih informacijskih tehnologij, kjer uspešno združujejo
interdisciplinarno znanje s področja informatike, strojništva, arhitekture,
gradbeništva ter naravoslovnih ved. Razvijajo inteligentne informacijske sisteme
za: zaščito in reševanje, hidrološko opozarjanje, dejavnosti v kmetijstvu,
gozdarstvu in turizmu, vzdrževanje prometne infrastrukture in urejanje prometa,
energetiko in telekomunikacije, idr.. Tržijo tudi okoljsko merilno opremo.
Registrirani so kot raziskovalna organizacija. Leta 2010 so na 5. Slovenskem forumu
inovacij prejeli prvo nagrado v kategoriji storitvenih inovacij za algoritem “Best
fit”. V letu 2012 je bilo podjetju CGS plus d.o.o. prvič podeljeno priznanje za
odlično poslovanje »Excellent SME Slovenia«. To je certifikat, ki ga Gospodarska
zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija
izdaja najboljšim slovenskim srednje velikim, malim in mikro podjetjem.

6.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA
Organizacija pomeni organizacijski sistem, oziroma podjetje kot obliko
organizacijskega sistema. V poslovnem svetu je organizacija izredno pomembna in
pomeni organiziran potek dela. Sestavljena je iz ljudi, funkcij in delovnih mest.
Podjetje moramo organizirati v vseh njegovih sestavinah tako, da so izidi poslovanja
optimalni. Oblikovanje in urejanje organizacije pomeni statični vidik organiziranja
virov organizacije, kot so, npr.: službe, oddelki, funkcije, idr.. Dinamični vidik
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delovanja podjetja predstavlja organiziranje procesov. Različni dejavniki, kot so,
npr.: velikost podjetja, strategija podjetja, dejavnosti, okolje, idr., vplivajo na
organizacijsko strukturo podjetja. Organizacijska struktura je načrt organizacije, ki
omogoča njeno upravljanje. Organizacijsko strukturo oblikujejo naloge, nosilci
nalog ter njihove medsebojne povezave (Bauer, Kralj, Mihelič, Škafar, Vorina, 2009)
Organizacijska struktura podjetja CGS plus d.o.o. je prikazana na sliki 10.

Organizacijska struktura
CGS plus d.o.o.
18.02.2016

UPRAVA

SKUPNE SLUŽBE
Finance
Podpora prodaji
Marketing
Izobraževanje
Tajništvo

Oddelek
ARHITEKTURA IN
VISOKA GRADNJA

Oddelek
OKOLJE

Oddelek
INFRASTRUKTURA

Oddelek
SISTEMSKA
PODPORA IN
STROJNA OPREMA

Razvoj
inteligentnih
informacijskih
sistemov

Razvoj
programske
opreme

Razvoj
programske
opreme

Servis

Tehnična podpora

Tehnična podpora

Tehnična podpora

Tehnična podpora
in izobraževanje

Prodaja
doma/tujina

Prodaja
doma/tujina

Prodaja doma

Prodaja doma

Prodaja tujina

Slika 10: Organizacijska struktura podjetja CGS plus d.o.o.
Organizacijska struktura podjetja CGS plus d.o.o. je divizijska. Divizijska
organizacijska struktura temelji na tem, da so posamezne funkcije na ravni
dejavnosti, oziroma tržne celote organizirane decentralizirano. Divizijska
organizacija je sestavljena iz avtonomnih enot, ki poslujejo vsaka zase samostojno
ali skoraj samostojno. V bistvu podjetje razdelimo na manjše število podjetij. Vsako
tako enoto imenujemo divizija. Odločanje je decentralizirano. Vodstvo podjetja
določa globalne cilje. Poslovne cilje in taktike divizij določajo vodje divizij skladno
z globalnimi cilji. Pomembnejše odločitve so sprejete na ravni divizije. Usklajevanje
dejavnosti posameznih divizij poteka na prvi ravni vodenja, na drugi ravni vodenja
pa usklajevanje poslovnih funkcij posameznih divizij. Znotraj posameznih divizij so
oblikovani profitni centri, ki morajo zagotavljati gospodarnost svojega poslovanja.
Divizijska organiziranost ne pomeni decentralizacije organiziranja vseh funkcij. Na
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skupni ravni organizirajo funkcije, ki so skupne vsem divizijam. Divizijska
organizacijska struktura omogoča hitro prilagajanje trgu in tesno povezanost s
strankami, kar je zagotovo njena prednost. Slabosti divizijske organizacijske
strukture sta lahko: težnje po osamosvojitvi posameznih divizij ter konkurenca med
divizijami. Konkurenco do neke mere sicer spodbujamo, saj je konkurenca gibalo
napredka (Bauer et al., 2009).
Organizacijsko strukturo podjetja CGS plus d.o.o. tvorijo štirje oddelki, ki delujejo
samostojno: Oddelek Okolje, Arhitektura in visoka gradnja, Infrastruktura ter
Sistemska podpora in strojna oprema. Skupne funkcije so organizirane v Skupnih
službah. Skupne službe zagotavljajo podporo oddelkom na področju financ, prodaje,
marketinga ter izobraževanja. V okviru skupnih služb je tudi tajništvo. Uprava
določa globalne cilje in strategije podjetja, ki jim oddelki sledijo. Glede na to, da
v podjetju združujejo znanja iz različnih področij, sodelujejo tudi na projektih, na
katerih oddelki samostojno ne bi mogli delovati. Na posameznih projektih se oddelki
povezujejo po potrebi. Prednost podjetja je interdisciplinarnost.
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7. ANALIZA STANJA
Analizirali smo del organizacijske strukture podjetja CGS plus d.o.o., vključene v
proces izdaje in testiranja verzije ali podverzije programskih rešitev in produktov,
zajetih v raziskavi.

7.1. ORGANIZACIJA RAZVOJNE EKIPE
Organigram razvojne ekipe, vključene v proces izdaje in testiranja verzij ali
podverzij programskih rešitev in produktov je prikazan na sliki 11.
Organigram
CGS plus d.o.o.,
Oddelek INFRASTRUKTURA,
Razvoj programske opreme in tehnična podpora
18.02.2016
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1
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1
Vodja projektov

1

2
Programer
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Slika 11: Organigram razvojne ekipe oddelka Infrastruktura
Ekipa razvoja programske opreme in tehnične podpore na oddelku Infrastruktura je
sestavljena iz zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Zunanji sodelavci omogočajo
fleksibilnost pri razporejanju virov. Tisti, ki opravljajo zahtevnejše naloge so vezani
na projekte in se jih redko menja, za manj zahtevne naloge pa so vključeni po
potrebi in običajno pripravljajo vsebine, kot npr.: izdelava in dopolnjevanje knjižnic
vozil, prometnih znakov, dopolnjevanje konfiguracijskih datotek posameznih
standardov, idr.. Fluktuacija kadra je pri teh nalogah večja. Običajno so to
študentje računalniške ali gradbene smeri. Zaradi specifike dela je potrebno kader
izšolati. V podjetju ugotavljajo, da je uporaba zunanjih sodelavcev dober način za
iskanje kvalitetnega kadra.
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Analizirali smo naloge posameznikov, ki sodelujejo v procesu izdaje in testiranja
verzije ali podverzije programskih rešitev in produktov.
Vodja razvoja je odgovoren za: razvoj programske opreme, vodenje tehnične
podpore, razvoj zagotavljanja kakovosti programske opreme, razporejanje
človeških virov, vodenje tehnične komunikacije s partnerji, vodenje razvoja in
izdaje novih verzij ali podverzij programskih rešitev in produktov, vodenje procesa
vzdrževanja programskih rešitev in produktov ter pripravo rednega mesečnega
arhiva izvorne kode, specifikacij, primerov, baz, idr.. V okviru vodenja razvoja
določenih programskih rešitev in produktov je zadolžen za: izvajanje zahtevnejših
predstavitev, izobraževanja uporabnikov in pomoč tehnični podpori pri reševanju
zahtevnejših primerov, pripravo in testiranje uporabniških vmesnikov, menujev in
orodnih trakov, vodenje priprave priročnikov in pripravo vsebin za marketinške
materiale, kot so, npr.: besedila, slike in video sekvence. V okviru vodenja različnih
razvojnih projektov je odgovoren za: pripravo specifikacij po zahtevah naročnika,
vrednotenje projektov, pripravo osnovnih razvojnih specifikacij, pripravo podrobnih
razvojnih specifikacij, testiranje razvitih programskih rešitev, izobraževanja
uporabnikov in vodenje vzdrževanja razvitih programskih rešitev. Piše članke za
strokovne konference in revije. Sodeluje pri kadrovanju.
Produktni vodja 1 je v okviru vodenja razvoja določenih programskih rešitev in
produktov zadolžen za: izvajanje zahtevnejših predstavitev, izobraževanja
uporabnikov, pomoč tehnični podpori pri reševanju zahtevnejših primerov, pripravo
in testiranje uporabniških vmesnikov, menujev in orodnih trakov, vodenje priprave
priročnikov, pripravo vsebin za marketinške materiale, kot so, npr.: besedila, slike
in video sekvence. Piše članke za strokovne konference in revije.
Vodja projektov 1 je v okviru vodenja različnih razvojnih projektov odgovoren za:
pripravo specifikacij po zahtevah naročnika, vrednotenje projektov, pripravo
osnovnih razvojnih specifikacij, pripravo podrobnih razvojnih specifikacij,
testiranje razvitih programskih rešitev, izobraževanja uporabnikov in vodenje
vzdrževanja razvitih programskih rešitev. Piše članke za strokovne konference in
revije.
Vodja projektov 2 je v okviru vodenja različnih razvojnih GIS projektov odgovoren
za: pripravo specifikacij po zahtevah naročnika, vrednotenje projektov, pripravo
osnovnih razvojnih specifikacij, pripravo podrobnih razvojnih specifikacij, pripravo
podatkovnih modelov v razvojnem in produkcijskem okolju, podajanje pripomb ter
predlogov izboljšav med izvedbo razvojnega projekta, testiranje posameznih
modulov programske rešitve z namenom verifikacije in validacije. V okviru
implementacije programskih rešitev je odgovoren za: pripravo testnega okolja ter
namestitev programske rešitve pri uporabniku, testiranje in zbiranje pripomb
uporabnikov, odpravljanju težav in dopolnjevanju programske rešitve v testnem
obdobju, izobraževanja uporabnikov, namestitev produkcijske različice programske
opreme in vodenje vzdrževanja razvitih programskih rešitev. Piše članke za
strokovne konference in revije.
Vodja programerjev je odgovoren za: pripravo specifikacij, razvoj določenih
sistemskih orodij, testiranje programske opreme in odpravljanje napak, izvedbo
priprave verzij ali podverzij programskih rešitev in produktov ter pripravo
namestitvenih datotek. V okviru vodenja razvoja določenih programskih rešitev in
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produktov je zadolžen za: izvajanje zahtevnejših predstavitev, izobraževanja
uporabnikov in pomoč tehnični podpori pri reševanju zahtevnejših primerov,
pripravo in testiranje uporabniških vmesnikov, menujev in orodnih trakov, pripravo
priročnikov, pripravo vsebin za marketinške materiale, kot so, npr.: besedila, slike
in video sekvence. V okviru vodenja različnih razvojnih projektov je odgovoren za:
pripravo specifikacij po zahtevah naročnika, vrednotenje projektov, pripravo
osnovnih razvojnih specifikacij, pripravo podrobnih razvojnih specifikacij,
testiranje razvitih programskih rešitev, vodenje vzdrževanja razvitih programskih
rešitev in izobraževanja uporabnikov. Sodeluje pri kadrovanju in tehnični
komunikaciji s partnerji. Vodi programerje in zunanje sodelavce. Piše članke za
strokovne konference in revije.
Programer 1 razvija: funkcije za delo z bazami SQL, funkcionalnosti v C/C++, C#,
uporabniške vmesnike, funkcije za interakcijo in načrtovanje v okolju CAD (ARX,
BRX), matematične funkcije za reševanje geometrijskih in drugih posebnih
problemov, kot so, npr.: izpeljava krivulj, enačb, algoritmov, modelov, postopkov
za izračun ter numeričnih metod iz fizikalnih in matematičnih zakonitosti za
konkreten problem. Razvite algoritme in metode implementira v C/C++. Vzdržuje
in dopolnjuje obstoječe funkcionalnosti ter odpravlja programske napake v C/C++,
C# in LISP-u. Med razvojem testira funkcije z namenom sprotne verifikacije.
Odpravlja programske napake, odkrite v procesu testiranja in naredi končne
izboljšave funkcij. Zadolžen je za: tehnično komunikacijo s partnerji in ključnimi
uporabniki, pomoč tehnični podpori pri iskanju hitrih rešitev, predstavitve na
strokovnih konferencah in predstavitve študentom na Fakulteti za računalništvo in
informatiko v Ljubljani. Piše članke za strokovne konference in revije.
Programer 2 razvija nove funkcije za interakcijo in načrtovanje v okolju CAD (ARX,
BRX). Dopolnjuje in vzdržuje obstoječe funkcionalnosti in uporabniške vmesnike v
C/C++, C#. Ob pripravi nove verzije ali podverzije skrbi za: odpiranje nove
programske veje v odprtokodnem sistemu za nadzor verzij programske kode Apache
Subversion, razvoj in konfiguracijo čarovnika za namestitev, konfiguriranje
virtualnega okolja ter nastavitev za prevajanje verzij ali podverzij in nadgradnjo
zaščite. Med razvojem testira funkcije z namenom sprotne verifikacije. Odpravlja
programske napake, odkrite v procesu testiranja in naredi končne izboljšave
funkcij. Tehnični podpori pomaga pri iskanju hitrih rešitev.
Programer 3 razvija nove funkcije za interakcijo in načrtovanje v okolju CAD (ARX,
BRX). Dopolnjuje in vzdržuje obstoječe funkcionalnosti in uporabniške vmesnike v
C/C++, C#. Ob pripravi nove verzije ali podverzije skrbi za konfiguracijo,
vzdrževanje ter odpravljanje napak v InstallShield-u. Med razvojem testira funkcije
z namenom sprotne verifikacije. Odpravlja programske napake, odkrite v procesu
testiranja in naredi končne izboljšave funkcij. Tehnični podpori pomaga pri iskanju
hitrih rešitev.
Tehnična podpora 1 zagotavlja tehnično podporo uporabnikom in partnerjem.
Pripravlja poročila o pomembnih tehničnih informacijah, pridobljenih od
uporabnikov in partnerjev ter jih posreduje vodji razvoja. Skrbi za testiranje napak,
ki so jih prijavili partnerji. Prijavljene in ponovljive napake objavi v MantisBT,
sistem za beleženje in upravljanje programskih napak. Pripravlja vsebine za bazo
znanja in marketinške materiale, kot so, npr.: besedila, slike in video sekvence za
določene programske rešitve in produkte. Zadolžena je za: izvajanje predstavitev
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določenih programskih rešitev in produktov, izobraževanja uporabnikov in urejanje
priročnikov.
Tehnična podora 2 (ZS) zagotavlja: administracijo sistema tehnične podpore v
Microsoft Dynamics CRM, klasifikacijo prijavljenih zahtevkov in razporejanje
prioritet reševanja zahtevkov tehnični podpori 1. Tehnični podpori 1 nudi pomoč
pri: reševanju določenih zahtevkov in pripravi poročil o pomembnih tehničnih
informacijah, pridobljenih od uporabnikov, pripravi vsebin za bazo znanja in
marketinške materiale, kot so, npr.: besedila, slike in video sekvence za določene
programske rešitve in produkte.
Programer 1 (ZS) razvija nove funkcije za interakcijo in načrtovanje v okolju CAD
(ARX, BRX). Dopolnjuje in vzdržuje obstoječe funkcionalnosti in uporabniške
vmesnike v C/C++, C#. Med razvojem testira funkcije z namenom sprotne
verifikacije. Odpravlja programske napake, odkrite v procesu testiranja in naredi
končne izboljšave funkcij.
Spletni programer 1 (ZS) razvija nove funkcionalnosti na projektih, kjer je
potreben razvoj spletnih aplikacij. Razvija spletne aplikacije za interno uporabo:
CGS Partner Portal, zaščito CGS programske opreme, spletno trgovino, spletni
modul za prenos CGS programskih rešitev in produktov, idr.. Programira v C#,
uporablja spletne tehnologije JavaScript, HTML, CSS, jQuery in dela s podatkovno
bazo SQL. Zadolžen je za: testiranje razvitih funkcionalnosti in aplikacij v testnem
okolju pred objavo v produkcijsko okolje, tehnično pomoč uporabnikom določenih
spletnih aplikacij, pripravo mesečnih varnostnih kopij spletnih baz in pomoč
tehnični podpori pri iskanju hitrih rešitev v primeru zahtevnejših situacij, povezanih
z zaščito.
Spletni programer 2 (ZS) razvija nove funkcionalnosti na projektih, kjer je
potreben razvoj spletnih aplikacij. Programira v C#, uporablja spletne tehnologije
JavaScript, HTML, CSS, jQuery in dela s podatkovno bazo SQL. Zadolžen je za
testiranje razvitih funkcionalnosti in aplikacij v testnem okolju pred objavo v
produkcijsko okolje in tehnično pomoč uporabnikom določenih spletnih aplikacij.
Oblikovalec 1 (ZS) oblikuje in riše ikone ter pogovorna okna za programske rešitve
in produkte.
Tester 1 (ZS) je zadolžen za: testiranje programskih rešitev in produktov po
navodilih vodje razvoja in vodje programerjev, objavo odkritih napak v MantisBT in
pripravo kratkih poročil o testiranju in odkritih napakah za vodjo programerjev.
Pomaga pri: pripravi priročnikov določenih programskih rešitev in produktov ter
izdelavi in dopolnjevanju knjižnic vozil in prometnih znakov.
Pripravljavci vsebin 1, 2, …, n (ZS) so zadolženi za izdelavo in dopolnjevanje
knjižnic vozil in prometnih znakov ter izdelavo in dopolnjevanje konfiguracijskih
datotek posameznih standardov.
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7.2. PROCES IZDAJE VERZIJE ALI PODVERZIJE PROGRAMSKIH REŠITEV
IN PRODUKTOV
Izdaja verzije ali podverzije programskih rešitev in produktov zahteva izvajanje
petih procesov v štirih zaporednih fazah. Procesi so prikazani na sliki 12.
Začetek izdaje verzije
ali podverzije

Faza 1

Programiranje
funkcij

Priprava orodnih
trakov, menujev in
funkcionalnosti

Faza 2

Prevajanje
programske kode

Faza 3

Priprava
namestitvenih
datotek

Faza 4

Avtorizacija verzije
ali podverzije

Konec izdaje verzije ali
podverzije

Slika 12: Proces izdaje verzije ali podverzije
V fazi 1 potekata procesa programiranja funkcij in priprave orodnih trakov, menujev
in funkcionalnosti vzporedno. V fazi 2 vsak delovni dan izvajajo proces prevajanja
programske kode. Fazo 3, proces priprave namestitvenih datotek, izvajajo izključno
po navodilu vodje razvoja. Pred objavo verzije ali podverzije programskih rešitev in
produktov zahtevajo avtorizacijo. Proces avtorizacije izvajajo v fazi 4. Z
avtorizacijo programskih rešitev in produktov je proces izdaje verzije ali podverzije
programskih rešitev in produktov končan.
Novo verzijo programskih rešitev in produktov izdajajo enkrat letno. Redni izidi
popravkov verzije so predvideni štirikrat letno. Podverzije izdajajo običajno
večkrat, saj v primeru ugotovljenih kritičnih napak ne morejo čakati do
predvidenega izida popravkov in čimprej pripravijo novo podverzijo.
Podrobnejša procesna shema izdaje verzije ali podverzije programskih rešitev in
produktov je prikazana na sliki 13.
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Začetek izdaje
verzije ali podverzije

Začetek priprave
namestitvenih
datotek
Razvoj in
konfiguriranje
čarovnika za
namestitev

Začetek priprave
orodnih trakov,
menujev in
funkcionalnosti

Začetek
programiranja
funkcij

Pisanje
programske
kode C/C++, C#
in LISP

Priprava
predloge CUI
datoteke

Testiranje
funkcij

Testiranje
predloge
CUI datoteke

NE

Testiranje
uspešno

NE

Testiranje
uspešno

Priprava
namestitvenih
datotek v
InstallShield-u

Priprava
uspešna

DA
Testiranje
namestitvenih
procedur

DA

DA

NE

Konfiguracija
Apache
Subversion in
odlaganje
programske
kode

Testiranje
uspešno

DA
Odlaganje
namestitvenih
datotek v CGS
Partner Portal

Priprava
jezikovnih
različic CUI
datotek

Konec
programiranja
funkcij

Konec priprave
namestitvenih
datotek

Testiranje
CUI datotek
Programiranje funkcij

Začetek prevajanja
programske kode

Priprava namestitvenih datotek

Testiranje
uspešno

NE

Začetek
avtorizacije verzije
ali podverzije

DA
Konec priprave
orodnih trakov,
menujev in
funkcionalnosti

Prevajanje v
binarno
izvršljivo kodo
ARX, BRX in dll

NE

NE

Testiranje
verzije ali
podverzije

Priprava orodnih trakov, menujev in
funkcionalnosti

NE

Prevajanje
uspešno

Testiranje
uspešno

DA

DA
Avtorizacija
verzije ali
podverzije

Testiranje
prevedenih
programskih
modulov brez
čarovnika za
namestitev

NE

Objava verzije
ali podverzije

Testiranje
uspešno

Konec avtorizacije
verzije ali
podverzije

DA
Konec prevajanja
programske kode

Avtorizacija verzije ali podverzije

Prevajanje programske kode

Konec izdaje
verzije ali podverzije

Proces izdaje verzije ali podverzije programskih rešitev in produktov

Slika 13: Procesna shema izdaje verzije ali podverzije
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7.2.1. PROGRAMIRANJE FUNKCIJ
Proces Programiranje funkcij vsebuje podprocese: Pisanje programske kode C/C++,
C# in LISP, Testiranje funkcij ter Konfiguracija Apache Subversion in odlaganje
programske kode.
Pisanje programske kode C/C++, C# in LISP
Na osnovi specifikacij programerji pišejo programsko kodo funkcij za interakcijo in
načrtovanje v CAD okolju (ARX, BRX) in pripravljajo uporabniške vmesnike. Pisanje
programske kode je potrebno tudi za vzdrževanje in dopolnjevanje obstoječih
funkcionalnosti ter odpravljanje programskih napak. Programirajo v programskih
jezikih C/C++, C# in LISP.
Testiranje funkcij
Funkcije testirajo med razvojem z namenom sprotne verifikacije. Testirajo tudi
popravke programskih napak. Napake odpravljajo, dokler jih s testiranjem ne
odkrijejo več. Takrat menijo, da funkcija deluje pravilno in nadaljujejo s
podprocesom Konfiguracije Apache Subversion in odlaganjem programske kode.
Konfiguracija Apache Subversion in odlaganje programske kode
Programsko kodo pravilno delujoče funkcije odložijo v Apache Subversion. Za
učinkovit nadzor in upravljanje različic programske kode mora biti Apache
Subversion ustrezno konfiguriran.
7.2.2. PRIPRAVA ORODNIH TRAKOV, MENUJEV IN FUNKCIONALNOSTI
Proces Priprava orodnih trakov, menujev in funkcionalnosti vsebuje podprocese:
Priprava predloge CUI datoteke, Testiranje predloge CUI datoteke, Priprava
jezikovnih različic CUI datotek in testiranje CUI datotek.
Priprava orodnih trakov, menujev in funkcionalnosti
Vodja razvoja, produktni vodja 1 in vodja programerjev pripravljajo orodne trakove,
menuje ter funkcionalnosti programskih rešitev in produktov.
Priprava predloge CUI datoteke
Za pripravo orodnih trakov, menujev in funkcionalnosti uporabljajo CUI urejevalnik.
V CUI urejevalniku konfigurirajo šifro ukaza, ime ukaza, ikono, pozicijo ikone, idr..
Ukaz je lahko določena funkcija ali funkcionalnost, sestavljena iz več funkcij. V CUI
urejevalniku poleg konfiguracije vedno dodajo tudi ukaz, ki omogoča avtomatsko
generiranje jezikovnih različic CUI datotek. Rezultat je predloga CUI datoteke.
Testiranje predloge CUI datoteke
Predlogo CUI datoteke testirajo z namenom verifikacije. Dokler med testiranjem
odkrivajo napake, jih odpravljajo. Ko napak v predlogi CUI datoteke ne odkrijejo
več, menijo, da predloga CUI deluje pravilno in jo odložijo v Apache Subversion.
Priprava jezikovnih različic CUI datotek
V primeru uspešnega prevoda predloge CUI v binarno izvršljivo kodo pripravijo vse
jezikovne različice CUI datotek.
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Testiranje CUI datotek
Jezikovne različice CUI datotek testirajo z namenom verifikacije. Odkrite napake
odpravljajo v podprocesu Priprava predloge CUI datoteke. Ko s testiranjem ne
odkrijejo več napak, menijo, da CUI datoteke delujejo pravilno in proces Priprava
orodnih trakov, menujev in funkcionalnosti se konča.
7.2.3. PREVAJANJE PROGRAMSKE KODE
Proces Prevajanja programske kode vsebuje podprocesa: Prevajanje v binarno
izvršljivo kodo ARX, BRX in dll ter Testiranje prevedenih programskih modulov brez
čarovnika za namestitev.
Prevajanje v binarno izvršljivo kodo ARX, BRX in dll
Prevajanje v binarno izvršljivo kodo izvajajo v Visual Studiu vsak delovni dan ponoči.
V primeru, da se prevajanje ne izvede uspešno, se vrnejo v podproces Konfiguracija
Apache Subversion in odlaganje programske kode, kjer odpravljajo napake s
popravki konfiguracije.
Testiranje prevedenih programskih modulov brez čarovnika za namestitev
Uspešno prevedene programske module testirajo. Odkrite napake odpravljajo v
podprocesu Pisanje programske kode C/C++, C# in LISP. V kolikor s testiranjem ne
odkrijejo več napak, menijo, da programski moduli delujejo pravilno.
7.2.4. PRIPRAVA NAMESTITVENIH DATOTEK
Proces Priprava namestitvenih datotek vsebuje podprocese: Razvoj in konfiguriranje
čarovnika za namestitev, Priprava namestitvenih datotek v InstallShield-u,
Testiranje namestitvenih procedur in Odlaganje namestitvenih datotek v CGS
Partner Portal. Vodja razvoja odloča, kdaj izvajajo proces Priprava namestitvenih
datotek.
Razvoj in konfiguriranje čarovnika za namestitev
Programer 2 skrbi za razvoj in konfiguracijo čarovnika za namestitev, ki s pomočjo
skript omogoča avtomatsko pripravo namestitvenih datotek v InstallShield-u.
Priprava namestitvenih datotek v InstallShield-u
Programer 3 skrbi za konfiguracijo, vzdrževanje ter odpravljanje napak v
InstallShield-u. InstallShield uporabljajo za pripravo namestitvenih datotek in
namestitvenih procedur. V primeru, da namestitvene datoteke niso uspešno
pripravljene, se vrnejo v podproces Razvoj in konfiguriranje čarovnika za
namestitev, kjer s popravki konfiguracije odpravijo napake.
Testiranje namestitvenih procedur
Po uspešni pripravi namestitvenih datotek nadaljujejo s podprocesom Testiranje
namestitvenih procedur. V primeru, da testiranje namestitvenih procedur odkrije
napake, se vrnejo v podproces Razvoj in konfiguriranje čarovnika za namestitev,
kjer napake odpravijo. V kolikor s testiranjem namestitvenih procedur ne odkrijejo
več napak, menijo, da namestitvene procedure delujejo pravilno in nadaljujejo s
podprocesom Odlaganje namestitvenih datotek v CGS Partner Portal.
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Odlaganje namestitvenih datotek v CGS Partner Portal
Namestitvene datoteke kopirajo v CGS Partner Portal.
7.2.5. AVTORIZACIJA VERZIJE ALI PODVERZIJE
Proces Avtorizacija verzije ali podverzije vsebuje podprocese: Testiranje verzije ali
podverzije, Avtorizacija verzije ali podverzije in Objava verzije ali podverzije. Pred
objavo nove verzije ali podverzije programskih rešitev in produktov je potrebna še
avtorizacija verzije ali podverzije. Določene verzije ali podverzije avtorizirajo
partnerji, ostale verzije ali podverzije avtorizirata vodja razvoja ali vodja
programerjev. Vodja razvoja ali vodja programerjev obvesti partnerje, da so
pripravljene nove verzije ali podverzije namestitvenih datotek za avtorizacijo.
Testiranje verzije ali podverzije
Določene verzije ali podverzije programskih rešitev in produktov testirajo partnerji,
ostale verzije ali podverzije običajno testira tester 1. V kolikor med testiranjem
odkrijejo napake, se vrnejo v podproces Pisanje programske kode C/C++, C# in LISP,
kjer napake odpravijo. Ko s testiranjem napak več ne odkrijejo, je delovanje verzije
ali podverzije programske rešitve ali produkta pravilno in nadaljujejo s
podprocesom Avtorizacije verzije ali podverzije.
Avtorizacija verzije ali podverzije
Partner, vodja razvoja ali vodja programerjev novo verzijo ali podverzijo
programske rešitve ali produkta po opravljenem testiranju avtorizira v CGS Partner
Portalu.
Objava verzije ali podverzije
Po opravljeni avtorizaciji je verzija ali podverzija programske rešitve ali produkta
na voljo partnerjem in uporabnikom za namestitev. Z objavo je proces Izdaje verzije
ali podverzije programske rešitve ali produkta končan.

7.3. TESTIRANJE V PROCESU IZDAJE VERZIJE ALI PODVERZIJE
V procesu izdaje verzije ali podverzije programskih rešitev in produktov testirajo:
funkcije, predloge CUI datotek, CUI datoteke, prevedene programske module brez
čarovnika za namestitev, namestitvene procedure in verzije ali podverzije
programskih rešitev in produktov.
Na sliki 14 so prikazani podprocesi testiranja. Analizirali smo podprocese testiranja.
Testiranje funkcij
Najmanjši možni element, ki ga lahko testirajo, v raziskavi imenujemo funkcija.
Programerji testirajo lastno programsko kodo med programiranjem funkcije z
namenom verifikacije v sklopu procesa Programiranja funkcij. Testirajo tudi
popravke, kasneje v funkcijah odkritih programskih napak. Včasih funkcijo tudi
validirajo. Testirajo po metodi bele skrinjice. Za testiranje nimajo pripravljenih
načrtov testiranja, testov ne dokumentirajo in testnih primerov ne shranjujejo,
testirajo Ad hoc.
Tehnično pravilnost delovanja funkcije testirajo tako, da po smiselnem zaključku
določene faze razvoja funkcije pripravijo testno okolje. Narišejo, npr.: preprosto
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risbo v AutoCAD-u, eno ali dve osi in projekcijo na teren. Običajno je teren samo
en trikotnik v ravnini z=0. Narišejo še, npr.: vzdolžni profil in ostale elemente, ki
jih potrebujejo, da lahko funkcijo zaženejo. Testirajo zagon funkcije in vizualno
pregledajo pogovorno okno. Pri testiranju funkcije ne uporabljajo realnih primerov.
Lažje namreč programirajo in testirajo na manjši količini enostavnih podatkov,
funkcija deluje hitreje, napake so bolj očitne in jih lažje odkrijejo. Lažje tudi
izračunajo pravilen rezultat takrat, ko morajo funkcijo validirati.
V primeru, da odkrijejo programsko napako, jo odpravijo. To ponavljajo toliko časa,
dokler ne odkrijejo nobene programske napake več. Takrat menijo, da funkcija
deluje pravilno. Pravilno delujočo funkcijo odložijo v Apache Subversion.

Testiranje predloge
CUI datoteke

Testiranje funkcij

Programiranje funkcij
Testiranje
CUI datotek
Priprava orodnih trakov,
menujev in funkcionalnosti

Testiranje
prevedenih
programskih
modulov brez
čarovnika za
namestitev
Prevajanje programske
kode

Testiranje
namestitvenih
procedur
Priprava namestitvenih
datotek

Testiranje verzije ali
podverzije
Avtorizacija verzije ali
podverzije

Testiranje v procesu izdaje verzije programskih rešitev in
produktov

Slika 14: Testiranje v procesu izdaje verzije ali podverzije
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Testiranje predloge CUI datoteke
Vodja razvoja, vodja programerjev in produktni vodja 1 pripravljajo in testirajo
predloge CUI datotek, vsak za programsko rešitev in produkt, za katerega je
zadolžen. Predloge CUI datotek testirajo v sklopu procesa Priprave orodnih trakov,
menujev in funkcionalnosti. Testirajo Ad hoc. Tehnično pravilnost delovanja
predloge CUI datoteke testirajo tako, da v Autodesk ali Bricsys CAD platformi ročno
naložijo predlogo CUI datoteke v programsko rešitev ali produkt. Menuji in orodni
trakovi se naložijo v CAD program. Preverijo, ali se ob zagonu ukaza odpre pravo
pogovorno okno ter opravijo vizualni pregled orodnih trakov in menujev. Pravilno
delujočo predlogo CUI datoteke odložijo v Apache Subversion.
Testiranje CUI datotek
Po uspešnem prevodu predloge CUI datoteke se generirajo vse jezikovne različice
CUI datotek. Vodja razvoja, vodja programerjev in produktni vodja 1 testirajo CUI
datoteke, vsak za programsko rešitev in produkt, za katerega je zadolžen. CUI
datoteke testirajo Ad hoc. V tej fazi običajno ne testirajo vseh jezikovnih različic.
Tehnično pravilnost delovanja CUI datoteke testirajo tako, da v Autodesk ali Bricsys
CAD platformi ročno naložijo CUI datoteko. Menuji in orodni trakovi se naložijo v
CAD program. Preverijo, ali se ob zagonu ukaza odpre pravo pogovorno okno ter
opravijo vizualni pregled orodnih trakov in menujev. Preverijo pravilnost jezikovne
različice, razmak med besedami, velike/male črke, usklajenost imen med ukazi v
menuju in ukazi na orodnih trakovih ter preverijo, ali so ukazom pripete pravilne
ikone. Proces Priprave orodnih trakov, menujev in funkcionalnosti se konča, ko v
CUI datotekah ne odkrijejo več napak. CUI datoteke sistematično testira še tester
1 kasneje v fazi testiranja namestitvenih procedur.
Testiranje prevedenih programskih modulov brez čarovnika za namestitev
Prevedeno ARX, BRX in dll binarno izvršljivo kodo v okviru procesa Prevajanja
programske kode testira po navodilih vodje razvoja ali vodje programerjev tester 1.
Kljub temu, da se programska koda prevaja vsak dan ponoči, ne testira vsak dan.
Izbrano kodo testira ročno.
Testira po metodi črne skrinjice z namenom verifikacije. Načrt testiranja, ki bi bil
dokumentiran in definiran v formalni obliki, ni pripravljen. Testerju 1 ustno ali po
e-pošti posredujemo kratka navodila, kaj naj testira. Rezultate testiranja tester 1
vpisuje v xls dokument. Struktura dokumenta ni določena.
Odkrite programske napake prijavlja v MantisBT. Na sliki 15 je prikazano dialogno
okno za prijavo programske napake v MantisBT. Pri prijavi označi možen način
ponovitve napake in določi stopnjo resnosti napake. Pri opisu napake vnese podatke
o CAD platformi, operacijskem sistemu, verzijo ali podverzijo programske rešitve
ali produkta, kratek povzetek in podrobnejši opis napake ter priloži datoteke, na
katerih je testiral in odkril napako. Na koncu objavi programsko napako v MantisBT,
kjer programska napaka dobi svojo identifikacijsko številko in status »new«. V tem
trenutku menijo, da je tester 1 končal s testiranjem, dokler se napaka ne odpravi.
Določanje prioritet in razporejanje odpravljanja objavljenih programskih napak sta
nalogi vodje razvoja in vodje programerjev.
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Slika 15: Dialogno okno za prijavo programske napake v MantisBT
Slika 16 prikazuje primer vpisane programske napake v MantisBT.
Ko dodelijo prijavljeno napako v reševanje določeni osebi, spremenijo status
objavljeni programski napaki v »assigned«. Ko programsko napako odpravijo,
spremenijo status objavljeni programski napaki v »resolved«. Programske napake s
statusom »resolved« tester 1 ponovno testira. V kolikor tester 1 ponovi programsko
napako, vrne status reševanja programske napake v »assigned«. V primeru, da tester
1 programske napake ne uspe ponoviti, meni, da je odpravljena in spremeni status
objavljene programske napake v »closed«.
Manj pomembnim programskim napakam lahko vodja razvoja ali vodja programerjev
dodelita status »acknowledged«. To pomeni, da se napake zavedajo, a jo ne bodo
še odpravljali.
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Slika 16: Primer vpisane programske napake v MantisBT
Na sliki 17 so prikazane podrobnosti v MantisBT vpisane programske napake s
statusom in zgodovino reševanja.
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Slika 17: Pregled reševanja programske napake v MantisBT
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MantisBT omogoča pregledovanje objavljenih programskih napak na različne načine,
dva primera sta prikazana na sliki 18 in 19.

Slika 18: Osnovni pogled objavljenih programskih napak v MantisBT
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Slika 19: Filtriran pogled objavljenih programskih napak v MantisBT
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Po končanem testiranju tester 1 po elektronski pošti pošlje vodji razvoja poročilo o
testiranju. Poročilo vsebuje seznam in kratek opis odkritih in odpravljenih
programskih napak in povezave do MantisBT. Primer poročila je prikazan na sliki 20.

Slika 20: Primer poslanega poročila po zaključenem testiranju
Testiranje prevedenih programskih modulov brez čarovnika za namestitev je
končano.
Testiranje namestitvenih procedur
Namestitvene procedure testirajo v okviru procesa Priprave namestitvenih datotek.
Tester 1 testira namestitvene procedure ročno po navodilih vodje razvoja. Testira
po metodi črne skrinjice z namenom verifikacije.
Načrt testiranja, ki bi bil dokumentiran in definiran v formalni obliki, ni pripravljen.
Vodja razvoja posreduje testerju 1 kratka navodila po elektronski pošti. Navodila
vsebujejo podatke o verziji programske rešitve ali produkta, jezikovni različici, CAD
platformi, operacijskem sistemu in informacijo o tem, kako podrobno naj testira
namestitvene procedure. Seznam ukazov za testiranje običajno ni pripravljen.
Namestitev programske rešitve ali produkta in zagon osnovnih ukazov testira v
virtualnem okolju. Opravi tudi vizualni pregled uporabniškega vmesnika in
pogovornih oken.
Nemogoče je testirati vse možne kombinacije namestitvenih procedur glede na to,
da zagotavljajo delovanje programskih rešitev in produktov na različnih CAD
platformah, operacijskih sistemih, jezikovnih različicah in podpirajo več
standardov. Testirajo samo izbrane verzije programskih rešitev in produktov v
izbranih virtualnih okoljih. Rezultate testiranja beležijo v Excel dokumentu.
Struktura dokumenta ni določena. Odkrite programske napake prijavljajo v
MantisBT. Po končanem testiranju tester 1 po elektronski pošti pošlje vodji razvoja
poročilo s seznamom in kratkim opisom odkritih in odpravljenih programskih napak
ter povezave do MantisBT.
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Slika 21 prikazuje število možnih kombinacij in potreben čas testiranja
namestitvenih procedur. V izračunu smo poenostavili nekatere vhodne podatke, in
sicer upoštevali smo:
• samo en operacijski sistem, 32 in 64 bitni, ene jezikovne različice,
• osnovni CAD platformi, eno Autodesk in eno BricsCAD platformo, različnih
verzij, ene jezikovne različice,
• povprečni čas testiranja namestitvene procedure, ki je izračunan empirično
na osnovi izkušenj in zapiskov testerja 1 iz predhodnih testiranj.
Povprečni čas testiranja namestitvene procedure nivoja 1 je vsota časov:
• priprave testnih primerov,
• namestitve programske opreme ali produkta v že pripravljeno virtualno
okolje,
• izvedbe testa namestitvene procedure,
• prijave odkritih programskih napak v MantisBT,
• dokumentiranja.
V raziskavi obravnavane programske rešitve in produkte lahko namestijo v 7.002
različnih virtualnih okoljih, za testiranje pa bi potrebovali 14.333 ur.

Slika 21: Možne kombinacije namestitev in čas testiranja verzije
Za pripravo ene konfiguracije virtualnega okolja z nameščenim operacijskim
sistemom in CAD platformo potrebujejo dodatno 1,75 ure in 60 GB razpoložljivega
prostora na disku.
Testiranje verzije ali podverzije
Verzijo ali podverzijo programske rešitve ali produkta testirajo ročno v okviru
procesa Avtorizacije verzije ali podverzije. Testirajo po metodi črne skrinjice z
namenom verifikacije. Testira tester 1 in izbrani partnerji. Tester 1 testira po
navodilih vodje razvoja. Testira podobno kot testira namestitvene procedure,
vendar običajno bolj podrobno. Nekaj časa nameni tudi Ad hoc testiranju. Izbrani
partnerji testirajo verjetno Ad hoc, saj za njih nimajo pripravljenih načrtov
testiranja. Partnerji testirajo po lastni presoji, odkrite programske napake
posredujejo tehnični podpori 1. Testiranje verzije ali podverzije končajo, ko s
testiranjem ne odkrijejo več napak. Izbrani partner ali vodja razvoja v tej fazi
avtorizira verzijo ali podverzijo programske rešitve ali produkta, ki je tako
pripravljena za namestitev pri uporabnikih.
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8. PREDLOGI IZBOLJŠAV PROCESA TESTIRANJA
Na osnovi študija literature in analize testiranja v življenjskem ciklu programske
opreme predlagamo izboljšave pri testiranju:
• funkcij v procesu Programiranja funkcij,
• prevedenih programskih modulov brez čarovnika za namestitev v procesu
Prevajanja programske kode,
• namestitvenih procedur v procesu Priprave namestitvenih datotek,
• verzije ali podverzije programske rešitve ali produkta v procesu Avtorizacije
verzije ali podverzije.
Analizirali smo testiranja v procesu Priprave orodnih trakov, menujev in
funkcionalnosti ter ugotavljamo, da spremembe obstoječega procesa testiranja niso
smiselne, saj testirajo CUI datoteke še enkrat kasneje v procesu Priprave
namestitvenih datotek.

8.1. TESTIRANJE FUNKCIJ V PROCESU PROGRAMIRANJA FUNKCIJ
Za izboljšanje procesa testiranja predlagamo vpeljavo strokovnega pregleda
programske kode (Peer Review). Težav pri implementaciji ne pričakujemo, čeprav
se lahko pojavijo (Wiegers, 2002). Pregled programske kode drugega programerja
običajno odkrije programske napake, ki jih programer v lastni kodi ne vidi, poleg
tega se s kodo funkcije podrobneje seznanita dva programerja, kar bi bilo na osnovi
dosedanjih izkušenj v podjetju zagotovo koristno. Čas testiranja in s tem povezani
stroški se sicer na ta način povišajo, a kljub temu menimo, da bodo učinki
implementacije strokovnega pregleda programske kode koristni. Dogovorili smo se
za izvedbo pilotnega projekta implementacije strokovnega pregleda programske
kode. Pilotni projekt bodo izvedli za izbrano programsko rešitev predvidoma v
oktobru 2016, ko pričnejo z razvojem funkcionalnosti za novo verzijo programskih
rešitev in produktov, 2017. Pilotni projekt bo končan predvidoma v maju 2017, ko
bo končan razvoj novih funkcionalnosti. Pozitivnih učinkov trenutno še ne moremo
izračunati, ampak bomo izvedli podrobnejšo analizo pilotnega projekta po končanju
razvoja funkcionalnosti verzije 2017.
Analizirali smo možnost avtomatizacije testiranja funkcij. Glede na trenutni način
programiranja so v podjetju sprejeli odločitev, da implementacija avtomatskega
testiranja funkcij ni smiselna.

8.2. TESTIRANJE PREVEDENIH PROGRAMSKIH MODULOV
Izvedbo izboljšanja procesa testiranja predlagamo v treh fazah:
• faza 1, standardizacija postopkov in dokumentiranje,
• faza 2, priprava načrtov testiranja skladno s standardom ISO/IEC/IEEE
29119-3,
• faza 3, avtomatski regresijski testi.
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8.2.1. STANDARDIZACIJA POSTOPKOV IN DOKUMENTIRANJE
Za standardizacijo postopkov in dokumentiranja testiranja predlagamo pripravo
petih dokumentov:
• protokol shranjevanja in poimenovanja datotek,
• protokol testiranja funkcionalnosti,
• protokol testiranja namestitvenih procedur,
• predloga dokumenta – dnevnik testiranja,
• predloga dokumenta – poročilo testiranja.
Protokol shranjevanja in poimenovanja datotek
Slika 22 prikazuje del dokumenta protokola shranjevanja in poimenovanja datotek.

Slika 22: Protokol shranjevanja in poimenovanja datotek - primer
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Protokol shranjevanja in poimenovanja datotek je dokument v Word obliki, ki
predpisuje mesta shranjevanja in poimenovanja dokumentov, datotek, testnih
primerov ter map, ki nastajajo med testiranjem.
Protokol shranjevanja in poimenovanja datotek je bil sprejet in ga že uporabljajo.
Protokol testiranja funkcionalnosti
Protokol testiranja funkcionalnosti je dokument v Word obliki, ki predpisuje potek
izvajanja testa določene funkcionalnosti. Ime dokumenta in mesto shranjevanja je
določeno v protokolu shranjevanja in poimenovanja datotek. Primer dokumenta
prikazuje slika 23.

Slika 23: Protokol testiranja funkcionalnosti - primer
V dokumentu beležijo podatke o imenu funkcije, programski rešitvi ali produktu,
jezikovni različici, verziji, »buildu« (v kolikor imajo podatek), operacijskem
sistemu, bitni različici operaciskega sistema 32/64, CAD platformi in navodilih o
izvajanju testa.
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Protokol testiranja funkcionalnosti je bil sprejet in ga že uporabljajo.
Protokol testiranja namestitvenih procedur
Protokol testiranja namestitvenih procedur je dokument v Word obliki, ki predpisuje
potek izvajanja testa določene verzije programske rešitve ali produkta na
določenem operacijskem sistemu in CAD platformi. Ime dokumenta in mesto
shranjevanja je določeno v protokolu shranjevanja in poimenovanja datotek. Primer
dokumenta prikazuje slika 24.

Slika 24: Protokol testiranja namestitvenih procedur – primer
Protokol testiranja namestitvenih procedur je bil sprejet in se že uporablja.
Predloga dokumenta – dnevnik testiranja
Dnevnik testiranja je strukturiran Excel dokument. Ime dokumenta in mesto
shranjevanja je določeno v protokolu shranjevanja in poimenovanja datotek. Primer
dokumenta prikazuje slika 25.
dnevnik_testiranja_2016_tester 1

Datum:

10. november 2015

Prog.
Povezava do
Začetek
Konec
rešitev/
CAD
32/64
poročila o
testiranja testiranja produkt Verzija Jezik Build platforma
OS
bit OS Status
testiranju
Opombe
C3D 2016,
Win 7,
CGSplus%2020 test popravljenih
10.11.2015 11.11.2015 Ferrovia
2016 HUN 495
ENG
ENG
64
OK 16\01%20Test ukazov
BCAD Pro Win 8.1,
CGSplus%2020
10.11.2015 12.11.2015 Plateia
2016 DEU 501 V15, DEU
ENG
64
OK 16\CGSplus%2 testiranje - nivo 1
C3D 2016,
Win 7,
10.11.2015
Autosign
2016
US 514
ENG
ENG
64
NOK

Slika 25: Dnevnik testiranja – primer
V dnevniku testiranja beležijo podatke o datumu začetka testiranja, datumu
končanja testiranja, programski rešitvi ali produktu, ki je predmet testiranja,
verziji, jezikovni različici, številki »builda«, CAD platformi, operacijskem sistemu,
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bitni različici operacijskega sistema 32/64, statusu testiranja, povezavi do poročila
o testiranju in opombah.
Struktura predloge dokumenta dnevnika testiranja je bila sprejeta in jo že
uporabljajo.
Predloga dokumenta – poročilo testiranja
Poročilo testiranja je strukturiran Excel dokument. Ime dokumenta in mesto
shranjevanja je določeno v protokolu shranjevanja in poimenovanja datotek.
Poročilo testiranja pripravlja tester za testiranje določene programske rešitve ali
produkta za določen nivo testiranja. Primer zavihka kazala v dokumentu prikazuje
slika 26.

Slika 26: Osnovni zavihek poročila testiranja – primer
V zavihku kazalo poročila testiranja beležijo podatke o nivoju testiranja, verziji,
jezikovni različici, CAD platformi, številki »builda«, operacijskem sistemu, bitni
različici operacijskega sistema 32/64, datumu začetka testiranja in datumu
končanja testiranja določene programske rešitve ali produkta, ki je predmet
testiranja.
V zavihku 1 beležijo podrobnejše podatke o testu določene konfiguracije
programske rešitve ali produkta, kot so, npr.: nivo testiranja, verzija, jezikovna
različica, CAD platforma, številka »builda«, operacijski sistem, bitna različica
operacijskega sistema 32/64, datum začetka in končanja testiranja, številka testa
(Test id), ukaz, ki je predmet testiranja, vhodni podatki, status testa, opombe in v
primeru odkrite programske napake še povezava do MantisBT. Primer zavihka
poročila o testiranju Autosign 2016/DEU prikazuje slika 27.
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Slika 27: Zavihek 1 poročila testiranja – primer
Struktura predloge poročila testiranja je bila sprejeta in jo že uporabljajo.
8.2.2. PRIPRAVA NAČRTOV TESTIRANJA SKLADNO Z ISO/IEC/IEEE 29119-3
Za standardizacijo postopkov in dokumentiranja predlagamo pripravo projektne
naloge Priprava načrtov testiranja skladno s standardom ISO/IEC/IEEE 29119-3 kot
nadgradnjo izvedene standardizacije postopkov in dokumentiranja.
Začetek priprave projektne naloge je predviden v juniju 2016. Projektna naloga
mora biti končana pred pričetkom razvoja novih funkcionalnosti za novo verzijo v
oktobru 2016. Na osnovi projektne naloge se bodo v podjetju odločili o obsegu in
izvedbi pilotnega projekta v razvojnem ciklu naslednje verzije programske opreme
in produktov.
8.2.3. AVTOMATSKI REGRESIJSKI TESTI
Ugotavljamo, da bi uporaba in avtomatizacija regresijskih testov pripomogla k
izboljšanju kvalitete testiranja. Predlagamo pripravo projektne naloge za pripravo
regresijskih testov in avtomatizacijo ter izvedbo pilotnega projekta v naslednjem
razvojnem ciklu programskih rešitev in produktov. Začetek priprave projektne
naloge je predviden v maju 2016. Projektna naloga mora biti končana pred
pričetkom razvoja novih funkcionalnosti za novo verzijo v oktobru 2016. Na osnovi
projektne naloge se bodo v podjetju odločili o obsegu in izvedbi pilotnega projekta.

8.3. TESTIRANJE NAMESTITVENIH PROCEDUR
Predlagamo izvedbo izboljšanja procesa testiranja v treh fazah:
• faza 1, standardizacija postopkov in dokumentiranje,
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faza 2, priprava načrtov testiranja skladno s standardom ISO/IEC/IEEE
29119-3,
faza 3, avtomatizacija testiranja namestitvenih procedur.

8.3.1. STANDARDIZACIJA POSTOPKOV IN DOKUMENTIRANJE
Za standardizacijo postopkov in dokumentiranja testiranja namestitvenih procedur
dopolnjujemo predlog, podan v poglavju 8.2.1. s pripravo:
• predloge dokumenta – seznam ukazov testiranja,
• definiranja testiranja namestitvenih procedur v treh nivojih.
Predloga dokumenta – seznam ukazov testiranja
Seznam ukazov testiranja je strukturiran Excel dokument, v katerem so določeni
ukazi, ki jih morajo testirati glede na nivo testiranja namestitvene procedure
programske rešitve ali produkta, ki jo izvajajo. Ime dokumenta in mesto
shranjevanja je določeno v protokolu shranjevanja in poimenovanja datotek. Vodja
razvoja pripravi seznam ukazov za testiranje. Primer seznama ukazov testiranja
prikazuje slika 28.

Slika 28: Seznam ukazov testiranja – primer
V seznamu ukazov testiranja beležijo podatke o programski rešitvi ali produktu, ki
jo bodo testirali, nivoju testiranja, številki »builda«, namestitveni datoteki,
operacijskem sistemu, bitni različici operacijskega sistema 32/64, CAD platformi,
datumu priprave specifikacije in seznamu ukazov za določen nivo testiranja z
opisom in številko ukaza.
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Predloga seznama ukazov testiranja za nivo 1, 2 in 3 je bila sprejeta in jo že
uporabljajo.
Definiranje testiranja namestitvenih procedur v treh nivojih
Nivo 1
V nivoju 1 predpisujemo testiranje namestitve programske rešitve ali produkta v
določenem virtualnem okolju in nabor osnovnih ukazov za testiranje.
Nivo 2
V nivoju 2 predpisujemo testiranje namestitve programske rešitve ali produkta v
določenem virtualnem okolju in razširjen nabor ukazov za testiranje glede na nivo
1. Dodatno testirajo tudi namestitev posodobitev programske rešitve ali produkta
in licenciranje.
Nivo 3
V nivoju 3 predpisujemo testiranje na enak način kot v nivoju 2, razen da v nivoju
3 testirajo vse ukaze programske rešitve ali produkta.
Nivoji testiranja so bili sprejeti in jih že uporabljajo.
8.3.2. PRIPRAVA NAČRTOV TESTIRANJA SKLADNO Z ISO/IEC/IEEE 29119-3
Za standardizacijo postopkov in dokumentiranja predlagamo pripravo projektne
naloge Priprava načrtov testiranja skladno s standardom ISO/IEC/IEEE 29119-3,
enako kot v predlogu v poglavju 8.2.2..
Začetek priprave projektne naloge je predviden v juniju 2016. Projektna naloga
mora biti končana pred pričetkom razvoja novih funkcionalnosti za novo verzijo v
oktobru 2016. Na osnovi projektne naloge se bodo v podjetju odločili o obsegu in
izvedbi pilotnega projekta v razvojnem ciklu naslednje verzije programske opreme
in produktov.
8.3.3. AVTOMATIZACIJA TESTIRANJA NAMESTITVENIH PROCEDUR
Ugotavljamo, da so pogoji za avtomatizacijo testiranja namestitvenih procedur
ugodni. V aktualni verziji imajo programske rešitve in produkti skupaj 1.329 ukazov.
Na osnovi izkušenj ocenjujejo, da bodo v naslednjem razvojnem ciklu v novi verziji
pripravili 1% novih ukazov, 1% ukazov bodo dopolnili, medtem ko bo 98% ukazov
ostalo enakih. Predlagamo izvedbo pilotnega projekta implementacije
avtomatskega testiranja namestitvenih procedur za testiranje nivoja 1.
Ključ do uspešne implementacije avtomatskega testiranja programske opreme
Uspešno implementacijo avtomatskega testiranja programske opreme izvedemo v
šestih fazah (Dustin et al., 2009):
• faza 1, poznavanje zahtev,
• faza 2, razvoj strategije avtomatskega testiranja,
• faza 3, testiranje ogrodja avtomatskega testiranja,
• faza 4, kontinuirano spremljanje in ustrezno prilagajanje projekta,
• faza 5, implementiranje procesov avtomatskega testiranja,
• faza 6, pravi ljudje na pravem mestu.
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Poznavanje zahtev
Za uspešno implementacijo avtomatskega testiranja programske opreme je bistveno
poznavanje obstoječega sistema testiranja in posledično poznavanje zahtev za
avtomatizacijo. Razmisliti morajo o različnih zahtevah, kot so, npr.:
• specifične zahteve programske opreme, ki so predmet testiranja,
• zahtevane metodologije in orodja,
• podatki, okolja in procesi avtomatskega testiranja.
Specifične zahteve programske opreme:
• CAD programske rešitve in produkti,
• različne CAD platforme in operacijski sistemi,
• jezikovne različice.
Metodologija in orodja:
• Uporabljajo metodologijo dobave po fazah. Uporabili bodo obstoječe ročne
testne procedure kot osnovo avtomatizacije.
• Orodje za avtomatsko testiranje programske opreme morajo izbrati na
osnovi večkriterijskega odločanja.
Podatki, okolja in procesi avtomatskega testiranja:
• podatke imajo definirane, ker jih že uporabljajo pri ročnem testiranju,
• sistem in zahteve za postavitev virtualnih okolij imajo definirane,
• procese avtomatskega testiranja morajo definirati.
Pomembno je, da zberejo vse potrebne informacije za razumevanje zahtev
avtomatizacije pred nadaljevanjem naslednje faze projekta. Zahteve morajo
razumljivo dokumentirati, saj so osnova za pripravo, implementacijo in metrike
projekta implementacije avtomatskega testiranja (Dustin et al., 2009).
Razvoj strategije avtomatskega testiranja
Za uspešno implementacijo avtomatskega testiranja programske opreme morajo
pripraviti strategijo avtomatizacije testiranja. V strategiji definirajo obseg, cilj,
pristop, ogrodje, orodja, testna okolja, urnik in osebje, povezano z avtomatskim
testiranjem. Strategija postane osnovni načrt implementacije avtomatskega
testiranja, zato jo morajo ustrezno dokumentirati (Dustin et al., 2009). Strategijo
avtomatizacije testiranja namestitvenih procedur so v podjetju pripravili v okviru
raziskave.
Testiranje ogrodja avtomatskega testiranja
Poznajo zahteve in imajo pripravljeno strategijo avtomatskega testiranja. Pred
nadaljevanjem projekta testirajo pripravljene avtomatske teste. Preveriti morajo,
ali sledijo zastavljenemu cilju in ali vse deluje pravilno (Dustin et al., 2009).
Kontinuirano spremljanje in ustrezno prilagajanje projekta
Za uspešen potek projekta avtomatskega testiranja morajo vzpostaviti sistem
kontinuiranega spremljanja, merjenja in po potrebi prilagajanja projekta za
uspešno sledenje zastavljenim ciljem in strategijam (Dustin et al., 2009).
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Implementiranje procesov avtomatskega testiranja
Ugotavljamo, da veliko poizkusov avtomatizacije testiranja programske opreme
spodleti zaradi pomanjkanja procesov. Uspešna implementacija avtomatskega
testiranja programske opreme zahteva dobro definiran in strukturiran proces, npr.
proces metodologije življenjskega cikla avtomatskega testiranja (ATLM). Slika 29
prikazuje metodologijo življenjskega cikla avtomatskega testiranja (Dustin et al.,
2009).

Slika 29: ATLM (Vir: Dustin et al., 2009)
Metodologijo sestavlja šest faz:
• faza 1, odločitev o avtomatizaciji testiranja (identificiranje testov, ki se
jih izplača avtomatizirati in priprava strategije avtomatskega testiranja),
• faza 2, izbira orodij za testiranje,
• faza 3, proces uvajanja avtomatskega testiranja (priprava specifikacij
uporabniških vmesnikov, primerov testiranja, pričakovanih rezultatov, …),
• faza 4, priprava in razvoj načrtov testiranja,
• faza 5, izvajanje in upravljanje testov,
• faza 6, pregled in ocena procesa avtomatskega testiranja.
Pravi ljudje na pravem mestu
Ljudje z različnimi specifičnimi znanji, kot so, npr.: znanja iz področja razvoja
programske opreme, poznavanje metodologij avtomatskega testiranja in poznavanj
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8.3.4. IZBIRA ORODJA ZA AVTOMATSKO TESTIRANJE NAMESTITVENIH PROCEDUR
Postopek izbora
Večkriterijsko izbiro orodja smo opravili na osnovi analitično hierarhičnih prioritet
(AHP), matematične metode z arhitekturo večkriterijskega odločanja. Avtor metode
je Thomas L. Saaty.
Problem odločanja hierarhično razčlenimo. V našem primeru smo uporabili relativni
način vrednotenja kriterijev. Razmerja med kriteriji smo ovrednotili na
celoštevilčnem intervalu od 1 do 9 (Satty, 1990):
• aij = 1 ↔ i-ti kriterij je enako pomemben kot j-ti,
• aij = 3 ↔ i-ti kriterij je zmerno pomembnejši od j-tega,
• aij = 5 ↔ i-ti kriterij je močno pomembnejši od j-tega,
• aij = 7 ↔ i-ti kriterij je zelo močno pomembnejši od j-tega,
• aij = 9 ↔ i-ti kriterij je ekstremno pomembnejši od j-tega.
Postopek izračuna AHP sestavljajo naslednje faze (Greblo, 2005):
• faza 1, izbira kriterijev,
• faza 2, določitev razmerij med kriteriji,
• faza 3, preverjanje konsistentnosti matrik razmerij,
• faza 4, določitev lastnega vektorja,
• faza 5, normalizacija lastnega vektorja,
• faza 6, določitev lokalnih matrik alternativ po posameznem kriteriju in
normalizacija,
• faza 7, določitev lastnih vektorjev lokalnih matrik,
• faza 8, izbor alternative.
Na osnovi ovrednotenih kriterijev in izračuna AHP smo predlagali najustreznejše
orodje za podporo avtomatskemu testiranju namestitvenih procedur v fazi izvedbe
pilotnega projekta.
Za večkriterijski izračun smo uporabili študentsko verzijo programa Saaty.
Odločitveni problem in izbira kriterijev
V ožji izbor ocenjevanja smo uvrstili štiri orodja:
• Microsoft Visual Studio Enterprise,
• QAliber Test Builder,
• Ranorex Studio,
• SmartBear TestComplete.
Na sliki 30 je prikazan odločitveni problem z določenimi kriteriji za večkriterijsko
izbiro orodja. Za ocenjevanje orodij smo določili kriterije, ki so za podjetje
pomembni. Kriterije smo določili v dvonivojski hierarhični drevesni strukturi.
Na prvem nivoju smo določili tri osnovne skupine kriterijev, v katere smo na drugem
nivoju hierarhije dodali dodatne kriterije, ki smo jih upoštevali v izračunu AHP.
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Slika 30: Odločitveni problem izbire orodja
Funkcionalnost
V skupini kriterijev funkcionalnosti smo določili kriterije, ki ocenjujejo
funkcionalnost orodij s poudarkom na specifičnih zahtevah, kot so:
• testirajo v različnih virtualnih okoljih, zato potrebujejo upravljanje
izvajanja testov v različnih virtualnih okoljih,
• uporabniški vmesniki se spreminjajo, zato je pomembna lastnost orodja
robustnost na spremembe UI,
• zaradi testiranja jezikovnih različic programske opreme so načini in
različne možnosti identifikacije elementov UI zelo pomembne,
• možnost integracije orodja z obstoječimi sistemi, ki jih uporabljajo v
procesu razvoja programske opreme, je pomembna,
• možnost izvajanja različnih analiz izvedenih testov je pomembna,
• možnost razširjene funkcionalnosti, kot sta, npr. možnost testiranja v
spletnih ali mobilnih okoljih je zaželena, ni pa trenutno zelo pomembna.
Uporabnost
V skupini kriterijev uporabnosti smo določili kriterije, ki ocenjujejo uporabnost
orodij s poudarkom na zahtevah, kot so:
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tehnična podpora je pomembna v primeru težav z implementacijo in pri
uporabi orodja,
uporabniška izkušnja pri delu z orodjem je zelo pomembna,
potreba in obseg prilagoditev orodja za pokrivanje procesov testiranja in
posebnih zahtev ter želja je pomembna.

Strošek
V skupini kriterijev stroškov smo določili kriterije, ki ocenjujejo finančni vidik izbora
orodja, kot so:
• vstopni strošek nakupa licence,
• strošek vzdrževanja licence,
• strošek potrebnih prilagoditev.
V nadaljevanju podajamo kratek opis orodij, uvrščenih v večkriterijski izbor.
Microsoft Visual Studio Enterprise
Microsoftov programski paket Visual Studio Enterprise vsebuje orodja za testiranje
namiznih, spletnih in mobilnih programov, kot so, npr.: Microsoft Test Manager,
Visual Studio Team Services in Team Foundation Server (TFS).
QAliber
QAliber Test Builder je odprtokodno orodje, ki ne zahteva programerskih znanj za
pripravo in izvedbo avtomatskih testov.
Ranorex
Sedež podjetja Ranorex GmbH je v Avstriji. V Sloveniji nimajo zastopnika.
Ranorex Studio je orodje, ki v eni licenci omogoča avtomatsko testiranje namiznih,
spletnih in mobilnih programov. Orodje uporablja preko 2.000 podjetij v več kot 60
državah.
SmartBear
SmartBear Software Inc. je ameriško podjetje s sedežem v Bostonu. Evropska
podružnica ima sedež na Irskem. Njihove rešitve uporablja preko 4.000.000
uporabnikov v več kot 25.000 podjetjih in v več kot 194 državah. V Sloveniji nimajo
zastopnika.
TestComplete je orodje, ki omogoča avtomatsko testiranje namiznih, spletnih in
mobilnih programov. Orodje je licencirano po modulih. Potrebujemo osnovni modul
TestComplete Platform, kateremu lahko dodamo modul za testiranje namiznih
programov, modul za testiranje spletnih programov in modul za testiranje mobilnih
programov. Za izvajanje in upravljanje testov v virtualnem okolju potrebujemo še
dodatek Test Execute.
Vrednotenje kriterijev
Skupaj z vodjo razvoja, vodjo programerjev in testerjem 1 smo ovrednotili kriterije
za izbor orodja, ki smo ga uporabili v pilotnem projektu. Na sliki 31 so prikazana
razmerja med kriteriji osnovne skupine kriterijev prvega nivoja hierarhije.
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Slika 31: Ovrednoteni kriteriji osnovne skupine kriterijev odločanja
Ovrednotili smo, da je funkcionalnost močno pomembnejša od uporabnosti, strošek
je enako pomemben kot funkcionalnost ter zmerno pomembnejši od uporabnosti.
Na sliki 32 so prikazani ovrednoteni kriteriji funkcionalnosti na drugem nivoju.

Slika 32: Ovrednoteni kriteriji funkcionalnosti na drugem nivoju
Ovrednotili smo, da so upravljanje virtualnih okolij, robustnost na spremembe UI in
identifikacija elementov UI enako pomembni. Upravljanje virtualnih okolij,
robustnost na spremembe UI in identifikacija elementov UI so močno pomembnejši
od integracije, zmerno pomembnejše od analitike in ekstremno pomembnejše od
razširjene funkcionalnosti. Integracija je močno pomembnejša od razširjene
funkcionalnosti. Analitika je zmerno pomembnejša od integracije in zelo močno
pomembnejša od razširjene funkcionalnosti.
Na sliki 33 so prikazani ovrednoteni kriteriji uporabnosti na drugem nivoju.

Slika 33: Ovrednoteni kriteriji uporabnosti na drugem nivoju
Ovrednotili smo, da je tehnična podpora zmerno pomembnejša od potrebe po
prilagoditvah in da je uporabniška izkušnja zelo močno pomembnejša od tehnične
podpore ter ekstremno pomembnejša od potrebnih prilagoditev.
Na sliki 34 so prikazani ovrednoteni kriteriji stroškov na drugem nivoju.
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Slika 34: Ovrednoteni kriteriji stroškov na drugem nivoju
Ovrednotili smo, da je strošek nakupa zmerno pomembnejši od stroška prilagoditev
in da je strošek vzdrževanja zmerno pomembnejši od stroška nakupa in stroška
prilagoditev.
Vrednotenje orodij po posameznih kriterijih
Skupaj z vodjo razvoja, vodjo programerjev in testerjem 1 smo po posameznih
kriterijih ovrednotili orodja.
Upravljanje virtualnih okolij
Na sliki 35 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija upravljanja virtualnih
okolij.

Slika 35: Ovrednotena orodja - kriterij upravljanja virtualnih okolij
Ovrednotili smo, da so Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter
SmartBear TestComplete enako dobri. Microsoft Visual Studio Enterprise je močno
boljši od QAliber Test Builder, Ranorex Studio je zelo močno boljši od QAliber Test
Builder ter SmartBear TestComplete je ekstremno boljši od QAliber Test Builder. Na
sliki 36 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 36: Rezultat AHP za kriterij upravljanja virtualnih okolij
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SmartBear TestComplete se izkaže kot najustreznejše orodje.
Robustnost na spremembe UI
Na sliki 37 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija robustnosti na
spremembe UI.

Slika 37: Ovrednotena orodja - kriterij robustnosti na spremembe UI
Ovrednotili smo, da so Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter
SmartBear TestComplete enako dobri in močno boljši od QAliber Test Builder. Na
sliki 38 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 38: Rezultat AHP za kriterij robustnosti na spremembe UI
Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter SmartBear TestComplete se
izkažejo kot enako dobri.
Identifikacija elementov UI
Na sliki 39 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija identifikacije
elementov UI.

Slika 39: Ovrednotena orodja - kriterij identifikacije elementov UI
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Ovrednotili smo, da je Microsoft Visual Studio Enterprise močno boljši od QAliber
Test Builder. Ranorex Studio je malo boljši od Microsoft Visual Studio Enterprise in
zelo močno boljši od QAliber Test Builder. SmartBear TestComplete je zmerno boljši
od Microsoft Visual Studio Enterprise in ekstremno boljši od QAliber Test Builder ter
malo boljši od Ranorex Studio. Na sliki 40 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 40: Rezultat AHP za kriterij identifikacije elementov UI
SmartBear TestComplete se izkaže kot najustreznejše orodje.
Integracija
Na sliki 41 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija integracije.

Slika 41: Ovrednotena orodja - kriterij integracije
Na sliki 42 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 42: Rezultat AHP za kriterij integracije
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Ovrednotili smo, da so Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter
SmartBear TestComplete enako dobri in močno boljši od QAliber Test Builder.
Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter SmartBear TestComplete se v
izračunu AHP izkažejo kot enako dobri.
Analitika
Na sliki 43 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija analitike.

Slika 43: Ovrednotena orodja - kriterij analitike
Ovrednotili smo, da so Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter
SmartBear TestComplete enako dobri in močno boljši od QAliber Test Builder. Na
sliki 44 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 44: Rezultat AHP za kriterij analitike
Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter SmartBear TestComplete se
izkažejo kot enako dobri.
Razširjena funkcionalnost
Na sliki 45 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija razširjene
funkcionalnosti.

Slika 45: Ovrednotena orodja - kriterij razširjene funkcionalnosti
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Ovrednotili smo, da so Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter
SmartBear TestComplete enako dobri in zelo močno boljši od QAliber Test Builder.
Na sliki 46 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 46: Rezultat AHP za kriterij razširjene funkcionalnosti
Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter SmartBear TestComplete se
izkažejo kot enako dobri.
Funkcionalnost
Na sliki 47 je prikazan rezultat izračuna kriterijev drugega nivoja funkcionalnosti.

Slika 47: AHP izračun kriterijev na drugem nivoju funkcionalnosti
Na sliki 48 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 48: Rezultat AHP za kriterije osnovne skupine funkcionalnosti
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SmartBear TestComplete se izkaže kot najustreznejše orodje na osnovi AHP izračuna
osnovne skupine kriterijev funkcionalnosti.
Tehnična podpora
Na sliki 49 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija tehnične podpore.

Slika 49: Ovrednotena orodja - kriterij tehnične podpore
Ovrednotili smo, da je Microsoft Visual Studio Enterprise zelo močno boljši od
QAliber Test Builder. Ranorex Studio je zmerno boljši od Microsoft Visual Studio
Enterprise in ekstremno boljši od QAliber Test Builder. SmartBear TestComplete je
močno boljši od Microsoft Visual Studio Enterprise, ekstremno boljši od QAliber Test
Builder in zmerno boljši od Ranorex Studio. Na sliki 50 je prikazan rezultat izračuna
AHP metode.

Slika 50: Rezultat AHP za kriterij tehnične podpore
SmartBear TestComplete se izkaže kot najustreznejše orodje.
Uporabniška izkušnja
Na sliki 51 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija uporabniške izkušnje.

Slika 51: Ovrednotena orodja - kriterij uporabniške izkušnje
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Ovrednotili smo, da je Microsoft Visual Studio Enterprise malo boljši od QAliber Test
Builder. Ranorex Studio je zmerno boljši od Microsoft Visual Studio Enterprise in
zelo močno boljši od QAliber Test Builder. SmartBear TestComplete je močno boljši
od Microsoft Visual Studio Enterprise, ekstremno boljši od QAliber Test Builder in
zmerno boljši od Ranorex Studio. Na sliki 52 je prikazan rezultat izračuna AHP
metode.

Slika 52: Rezultat AHP za kriterij uporabniške izkušnje
SmartBear TestComplete se izkaže kot najustreznejše orodje.
Potreba po prilagoditvah
Na sliki 53 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija potrebe po
prilagoditvah. Na sliki 54 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 53: Ovrednotena orodja - kriterij potrebe po prilagoditvah

Slika 54: Rezultat AHP za kriterij potrebe po prilagoditvah
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Ovrednotili smo, da so Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter
SmartBear TestComplete enako dobri in zelo močno boljši od QAliber Test Builder.
Microsoft Visual Studio Enterprise, Ranorex Studio ter SmartBear TestComplete se v
izračunu AHP izkažejo kot enako dobri.
Uporabnost
Na sliki 55 je prikazan rezultat izračuna kriterijev drugega nivoja uporabnosti.

Slika 55: AHP izračun kriterijev na drugem nivoju uporabnosti
Na sliki 56 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 56: Rezultat AHP za kriterije osnovne skupine uporabnosti
SmartBear TestComplete se izkaže kot najustreznejše orodje na osnovi AHP izračuna
osnovne skupine kriterijev funkcionalnosti.
Nakup
Na sliki 57 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija stroška nakupa
licence. Na sliki 58 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 57: Ovrednotena orodja - kriterij stroška nakupa
Ovrednotili smo, da je QAliber Test Builder kot odprtokodno orodje ekstremno
cenejši od ostalih. Ranorex Studio je močno cenejši od Microsoft Visual Studio
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Enterprise in zmerno cenejši od SmartBear TestComplete. SmartBear TestComplete
je zmerno cenejši od Microsoft Visual Studio Enterprise.

Slika 58: Rezultat AHP za kriterij stroška nakupa
QAliber Test Builder se izkaže kot najugodnejša izbira.
Vzdrževanje
Na sliki 59 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija stroška vzdrževanja
licence.

Slika 59: Ovrednotena orodja - kriterij stroška vzdrževanja
Ovrednotili smo, da je QAliber Test Builder kot odprtokodno orodje ekstremno
cenejši od ostalih. Ranorex Studio je močno cenejši od Microsoft Visual Studio
Enterprise in zmerno cenejši od SmartBear TestComplete. SmartBear TestComplete
je zmerno cenejši od Microsoft Visual Studio Enterprise. Na sliki 60 je prikazan
rezultat izračuna AHP metode.

Slika 60: Rezultat AHP za kriterij stroška vzdrževanja
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QAliber Test Builder se izkaže kot najugodnejša izbira.
Prilagoditve
Na sliki 61 so prikazana ovrednotena orodja na osnovi kriterija stroška potrebnih
prilagoditev.

Slika 61: Ovrednotena orodja - kriterij stroška potrebnih prilagoditev
Ovrednotili smo, da sta Microsoft Visual Studio Enterprise in SmartBear
TestComplete zelo močno ugodnejša od QAliber Test Builder in zmerno ugodnejša
od Ranorex Studio. Ranorex Studio je močno ugodnejši od QAliber Test Builder. Na
sliki 62 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 62: Rezultat AHP za kriterij stroška potrebnih prilagoditev
Microsoft Visual Studio Enterprise in SmartBear TestComplete se izkažeta kot enako
ugodna.
Strošek
Na sliki 63 je prikazan rezultat izračuna kriterijev drugega nivoja stroškov.

Slika 63: AHP izračun kriterijev na drugem nivoju stroškov
Na sliki 64 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.
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Slika 64: Rezultat AHP za kriterije osnovne skupine stroškov
QAliber Test Builder se izkaže kot najustreznejše orodje na osnovi AHP izračuna
osnovne skupine kriterijev funkcionalnosti.
Rešitev odločitvenega problema
Na sliki 65 je prikazan rezultat izračuna odločitvenega problema izbire orodja.

Slika 65: AHP izračun osnovne skupine odločitvenih kriterijev
Na sliki 66 je prikazan rezultat izračuna AHP metode.

Slika 66: Rezultat AHP odločitvenega problema izbire orodja
QAliber Test Builder se izkaže za malenkostno primernejšo izbiro kot SmartBear
TestComplete. Glede na to, da izbiramo orodje za izvedbo pilotnega projekta in je
cena orodja izpostavljena kot pomemben kriterij, so v podjetju potrdili rezultat
večkriterijskega izračuna in orodje QAliber Test Builder uporabili v pilotnem
projektu.

Sašo Greblo: Izboljšanje testiranja v življenjskem ciklu programske opreme

stran 67

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

8.3.5. PILOTNI PROJEKT IMPLEMENTACIJE AVTOMATSKEGA TESTIRANJA
V okviru pilotnega projekta implementacije avtomatskega testiranja namestitvenih
procedur za testiranje nivoja 1 so v podjetju izbrali orodje QAliber Test Builder za
podporo avtomatskemu testiranju. QAliber Test Builder ne omogoča upravljanja
izvajanja testnih procedur v virtualnih okoljih, zato so razvili lasten »CGS vmesnik«
za konfiguriranje in upravljanje virtualnih okolij. Del avtomatske testne procedure
pripravijo v »CGS vmesniku«. Pripravili so 41 različnih konfiguracij virtualnih okolij.
Virtualno okolje ima nameščen določen operacijski sistem in določeno CAD
platformo, kot npr.: Windows 7, SLO, 64 bitni z AutoCAD Civil 3D 2016, ANG, 64
bitni.
V »CGS vmesniku« pripravijo različne konfiguracije testnih scenarijev. V testnem
scenariju definirajo, v katerem virtualnem okolju se bo izvedla testna skripta in
katera programska rešitev ali produkt bo testiran, kot npr.: Windows 7, ANG, 64
bitni, AutoCAD Civil 3D 2014, GER, 64 bitni, Plateia 2016, A, 64 bitna, testiranje
nivo 1. »CGS vmesnik« omogoča nastavitev izvajanja testnih scenarijev enega za
drugim. Testne skripte pripravijo v QAliber Test Builder-ju. Predvajalnik testnih
skript QAliber Test Runner zaženejo po izboru konfiguracij z ukazom v »CGS
vmesniku«. Na sliki 67 je prikazano pogovorno okno »CGS vmesnika« s seznamom
različnih konfiguracij testnih scenarijev, pripravljenih za zagon v QAliber Test
Runner-ju.

Slika 67: Pogovorno okno »CGS vmesnika«
V okviru pilotnega projekta so končali avtomatizacijo testiranja namestitvenih
procedur nivoja 1. Izvedli smo meritve in analizirali avtomatizacijo testiranja. V
meritvah nismo upoštevali časa priprave virtualnih okolij, dokumentiranja in
prijavljanja odkritih programskih napak v MantisBT.
Ročno testiranje namestitvenih procedur
Povprečni čas priprave in izvedbe ročnega testa namestitvene procedure
posameznih programskih rešitev in produktov za nivo 1, 2 in 3 smo pridobili na osnovi
analize porabljenega časa testerja 1 za testiranje posameznih programskih rešitev
in produktov. Povprečni časi priprave in izvedbe ročnih testov so prikazani na sliki
68.
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Nivo 1
Nivo 2
Nivo 3
Povprečni čas testiranja
Povprečni čas testiranja
Povprečni čas testiranja
namestitvene procedure v urah namestitvene procedure v urah namestitvene procedure v urah
2,83
4,17
20,5
1,5
2,33
15
1
1,33
13
0,58
1
2,17
1
1,33
4
0,33
0,92
2,17

Slika 68: Časi izvedbe ročnih testov namestitvenih procedur
Priprava avtomatskih testnih namestitvenih procedur
Avtomatske testne namestitvene procedure je v okviru pilotnega projekta
pripravljal vodja programerjev. Povprečne čase priprave avtomatskih testnih
namestitvenih procedur za nivo 1 smo pridobili na osnovi meritev. Na sliki 69 so
prikazani povprečni časi priprave testnih namestitvenih procedur za določene
programske rešitve in produkte.
Priprava avtomatskih testnih procedur - nivo 1 Plateia
Ferrovia Aquaterra Autosign Autopath Aquaflood
Konfiguracija CGS vmesnika
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Posegi v skripto
7,50
6,00
4,50
3,00
1,50
2,50
Priprava, pisanje in snemanje testnih scenarijev
14,00
10,50
8,00
3,00
1,50
2,50
SKUPAJ nivo 1 (ur)
21,75
16,75
12,75
6,25
3,25
5,25

Slika 69: Časi priprave avtomatskih testnih namestitvenih procedur
Izvedba avtomatskih testnih namestitvenih procedur
Povprečne čase izvajanja avtomatskih testnih namestitvenih procedur smo pridobili
na osnovi meritev. Na sliki 70 so prikazani povprečni časi izvajanja testnih
namestitvenih procedur za določene programske rešitve in produkte.
Izvedba avtomatske testne procedure - nivo 1 Plateia
Ferrovia Aquaterra Autosign Autopath Aquaflood
Zagon virt. okolja in namestitev op. sistema
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Kopiranje namestitvene datoteke
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Namestitvena procedura
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
Izvajanje testne procedure (povp. 30 s na ukaz)
0,35
0,26
0,20
0,08
0,04
0,06
SKUPAJ nivo 1 (ur)
0,51
0,43
0,36
0,24
0,20
0,23

Slika 70: Časi izvajanja avtomatskih testnih namestitvenih procedur
Metode ocenjevanja naložb
Zavedamo se, da težko ocenjujemo koristi in vpliv uporabe sodobnih informacijskih
tehnologij na posamezne segmente poslovanja celotnega organizacijskega sistema.
V okviru pilotnega projekta implementacije avtomatskega testiranja namestitvenih
procedur so v podjetju izboljšali kvaliteto programske opreme, povečali
zadovoljstvo uporabnikov, znižali stroške, ipd.. Kako to izraziti s številkami in
koristno uporabiti v procesu odločanja o naložbi v nadaljevanje projekta
avtomatizacije testiranja namestitvenih procedur, smo si postavili vprašanje.
Večinoma gre za strateško odločitev, kjer običajno ocenjevanje naložb nima
pravega pomena. Težko najdemo metodo, s katero uspemo zajeti in objektivno
oceniti vse pomembne dejavnike in njihove medsebojne odvisnosti ter na ta način
realno oceniti posamezno različico. Iz tega razloga je bilo razvitih nekaj novih
metod, ki poleg ekonomskih upoštevajo tudi druge dejavnike in so zato za odločanje
o naložbah v informatiko primernejše.
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Poznamo različne metode za ocenjevanje naložb, kot so, npr.:
• ekonomske metode:
• čas vračila naložbe,
• donosnost naložbe (ROI),
• neto sedanja vrednost (NPV),
• notranja stopnja donosa (IRR),
• analiza stroškov in koristi (CBA);
• strateške metode:
• konkurenčna prednost,
• tehnična pomembnost;
• analitične metode:
• računalniško podprte tehnike,
• analiza tveganja/vrednosti;
• integrirane metode:
• ekonomika informatike,
• uravnoteženi sistem kazalnikov.
Integrirane metode poleg finančnih upoštevajo tudi druge vidike naložbe, kot so,
npr.: uporabniške, procesne in tehnološke (EMRIS – Enotna metodologija …, 2016).
Odločili smo se, da v našem primeru po končanem pilotnem projektu avtomatizacije
testiranja namestitvenih procedur nivoja 1 ovrednotimo čas vračila naložbe.
Čas vračila naložbe
Izračunali smo potrebno število izvedenih testnih namestitvenih procedur n za
posamezno programsko rešitev in produkt tako, da je skupni čas, potreben za
pripravo in izvedbo n avtomatskih testnih procedur (tavt) manjši ali enak
porabljenemu času za pripravo in izvedbo n ročnih testov (troč) namestitvenih
procedur, troč/tavt ≥ 1.
Na sliki 71 so prikazani rezultati izvedene simulacije časov priprave in izvedbe n
ročnih v primerjavi z n avtomatskimi testnimi namestitvenimi procedurami za n =
1, 5, 10, 15, 20, 25, 50 in 75.
Na sliki 72 so prikazani rezultati podrobnejše analize izvedene simulacije.
Ugotavljamo, da se investicija v izvedbo avtomatskih testnih namestitvenih
procedur v primerjavi z ročnim testiranjem hitro povrne. Na osnovi izračuna
ugotavljamo, da se investicija povrne po n izvedenih testnih namestitvenih
procedurah: n = 10 za Plateio, n = 16 za Ferrovio, n = 20 za Aquaterro, n = 19 za
Autosign, n = 5 za Autopath in n = 50 za Aquaflood.
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Slika 71: Razmerja časov izvedbe n testnih namestitvenih procedur
Testiranje namestitvenih procedur - nivo 1
Plateia
Ferrovia Aquaterra Autosign Autopath Aquaflood
Priprava avtomatske testne procedure (ur)
21,75
16,75
12,75
6,25
3,25
5,25
Izvedba avtomatskega testa (ur)
0,51
0,43
0,36
0,24
0,20
0,23
Izvedba n avtomatskih testov (ur)
5,13
8,20
10,25
9,74
2,56
11,25
Skupaj čas priprave in izvedbe n avtomatskih testnih procedur (ur)
26,88
23,55
20,00
10,76
4,25
16,50
Izvedba ročnega testa (ur)
2,83
1,50
1,00
0,58
1,00
0,33
Izvedba n ročnih testov (ur)
28,30
24,00
20,00
11,02
5,00
16,50
Skupaj čas priprave in izvedbe n ročnih testnih procedur (ur)
28,30
24,00
20,00
11,02
5,00
16,50
Število izvedenih testov - n
10
16
20
19
5
50

Slika 72: Primerjava izvedbe n testnih namestitvenih procedur
Na sliki 73 je prikazano povprečno število izvedenih testov namestitvenih procedur
posameznih programskih rešitev in produktov v razvojnem ciklu ene verzije
programskih rešitev in produktov v obdobju 12 mesecev.

Izdaja verzije
1. posodobitev
2. posodobitev
3. posodobitev
4. posodobitev
Št. izvedenih testov n v 12 mesecih
n (troč/tavt ≥ 1)
t (mesecev)

Plateia
44
12
12
12
12
92
10
1

Ferrovia Aquaterra Autopath
28
24
36
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
76
72
84
16
20
19
1
1
3

terminski
Autosign Aquaflood
plan
24
12
1. mesec
12
12
3. mesec
12
12
6. mesec
12
12
9. mesec
12
12
12. mesec
72
60
5
50
1
12

Slika 73: Število izvedenih testnih namestitvenih procedur
V tabeli na sliki 73 smo upoštevali omejitve:
• ob izdaji verzije testirajo vse jezikovne različice na dveh CAD platformah,

Sašo Greblo: Izboljšanje testiranja v življenjskem ciklu programske opreme

stran 71

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

•
•

Magistrsko delo

pri posodobitvi testirajo tri jezikovne različice na dveh CAD platformah,
povprečno porabijo skupaj s testiranjem popravkov vsake verzije in
posodobitve čas, ekvivalenten dvema cikloma testiranja namestitvene
procedure.

Ugotavljamo, da se naložba v avtomatizacijo testiranja večine programskih rešitev
in produktov povrne v manj kot 12 mesecih. Rezultat je odličen, toda v izračunu
nismo upoštevali stroška nakupa in prilagoditev orodja za podporo avtomatskemu
testiranju ter tudi drugih dejavnikov, zato smo se odločili, da izračunamo še
donosnost nalože (ROI).
Donosnost naložbe (ROI)
Koeficient donosnosti naložbe (ROI) je najpogosteje uporabljeno in najbolj znano
ekonomsko sodilo za ocenjevanje naložb. Izračunamo ga po formuli:
ܴܱ= ܫ

݀ ݆݁݅ܿ݅ݐݏ݁ݒ݊݅ ݐݏ݊ݏ݊− ݎݐݏš݁݇ ݆݅݊݁݅ܿ݅ݐݏ݁ݒ
= ݔ%
ݎݐݏš݁݇ ݆݅݊݁݅ܿ݅ݐݏ݁ݒ

Na sliki 74 je prikazan izračun stroška ročnega testiranja namestitvenih procedur v
12 mesečnem obdobju.

nova verzija
1. posodobitev
2. posodobitev
3. posodobitev
4. posodobitev
Št. izvedenih testov n v 12 mesecih
troč
strošek 20€/h
STROŠEK ROČNEGA TESTIRANJA (12 mesecev)

ROČNO TESTIRANJE NAMESTITVENIH PROCEDUR (12 mesecev)
Plateia
Ferrovia
Aquaterra Autopath
Autosign Aquaflood
44
28
24
36
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
92
76
72
84
72
60
322
152
108
84
108
45
6.440 €
3.040 €
2.160 €
1.680 €
2.160 €
900 €
16.380 €

Slika 74: Stroški ročnega testiranja namestitvenih procedur
12 mesečni strošek ročnega testiranja namestitvenih procedur je ob upoštevanju
urne postavke 20€/h 16.380€.
Na sliki 75 je prikazan izračun stroška avtomatskega testiranja namestitvenih
procedur v 12 mesečnem obdobju.

Izdaja verzije
1. posodobitev
2. posodobitev
3. posodobitev
4. posodobitev
Št. izvedenih testov n v 12 mesecih
tavt
strošek 20€/h
strošek testirnja
strošek prilagoditve orodja
STROŠEK AVTOMATSKEGA TESTIRANJA (12 mesecev)

AVTOMATSKO TESTIRANJE NAMESTITVENIH PROCEDUR (12 mesecev)
Plateia
Ferrovia
Aquaterra Autopath
Autosign Aquaflood
44
28
24
36
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
92
76
72
84
72
60
68,67
49,43
38,67
20,05
23,53
19,05
1.373 €
989 €
773 €
401 €
471 €
381 €
4.388 €
6.560 €
10.948 €

Slika 75: Stroški avtomatskega testiranja namestitvenih procedur
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12 mesečni strošek avtomatskega testiranja namestitvenih procedur je ob
upoštevanju urne postavke 20€/h 4.388€. Strošek inicialne prilagoditve orodja je
6.560€. Skupni strošek avtomatskega testiranja namestitvenih procedur v obdobju
prvih 12 mesecev je 10.948€.
Izračun ROI za 12 in 24 mesečno obdobje:
ܴܱܫଵଶ ௦௩ =

5.432€ − 6.560€
= −0,17 = −17%
6.560€

ܴܱܫଶସ ௦௩ =

17.424€ − 6.560€
= 1,66 = 166%
6.560€

Na osnovi izračuna ROI ugotavljamo, da se investicija v avtomatsko testiranje
namestitvenih procedur povrne prej kot v 24 mesecih.
Rezultat je odličen, nismo pa v izračunu upoštevali še drugih dejavnikov, kot so,
npr.:
• izboljšanje kvalitete programskih rešitev in produktov,
• zadovoljstvo uporabnikov,
• povečanje prodaje,
• zmanjšanje stroška tehnične podpore.
Ugotavljamo, da je te dejavnike težko ovrednotiti. Ocenjujemo, da lahko z
avtomatskim testiranjem namestitvenih procedur povečamo prodajo v 24 mesecih
do 5% ter zmanjšamo strošek tehnične podpore do 20%, kar posledično pomeni do
25.000€ dodatnih prihodkov na leto.
Ob upoštevanju ocenjenega dodatnega prihodka na osnovi dodatnih dejavnikov
ponovno izračunamo korigiran ROI za 24 mesečno obdobje:
ܴܱܫଶସ ௦௩ି =

67.424€ − 6.560€
= 9,28 = 928%
6.560€

Pilotni projekt smo uspešno končali. Rezultati so odlični.

8.4. AVTORIZACIJA VERZIJE ALI PODVERZIJE
Ugotavljamo, da v fazi avtorizacije verzije ali podverzije izbrani partnerji in tester
1 večinoma testirajo ročno in Ad hoc.
Glede na to, da v tej fazi nimajo pripravljenih načrtov testiranja, imajo težave z
odzivnostjo določenih partnerjev na poziv k testiranju in avtoriziranju verzij in
podverzij, predlagamo, da sami avtorizirajo vse verzije in podverzije programskih
rešitev in produktov.
Predlagamo izvedbo izboljšanja procesa testiranja v treh fazah:
• faza 1, standardizacija postopkov in dokumentiranje,
• faza 2, priprava načrtov testiranja skladno s standardom ISO/IEC/IEEE
29119-3.

Sašo Greblo: Izboljšanje testiranja v življenjskem ciklu programske opreme

stran 73

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

8.4.1. STANDARDIZACIJA POSTOPKOV IN DOKUMENTIRANJE
Za standardizacijo postopkov in dokumentiranja testiranja pred avtorizacijo verzije
ali podverzije smo uporabili že podana predloga v poglavju 8.2.1. in 8.3.1..
8.4.2. PRIPRAVA NAČRTOV TESTIRANJA SKLADNO Z ISO/IEC/IEEE 29119-3
Za standardizacijo postopkov in dokumentiranja predlagamo pripravo projektne
naloge Priprava načrtov testiranja skladno s standardom ISO/IEC/IEEE 29119-3,
enako kot v predlogu v poglavju 8.3.2..
Začetek priprave projektne naloge je predviden v juniju 2016. Projektna naloga
mora biti končana pred pričetkom razvoja novih funkcionalnosti za novo verzijo v
oktobru 2016. Na osnovi projektne naloge se bodo v podjetju odločili o obsegu in
izvedbi pilotnega projekta v razvojnem ciklu naslednje verzije programske opreme
in produktov.
Testiranje s strani partnerjev je še vedno zaželeno in menimo, da je tudi koristno,
vendar ni nujno potrebno za avtorizacijo določene verzije ali podverzije programske
rešitve ali produkta.
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9. DISKUSIJA
V magistrski nalogi smo raziskali možnosti izboljšanja testiranja v življenjskem ciklu
razvoja programske opreme v podjetju CGS plus d.o.o.. Na osnovi študije literature
in analize procesa razvoja programske opreme smo podali predloge izboljšanja
procesa testiranja.
Uvajanje organizacijskih sprememb, ki so podprte z novimi IT orodji za podporo
določenih procesov, je zahteven, dolgotrajen in drag proces, ki vpliva na celotno
organizacijo. Običajno so to projekti z visoko stopnjo tveganja ter razmeroma nizko
uspešnostjo realizacije. Kvalitetna priprava projekta, analiza stanja in analiza
rezultatov so bili za uspešno izvedbo projekta izboljšanja testiranja v življenjskem
ciklu razvoja programske opreme izredno pomembni.
Predlagali smo organizacijske izboljšave v procesu:
• testiranja funkcij; vpeljava strokovnega pregleda programske kode (Peer
Review),
• testiranja prevedenih programskih modulov brez čarovnika za namestitev v
treh fazah:
• faza 1, standardizacija postopkov in dokumentiranja (je
končana),
• faza 2, priprava načrtov testiranja skladno s standardom
ISO/IEC/IEEE 29119-3,
• faza 3, avtomatski regresijski testi.
• avtorizacije verzije ali podverzije programske rešitve ali produkta v dveh
fazah:
• faza 1, standardizacija postopkov in dokumentiranja (je
končana),
• faza 2, priprava načrtov testiranja skladno s standardom
ISO/IEC/IEEE 29119-3.
Dodatno smo predlagali organizacijske izboljšave, podprte z implementacijo orodja
za avtomatizacijo testiranja namestitvenih procedur v procesu testiranja
namestitvenih procedur. Izvedbo smo predlagali v treh fazah:
• faza 1, standardizacija postopkov in dokumentiranja (je končana),
• faza 2, priprava načrtov testiranja skladno s standardom ISO/IEC/IEEE
29119-3,
• faza 3, avtomatizacija testiranja namestitvenih procedur (pilotni projekt je
uspešno končan).
Na osnovi večkriterijskega izbora smo za potrebe pilotnega projekta avtomatizacije
testiranja namestitvenih procedur izbrali orodje QAliber Test Builder kot podporo
avtomatskemu testiranju. Pilotni projekt so v podjetju uspešno končali in
ovrednotili. Rezultati so odlični, zato so se odločili, da nadaljujejo s projektom
avtomatizacije testiranja namestitvenih procedur za testiranje nivoja 2.
Med pilotnim projektom so z orodjem QAliber Test Builder naleteli na določene
težave, zato so se odločili, da pred nadaljevanjem projekta testiranja
namestitvenih procedur nivoja 2 revidirajo postopek izbire orodja.
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Revizija vrednotenja kriterijev za izbiro orodja
Skupaj z vodjo razvoja, vodjo programerjev in testerjem 1 smo revidirali kriterije
za izbor orodja, ki ga bodo uporabili v produkcijskem okolju. Na sliki 76 so prikazana
revidirana razmerja med kriteriji osnovne skupine kriterijev prvega nivoja
hierarhije.
V reviziji postopka smo ovrednotili, da je funkcionalnost močno pomembnejša od
uporabnosti in stroška ter da je uporabnost zelo močno pomembnejša od stroška.

Slika 76: Revidirani kriteriji osnovne skupine kriterijev odločanja
Rešitev odločitvenega problema z revidiranimi kriteriji
Na sliki 77 je prikazan rezultat revidiranega izračuna odločitvenega problema izbire
orodja.

Slika 77: AHP izračun osnovne skupine revidiranih kriterijev
Na sliki 78 je prikazan rezultat revidiranega izračuna AHP metode.

Slika 78: Rezultat AHP revidiranega odločitvenega problema
Po opravljeni reviziji je razvidno, da je SmartBear TestComplete optimalno orodje
za avtomatizacijo testiranja namestitvenih procedur.

Sašo Greblo: Izboljšanje testiranja v življenjskem ciklu programske opreme

stran 76

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Po reviziji vrednotenja kriterijev in predvidenega dodatnega prihodka na osnovi
dodatnih dejavnikov smo ponovno izračunali ROI implementacije avtomatizacije
testiranja nivoja 1.
Na sliki 79 je prikazan izračun stroška avtomatskega testiranja namestitvenih
procedur z izbranim orodjem SmartBear TestComplete ter ocenjenim dodatnim
zaslužkom v 24 mesečnem obdobju.

Izdaja verzije
1. posodobitev
2. posodobitev
3. posodobitev
4. posodobitev
Št. izvedenih testov n v 12 mesecih
Št. izvedenih testov n v 24 mesecih
tavt
strošek 20€/h
strošek testirnja
strošek nakupa orodja vključno z 12 mesečnim vzdrževanjem
strošek izobraževanja
strošek vzdrževanja orodja (12.-24. mesec)
strošek prilagoditve orodja
zaslužek na osnovi dodatnih dejavnikov (24 mesecev)
STROŠEK AVTOMATSKEGA TESTIRANJA (24 mesecev)

AVTOMATSKO TESTIRANJE NAMESTITVENIH PROCEDUR (24 mesecev)
Plateia
Ferrovia
Aquaterra Autopath
Autosign Aquaflood
44
28
24
36
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
92
76
72
84
72
60
184
152
144
168
144
120
137,34
98,86
77,34
40,1
47,06
38,1
2.747 €
1.977 €
1.547 €
802 €
941 €
762 €
8.776 €
4.457 €
698 €
891 €
1.968 €
50.000 €
16.790 €

Slika 79: Revidirani stroški avtomatskega testiranja
Izračun ROI za 24 mesečno obdobje:
ܴܱܫଶସ ௦௩ି =

34.030€ − 16.790€
= 1,03 = 103%
16.790€

Na osnovi revidiranega izračuna ROI ugotavljamo, da se investicija v avtomatsko
testiranje namestitvenih procedur povrne prej kot v 24 mesecih. Kljub reviziji
postopka in zamenjavi orodja QAliber Test Builder s SmartBear TestComplete je
rezultat še vedno odličen.
Zadovoljni smo, da smo podjetju CGS plus d.o.o. z izdelavo magistrske naloge
pripomogli k zagonu projekta izboljšanja testiranja v življenjskem ciklu razvoja
programske opreme. Projekt je pridobil podporo vodstva ter razvojne ekipe in je v
teku.
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10. ZAKLJUČEK
V podjetju CGS plus d.o.o. razvijajo programske rešitve in produkte po metodologiji
dobave po fazah. Značilnost metodologije je, da razstavijo večji projekt na manjše,
obvladljive zaporedne faze. Končni produkt je sestavljen po modulih. Podrobno
lahko načrtujejo samo do naslednje faze, ravno tako lahko strošek razvoja ocenijo
samo do naslednje faze. Vsaka faza razvoja predstavlja zaključeno celoto, ki jo
lahko testirajo.
Podjetja običajno namenjajo v življenjskem ciklu razvoja programske opreme 40%
časa analizi in načrtovanju, 20% programiranju in 40% testiranju (Solina, 1997).
Ugotavljamo, da v podjetju CGS plus d.o.o. namenjajo 40% časa analizi in
načrtovanju, 40% programiranju in samo 20% testiranju. Glede na to, da je delež
časa, namenjen testiranju majhen, je pomembno, da ga optimalno izkoristijo. Edina
možnost, da povečajo obseg testiranja programske opreme brez povišanja stroškov
testiranja, je povečanje produktivnosti testiranja.
Analizirali smo proces razvoja programske opreme s poudarkom na testiranju in
predlagali spremembe. Predlagane spremembe izboljšujejo procese: testiranja
funkcij, testiranja prevedenih programskih modulov brez čarovnika za namestitev,
testiranja namestitvenih procedur ter testiranja v procesu avtorizacije verzije ali
podverzije programske rešitve ali produkta.
Proces testiranja funkcij smo dopolnili s predlogom vpeljave strokovnega pregleda
programske kode, proces testiranja prevedenih programskih modulov brez čarovnika
za namestitev pa s pripravo načrtov testiranja skladno s standardom ISO/IEC/IEEE
29119-3 in regresijskim testiranjem. Proces testiranja namestitvenih procedur smo
dopolnili s predlogom standardizacije postopkov testiranja v treh nivojih in
standardizacijo dokumentov testiranja. Predvidevamo tudi pripravo načrtov
testiranja skladno s standardom ISO/IEC/IEEE 29119-3 in avtomatizacijo testiranja.
V fazi avtorizacije verzije ali podverzije predlagamo, da vse verzije in podverzije
programskih rešitev in produktov avtorizirajo v podjetju sami. Predlagamo tudi
standardizacijo postopkov in dokumentiranja ter pripravo načrtov testiranja skladno
s standardom ISO/IEC/IEEE 29119-3.
Vodstvo podjetja in razvojna ekipa sta predlog optimizacije procesov testiranja
podprla. Določene faze optimizacije so končane in rezultati so vzpodbudni.
Ocenjujemo, da se bo investicija v avtomatizacijo testiranja namestitvenih
procedur povrnila v manj kot 24 mesecih.
Projekt optimizacije testiranja še vedno aktivno poteka.
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POJMOVNIK
Apache Subversion:
Build:
C#:
C/C++:
Crystal Clear:
DLL:
DWG:
GIS:
Install Shield:
IT:
JavaScript:
jQuery:
LISP:
Peer Review:
Scrum:
XP:

orodje za verzioniranje in upravljanje programske kode
prevedena verzija programa
programski jezik
programski jezik
agilna metodologija razvoja programske opreme
Microsoftova implementacija knjižnice
tehnološko okolje
geografski informacijski sistem
orodje za pripravo namestitev
informacijske tehnologije
objektni skriptni programski jezik
JavaScript knjižnica
programski jezik
strokovni pregled programske kode
agilna metodologija razvoja programske opreme
agilna metodologija razvoja programske opreme

KRATICE IN AKRONIMI
ARX:

AutoCAD Runtime eXtension: razširitve v času izvajanja programa
AutoCAD
ATLM:
Automated Test Lifecycle Methodology: metodologija življenjskega cikla
avtomatskega testiranja
AUP:
Agile Unified Process: agilno združen proces
BRX:
Bricscad Runtime eXtension: razširitve v času izvajanja programa
BricsCAD
CAD:
Computer Aided Design: računalniško podprto načrtovanje
CSS:
Cascading Style Sheets: kaskadne stilske podloge
CUI:
Custom User Interface: sistem v CAD programih za prilagajanje
uporabniških programov ali trakov in menijev
DSDM:
Dynamic Systems Development Method: metoda dinamičnega razvoja
sistemov
FDD:
Feature Driven Development: razvoj narekovan z lastnostmi
HEC-RAS: Hydrologic Engineering Centers River Analysis System: hidrološko
inženirski center za analizo rečnih sistemov
HTML:
Hyper Text Markup Language: jezik za označevanje nadbesedila
IEC:
International
Electrotechnical
Commission:
mednarodna
elektrotehnična komisija
IEEE:
Institute of Electrical and Electronics Engineers: inštitut inženirjev
elektrotehnike in elektronike
ISO:
International
Organization
for
Standardization:
mednarodna
organizacija za standardizacijo
JTC 1:
Joint Technical Commitee 1: združeni tehniški komite 1
NATO:
North Atlantic Treaty Organisation: severnoatlantska pogodbena zveza
ROI:
Return Of Investment: donosnost naložbe
RUSP:
Ready to Use Software Product: programska oprema pripravljena za
uporabo
RUP:
Rational Unified Process: racionalno poenoten proces
SQL:
Structured Query Language: strukturirani povpraševalni jezik
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