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Testowanie to wykonywanie 
oprogramowania z intencją 

znalezienia błędu.znalezienia błędu.

Glenford Myers „The Art of Software Testing”



Co tak naprawdę szacujemy?Co tak naprawdę szacujemy?

Czas

Pracochłonność



Szacowanie zgrubneSzacowanie zgrubne

Koszty testów to:

� 10% – 30% kosztów projektu

� 50% – 80% kosztów programowania

Szacowanie najlepiej przeprowadzić na 
podstawie danych historycznych



Techniki wspomagające szacowanieTechniki wspomagające szacowanie

� divide et impera

� WAVE

� metoda delficka

� statystyki historyczne� statystyki historyczne



WAVEWAVE

Worst Most Best Worst
Case

Most 
Likely

Best 
Case

Nie zapominajcie o współczynniku Kowalskiego



Co szacować?Co szacować?

1. Planowanie i nadzór nad testami

2. Analiza i projektowanie testów

3. Wykonanie testów

Raportowanie wyników4. Raportowanie wyników

5. Zamknięcie testów



Co wziąć pod uwagę?Co wziąć pod uwagę?

� Typ systemu

� Wymagany poziom jakości systemu

� Proces produkcji

� Dostępne testalia� Dostępne testalia

� Czynnik ludzki



ZakończenieZakończenie szacowaniaszacowania



Pomiary w trakcie projektuPomiary w trakcie projektu

� ilość defektów / zgłoszenia błędów
◦ jakość produktu

� stopień wykonania zadań� stopień wykonania zadań

� wykorzystanie zasobów



Koszty niskiej jakościKoszty niskiej jakości

Zapobieganie Ocena 
jakości

Awarie 
wewnętrzne

Awarie 
zewnętrzne



Koszty zapobieganiaKoszty zapobiegania

� planowanie

� szkolenia

� analiza procesu produkcyjnego

� przeglądy analizy i projektu� przeglądy analizy i projektu



Koszty oceny jakościKoszty oceny jakości

� testowanie dynamiczne

� inspekcje kodu

� audyt procesów



Koszty awarii wewnętrznychKoszty awarii wewnętrznych

� marnotrawstwo i poprawki

� troubleshooting

� zmiany w projecie

� dodatkowe narzędzia � dodatkowe narzędzia 

� powtórne inspekcje i testy



Koszty awarii zewnętrznychKoszty awarii zewnętrznych

� zwroty

� kary wynikające z SLA

� obsługa reklamacji

� koszty gwarancji� koszty gwarancji



Koszty odpadówKoszty odpadów

Analiza

Projekt

Kodowanie

Testy

Utrzymanie

Źródło: Tom DeMarco, „Controlling Software Pojects”



Pomiary kosztów odpadówPomiary kosztów odpadów

� odpady projektowe

� odpady produktowe

� odpady wszystkie

� odpady pierwszych sześciu miesięcy� odpady pierwszych sześciu miesięcy



Wartość testowania (ilościowo)Wartość testowania (ilościowo)

� znajdowanie defektów 

i umoŜliwienie ich poprawienia

� dostarczanie danych o statusie
◦ produktu◦ produktu

◦ projektu

◦ procesu



Wartość testowania (jakościowo)Wartość testowania (jakościowo)

� reputacja wysokiej jakości

� sprawniejsze i bardziej przewidywalne 
wydania i wdroŜenia

� zwiększone zaufanie� zwiększone zaufanie

� ochrona przed skutkami prawnymi niskiej 
jakości

� ograniczenie ryzyka



PodsumowaniePodsumowanie


