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Wstęp (od autora)
Trudno jest określić początek branży testerskiej. Przyjmijmy, 
że od momentu, gdy zaczęły powstawać programy, pierwszą 
próbę weryfikacji tych programów można określić jako 
początek testowania. Bez względu na to, czy robił to tester czy 
programista, można powiedzieć, że miało to miejsce dziesiątki 
lat temu. 

Nie trudno się domyślić, że proces wytwarzania 
oprogramowania, jak i same programy to zupełnie inna bajka 
niż to, co działo się na samym początku. Co więcej, co 5-10 lat 
na rynku można zauważyć zmiany, które wpływają na to, jakie 
aplikacje tworzymy i w jaki sposób je wytwarzamy. To sprawia, 
że zarówno programowanie, jak i sposoby zapewniania jakości 
również się zmieniają.

Dla wielu osób obraz zapewniania jakości pochodzi sprzed 
kilku lub nawet kilkudziesięciu lat. To sprawia, że trudno jest 
zrozumieć ten obszar zarówno początkującym QA, jak i osobom, 
z którymi QA współpracują, tj. programiści, czy managerowie. 
Z tego powodu postanowiłem podzielić się swoją wiedzą i 
spostrzeżeniami z zakresu testowania i zapewniania jakości, aby 
zaktualizować postrzeganie QA wśród osób, z którymi pracuję na 
co dzień. 

Każdy klient, projekt, zespół oraz finalny produkt, jaki 
wytworzymy, będzie inny. Dlatego w moich tekstach staram się 
podkreślić istotę procesu jakości szytego na miarę i przekazywać 
informacje, które pozwolą nie tyle powielać, co zrozumieć i 
dopasować praktyki zapewniania jakości.

Zapraszam do lektury.

Mateusz Stachurzewski
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Część I

Teoria Testowania
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Wpis #1 Trzy fronty 
testowania
Z mojego punktu widzenia testowanie bardzo często 
postrzegane jest w sposób okrojony. W branży testerskiej, 
problem ten został przedstawiony jako testing vs checking. 

Co jest zatem esencją testowania? Można to ująć na co najmniej 
trzy sposoby:

• Testujemy, bo chcemy sprawdzić, czy nasze oczekiwania 
spotykają się z rzeczywistością (sprawdzanie, weryfikacja, 
checking).

• Testujemy, bo chcemy sprawdzić, czy nasza rzeczywistość 
nie przestała spełniać naszych oczekiwań (testowanie 
regresywne).

• Testujemy, bo chcemy sprawdzić, czy są rzeczy, o których 
nie pomyśleliśmy, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, 
a które mogą być istotne (testowanie eksploracyjne).

Jak widać checking jest sprawdzaniem naszych oczekiwań. 
Mogą one wynikać na przykład z udokumentowanych (bądź też 
nie) wymagań, ustaleń z klientem, czy z zespołem. Testowanie 
regresywne można rozumieć jako regularnie powtarzany 
checking po to, aby upewnić się, że system nie przestał spełniać 
naszych oczekiwań.

Problem w tym, że na tym etapie najczęściej kończy się 
postrzeganie testowania. Często jednak okazuje się, że 
sprawdzenie tylko tego, czego oczekujemy od systemu jest 
niewystarczające, aby produkt spełniał określone kryteria jakości. 

I tutaj pojawia się testowanie eksploracyjne, w którym uczymy 
się systemu i odkrywamy rzeczy, które wychodzą poza nasze 
oczekiwania. Szukamy tego, o czym nie pomyśleliśmy i czego 
nie byliśmy w stanie przewidzieć, a co wciąż wpływa na 
postrzeganie jakości. Zawiedziony klient lub użytkownik, który 
jednak oczekiwał czegoś innego lub system, który zachowuje się 
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nie tak, jak powinien, choć nie określają tego żadne wymagania, 
czy kryteria akceptacji. 

Sprawdzanie przynosi bardzo dużo wartości - zwykle są to 
kluczowe ścieżki systemu. Jednak pomijanie eksploracji może 
sprawić, że oddamy system z równie istotnymi błędami. A to, 
że o nich nie pomyśleliśmy nie robi żadnej różnicy klientowi, 
użytkownikom, czy samemu systemowi, który się wysypie. 

Zatem krótka lekcja na dzisiaj - nie traktujmy testowania jako 
sprawdzania. Pamiętajmy, aby analizować, myśleć krytycznie, 
umiejętnie obserwować co się dzieje z naszym systemem 
i wychodzić poza ramy ustawione przez wymagania, czy 
acceptance criteria.

Wpis #2 Więcej 
o testowaniu 
eksploracyjnym
Zdaje sobie sprawę , że testowanie eksploracyjne może być 
początkowo trudnym tematem, dlatego postanowiłem go 
uzupełnić.

Zgodnie z tym co pisałem, testowanie eksploracyjne to szukanie 
tego, co nieoczekiwane, tego, o czym nie pomyśleliśmy. Czy 
to znaczy, że mogę klikać gdzie popadnie i patrzeć co się 
dzieje? Nie o to chodzi. Testowanie eksploracyjne nie ma być 
przypadkowe w takim sensie. Wręcz powinno być przemyślane, 
zaplanowane i ustrukturyzowane - nawet, jeśli nie mamy 
konkretnego planu dobry tester eksploracyjny zawsze gdzieś w 
głowie ma poukładane, co chciałby zrobić. Ale nie chodzi tu o 
przypadki testowe. 

W pierwszej kolejności myślimy o tym, co robi nasz system 
(jeśli nie wiemy, to musimy się go nauczyć), jakie obszary są dla 
niego kluczowe, a jakie są ryzykowne, złożone, posiadające wiele 
zależności.
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Następnie planujemy pracę i to ile czasu chcemy poświęcić na 
grzebanie w danym obszarze, czyli tworzymy priorytety i zarys 
naszych działań.

Gdy podchodzimy już do testowania, rozpoczynamy 
eksperyment. Wchodzimy w dany obszar - ten, który w 
naszej opinii na to zasługuje. Zaczynamy od rzeczy prostych 
i oczywistych. Zwykle robimy to, co standardowo zrobiłby 
użytkownik. W międzyczasie obserwujemy, szukamy tzw. bad 
smells, nowych ścieżek i sposobów na używanie systemu, 
zadajemy sobie pytania i kwestionujemy to, co widzimy. 

W trakcie eksploracji to nie przypadek kieruje działaniami, a 
obserwacja i myślenie krytyczne. Pytania typu: “A co jeśli...?”, “A 
gdyby tak spróbować tutaj...?”, “Czy na pewno o to chodziło...?” 
są wartościowe. Pamiętajmy, że testowanie eksploracyjne 
dotyczy wszystkich warstw systemu, nie tylko GUI.

Jaką wartość przynosi eksploracja w porównaniu do 
standardowego sprawdzania? Sprawdzanie weryfikuje nasze 
oczekiwania - zwykle zawarte w wymaganiach lub acceptance 
criteria. Są to kluczowe ścieżki, które mają działać. Skoro są 
kluczowe, to ich weryfikacja wydawałaby się najważniejsza i 
najbardziej wartościowa, a eksploracja to tylko tak dla pewności. 
Niestety tak nie jest. 

Okazuje się, że w dobie pracy zwinnej, DevOps, CI i generalnie 
dobrych procesów zapewniania jakości, zwykle nie mamy 
problemu w tych kluczowych rzeczach. W trakcie sprawdzania 
zazwyczaj wszystko działa (zwykle, nie zawsze). Ta obserwacja 
wychodzi z mojego doświadczenia i tego, o czym czytam w 
literaturze i słyszę od innych. 

Miejsca, w których faktycznie można znaleźć problemy 
to właśnie te, o których nie pomyśleliśmy lub których nie 
przewidzieliśmy. A często są to równie istotne błędy, co te 
dotyczące wymagań ustalonych z góry. Stąd warto eksplorować, 
ponieważ ani sprawdzanie, ani testy automatyczne nigdy nie 
wykryją takich problemów. Testy automatyczne mają to do 
siebie, że piszę je ktoś zgodnie z jakimiś oczekiwaniami, a skoro 
mamy problemy z rzeczami nieoczekiwanymi to … (choć czasem 
test automatyczny wykryje więcej niż nam się wydaje)
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Eksploracja powinna być uzupełnieniem naszych działań 
testowych. Jednak nie musimy osobno sprawdzać, a osobno 
eksplorować. Najprościej zasiadając do testowania jest 
wyposażyć się w odpowiednie metodyki i narzędzia, i stosować 
je tam, gdzie widzimy taką potrzebę, naprzemiennie.

Wpis #3 Heurystyki 
testowe
Zostałeś postawiony w roli testera albo jesteś testerem  Siedzisz, 
testujesz, głowa się pali, nie masz już pomysłów ale czujesz, że 
to nie koniec. Co robisz? Przypominasz sobie o heurystykach.

Czym są heurystyki? Heurystyki to wysokopoziomowe, 
generyczne, uproszczone wzorce, zasady, metody, które z jednej 
strony mówią nam wiele, z drugiej nie mówią nam nic - zależy 
jak z nich korzystamy. 

“Unikaj overengineeringu” jest jedną z takich zasad. Istnieje 
powszechne przekonanie, że jest to zła praktyka, ponieważ, nie 
wchodząc w szczegóły, jej negatywne rezultaty przewyższają 
pozytywne. Kiedy popełniam overengineering? To już jest 
pytanie, na które każdy powinien sobie odpowiedzieć sam.

Kolejnym przykładem już stricte testerskim jest heurystyka 
wartości granicznych (również nazywana metodą projektowania 
testów poprzez analizę wartości granicznych). I znów, metoda 
ta nie podrzuca nam gotowego rozwiązania, czy przypadków 
testowych. Przypomina, że istnieje coś takiego jak wartości 
graniczne i swoje przypadki testowe należy projektować z 
uwzględnieniem tej metody. To znaczy, że w pierwszej kolejności 
musimy poznać założenia i intencje stojące za daną metodą, 
następnie zastanowić się, w jaki sposób możemy ją wykorzystać 
w naszym kontekście (i czy w ogóle warto), a w dalszej kolejności 
świadomie ją stosować.

W ten sposób możemy dodawać do swojego arsenału 
testerskiego kolejne narzędzia, które pomogą nam stać się 
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testowym ninja, a może bardziej testowym komandosem.

Na pewno będę wspominał o różnych przydatnych heurystykach, 
ale na sam początek przytoczę już kilka:

Heurystyka wymaganiowa - pierwsza i podstawowa. 
Wymagania klienta muszą zostać zaimplementowane. 
Testujemy tak, aby wiedzieć, że są.

Heurystyka historyczna - nasze doświadczenia z problemami, 
na które natrafiliśmy do tej pory wzbogacają mapę naszych 
poszukiwań problemów. Jest duża szansa, że to, co do tej 
pory sprawiało problemy zwyczajnie się powtórzy. Testując 
przeanalizujmy, gdzie najczęściej odbywały się potknięcia i 
upewnijmy się, że tym razem ich tam nie ma (właściwie tę 
zasadę można zastosować nie tylko w pracy testera ale i w 
życiu!).

Heurystyka porównawcza - nasze doświadczenie w pracy, 
jak i poza nią wystawia nas na różnego rodzaju aplikacje i 
funkcjonalności. Przypomnijmy sobie miejsca podobne do tych, 
z którymi aktualnie mamy do czynienia i zastanówmy się, jakie 
problemy tam widzieliśmy lub co wyjątkowo sobie ceniliśmy. 
Warto sprawdzać, czy nasz system to zapewnia.

Istnieje wiele heurystyk, choć rzecz jasna nie ma sensu 
przechodzić przez nie wszystkie w trakcie testowania. Jednak od 
czasu do czasu można poznawać nowe i przypominać sobie o 
istnieniu tych, które już poznaliśmy, szczególnie, gdy czujemy się 
wypaleni z pomysłów.

Warto również tworzyć własne heurystyki - na przykład jeśli 
widzimy, że w zespole często mamy problemy, które wynikają 
z komunikacji, testujmy tak, aby wyjść temu naprzeciw. 
Zastanówmy się, jakie błędy mogły wyniknąć z powodu tego 
problemu w tym konkretnym przypadku. Na przykład, jeśli klient 
przekazuje wymagania w sposób mało zorganizowany i często 
jest sporo wersji, z czego tylko jedna jest właściwa, skupmy się 
na ustaleniu która i czy to, co mamy, na pewno jest tą właściwą.

Lektura uzupełniająca:  
https://www.satisfice.com/download/heuristic-test-strategy-model

https://www.satisfice.com/download/heuristic-test-strategy-model
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Wpis #4 7 Zasad 
Testowania
W świecie testowania istnieje coś takiego jak 7 zasad 
testowania, czyli podstawowe koncepcje, z którymi każdy 
początkujący tester spotyka się na początku swojej zawodowej 
drogi. Warto je znać, przypomnieć sobie o nich, bądź 
skonfrontować je z własnym doświadczeniem.

I Testowanie ujawnia problemy. 

To znaczy, że nie gwarantuje ich braku. Testowanie zmniejsza 
prawdopodobieństwo, że w oprogramowaniu pozostają 
niewykryte defekty. Skoro nie jesteśmy w stanie znaleźć 
wszystkich błędów, to oddając system zawsze ponosimy jakieś 
ryzyko. Róbmy to więc świadomie. Z pomocą przychodzi nam 
wówczas analiza ryzyka. Zastanówmy się, z jakim ryzykiem 
mamy do czynienia tym razem. Co złego może się stać do czego 
nie możemy dopuścić. Przez co stracimy reputację, pieniądze i 
możemy mieć spore problemy. Testujemy w pierwszej kolejności, 
aby unikać ryzyka, którego nie możemy ponosić. W drugiej, 
(jeśli pozostaną nam zasoby) testujemy, aby unikać ryzyka, które 
możemy ponieść, ale wciąż wolimy je zminimalizować. 

II Testowanie gruntowne jest niemożliwe. 

Jeśli znajdziemy błąd w części systemu, który był już testowany, 
powinniśmy przynajmniej zastanowić się, dlaczego go 
pominęliśmy. Może zabrakło nam heurystyki, informacji? 
Uzupełnijmy braki na tyle, na ile jest to możliwe i wyciągnijmy 
lekcję na przyszłość.

III Wczesne testowanie oszczędza czas i pieniądze. 

Istnieje przekonanie, że im później wykryjemy problemy, tym 
droższe stają się one w naprawie. Osobiście zgadzam się z tym 
tylko częściowo, ponieważ tyczy się to tylko pewnego rodzaju 
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problemów. Jeśli na przykład znajdziemy błąd związany z 
wymaganiami - dajmy na to, że wymagania były dwuznaczne 
- taki błąd może sprawić, że będziemy musieli przepisywać 
daną funkcjonalność i tym samym stracimy sporo czasu, o ile 
nie wykryjemy go, zanim rozpocznie się implementacja. Jeśli 
natomiast znajdziemy błąd, którego poprawka wymaga np. 
zmiany wartości zmiennej, taki błąd można szybko poprawić. 
Jeśli nie niesie on za sobą żadnych dodatkowych implikacji, 
wtedy nie ma znaczenia, czy wykryjemy go wcześnie, czy późno. 

IV Zasada Pareto - 80 % błędów znajduje się w 20% systemu.

Osobiście tego nigdy nie odczułem. Ciekaw jestem, czy ktoś z 
was to zauważył. Niezaprzeczalnym jest, że często popełniamy 
błędy w podobnych okolicznościach lub w podobnych miejscach. 
Ja na przykład często spotykam się z problemami związanymi 
ze zmiennymi środowiskowymi. Ale nie określiłbym tego jako 
zasady Pareto, gdyż zasada Pareto odnosi się do konkretnego 
obszaru kodu źródłowego np. danego modułu.

V Paradoks pestycydów - ciągłe powtarzanie tych samych 
testów prowadzi do sytuacji, w której przestają one wykrywać 
nowe defekty. 

Problemy z regresją zdarzają mi się bardzo rzadko.. Unit testy 
robią robotę nie przepuszczając kodu dalej. Dlatego, jeśli mam 
ograniczone zasoby i muszę dokonywać jakichś wyborów 
więcej czasu poświęcam na testowanie eksploracyjne, czyli 
testowanie nowych rzeczy. Jeśli zaś chodzi o regresję, traktuje 
ją jako polisę ubezpieczeniową i zabezpieczam tylko to, co 
przynosi wartość biznesową. Mówiąc krótko, nie sprawdzam za 
każdym razem wszystkich przypadków testowych, nie piszę też 
obszernych automatycznych testów systemowych. Upewniam 
się, czy podstawowa ścieżka potrzebna do realizowania wartości 
biznesowej nie przestała działać. Jeśli jakiś edge case sie 
wysypie, przeżyjemy to. 

VI Testowanie zależy od kontekstu. 

Gdybyśmy byli w stanie przetestować wszystko, czyli poświęcić 
testowaniu niewyobrażalną porcję czasu, wtedy to stwierdzenie 
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nie miałoby sensu. Jednak odkąd musimy wybierać, co i jak 
testujemy, próbujemy wyciągać jak największą wartość przy 
ograniczonych zasobach. Priorytetyzujemy i targetujemy 
testowanie biorąc pod uwagę to, czego oczekuje klient, jak 
system będzie używany, co przynosi w nim najwięcej wartości 
lub gdzie znajduje się największe ryzyko.

VII Przekonanie o braku błędów jest błędem. 

Ten punkt nawiązuje w dużym stopniu do punktu pierwszego. 
Jeśli decydujemy się na release nie róbmy tego w oparciu o 
przekonanie, że jeśli tester przetestował całość, to tam na pewno 
nie ma błędów. Jeśli mamy zaufanie do testera 
i procesów zapewniania jakości możemy założyć, że solidna 
część funkcjonalności została przetestowana, a tester oddając ją 
do wydania poprawnie ocenił ryzyko (jeśli nie mamy zaufania do 
testera albo procesu, porozmawiajmy z testerem o tym, co i jak 
testował). Niemniej zespół powinien zawsze być przygotowany 
na to, że na produkcji pojawią się błędy i trzeba będzie robić 
rollback, czy hotfix.

Wpis #5 Trzy metody 
testowania
Istnieje coś takiego, jak metody testowania lub inaczej poziomy, 
na których można testować system. Mam na myśli testowanie 
czarnoskrzynkowe, białoskrzynkowe i szaroskrzynkowe. W trzech 
feedach omówię każdy z osobna zaczynając od testowania 
czarnoskrzynkowego.

Testowanie czarnoskrzynkowe, z ang. black-box testing to 
metoda testowania, która polega na ograniczeniu swojej 
aktywności do graficznego interfejsu systemu. Tester skupia się 
na tym, co oferuje interfejs i swoje przypadki testowe projektuje 
tylko na podstawie tego interfejsu. Krótko mówiąc skupiamy się 
na inpucie i outpucie systemu, a to, jak działa pod spodem nas 
nie interesuje.
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Do technik wykorzystywanych przy tego typu testowaniu zalicza 
się:

• Analizę klas równoważności (equivalence partitioning)

• Analizę wartości brzegowych (boundary values analysis)

• Tablice decyzyjne (decision tables)

• Wykres przyczynowo-skutkowy (cause-effect graphing)

Te techniki są na tyle wymowne, że nie będę ich omawiać 
szczegółowo. Jeśli ktoś z was jest zainteresowany wystarczy 
wpisać w Google nazwę po angielsku i szybciutko wszystko 
stanie się jasne.

Po co testować czarnoskrzynkowo? Mówi się, że to najprostsza 
forma testowania, gdzie próg wejścia dla testera jest najniższy. 
Otóż i tak, i nie. Faktycznie próg wejścia wydaje się być niski, 
ale w przypadku bardziej złożonych interfejsów, aby testować 
skutecznie znów potrzeba doświadczenia i wiedzy na temat 
tego, jak szukać problemów. W przypadku prostych interfejsów 
próg wejścia rzeczywiście jest niski. Ale to równie dobrze może 
oznaczać, że większość logiki biznesowej kryje się pod spodem 
i w takiej sytuacji testowanie czarnoskrzynkowe może wiele nie 
wnieść. 

Niemniej, jeśli chodzi o zalety:

Pierwsza i najważniejsza: testujemy z punktu widzenia 
użytkownika. Powstrzymujemy się od myślenia technicznego, 
a myślimy bardziej domenowo, wchodzimy w buty usera 
i zaczynamy korzystać z aplikacji. Prócz problemów 
funkcjonalnych pozwala nam to lepiej dostrzec problemy 
użyteczności.

Po drugie: unikamy uprzedzenia technicznego. Bez znajomości 
logiki, która realizuje kod źródłowy projektujemy przypadki 
testowe używając innego spojrzenia, niż gdy wiemy, co tam się 
dzieje pod spodem. Testując w ten sposób jest duża szansa, 
że wpadniemy na rzeczy, na które nie wpadlibyśmy znając kod, 
który pokierował by naszą kreatywność w nieco inną stronę.

Po trzecie: mówi się, że jedną z korzyści testowania 
czarnoskrzynkowego jest to, że nie trzeba znać się 
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na programowaniu, by do niego przystąpić. Mam mieszane 
uczucia, czy można uznać to za zaletę. 

Z drugiej strony oczywiście są i wady takiego testowania. 

Jeśli ograniczamy się tylko do testowania czarnoskrzynkowego, 
możemy pominąć sporą część problemów, które kryją się w 
jaskiniach backendu. Stąd, można rozpoczynać testowanie od 
metody czarnoskrzynkowej, aby zebrać te tzw. low hanging 
fruits, a następnie wziąć się za łopatę i zacząć kopać głębiej.

Wpis #6 Testy 
białoskrzynkowe
Z ang. white-box testing, czyli testy białoskrzynkowe, testy 
białej skrzynki,czy testy strukturalne. Są to testy, w których 
tester ma wgląd do kodu źródłowego systemu, jego architektury, 
konfiguracji czy środowiska.

Do testów białoskrzynkowych aktualnie można zaliczyć code 
review (zwane również analizą statyczną) oraz jednostkowe i 
integracyjne testy automatyczne wykonywane z wykorzystaniem 
wglądu do kodu źródłowego. 

Code review wykonujemy zwykle, aby ocenić jakość jakość 
kodu, jego architekturę, znaleźć błędy logiczne, poprawić 
utrzymywalność i rozszerzalność. Standardowo code review 
wykonuje więcej niż jedna osoba. Każdy ma na to swój sposób 
i swoje spojrzenie, dzięki czemu stosunkowo tanio jesteśmy w 
stanie zidentyfikować problemy różnego sortu. Tanio, ponieważ 
przejrzenie kodu wymaga mniej czasu niż uruchomienie go, 
doprowadzenie do odpowiedniego stanu, załadowanie danych 
testowych i wywołanie odpowiednich linijek, aby sprawdzić ich 
działanie. Ja sam korzystam z możliwości zrobienia code review, 
żeby spojrzeć na kod na swój własny sposób. Zwykle robię 
to w stylu end-to-end, czyli identyfikuję wejście, a następnie 
przechodzę całą ścieżkę aż do wyjścia. Dodatkowo sprawdzam 
pokrycie funkcjonalności testami, aby uniknąć powtarzania 
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tych samych testów na wyższym poziomie. Samo code review 
pozwala mi też poznać system lepiej, dzięki czemu zyskuję 
więcej materiału do analizy i planowania testowania.

Testy automatyczne na poziomie unitowym mają niewątpliwie 
tę zaletę, że oferują sporo możliwości. Na tym poziomie 
przetestować można prawie wszystko. Prawie, ponieważ czasem 
jesteśmy blokowani przez brak narzędzi, brak ich znajomości lub 
przez limity kreatywności.  Niemniej tego rodzaju testy są bardzo 
skuteczne, szybkie, adresują wiele use case’ów i myślę, że można 
śmiało powiedzieć, że tego typu testy to fundament każdego 
projektu. Wiele źródeł zaleca spychanie testów funkcjonalnych 
w dół, czyli właśnie do poziomu unit testów, jeśli tylko się da.

Jest wiele technik projektowania takich testów, z czego dla 
przykładu można wyróżnić: 

• Pokrycie instrukcji

• Pokrycie rozgałęzień

• Pokrycie decyzji

Czy warto je stosować? Trudno powiedzieć. Każdy ma swoje 
zdanie. Jedni lubią mierzyć pokrycie kodu i uważają to za 
efektywne podejście. Innym zależy głównie na tym, aby mieć 
testy pokrywające funkcjonalności i nie testować implementacji. 
Pewnie można to połączyć i pisać takie testy, które pokrywają 
funkcjonalności poprzez pokrycie instrukcji, rozgałęzień, czy 
decyzji.

Czy w takim razie testy na tym poziomie to sama śmietanka? 
Niestety zawsze znajdzie się jakieś ale.

Przede wszystkim utrzymywalność. Jeśli zmieniam kod produktu 
zdarza się, że muszę też zmienić testy. Z jednej strony to dobrze. 
Z drugiej, jeśli refaktoruję, tzn. nie zmieniam funkcjonalności, 
tylko sposób implementacji, to czy testy powinny failować? Nie 
zawsze życie jest takie kolorowe i nie zawsze pisanie testów, 
które tylko testują funkcjonalność i nie są oparte 
o implementacje, będzie proste. Zawsze jednak możemy do 
tego dążyć. Ponadto, jeśli testy już się wysypią, to ile czasu 
potrzebuję na ich poprawę? Mało? To dobrze. Dużo? Może to już 
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nie najlepiej. Testy, o ile są bardzo pomocne, potrafią również być 
ogromnym ciężarem. Stąd naszym celem jest wypracować sobie 
sposób, aby te proporcje zmienić na korzyść tej pomocnej części. 
Trudne, ale prawdziwe!

Wpis #7 Testowanie 
Gruntowne (Exhaustive 
Testing)
Będzie po angielsku, bo oryginał częściej oddaje sedno, 
niż nieudolne tłumaczenie. 

‘Exhaustive testing is when the tester is too exhausted to continue’.

Testowanie gruntowne jest niemożliwe. Jednak grzechem w tym 
wypadku jest nadmierny optymizm i zbyt silna wiara w swoje 
umiejętności projektowania testów.

Jeśli kończymy testowanie z myślą, że przetestowaliśmy już 
wszystko, to najprędzej jesteśmy w błędzie. Nie dopuszczamy 
wtedy możliwości istnienia innych błędów, których nie udało nam 
się znaleźć. Jednocześnie nie wracamy już do tych obszarów, 
nie myślimy o nich, mamy fałszywe poczucie pewności, że tam 
już żadnych błędów nie ma. Zdarza się, że po teoretycznym 
zakończeniu testowania danego obszaru, wciąż udaje się 
odnaleźć inne błędy, gdy od czasu do czasu wracamy do 
tego obszaru z nowymi pomysłami. Dlatego nie warto się tak 
oszukiwać.

Koniec testowania zwykle ma miejsce, gdy uznajemy, 
że przetestowaliśmy już istotne obszary, gdy udało nam się 
zminimalizować ryzyko lub, gdy na dany moment nie przychodzi 
nam już nic innego do głowy.
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Wpis #8 Testy 
szaroskrzynkowe
Ostatni typ, czy poziom testów, to testy szaroskrzynkowe. 
Właściwie jest to fuzja poprzedników. Oba typy przynoszą na 
tyle dużo różnych korzyści, że naturalną drogą jest skorzystanie 
z obu, aby wyciągnąć jak najwięcej wartości z testowania.

Istnieją organizacje w których testy czarnoskrzynkowe wykonują 
testerzy, testy białoskrzynkowe wykonują programiści, a jedni 
niekoniecznie wiedzą, co robią drudzy. W sytuacji, gdzie granica 
między tymi dwoma poziomami została wyraźnie zaznaczona, 
dużo ciężej jest wykonywać testy obu typów, a wręcz testera 
wychodzącego z poziomu czarnej skrzynki można postrzegać 
niekorzystnie. Jednak zostawię skrajności za nami i skupię się 
na środowisku, w którym pracuje nasza firma i tu na szczęście 
mamy moc możliwości. Tak poważnie są systemy i metodyki, 
w których testerzy czarnoskrzynkowi sprawdzą się świetnie. 
Patologia powstaje wtedy, gdy dokładnie to samo podejście 
w ciemno stosuje się tam, gdzie być go nie powinno.

Mówiąc o testach szaroskrzynkowych wyobrażam sobie testera, 
który analizując ryzyko, planując, wykonując, a nawet raportując 
czynności testowe bierze pod uwagę nie tylko to, co udostępnia 
mu interfejs graficzny użytkownika ale robi to w oparciu o 
wiedzę o tym, jak wygląda kod źródłowy, architektura systemu, 
jego konfiguracja i środowisko. I dotyczy to zarówno weryfikacji 
jak i eksploracji. 

Taki poziom, a w zasadzie oba poziomy, pozwalają wykrywać 
problemy na różnych poziomach systemu. Wzrasta nie tylko 
zakres poszukiwań ale też ich skuteczność. Tester, który wie, 
gdzie szukać, jest w stanie dokonywać trafnych wyborów 
priorytetyzując swoje działania. 

Należy się jednak wystrzegać kilku rzeczy przy takim podejściu, 
jeśli jesteś testerem, że tak to nazwę dedykowanym, a nie osobą, 
która przyjęła rolę testera na czas robienia review.
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Po pierwsze kod analizować można godzinami. Trzeba 
wiedzieć, kiedy powiedzieć stop i uznać, że tyle, ile wiem jest 
wystarczające i przejść dalej. Co więcej, robiąc code review 
robimy go w konkretnym (testerskim) celu. Inaczej code review 
zrobi programista, a inaczej tester. 

Po drugie tester, który z reguły nie jest programistą, próbuje 
radzić sobie z mniej i bardziej technicznymi rzeczami systemu. 
Przez to może wpaść w pułapkę niekończącej się nauki 
technologii. Owszem, uczymy się przez całe życie, nowe 
technologie powstają i trzeba je znać, ale wystarczy, jeśli znamy 
je do pewnego stopnia. Wystarczy, że je rozumiemy i być może 
znamy problemy, jakie są z nimi związane. Z czasem będziemy 
poznawać nowsze albo pogłębiać wiedzę o tych istniejących. 
Nie ma jednak sensu fiksować się na nauce w celu dogonienia 
programistów.

Po trzecie przechodząc na niższe poziomy systemu widzimy 
nowe możliwości, tzn. nowe test case’y, które być może warto 
sprawdzić. Mając ograniczony czas na testowanie, trzeba więc 
mocniej priorytetyzować i wybierać tylko te case’y, które w 
naszym mniemaniu niosą ryzyko.

Wpis #9 Heurystyka 
otaczającego nas świata
Przybliżę kolejną heurystykę zwaną World Heuristics. Jeszcze 
taka przypominajka - prócz tego, że heurystyki pomagają 
nam testować pamiętajmy, że równie dobrze pozwalają nam 
zapewniać jakość wbudowaną. Planując nasze rozwiązanie, 
jeśli użyjemy heurystyk i przemyślimy sobie co chcemy zrobić, 
a czego chcemy uniknąć jest duża szansa, że zapobiegniemy 
błędom, a tester będzie mógł wypić mniej kawy. 

Heurystyka Świata opiera się o założenie, że system, który 
projektujemy dla użytkownika z punktu widzenia UX powinien 
być jak najbardziej zbliżony do świata, w którym nasi 
użytkownicy żyją na co dzień. Odwrotnie patrząc, powinien być 
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pozbawiony wszelkiej ‘techniczności’. Z natury ludzie lubią to, co 
znane, a to co nieznane sprawia dyskomfort. Wychodzenie poza 
strefę komfortu często oznacza rozwój ale w przypadku naszych 
użytkowników nie zależy nam na tym, aby wychodzili poza swoją 
strefę komfortu. Wręcz przeciwnie, zależy nam na tym, aby 
czuli się jak najbardziej komfortowo, gdy korzystają z naszych 
rozwiązań.  Im mniej nasz system będzie techniczny, a będzie 
bardziej naturalny dla naszego użytkownika, tym wygodniej ten 
użytkownik będzie się czuł korzystając z niego.

Aby osiągnąć naturalność naszego systemu, warto zwrócić 
uwagę na naturalny język. Jeśli nasz system próbuje 
komunikować się z użytkownikiem używając terminologii 
technicznej zamiast języka naturalnego, możemy liczyć na to, że 
użytkownik nie zrozumie komunikacji. Będzie miał problem z jej 
zrozumieniem, bądź zrozumie ale nie będzie to dla niego fajne. 
Nasza komunikacja z użytkownikiem powinna być super szybka, 
tzn. powinniśmy używać języka, który jest dla użytkownika 
oczywisty, a wszystkie trudniejsze koncepcje warto upraszczać 
tak, aby pomóc użytkownikowi je zrozumieć.

Warto też zwrócić uwagę na interakcje z życia wzięte. Żyjąc 
w naszym świecie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak jest on 
skonstruowany. W oparciu o to, czego doświadczamy budujemy 
sobie przyzwyczajenia, czy tzw. modele mentalne, aby ułatwiać 
sobie życie - coś w rodzaju cache’owania rzeczywistości. 
Przechodząc ze świata realnego do świata wirtualnego nie 
przełączamy swoich modeli. Korzystamy dokładnie z tych 
samych, które wykształciliśmy sobie w stosunku do świata 
realnego. Stąd projektując nasze rozwiązania warto doszukiwać 
się podobieństw do realnych obiektów i interakcji, i w ten też 
sposób je implementować. Dla przykładu panel użytkownika, 
gdzie może on coś konfigurować (ustawiać,) może przypominać 
rozwiązania, z którymi użytkownik spotka się korzystając z 
pralki czy zmywarki. Będzie to dla niego znajome i tym samym 
intuicyjne. Swoją drogą taki rodzaj projektowania nazywa się 
`skeuomorphic design` - dla zainteresowanych. 

Za każdym razem gdy projektujemy, czy testujemy warto się 
zastanowić, czy rozwiązanie jest intuicyjne, wygodne w użyciu, 
oraz czy wymaga przerabiania swoich modeli mentalnych. Jeśli 
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tak, to może zwyczajnie nie być atrakcyjne. 

Trzeba pamiętać, że ten rodzaj projektowania nie jest złotym 
środkiem. Specjaliści od UX najlepiej wiedzą, jak z tego rodzaju 
koncepcji korzystać. Nam testując pozostaje tylko branie pod 
uwagę komfortu użytkownika i każdego sygnału mówiącego o 
tym, że nasze rozwiązanie wydaje się być nienaturalne. Jest to 
miejsce, w którym warto się zatrzymać i przemyśleć je jeszcze 
raz.

Wpis #10 Praca z macierzą 
testową
Z ang. testing matrix bądź traceability matrix - to taka tabelka, w 
której rozpisujemy przypadki testowe.

Załóżmy, że nasza funkcjonalność składa się z dwóch ścieżek 
i dwóch różnych konfiguracji, które wpływają na to, jak dana 
ścieżka przebiega. W ten sposób przypadki testowe zaczynają 
się mnożyć. 2 ścieżki, z czego każda może być skonfigurowana 
na dwa sposoby, dają 4 przypadki testowe. 

W ten sposób powstaje nam macierz:

| | Konfiguracja A | Konfiguracja B |

| Ścieżka A | Test 1 | Test 2 |

| Ścieżka B | Test 3 | Test 4 |

Nie wygląda to aż tak strasznie. Często jednak ścieżek lub 
konfiguracji jest więcej. Tabela nam puchnie i przechodzenie 
wszystkich możliwości staje się okropnie czasochłonne.

Co daje nam używanie macierzy? Przede wszystkim pozwala 
uświadomić sobie mnogość możliwości, tzn. jakie mamy ścieżki, 
jakie mamy konfiguracje i w jaki sposób jedno wpływa na drugie. 
Dzięki temu powstaje przejrzysty obraz tego, z czym mamy 
do czynienia. 
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W dalszej kolejności utworzenie takiej tablicy pozwala nam 
zdać sobie sprawę już na samym początku, że testowanie zajmie 
sporo czasu. Możemy wtedy zadać sobie pytanie, czy damy radę 
przetestować wszystko i czy w ogóle warto.

W ten sposób dochodzimy do trzeciej korzyści jaką jest 
priorytetyzacja. Czy zawsze warto testować wszystko? 
Czasem nie. Szczególnie, jeśli jesteśmy w jakikolwiek sposób 
ograniczeni. Tak więc patrząc na taką tablicę łatwiej jest nam 
ocenić, które przypadki testowe można wykonać jako pierwsze, 
bo dadzą nam najwięcej informacji zwrotnej lub pokryją 
największą część systemu. Na drugi plan możemy odłożyć 
przypadki testowe, które mniej więcej angażują podobne części 
systemu ale nie jesteśmy ich pewni. W takiej sytuacji możemy 
np. wykonać tylko kilka przypadków zakładając, że pozostałe 
dadzą podobne rezultaty. Na trzeci plan odkładamy przypadki 
testowe, które są skrajnościami, są mało możliwe, aby miały 
miejsce lub zwyczajnie jesteśmy ich na tyle pewni po wykonaniu 
poprzednich, że już nie ma sensu dalej tracić czasu. Trzeci etap 
to właśnie kwestia przemyślenia, czy w ogóle warto do niego 
przechodzić.

Czy zawsze należy stosować tablicę? Czasem funkcjonalność 
jest tak zbudowana, że nie da się jej zbytnio rozpisać w ten 
sposób. Nawet jeśli będzie się dało, może to nie mieć sensu. 
Wtedy wiadomo, że nie należy na siłę robić tablicy. Możemy 
również natrafić na funkcjonalność, która aż się prosi o tablicę. 
W takiej sytuacji, zwykle nie porywam się na tworzenie tablicy 
dopóki nie uznam, że może ona być spora. Tworzenie tablicy 
także zajmuje czas i jeśli uznam, że mogę się bez niej obejść, 
to jej nie robię.

O tablicach wiedziałem od samego początku swojej przygody 
z testowaniem, bo mówi się o nich często. Nie stosowałem ich 
jednak od razu. Zdarzało się tak, że zaczynałem coś testować, 
w trakcie pracy dostrzegałem mnogość możliwości i zaczynałem 
je gdzieś spisywać, żeby ułożyć sobie to wszystko w głowie. 
Jako efekt uboczny powstawało coś na kształt takiej tablicy. Pod 
koniec testowania orientowałem się, że w sumie gdybym od razu 
przemyślał sobie funkcjonalność i gdyby taka tablica powstała 
na samym początku, nie testował bym wielu rzeczy, które 
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przetestowałem (ergo straciłem czas). No ale, człowiek uczy się 
na błędach.

Wpis #11 Heurystyka 
danych
Dane są paliwem każdego systemu. Bez przepływu danych 
system stoi w miejscu. Dane determinują też działanie systemu. 
To one decydują jaka ścieżka zostanie wywołana, jaka decyzja 
zostanie podjęta i ile kodu zostanie do tego wykorzystane. 

Mając na uwadze dane podczas testowania robimy trzy rzeczy:
• Dywersyfikujemy - to znaczy używamy takich danych, aby 

sterować pokryciem uruchomionego kodu. Zastanówmy 
się, co robi nasz kod, które jego fragmenty zostaną 
uruchomione, gdy te dane będą różne, np. uppercase/ 
lowercase, string albo integer, jeden obiekt lub dwa obiekty 
itd.

• Myślimy o stanie nawet, gdy wydaje nam się, że nasze 
serwisy są bezstanowe. Wszystko, co przechowujemy w 
bazie danych buduje stan i może wpłynąć na to, jak dany 
serwis się zachowa. Tak więc mamy dane nowe dla systemu 
ale także te dane, które już w tym systemie istnieją. Nowe 
dane muszą się poprawnie zaaklimatyzować, to po pierwsze. 
Po drugie muszą też pokojowo koegzystować z tymi danymi, 
które już w systemie istnieją. Z kolei te istniejące już dane, 
muszą nam służyć niczym posłuszni obywatele. Stąd, dane 
które wpuszczamy do systemu, gdy baza świeci pustkami to 
dopiero początek testowania.

• Myślimy o ograniczeniach, bo często jakieś istnieją. 
Tak, jak każda droga, która gdzieś prowadzi ma swoją 
przepustowość, tak i społeczność, która się tworzy, może 
działać inaczej i mieć inne potrzeby w zależności od tego, 
jak wielka ona jest. Danych może być zarówno mało jak i 
dużo, mogą trafiać do systemu rzadko lub często, wolno lub 
szybko, mogą być ładne, ale też brzydkie itd...
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Jeśli testujemy - wykorzystujemy dane. Jeśli wykorzystujemy 
dane, to dywersyfikujemy je. Jeśli dywersyfikujemy dane, to 
róbmy to mając na uwadzę specyfikę systemu.

Wpis #12 Więcej o klasach 
równoważności
Klasy równoważności, z ang. equivalence partitioning, to w 
zasadzie podstawowa technika projektowania testów, według 
której identyfikujemy tzw. input do systemu. Staramy się go 
przeanalizować pod kątem jego różnorodności tj. rozmiaru, 
zakresu czy np. mnogości i po takiej analizie wychodzi nam cała 
lista różnych możliwych inputów. Najprościej, z zakresu od 1-10 
wychodzi nam aż 10 różnych inputów. Dodając do tego 11-100 
wychodzi nam już 100 różnych inputów. 

Aby nie tracić czasu na testowanie wszystkiego jak leci, 
zakładamy, że przedział od 1-10 zachowa się inaczej niż przedział 
od 11-100. Z kolei cyfra/liczba z danego przedziału, zachowa 
się dokładnie tak samo, jak inna cyfra/liczba z tego samego 
przedziału. W ten sposób wciąż dywersyfikujemy nasz input ale 
ograniczamy czas poświęcony na testowanie.

Pozostaje tylko pytanie, co to znaczy, że zachowa się tak samo i 
skąd to wiemy?

Po pierwsze oceniamy, czy nasz input poddawany jest jakiejś 
walidacji i identyfikujemy input, który nie będzie poprawnie 
zwalidowany. Tutaj wyznaczenie klas w zakresie walidacji 
i poza jej zakresem będzie proste. Po drugie, analizujemy 
rzeczy podchwytliwe (tricky). Np. 0, które wiadomo, że 
generuje problemy, gdy chcemy przez nie dzielić. Wyznaczając 
klasę równoważności, jej granice wyznaczamy za pomocą 
takich podchwytliwych przypadków, które wiemy, że zwykle 
stanowią problemy. Po trzecie, nasze klasy równoważności 
powinny aktywować różne ścieżki kodu. Jeśli mamy dwie klasy 
równoważności, które wyznaczyliśmy sobie ot tak, a aktywują 
one dokładnie te same ścieżki w kodzie, to być może to nie są 
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najlepsze klasy równoważności. Jeśli możemy, to zaglądamy do 
kodu. Jeśli nie możemy lub nie potrafimy, to zawsze można się 
domyślić, jak mógłby zostać rozdzielony kod w zależności od 
inputu.

Podsumowując: walidacja, różnorodność, pułapki, ścieżki kodu to 
jest to, co nas interesuje przy wyznaczaniu klas równoważności.

Wpis #13 Czym jest BDD
Behaviour Driven Development - czyli scenariusze Given When 
Then. Jeśli do tej pory widząc lub słysząc o BDD myślałeś 
o scenariuszach, to świetnie. Masz okazję zmienić swoje podejście 
do BDD i wrócić do podstawowych założeń tej koncepcji.

W implementacji BDD bardzo często widzi się scenariusze 
Given, When, Then czyli tzw. Gherkin syntax. Jednak scenariusze 
to tylko narzędzie, które niestety z czasem stało się sednem 
tej koncepcji, przysłaniając całkowicie to, co faktycznie ma 
realizować.

Sprawa jest prosta. Jak sama nazwa wskazuje BDD to 
development, który jest sterowany poprzez funkcjonalne 
wymagania systemu. Na cały ten proces składa się pozyskiwanie 
tych wymagań, rozprzestrzenianie ich jednolitej wizji wśród 
członków zespołu, wykorzystywanie technik, które pozwolą 
upewnić się, że nasz development będzie realizował te 
wymagania i weryfikacja, że te wymagania są realizowane, gdy 
development jest już skończony.

Podstawowym problemem, który miał zostać rozwiązany był fakt, 
że założenia funkcjonalne gdzieś po w drodze całego procesu 
projektowego się rozmywają i zaczynają być przysłaniane 
założeniami technicznymi oraz sposobami implementacji.  
Wartości biznesowe gdzieś się zatracają i na sam koniec 
developmentu okazuje się, że rozjechaliśmy się względem 
oczekiwań klienta. Jeśli zespół korzysta ze scenariuszy, które 
korzystają z tzw. Gherkin syntax, to w zupełności nie oznacza, że 
wdrożył do swojego procesu BDD. To tylko znaczy, że korzysta 
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ze scenariuszy. Aby scenariusze miały jakikolwiek sens, muszą 
powstawać przed implementacją, a sama implementacja 
powinna być prowadzona w oparciu o te scenariusze.

Scenariusze to tylko jedna z form dla kierowania 
developmentem. Można używać jakiejkolwiek innej formy, która 
będzie prezentować wymagania funkcjonalne. Grunt, aby te 
wymagania pokazywały szczegóły realizowania funkcjonalności 
biznesowej oraz przykłady, zarówno kiedy ta wartość jest 
realizowana niepoprawnie, jak i kiedy nie jest realizowana wcale. 
Wymagania również powinny być spisywane w takiej formie, 
która pozwoli na łatwą i oczywistą ich weryfikację. To pozwala 
zbudować przejrzysty obraz tego, czego oczekuje klient i w ten 
sposób pokierować developmentem tak, aby na sam koniec 
klient dostał system realizujący wartości biznesowe, zamiast 
realizować założenia techniczne w oderwaniu od tych wartości.

Wpis #14 Przerwij, 
zatrzymaj, rozpocznij na 
nowo, powtórz
Dzisiaj o heurystyce skupionej przede wszystkim na użytkowniku 
i na tym, w jaki sposób zwykle korzysta on z naszej aplikacji. 

Happy path to ścieżka, która nie ma ani jednej czynności 
wymienionej powyżej. Happy path to ścieżka, na której skupiamy 
się w pierwszej kolejności, gdy implementujemy, a potem, gdy 
rozpoczynamy testowanie. Test korzystający z happy path można 
by nawet określić mianem smoke test’u. A może nawet i trzeba…

tCzasem nazewnictwo robi dobrą robotę. Zależy jak je 
rozumiemy, czy może jaką mamy wiedzę np. o testowaniu. 
Smoke test to taki teścik wstępny, podstawowy, żeby tylko 
sprawdzić, czy sprzęt się nie spali po podłączeniu do prądu. 
Tzn. jeśli powiem, że taki happy path to (zaledwie) smoke test, 
oznacza, że co? Zaledwie podłączyliśmy sprzęt do prądu. No to 
gdzie reszta testów?! To mi się podoba, uznaliśmy, że happy path 
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to za mało, żeby zakończyć testowanie, a wystarczyło tylko użyć 
odpowiedniej terminologii.

Tak więc, jak jak już dowiemy się, że happy path działa, to lecimy 
dalej i szukamy kolejnych możliwości przepływu danych w 
systemie. 

“Przerwij”, czyli sytuacja, gdy użytkownik się rozmyśla i 
nie chce dalej kontynuować danego procesu. Bywa tak, że 
podczas jakiegoś procesu system zaczyna gromadzić dane i 
zaczyna osiągać pewien stan. Co się dzieje z tymi danymi, czy 
stanem gdy proces zostanie przerwany? Czy nie wpływają one 
negatywnie na dalsze działanie systemu?

“Zatrzymaj”, czyli sytuacja, gdy użytkownik wstrzymuje 
realizację procesu ale zamierza do niego wrócić, np. po kawie 
albo po dłuższej wizycie w toalecie. Czy istnieje szansa, że 
proces nie zostanie dokończony? Co jeśli użytkownik zapomni 
o danym procesie? Czy ten proces będzie wisiał już do końca ? 
Czy będzie miał wpływ na działanie systemu?

“Rozpocznij na nowo” , choć brzmi podobnie do ‘powtórz’ , 
oznacza sytuację, w której użytkownik przerywa realizację 
procesu, aby rozpocząć od nowa, np. z inną konfiguracją. Z kolei 
“powtórz” oznacza ponowną realizację zaraz po tym, jak już raz 
udało nam się zrealizować proces po raz pierwszy. I tu sytuacja 
jest podobna do powyższej. Po pierwsze jest duża szansa na 
to, że użytkownik będzie chciał wykonać takie akcje. Po drugie, 
system musi pozwolić użytkownikowi na powtórzenie procesu, 
czy wykonanie go na nowo. Po trzecie, jeśli jednak nie ma takiej 
możliwości, bo mamy bug’a, to tracimy wartość biznesową.

Na ten moment, opisałem głównie perspektywę systemu z 
którego korzysta użytkownik. Niemniej taką heurystykę można 
z powodzeniem stosować do procesów backendowych. Tutaj 
akurat nie mamy użytkownika ale wciąż pozostają nam procesy, 
a one mogą ulec zatrzymaniu (błąd), wstrzymaniu (chwilowy 
problem z połączeniem, długi czas oczekiwania), powtórzeniu - 
to akurat standard, rozpoczynaniu na nowo - powtarzamy proces 
w przypadku błędu. To zależy od implementacji, ale wszystkie te 
sytuacje, to w większości obsługa błędów i wyjątków. 

Na koniec - dlaczego happy path jest zwykle bardziej działający 
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(choć nie zawsze) niż pozostałe ścieżki? Ja to widzę tak: 
zabierając się za implementację od czegoś trzeba zacząć. Zwykle 
zaczynamy od happy path i zostawiamy resztę case’ów na 
potem, jak już będziemy mieli coś, co działa. Następnie okazuje 
się, że implementacja jednak nie jest tak bezproblemowa, jak 
nam się wydawało i zaczynamy szarpać się z problemami. 
Cała nasza uwaga zaczyna przesuwać się na dopięcie 
podstawowego flow. Gdy już dochodzimy na koniec tej drogi 
cali brudni, spoceni, zmęczeni, pozbawieni jakiejkolwiek energii 
i entuzjazmu cieszymy się, że w końcu udało się domknąć tego 
taska i wypychamy go do code review. Nie chcemy już na niego 
patrzeć - olewamy pozostałe ścieżki, albo już nawet o nich nie 
pamiętamy.

To tylko moje wyobrażenie, sam czasem mam takie myśli, gdy 
pracuje nad automatyzacją testów. Ale ciekawy jestem czy wy 
widzicie to inaczej? Czy i dlaczego waszym zdaniem pomijamy 
różne case’y w trakcie implementacji? 

Jako środek zaradczy poleca się rozpisywanie case’ów testowych 
przed implementacją, póki mamy jeszcze chęć, siły, niezmącone 
spojrzenie, i jasność umysłu.

Koniec części I 
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Mateusz 
Stachurzewski

QA z zespołu Py03 w Clearcode, który 
zawsze stawia na pragmatyczną jakość.

Za dzieciaka nie chciał być ani 
strażakiem, ani astronautą, ani 
testerem.

Jednak to świat testowania całkowicie 
go pochłonął.

W pracy daje z siebie wszystko, 
a po pracy dalej drąży i zgłębia 
zakamarki bycia QA.

Codziennie i niezmiennie towarzyszy 
mu pytanie: Jak zapewnić jakość, aby 
każdy był zadowolony?
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