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Co to jest metodyka?

 metodyka

 zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś 

pracy

 metodologia

 nauka o metodach badań naukowych stosowanych w danej 

dziedzinie wiedzy

 metoda

 świadomie stosowany sposób postępowania mający 

prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu



Metodyka ISTQB

 podstawowy proces testowy

 planowanie, analiza, projektowanie, 

implementacja, wykonanie, raportowanie, 

zakończenie

 model V

 testy modułowe, integracyjne, systemowe , 

akceptacyjne

 Strategie testowania

 analityczne, bazujące na modelach, metodyczne, 

zgodne z procesem lub standardem, dynamiczne i 

heurystyczne, konsultatywne, regresywne



Critical Testing Processes

1. Proces testowania

2. Ustanawianie 

kontekstu

3. Analiza ryzyka 

jakościowego

4. Szacowanie testów

5. Planowanie testów

6. Budowa zespołu 

testowego

7. Rozwój testów

8. Zarządzanie 

wydaniami do testów

9. Wykonywanie testów

10. Raportowanie błędów

11. Raportowanie 

wyników testów

12. Zarządzanie zmianą





Zapobieganie błędom
Lp. Metoda Skuteczność

1 Reużycie z certyfikowanych źródeł 85%

2 Formalne inspekcje 60%

3 Quality Function Deployment 57,5%

4 Prototypowanie funkcjonalne 52%

5 Automatyczna analiza ryzyka 48%

6 PSP/TSP 44%

7 Analiza statyczna kodu źródłowego 44%

8 Root cause analysis 41%

9 Jakość we wszystkich raportach statusowych 40%

10 Joint Application Development 40%

11 Test Driven Development 37%

12 CMMI 5 37%

13 Całkowity pomiar błędów 36%



Zapobieganie błędom (c.d.)
Lp. Metoda Skuteczność

53 TQM 9%

54 Worce (dokumentacja użytkownika, pomoc) 8%

55 Programowanie w parach 8%

56 CMMI 1 3%

57 Miary jakości na linię kodu -2%

58 CMMI 0 -4,5%

59 Brak przewidywania jakości -6%

60 Niedoświadczeni deweloperzy -7%

61 Niedoświadczeni kierownicy projektu -8%

62 Good Enough Quality -9%

63 Brak miar jakości i defektów -12%

64 Zbyt ciasny harmonogram -15%

65 Zbyt dużo zmian wymagań -20%



Metodyka dla małych 

projektów

 Małe aplikacje biznesowe (do 1000FP)

 użytkownik w zespole projektowym (Agile)

 TDD

 zautomatyzowana analiza ryzyka

 analiza statyczna całego kodu

 45% błędów mniej

 95% błędów usuniętych



Metodyka dla dużych 

projektów

 Duże biznesowe aplikacje ( > 10 000FP)

 Joint Application Design (JAD) 

 automatyczna analiza ryzyka

 inspekcje wymagań, projektu i krytycznych 

segmentów kodu

 analiza statyczna 100% kodu

 wykorzystanie RUP, TSP

 jakość powinna być na pierwszym miejscu w 

raportach statusu

 55% defektów mniej

 95% defektów usuniętych





Ryzyka

 Środowisko

 E-Tech – niepewność technologii

 E-Coord – wielu interesariuszy

 E-Cmplx – złożony system systemów

 Metodyki zwinne

 A-Scale – skalowalność

 A-Yagni – wykorzystanie prostego designu

 A-Churn – rotacja personelu

 A-Skill – za mało ludzi znających metodyki zwinne



Ryzyka (c.d)

 Metodyki planowane

 P-Change – szybkie zmiany

 P-Speed – potrzeba pokazania dostarczenia wyników 

pracy

 P-Emerge – zmienne wymagania

 P-Skill – za mało ludzi umiejących pracować z 

planami



Przepis Boehma na metodykę

 Zacznij od metodyki zwinnej

 Na podstawie ryzyka określ:

 ryzyko robienia

 ryzyko nierobienia

 Znajdź optimum (sweet spot)

 Nie należy zaczynać od metodyki 

rozbudowanej i jej obcinać



Przepis Boehma w działaniu
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Jeden, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie odnaleźć,

jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać.


