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Czym jest hybris?

• Firma w Gliwicach

• Tworzy kompleksową platformę ecommerce’ową:

• PCM - Zarządzanie produktami

• Customer service

• CMS

• Frontend store

• itd…

• Pisane w Javie

• Klienci tacy jak: Nikon, Conrad, Douglas czy Nespresso



Narzędzie czy Framework

Narzędzie:

(ang. Tool) Program pomocniczy, 

który zajmuje się jednym 

określonym zadaniem. Pewne 

funkcje aplikacji także określa się 

mianem narzędzi. 

Framework:

W programowaniu komputerowym 

framework albo platforma 

programistyczna jest szkieletem do 

budowy aplikacji. Definiuje on 

strukturę aplikacji oraz ogólny 

mechanizm jej działania, a także 

dostarcza zestaw komponentów i 

bibliotek ogólnego przeznaczenia do 

wykonywania określonych zadań. 



Narzędzie czy Framework

Framework:Narzędzie:



Pierwsze podejście

 Samo Selenium

 Początkowy entuzjazm – zautomatyzujmy ile się da!

 Ogromna ilość niezarządzalnych testów

 Porażka na całej linii

 Wycofanie się z automatyzacji na rok



Wynik:



Pierwsza generacja frameworków do testowania 
automatycznego - narzędzia

Zalety:

• Bardzo szybki rozwój

• Prostota użytkowania

• Prosta identyfikacja błędów w ramach przypadku testowego

Wady:

• Redundancja

• Automatyzacja tylko dla osób technicznych

• Utrzymywanie przypadków testowych jest piekłem przy dużej ich 
liczbie



Pierwsza generacja frameworków do testowania 
automatycznego – przykład

• Wpisz Jan do pola Użytkownik

• Wpisz Hasło do pola Hasło

• Naciśnij Zaloguj

• Jeżeli ekran jest Witaj to zalicz test

• W innym wypadku oblej test



Druga generacja frameworków do testowania 
automatycznego – testowanie modularne

Zalety:

• Zwiększona reużywalność

• Możliwość tworzenia bibliotek

• Zwiększona standardyzacja

Wady:

• Skomplikowane utrzymywanie

• Wymagana dobra znajomość systemu w momencie tworzenia testów

• Duża baza dokumentacji, która również musi być utrzymywana

• Wysokie znajomości techniczne



Druga generacja frameworków do testowania 
automatycznego – przykład

Funkcja „Wpisz do pola” – wpisuje w pole ${pierwszy parametr} dane, które 
otrzymuje w ${drugi parametr}

• Wywołaj funkcję „Wpisz do pola” z parametrami – Użytkownik, Jan

• Wywołaj funkcję „Wpisz do pola” z parametrami – Hasło, Hasło

• Naciśnij Zaloguj

• Jeżeli ekran jest Witaj to zalicz test

• W innym wypadku oblej test



Trzecia generacja frameworków do testowania 
automatycznego – Data Driven Frameworks

Zalety:

• Proste ponowne wykorzystywanie istniejących testów

• Doskonałe do sprawdzania przypadków skrajnych

• Wsparcie tworzenia nowych testów

Wady:

• Kosztowne utrzymywanie testów w wypadku zmian funkcjonalności

• Redundancja

• Brak wsparcia dla osób nietechnicznych



Trzecia generacja frameworków do testowania 
automatycznego – przykład

Parametr Imię Parametr hasło

Jan hasło

Marek inneHasło

Ania jeszczeInneHasło

• Wpisz ${imię}do pola Użytkownik

• Wpisz ${hasło} do pola Hasło

• Naciśnij Zaloguj

• Jeżeli ekran jest Witaj to zalicz test

• W innym wypadku oblej test



Czwarta generacja frameworków do testowania 
automatycznego – Keyword Driven Frameworks

Zalety:

• Łatwe ponowne wykorzystywanie słów kluczowych

• Wcześniejszy development testów

• Wsparcie osób nietechnicznych

• Prostsze utrzymanie przypadków testowych

Wady:

• Wymagana biznesowa znajomość aplikacji 

• Duży nakład pracy zanim testy zaczną przynosić efekty

• Wysoka krzywa uczenia się (learning curve)



Czwarta generacja frameworków do testowania 
automatycznego – przykład

Słowa kluczowe:

Zaloguj użytkownika z parametrami ${parametr1} i ${parametr2}:

Wywołaj „Wpisz do pola” z parametrami Użytkownik, ${parametr1}

Wywołaj „Wpisz do pola” z parametrem  Hasło, ${parametr2}

Naciśnij przycisk „Zaloguj”

Sprawdź, czy ekran to ${parametr}

Jeżeli ekran jest ${parametr} to zalicz test

W innym wypadku oblej test

Przypadek testowy:

• Zaloguj użytkownika z parametrami „Jan” i „hasło”

• Sprawdź, czy ekran to „Zalicz test”



Wysiłek kontra utrzymanie

Ilość 
wysiłku
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driven
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driven

Utrzymanie

Stworzenie



yTest – Testowanie w oparciu o warstwowo 
złożone słowa kluczowe

Słowa kluczowe zorganizowane w warstwy

Komponenty

interfejsu

Logika 

biznesowa

Słowo 

niskiego 

poziomu

Słowo 

wysokiego 

poziomu

Sterownik
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yTest – Testowanie w oparciu o warstwowo złożone 
słowa kluczowe - przykład

Test case
Słowo kluczowe wysokiego poziomu

Sterownik

Słowo kluczowe niskiego poziomu



Tester – Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Projektowanie przypadków testowych

Przygotowanie środowiska

Stworzenie przypadków testowych

Weryfikacja przypadków testowych

Stworzenie słów kluczowych wysokiego poziomu

Stworzenie Driverów

Stworzenie słów kluczowych niskiego poziomu

Analiza raportów

Analityk biznesowy

Infrastruktura

Tester

Programista



DSL - Język domenowy (Domain Specific Language)

• Wspólny język

• Brak problemów komunikacyjnych

• Wspólna praca programistów, QA oraz analityków

• Zbliża do SCRUMA



BDT – Behaviour driven testing

• Styl pisania przypadków testowych: Jeżeli, Kiedy, Wtedy (Given, 
When, Then)

• Dużo łatwiejszy do czytania i zrozumienia

• Ułatwia pracę osobom nietechnicznym

Przykład:

JEŻELI do systemu nikt nie jest zalogowany,

KIEDY użytkownik wpisze Login i Hasło,

ORAZ KIEDY użytkownik naciśnie zaloguj,

WTEDY system go zaloguje,

ORAZ wyświetli ekran powitalny,

ORAZ będzie widział przycisk wyloguj.



Jak tworzyć przypadki testowe? SMARTnie!

• Specific

• Measurable

• Achievable

• Relevant

• Timebound



Jakość vs Ilość – Ile warto zautomatyzować?

• Ważniejsze jest, żeby testy zawsze przechodziły, niż 
żeby wszystko było zautomatyzowane

• Analiza ryzyka – nie ma sensu automatyzować czegoś, 
co prawie nigdy nie jest używane

• Analiza trudności napisania testu 

• Możliwe problemy w automatyzacji

• Fałszywie – zaliczone (False-fail)

• Fałszywie – niezaliczone (false-pass)



Niezależność danych testowych i niezależność 
testów

2 podejścia:

Pisanie testów na bazie istniejących 

danych testowych

• Wymaga mniej pracy przy 

tworzeniu testów

• Dowolne zmiany danych testowych 

wpływają na testy

• Wszelkie zmiany modelu są 

automatycznie w danych testowych

• Wymagana współpraca QA-DEV 

lub programujący testerzy

Pisanie własnych danych testowych 

dla testów automatycznych

• Dużo kosztowniejsze tworzenie 

testów

• Znacznie zmniejszone problemy z 

błędami danych

• Dodatkowa praca przy zmianie 

modelu

• Wskazane przy braku ścisłej 

współpracy QA - DEV



Problem – Złe rozłożenie pracy QA w projekcie



Rozwiązanie – Framework do testowania przy użyciu 
słów kluczowych

Projektowanie przypadków testowych

Przygotowanie środowiska

Stworzenie przypadków testowych

Weryfikacja przypadków testowych

Stworzenie słów kluczowych wysokiego poziomu

Stworzenie Driverów

Stworzenie słów kluczowych niskiego poziomu

Analiza raportów



Problem – przedawniająca się dokumentacja

• Ze wzrostem projektu nie zawsze pilnowana jest 
dokumentacja

• „Były ważniejsze rzeczy do zrobienia”



Rozwiązanie – żywa dokumentacja

• Dobrze stworzone przypadki testowe przy użyciu języka 
domenowego są dokumentacją

• Przypadki testowe nie są w stanie się przedawnić

Przykład 1 – prosty sklep

• Zaloguj się jako użytkownik Jan 

Kowalski z hasłem myPass

• Sprawdź, czy użytkownik jest 

zalogowany

• Wejdź na stronę produktów

• Dodaj produkt laptop5 do koszyka

• Wejdź do koszyka

• Sprawdź, czy w koszyku znajduje 

się produkt laptop5 w ilości 1

• Wykonaj checkout

• Sprawdź, czy masz potwierdzenie 

zakupu

Przykład 2 – system bazodanowy w 

szpitalu

• Zaloguj się jako użytkownik Lekarz z 

hasłem myPass

• Szukaj w bazie danych pacjenta Jan 

Kowalski

• Sprawdź, czy ubezpieczenie pacjenta 

jest aktywne

• Sprawdź, czy ostatnia wizyta 

użytkownika była 30.05.2013

• Szukaj w bazie danych pacjenta Anna 

Nowak  

• Sprawdź, czy ubezpieczenie 

użytkownika jest aktywne



Problem – Granulacja słów kluczowych

• Problem często występujący w:

• Długo trwających projektach

• Projektach o wysokim stopniu skomplikowania

• Co zrobić, kiedy liczba słów kluczowych przekracza 
możliwości utrzymania?



Rozwiązanie – reużywalność vs czytelność

2 wyjścia:

Podział projektu na poszczególne 

biblioteki:

• Ograniczone rozwiązanie

• Liczba słów wciąż jest wielka –

jedynie ustrukturyzowanie się 

poprawiło

• Problem jest mniejszy, ale nie 

rozwiązany

Bardziej ogólne słowa kluczowe:

• Znaczne zmniejszenie liczby słów 

kluczowych

• Zmniejszona czytelność

• Trzeba znaleźć „złoty środek”

• Niestety w znacznym stopniu jest 

to metoda prób i błędów



Problem – synchronizacja czasowa w testach

• Aplikacja czasem informuje, że już jest gotowa do 
odpowiedzi mimo, że jeszcze doczytywane są pewne 
dane

• Pojawia się głównie w aplikacjach internetowych

• Mimo, że strona jest wczytana nie wszystkie elementy 
są gotowe, więc dowolna interakcja nie działa

• Wiąże się ze sporą ilością fałszywie zaliczonych testów 
(False Fail)



Rozwiązanie – Czekanie na elementy

• Czekanie określonego czasu jest złe – nie skaluje się

• Dobrze jest znaleźć element typu wczytywanie(loading) 
– jeżeli taki istnieje i jest widoczny znaczy, że strona nie 
jest gotowa

• Test naprawdę jest sprawdzany dopiero na CI.



Wynik:



Referencje:

http://www.neoinfo.pl/informatyka/narzedzie.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Framework

http://edge.sapient.com/assets/ImageDownloader/149/Sapient_AutomatedRegr
ession.pdf

http://www.automatedtestinginstitute.com/home/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=69&Itemid=75

http://safsdev.sourceforge.net/FRAMESDataDrivenTestAutomationFramework
s.htm

http://eliga.fi/Thesis-Pekka-Laukkanen.pdf

http://pl.coremag.eu/fileadmin/user_upload/redaktion/coremag_pl/Downloads/
Core_magazineTestWarez_2012.pdf



piotr.januszek@hybris.com


