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Plan testów (Test plan)



Zestawy testowe (Test Suites)

Zestaw testowy 
(Test suit)

• Przypisywanie 
wymagań

• Dodatkowe zestawy 
testowe

Zestaw testowy oparty 
na zapytaniu

(Query-based suit)

• Dowolnie 
skonstruowane 
zapytanie wyświetlające 
wybrane przypadki 
testowe



Status zestawu testowego oraz wymagań 

Możliwe statusy dla zestawu 
testowego oraz wymagań: 

• In planning

• In progress

• Compleated



Przypadek testowy (Test case)

Najczęściej używane pola:
• Tytuł

• Przypisany do

• Status (Design/Ready/Closed)

• Priorytet (1-4)

• Automatyzacja (Not Automated/Planned)

• Obszar

• Kroki testowe (Akcja/Oczekiwany rezultat)

• Parametry

• Podsumowanie

• Linki



Wspódzielone kroki testowe (Shared steps)

• Powtarzalna część wielu 
przypadków testowych

• Edycja współdzielonego kroku 
powoduje zmianę we wszystkich 
przypadkach testowych 

• Używane najczęściej na początku i 
końcu przypadku testowego



Konfiguracje testowe

• Systemy operacyjne:
• Windows 7, 8, 2008 R2

• Przeglądarki:
• IE 8, 9, 10, 11

• Nie wspierane: 
• IE 6,7
• Opera
• Safari
• Flash
• Java
• Silverlight



Dane diagnostyczne

• zrzuty ekranu (screen shots)

• nagrania wideo (video 
recordings)

• informacje systemowe 
(system information)

• wpływ testu (test impact)

• dziennik akcji (action log)

• dziennik zdarzeń (event log)

• pokrycie testowanego kodu 
(code coverage)

• ASP.NET profiler

• IntelliTrace

• network emulation



Testy manualne

Podczas wykonywania testów 
manualnych:
• Wyświetlanie kroków z wybranego 

przypadku testowego
• Możliwość zmiany statusu dla każdego 

kroku na passed/failed
• Możliwość dodania komenatarza dla 

kroku ze statusem failed
• Możliwość dodania zrzutu ekranu dla 

każdego kroku testowego
• Możliwość stworzenia defektu z danego 

testu manualnego
• Zbieranie danych diagnostycznych
• Możliwość edycji przypadku testowego



Automatyzacja testów 

Demo nagrywania i odtwarzania testów 
Automatyzacja 

testów

Podłączanie 
testów 

automatycznych

Podlinkować metodę 
testową do 
przypadku testowego

Podlinkować test 
Coded UI do danego 
przypadku testowego

Automatyczne 
budowanie-
wdrażanie-testowanie
(build-deploy-test)

Nagrywanie i 
odtwarzanie 

testów

(Fast-forward)



Testy eksploracyjne

Podczas wykonywania testów 
eksploracyjnych:
• Można stworzyć defekt
• Można stworzyć przypadek 

testowy
• Można dodawać zrzuty ekranu

Microsoft Test Manager 
przechowuje:
• Akcje 
• Zrzuty ekranu
• Komentarze i inne dane



Defekty

Zalety:
•Automatyczne przypisywanie do wymagań i 
przypadku testowego (jeżeli został stworzony 
podczas testowania)
•Wyświetlanie kroków testowych
•Zrzuty ekranu do danego kroku testowego oraz 
dla samego testu
•Dodawanie danych diagnostycznych
•Załączniki do danego defektu

Wady:
•Dużo informacji zmniejsza czytelność
•Dużo zakładek z ukrytymi informacjami



Wyniki testów

• Status:
• Passed

• Failed

• Blocked

• Active

• Not applicable

• In Progress



Sugerowane testy regresyjne

Warunki wstępne:

• UżywanieTeam Foundation Build

• Używanie Visual Studiodla kontroli wersji kodu 
źródłowego

• Ustawienie standardowego albo SCVMM środowiska

Konfiguracja ustawień testowych do 
zbierania danych (Używanych metod)

Wybierz wersję oprogramowania 
używaną do testów

Przeprowadź testy funkcjonalne i 
automatyczne

Znajdź testy rekomendowane do 
regresji



Lab Center

Lab Center umożliwia:
• Utworzenie nowych środowisk testowego 

dla wielu testerów i programistów

• Zbudowanie nowej wersji oprogramowania

• Wdrażenie wybranej wersji oprogramowania 

na środowisko testowe

• Wykonanie testów funkcjonalnych i jednostkowych

• Tworzenie migawki (Snapshot) środowiska 

(o ile jest to wirtualne środowisko)

• Automatyczne tworzenie defektu ze szczegółami 

i linkami do migawki



Raporty

W Microsoft Test Manager raporty dotyczą: 
•przypadków testowych
•wyników zestawów testowych
•powodów dla których testy nie przeszły

Rozszerzone raporty dostępne są jedynie 
poprzez Team Foundation Server.



Podsumowanie

Warto pamiętać

• Odświeżanie (F5)

• Filtry

Zalety:
•Użyteczność, intuicyjność
•Wspieranie pełnego procesu testowego
•Wszystkie składniki test planu mogą być powiązane z wymaganiami 
(treaceability)
•Bardzo dużo funkcji, statusów i możliwości zastosowania
•Wspieranie testów eksploracyjnych
•Możliwość nagrywania i odtwarzania testów (Fast-forward)

Wady:
•Cena – do 12409PLN za licencję
•Zależne od innych narzędzi firmy Microsoft, m.in. TFS
•Brak możliwości dostosowania pod swój proces testowy
•Wymaga wstępnej konfiguracji


