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Testuj i usuwaj problemy

Niezawodne wskazówki, JAK:

• testowaæ DOWOLNE projekty – od „szkiców na serwetce” po gotowe witryny
i aplikacje

• wyszukiwaæ NAJWA¯NIEJSZE problemy (nigdy nie znajdziesz czasu na 
usuniêcie wszystkich)

• USUWAÆ te problemy, trzymaj¹c siê zasady „Jak najmniej pracy™”

Testy funkcjonalnoœci to – jak powszechnie wiadomo – niezawodny sposób na 
udoskonalenie Twoich produktów. Niestety, zwykle koszty takiej operacji zniechêcaj¹ 
do ich prowadzenia. STOP! Nie tym razem! W tym w³aœnie momencie do akcji wkracza 
Steve Krug z kontynuacj¹ swojego bestsellera "Nie ka¿ mi myœleæ". Tym razem zdradzi 
Ci triki bardziej przystêpnego podejœcia do testowania funkcjonalnoœci. Mo¿e ich u¿yæ 
praktycznie ka¿dy twórca witryny, aplikacji czy innego produktu. Nie musisz byæ ekspertem, 
¿eby zrobiæ to dobrze. To prostsze, ni¿ myœlisz, praktycznie nie gro¿¹ Ci b³êdy i bêdziesz 
w stanie zacz¹æ… od teraz!

Po pierwsze dowiesz siê, jak ograniczyæ proces testowania i udoskonalania aplikacji
do elementów kluczowych. Po drugie zapoznasz siê z realistycznym podejœciem, 
umo¿liwiaj¹cym przeprowadzanie wczesnego i czêstego testowania oraz wykrywania 
braków w funkcjonalnoœci. Po trzecie nauczysz siê skutecznie usuwaæ problemy.
Po czwarte szanujemy Twój czas, dlatego poka¿emy Ci, jak wszystko to zrobiæ szybko, 
prosto i mo¿liwie bezboleœnie.

• Niedoceniona sztuka samodzielnego testowania funkcjonalnoœci
• Testowanie starej witryny, innych witryn, makiet, projektów stron, prototypów

i dalsze badania
• Poszukiwanie i wybór odpowiednich uczestników testów oraz przydzielanie

im zadañ
• Zasady stosowania najmniej pracoch³onnych i najskuteczniejszych metod
• Najwa¿niejsze problemy, na które mo¿esz natrafiæ, i sposoby ich usuwania
• Testowanie zdalne: szybkie, tanie, choæ czasem poza kontrol¹
• Przyk³adowy program testu i formularz zgody na nagrywanie
• Lista lektur dla wszystkich zainteresowanych pog³êbianiem wiedzy

Ksi¹¿ce towarzyszy witryna www.rocketsurgerymadeeasy.com z plikami do œci¹gniêcia 
(na przyk³ad wideo demonstruj¹ce test) oraz wszystkimi skryptami i formularzami, które 
pojawiaj¹ siê w tekœcie. Pliki s¹ dostêpne dla ka¿dego, kto ma ochotê samodzielnie 
wykonaæ testy.
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Jedna puszka tygodniowo, nic wi�cej!

— BARDZO TRAFIONY SLOGAN REKLAMOWY
BLUE DIAMOND GROWERS COOPERATIVE, OKO�O 1990 ROKU
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ak wspomnia�em w rozdziale 1., nie brakuje dobrych powodów, aby pomin�	
testy funkcjonalno�ci. Jednak g�ówn� przyczyn�, dla której s� one ignorowane,
jest to, �e zazwyczaj my�li si� o nich jak o wielkim przedsi�wzi�ciu, na miar�

co najmniej próby generalnej w teatrze.

Prowadz�c warsztaty, wypracowa�em pewien schemat, plan dzia�ania, na którego
realizacj� mo�e pozwoli	 sobie ka�dy, czy to w wielkim przedsi�biorstwie, czy
w jednoosobowej firmie. Umo�liwi on testowanie dowolnego projektu nawet
wiele razy przed jego uko�czeniem.

Plan jest wykonalny i prowadzi do celu. Pozwala on wykry	 tyle problemów,
ile faktycznie jeste�my w stanie naprawi	. Sprzyja te� koncentracji na tych
najistotniejszych.

Lubi� podsumowywa	 ten „wielki plan” nast�puj�co:

Jedno przedpo�udnie w miesi�cu.
To wszystko.

Plan sprowadza si� zasadniczo do jednej rundy testów
miesi�cznie, z trzema u�ytkownikami.

W wyznaczonym dniu wykonujemy trzy testy rano
i omawiamy je w czasie lunchu. W efekcie koniec lunchu
to koniec pracy z badaniem funkcjonalno�ci na najbli�szy
miesi�c. Jednocze�nie dysponujesz informacjami o tym,
co powinno zosta	 naprawione przed kolejnym takim
dniem1.

1 Je�li projekt jest realizowany na zasadach Agile Development, nie panikuj. Patrz strona 30.

J
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Kluczowe s� dwa s�owa:

> Rano. Ograniczenie testów do po�owy dnia — sk�d wynika ograniczenie do trzech
u�ytkowników — upraszcza rekrutacj� uczestników i umo�liwia przyj�cie tym,
którzy chc� lub powinni obejrze	 przebieg badania.

> Miesi�c. „Co miesi�c” okazuje si� do�	 dobrym wyborem cz�sto�ci testowania.
Na wi�cej i tak zazwyczaj nie mo�na sobie pozwoli	, a uzyskujemy wystarczaj�co
du�o informacji o problemach, aby mie	 co robi	 do nast�pnego razu.

Je�eli og�osisz, �e w trzeci czwartek ka�dego miesi�ca b�dziesz zaprasza� osoby
z zewn�trz, to wytworzysz pewn� atmosfer� oczekiwania, która sprawi, �e pojawi�
si� osoby zainteresowane obejrzeniem przebiegu testów, a programi�ci dostarcz�
co� gotowego do poddania weryfikacji.

Wprowadzenie takiej rutyny i sta�ego dnia uwalnia od kwestii podejmowania
decyzji o tym, kiedy testowa	. Po prostu testujesz to, co jest w danym dniu gotowe.
Pozostawienie kwestii terminu otwartej, podlegaj�cej decyzji, któr� dopiero
trzeba podj�	, mo�e mie	 tylko jeden skutek — zmniejszenie cz�sto�ci testów.

Samodzielny test a Wielkie Testowanie
Zasada „jedno przedpo�udnie w miesi�cu” to nie tylko kwestia harmonogramu. Takie
okre�lenie podej�cia do zagadnienia przypomina	 ma tak�e o zachowaniu prostoty
— prostoty, która pozwala wykonywa	 badanie naprawd� cz�sto i regularnie.

Samodzielne testowanie nie daje wszystkich korzy�ci, jakie mo�na by uzyska	 w wyniku
Wielkiego Testu Funkcjonalno�ci, ale pozwala uzyska	 potrzebne wyniki za przyst�pn�
cen�. Oto przegl�d ró�nic (wszystkie elementy „od – do” zostan� omówione szerzej
w dalszych rozdzia�ach):

WIELKIE TESTOWANIE
FUNKCJONALNO�CI SAMODZIELNY TEST

CZAS TRWANIA
RUNDY TESTÓW

1 – 2 dni testów, tydzie�
na przygotowanie spotkania
podsumowuj�cego, a potem pewien
proces wyboru elementów do naprawy.

Jedno przedpo�udnie w miesi�cu
obejmuje testowanie, omówienie
wyników i podj�cie decyzji
o elementach do naprawy.

Wczesnym popo�udniem masz
testowanie funkcjonalno�ci
na miesi�c z g�owy.
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WIELKIE TESTOWANIE
FUNKCJONALNO�CI SAMODZIELNY TEST

KIEDY TESTOWANIE
JEST PRZEPROWADZANE?

Gdy witryna jest prawie sko�czona. Regularnie, w trakcie pracy
nad witryn�.

LICZBA RUND TESTÓW Zazwyczaj jedna lub dwie w ca�ym
projekcie, zale�nie od dost�pnego
czasu i bud�etu.

Po jednej na ka�dy miesi�c pracy.

LICZBA UCZESTNIKÓW
W KA	DEJ RUNDZIE

5 – 8, czasem 10, �eby przekona�
sceptycznego mened�era.

Trzy.

KTO JEST UCZESTNIKIEM? Precyzyjnie dobrane osoby
reprezentuj�ce grup� docelow�.

Swobodnie wybrane osoby.

Regularno�� testowania jest wa�niejsza
ni� dobór „prawdziwych” u�ytkowników.

MIEJSCE TESTÓW Poza miejscem pracy, w wynaj�tym
studiu z pokojem obserwacyjnym
i lustrem weneckim.

W miejscu pracy, z obserwatorami
w dowolnym pokoju konferencyjnym
korzystaj�cymi z oprogramowania
do udost�pniania zawarto�ci ekranu.

KTO OBSERWUJE? 2 – 3 dni poza miejscem pracy oznaczaj�,
�e niewiele osób uzyskuje informacje
„z pierwszej r�ki”.

Pó� dnia w miejscu pracy oznacza,
�e wi�cej osób mo�e zobaczy�
testowanie „na �ywo”.

RAPORTY Pewna osoba musi mie� co najmniej
tydzie� na przygotowanie
podsumowania.

Jedno-, dwustronicowy e-mail
podsumowuje decyzje podj�te
w trakcie spotkania.

KTO IDENTYFIKUJE
PROBLEMY?

Osoba prowadz�ca testy zazwyczaj
analizuje wyniki i zaleca zmiany.

Ca�y zespó� programistów
i projektantów oraz wszelkie inne
zainteresowane osoby porównuj�
notatki i tego samego dnia w porze
lunchu decyduj� o tym, co zmieni�.

G
ÓWNY CEL Lista obejmuj�ca wiele (czasem setki)
problemów podzielonych na kategorie
i uporz�dkowanych wed�ug wa�no�ci.

Krótka lista najistotniejszych problemów
i postanowienie usuni�cia ich przed
kolejn� rund� testów.

ZAPIS WIDEO
TWARZY UCZESTNIKA
W TRAKCIE TESTÓW

Tak. Obserwatorzy musz� widzie�
reakcje uczestnika na ró�ne elementy
(zw�aszcza momenty zniech�cenia).

Nie. Obserwacja czynno�ci uczestnika
na ekranie i s�uchanie, co mówi, jest
wszystkim, czego potrzebujemy.

KOSZT Od 5 000 do 15 000 dolarów
za rund� przy wynajmowaniu
specjalisty z zewn�trz.

Kilkaset dolarów na rund�.
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FAQ
Czy naprawd
 mo	na to zrobi� w jedno przedpo�udnie w miesi�cu?

Nie ca�kiem. Nie wszystko. W pó� dnia mo�na zrobi	 testy i spotkanie. Dla wi�kszo�ci
cz�onków zespo�u na tym si� ko�czy.

Jednak jako osoba prowadz�ca przed ka�d� rund� testów musisz si� przygotowa	:
wybra	, co ma by	 testowane, okre�li	 zadania, napisa	 scenariusze, wybra	
uczestników i zadba	 o to, aby wszystkie osoby, których obecno�	 jest po��dana,
by�y faktycznie obecne.

Gdy b�dziesz to robi� po raz pierwszy, przygotowania zajm� Ci dwa albo trzy
pe�ne dni. Jednak w kolejnych rundach powiniene� zmie�ci	 si� w dwóch
dniach, a nawet w jednym.

Czy mog
 to robi� cz
�ciej ni	 raz w miesi�cu?
Zdecydowanie tak. Jedno przedpo�udnie w miesi�cu to minimum. Cokolwiek
projektujesz, skorzysta na ka�dej ilo�ci testów, jak� jeste� w stanie przeprowadzi	.

Wa�n� rzecz� jest to, aby nie testowa	 rzadziej ni� raz w miesi�cu. Gdy tylko
zaprzestaniesz testów w trzeci czwartek ka�dego miesi�ca, powrócisz do problemu
podj�cia decyzji o tym, kiedy wykona	 testowanie funkcjonalno�ci, a to oznacza,
�e drastycznie spadnie prawdopodobie�stwo tego, �e zostanie ono faktycznie
przeprowadzone.

Stosujemy Agile Development. Jedno przedpo�udnie w miesi�cu? Ha!
A, tak. Agile2. Przy krótkich cyklach, z jakimi mamy do czynienia w �rodowisku
Agile, czekanie przez miesi�c brzmi jak czekanie na zupe�nie inny produkt.
Mo�e w tym przypadku maksyma powinna raczej brzmie	: „Jedno przedpo�udnie
co sprint, nic wi�cej”.

Mo�na powiedzie	, �e samodzielne testowanie funkcjonalno�ci doskonale
wpasowuje si� w metodologi� Agile, opart� na szybkim wytwarzaniu dzia�aj�cych
cz��ci produktu i przedstawianiu ich u�ytkownikom. Jedynym problemem jest to,
�e w wielu przypadkach ci „u�ytkownicy” to w rzeczywisto�ci cz�onkowie zespo�u,
a nie osoby z zewn�trz (to jeszcze skorygujesz).

2 Dla uproszczenia u�ywam terminów „Agile” i „Agile Development”, ale warto podkre�li	, �e mam
przy tym na my�li dowolne z wielu popularnych metodologii wytwarzania oprogramowania,
które charakteryzuj� si� cz�stymi, krótkimi cyklami produkcyjnymi oraz tym, �e iteracyjno�	
i adaptacyjno�	 ma wy�szy priorytet ni� d�ugofalowe planowanie.
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Poniewa� b�dziesz testowa� cz��ciej ni� raz w miesi�cu, mo�esz proces skróci	
jeszcze bardziej (na przyk�ad wybieraj�c dwóch uczestników zamiast trzech),
a cz��	 rund wykonywa	 zdalnie (patrz rozdzia� 14.), co pozwoli zaoszcz�dzi	
wiele czasu. Jednak poza tym sam proces nie ulega znacz�cym zmianom.

Najwi�kszym wyzwaniem w trakcie testowania funkcjonalno�ci w �rodowisku
Agile jest chyba to, �e zmusza ono do wyprzedzania szybko poruszaj�cych si�
programistów, którzy nie maj� czasu na przygotowywanie prototypów (wszystko,
co pisz�, jest z za�o�enia dzia�aj�cym kodem).

Oznacza to najprawdopodobniej, �e b�dziesz po�wi�ca� cz��	 swojego czasu na
tworzenie prototypów tego, co b�dzie realizowane dopiero w nast�pnym sprincie.
W efekcie w ka�dej rundzie b�dziesz testowa� to, co powsta�o w poprzednim sprincie,
i stworzony na papierze prototyp tego, co powstanie w nast�pnym.

Czy to musi by� przedpo�udnie?
Nie ma �adnej szczególnej magii w tym, �e wybra�em przedpo�udnie, a nie
popo�udnie. Niektórzy uczestnicy mog� nie mie	 czasu na udzia� w testach
w godzinach pracy, wi�c mog� one odbywa	 si� o 6, 7 czy 8 wieczorem (frekwencj�
obserwatorów mo�na podwy�szy	 wtedy ofert� gastronomiczn�). Spotkanie
podsumowuj�ce mo�na od�o�y	 wtedy na por� �niadania lub lunchu
nast�pnego dnia.

Wa�n� rzecz� jest to, aby stara	 si� wykona	 wszystkie testy w ci�gu kilku godzin.
Pozwala to zgromadzi	 najwi�ksz� liczb� obserwatorów. Spotkanie podsumowuj�ce
te� nie powinno by	 odk�adane, bo istotne jest to, aby dysponowa	 w trakcie jego
trwania jak najwi�ksz� liczb� �wie�o zapami�tanych szczegó�ów.

Co odpowiedzie� na stwierdzenie: „Ale je�li testujesz tylko po trzy osoby, to badanie
nie ma warto�ci statystycznej. Niczego w ten sposób nie dowiedziesz”?

Odpowiedz tak:

„Masz ca�kowit� racj�. Testowanie z tak ma�� liczb� uczestników nie ma warto�ci
statystycznej. Próbki s� tak ma�e, �e nie warto nawet próbowa	 podsumowa�.
Jednak celem takiego badania nie jest dowiedzenie czegokolwiek. Celem jest
zidentyfikowanie najpowa�niejszych problemów i ulepszenie produktu przez
ich usuni�cie. To si� po prostu sprawdza, bo wi�kszo�	 problemów jest tak oczywista,
�e nie ma potrzeby przeprowadzania �adnego dowodu”.

Postaraj si� powiedzie	 to z du�� doz� przekonania i przyjaznym u�miechem na
twarzy.
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Ile to b
dzie kosztowa�?
Oto przeci�tny bud�et na rok samodzielnych testów funkcjonalno�ci (nie uwzgl�dnia
Twojego czasu):

Koszt jednostkowy Koszt roczny

Mikrofon 25 z� 25 z�

G�o�niki 35 z� 35 z�

Rejestrowanie zawarto�ci ekranu Camtasia: 1063 z� 1063 z�

Udost�pnianie zawarto�ci ekranu GoToMeeting: 150 z�/miesi�c 1800 z�

Lunch/pocz�stunek dla obserwatorów 100 z�/miesi�c 1200 z�

„Zach�ty” dla uczestników 50 – 100 z�/osob�
x 36 uczestników

1800 – 3600 z�

SUMA (w przybli�eniu) 5923 – 7723 z�

A oto wersja „bez wodotrysków”, przydatna w sytuacjach, gdy nie ma �adnego
bud�etu:

Koszt jednostkowy Koszt roczny

Mikrofon 25 z� 25 z�

G�o�niki 35 z� 35 z�

Rejestrowanie zawarto�ci ekranu CamStudio (Open Source) 0 z�

Udost�pnianie zawarto�ci ekranu NetMeeting (bezp�atny) 0 z�

Lunch/pocz�stunek dla obserwatorów 100 z�/miesi�c 1200 z�

„Zach�ty” dla uczestników Kubki, koszulki lub bony podarunkowe po 25 z�
x 36 uczestników

0 – 900 z�

SUMA (w przybli�eniu) 1260 – 2160 z�




