
ZASTOSOWANIA INFORMATYKI 

I ANALIZY SYSTEMOWEJ W ZARZĄDZANIU 



Polska Akademia Nauk· Instytut Badań Systemowych 

Seria: BADANIA SYSTEMOWE 
tom 33 

Redaktor naukowy: 

Prof. dr hab. Jakub Gutenbaum 

Warszawa 2003 



ZASTOSOWANIA INFORMATYKI 
I ANALIZY SYSTEMOWEJ 
W ZARZĄDZANIU 

pod redakcją 
Jana Studzińskiego, Ludosława Drelichowskiego 
i Olgierda Hryniewicza 



Książka wydana dzięki dotacji KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 

Książka zawiera wybór artykułów poświęconych omow1emu aktualnego 
stanu badań w kraju w zakresie rozwoju modeli, technik i systemów 
zarządzania oraz ich zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki 
narodowej. Wyodrębnioną grupę stanowią artykuły omawiające aplikacyjne 
wyniki projektów badawczych i celowych KBN. 

Recenzenci artykułów: 

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz 
Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk 
Dr inż. Edward Michalewski 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak 
Dr inż. Jan Studzinski 
Dr inż. Sławomir Zadrożny 

Komputerowa edycja tekstu: Anna Gostyńska 

© Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003 

Wydawca: Instytut Badań Systemowych PAN 
ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa 

Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw IBS PAN 
Tel. 836-68-22 

Druk: Zakład Poligraficzny Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 
Nakład 200 egz. ark. wyd. 25,2 ark. druk. 20,0 

ISNB 83-85847-83-9 
ISSN 0208-8028 



Rozdział 3 

Techniki internetowe 
w zarządzaniu 





TESTOWANIE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI 
E-BUSINESS PODCZAS PROCESU JEJ WYTWARZANIA 

Marek Florczyk 
Instytut Metrologii Elektrycznej, Uniwersytet Zielonogórski 

< m.florczyk@ime.uz.zgora.pl> 

In this paper are introduced selected methods of IT application testing and 

practical manner of their utilisation in testing of E-Business application. 
Introduced problems are connected with process of E-Business application 
resting on background of process its creating. In this paper are introduced 

new approach of selecting IT application testing met hod. 

Keywords: software testing methods, e-business, user interface, software 
development. 

1. Etapy tworzenia aplikacji E-Business zorientowanej 
na użytkownika 

Wykonanie aplikacji zgodnej z oczekiwaniami użytkownika jest celem 
każdego projektanta systemów informatycznych. Od spełnienia tych oczekiwań 
w dużej mierze zależy, czy wdrożona aplikacja przyniesie wymierne korzyści 

finansowe obu stronom tj. firmie projektującej aplikacje i firmie która ją u siebie 
wdroży .Weryfikacja przyjętych założeń do aplikacji jest bardzo ważna w przypadku 
gdy interfejs użytkownika jest witryną oglądaną w przeglądarce internetowej . Proces 
tworzenia aplikacji składa się z czterech głównych etapów (rys. 1), podczas których 
następuje ocena postępu prac i weryfikacja przyjętych rozwiązań.Każdy 

z elementów projektowanej aplikacji, ma wpływ na poprawność jej funkcjonowania 
i powinien być poddany testom na etapie projektowania i wytwarzania. Sam proces 
testowania aplikacji dzieli się na dwa etapy - etap weryfikacji założeń oraz 
weryfikacji aplikacji która powstała na podstawie założeń (rys. 2). 

Rozpoczęcie testów już na etapie formułowania założeń do systemu jest 
uzasadnione ze względów ekonomicznych (rys. 3), ponieważ błędy popełnione na 
etapie formułowania założeń najtrudniej jest zlokalizować, a koszt ich usunięcia jest 
największy (Ross, 1998). Błędy popełnione na etapie formułowania założeń są 
główną przyczyną niepowodzenia przedsięwzięć informatycznych, przedłużania 

czasu wdrożenia aplikacji i niezadowolenia użytkowników. 
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Rysunek 1. Proces tworzenia aplikacji informatycznej (Florczyk, 2002). 

Istnieje szereg wytycznych i norm które dotyczą zarządzania projektowaniem 
aplikacji informatycznej, testowania aplikacji, cyklu życia aplikacji (Wallance, 
2001). Na rys. 4 został przedstawiony diagram pokazujący powiązania pomiędzy 
normami zarządzania jakością ISO a normami dotyczącymi inżynierii 

oprogramowania. 

Do testowania poprawności sformułowania założeń stosuje się najczęściej 

metodę makiet - modeli (Landay, 2001) (Newman, 2000), natomiast na etapie 
poprawiania błędów aplikacji wykorzystuje się metody analizy formalnej 
i nieformalnej (Sikorski, 2000). 
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Rysunek 2. Testowanie aplikacji w procesie jej wytwarzania. 

Faza w której 
powstał błąd 

Definicja 
wymagań 

Projekt ogólnej 
struktury system u 

Implementacja 
I Integracja 

usunięcia błędu lKoszty 

Definicja Projekt Szczegółowy Implementacja Działający 

wymagań ogólnej projekt I Integracja system 
struktury arch ~ektury 
systemu systemu 

Faza w której błąd został usunięty 

Rysunek 3. Koszty usunięcia błędu a proces wytwarzania aplikacji. 
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Rysunek 4. Powiązania pomiędzy normami zarządzania jakością, a normami 
dotyczącymi inżynierii oprogramowania. 

2. Sposób określania metody przeprowadzania testów aplikacji 

Każda aplikację można scharakteryzować za pomocą kilkudziesięciu (lub 
kilkuset) parametrów opisujących jej złożoność, zakres zastosowań itd. Parametry te 
możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa parametrów opisuje wszystkie 
elementy niezwiązane z technologią (f), a więc najczęściej opisujące użytkownika 
aplikacji i sposób jego komunikacji z aplikacją. Oraz drugą grupę parametrów (p) -
technologicznych, związanych z konstrukcją samej aplikacji i środowiska w którym 
ona funkcjonuje. Każdy z takich parametrów dodatkowo scharakteryzowany wagą 
(w), która określa stopień istotności danego parametru dla całej aplikacji. Parametry 
(p) i (t) przyjmują wartości liczbowe, rzeczywiste, a ich wartość może określać 
między innymi: 

• stopień trudności rozwiązania zadania (Z) reprezentowanego przez parametr; 

• koszt rozwiązania problemu, który został wyrażony w postaci parametru; 

• czas rozwiązania problemu, który został wyrażony w postaci parametru 
(w tym przypadku wartości poszczególnych wag (w) mogą stanowić 

prawdopodobieństwo rozwiązania danego problemu w określonym czasie); 
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• ilość zasobów jaką należy użyć aby uwzględnić parametr ( p lub f ) 

w tworzonej aplikacji; 

• minimalny lub maksymalny dopuszczalny poziom bezpieczeństwa danego 
elementu aplikacji. 

Wartość współczynnika ( P) określona jest wzorem: 

P=Lf;w;+Lpjwj (1) 
i j 

gdzie i= 0,1...n; j = 0,1...m ; i, j E N ; w E< 0,1 >; w E R; f, p E R. 

Wartość współczynnika P, oraz charakter jego zmian w trakcie tworzenia aplikacji, 
pozwoli między innymi na analizę przebiegu prac nad aplikacją. 

Na podstawie współczynnika klasyfikacji K określonego jako: 

L /;W; 
K=~; __ r pjwj 

(2) 

można wyodrębnić trzy podstawowe przypadki wyboru metod testowania: 

• gdy wartość K jest znacząco większa od jedności - szczegółowym testom 
powinien zostać poddany przede wszystkim kod źródłowy aplikacji; 

• gdy wartość K jest w przybliżeniu równa jedności - szczegółowym testom 
powinien zostać poddany kod źródłowy aplikacji oraz interfejs użytkownika; 

• gdy wartość K jest znacząco mniejsza od jedności - szczegółowym testom 
powinien zostać poddany przede wszystkim interfejs użytkownika. 

W pozostałych przypadkach wybór poszczególnych elementów podlegających 

testom powinien zostać przeprowadzony po szczegółowej analizie iloczynów f;w; 
lub p;w;. 

Wybór przedmiotu testów szczegółowych jest pierwszym etapem w procesie 
zapewnienia jakości oprogramowania. Drugim etapem będzie określenie metod 
przeprowadzenia testów. Klasyfikacja metod przeprowadzania testów 
oprogramowania została przedstawiona na rys. 5. 
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Rysunek 5. Klasyfikacja metod testowania aplikacji informatycznych 
(opracowanie własne na podstawie (Wallance, 2001)). 

3. Wybrane metody przeprowadzania testów funkcjonalnych 
aplikacji E-Business 

3.1. Weryfikacja założeń dotyczących interfejsu użytkownika 

Witryna internetowa stanowiąca najczęściej interfejs użytkownika aplikacji 
E-Business, stanowi element krytyczny całego systemu i od jakości jej wykonania 
i sposobu prezentowania w niej treści zależy w dużej mierze to czy będzie ona 
akceptowana przez użytkowników. Przeprowadzone przez m.in. R.Kauffmana 
i J.Hahn badania wykazują, że interfejs użytkownika ma duży wpływ na ilość 

przeprowadzanych przez użytkowników transakcji oraz ilość błędów popełnianych 
przez użytkowników jest zależna od sposobu wykonania interfejsu użytkownika 
(Hahn, 2002). 

Na etapie powstawania założeń do aplikacji informatycznej powinno się 

określić się wygląd interfejsu użytkownika. W 1990r. Jacob Nielsen i Rolf Molich 
(Nielsen, 1990) opracowali zbiór heurystyk, które określają sposób projektowania 
interfejsu aplikacji informatycznej. Mówią one, że należy się kierować 

następującymi zasadami: 

• 

• 

Dialog powinien być prosty i naturalny (proste środki, bez niezwiązanej lub 
rzadko używanej informacji; naturalny oznacza kolejność odpowiadająca 
zadaniu). 

Należy mówić językiem użytkownika . 
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• Należy zmniejszyć do minimum obciążenie pamięci (nie należy zmuszać 
użytkownika do zapamiętywania rzeczy z jednej czynności, potrzebnych do 
innej). 

• Zapewnić spójność dialogu (użytkownicy powinni być w stanie nauczyć się 
kolejności czynności w jednej części systemu i użyć jej znowu w innej 
otrzymując podobny rezultat). 

• Należy zapewnić potwierdzenia (należy pozwolić użytkownikom widzieć 
jaki jest efekt ich działań w systemie). 

• Zapewnić dobrze oznaczone wyjścia (jeśli użytkownik znajdzie się w części 
systemu która go nie interesuje, powinien zawsze mieć możliwość 

wydostania się bez zniszczenia danych). 

• Zapewnić możliwość pracy "na skróty" ("skróty" pozwalają 

zaawansowanemu użytkownikowi pominięcie dialogów i komunikatów 
informacyjnych, których on nie potrzebuje). 

• Należy zapobiegać błędom (pisząc komunikat o błędzie należy sobie zadać 
pytanie czy tego błędu można w jakiś spósób uniknąć). 

• Należy zadbać o poprawność dokumentacji, w taki sposób aby była ona 
czytelna i zrozumiała dla użytkownika. 

Testowanie zaprojektowanego interfejsu w oparciu o heurystyki dokonuje grupa 
osób - najlepiej ekspertów z dziedziny w której powstaje aplikacja. Liczba 
ekspertów zwykle nie powinna przekraczać 5 osób (Nielsen 1993). 

Do testowania założeń dotyczących interfejsu użytkownika najczęściej 

wykorzystuje się metodę makiet - modeli. Makiety odzwierciedlają projektowany 
interfejs. Weryfikacja założeń, z udziałem użytkowników projektowanego systemu 
E-Business, za pomocą makiet pozwala na usunięcie do 90% problemów 
związanych z interfejsem użytkownika. 

Metoda makiet - modeli jest zaliczana do metod semantycznych -
polegających na określaniu niezgodności oczekiwań użytkownika ze stanem 
faktycznym. W tej chwili metoda makiet - modeli jest rozwijana przez Group of 
User Interface Resrach University of Califomia w Berkeley (Newman, 2000) 
(Tassey, 2002). Makiety mają w tej chwili, już nie tylko formę papierowych 
arkuszy, ale także są wykonywane w postaci inteligentnych ekranów dotykowych 
połączonych z siecią Internet, co umożliwia prowadzenie pracy grupowej nad 
jednym projektem w różnych miejscach globu. Wynikiem prac prowadzonych nad 
projektowaniem interfejsu użytkownika przez tą grupę jest w dalszym ciągu 

rozwijana aplikacja DENIM (rys. 6), która pozwala na „szkicowanie" interfejsu 
użytkownika i określanie interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami menu. 

Do innych często wykorzystywanych metod testowania założeń należy 

zaliczyć metodę Electre, w której dokonuje się przyporządkowania wariantów 
z wykorzystaniem tzw. wskaźników zgodności i niezgodności, przy czym wagi dla 
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kryteriów zostają określone na podstawie preferencji subiektywnych. Metoda 
umożliwia filtrowanie wariantów spełniających określony zbiór wymagań (Sikorski, 
2000). 

Rysunek 6. Ekran aplikacji DENIM. 

Projektanci interfejsu użytkownika aplikacji E-Business, również bardzo 
często korzystają z wytycznych W3C (Word Wide Web Consortium) mówią one 
między innymi że: 

• Nie należy tworzyć żadnych założeń na temat sposobu w jaki użytkownicy 
będą chcieli korzystać ze strony. Może się zdarzyć, że nie będą w stanie jej 
usłyszeć, lub poruszać się po niej. Mogą również nie przetwarzać 

określonego rodzaju informacji. 

• Użytkownicy mogą mieć trudności z czytaniem i rozumieniem tekstu. 

• Użytkownicy mogą nie być w sanie korzystać z klawiatury lub myszki. 

• Użytkownicy mogą mieć możliwość wyświetlania jedynie tekstu, rozmiar 
ekranu może być bardzo mały lub ich połączenie z Internetem może być 
bardzo wolne. 

• Użytkownicy mogą się nie posługiwać swobodnie językiem w którym 
napisane są teksty na stronie internetowej. 

• Użytkownicy mogą się znaleźć w sytuacji gdy ich wzrok, słuch lub ręce będą 
zajęte, lub w sytuacji gdy będą ich rozpraszały czynniki zewnętrzne (mogą 
prowadzić samochód, lub pracować w głośnym otoczeniu). 

• Mogą korzystać ze starszej wersji przeglądarki (lub innego systemu 
operacyjnego) niż ta dla której strona została zaprojektowana. 
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Wytyczne te dotyczą także interfejsów użytkownika dla aplikacji dedykowanych dla 
telefonów komórkowych oraz odbiorników telewizyjnych (w przypadku aplikacji 
typu T-Commerce). 

3.2. Testowanie funkcjonalne aplikacji 

Testowanie funkcjonalne aplikacji jest najczęściej wykonywane metodą typu 
black-box (tzw. ,,czarna skrzynka"). Metodyka sprawdzania aplikacji opiera się na 
sprawdzeniu poprawności działania aplikacji bez analizy strukturalnej (kodu 
programu). Testy przeprowadza się w oparciu o stworzone wcześniej algorytmy 
testowe, które są odzwierciedleniem typowych zadań wykonywanych przez 
aplikację. W przypadku aplikacji typu E-Business szczególną uwagę należy zwrócić 
na wszystkie elementy wiążące się z autoryzacją dostępu do określonych zasobów, 
związanych z przeprowadzaniem płatności. Zadania wykonywane przez aplikację ze 
względu na poziom istotności możemy podzielić na: 

• O wysokim priorytecie (dla których zazwyczaj iloczyn f;w; lub p;w; osiąga 
dużą wartość) to te, które są najczęściej wykonywane przez użytkowników, 
lub te które mogą w razie ich niepoprawnego wykonania doprowadzić do 
utraty danych. 

• O średnim priorytecie (dla których zazwyczaj iloczyn iw; lub p;w; osiąga 
średnią wartość) - to te, które są często wykonywane przez użytkowników, 
a ich niepoprawne wykonanie nie spowoduje utraty danych. 

• O niskim priorytecie (dla których zazwyczaj iloczyn f;w; lub p;w; osiąga małą 
wartość) - to te, które są sporadycznie wykonywane przez użytkowników 
i ich niepoprawne wykonanie nie będzie miało wpływu na poprawne 
funkcjonowanie całej aplikacji. 

Testy aplikacji mogą być przeprowadzane z udziałem użytkowników lub bez 
udziału użytkowników, a analizie mogą podlegać poszczególne moduły aplikacji jak 
i cała aplikacja. Testowanie z udziałem użytkowników zazwyczaj odbywa się 

w oparciu o wcześniej przygotowane scenariusze, które zawierają typowe zadania 
realizowane przez aplikację (Sikorski, 2000) (Ravden, 1998). 

3.2.1 Wybrane elementy interfejsu użytkownika podlegające testom 

Analizie funkcjonalnej poddaje się wszystkie elementy związane 

z wprowadzaniem danych, oraz menu użytkownika (Ross, 1998). 

Sprawdzanie pól liczbowych odbywa się poprzez wprowadzenie 
odpowiednich wartości zgodnie ze sposobem przedstawionym na rys. 7. Próba 
wprowadzenia wartości przekraczających dopuszczalny zakres (z góry lub z dołu) 
w wielu nie przetestowanych kompleksowo aplikacjach jest możliwa i powoduje 
pojawianie się błędów lub dziwnych komunikatów (rys. 8 i rys. 9). 
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Wartość 
minimalna x 

x-1 x x+l = -punkty testowania 

Wartość 
maksymalna y 
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Rysunek 7. Dobór wartośc i przy testowaniu pól liczbowych. 

• Brak ofert spełniających ustawione kryteria. 
Spróbuj nieznacznie zmienić wymagania, System pokazuje ofer ty na 
7 dni do przodu od wybranej przeze Ciebie daty, Spróbuj zmienić 
daty, W serwisie jest bardzo dużo ofę rt, 

~nas~ ' ,~ 
I ,----~ r---,-,~ ' i Kr aj : I wszystkie i] Re gł o n : I '.'m;istkie 3] i 

, Wyjazd: 11 2-04-2003 fflD ~ ! 
wvbranv łl!ffl'tin + 7 dni 

Rysunek 8. Zakończona powodzeniem próba wprowadzenia wartości spoza 
dopuszczalnego zakresu i towarzyszący jej komunikat. 

Rysunek 9. Możliwość ustawienia (wyboru) nieistniejącej daty. 

Pola liczbowe powinny także zostać przetestowane pod kątem możliwości 
wprowadzania w nie znaków. Podjęta przez autora próba wpisania słowa „tysiąc" 
w pole „Cena do" z rys. 8. również została zakończona powodzeniem a komunikat 
był taki sam jak na rys. 8. Błędy związane z umożliwieniem użytkownikowi 
wpisania wartości spoza dopuszczalnego zakresu są dosyć powszechne (Ross, 1998) 
(Torres, 200) (Ir.Bas H.P.J, 2001) (Bevan, 1998). 

4. Podsumowanie 

W artykule zostały przedstawione wybrane metody testowania 
funkcjonalności aplikacji E-Business wykorzystywane w procesie jej wytwarzania. 
Został także przedstawiony nowy sposób doboru metody testowania opierający się 
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na parametrach opisujących aplikację. Wartość współczynnika P, może zostać 

wykorzystana do śledzenia procesu wytwarzania aplikacji i obecnie jest 

przedmiotem dalszych badań prowadzonych przez autora. 
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