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Обща характеристика на дисертационния труд
Актуалност на проблема
Информационните технологии (ИТ) са навлезли в практически всеки отрасъл
на индустрията. За съжаление, разработеният софтуер невинаги работи според
изискванията, както и невинаги са извършени достатъчно проверки за начина, по
който се очаква да функционира. Неадекватното тестване на софтуер може да доведе
до загуба на престиж, пари и дори човешки животи.
В бързо променящата се софтуерна индустрия е необходимо да се изпълняват
все по-ефективно тестовете, така че с минимален брой тестови случаи да се осигури
максимално покритие. В последните години все повече се набляга и върху
автоматизираното изпълнение на тестове, с които за минимално време да се извършат
голямо количество проверки.
Настоящата дисертация е ориентирана към изследване и анализ на
съществуващите модели за автоматизирано тестване, като се предлагат модели, с
които да се определи какъв метод на автоматизация е най-подходящ по отношение на
тестването на софтуер и кога въобще автоматизацията е подходящо решение.

Цел и задачи
Целта на дисертацията е да се разработят модели за определяне на правилен
подход за автоматизация на тестването на дадена софтуерна система, с оглед на това
тестването на кои функционалности си струва да бъде автоматизирано, в каква последователност и с какъв инструмент, които да улеснят специалистите по осигуряване
на качеството на софтуера (ОКС) в тяхната работа и да подобрят ефективността на
процеса на тестване.
За постигане на поставената цел е необходимо да бъдат изпълнени следните
задачи:
1. Да се изясни ролята на тестването в жизнения цикъл на разработка на софтуер,
да се определят основните понятия в осигуряването на качеството на софтуера
и видовете тестове.
2. Да се разработи методология, която да улеснява специалистите по ОКС да
изберат последователността на автоматизиране на тестовете, с цел максимална
възвръщаемост на вложените усилия.
3. Да се проучи възможността определени нефункционални тестове да се
изпълнят заедно с функционални такива.
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4. Да се проучат най-често използваните инструменти и работни рамки за
тестване на софтуер и да се създаде методология, по която те да бъдат оценени
според различни критерии.
5. Да се разработи методология, по която инженерите по ОКС да изберат какви
инструменти за автоматизация да използват, съобразно предварително
зададени фактори.

Приноси на дисертационния труд
Научно-приложни:
1. Направено е проучване на съвременното състояние на ИТ сектора в България,
с което се анализират знанията, уменията и нагласите на специалистите по
ОКС посредством две анкети – през 2014 и през 2018 г.
2. Спрямо световноустановените стандарти и понятията, дефинирани от ISTQB е
направен преглед на основните понятия, свързани с ОКС и ролята му в ЖЦРС.
Подробно са разгледани етапите на тестване на софтуера и видовете тестване.
3. Описана е методология за динамично сравнение на инструменти за
автоматизирано тестване на софтуер и възможности за тяхното оценяване
спрямо конкретните нужди на дадена организация.
4. Предложен е теоретичен метод за определяне на функционалностите на даден
софтуер, тестването на които да се автоматизира най-напред от гледна точка
на възвръщаемост на инвестицията („Приоритизационна змия“), като в
допълнение методът е сравнен с метода ПАТВП.
5. Предложен е метод за оптимизиране на тестването чрез комбиниране на
функционални и нефункционални тестове.
Приложни:
6. Потвърдена е работоспособността на предложените методи чрез извършване
на емпирична оценка.
7. Разработен е обобщен инструментариум, с който и трите подхода могат да се
използват на практика.
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Съдържание на дисертацията
Първата глава на дисертацията съдържа преглед на съвременното състояние
на ИТ сектора в България, като се разглежда профилът на типичния специалист по
осигуряване на качеството на софтуера, правят се първоначални изводи и базирано на
тях се поставят цел и задачи.
Втората глава на дисертацията разглежда дефиниции на основни понятия,
широко използвани в процеса на разработката, тестването и осигуряването на
качеството на софтуера, като е обърнато специално внимание на видовете тестване на
софтуер.
В трета глава е разгледана възвръщаемостта на инвестицията от
автоматизирано тестване на софтуер и са сравнени два подхода за приоритизиране на
автоматизацията на тестовите случаи. Демонстриран е и метод за използване на
функционални тестове за нефункционални цели. Представена е и методология за
анализ и оценка на инструменти за автоматизирано тестване на софтуер по зададени
критерии с цел най-подходящ подбор.
Четвърта глава представя обобщен инструментариум за прилагане на
описаните модели на практика.
Дисертацията завършва с кратко заключение.
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1. Анализ на състоянието на проблема
1.1.

Съвременно състояние на ИТ сектора в България

Само през последното десетилетие растежът на ИТ сектора в България е с над
600%. Осигуряването на качеството на софтуера (ОКС), по-познато в бранша с английското си съкращение SQA (Software Quality Assurance), е важна част от жизнения
цикъл на разработка на софтуер (ЖЦРС). ОКС въплъщава в себе си набор от дейности
и функционалности, които се използват за мониторинг и контрол на софтуерния проект, така че да се постигнат специфични цели с желаното ниво на надеждност [18].
Повечето софтуерни компании имат отделен екип или група за ОКС.
През 2014 г. за първи път в България (доколкото е известно на автора) е направено проучване сред специалистите по ОКС в България, участващи в техническа конференция, посветена на ОКС, наречена „QA: Challenge Accepted“. Същото това проучване е повторено през 2018 г. с 318 участници, с което е дадена и възможността да
се види как се променя ИТ секторът.
Резултатите от проучването показват, че средната възраст на респондентите се
е увеличила, а средният професионален опит се е понижил - от 4,5 години през 2014
г. до 3,81 години през 2018 г. Съпоставяйки резултатите от горепосоченото проучване
за 2018 г. с резултатите от Доклада за състоянието на тестването, изготвен от PractiTest
за същата година [25], се забелязват две важни тенденции както в национален, така и
в световен мащаб: Прирастът на нови специалисти по ОКС продължава да е голям,
като в последните години броят на тези специалисти нараства. В България този ръст
е дори по-голям в сравнение с останалия свят. Втората е, че професионалистите по
ОКС остават в бранша и се задържат като такива все по-дълго. Наблюдава се и
значително увеличение на броя на професионалистите по ОКС, които идват от
различна професионална област. 54% от професионалистите по ОКС нямат висше
образование по специалността. Има множество причини за тази промяна, свързани с
голямото търсене на ИТ специалисти и по-доброто им заплащане, съчетано с недостиг
на обучени хора, което кара компаниите да обучават служители, идващи от други
професионални области.
International Software Testing Qualifactions Board (ISTQB) е организация за
сертифициране на специалистите по ОКС, която работи на международно ниво.
ISTQB Certified Tester е стандартизирана сертификация, призната в цял свят. Броят на
специалистите по ОКС без ISTQB сертификат в България се е увеличил от 63% през
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2014 г. на 75% през 2018 г., което означава, че днес само 1 от 4 професионалисти е
сертифициран от ISTQB.
Българският ИТ сектор е един от първите, в които гъвкавите методологии за
разработка на софтуер се налагат масово. Съпоставката с доклада на PractiTest
показва, че ежедневната работа на българските професионалисти в ОКС е поспецифична в сравнение с колегите им в световен мащаб, т.е. те се фокусират върху
по-тясно профилирани задачи, дейности и задължения [25]. Способностите на
занимаващите се с ОКС професионалисти да програмират са от изключително
значение, когато става въпрос за автоматизирано тестване на софтуер. Java е найпопулярният език за програмиране сред професионалистите по ОКС. През 2018 г. C#
е вторият най-популярен език за програмиране, а SQL е на трето място. Следват
JavaScript, PHP, C/C++ и Python, които завършват списъка с програмни езици,
известни на повече от 10% от професионалистите по ОКС. Броят на специалистите по
ОКС, които не могат да пишат код на никакъв програмен език се е увеличил повече
от два пъти. Средният брой програмни езици на респондент също намалява - от 2,52
на 1,93.
Постоянно излизат нови и различни инструменти за автоматизирано тестване
на софтуер, като те се използват за все по-разнородни задачи. Най-популярният
инструмент за тестова автоматизация в световен мащаб е Selenium, но дори и този
инструмент се използва само от една трета от професионалистите по ОКС. 17,9% от
специалистите използват непопулярни средства за автоматизация или кодират свои
собствени. Най-голяма част от запитаните специалисти по ОКС са определили
пропуски в знанията си относно автоматизираното тестване на софтуер.

1.2.

Изводи

Резултатите от проучването показват изключително динамични промени сред
специалистите по ОКС в България. Технологиите и методологиите в софтуерната
индустрия се променят твърде бързо и това създава трудности на професионалистите
да са винаги наясно и с актуална информация за най-новите тенденции в разработката
на софтуер. Автоматизираното тестване на софтуер е областта, за която най-много
специалисти по ОКС посочват пропуски в знанията си. Необходим е модел, по който
професионалистите лесно и бързо да се ориентират кои от функционалностите на
даден продукт са подходящи за автоматизация, както и в какъв ред да бъде извършена
тя, за да се постигне максимална възвръщаемост на вложените усилия. Съществуват
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редица инструменти за автоматизация на тестването и е необходимо лесно да може да
се определи как да се подходи към нея и какви инструменти да бъдат използвани.

2. Основни понятия при тестването и неговата роля в
жизнения цикъл за разработка на софтуер
2.1.

Софтуерен проект, продукт и процеси

Софтуерният проект обхваща цялостното създаване на уникален софтуерен
продукт, услуга или резултат [26], а терминът софтуерен процес се отнася до метода
за разработване на софтуер. Процесът дефинира множество от дейности, заедно със
съществуващите връзки и ограничения между тях, които водят до краен резултат –
софтуерен продукт. Управлението на проекти представлява прилагане на знания,
умения, средства и методи за дейностите по проекта, за да се удовлетворят
изискванията по този проект. Жизненият цикъл (ЖЦ) на проекта е набор от
предимно последователни, а понякога и припокриващи се фази или етапи на проекта.
ЖЦ на проекта се състои от следните групи процеси: за иницииране; за планиране;
за изпълнение; за наблюдение и контрол; за приключване. Най-често резултатът
от даден проект е продукт. Модел на ЖЦ представляват описателни или нормативни
дефиниции за това как да бъде разработван софтуерът. Модел на софтуерния процес
представлява съвкупност от взаимно свързани последователности от действия,
обекти, трансформации и събития, които обхващат цялостната стратегия за
реализирането на софтуерен продукт, т.е. дефинира генерализиран подход за
организирането и управляването на софтуерен проект. Практиката е да се дефинира
процес за разработка на софтуер преди да започне разработката. Софтуерният
процес може да бъде разглеждан като представяне на взаимосвързани задачи.
Задачите могат да бъдат разглеждани като нелинейна последователност от основни
дефинирани действия с цел постигане на крайния резултат – реализиране на
качествен софтуерен продукт. [2]

2.2.

Жизнен цикъл за разработка на софтуер

Жизненият цикъл за разработка на софтуер (ЖЦРС) се състои от подробни
стъпки и дейности, които описват как да се проектира, разработва, поддържа, заменя,
променя, подобрява, тества или дори стартира софтуерът. Дейностите могат да бъдат
разбити на много по-детайлно ниво, но в същото време могат да бъдат групирани в
отделни фази или етапи. Разгледани са най-популярните модели:

–8–

Водопаден модел (Waterfall) - наричан още каскаден, е най-ранният официално
описан модел на софтуерен процес: в началната фаза на процеса се прави
предварително оценяване, в резултат на което подробно се описват изискванията
към софтуера, след което те се анализират. Анализите се свеждат до дизайн, след
което започва разработка (наричана още имплементация), т.е. създаване на
програмен код и други артефакти, базирани на дизайна. Продуцираният програмен
код и артефакти се тестват, т.е. извършва се валидация на софтуерният продукт или
система и се потвърждава, че те отговарят на първоначалните изисквания, след което
продуктът се доставя посредством инсталация, конфигурация или предаване до
крайните потребители.
Итеративно-инкрементален модел (Iterative/Incremental) - през 1988 г.,
Бирел и Оулд разширяват водопадния модел [7], като наричат модела B-Model. Той
дава началото на идеята, че водопадният модел може да бъде приложен в няколко
итерации, така че по време на първата итерация да се създаде основен продукт и той
да бъде подобряван със всяка следваща. Така се появяват две понятия – итеративен
модел (повтарящи се последователно фази) и инкрементален модел (добавяне на
функционалност към софтуерната система, на малки части), които обединени заедно
създават итеративно-инкрементален модел.
V-образен модел (V-Model) - разработка на НАСА, представена за първи път на
през 1991 г. в Чатануга, Тенеси, САЩ [14]. Моделът е разновидност на водопадния
модел, но във V-образна форма (Фиг. 14). На всеки етап от разработката съответства
вид тестване.
Спираловиден модел (Spiral Model) - през 1986 г. Бари Бум предлага
спираловиден модел, който добавя управление на риска към итеративноинкременталния модел [8]. Фазите в ЖЦРС са представени като спиралa, а не като
поредица от фази и дейности с известно връщане от една към друга. Спираловидният
модел е ориентиран за използване в условия, когато е трудно да се формулират всички
изисквания предварително.
Гъвкавата методология (Agile) се състои от група методи при създаването на
софтуер, базирани на повтарящо се и постепенно разработване. Манифестът на
гъвкаво разработване на софтуер гласи, че в процеса на работа специалистите са
достигнали до няколко важни изводи: фокусът трябва да бъде първо върху
индивидите и взаимодействията, а след това върху процесите и инструментите;
работещият софтуер е по-важен от изчерпателната документация; сътрудничеството
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с клиентите е по-важно от клаузите по договора; по-важно за ЖЦРС е да се фокусира
върху промените, а не сляпо да тества първоначалния план.
Скръм (Scrum) - като типичен представител на гъвкавите методологии е
разгледана най-популярната от тях. Скръм е итеративна и инкрементална рамка за
управление на проекти, в която се залага на три основни роли: Продуктов собственик
(Product Owner), Ръководител на Скръм екипа (Scrum Master), Член на екип (Team
Member). Екипът разполага с автономност и отговорност, като очакванията са да се
самоуправлява и самоорганизира (Фиг. 17). [29]

Фиг. 14. V-образен модел на разработка на софтуер

Фиг. 17. Разработване на софтуер чрез Скръм
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2.3.

Основни понятия, свързани с осигуряване на качеството
на софтуера

Една от основните идеи на всички разгледани досега методологии е да се
достави навреме и в рамките на предварително одобрения бюджет качествен
софтуерен продукт.
Според ISO/IEC/IEEE 24765:2017, възприето и като официална дефиниция от
ISTQB, качеството на софтуера е съвкупността от характеристики на даден
компонент, система или процес, които влияят върху способността му да задоволява
определени заявени или предполагаеми изисквания, потребности, очаквания и нужди
на потребителя, клиента или други заинтересовани страни. [18]
Според ISO/IEC 9126:2001, компонентите на качеството са: функционалност,
надеждност,

ползваемост,

ефективност,

възможност

за

поддръжка

и

преносимост. Всички атрибути, с изключение на функционалност, заедно формират
понятието нефункционални компоненти на качеството на софтуера. През 2011 г.
стандартът бе заменен от ISO/IEC 25010, в който фигурират леки промени. Според тях
функционалност се преименува на функционална годност, като се добавят и две
нови характеристики: съвместимост и сигурност. [17]
ОКС е процес, състоящ се от всички дейности в жизнения цикъл на продукта,
свързани с планирането, подготовката, развитието и оценката на даден софтуерен
компонент, продукт или система, както и свързаните с тях компоненти, продукти или
системи, за да: се определи, че отговарят и удовлетворяват предварително
определените изисквания; се определи, че са подходящи за целта, за която са
създадени; да се открият дефекти. [2]
ISTQB дефинират различни видове понятия, които е важно да бъдат
разграничавани: софтуерна грешка, дефект (известен още като бъг или проблем),
неуспех, аномалия и недостиг. [18]
Контролът на качеството (КК), известен на английски език като “quality
control” представлява набор от дейности, предназначени да оценят качеството на
компонент или система. [18]
Тестването е дейност, която цели откриването на дефекти в даден продукт. [18]
Важно е да се отбележи, че тестването не създава качество на софтуера, а само
определя качеството на разработвания продукт или система.
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2.4.

Процес и етапи на тестване на софтуера

Подобно на ЖЦРС, процесът на тестване на софтуер също може да се раздели
на няколко отделни етапа:
1. Планиране и контрол на тестването - В началото на всеки софтуерен
проект се създава тест план (наричан в някои източници и тестов план) – подробен
документ, описващ стратегията, целите, графика, крайните срокове, нужните ресурси
и др. IEEE 829-2008 описва подробно структурата и съдържанието на даден тест план,
а в него се дефинират и следните критерии: входни, изходни, за временно спиране и
за възобновяване [18]. Най-важната функция на тест плана е да отговори на въпросите
кога, какво, кой и как ще извършва по отношение на дейностите, свързани с ОКС.
2. Анализ и дизайн на тестови сценарии и тестови случаи - На база
изисквания и спецификации се определят отделните тест сценарии (Test Scenarios),
известни още като тестови сценарии, тест сет, тестови сетове и тестови комплекти
(Test Suites, Test Sets) или тест скриптове (Test Scripts). Всеки тест сценарий съдържа
един или повече тестови случаи (Test Cases) или просто тестове (Tests). Тестовите
случаи от своя страна представляват последователност от тестови стъпки и
очаквани резултати от тези стъпки (Фиг. 19).

Фиг. 19. Йерархия на тестовата документация
3. Изпълнение на тестовете - В този етап се изпълняват отделните тестови
случаи – ръчно или автоматизирано, като получените реални резултати се съпоставят
на очакваните резултати:
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 ако очакваните и реалните резултати съвпадат, тестът се счита за
успешен (passed).
 ако очакваните и реалните резултати не съвпадат, тестът се счита за
неуспешен (failed) и обикновено следва описването на нов дефект, в което се
вписват всички данни от изпълнението на тестовете.
4. Изготвяне на доклад и оценяване на изходните критерии - След като
изпълнението на тестовете приключи, следва етапът, в който се изготвя доклад и
спрямо данните от него се проверява дали изходните критерии са удовлетворени. Ако
това е така, тестването се счита за успешно приключило и продуктът преминава към
следваща фаза за предаване към крайния клиент. [6]
5. Дейности по приключване на тестването - В тази фаза се правят
допълнителни срещи и доклади, извличат се полезни статистически данни, определят
се „научени уроци“ и грешки, които да се взимат предвид при следващи подобни
дейности, архивира се преизползваемият изходен код на автоматизираните тестове и
др.

2.5.

Видове тестване на софтуер

Тестването на софтуера е основната форма за откриване и отстраняване на
дефекти. Съществуват десетки видове тестване, като между 3 и 12 вида тестване се
използват в почти всяко софтуерно приложение [20]:
Според етапа на разработка по V-образния модел на всеки един етап може
да се съпостави отделен вид тестване, като се започне отдолу нагоре: Компонентно
тестване (Component testing, Unit testing); Интеграционно тестване на
компоненти (Component integration testing, Integration testing in the small) ;
Системно тестване (System testing); Интеграционно тестване на системи (System
integration testing, Integration testing in the large); Тестване от крайния потребител
- ТКП (User Acceptance Testing – UAT, Business Acceptance Testing, Business
Process Testing).
Според функционалността тестването може да се раздели на: функционално
тестване (functional testing) – тестване за определяне на функционалната годност на
софтуера; нефункционално тестване (non-functional testing) – тестване за
определяне на нефункционалните характеристики на софтуера. Функционалното
тестване може да бъде разделено на динамично или статично. В по-голямата си част
функционалните тестове са динамични, като динамичните тестове от своя страна
могат да бъдат позитивни (с очаквани за софтуера стойности) или негативни (с
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неочаквани за софтуера стойности). Нефункционалното тестване от своя страна
може да бъде разделено по компоненти: тестване на ефективността (performance
testing), в което се проверява и измерва доколко ефективно се използват ресурсите на
даден софтуер, като в тази категория попадат и натоварващото тестване с голям
брой потребители (load testing), тестването с голям обем от данни (volume testing),
стрес-тестването с натоварване, надхвърлящо възможностите на системата (stress
testing) и др.; тестване на ползваемостта (usability testing), като в тази категория
попадат и тестване за достъпност на хора с увреждания (accessibility testing), A/B
тестване, в което на част от потребителите се показва един вариант, а на друга – друг,
за да се види кой е по-лесен и удобен за ползване (A/B testing), тестване, свързано с
локализация

(localization

testing),

тестване

на

интернационализация

(internationalization testing) и др.; тестване на надеждността (reliability testing), в
което се проверява и измерва доколко софтуерът е стабилен чрез повтарящи се
тестове, които трябва да водят до един и същ резултат във времето (stability testing),
както и тестове, които проверяват наличността на даден софтуер или система във
времето (availability testing, heartbeat testing); тестване на поддържаемостта
(maintainability testing), в което се проверява доколко промяна в един от
компонентите води до промени в цялата система (modularity testing), тестване на
обновяване (upgrade testing) и др.; тестване на преносимостта (portability testing),
в което се проверява дали даден софтуер може да съществува заедно с друг (coexistence testing, compatibility testing), доколко документацията е съвместима с
реалния продукт (documentation testing) и др.; тестване на сигурността (security
testing) – процес, предназначен да разкрие недостатъци в механизмите за сигурност
на даден софтуер или система. [16] [18]
Според знанията на тестващия за вътрешната структура - когато се
използват знания за структурата на изходния код, базите данни и други важни
компоненти на дадена система, обикновено става дума за т. нар. тестване по метода
на бялата кутия (white-box testing). Известно е още и като тестване по метода на
прозрачната кутия (glass-box testing). [23] И обратно, когато няма или не се
използват знания за структурата на дадена система, се говори за тестване по метода
на черната кутия (black-box testing). Съществува и междинен вариант, т. нар.
тестване по метода на сивата кутия (gray-box testing), в което тестващият има
знания само за определени части на системата. [21]
Според планирането – когато тестващите се водят от конкретни и
предварително създадени тестов план, тестови случаи и тестови стъпки, става въпрос
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за планирано тестване. Типичен пример за такова тестване е регресионното
тестване (regression testing) – проверява се цялостно системата, както и тестването
по списък (checklist testing). Възможно е да се изпълни и непланирано тестване, без
да се следва конкретен набор от действия. Изследователското тестване (exploratory
testing) е именно такъв пример – тестващият решава на момента какви действия да
извършва, като умишлено се „отклонява от пътя“, докато ползва продукта.
Според нивото на автоматизация – тестването на софтуер може да се раздели
на ръчно, полуавтоматизирано и автоматизирано. При ръчното тестване (manual
testing) тестващият изпълнява тестовете един по един, по индивидуален начин. При
автоматизираното тестване (automated testing) тестващият използва софтуер за
извършване и подпомагане на тестовите дейности [18]. Когато част от тестовете са
автоматизирани, но в определени етапи е нужна ръчна интервенция от тестващия, се
говори за полуавтоматизирано тестване (semi-automated testing).

2.6.

Изводи

Съществуват многообразни процеси и методологии за разработка на софтуер.
ОКС и в частност тестването са важен елемент от ЖЦРС на всеки софтуерен продукт
или система. Само по себе си, тестването също представлява умален процес с отделни
фази. За да бъде ефективно ОКС, съществуват различни видове тестване.
Автоматизираното тестване на софтуер може да се приложи в много от фазите на
ЖЦРС, като основните му предимства са повторяемостта, бързината, невъзможността
за човешка грешка и лекотата за събиране на статистически данни, а основните му
недостатъци – нуждата от знания и умения по програмиране и работа с определен
инструмент и от инвестиране на повече време и усилия.

3. Модели за избор на инструмент и оптимизиране на
автоматизираното тестване на софтуер
Описаните в настоящия труд модели са изградени на базата на разгледаните
методи или подходи. Te са по-скоро определени добри практики или шаблони
(patterns) и следва да се разграничат от научни модели на обект, процес, явление и др.

3.1.

Възвръщаемост на инвестицията от автоматизацията

Автоматизираното тестване на софтуер позволява извършването на трудни и
изискващи време при ръчно изпълнение задачи да бъдат изпълнени бързо, ефективно
и многократно. Но разработката и поддръжката на автоматизираните тестове е от 3 до
15 пъти по-скъпа в сравнение с ръчното тестване [22].
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Точка на рентабилност - направени са редица проучвания кога точно автоматизираното тестване става рентабилно. Luís Filipe da Silva Teixeira от Университета в
Авейро, Португалия прави подробен анализ на горепосочените проучвания и
установява, че в практиката направените оценки често са ограничени само до
съображения за разходи. На база направения анализ, разходите за единичен
автоматизиран тест (𝐴𝑎) могат да бъдат изчислени като:

𝐴𝑎 = 𝑉𝑎 + 𝑛.𝐷𝑎

(1)

където 𝑉𝑎 са разходи за автоматизиране на тестовия случай, 𝐷𝑎 са разходи за еднократно изпълнение на тестовия случай, а 𝑛 са брой автоматизирани тестови изпълнения. Следвайки този модел, за да се изчисли точката на рентабилност за автоматизация на теста, цената за ръчното му изпълнение (𝐴𝑚) се изчислява по подобен начин:

𝐴𝑚 = 𝑉𝑚 + 𝑛.𝐷𝑚

(2)

където 𝑉𝑚 e цена за уточняване на тестовия случай, 𝐷𝑚 са разходите за изпълнение
на тестовия случай, а 𝑛 са брой ръчни тестови изпълнения. Точката на рентабилност
за автоматизация на тестове може да бъде изчислена чрез сравняване на разходите за
автоматизирано тестване (𝐴𝑎) и разходите за ръчно тестване (𝐴𝑚) (Фиг. 20).

Фиг. 20 Точка на рентабилност при автоматизирано тестване
Има смисъл да се автоматизира даден тест само тогава, когато цената на
автоматизацията е по-малка от цената на ръчното изпълнение.
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Фактори, определящи необходимите усилия за тестване - има тестове,
които могат да бъдат изпълнени само ръчно или само автоматично. Например
тестовете за натоварване и ефективност трябва да бъдат автоматизирани, тъй като
няма жизнеспособна ръчна алтернатива. От друга страна, ръчното тестване може да е
единствената опция в случай на функции на приложението, които трябва да бъдат
валидирани субективно от хората, като използваемост, потребителско изживяване или
вид и усещане, както и тестове с непредсказуеми (за машина) резултати. Създаването
на автоматизирани скриптове може да е загуба на време за нови функции на
приложения, които все още са в процес на развитие и които се развиват или променят
често [12]. Въпреки това, в огромното мнозинство на проектите има набор от ръчни
тестове, които са подходящи за автоматизиране кандидати. Те могат да бъдат
изпълнени както ръчно от хора, така и чрез автоматизация на тестването.
Модел за тестване „Първоначално автоматизиране на високоприоритетните тестове“ - един от най-популярните подходи е да се започне автоматизацията
първо с тестване на най-високоприоритетните функционалности - подход ПАТВП
(„Първоначална автоматизация на тестове с висок приоритет“). Ст. Кови се застъпва
за категоризиране на задачите по спешност и важност, така че съсредоточаването да е
върху това, което всъщност трябва да се направи за ограничено време, с което всеки
човек и компания разполага. [9] Редица други източници сочат, че ръчните тестове,
които трябва да се автоматизират първо, са именно тези с най-висок приоритет. [11]
Модел за тестване, базиран на усилията за ръчно тестване и
автоматизация („Приоритизационна змия“) -

в настоящия труд се предлага

алтернативен подход, базиран както върху приоритизацията на тестовите случаи, така
и върху усилията, нужни за ръчно и автоматизирано тестване.
Основната идея на подхода е тестовете да се нанесат в Декартова координатна
система, където вертикалната ос показва ръчното усилие за тестване, а хоризонталната ос показва усилието за автоматизиране на теста. Това усилие може да бъде
измерено в абсолютни стойности (например общо времетраене или човекочасове),
чрез пряко сравнение между отделните тестови случаи или чрез по-сложно оценяване.
След като бъдат нанесени в координатната система, тестовете следва да се
автоматизират от горния ляв към долния десен ъгъл на координатната система.
Първоначално всички тестови случаи (показани на фигурата с примерни означения A,
B, C, D…) се изпълняват ръчно и са потенциални кандидати за автоматизиране, които
за краткост ще наричаме „кандидати“. Всички кандидати трябва да бъдат оценени и
поставени като точки в тази координатна система. Стартовата точка на
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приоритизирането започва от горе вляво (кандидати с най-висок приоритет) и
завършва в долната дясна част (с най-нисък приоритет). В дадения пример редът на
автоматизация трябва да бъде B-A-E-C-F-G-H-D-I-J. На всеки тестов случай i може да
бъде присвоен коефициент на ефективност на автоматизация:

(3)
където mi е прогнозното ръчно усилие за изпълнение на теста и ai е прогнозното
усилие за автоматизиране на ръчния тест. Колкото по-голям е i, толкова по-подходящ
е този случай за автоматизация, което обяснява подредбата, показана на фиг. 21.

Фиг. 21 Методология, базирана на усилия за ръчно тестване и автоматизация
След публикуването на статия по темата, Александър Тодоров, специалист по
ОКС и един от основните координатори в тестването на Red Hat Enterprise Linux, нарича този подход „приоритизационна змия“, поради специфичната форма на
начупената линия, следваща приоритета на тестовите случаи. Авторът изказва
благодарност на г-н Тодоров за наименованието и от тук нататък като наименование
на този подход ще бъде използвано именно понятието „приоритизационна змия“ [30].
Оценяване на усилието за ръчно изпълнение и автоматизиране на тестов
случай най-често се извършва с т. нар. „покер планиране“, популярно от Скръм [1].
При него се набляга на субективната оценка, дадена от хората в екипа едновременно
и независимо от останалите. [15] Необходима е относителна оценка на усилията, за да
се даде приоритет на кандидатите от тестовите случаи. Различните автори на трудове
по темата споменават различни фактори за оценка на усилията. Въз основа на тях,
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както и базирано на професионалния опит на автора на настоящия труд, са конструирани две таблици, съдържащи примерни фактори, върху които да се направи оценката
на усилията - за ръчно (Таблица 1) и за автоматизирано (Таблица 2) тестване.
Таблица 1. Фактори при оценяване на ръчни усилия за изпълнение на тестов случай
Идентификатор
М1
М2
M3

Фактор

%

Време, необходимо за единично ръчно изпълнение на тестовия
случай
Брой тестови цикли и повторения на изпълнението годишно
Брой повтарящи се действия, за да се направи проста
проверка на последната ТИ

20%
15%
15%

M4

Многообразие на операционни системи, браузъри и др.

15%

М5

Многообразие на входните данни

10%

М6

Големи по обем входни данни

10%

М7

Монотонни повтаряеми действия, които лесно биха могли да
предизвикат човешка грешка или пропуск

5%

Дълга предварителна подхотовка на теста или
M8

продължително „почистване на данните“ след изпълнението
му, които биха могли да бъдат избегнати чрез

5%

автоматизация
M9

Работа по документиране или подготовка на отчет, които
биха могли да бъдат избегнати чрез автоматизация

5%

Всеки ред на таблиците съдържа приблизителен процент, който дава основна
представа за въздействието на съответния фактор върху общото усилие за тестване.
Тези фактори, както и тяхното процентно тегло следва да се приемат като субективна,
примерна основа на очакванията и начална референтна точка. Процентните тегла са
много индивидуални, според различните проекти, използваните инструменти за
автоматизация, опитът на екипа и др. и би следвало при нужда да се променят с
подходящи за целта стойности. Както показват и двете таблици, необходимото време
е най-важният фактор. Това важи както за ръчно изпълнение на даден тестов случай
(M1), така и за неговото автоматизиране (A1).
Когато се оценява ръчното усилие, трябва да се обърне повече внимание и на
това колко често ще се повтаря изпълнението на теста (M2), на колко среди (M4),
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както и колко специфичен е тестът (M3) и т. н. Входните данни също са много важен
фактор по отношение на размер (M6), количество и повторяемост (M2, M3, M5, M7).
Времето за настройка, „почистването“ на тестовата среда (M8), документация и
отчети (M9) също може да бъде спестено чрез прост скрипт за автоматизация.
Таблица 2. Фактори при оценяване на усилията за автоматизация на тестов случай
Идентификатор
A1
A2
A3

Фактор

%

Време, необходимо за имплементация на автоматизирания
тест
Сложност на имплементацията, вкл. окомплектоване,
преобразуване на данни, подготовка на тестова среда и др.
Усилие за поддръжка на теста и бъдещи промени по
изходния код

20%
15%
15%

A4

Нестабилни (постоянно променящи се) изисквания

A5

Нестабилна (с голямо количество дефекти) функционалност 10%

A6

Увеличение на покритието на изходния код

10%

A7

Бизнес-стойност на тестовите резултати

5%

A8

Непредвидими резултати или различни изходни данни,
върнати при всяко отделно изпълнение

10%

5%

Нужда от допълнителна помощ от екипа разработчици
A9

(напр. за да се поставят „селектори“ в самото

5%

приложение)
Нужда от генериране на данни или автоматично
А10

възстановяване на първоначално състояние на системата

5%

след изпълнение на теста
По отношение на автоматизацията на тестовете, сложността на имплементацията (A2) и разходите за поддръжка (A3) играят втората най-важна роля в оценката
(след време, необходимо за автоматизация – A1). Стабилността на потребителските
изисквания (A4) и на приложението от функционална гледна точка (A5) означават, че
колкото по-малко промени се правят в софтуера и тестовата среда, толкова по-малко
време ще бъде изразходвано за поддръжка и промяна (т. нар. рефакториране) на изходния код. Всеки тестов случай би следвало и да допринася до увеличаване на покритието на кода (A6), а предоставянето на точна информация и отчети относно резулта– 20 –

тите от теста навреме може да има драматично въздействие върху бизнеса (A7). Трябва да се вземат предвид и някои „сложни“ части от автоматизацията: дали тестовите
данни вече са генерирани или автоматизацията ще трябва да направи това допълнително (A10); дали има различни изходни данни (например постоянно търсене в променяща се динамично база данни, алгоритми за приближение и т.н.) и доколко е лесно
да се определи дали резултатът е правдоподобен (A8); дали ще е нужна допълнителна
подкрепа от екипа за разработка (например за задаване на уникални имена за контроли
и полета) (A9); дали ще е необходимо възстановяване (A10) след тест за автоматизация и др. Всички тези фактори рефлектират върху позиционирането на конкретен
кандидат за автоматизиране в координатната система и именно затова правилната му
оценка е много важна. Ако се прилага правилно, подходът „Приоритизационна
змия“ може както да подобри ефективността и ефикасността на автоматизацията, така и да намали разходите за тестване.
Тъй като авторът на настоящия труд е и мениджър по ОКС, двата модела,
базирани върху описаните методи, бяха сравнени пряко, като за целта на
емпиричното оценяване е използван софтуерен продукт на британска компания. Два
различни екипа в компанията разработват в рамките на 23 седмици идентични
мобилни

демонстрационни

приложения

–

единият

от

екипите

разработва

приложението за операционната система Android, а друг разработва същото
приложение за iOS. За тестването на мобилните приложения се използва тестов
комплект от 22 тестови случая (маркирани съответно от T1 до T22), като първите 5 са
показани в Таблица 3 (пълният списък е наличен в дисертационния труд).
Важно е да се упомене, че не всички тестове могат да се автоматизират
директно, тъй като между тях има зависимости. Всеки от тестовите случаи е оценен
както с фактори за ръчно изпълнение, така и с фактори за автоматизация, като
оценката се формира съответно спрямо процентните тегла в Таблица 1 и Таблица 2.
В дисертационния труд е показан подробно начинът на изчисление за всички
тестове спрямо зависимостите и оценките им, като крайният резултат е във вида,
илюстриран в Таблица 6.
В рамките на 23 седмици, всички тестове и при двата екипа бяха
автоматизирани, като общият брой човекочасове, прекарани в ръчно тестване са 2308
за подхода ПАТВП и 2148 за подхода „Приоритизационна змия“ (Фиг. 23).
Спестените 160 човекочаса представляват повече от пет работни човекоседмици (като
се счита, че в 8-часов работен ден ефективната работа по тестване е 6 часа). Друго
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предимство на подхода „Приоритизационна змия“ е, че броят автоматизирани тестове
в началото е по-голям.
Таблица 3. Списък с тестови случаи и зависимостите им 1
Тест
Ti
T1
T2
T3
T4
T5

Коефициент за
ръчно тестване mi
42
16
39
52
52

Коефициент за
автоматизация ai
50
43
16
28
29

Обща оценка на
усилиятаi
0,840
0,372
2,438
1,857
1,793

Таблица 6. Тестови случаи, заедно с изчислените им коефициенти за ръчно
тестване, автоматизация и обща оценка на усилията1
Тест

Описание

Зав.

T1

Всички бутони са видими, когато приложението се стартира

-

T2

Бутонът „Относно“ показва екран с текущата версия

T1

T3

Бутонът „Добави идентификатор“ е наличен и активен

T1

T4

Полето „Име на идентификатор“ може да е максимум 100 символа

Т3

и се показва коректно
Т5

Полето „Email” може да е максимум 100 символа и се показва

T3

коректно
След представянето на подхода пред обществеността, той бе практически
приложен чрез успешно внедряване в две немски компании – Bosch и Seeburger, както
и в една американска – Pliant.io. И трите компании имат развойни центрове в София,
България, с отделни екипи по ОКС. Доколкото е известно на автора, подходът
„Приоритизационна змия“ се използва в тях и до днес.
Даниел Флемстрьом от Малердаленския университет (Вастерас, Швеция)
базира значителна част от дисертацията си върху подхода, като взима предвид и
факта, че с правилно приоритизиране може голяма част от изходния код да се
преизползва и това да ускори значително бъдещата автоматизация [13]. Възможно е и
да се групират едни и същи автоматизационни проблеми в отделни класове [31]. Така
спестените усилия за ръчно тестване стават още повече (Фиг. 24).

1

Показани са първите 5 тестови случая, пълният списък е наличен в дисертационния труд
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Луиш Филипе да Силва Тейксера от Университета в Авейро (Португалия)
използва подхода не за приоритизация, а за прогнозиране на разходите при използване
на ръчна или автоматизирана стратегия на тестване [10].

Фиг. 23. Графика на човекочасовете ръчно тестване при пряко сравнение на методите „Приоритизационна змия“ и ПАТВП в конкретен реален проект
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Фиг. 24. Графика на усилията за ръчно изпълнение на тестовете, след като се
вземе предвид и преизползването на код (според Флемстрьом)
Доц. Алексей Ручай, ръководител катедра „Компютърна безопасност“ в
Държавния университет в Челябинск, Русия, създава работна рамка за регресионно
тестване с полуавтоматичен избор на тестове за одит на база данни IMS, в която
подходът също се използва [28], а през 2020 г. предлага редица подобрения, сред
които са и историческите резултати от изпълнението на теста [4].
Както е видно от дадените примери, подходът служи по-скоро като база за
приоритизиране на автоматизираните тестове и авторът е наясно, че дадените
примерни тегла и фактори не могат да бъдат твърдо внедрени по един и същи начин
във всяка фирма, проект или продукт, но те могат да послужат като основа на
подобрение, спестяващо стотици, дори хиляди часове ръчно тестване.

3.2.

Модел за тестване „Използване на функционални тестове
за нефункционални цели“

Фиг. 25. Диаграма на прост автоматизиран функционален тест
Използването само на функционално тестване осигурява едва около 35
процента ефективност, тъй като открива около един от три потенциални дефекта [20].
Специалистите

по

ОКС

рядко

обръщат

внимание

на

измерванията

на

производителността по време на изпълнението на теста. Всички широко известни
съвременни формати за съхранение на резултатите от изпълнението на тестовете
осигуряват начини за съхраняване и на времето за изпълнение на теста. Добавянето
на измервания на производителността към автоматизирани функционални
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тестове би могло да подобри ефективността на отстраняване на дефекти с 5 % за
дефекти, свързани с изискванията; 10 % за дефекти, свързани с проектирането и 70 %
за дефекти, свързани с производителността [20]. Фиг. 25 показва типична диаграма на
времева последователност за прост автоматизиран функционален тест.
Първата модификация от предложения подход е да се добавят две контролни
точки, в които да се вземе времево клеймо – една в началото (непосредствено преди
изпълнението на теста да е започнало) и една в края (непосредствено след
приключване на изпълнението на теста). Възможно е да се добави и комбинация от
няколко различни теста или едни и същи тестове, които да се изпълняват на различни
системи, подсистеми, функции, модули, единици, версии или среди – необходимо е
единствено да се следва практиката всеки тест да бъде предшестван и последван от
замерване на времето. По този начин могат да се получат два показателя за цялостен
тестов комплект, състоящ се от два или повече теста: Общо изминало време за
изпълнение на всички тестове и Сума от времената на изпълнение на всички
тестове. Предложената методика позволява да се провери също така и
пропускателната способност на системата, както и възможността ѝ да се справи с
множество тестове едновременно чрез изпълнение на един и същ функционален тест
няколко пъти. Това би могло да бъде или синхронно или асинхронно, като се
използват един или няколко тестови агента, обхващащи един или няколко тестови
сценария. Възможните комбинации са неограничени и единственото изискване е да се
повторят изпитванията и измерванията на времето им определен брой пъти.
При изпълнение на модифицираните тестове е важно да се премахнат всички
външни фактори, които биха могли да повлияят на резултатите от измерването на
производителността. В обичайната практика се изисква да се отбележи "чистото"
време за реакция за дадена функция, модул, единица или процес на тестваната
система. Когато е възможно, дори най-елементарните тестове трябва да бъдат
„обградени“ с по едно такова „нулево“ замерване с нищожни данни в началото (𝐸 )
и в края на изпълнението (𝐸 ). В повечето случаи е по-правилно времената на всички
тестове 𝑡(𝐴), които са преминали успешно и измерванията на времето за тях са
правилни, да бъдат съответно намалени със средната стойност на нулевите
замервания:
𝑡

(𝐴) = 𝑡(𝐴) −

𝑡(𝐸 ) + 𝑡(𝐸 )
2

Фиг. 28 показва крайната диаграма за фина настройка на измерванията.
Точните изчисления и изменението на действителните резултати от изпитванията са
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силно зависими от контекста на тестване и следва да бъдат преразгледани
индивидуално според спецификата на проекта и тестовия случай.
Изчисляването на минималните, максималните и средните времена позволява
още по-задълбочен поглед в стабилността, маржовете на изпълнение във времето, а
оттам - и ранното диагностициране на потенциални софтуерни дефекти.
Практическото приложение на подхода се изразява в това, че позволява да
се направи частично изпитване на производителността и натоварването
едновременно с вече изпълняваните функционални тестове, чрез незначителни
допълнителни усилия. Представените идеи за тестване на производителността чрез
използване на функционални тестове са успешно приложени в реалния свят в пет
различни софтуерни компании.

Фиг. 28. Диаграма на фина настройка чрез използване на нулеви замервания
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3.3.

Методология за избор на подходящ инструмент за
автоматизирано тестване на софтуер

Фиг. 30. Идеална пирамида на тестовата автоматизация (вляво) и обърната
пирамида на реалността (вдясно)
Автоматизираното тестване на софтуер няма алтернативи в наши дни.
Неправилният избор на инструмент за автоматизация е една от основните причини за
провалени проекти [27]. Съществуват различни видове инструменти за автоматизация
на тестването на софтуера, но няма инструмент, който да изпълнява всички видове
тестване като функционално, натоварващо, компонентно и др. [19] През 2009 г. Майк
Кон предлага пирамида за автоматизация на
тестове (фиг. 30), която често се посочва като
една от най-добрите практики в софтуерната
индустрия. Въпреки това реалността показва
тотално обърната ситуация [24].
Тъй като съществуват необозримо
количество инструменти, се наложи изборът
да се ограничи и фокусира върху точно
определен тип инструменти, а именно такива
за функционално тестване през ГПИ. Този
тип инструменти е избран, тъй като в
реалността това са най-често срещаните
тестове, а и тестването през ГПИ е найблизко до начина, по който реалният

Фиг. 31. Методология за отсяване на

потребител

инструменти за автоматизация

взаимодейства

с

тествания
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софтуер. Сама по себе си методологията може да бъде използвана и модифицирана и
за други видове подобни инструменти.
Като част от настоящия труд бе направен сравнителен анализ на 52 съвременни
инструмента за автоматизация на тестването през ГПИ, чиято информация бе
попълнена в таблици за сравнение, насочващи към избора на правилния инструмент.
Първоначалният, пълен списък с всички инструменти за автоматизиране на
тестването през ГПИ е във вида, показан в Таблица 9.

O

Лиценз

Java

EPL

-

1.3.0

App Test

AppPerfect

http://www.app
perfect.com/pro
ducts/apptest.php

14.5

WLM

Java

$299-$399
/потр.

15
дни

CubicTest

CubicTest

https://github.co
m/cubictest/

2.21.0

WLM

Java

EPL

-

Apache

-

2016

GPLv3

-

2014

Selenium

Разработван
от общността

http://www.sele
niumhq.org/

3.0.1

Web

Java, .NET,
JavaScript,
Python,
Ruby, PHP,
Perl, R,
Objective C,
Haskell

Xnee

Разработван
от общността

https://www.gnu
.org/software/xn
ee/

3.19

L

X11
protocol
used

2016
2012

Активен

WLM

2015

http://abbot.sour
ceforge.net/

БО

Timothy Wall

ОПП

W

Eзици за
програмиране

Активен

ОС

2

БО

Abbot Java
GUI Test
Framework

Последна
версия

Посл. обн.

Разработчик Уебсайт (URL)

Демо

Име

Обновен3

Таблица 9. Списък на разглежданите инструменти за тестване 1

Всички инструменти от списъка, преминават през няколко фази на отсяване
(Фиг. 31). Като първа стъпка, се проверява кои от тези инструменти са все още във
фаза на активна разработка. В софтуерната индустрия липса на обновяване в рамките на две или повече години означава, че инструментът вероятно няма активно
развитие. Ето защо първоначално са филтрирани всички инструменти без активно
развитие от 2015 г., както и всички инструменти, чиято разработка е била официално
1

Показани са 5 от общо 52, пълният списък е в дисертационния труд
Поддържани операционни системи: W – Windows, L – Linux, M – MacOS, Web – уеб-приложение
3
Статус на обновяването: БО – без обновления от 2015 г., ОПП – Официално преустановена поддръжка
2
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преустановена. Често срещан е случаят, в който даден екип избира инструмент и
започва работа по автоматизиране на тестването, но скоро след това поддръжката на
инструмента бива прекратена (което се случва често при новоразработвани продукти)
и тестовите случаи рано или късно трябва да бъдат пренаписани за нов инструмент
или рамка, което води до допълнителни разходи [3]. Ето защо зрелостта на такъв
инструмент е от изключително значение. Също така е много важно инструментът за
тестване да бъде популярен в софтуерната инженерна индустрия.
Таблица 10. Списък на 10-те най-популярни инструменти за автоматизирано

W ранг

1
12
4
2

604

6

901

6.4
7

5

792

5.8

7

7

1036

5.2

8.2

10

1326

2.8

8.2

9

1162

Индекс на
популярността

10.6

13

A ранг

10
4
2
8

348

20

161122

4416

11

61962

2431

1

40

767

13

32279

21637

15

586115

Брой
отваряния в
Wikipedia

3

RG ранг

1
3
6
8

2

2

2

3629

8

3

61

4

6

614

8

3

24147

12

17

Резултати в
Alexa

12

41

GS ранг

190000

1

Oracle Application
Testing Suite
(OATS)

169

4

2007

125000

5

Ranorex

615

10

1994

191000

2

SilkTest

50

3

9

2010

73700

112

5

16

Coded UI Test

690

8

3

1999

553000

100

580

7

TestComplete

437

Резултати в
Research
Gate

18

2009

328000

GR ранг

FitNesse

1

2000

418000

3

Unified Functional
Testing (UFT)

12

2008

114000

4

Google Test

518

5

2007

425000

2

Rational
Functional Tester
(RFT)

1490

13

2006

1000000

7

Selenium

Резултати в
Google
Scholar

10

Год. създ.

Резултати в
Google

8

Инструмент

2008

тестване на софтуер, подредени по индекс на популярността

10.8

Всички инструменти са оценени и по популярност спрямо резултатите си в
Google (GR ранг), Google Scholar (GS ранг), ResearchGate (RG ранг), Alexa (А ранг) и
Wikipedia (W ранг). Всички тези стойности (GR, GS, RG, A и W) са записани в Таблица
10, а рангът е изчислен на принципа на калкулиране е „брой на инструментите с по– 29 –

добро класиране плюс едно“. Показан е и условен коефициент „Индекс на
популярността“, представляващ средноаритметично от петте стойности на отделните
рангове и записан в последната колона на таблицата, която е сортирана именно по
този показател във възходящ ред.
Таблица 11. Крайно класиране на инструментите спрямо зададените критерии
№

1
3
4
5
7
8
9

Име на
инструмента

Популярност

Разх.
лиценз

ИКД

Ползваемос
т

НУП

ЗВТС

Бързина

К-во
отчети

Selenium
UFT
Ranorex
CUITs
Google Test
TestComplete
FitNesse
OATS
RFT
SilkTest

5
4
1
2
4
3
3
1
4
2

5
1
2
3
5
2
5
1
1
1

4
3
3
4
3
3
3
3
2
3

3
4
4
3
1
3
2
3
3
2

4
4
4
3
1
3
2
3
3
4

2
3
5
4
2
3
2
3
1
2

3
4
3
4
5
2
3
2
3
3

2
5
4
2
1
3
1
4
2
2

ОБЩО

28
28
26
25
22
22
21
20
19
19

Направен е подробен преглед на всеки един от най-популярните 10
инструмента, останали след предварителното отсяване, като за всеки от тях са описани
особености при работа, предимства, недостатъци, подходящи и неподходящи
приложения.
Всеки от тези инструменти е оценен в осем различни категории, като във всяка
от тях са дадени 5 точки, образуващи общ максимум от 40 точки за инструмент.
Категориите

са:

Популярност;

Разходи

за

лицензиране;

Инсталация,

конфигурация и документация (ИКД); Ползваемост; Необходими умения за
програмиране (НУП); Запис и възпроизвеждане на тестови скриптове (ЗВТС);
Бързина; Качество на отчетите. След подробно разглеждане на кандидатите и
оценяване спрямо гореописаната методология, в Таблица 11 е показано крайно
класиране на разгледаните инструменти.

3.4.

Изводи

Автоматизираното тестване на софтуер не е лесна задача и изисква множество
оптимизации и правилни избори. От изключителна важност е да се избере в какъв ред
ще бъдат автоматизирани тестовите случаи. Емпиричното сравнение на два различни
подхода – ПАВТП и „Приоритизационна змия“ показа, че с последния се спестяват
повече от 5 работни човекоседмици в рамките на 23-седмичен проект. Възможни са и
други оптимизация и приложения на подхода „Приоритизационна змия“. Допълнително подобрение в ефективността на работата и откриването на дефекти може
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да се постигне чрез използване на функционални тестове за нефункционални цели.
Съществуват редица инструменти за автоматизирано тестване на софтуер и правилният избор на най-подходящия инструмент носи със себе редица предимства. Нужна
е подходяща методология за отсяване и избор, като е важно те да бъдат филтрирани
по активност и зрялост. След филтрирането може да се избере най-подходящия инструмент спрямо редица критерии, каквито са популярност, разходи за лицензиране, лекота на инсталация, конфигурация, подробна документация, необходими умения по
програмиране, възможности за запис и възпроизвеждане, бързина и др. Макар да не
съществува „перфектен“ инструмент за автоматизация на софтуера, специалистите по
ОКС могат да бъдат насочени към най-подходящия такъв за техните цели.

4. Обобщен инструментариум за прилагане на
методологиите и внедряване на разработените модели
И трите модела имат редица възможности да бъдат приложени на практика.

Фиг. 33. Примерен прототип на приложение, подпомагащо избора на инструмент
за автоматизация

– 31 –

4.1.

Практическо приложение на методологията „Анализ и
оценка на инструменти за автоматизирано тестване на
софтуер“

Показан е примерен прототип на уеб-базирано софтуерно приложение (на
английски език) и неговия ГПИ (Фиг. 33). В основата си приложението представлява
табличен списък, състоящ се от инструменти за автоматизирано тестване по редове и
критерии по колони.

4.2.

Практическо приложение на модела „Използване на
функционални тестове за нефункционални цели“
Демонстрирано е внедряване на подхода в система за
непрекъсната интеграция и
непрекъсната
(НИ/НД).

доставка
Предложеният

модел вече се прилага на
практика в няколко софтуерни
компании, а на фиг. 34 е
показана снимка на екран
(скрийншот) от реално генеФиг. 34. Реален, ежедневно и автоматично
генериран доклад

4.3.
Едно

риран доклад, показващ 18%
забавяне спрямо предходния
ден.

Практическо приложение на модела „Приоритизационна
змия“
от

най-подходящите

практически

приложения

на

подхода

„Приоритизационна змия“ е да бъде внедрен като приставка (плъгин) в JIRA, найпопулярната към днешно време [5] уеб-базирана система за проследяване на дефекти,
мениджмънт на задачи и цялостно управление на разработката на софтуерни проекти.
Приставката на подхода „Приоритизационна змия“ всъщност представлява
модификация на приставката “Bubble Chart” (Фиг. 37).
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Фиг. 37. Моделът „Приоритизационна змия“, внедрен като добавка в JIRA.

Общи изводи
1. ИТ секторът се разширява със специалисти с все по-ниска професионална
квалификация; образование, получено в други професионални области и все
по-недостатъчни знания и умения по програмиране.
2. Автоматизираното тестване е една от най-предизвикателните задачи в
съвременната разработка на софтуер.
3. В дисертационния труд се предлагат три модела, неколкократно изпитани в
практиката. Тези модели улесняват работата по автоматизиране на тестването
на софтуера и подобряват неговата ефективност.
4. Чрез модела за избор на инструмент, специалистите по ОКС имат възможност
да изберат най-подходящия инструмент за автоматизирано тестване, спрямо
предложената методология, или да я модифицират спрямо конкретни нужди,
екип и проект.
5. Чрез модела „Приоритизационна змия“, те могат да подобрят ефективността
си при автоматизиране, чрез подбор на правилните тестови случаи, които да
автоматизират първо.
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6. Чрез модела за добавяне на нефункционално замерване към функционалните
тестове, може с минимални усилия и промени да се използват съществуващи
функционални

тестове,

за

да

се

направи

базово

сравнение

на

производителността на тествания софтуер или система.
7. Всички тези модели вече се използват успешно в различни компании и са
доказали своята практическа ефективност и лесно могат да бъдат пригодени
спрямо конкретна технология и проект.
8. Всеки един от моделите дава възможност и за допълнителни проучвания,
анализ и евентуални подобрения и промени в предложените методологии.
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Summary
Information technologies (IT) have entered practically every industry. Unfortunately,
the developed software does not always work as required, and not always enough checks
have been carried out to verify and validate its expected function. Inadequate software
testing can lead to loss of prestige, money, and even lives.
It is necessary to carry out the tests more efficiently in the rapidly changing software
industry, ensuring maximum coverage with minimum test cases. In recent years, there has
also been a growing emphasis on automated testing to carry out many checks for a minimum
time.
This thesis focuses on researching and analyzing existing models for automated
software testing, offering approaches to determine what method of automation is the bestsuited software testing solution and when test automation is an appropriate solution.

Objective and tasks
The objective of the dissertation is to develop models that determine the correct
approach for automated testing of a software system with a view to testing which
functionalities are worth automating; in what consistency and with what tool to facilitate
software quality assurance (SQA) specialists in their work; and improve the efficiency of the
testing process.
To achieve the objective, the following tasks have been defined:
1.

Clarify the role of testing in the software development lifecycle and define SQA
basic concepts and testing types.

2.

Develop a methodology that makes it easier for SQA professionals to choose the
sequence for automating test cases to maximize the return of the efforts invested.

3.

Explore the possibility of performing specific non-functional tests together with
functional ones.

4.

Research the most used software testing tools and frameworks and create a
methodology for their evaluation according to different criteria.

5. Develop a methodology by which the SQA engineers can choose the automation
tools according to predefined factors.

Content of the dissertation
The first chapter of the dissertation presents an overview of the modern state of the
IT sector in Bulgaria, examining the profile of the typical SQA specialist. Initial conclusions
are drawn. As a result of these conclusions, the thesis’ objective and tasks were set.
The second chapter of the dissertation deals with definitions of basic concepts
widely used in software development, testing, and quality assurance, paying particular
attention to the software testing types.
The third chapter examines the return on investment from automated software
testing and compares two testing models for prioritizing the automation of test cases. A

method for using functional tests for non-functional purposes is also described. In addition,
a methodology for research and analysis of tools and frameworks for automated software
testing has been introduced, determining the most appropriate choice of such tool according
to the criteria given.
The fourth chapter presents a summary toolbox for implementing the described
models in practice.
The dissertation ends with a brief conclusion.
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Сводка
Информационные технологии (ИТ) вошли практически в каждую отрасль. К
сожалению, разработанное программное обеспечение не всегда работает так, как
требуется, и не всегда были проведены достаточно проверок и подтверждения его
ожидаемой функции. Неадекватное тестирование программного обеспечения может
привести к потере престижа, денег и даже жизней.
Необходимо проводить тесты более эффективно в быстро меняющейся
индустрии программного обеспечения, дающие максимальный охват с
использованием минимального числа тестовых случаях. В последние годы также
растет акцент на автоматизированное тестирование для проведения многих проверок
в течение минимального времени.
Настоящая диссертация посвящена исследованию и анализу существующих
моделей автоматизированного тестирования программного обеспечения, предлагая
подходы к определению того, какой из методов автоматизации является наиболее
подходящим решением для тестирования программного обеспечения и когда в целом
автоматизация тестирования является подходящим решением.

Цель и задачи
Целью диссертации является разработка моделей, определяющих правильный
подход к автоматизированному тестированию программных систем с целью
определения функциональных возможностей, которые стоит автоматизировать; в
какой согласованности и с помощью какого инструмента облегчить работу
специалистов по гарантии качества программного обеспечения (ГКПО) и повысить
эффективность процесса тестирования.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Уточнить роль тестирования в жизненном цикле разработки программного
обеспечения и определите основные понятия и типы тестирования ГКПО.
2. Разработать методологию, которая облегчит профессионалов ГКПО в выборе
последовательности для автоматизации тестовых случаев, чтобы
максимизировать прибыль в результате вложенных усилий.
3. Изучить возможность выполнения конкретных нефункциональных тестов
вместе с функциональными.
4. Исследование наиболее часто используемых средств и фреймворков
тестирования программного обеспечения и создание методологии их оценки
по различным критериям.
5. Разработать методологию, с помощью которой инженеры ГКПО могут
выбирать средства автоматизации в соответствии с заранее определенными
факторами.

Содержание диссертации
В первой главе диссертации представлен обзор современного состояния ИТсектора в Болгарии, рассмотрен профиль типичного специалиста ГКПО. Сделаны

первоначальные выводы. В результате этих были поставлены цель и задачи
диссертации.
Вторая глава диссертации посвящена определениям основных понятий,
широко используемых в разработке, тестировании и обеспечении качества
программного обеспечения, с уделением особого внимания типам тестирования
программного обеспечения.
В третьей главе рассматривается окупаемость инвестиций для
автоматизированного тестирования программного обеспечения и сравниваются две
модели тестирования для определения приоритетности автоматизации тестовых
случаев. Описан также способ использования функциональных тестов в
нефункциональных целях. Кроме того, внедрена методология исследования и анализа
инструментов и фреймворков автоматизированного тестирования программного
обеспечения, определяющая наиболее подходящий выбор такого инструмента по
заданным критериям.
В четвертой главе представлен сводный набор инструментов для реализации
описанных моделей на практике.
Диссертация заканчивается кратким заключением.
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