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Wstęp 
 

 W obecnych czasach, nieświadomi wielu udogodnień technicznych, często  nie 

zdajemy  sobie z tego sprawy, że niemal na każdym kroku spotykamy się z różnego 

rodzaju oprogramowaniem.  Na przykład gdy dokonujemy zakupu: kasy fiskalne, 

terminale płatnicze, biletomaty oparte są na oprogramowaniu, które kiedyś musiało być 

odpowiednio przetestowane, zanim można było je zainstalować i z niego skorzystać.  

 Proces testowania, na pierwszy rzut oka wydaje się dość prosty. Zespoły 

testerskie otrzymują oprogramowanie, sprawdzają czy działa poprawnie, po czym 

wystawiają ocenę danemu oprogramowaniu. Nic bardziej mylnego. Zespoły testerskie 

muszą dokładnie zapoznać się z dokumentacją danego oprogramowania, by móc 

wdrożyć odpowiednie działania. Osoby decyzyjne, w tym liderzy zespołów sprawują 

piecze nad wszystkim. Swoją pracę wykonują przy pomocy niezliczonej liczby 

narzędzi, np. open source (opartych na otwartym kodzie), które wspierają osoby 

decyzyjne w zarządzaniu testowaniem.  

 Celem niniejszej pracy, jest przedstawienie narzędzi open source, które 

wspierają zarządzanie testowaniem oraz ich obiektywne porównanie. Narzędzia te są w 

pełni darmowe. W Polsce coraz bardziej dostrzega się potencjał narzędzi open source.  

W niektórych krajach zaczęły już wypierać komercyjne.  Narzędzia Open Source często 

oferują więcej funkcjonalności, a przede wszystkim są elastyczne (można je dostosować 

do własnych potrzeb). Największą zaletą narzędzi open source są darmowe licencje. Za 

użytkowanie nie płacimy nic, ale istnieją komponenty, za które użytkownik może 

zapłacić, aczkolwiek nie są one obligatoryjne. Kolejnym atutem tego oprogramowania, 

jest otwartość kodu, czyli to co stanowi szkielet i funkcjonalność danego narzędzia. 

Możliwość dostosowywania narzędzia w taki sposób, by odpowiadało potrzebom osób 

zarządzającym projektami testowymi, jest zdecydowanym ułatwieniem. Istnieje 

możliwość tworzenia i udostępniania oprogramowania tworzonego na bazie 

istniejącego narzędzia Open Source. Udostępnienie takiego narzędzia musi być również 

darmowe1. 

                                                 
1 Portal www.informatykawfirmie.pl, art. "Oprogramowanie Open Source: Czy zawsze jest darmowe?", 

16.03.2014, http://informatykawfirmie.pl/systemy-informatyczne/21-oprogramowanie-open-source-, z 

dnia 20.01.2017, 18:27 



 Jak już zostało wspomniane, narzędzia open source są w pełni darmowe, 

aczkolwiek użytkownik może zapłacić za ewentualne wsparcie oraz dodatkowe usługi. 

Jedną z takich usług może być usługa wdrożeniowa oprogramowania. Firmy nie znające 

konstrukcji oprogramowania same nie są w stanie tworzyć modyfikacji i udogodnień, 

które odpowiadałyby przełożonym. Do tego celu służą usługi wdrożeniowe, świadczone 

przez firmy, które tworzą, instalują, modyfikują oraz dostosowują oprogramowanie w 

taki sposób, by był idealny dla klienta. Kolejną ewentualną usługą, może być opieka 

nad wdrożonym oprogramowaniem. 

 Narzędzia open source wybrane do porównania to - TestLink, Test Arena, 

Tarantula Agile Test Management Tool, Testopia, qaManager oraz Radi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 1 

 

1. Narzędzia testowania i ich obecność w procesie testowym. 

 

1.1 Definicja narzędzia. 

 Wiele czynności,  wykonywanych  przez ludzkość, nie byłoby finalizowanych 

tak szybko, gdyby nie pomoc odpowiednich narzędzi. Dotyczy to również testowania. 

Testerzy wykonują szereg czynności, które są czasochłonne i wymagają cierpliwości. 

Zgłaszane są na bieżąco błędy, zaobserwowane przez testerów, jak i programistów. 

Czym, więc są owe narzędzia testowania? Według Adama Romana z jego książki 

Testowanie i Jakość Oprogramowania  narzędzia testerskie to: 

  "Oprogramowanie wspomagające jedną, lub kilka czynności testowych, takich 

jak planowanie, zarządzanie, specyfikacja, budowanie początkowych plików i danych, 

wykonanie i analiza testów"2.  

 Z definicji można łatwo wywnioskować, iż jest to narzędzie, które ma pomóc 

osobom partycypującym w testowaniu danego oprogramowania w wykonywaniu pracy. 

Narzędzia testowania są obecne w każdym etapie cyklu życia produktu. 

1.2 Klasyfikacja narzędzi testowych 

 Obecnie istnieje duża liczba narzędzi testowych. Jedne wspomagają testerów w 

wykonywaniu pojedynczej czynności, a inne można uznać za wielofunkcyjne. 

Narzędzia klasyfikowane są według czynności, w  których zazwyczaj są 

wykorzystywane. Sylabus ISTQB, który postrzegany jest jako kompendium wiedzy dla 

testerów przedstawia klasyfikację w następujący sposób: 

• Narzędzia do zarządzania testowaniem i testami 

• Narzędzia dla testów statycznych 

• Narzędzia dla specyfikacji testów 

• Narzędzia dla wykonywania testów oraz logowania 

• Narzędzia dla testów wydajnościowych i monitorowania 

                                                 
2A. Roman, Testowanie i Jakość Oprogramowania, PWN, Warszawa 2015, str. 682 



• Wsparcie narzędziowe dla różnych obszarów zastosowań 

Z racji, iż niniejsza praca dotyczy narzędzi do zarządzania testowaniem, tylko ta 

kategoria zostanie szerzej opisana.  

 

Narzędzia do zarządzania testowaniem i testami - dzielą się na następujące:  

• Narzędzia do zarządzania testami - dostarczają one interfejsów do 

wykonywania zadań, śledzą zaraportowane defekty,  wspierają analizę oraz 

raportowanie obiektów. Owe narzędzia pozwalają na śledzenie powiązań 

pomiędzy tymi obiektami i mogą posiadać własne mechanizmy do zarządzania 

wersjami oprogramowania. 

• Narzędzia do zarządzania wymaganiami - przechowują teksty wymagań i ich 

atrybuty, generują unikalne identyfikatory, jak również wspierają testerów  

w śledzeniu powiązań pomiędzy zidentyfikowanymi wymaganiami 

• Narzędzia do zarządzania incydentami - narzędzie wspierające zarządzanie 

zgłoszonymi incydentami. Całościowy system do zarządzania incydentami 

powinien zawierać: 

▪ elastyczne narzędzia redukujące natłok zdarzeń prezentowanych 

administratorowi. 

▪ skalowalny interfejs graficzny, prezentujący selektywną 

informację odpowiednim osobom. 

▪ metody powiadamiania określonych grup obsługi technicznej 

zarządzania, a także użytkowników o pojawiających się 

problemach. 

▪ narzędzia do korelacji zdarzeń, zmniejszające czas lokalizowania 

i izolacji uszkodzeń, uwalniające od konieczności angażowania 

ekspertów. 

▪ narzędzia wspomagające szybką ocenę wpływu uszkodzenia na 

biznes (usługi, klientów). 



1.3 Wybór odpowiedniego narzędzia testowania 

 W poprzednich podrozdziałach zostały zdefiniowane  narzędzia testowania oraz 

dokonano ich  podziału. Gdy osoby zarządzające podejmą decyzję o użyciu narzędzia, 

bądź narzędzi, należy dobrać te, które najlepiej będą dopasowane do charakteru 

projektu i będą przydatne dla testerów.  

Wyboru narzędzia można dokonać poprzez analizę, według następujących kryteriów: 

▪ Spełnienie wymagań 

▪ Oczekiwania technologiczne 

▪ Przyuczanie / umiejętności 

▪ Aspekt Zarządczy / Organizacyjny 

1.3.1 Spełnienie wymagań 

 Na rynku istnieje wiele różnych narzędzi testerskich. Istotną rzeczą jest 

przeanalizowanie, jakie dokładnie wymagania owe narzędzie musi spełniać.Dobór 

odpowiedniego narzędzia pozwala zaoszczędzić czas na wykonanie pracy, co za tym 

idzie, również pieniędzy wydatkowanych na roboczogodziny testerów. 

 Należy również szeroko spojrzeć na specyfikację testowanej aplikacji. 

Zważywszy na fakt, iż następuje szybki rozwój technologii, jest prawdopodobne, że 

narzędzia nie będą kompatybilne  z testowanym oprogramowaniem (przykładem może 

być JAVA SDK support).  Jeśli oprogramowanie korzysta z nowszej wersji JAVA SDK 

support (załóżmy, że jest to wersja 2), a narzędzie testowania korzysta ze starszej wersji 

JAVA SKD support (załóżmy 1.2), w tej sytuacji wszystkie komponenty 

oprogramowania zaprogramowane zostały w wersji 2.0. Wszystkie możliwości, które są 

zawarte w wersji 2.0, a które nie były jeszcze dostępne w wersji 1.2, nie będą testowane 

przez narzędzie. Dopiero firma zajmująca się dostarczeniem danego narzędzia, musi 

przygotować aktualizację,  która będzie pozwalała na przetestowanie wszystkich 

komponentów. W tej sytuacji realizacja projektu może rozciągnąć się w czasie (będzie 

czasochłonny). Narzędzia nie potrafią rozróżniać błędów w produkcie, od tych, które 

mogą zaistnieć w przypadkach testowych, co powoduje, że więcej czasu zespół musi 

poświęcić  analizie przypadków testowych oraz testowaniu manualnemu. 

 



1.3.2 Oczekiwania technologiczne 

 Narzędzia open source pozwalają deweloperom na poszerzenie/modyfikacje 

funkcjonalności frameworku. Jeżeli zespół nie jest wystarczająco kompetentny by to 

zrobić, poszerzanie narzędzi o nowe funkcje może zaoferować również dystrybutor 

danego narzędzia, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Odpowiednie 

skonfigurowanie narzędzia pozwoli spełnić oczekiwania technologiczne stawiane przed 

narzędziem. 

 Narzędzia nie muszą być międzyplatformowe.  Wspierają je systemy operacyjne 

oraz skrypty, dla których zostały stworzone. Niekoniecznie muszą być kompatybilne  

z systemami wdrożonymi w firmie klienta. 

 Narzędzia testerskie są w stanie przetestować produkt, nie zważając na jego 

oddziaływanie na środowisko testowe. Gdy następuje analiza wpływu produktu na sieć, 

lub system operacyjny, pierwszym podejrzeniem w przypadku wykrycia 

nieprawidłowości powinno być samo narzędzie, dlatego przed przeprowadzeniem takiej 

analizy narzędzie zostaje odinstalowane3. 

1.3.3 Przyuczanie / umiejętności 

 Istotną rzeczą jest nauczenie się obsługi narzędzia. Należy zdefiniować, czy 

wymagane jest przeszkolenie pracowników, jeśli tak, to jakie szkolenie i dla kogo 

powinno być zorganizowane. Niektóre narzędzia testowania są bardzo rozbudowane i 

posiadają szereg funkcji, które niekoniecznie przydadzą się w pracy testerom. Należy 

również zidentyfikować, czy istnieje osoba w organizacji, która mogłaby się podjąć  

przeszkolenia pracowników. Jeżeli firma nie może zagwarantować szkoleń 

wewnętrznych, należy zwrócić się o doradztwo w sprawie wdrożenia, jak i utrzymania 

urządzenia do firm doradczych. To może się wiązać się z dodatkowym nakładem 

finansowym, jednak  jest to niezbędne by pracownicy zaznajomili się z aspektami 

narzędzia, które będą przydatne podczas wykonywania pracy. 

1.3.4 Aspekt Zarządczy / Organizacyjny 

 W aspekcie zarządczym można śmiało mówić o organizacji jako całość i przede 

wszystkim należy zwrócić uwagę na jej poziom dojrzałości. Dojrzała organizacja 

posiada już zdefiniowane procesy, podział ról, kompetencji i liczne programy (tj. 

rozwojowe, wdrożeniowe). W kontekście wdrożenia narzędzi, dużą rolę może 

                                                 
3 D. Srinivasan, R. Gopalaswamy, Software Testing - Principles and Practices, Dorling Kindersley, Indie 

2009 s. 75 



odgrywać program wdrożeniowy organizacji. Jeśli program będzie błędnie 

zdefiniowany, nowi pracownicy będą mieli problem z zapoznaniem się z narzędziem. 

 Kolejną istotną rzeczą z perspektywy organizacji mającą wpływ na wybór 

narzędzia, jest oszacowanie ROI. Jest to miernik, który przedstawia stosunek 

potencjalnych zysków do potencjalnych kosztów, wliczając w to koszt zakupu 

narzędzia. Miernik ten, może w łatwy sposób przedstawić, czy wdrożenie danego 

narzędzia testerskiego będzie opłacalne. 

 Przy wyborze odpowiedniego narzędzia testerskiego można zastosować również 

tzw. proof of concept, czyli inaczej dowód słuszności pomysłu. Polega on na 

poprowadzeniu pilotażowego projektu, uwzględniając w tym narzędzie, które 

potencjalnie będzie używane powszechnie w przyszłości. Głównym celem takiego 

projektu jest sprawdzenie, czy dane narzędzie jest przydatne w wykonywanej pracy. 

Projekt ten pozwala na dokładne zapoznanie się z narzędziem, jak również zaplanować 

jego dalsze wdrożenie na poziomie organizacji, jeśli się sprawdzi4. 

1.4 Korzyści wdrożenia narzędzi do zarządzania testowaniem 

 Firmy IT specjalizujące się w testach, jak również te które posiadają 

wewnętrzną komórkę testerską kupują narzędzia testerskie, by ułatwić pracę oraz by 

czerpać z tego korzyści. Często w natłoku pracy testerzy mają tendencję do zapominana 

o istotnych rzeczach. Z pomocą przychodzą narzędzia do testowania. Vijay Shinde w 

swojej książce "Software Testing Career Package" wymienił następujące korzyści z 

korzystania narzędzi testerskich: 

▪ Zorganizowanie wszystkich przypadków testowych w jednym 

narzędziu daje możliwość skrócenia czasu zarządzania danymi 

przypadkami testowymi. 

▪ Narzędzia do zarządzania testowaniem umożliwiają dostarczenie 

dokładnego statusu przeprowadzonych testów na każdym etapie 

cyklu życia projektu testowego, dając kadrze zarządzającej 

projektem czas na podjęcie odpowiednich decyzji związanych  

z wypuszczeniem oprogramowania na rynek. 

▪ Można w łatwy sposób filtrować przypadki testowe ze względu 

na ich priorytet, co pozwala na lepsze zaplanowanie wykonania 

                                                 
4A. Roman, Testowanie i Jakość Oprogramowania, PWN, Warszawa 2015, str. 684-685 



przypadków testowych, by jak najbardziej zminimalizować 

przesunięcie się projektu w czasie. 

▪ Można uniknąć duplikacji przypadków testowych. 

▪ Łatwość wycofania przeterminowanych przypadków testowych. 

▪ Dobre pokrycie dostępnej dokumentacji w przypadkach 

testowych5. 

Inne korzyści wdrożenia danego narzędzia można zasięgnąć z Sylabusa ISTQB, a są 

nimi: 

▪ redukcja czasu pracy powtarzalnej 

▪ zwiększenie spójności i powtarzalności wykonywania testów 

▪ obiektywna ocena rezultatów  

▪ łatwy dostęp do informacji o testach i przeprowadzonym 

testowaniu6. 

1.5 Ryzyko związane z wdrożeniem narzędzi do zarządzania testowaniem 

 Wraz z podejmowaniem decyzji związanych  z przeprowadzanym projektem, na 

każdym etapie, możemy spotkać się z elementem ryzyka.  W skrócie ryzyko można 

zdefiniować jako niepewne zdarzenie, lub zbiór niepewnych zdarzeń, które jeżeliby  

miały miejsce, to wpłyną na osiągnięcie wyznaczonych celów7.  

Adam Roman w książce Testowanie i Jakość Oprogramowania  podzielił 

ryzyko związane z wdrożeniem narzędzi testowania na trzy kategorie: 

o ryzyko związane z błędną analizą oraz szacunkami przeprowadzanymi  

w etapie planowania projektu - np. zbyt wygórowane oczekiwania 

stawiane przed narzędziem, niedoszacowanie czasu i kosztów wdrożenia 

oraz czasu potrzebnego do osiągnięcia korzyści, błędne śledzenie zwrotu 

z inwestycji. 

                                                 
5 V. Shinde, Software Testing Career Package, Software Testing Help, 

http://www.softwaretestinghelp.com/, str. 40 
6A. Roman, Testowanie i Jakość Oprogramowania, PWN, Warszawa 2015, str. 687-688 
7Zarządzanie Ryzykiem: Przewodnik dla praktyków, Crown Copyright, Londyn 2007, str. 3 



o ryzyko powiązane z projektem w fazie testów - czyli sam proces 

testowy, tworzenie takowego procesu, jak również przeprowadzanie 

testów - np. traktowanie narzędzia jako rzecz nieomylną, brak 

wykorzystania kontroli wersji testaliów, lekceważenie zależności i 

problemów z współpracą krytycznych narzędzi, brak dokładniejszej 

kontroli testów manualnych (może powodować kosztowne zmiany), 

rezygnacja z czynnika ludzkiego w procesie testowania. 

o ryzyko zewnętrze - związane z dostawcą danego narzędzia- np. reakcja 

(lub jej brak) dostawcy w ramach wsparcia, wstrzymanie wparcia dla 

narzędzia open source, brak zdolności we wspieraniu nowej platformy 

 Wszystkie ryzyka związane z wdrożeniem narzędzia podlegają zarządzaniu, po 

ich identyfikacji oraz dokładnym przeanalizowaniu, należy zastosować działania mające 

na celu załagodzić, lub (jeśli to możliwe) wyeliminowaniu ryzyka. Należy pamiętać, że 

narzędzia wspomagające zarządzanie testowaniem również są oprogramowaniem, w 

którym mogą (choć nie powinny) występować błędy. Dużą rolę odgrywa tu też 

połączenie z siecią Internet. Każde dobrze znane narzędzie bazuje na połączeniu z 

Internetem, jeżeli ze strony dostawcy występują jakiekolwiek problemy, zazwyczaj 

rzutuje to na postęp pracy testerów i istnieje ryzyko opóźnienia8. 

Rozdział 2 

2. Darmowe narzędzia open source do zarządzania testowaniem 

 W niniejszej pracy, zostają porównane darmowe narzędzia oparte na otwartym 

kodzie wpierające zarządzanie testowaniem. To, czym jest open source, wyjaśni 

definicja zaczerpnięta ze strony www.evolpe.pl: "Open Source (otwarte 

oprogramowanie), to odłam ruchu Free Software (wolne oprogramowanie), którego 

celem jest istnienie swobodnego dostępu do oprogramowania dla wszystkich jego 

uczestników. Oficjalna definicja Open Source została stworzona w 1997 roku przez 

organizację Open Source Initiative. W większości oparta jest ona na wspomnianej 

powyżej idei wolnego oprogramowania, która zapewnia swoim użytkownikom prawo 

do legalnego oraz darmowego uruchamiania, kopiowania, rozpowszechniania, 

                                                 
8A. Roman, Testowanie i Jakość Oprogramowania, PWN, Warszawa 2015, str. 686 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Oprogramowanie
http://opensource.org/


analizowania, modyfikacji oraz ulepszania i rozbudowy istniejących produktów. Open 

Source ma wiele do zaoferowania światowi biznesu"9. Reasumując powyższą definicję, 

narzędzia open source są oparte na otwartym kodzie, są dostępne dla każdego 

zainteresowanego, który może dokonać wszelkich modyfikacji. Jak już wspomniano 

wcześniej, owe narzędzia są darmowe. 

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione oraz pokrótce opisane  narzędzia 

open source do zarządzania testowaniem: 

• TestLink 

• Test Arena 

• Tarantula Agile Test Management Tool 

• Testopia 

• qaManager 

• RADI 

2.1. TestLink 

 TestLink jest narzędziem wspomagającym zarządzanie testowaniem, które jest 

oparte na sieci WEB. Został stworzony oraz jest wciąż rozwijany przez zespół 

TeamTest. Narzędzie oferuje wsparcie w konstruowaniu przypadków testowych, 

zestawów testu, projektów testowych, planów testowych, zarządzaniu użytkownikami, 

jak również tworzenie i generowanie raportów oraz statystyk. Najnowsza wersja 

dokumentacji dostępna jest na stronach www.teamst.org oraz 

www.testlink.sourceforge.net10. Z racji tej, iż TestLink jest narzędziem opartym o sieć 

WEB, administrator musi mieć dostęp do sieci Internet oraz bazy danych. TestLink 

wspiera bazy danych MySQL oraz PostgreSQL. Zwykły użytkownik do korzystania z 

TestLinka potrzebuje jedynie przeglądarki internetowej i dostępu do sieci. TestLink 

posiada również możliwość integracji z innym narzędziem do zarządzania testowaniem 

którym jest JIRA. 

 

 

                                                 
9Strona główna firmy Evolpe, http://evolpe.pl/open-source/ z dn. 12.12.2016, 13:45 
10 Working Flow on OpensourceTestlink, 

https://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/Testlink_user_manual.pdf, z dn. 19.11.2016, 15:03 



Rysunek 1. Główne menu narzędzia TestLink 

 

Źródło: https://sourceforge.net/projects/testlink/.  

2.2 Test Arena 

 Test Arena jest nowym narzędziem, które w chwili obecnej jest nadal w fazie 

produkcji. Jest tworzone z myślą o testerach, by narzędzie było jak najbardziej wygodne 

dla ich pracy. Narzędzie jest przeznaczone zarówno dla dużych, jak i mniejszych 

zespołów testerskich. Posiada ono zarówno panel dla osoby administrującej oraz panel 

dla zwykłego użytkownika. Administratorzy narzędzia mają możliwość tworzenia 

nowych projektów, edytowania obecnych, integrowania projektu z narzędziami do 

śledzenia defektów (JIRA, Mantis), importowania/eksportowania zapisanych projektów. 

Ma również możliwość akceptowania nowych użytkowników, tworzenia dla nich ról 

oraz przypisywanie  ich poszczególnym użytkownikom. 

 Użytkownika czeka przejrzysty panel, który jest łatwy w obsłudze. W panelu 

użytkownika można znaleźć takie elementy jak: 

• Kokpit - ogólne informacje, najnowsze wiadomości z projektu 

• Wiadomości - informacje wysyłane drogą prywatną 

• Projekt - informacje o projekcie 

• Wydania - lista wydań stworzona dla danego projektu 



• Fazy - tworzenie, edycja oraz pogląd faz stworzonych dla określonych wydań 

• Środowiska - tworzenie, edycja środowisk testowych 

• Wersje - tworzenie, edycja wersji wykorzystywanych w projekcie 

• Zadania - lista zadań do wykonania, lub wykonanych w projekcie. Tworzenie  

i przypisywanie defektów do określonych użytkowników 

• Defekty - lista zaraportowanych defektów, jak również śledzenie cyklu życia 

defektów. 

• Baza testów - lista dostępnych testów stworzonych dla projektu. 

• Pliki - menadżer zarządzania plikami/załącznikami. 

Test Arena jest narzędziem, które zostało maksymalnie uproszczone, by było jak 

najbardziej przyjazne użytkownikowi. Posiada również wbudowany wewnętrzny 

komunikator, dzięki któremu w łatwy sposób można komunikować się z zespołem.  

 Jak już zostało wspomniane, Test Arena jest narzędziem w fazie produkcji. 

Można korzystać i zgłaszać uwagi poprzez formularz na głównej stronie, jest także 

możliwość przekazania darowizny na rozwój narzędzia11. 

Rysunek 2. Główne menu narzędzia Test Arena 

 

Źródło: http://testarena.pl/.  

                                                 
11Strona oficjalna narzędzia TestArena, opracowanie własne bazując na informacjach ze strony 

http://testarena.pl/ 



2.3. Tarantula Agile Test Management Tool 

 Tarantula Agile Test Management Tool jest nowoczesnym narzędziem do 

zarządzania testami oprogramowania w projektach z wprowadzoną metodologią Agile. 

Narzędzie to jest darmowe, licencjonowane jako open source na licencji GNU GPLv3. 

Autorzy oprogramowania pragną, by Tarantula była postrzegana jako najlepsze 

narzędzie open source do zarządzania testami dostępne na rynku, w szczególności w: 

• Testowaniu Agile 

• Zarządzaniu Testowaniem 

• Raportowaniu 

• Użyteczności 

Dzięki Tarantula Agile Test Management Tool, testerzy mają możliwość do wykonania 

poszczególnych czynności: 

• Przygotowanie przypadków testowych 

• Egzekucja przypadków testowych 

• Tagowanie i Smart Tagowanie do efektywnego testowania agilowego 

• Raportowanie 

• Przegląd panelu kontrolnego 

• Archiwizowanie przypadków testowych 

• Integracja z JIRA, Bugzilla, Doors 

Tarantula Agile Test Management Tool zostało stworzone przez ProveExpertise, lidera 

na rynku w testowaniu w metodologii Agile w Finlandii. Narzędzie jest dostępne 

również w wersji demonstracyjnej. Na oficjalnej stronie owego narzędzia dostępne są 

filmy instruujące, które są umieszczone na platformie YouTube12. 

 

 

 

                                                 
12Strona Oficjalna Narzędzia Tarantula Agile Test Management, tłumaczenie oraz opracowanie własne 

bazując na informacjach ze strony http://www.testiatarantula.com/ 



Rysunek 3. Główne menu narzędzia Tarantula Agile Test Management Tool 

 

Źródło: https://github.com/terminalcloud/apps/blob/master/docs/tarantula.md 

2.4. Testopia 

 Testopia jest rozszerzeniem do narzędzia Bugzilla. Rozszerzenie pomaga  

w dokładniejszym zarządzaniu przypadkami testowymi. Została stworzona w celu 

śledzenia przypadków testowych, integruje zaraportowane defekty z przypadkami 

testowymi, w których owe defekty zostały znalezione podczas wykonywania egzekucji. 

Narzędzie to jest stale wspierane oraz opracowywane są aktualizacje. Na chwilę obecną 

testerzy mogą posługiwać się wersją 2.5, aczkolwiek na stronie głównej narzędzia, 

widnieje informacja o nadchodzącej wersji 3.0 

 Testopia, jak wiele innych narzędzi integruje się z innymi systemami: 

• Integruje się z produktami Bugzilla, składnikami, wersjami, kamieniami 

milowymi, by umożliwić tworzenie interfejsów zarządzających dla 

poszczególnych obiektów. 

• Testopia pozwala na zalogowanie się do narzędzia korzystając uprawnień 

nadanych w Bugzilli. Nie muszą być tworzone dodatkowe konta, ogranicza to 

możliwość edycji przypadków testowych przez niepowołane osoby. 

• Testopia pozwala na załączeniu zaraportowanych defektów do rezultatów 

wykonanych przypadków testowych 

By testerzy mogli korzystać z Testopii, wymagane jest: 

• Aktualne narzędzie Bugzilla (obecna wersja jest kompatybilna z wersjami 4.x) 



• MySQL 5.0, lub PostgreSQL 8.3 

• Wyszukiwarka kompatybilna z produktami Mozilla 

• Dodatkowe moduły Perl: Text :: CSV XML SchemaValidator :: :: XML Schema 

:: Parser (dla importera) oraz JSON 2.1013. 

 

Rysunek 4. Główne menu narzędzia Bugzilla, z wbudowanym dodatkiem Testopia 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ikA9ELoOz4M&t=17s 

2.5. qaManager 

 qaManager jest niezależnym narzędziem do zarządzania projektami QA.                       

Jest definiowany jako bardzo efektywne narzędzie, łatwe w instalacji oraz obsłudze.                      

Owe narzędzie pomaga w: 

• zarządzaniu zasobami 

• zarządzaniu przypadkami testowymi 

• zarządzaniu bibliotekami online 

• zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi (alertami) 

Został on stworzony przez zespół Openava, by wspierać zespoły testerskie  

w zarządzaniu projektami. qaManager posiada następujące funkcjonalności: 

• śledzenie nowych wydań 

                                                 
13Strona Oficjalna Narzędzia Testopia, tłumaczenie oraz opracowanie własne bazując na informacjach ze 

strony https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Bugzilla/Testopia 



• śledzenie wydań klientów 

• śledzenie cykli diagnostycznych 

• zarządzanie przypadkami testowymi on-line 

• zarządzanie i alokowanie zasobów 

• utrzymywanie zasobów i dane klientów 

• śledzenie przeglądów kodu oraz dokumentów 

• tworzenie bibliotek online 

• raportowanie w formacie XL lub PDF 

• odrębny widok dla użytkowników z ograniczonym dostępem 

• zaawansowane funkcje wyszukiwania 

Ostatnia wersja została wypuszczona w 2008 roku, na chwilę obecną brak informacji, 

czy qaManager będzie jeszcze wspierany przez swoich stwórców14. 

 

Rysunek 5. Test Cycle Management w aplikacjiqaManager 

 

Źródło: https://sourceforge.net/projects/qamanager/. 

                                                 
14Oficjalna strona narzędzia qaManager, tłumaczenie i opracowanie własne bazując na informacjach ze 

strony http://qamanager.sourceforge.net/site/en/ 



2.6. RADI 

 RADI jest narzędziem, które zostało zaimplementowane w Pythonie i jako jedno 

z nielicznych jest obsługiwane jedynie w systemie operacyjnym Linux. Jest proste  

w użyciu. Posiada funkcje zabezpieczeń takie jak: login/hasło, uwierzytelnianie, czy 

generowanie raportów w formie kompatybilnej z innymi systemami. RADI obsługuje 

konfigurację planów testu przy użyciu Config Update Utility. Wszystkie wyniki 

przeprowadzanych testów są archiwizowane w obrazach dla danych konfiguracji. 

Obrazy te przedstawiają wyniki z ostatniego tygodnia pracy. Wszystkie operacje 

dostępne w RADI można wykonać za pośrednictwem loginu i hasła. Nie wymagane jest 

przypisywanie użytkowników, nadawanie im uprawnień, akceptacja nowych 

użytkowników. W RADI nie można tworzyć przypadków testowych. 

Specyfikacje narzędzia: 

• Pisany w Pythonie. 

• Pliki XML jako nośniki danych. 

• Skrypty pisane w Pythonie używane są do wejścia jak i edycji plików XML. 

Interface: 

• Web Interface. 

Komponenty: 

• serwer, przeglądarka internetowa, Python. 

System operacyjny: 

• Linux15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15Oficjalna strona narzędzia RADI, tłumaczenie i opracowane własnie bazując na informacja ze strony 

http://radi-testdir.sourceforge.net/Radi_Home.html 



Rysunek 6. Główne menu narzędzia RADI  

 

Źródło: http://radi-testdir.sourceforge.net/Files/radi_intro.html. 

Rozdział 3 

3. Darmowe narzędzia open source - porównanie i analiza 

3.1 Teoria zarządzania jako punkt porównania narzędzi do zarządzania 

testowaniem 

 W niniejszej pracy zostaną zestawione darmowe narzędzia open source, które 

służą do zarządzania testowaniem. Celem tego zestawienia jest wybranie optymalnego 

narzędzia dla zespołów projektowych. Jako, że mowa o zarządzaniu testowaniem, 

punktem odniesienia dla danego zestawienia będzie teoria zarządzania. Jedna z 

najpopularniejszych definicji Griffina R. W.  mówi  że: 

 „Zarządzanie jest zbiorem działań które obejmuje planowanie, organizowanie, 

przewodzenie (zarządzanie personelem), kontrolowanie, które są skierowane na zasoby 

organizacji w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku w sposób sprawny i skuteczny”16. 

                                                 
16R. W. Griffin, Podstawy Zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2017, s. 36 



 Dla porównania chciałbym odnieść się do tych czterech działań, które                             

są nakierowane na zasoby organizacji i według nich dokonać oceny na tle definicji 

zarządzania. Poprzez planowanie testów można rozumieć możliwość zaplanowania 

jakie testy zostaną przeprowadzone danego dnia, możliwość przygotowania zestawów 

testu. Poprzez organizowanie w zarządzaniu testowaniem można rozumieć możliwość 

przypisania zasobów (np. ludzkich) do określonych testów, możliwość przypisania 

odpowiednich uprawnień dla użytkowników. Poprzez przewodzenie (motywowanie 

personelu) można rozumieć  ułatwienie osobom zarządzającym  kontakt z personelem. 

Poprzez kontrolowanie można będzie rozumieć możliwość tworzenia raportów, 

diagramów przedstawiających postępy w pracy oraz statystyk które będą przedstawiać 

ilość wykonanych testów. Ponadto, zostanie porównany support dla danego narzędzia, 

kompatybilność z systemami operacyjnymi oraz plusy i minusy narzędzia. 

3.2 Porównanie darmowych narzędzi open source do zarządzania testowaniem 

Porównanie narzędzi testowych w perspektywie definicji zarządzania przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 1: Porównanie narzędzi testowych w kontekście definicji zarządzania. 

 Planowanie Organizowanie Przewodzenie Kontrolowanie 

TestLink X X  X 

Test Arena X X X X 

Tarantula X X  X 

Testopia  X   

QA Manager X X  X 

RADI     

Źródło: Opracowanie własne 

Poniżej w  tabeli 2, zestawiono  rozszerzone informacje wynikające  

z tabeli 1. 

 

 

 



Tabela 2. Porównanie darmowych narzędzi open source pod względem 

funkcjonalności 

 TestLink Test 

Arena 

Tarantula Testopia QA 

Manager 

RADI 

Administrowanie X X X  X X 

Tworzenie 

Przypadków 

testowych 

X X X  X  

Tworzenie zestawów 

testowych 

X X X  X  

Realizacja 

Przypadków 

testowych 

X X X X X X 

Możliwość 

nadawania 

uprawnień 

X X X X X  

Możliwość 

przypisywania 

przypadków 

testowych 

X X X X X  

Komunikacja                               

z zespołem 

 X     

Tworzenie raportów 

okresowych 

X X X  X  

Wykresy i statystyki X X X    

SUMA 8 9 8 3 7 2 

Źródło: Opracowanie własne 

Według informacji zawartych w drugim rozdziale można wywnioskować,                      

iż możliwość planowania testów możliwe jest przy użyciu narzędzi takich jak TestLink, 

Test Arena, Tarantula oraz QA Manager. W wyżej wymienionych narzędziach istnieje 

możliwość zaplanowania działań, które zostaną wykonane we wcześniej ustalonej 

kolejności, jak również przygotować przypadki testowe, które w późniejszym terminie 



zostaną wykonane. Możliwości zaplanowania testów nie oferują Testopia oraz RADI. 

Testopia jest zaledwie rozszerzeniem dla innego narzędzia, służy ono do śledzenia 

wykonywanych przypadków testowych oraz integrowania zgłoszonych defektów wraz 

wykonanymi przypadkami testowymi. W RADI niestety nie można tworzyć 

przypadków testowych, zaledwie obsługuje wcześniej przygotowane konfiguracje 

testów. 

 Prawie we wszystkich narzędziach istnieje możliwość organizowania pracy, 

czyli tworzenie kont użytkowników, przypisywanie uprawnień, przypisywanie 

użytkowników do przypadków testowych. W Tarantula Agile Test Management Tool 

istnieje również możliwość tagowania i tzw. smart tagowania przypadków testowych do 

efektywniejszego testowania agile. Wyjątkiem jest tutaj RADI, w tym narzędziu 

wszelkie operacje można wykonać, wykorzystując jedynie login i hasło. W RADI nie 

istnieje możliwość przypisania uprawnień użytkownikom. 

 Przewodzenie w kontekście zarządzania jest rozumiane jako motywowanie 

pracowników. W przypadku zespołów projektowych można przewodzić na kilka 

różnych sposobów. Najczęstszymi sposobami są spotkania zespołu w biurze, lub 

poprzez rozmowy głosowe (jeśli zespół jest rozproszony, lub ma możliwość pracy 

zdalnej). W przypadku drugiego sposobu przewodzenia, często wykorzystywane są 

odrębne narzędzia do komunikacji. Do najbardziej popularnych tego typu narzędzi 

można zaliczyć Microsoft Skype oraz Google Hangout. Test Arena jest jedynym 

narzędziem do zarządzania testowaniem, które ma wbudowany komunikator, w 

związku z tym otrzymał punkt w dziedzinie przewodzenia. 

 Poprzez kontrolowanie w testowaniu można rozumieć śledzenie postępów pracy 

testerów. Narzędzia, które uzyskały punkt w kontekście kontrolowania testowania, mają 

możliwość ogólnego przeglądu cyklu życia projektu w różnych ramach czasowych.                 

Jak również pobrać statystki pracy dla poszczególnych zespołów i pracowników.  

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Porównanie narzędzi do zarządzania testowaniem 

 Rodzaj 

oprogramowania 

System 

operacyjny 

Plusy Minusy 

TestLink Webowe Windows, brak 

informacji  

o innych 

systemach 

Łatwy w 

obsłudze 

Brak wyboru 

jakie dane mają 

znaleźć w 

raporcie 

Test Arena Webowe Windows, brak 

informacji  

o innych 

systemach 

Jako jedyny 

ma 

wbudowany 

komunikator, 

intuicyjny 

interface 

Nadal w fazie 

produkcji, brak 

informacji                         

o oficjalnej 

premierze 

Tarantula Webowe Windows, brak 

informacji  

o innych 

systemach 

Pomocny przy 

testowaniu 

Agile, który 

jest coraz 

bardziej 

popularny 

Brak integracji                  

z Mantis, który 

również jest 

oprogramowanie

m darmowym 

Testopia Webowe Windows, brak 

informacji  

o innych 

systemach 

Nie 

wymagania 

tworzenia 

dodatkowych 

użytkowników 

Wymaga innego 

oprogramowania 

QA 

Manager 

Stand-alone Windows, brak 

informacji  

o innych 

systemach 

Jest odrębnym 

narzędziem 

Brak wsparcia ze 

strony 

developerów. 

Ostatnia wersja 

pochodzi z 2008 

roku 

RADI Stand-alone Tylko Linux Wszystkie 

operacje 

można 

Linux nie jest 

zbyt popularny. 

Brak możliwości 



wykonać 

posiadając 

jedynie login                           

i hasło 

tworzenia 

przypadków 

testowych.  Słabe 

zabezpieczenia 

Źródło: Opracowanie własne 

Podsumowanie 

 Powyższe zestawienie przedstawia jedynie porównanie sześciu narzędzi. 

Samych narzędzi open source jest bardzo dużo. Porównanie oraz ocena narzędzi są jak 

najbardziej obiektywne, poparte źródłami powszechnie dostępnymi w sieci Internet. 

 Według analizy przeprowadzonej w ostatnim rozdziale, można wywnioskować, 

iż Test Arena wypada najlepiej. Wprawdzie jest to narzędzie, które  jest nadal  w fazie 

produkcji, chociaż według zamierzeń developerów będzie ono zawierało wszystkie te 

elementy, które są niezbędne do sprawnego zarządzania testowaniem. Największym 

atutem odróżniającym go od innych tego typu oprogramowań jest wbudowany 

komunikator. Zespoły projektowe muszą korzystać z innych odrębnych narzędzi w celu 

komunikacji, za które płacą niemałe pieniądze. W Test Arena komunikator jest 

dostępny za darmo, co za tym idzie, projekt oszczędza. Dochodzi do tego bardzo prosty 

interfejs który jest przyjazny dla użytkownika. Ponadto  jest pisany w języku polskim. 

Jednak oprogramowanie jest nadal w fazie produkcji,  firmy nie będą utrzymywać 

swoich projektów na wersji demonstracyjnej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku 

narzędzia TestLink. Oprogramowanie jest nadal wspierane przez developerów i 

tworzone są coraz nowsze wersje. Posiada prosty dla użytkownika interfejs i  wszystkie 

wymagane funkcje i komponenty, wspomagające osoby decyzyjne w zarządzaniu 

testowaniem. 

 Pozostałe narzędzia open source uplasowały się w zestawieniu na dalszych 

miejscach, lecz nie oznacza to, że są one gorsze od innych. Narzędzia open source 

zazwyczaj używane są do wykonywania określonych funkcji, nie posiadają bogatego 

wachlarzu funkcjonalności, który byłby "do wszystkiego" zespoły projektowe mogą 

zatrudniać programistów, którzy przeprogramują dane narzędzie w taki sposób, by 

odpowiadało idealnie zapotrzebowaniu zespołu.  



 Podsumowując, każde narzędzie  spełnia swoją funkcję do zarządzania 

testowaniem. Są bardziej przydatne lub mniej. Trudno byłoby odpowiedzieć na pytanie, 

które z nich  jest najlepsze. Osoby decyzyjne przed rozpoczęciem projektu powinny  

zdefiniować, jakie będą zapotrzebowania wobec narzędzi podczas zarządzania 

testowaniem. Definiując je,  znalezienie odpowiedniego,  które  spełniałoby 

oczekiwania, nie powinno stanowić problemu. 
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