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Szerzői jogok
Azzal, hogy belép a www.tesztelesagyakorlatban.hu oldalára, elfogadja 
az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált fel-
használója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:
A www.tesztelesagyakorlatban.hu webszájton („lap”) található tartalom 
a SZERZŐ(K) és a („kiadó”) szellemi tulajdona.
Az Acrobyte Informatikai Kft. fenntart minden, a lap bármely részének 
bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésé
vel kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását 
nemzetközi és magyar törvények védik.
A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy 
részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio vagy videoanyag, adatszerkezet, 
struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tar-
talmának egyes részeit  kizárólag saját felhasználás céljából  merevle-
mezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult 
a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, 
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi for-
galomba hozatalára.

A Tesztelés a Gyakorlatban Magazin oldalai teljes egészében, a reklámok-
kal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely 
részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely mó-
don újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedé-
lye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével 
nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket 
von maga után. Az Tesztelés a Gyakorlatban Magazin követelheti a jog-
sértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal 
a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
Az Acrobyte Informatikai Kft pontos és hiteles információk közlésére 
törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget 
nem vállal.
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tem kijönni a béketűrésemből, így nyomban 
visszamentem a XIV.be bármennyit is kell fi-
zetnem csak legyünk már túl rajta. Itt ismét más 
ügyintézőhöz kerültem, aki összesen 14 eFtért 
zokszó nélkül átírta az autót a nevemre. Így utó-
lag is köszönet érte!

Én tényleg csak egy dolgot szeretnék. Valaki 
tesztelje le azt az alkalmazást, mert nagyon 
ráférne!

                                          Pongrácz János

Üdvözlettel,

Türelmes ember lévén alapvetően jóban va-
gyok a közigazgatással, csak extrém esetek-
ben tudják kimaxolni a béketűrésemet. A mi-
nap éppen 3 napig tartott átíratni az autót az 
okmányirodá(k)ban.

Kezdődött azzal, hogy a IX. kerületben azt 
mondták, hogy 55 eFt lesz az átírás költsége, 
valamint a nálam lévő két tucat papír mellé sze-
rezzek be még párat és amúgy is a XIV. kerület-
be menjek ügyet intézni, ne hozzájuk. Másnap 
beszereztem a papírokat, átmentem a XIV.be 
ahol az ügyintéző azt mondta, hogy vagy 79 
eFt lesz az átírás költsége, vagy 0 Ft! De ezt 
sajnos most nem tudja megmondani a rend-
szerből, ezért hozzam magammal a 2006os 
befizetett sárga csekkemet! Ja és természete-
sen bármelyik okmányirodában el tudom intéz-
ni az átírást, ezek a papírok elegendőek, nem 
kell mást beszerezni és mehetek nyugodtan a 
IX. kerületibe is, ha éppen arra járok.

Természetesen harmadnap bemenetem a IX. 
kerületi irodába (egy másik ügyintézőhöz ke-
rültem), ahol azt kérték tőlem, hogy a lízing cég 
cégkivonatát és aláírási címpéldányait vigyem 
magammal, egyébként 69 eFtot készítsek elő, 
mert annyi lesz az átírás költsége. Itt már kezd-
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Módszertan
Parimala Hariprasad

A tervezési hibák tesztelése
A hibákra, nem várt használatra való felkészülés, az olyan forgatókönyvek össze-
állítását jelenti, amelyek a tervezők szerint előfordulhatnak, valóságosak, megtör-
ténhetnek. De akármennyire is tervezi meg a tervező az alkalmazást, a felhasz-
nálók igényeivel csak ritkán találkozik 100%-ban. Az ilyen eltérésekből erednek a 
hibák, melyeket detektálnia és javítania kell a projektcsapatnak.

Humán erőforrás
Joel Montvelisky

Mindannyian véletlenül lettünk tesztelők?
Ki hogyan vált tesztelővé? Egy pár évvel ezelőtt ezt a kérdést itthon feltenni feles-
leges volt. Mivel semmilyen oktatás nem foglalkozott a teszteléssel, az emberek 
a munkahelyükön ismerték meg a szakmát és próbálgatták saját kútfőből, vagy 
külföldi szakmai írásokból megoldani a napi problémákat, helyzeteket. Egyik pil-
lanatról a másikra ott váltak tesztelővé. Manapság már egy kicsit kifinomultabb a 
helyzet. Véletlen az, hogy tesztelővé válunk, vagy egy tudatos döntés eredmé-
nye?

Humán erőforrás
Paul Gerrard

Szoftverfejlesztői képességek tesztelőknek
Ha álláshirdetéseket böngészünk szinte csak olyanokkal találkozhatunk, ahol fixen meg-
határozott tudással rendelkező szakembereket keresnek. Nem feltétlenül kellene magát 
a tudást erőltetni, sokkal inkább célszerűbb lenne a képességeket szűrni és kutatni. Egy 
tesztelőnek sokfajta képességgel kell rendelkeznie, hogy bárhol bevethetővé váljon. A 
cikk útmutatást ad abban, hogy tesztelőként hogyan szerezzünk fejlesztői képességet.

Teszteszköz
Bolrland

Sikeres szoftverfejlesztés: pontosság, ellenőrzés, irányítás III. rész
Az utóbbi évek legdinamikusabban fejlődő iparága a szoftverfejlesztés. Manap-
ság nem képzelhető el olyan vállalat, amely informatika nélkül tudna működni. Az 
emberek magánéletébe is ugyanilyen erőteljesen tolakodott be a számítógép, és 
az azon futó szoftverek. A hatalmas fejlődés ellenére fenntartható, vagy netán 
javítható a fejlesztett szoftverek minősége?

Agilis
James Bach
Egy vízió az agile tesztelésben
A tűzoltóságnál van egy speciális elit egység (smoke jumpers), melynek tagjai a 
nehezen megközelíthető helyeken küzdenek a tűzzel. Ejtőernyővel dobják le őket, 
hogy az erdőtüzek, futótüzek kezdeti szakaszában a még viszonylag kis kiterje-
désű tüzeket próbálják meg megfékezni, és a lakott területektől távol tartani. Mi 
lehet a közös egy ilyen elit egység tagjai és a tesztelők között?

xxxxxx

xxxxxxxx
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Módszertan
Prashant Chambakara
Hogyan optimalizáljuk hatékonyan a regressziós teszthalmazt?
Az automata teszteknél evidens, hogy a karbantartási munkákat időről-időre 
el kell végezni, különben a teszthalmazunk elavul, használhatatlanná válik. 
De mi a helyzet a manuális regressziós tesztekkel? Hogyan tartsuk karban a 
robusztussá vált teszthalmazunkat? Hogyan optimalizáljuk tesztjeinket? Biz-
tosan fel akarunk építeni egy számunkra átláthatatlanná váló teszthalmazt, 
vagy megpróbáljuk valahogy logikusan rendszerezni azt?

24

Agilis
Vu Lam

A tesztelés újragondolása a modern szoftverfejlesztéshez
Sok helyen a rég bejáratott szoftverek vannak még mindig használatban, habár a 
fejlesztés kezd agilis irányba eltolódni. Jobb esetben az új fejlesztési módszertant 
megtámogatják új szoftverekkel, de a tesztelés általában kimarad a képből. Nem 
csak az eszközökre, hanem a tesztelési folyamat(ok)ra is igaz, hogy nem tarta-
nak lépést a fejlesztéssel. Gondoljuk át, cégünknél ugyanolyan figyelmet kap a 
fejlesztés és a tesztelés?

26

Adatbázis
Wayne Yaddow

Adattárház tesztelés I. rész.
Az adattárházak kapcsán az egyik legfontosabb kérdés, a forrásadatok minő-
sége. Ez határozza meg, hogy milyen kinyerési folyamatot alkalmazunk, milyen 
transzformációkat kell elvégeznünk, míg az adatok az adattárházba kerülnek. A 
tesztelés sem az adattárház létrehozása után, hanem már a forrásadatok szintjén 
elkezdődik. Milyen lépéseket tegyünk, hogy megfelelően ellenőrzött folyamataink 
legyenek?

28

Módszertan
Markus Gärtner

Az ATDD elvei: Az egyszerű felelősség elve
Sokszor akaratlanul bonyolítjuk meg saját magunk munkáját. Nem gondoljuk át 
a dolgokat, megszokásból végzünk egyes folyamatokat és az eredményekkel to-
vábbi problémák adódnak, melyekre más folyamatokat, feladatokat találunk ki. Ha 
szánunk rá pár percet és megnézzük mi a probléma gyökere, lehet egycsapásra 
meg tudunk oldani több – számunkra eddig láthatatlan - bonyodalmat is.

32
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MÓDSZERTAN

A tervek teszik az életünket olyanná, amilyen és 
mindannyian tervezőként éljük a saját életünket. Ami-
kor az asztalon rendet teszünk, amikor átrendezzük a 
nappalit, vagy az autóból kipakolunk, akkor mi is ter-
vezünk. A tervezésen keresztül lesz a házból otthon, 
a terekből helyek, és dolgokból személyes tárgyak, 
emlékek. Ha nincs konkrét tervünk, akkor csak vásá-
roljuk a dolgokat, ha terveink vannak, akkor megter-
vezhetjük azt, hogy mit akarunk megvenni.

Hibás tervek

Egy évvel ezelőtt 40 ember halt meg egy busz-
balesetben, Hyderabad és Bangalore között, 
amikor a busz állítólag előzés közben kiszakí-
tott egy tűzcsapot, és lángra gyulladt. Az embe-
rek azelőtt meghaltak, mielőtt észlelték volna, 
hogy mi történik éppen. A nyomozás kiderítette, 
hogy a balesetet a slendrián tervezés és a biz-
tonságos felkészítés hiánya okozta. 
 
Amire ezzel fel akarom hívni a figyelmet, hogy a 
tervezés kulcsszerepet játszik egy termék létre-
hozásában vagy éppen a megsemmisítésében.
A buszt sohasem készítették arra, mi történik, ha 
egy tűzcsapnak ütközik, bár sajnálatos módon 
a sofőr mégis ezzel végezte be, hogy kidöntött 
egyet. Ha nem készülünk fel az ilyen esetekre, 
annak igen nagy pusztítás lehet az eredménye. 
A hibákra, nem várt használatra való felkészü-
lés, az olyan forgatókönyvek összeállítását je-

lenti, amelyek a tervezők szerint előfordulhatnak, 
valóságosak, megtörténhetnek. Nézzük meg, mik 
lehetnek ezek a mentális modellek, és hogyan 
segíthetnek a hatékonyabb tervezésben, hogyan 
kerülhetőek el a hasonló esetek.

Mentális modellek

A mentális modell valaki gondolkodása arról, hogy 
a dolgok hogyan fognak működni a valós életben, 
illetve, hogy milyen valós esetekre lehet épp ész-
szel felkészülni. A bennünket körülvevő valós világ 
reprezentációja, a kapcsolat az emberek és eszkö-
zök között, a feltevések, hogy mi mihez vagy kihez 
hogyan fog viszonyulni, hogyan fog cselekedni. A 
mentális modellek segítenek a viselkedésformák 
azonosításában és konkrét terveket határoznak 
meg, amennyiben egy eset bekövetkezik. (a sze-
mélyes algoritmusokhoz hasonlóan)

Don Normant követve a következő aspektusai lehet-
nek a mentális modelleknek:

• Tervező modell: A modell a tervező gondolkodá-
sán alapul.

• Felhasználó modell: A modell a felhasználó meg-
figyelése alapján alakul ki, hogyan viszonyul a 
rendszerhez működés közben.

• Rendszerkép: Ahogy a rendszer reagál a történ-
tekre. Hogyan válaszol a rendszer, felhasználói 
kézikönyvek, előírások, stb.

A hibákra, nem várt 
használatra való felké-
szülés, az olyan forga-
tókönyvek összeállítását 
jelenti, amelyek a terve-
zők szerint előfordul-
hatnak, valóságosak, 
megtörténhetnek. De 
akármennyire is tervezi 
meg a tervező az alkal-
mazást, a felhasználók 
igényeivel csak ritkán 
találkozik 100%-ban. Az 
ilyen eltérésekből ered-
nek a hibák, melyeket 
detektálnia és javítania 
kell a projektcsapatnak.

A tervezési hibák tesztelése
Minden tervező eltervez egy modellt a rend-
szerről, vagy termékről, amíg minden felhasz-
náló is eltervezi a saját elgondolása szerint. 
Minden félreértés egy-egy hiba a modellben, 
illetve minden félreértés hibához vezethet. 
Szerencsére ezek a hibák könnyen detektálha-
tók, minimális konzekvenciával rendelkeznek 
és nehezen, vagy egyáltalán nem visszafordít-
hatóak.

A hibák tesztelése

Amikor beszélünk, saját magunkat javíthatjuk, 
ha megbotlik a nyelvünk, vagy belezavarodunk 
egy mondatba. A termékek rendszerint nem 
tudják saját magukat ilyen módon kijavítani, 
mert annyira intelligensek, amilyen intelligen-
sen megtervezték őket. Ez vezet a csúszások-
hoz, amelyek a leggyakoribb hibák. (amikor azt 
gondoljuk, hogy ez fog történni, de természe-
tesen teljesen más történik).

A jól megtervezett termékeknél lehetőség van 
visszajelzések alapján az ilyen csúszások fel-
ismerésére. Mint például a törlésnél érdemes 
rákérdezni, hogy biztos akarja-e azt a bizonyos 
dolgot törölni a felhasználó. Amennyiben a te-
vékenység, vagy folyamat visszavonhatatlan, 
érdemes a felhasználót felkészíteni és a be-
leegyezését kérni a folyamat végrehajtásához. 
Az általános szabály az, hogy sohase vegyük 
ki a kontrollt a felhasználók kezéből.

A hibák visszafordítha-
tósága egy újabb kulcs-
pont a tervezésben. 
Amikor a hiba bekövet-
kezik, a következő dol-
gok történjenek:

• Adjunk a felhaszná-
lónak rálátást  arra, 
hogy mi történt.

• Mutassuk meg, 
mondjuk el a fel-
használónak, mi lett 
hibás, és hogyan 
tudja visszacsinál-
ni a nem várt ered-
ményt.

• Amennyiben a visz-
szaállítás nem le-
hetséges, ezt is 
mindenképpen je-
lezzük a felhaszná-
lónak.

Amíg a tervezők a ter-
veket a hibákra felké-
szülve készítik el, addig 
a tesztelőknek a hibá-
kat kell tesztelniük.

A hibaüzenetek lefedettsége

A visszaállíthatósági koncepció, amit az előbb 
kifejtettem, teljes mértékben használható a tesz-
telésben is. A hibák visszaállításában, a hibák 
kezelésében, ahol lehetséges. A hibaüzenet lefe-
dettség több szinten is elérhető:

Hiba alapú tesztesetek, sztorik

A tesztelő az alkalmazásból megkaphatja az összes 
hibaüzenetet, így ez alapján olyan eseteket állíthat ösz-
sze, amelyekkel az összes hibaüzenetet reprodukálni 
tudja. Ez a megközelítés segít az összes csúszás fel-
derítésében és a hibák felderítésében.

Visszaállíthatóság tesztelési mátrix

Minden hibaüzenet a visszaállíthatóság szem-
pontjából is tesztelendő.

Hibás működtetés

Ben Simo szerint a hibák felfedezése csak egy má-
sik módja a hibaüzenet lefedettség tesztelésének.

Te mit gondolsz ezekről?

A cikk megírását Don Norman „The Design of 
Everyday Things” című könyve inspirálta. 

Szerző: Parimala Hariprasad

Forrás:
https://www.passbrains.com/blog/testing-for-errors/

Parimala kilenc évnyi 
tapasztalattal rendelke-
zik tesztelés, vezetés és 
szoftvertesztelő csapa-
tok trenírozásában. 
Dolgozott már CRM, 
biztonsági, kereskedel-
mi és támogatásauto-
matizálási területeken. 
A tesztelés mellett 
– amit nagy szenve-
déllyel űz – nagyon 
kedveli a tesztelők 
trenírozását is. Gyak-
ran ír tapasztalatairól 
a http://curioustester.
blogspot.com oldalon. 

Emellett még számos 
cikket publikált tapasz-
talatairól olyan maga-
zinokban mint a Better 
Software, Testing Cir-
cus és Testing Planet. 
Parimala aktív résztve-
vője a területhez kap-
csolódó konferenciák-
nak és találkozóknak. 
Mélyen hisz a csapat-
munkában, és segíti a 
csapatokat, hogy közö-
sen dolgozzanak a vég-
ső cél elérésében. Ha 
éppen nem tesztel, szí-
vesen játszik két tündé-
ri gyermekével, köny-
veket, magazinokat 
vagy cikkeket olvas. Je-
lenleg tesztmenedzser-
ként dolgozik a Moolya 
Software Testing Pvt 
Ltd-nél, Bangalore-
ban. Elérhető a 
parimala@moolya.com 
címen vagy twitteren @
CuriousTester néven.

Parimala 
Hariprasad

Felhasználó

Rendszer

Rendszer
kép

Felhasználó
modell

Tervezési
modell

Tervező

www.tesztelesagyakorlatban.hu
https://www.passbrains.com/blog/testing-for-errors/
mailto:parimala%40moolya.com?subject=
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Nemrégiben vo l t  egy e lőadásom a 
Star tEast -ban.  Ter vezem, hogy egy ké -
sőbb i  be jegyzésben í rok konkrétan az 
e lőadás tar ta lmáró l  i s ,  de mindenkép -
pen szeretnék megosz tan i  va lami t ,  ami t 
a tesz te lők személy iségérő l  tapasz ta l -
t am ot t ,  az e lőadás során.

A bevezető d iák során az t  mondtam, 
hogy az az eset  vagyok,  ak i  vé let lenü l 
l e t t  tesz te lő.  O lyan va lak i ,  ak i  inkább 
a vé let lennek köszönhet i ,  hogy tesz te -
l ő  le t t ,  semmint  egy tudatos,  te r vezet t 
döntés eredményeképpen.

Nem ez vo l t  a  bemutatkozó rész leg fon -
tosabb mondaniva ló ja ,  de a ha l lgatósá -
gom számára v i lágossá vá l t ,  hogy mi re 
akarom pontosan k ihegyezn i  az e lő -
adást .

Ezután,  az e lőadásom végez téve l  két 
kü lönböző ember is  oda jöt t  és e lmond -
t a ,  hogy ők is  „vé let lenszerű tesz te lők-
nek ”  é r z ik  magukat  és hogyan ju tot tak 
e l  a  tesz te lő i  mivo l tuk ig  ané lkü l ,  hogy a 
tesz te lést  komolyan vet ték vo lna.

Egyáltalán van valaki 
a világon, aki mindig is 
tesztelő akart lenni?

Miután a két „véletlenszerű tesztelővel” be-
széltem, elkezdett érdekelni a többiek tör-
ténete is, hogy ők hogyan jutottak el odáig, 
hogy professzionális tesztelőkké váltak és 
azt találtam, hogy mindenki másképp botlott 
a témába.

Vannak, akik az üzleti oldalon kezdték, és 
tesztelőkké váltak, mert elkezdtek érdeklőd-
ni technikai oldal iránt. Vannak olyanok, akik 
rendszerszervezőként vagy rendszertámo-
gatóként kezdték és tesztelővé váltak, mert 
a tesztelést sokkal testhezállóbbnak gondol-
ták. Voltak olyanok, aki fejlesztőkből lettek 
tesztelők, mert egyes projektekben felkérték 
őket a tesztelésre és egyszerűen csak job-
ban élvezték, mint a fejlesztést.

Röviden én azt gondolom, hogy nincs a vi-
lágon olyan ember, aki eredendően tesztelő 
szeretett volna lenni, de szinte biztos vagyok 
abban, hogy tesztelőkké viszont egy tudato-
san megtervezett döntés alapján lettek.

Ki hogyan vált teszte-
lővé? Egy pár évvel ez-
előtt ezt a kérdést itthon 
feltenni felesleges volt. 
Mivel semmilyen okta-
tás nem foglalkozott a 
teszteléssel, az embe-
rek a munkahelyükön 
ismerték meg a szakmát 
és próbálgatták saját 
kútfőből, vagy külföldi 
szakmai írásokból meg-
oldani a napi problémá-
kat, helyzeteket. Egyik 
pillanatról a másikra ott 
váltak tesztelővé. Ma-
napság már egy kicsit 
kifinomultabb a helyzet. 
Véletlen az, hogy tesz-
telővé válunk, vagy egy 
tudatos döntés eredmé-
nye?

Mindannyian véletlenül lettünk tesztelők?
Mit tehetünk ezzel?

Sokan azért leszünk tesztelők, mert máshon-
nan elzavartak minket?

Azt gondolom, hogy nem, nem csak ezért. 
Sokan azért, mert a saját területükön szeret-
nének sokkal magasabb szintre jutni.

Miért van ez így? Mert folyamatosan fejlőd-
ni akarnak a saját munkájukban kiteljesedni 
naturális okokból és nem tudatos döntések 
következményeképpen, ami mesterséges és 
nem a személyes indíttatásukból adódik.

Például azok, akik jogi tanulmányokat foly-
tattak, majd jogi pályán indultak el, mert a 
szülei így akarták, vagy azok, akik menedzs-
mentet tanultak, mert nem volt jobb, amit az 
egyetemek ajánlottak akkoriban, vagy azok, 
akik számítástechnikai tanulmányokba kezd-
tek a magas fizetés reményében.

Jók vagyunk abban, 
amit csinálunk!

Tesztelő szakemberek vagyunk, mert szeretjük a 
tesztelést és a legtöbben nagyon jól is csináljuk 
ezt! Nem tudom, hogy hányan vagyunk, akik hosz-
szú ideje kitartottunk a tesztelés mellett. Nem en-
gedhetjük, hogy a többiek által követett „standard 
út”befolyásolja bármilyen módon is a szakmai ön-
becsülésünket.

A jó tesztelő önmagát kép-
zi önmagától. A saját in-
díttatásából. Nincs más 
módja a sikernek. Ez ilyen 
egyszerű.

Folyamatosan tanulnunk kell 
és fejlődni, hogyan tesztel-
hetünk még hatékonyabban. 
Meg kell tanulnunk a felhasz-
nálók és az alkalmazások „fe-
jével” is gondolkodni, és azt, 
hogyan használjuk a képes-
ségeinket a mindennapi mun-
kában. Meg kell tanulnunk az 
üzlettel is kommunikálni, hogy 
a számunkra fontos infor-
mációkat megszerezzük és 
hogy ezeket az ismereteket át 
tudjuk adni a tesztelői csapat-
nak. Még egy csomó egyéb 
dolgot is meg kell tanulnunk, 
amelyeket nem tanulhatunk 
meg soha a könyvekből, vagy 
az egyetemeken.

A tanulás egy újabb eszköz a tesztelésben. 
És az, hogy véletlenül lettünk tesztelők, a 
saját személyiségünkből adódik, egy termé-
szetes szelekció eredménye, ami kiválasztja, 
hogy kiből lehet igazán jó tesztelő szakem-
ber. Sikeresebbek vagyunk ebben, mint bár-
melyik egyéb szakmában.

Tehát, ha legközelebb úgy érzed, hogy elég 
volt a tesztelésből, az lehet, hogy csak egy 
rossz döntés eredménye. Érdemes újra és 
újra átgondolni, hogy miért jutottál el idáig.

A valóság az, hogy világ életedben a teszte-
lés volt a Te irányod, csak végig kellett jár-
nod az utadat ehhez. Sokat kellett fejleszteni 
magad, tapasztalni ahhoz, hogy most kivéte-
les tesztelő legyen belőled. 

Szerző: Joel Montvelisky

Forrás: 
ht tp: //qablog.pract i test .com/2014/05/are -
we-all-accidental-testers/

A nevem Joel Montve-
lisky és 15 éve dolgo-
zom a tesztelésben. A 
PracticeTest (elfogult-
ság nélkül a legjobb 
teszt menedzsment 
eszköz a világon) egyik 
alapító tagja vagyok. 
Alapítója és főszerkesz-
tője vagyok a hebrewi 
tesztelési magazinnak a 
Think Testingnek. Ami-
kor időm van, szívesen 
tartok QA tréningeket és 
konzultációkat a teszte-
lésről, az automata tesz-
tekről és az agile-ról. Ez 
ideáig tesztmérnökként 
és minőségbiztosítási 
menedzserként dolgoz-
tam számos vállalatnál.
Az elmúlt 5 évben dol-
goztam a Mercury 
Interactive-nél, mint a 
TestDirector, a Qualty 
Center, WinRunner és 
QTP és még sok egyéb 
eszköz minőségbiztosí-
tási menedzsere.
Blogomon további írása-
imat is elolvashatod: 
http://qablog.practitest.com

Joel Montvelisky

www.tesztelesagyakorlatban.hu
http://qablog.practitest.com/2014/05/are-we-all-accidental-testers/
http://qablog.practitest.com/2014/05/are-we-all-accidental-testers/
http://qablog.practitest.com


11.oldalTESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

TESZTESZKÖZ
Ha ezt a gyakorlat szintjén a folyamatok vagy 
eszközök megszabása nélkül érjük el, az a 
hatékony irányítás egyik legfőbb vonása, és 
így a felhasználókat az irányítás átlátszósá-
gának csökkenése nélkül támogatjuk.

Az egész gyártóláncban résztvevő egyes sze-
repkörök és csapatok választhatják ki, hogy 
mely technológia segíti leginkább a munkáju-
kat. Például egy üzleti elemző az ügyfél irodá-
jából elküldi e-mailben az ügyfél táblaképét, 
és ez automatikusan bekerül az adott részlet 
követelményeinek megbeszélési folyamatába.

Amikor már ot t van, mindenki számára 
látható, megjegyzések fűzhetők hozzá, 
és f inomítható. A felhasználói tör ténetek 
és tesztesetek ennek alapján hozhatók 
létre, és így olyan nyomon követhetőség 
keletkezik, ami a k ialakult for ráskód min -
den darabját kapcsol ja valamihez, hogy 
olyan összetevők épülhessenek, ame -
lyeket abban a tudatban szál lítanak le 
az ügy félnek, hogy tar talmaznak minden 
plusz kívánságot, a teszteket, amelyeken 
átmentek, és a hibákat, amelyeket bennük 
ki javítot tak.

10.oldal www.tesztelesagyakorlatban.hu

Gyakor i nézet, hogy az IT csak akkor ja-
vít ja számottevően a hatékonyságot és az 
ügyfél -elégedet tséget, amikor a projektek 
Agile fej lesztésen alapulnak. Ez nem va-
lamiféle dogma, egyszerűen csak annak 
fel ismerése, hogy a dolgok túl gyorsan 
változnak ahhoz, hogy hosszadalmasan 
gyűjtögessük a követelményeket, amit 
hosszú fej lesztési c iklus követ, egysze -
rűen csak annak megállapítása, hogy hol 
tar tunk, mint korunk termékei.

És a korunk agilis – ugyanakkor mobil, kö-
zösségi, és elkerülhetetlenül fragmentált is.

De bár ennek megvan minden lehetősége, 
hogy jobbá tegye a szof tvergyár tás vi lá-
gát, egy másik nagy különbséget is f igye -
lembe kell venni egy hatékony Agile vál -
lalat és egy olyan közöt t, ami esetenként 
több Agile projektet is fut tat sok csapat 
bevonásával, az eszközök f igyelembevé -
tele nélkül, és anélkül, hogy valóban bele -
látna bármelyik irányításába.

Az Agile fej lesztés a kis csapatok tala-
ján fej lődöt t ki, olyan munkatársak kö -

zöt t, akik szorosan együt t dolgoznak, és 
naponta megbeszéléseket tar tanak, hogy 
át tekintsék, f inomítsák és kis adagokban 
kibocsátsák a működő szof tver t. Kihívást 
jelent a csapatok optimalizációja, szétosz-
tása az egész vállalaton belül. Ha külső 
csapatokat hozunk be, az még több problé -
mát okoz. Szinte lehetet len megkísérelni, 
hogy az egész ökoszisztémában egy adot t 
eszközt használjanak, és ez még kisebb 
vállalat esetén is el lenállásba ütközhet.

De akkor az irányítás hogyan kaphat ho -
l iszt ikus képet arról, hogy vajon a termék 
kibocsátásra kész-e?

A szof tvergyár tó lánc csak akkor lehet si -
keres, ha a változáskezelés van a közép -
pontjában. A körülöt tünk lévő vi lág foly ton 
változó, szinte folyékony természetének 
tudatosítása és a hozzá való alkalmazko -
dás azt jelenti , hogy úgy kell kialakítani az 
alap technológiákat, hogy bármely vonat-
kozó tényező változására azonnal reagál -
jon, legyen az követelmény, megbeszélés, 
felhasználói tör ténet, programkód, kiadás -
csomag vagy bármennyi egyedi összetevő. 

Az utóbbi évek legdin-
amikusabban fejlődő 
iparága a szoftverfe-
jlesztés. Manapság nem 
képzelhető el olyan vál-
lalat, amely informatika 
nélkül tudna működni. Az 
emberek magánéletébe 
is ugyanilyen erőteljesen 
tolakodott be a számító-
gép, és az azon futó 
szoftverek. A hatalmas 
fejlődés ellenére fenntar-
tható, vagy netán ja-
vítható a fejlesztett szoft-
verek minősége?

Sikeres szoftverfejlesztés: a pontosság, 
ellenőrzés és irányítás fontossága  (III. rész)

A szoftvergyártó lánc – a kétrészes játszma

Egyszerűen szólva, a szoftvergyártó lánc két fő része az értékteremtés és a kivitelezés.

Az IT osztályok hagyományosan arra törekedtek, hogy az értékteremtést házon belül tartsák, ugyan-
akkor részesüljenek a kiszervezett kivitelezés (vagyis fejlesztés és tesztelés) költséghatékonyságá-
nak előnyeiből. De egyre gyakoribb, hogy harmadik fél szolgáltató végzi a tervezést vagy fejlesztést, 
hogy ne is említsük a tömeges kiszervezés újítást gyorsító térnyerését. Mivel egyre inkább elmosó-
dik a határ a vállalaton belül végzett és a kiszervezett tevékenységek között, korábban soha nem 
látott mértékű együttműködésre van szükség, és ennek az igénynek a kielégítésére sok csapat 
nincs felkészülve.

Test Engineer
Pozíció

Senior 
Tesztelő

Feladatok
• Designing and executing 

test cases
• Preparing test setup 

required for Test 
execution

• Analyzing requirements 
and report out testable/not 
testable

• Reporting and tracking 
bugs in the existing 
applications

• Validating the new 
implementations and 
checking the bugfixes

• Using and developing 
script-based test 
automatisation tools

• Estimating the time 
needed for the execution 
of the test task

• Active cooperation with 
the colleagues in the 
team / entire company

Elvárások
• Exactitude
• Good comprehension
• Systematic thinking
• Cooperativity
• Team player
• Fluency in spoken and 

written English
• Experience in a similar 

job
• Experience in business 

software development 
and field of consumer 
finance

• Good Knowledge 
of software test-
ing methodology/
processes and software 
development life cycle

Advantages:
• Good command of other 

languages
• IT degree
• ISTQB certification
• SQL, JAVA knowledge, 

Testing tools

Amit ajánlunk:
Kolkida is developing a 
highly innovative platform 
of IT solutions serving retail 
banks, using the state of the 
art technologies and unique 
infrastructure. Our focus on 
human development as well 
as the use of new technologies 
provides a very special 
professional environment for 
personal development of highly 
motivated team members.

Kapcsolatfelvétel a hirdetővel:
Profession.hu
info@profession.hu
www.profession.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

www.tesztelesagyakorlatban.hu
mailto:info%40profession.hu?subject=
http://www.profession.hu
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tesztelési folyamatodat.

Bővebb információért keresd a SpiraTest® hivatalos magyarországi forgalmazóját.

Minden cég arra törekszik, hogy a 

szoftvertesztelésben maximalizálja 

a minőségi és mennyiségi eredményeit.

A piacon számtalan lehetőségből 

választhatsz. 

Azonban, ha a legjobb eredményt 

szeretnéd elérni, csak egy megoldás 

létezik.

Passed Informatikai Kft.
www.passed.hu
+36/1/210-8424

TESZTESZKÖZ
Csak a szof tvergyár tó lánc rugalmas/la-
zán csatolt irányítása visz előre. Akár ki-
szervezett tervezőkkel, fejlesztőkkel vagy 
tesztelőkkel dolgozik valaki, akár 100%-
ban házon belül, alapvető szükséglet, hogy 
a távoli dolgozók kommunikáljanak egy-
mással és a központi irányító szervezet-
tel; ezen funkciók lazán csatolása javítja a 
munkakapcsolatokat, átlátható és folytonos 
együttműködésre késztet, nem ellenséges 
érzületű, nem szórványos, és nincs „feke -
te dobozba” rejtve – ez utóbbi problémák 
gyakran jelentkeznek kiszervezett felada-
tok esetében.

.ÖSSZEGZÉS

Az összetettség nem fog elmúlni. Az ipar-
ágban korábban soha nem látott ütemű 
változások tör ténnek, például a mobil esz-
közök megjelenése, az ügyfelek elvárásai-
nak fokozódása és az üzleti modellek napi 
szintű átalakulása miatt. A szof tverek kibo -
csátásának ütemezése erre reagál, vagyis 
gyorsul. A fejlesztő csapatok úgy tudnak 
ezzel lépést tar tani, hogy kiszervezik a 
szof tver fejlesztés életciklusának minden 
szakaszát, és ezzel fragmentálják a gyár-
tóláncot, de még mindig nem jutnak el a ha-
tékonyság megfelelő szintjére.

Új látásmódra van szükség.

A jobb pontosság, ellenőrzés és irányítás 
érdekében tet t lépésekre van szükség a 
gyár tólánc-megközelítés alkalmazásához, 
és ahhoz, hogy áttérjünk az együttműkö -
dő par tneri kapcsolatokra a mai vetélkedő 
munkakapcsolatok helyett. Ez a nagyobb 
átláthatóságon és szabványosításon ala-
puló „aktív együttműködés” egyes termelő 
iparágakban már fő fejlődési irányként je -
lentkezett.

Várható, hogy a következő néhány év so -
rán a szof tvergyár tó folyamatok is jelentő -
sen változnak errefelé. A szof tveriparnak 
korábban már a javára vált, hogy a hagyo-
mányos, központosítot t, merev, futószalag- 
és vízesés-modellen alapuló módszereket 
leváltot ta magas elosztottságú, agilis, ru-
galmas technológiákra, de ez sem tör tént 
problémák felvetődése nélkül.

Az egyre elosztottabb és egyre kevésbé 
szabályok közé szorítot t folyamatok trendje 
a mihamarabbi piacra dobás nevében nem 
jól alkalmazható ezen kibontakozó gyár tó -
láncok irányítására. De az irányítás fejlő -

dik és alkalmazkodik, és lehetővé teszi az 
átláthatóság és együttműködés szükséges 
szintjeit, ugyanakkor szabadságot és ru-
galmasságot hagy az újításoknak.

Minden sikeres szof tverprojekt mögött 
olyan vállalatokat találunk, akik elérik ezt 
az egyensúlyt – olyan vállalatokat, akik 
nagy hatékonyságú szof tvergyár tó lánco -
kat fejlesztenek ki korszerű, fragmentált 
ökoszisztémában. Ezek a vállalatok nem 
csak alkalmazzák a korszerű szof tvergyár-
táshoz szükséges rugalmas folyamatokat, 
hanem ezeket meg is támogatják a célra 
tervezett eszközkészletekkel. És ahogy 
a szof tveripar korosodik, fejlődik, a gyár-
tóláncai egyre inkább hasonlítanak a töb -
bi iparágéihoz, és csak azok a vállalatok 
lesznek sikeresek, akiknek megvan a tech-
nológiájuk annak elősegítésére, hogy min-
den résztvevő a pontosság, ellenőrzés és 
irányítás szem előtt tar tásával működjön és 
működjön együtt.

Ha többet szeretnél tudni arról, a Borland hogyan 
közelíti meg a sikeres szoftvergyártást, látogass 
el oldalunkra: www.borland.com. 

Szerző: Borland

A Borland egyedüli 
küldetése, hogy opti-
malizálja a szoftverek 
elkészítésének határ-
idejét. A kezdetektől 
fogva olyan szoftver-
gyártó segédeszkö-
zökkel lépünk a piacra, 
melyek hozzásegítik 
a fejlesztőket, hogy 
a követelmény-me-
nedzsment, a változás 
és konfigurálás me-
nedzsment, a teszt me-
nedzsment, valamint a 
szoftver minőség té-
makörökben komoly 
javulásokat érjenek el. 
Hozzásegítjük Önöket 
az üzleti igényeiknek 
leginkább megfelelő 
ALM környezethez. 
Elég nagyok vagyunk, 
hogy jelentőségünk 
számítson, és elég 
kicsik, hogy gondos-
kodjunk Önökről.

http://passed.hu
http://passed.hu
www.borland.com
www.borland.com
www.borland.com
www.borland.com
www.borland.com


14.oldal www.tesztelesagyakorlatban.hu 15.oldalTESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

AGILIS

A legtöbb szoftvercég kisebb agile csapatokban szer-
veződik. Ezek a csapatok különböző projekteken, 
vagy egyes projektek különböző részein dolgoznak. 
Sok ilyen vállalatot bejártam, óriási egybenyitott mun-
katerületekkel,  nagy táblákkal és white-board-okkal, 
színes post-it-ekkel, sokszínű izgalmas őszi hangula-
tot idézve. Kevés tárgyalóval. Jónak hangzik, Spotify? 
Skype?

Van egy ajánlásom a tapasztalt agile tesztelési szerep-
körökre, a neve: „ejtőernyős-tesztelő”. A megnevezést az 
„ejtőernyős-tűzoltó”-ból alakítottam ki, melynek a jelen-
tése: olyan tűzoltó, aki ejtőernyővel a nehezen megkö-
zelíthető területekre bevethető.  Az „ejtőernyős-tesztelő” 
alaposan kiképzett és elhivatott tesztelési vezető (egy 
előző bejegyzésemben a felelősségteljes tesztelőt is 
körülírtam), aki azonnal bevethető a projektben és pro-
jektről-projektre létrehozza és futtatja a teszteket, illetve a 
csapat többi tagját felügyeli és irányítja a tesztelésben. Az 
„ejtőernyős-tesztelő” a csapat tagjaként funkcionál. 

Egy ilyen szerepkör jelentősége ott van, hogy az agile-
ban mindenkitől elvárt a másik segítése és amíg egyetlen 
kolléga van a tesztelésre dedikálva, ez nem valósulhat 
meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mindenki meg-
marad képzetlen és motiválatlan amatőr tesztelőként. Az 
„ejtőernyős-tesztelő” az a szerepkör, amit egy ember tölt 
be, aki minden tesztelői tudással és teszteszköz ismeret-
tel fel van vértezve, és megosztja ezt a tudást a projektek 
között. Ez az a szerepkör, amit nagyon közel érzek ma-
gamhoz, és gyakorlatilag ezt is csinálom. 

Szoftvertesztelési konzulens vagyok, aki szereti be-
piszkítani a kezét mindenféle tesztesetekkel, szeret 
házon belüli tréningeket tartani a kollégáknak. Szere-
tem a rövid távú megbízásokat és a teszteléssel fog-
lalkozó csapatokat a megfelelő sebességi fokozatra 
feljavítani.

Mit csinál az „ejtőer-
nyős-tesztelő”?

Az „ejtőernyős-tesztelő” alapvetően azt kérdezi, hogy 
áll a tesztelés? Hogyan tudok segíteni a jobb ered-
mény érdekében a projektben? Hogyan tudok ma se-
gíteni a csapattagoknak?

Speciálisan a következők:
• Heteket tölthet a projekten, mint egy közön-

séges, felelősségteljes tesztelő.
• Napokat tölthet a projekten, szervezéssel és 

vezetéssel, valamint a csapattagok képzésé-
vel, valamint abban segít, hogy jöjjenek az 
elvárt eredmények.

• Egy kevéske időt – mondjuk 90 percet tölthet 
egy projekten, a tesztstratégia átnézésével 
és tanácsokkal a tesztelők vagy fejlesztők 
számára.

• Részt vehet egy sprint megtervezésében, 
hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden 
fontos tesztelési kérdés átbeszélésre került.

• Tervezhet, írhat vagy bekonfigurálhat egy 
teszteszközt, ami segíti az aktuális tesztelési 
feladat megoldását.

A tűzoltóságnál van egy 
speciális elit egység 
(smoke jumpers), mely-
nek tagjai a nehezen 
megközelíthető helye-
ken küzdenek a tűzzel. 
Ejtőernyővel dobják le 
őket, hogy az erdőtü-
zek, futótüzek kezdeti 
szakaszában a még vi-
szonylag kis kiterjedésű 
tüzeket próbálják meg 
megfékezni, és a lakott 
területektől távol tarta-
ni. Mi lehet a közös egy 
ilyen elit egység tagjai 
és a tesztelők között?

Egy vízió az agile tesztelésben • Tréningezhet a csapatból tesztelőket a tesztstra-
tégia kialakítására, vagy taníthat újabb tesztesz-
közöket, vagy képezheti a csapattagokat, hogy 
még jobbak legyenek a tesztelésben.

• Foglalkozhat a tesztlefedettséggel.
• Együtt dolgozhat a tervezőkkel, hogy az alkalma-

zás sokkal jobban tesztelhető legyen. 
• Segítheti a tesztelők és fejlesztők között kapcso-

latot, vagy segíthet a fejlesztőknek „tesztelői fej-
jel” gondolkodni.

Az „ejtőernyős-tesztelő” egy kritikus szerepkör. 
Meg kell tanulni a priorizálást és a projekt felada-
tokra való felosztását. Minden nap újra kell ér-
tékelni a projektet és a termék kockázatait. Úgy 
tudok elképzelni egy „ejtőernyős-tesztelőt”, hogy 
ő igazából sohasem „ugrik ki” egyetlen projekt-
ből sem, de mégis nagyon rugalmasan, mozgé-
konyan, agilisan, önmenedzselő módon, proak-
tívnak kell lennie még a kritikus projektekben is.

Kiegészítés #1: Augusto Evangelisti a követke-
zőt javasolta a tréningekről, amiből egy pontot 
szeretnék kiemelni. Ez a pont már az én saját 
listámon is szerepel, és egyetértek azzal, hogy 
kiemelkedő figyelmet igényel. Annak érdeké-
ben, hogy az „ejtőernyős-tesztelő” biztonságo-
san elhagyja a projektet, tovább kell lendítenie 
a tesztelési csapat tagjait különböző tréningek-
kel, vagy a többi projekttagot kell oktatnia akik 
rendszerint fejlesztők és nem tesztelési specia-
listák, de a saját területükön megfelelő tapasz-
talattal bírnak. Az ideális cél minden csapatnál 
a reális magabiztosság, önállóság elérése, vagy 
legalább arra a szintre eljutni, hogy az „ejtőer-
nyős-tesztelőnek” csak időszakonként kelljen 
megviektet/csapatot, hogy az a jó úton halad-e.

Mire van szüksége az „ejtő-
ernyős-tesztelőnek”?

• Képesség és elhivatottság az azonnali beavatko-
zásra, amennyiben az szükséges.

• Képesség a feladat magas szintű átlátására.
• Képesség a segítők megtalálására.
• Képesség a tesztelők és a feladatban résztvevők 

képzésére.
• Széleskörű teszteszköz ismeret.
• Jó és eredményes kapcsolat a fejlesztőkkel.
• Képesség a teszteléssel kapcsolatos feladatok 

megfelelő kommunikálására a különböző meg-
beszéléseken.

• A tesztelhetőség értelmezésére való képesség.
• Képesség az ad-hoc csapatok irányítására, illet-

ve a tesztelők motiválására.
• Képesség több ember előtti előadásra illetve a tö-

mör és célravezető dokumentációk elkészítésére, 
amennyiben ez szükséges.

• Képesség a különböző munkafolyamatok, fel-
adatok együttes kezelésére.

• Képesség hogy értékelje és megmagyarázza a 
tesztelés formáit, valamint a különböző tesztmód-
szerek megfelelő helyen való használatát.

A jó „ejtőernyős-tesztelő” meghallgatja mindenki taná-
csát, de nincs szükség senki tanácsára ahhoz, hogy 
tudja mit tegyen. A rábízott tesztfeladatot vezetni és me-
nedzselni tudja a felhasználókkal való konzultációk segít-
ségével.  Képes felismerni és elemezni a tesztelés tar-
talmát és alakítani tudja amennyiben az szükséges. Ez 
a szerep a tartalom-vezérelt tesztelés egyik alappillére.

Az „ejtőernyős-tesztelő” 
programozási ismeretekkel 
kell, hogy rendelkezzen?

A kódolási ismeretek hihetetlen módon segíthetnek, 
de az „ejtőernyős-tesztelő” nem kell, hogy nagyon jó 
programozó is legyen. Az kell, hogy képes legyen a 
technológiák gyors elsajátítására és nagyon jó prob-
lémamegoldó képességgel és szociális érzékkel kell, 
hogy rendelkezzen. Áh, és természetesen a tesztelés-
sel együtt kell, hogy lélegezzen!

Hogyan lehetünk „ejtőer-
nyős-tesztelők”?

Az „ejtőernyős-tesztelő” rendszerint magától alakul, 
ahogy a legjobb programozók is.  Kezdhet progra-
mozóként is, ahogy én is kezdtem, és beleszerelme-
sedtem az izgalmas tesztelésbe (imádok hibákra va-
dászni). Kezdhet, mint QA szakember és tanácsadói/
vezetői tapasztalatokat szerez, de nem tör csak és 
kizárólag vezetői babérokra. A vezetésnek is megvan-
nak a szépségei, de egy „ejtőernyős-tesztelőnek” a 
technikai feladatokat is szeretnie kell. Egy szakmailag 
kiváló és tapasztal tesztelő számára az „ejtőernyős-
tesztelővé” válás egy igazi karriercél lehet. 

Szerző:  James Bach

Forrás:  http://www.satisfice.com/blog/archives/1372

1. ábra: Az volna a jó, ha minden tesztelő úgy 
nézne ki, mint ezen a képen: „ejtőernyős-
tűzoltó”.

Szeretem a programozást, 
ezért is kezdtem programo-
zóként a karrieremet. De 
megláttam a hiányosságo-
kat a szoftverminőség-biz-
tosításában amely sokkal 
vonzóbb volt számomra, 
mint maguk a szoftverek, 
alkalmazások.
Ellenállhatatlan számom-
ra a következő kérdés: 
„Honnan tudom, hogy jó 
minőségű a munkám?” 
Csakugyan, honnan tu-
dom, hogy valami jó? Mit 
jelent a jó? Ezért tértem át 
a szoftverminőség-biztosí-
tás oldalára 1987-ben.
Manapság különböző csa-
patoknak és egyéneknek 
segítek megtervezni a mi-
nőségi folyamatokat, tesz-
telési módszereket, és pró-
bálom átadni a kockázatok 
kezelésének technikáit. 
Emellett kockázatelemzés-
sel, teszttervezéssel és 
számítógéppel támogatott 
tesztelés tervezéssel, kiala-
kítással foglalkozom. Ta-
pasztalatimat leginkább a 
szilikon-völgyi, piac-vezé-
relt szoftvercégektől - mint 
Apple Computer, Borland 
- származnak. A technikák 
amiket gyűjtöttem és to-
vábbfejlesztettem az alábbi 
körülmények között voltak 
használva: sűrített ütem-
terv, gyakori változtatási 
kérelmek, moduláris-ala-
pok és szegényes specifi-
káció.
James blogjában számos 
érdekes cikket találhatsz.
http://www.satisfice.
com/blog/

James Bach

www.tesztelesagyakorlatban.hu
http://www.satisfice.com/blog/archives/1372
http://www.satisfice.com/blog/
http://www.satisfice.com/blog/
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Egy tesztelőnek tud-
nia kell kódolni?

Egy másik cikkemben „Tesztelő és fejlesztő 
vitája: Továbbléphetünk?” a következőket ja-
vasoltam:

• A tesztelő fejlesztői tudása segít sok 
esetben és sokkal produktívvá teszi a 
tesztelést.

• Nincs értelme ezt a képességet mindenki-
nek előírni.

• A tesztelők programozói tudása csak na-
gyon ritka esetben kell, hogy olyan mély-
reható legyen, mint egy fejlesztőnek.

• Egy tesztelő-kódoló tréning jelentősége 
ott van, hogy segítsen a tesztelőknek bi-
zonyos kérdések felismerésében a kód-
sorok vagy az automata tesztek értelme-
zésénél.

Tovább kellene lépnünk már ezen a vitán és 
inkább komolyan el kellene gondolkodnunk 
azokon a fejlesztési irányokon, amik segítik 

a tesztelőket a munkában, vagy megerősítik 
azokat a tesztelőket a tudásukban, akik tech-
nológiai látásmódra vágynak.

Hogyan kellene a kó-
dolási tudást megsze-
rezni?

Amit szintén az előző cikkemben fejtegettem, 
nem vagyok nagy szakértője a programnyelvek 
oktatásának, illetve a számítástechnikának úgy 
általában. Sohasem tanultam olyanoktól, akik 
ennek a területnek a nagyon jó ismerői. Feles-
leges mondanom, nem vagyok egy akadémikus. 
De megbízom egy csapat akadémistában, akik 
szerteágazó tudással rendelkeznek ebben. Lek-
torálták a forrásirodalmat, amit használtam és a 
következő hozzáfűzéseket tették:

“Arra a következtetésre jutottunk, hogy an-
nak ellenére, hogy nagy mennyiségű szak-
irodalom létezik ezen a területen, kevés 
szisztematikus bizonyíték támasztja alá az 
adott megközelítést. Ezen okból kifolyólag 
nem fogunk explicit választ adni arra a kér-
désre, hogy hogyan kell bevezető programo-
zást oktatni.”

Ha álláshirdetéseket 
böngészünk szinte csak 
olyanokkal találkozha-
tunk, ahol fixen megha-
tározott tudással ren-
delkező szakembereket 
keresnek. Nem feltétle-
nül kellene magát a tu-
dást erőltetni, sokkal in-
kább célszerűbb lenne a 
képességeket szűrni és 
kutatni. Egy tesztelőnek 
sokfajta képességgel 
kell rendelkeznie, hogy 
bárhol bevethetővé vál-
jon. A cikk útmutatást 
ad abban, hogy tesztelő-
ként hogyan szerezzünk 
fejlesztői képességet.

Szoftverfejlesztői képességek 
                                  a tesztelőknek

Ezzel a kijelentéssel azt hiszem, hogy biz-
tonságban vagyok. Azt fogom javasolni, 
hogy a legtöbb piacon elérhető programozói 
kurzus alkalmatlan a tesztelők képzésére, és 
azt, hogy különböző tematikák szükségesek. 
A programozói képességek a tesztelőknek az 
elvárások alapján kell, hogy felépüljenek, a 
képességeket kell javítaniuk. Tartalmazniuk 
kell a programozás alapjait, az alapelveket és 
az automatikus ellenőrzés eszközeit.

Azt szeretném, ha üzleti, vagy félig technikai 
beállítottságú tesztelőket képeznének elégsé-
ges programozói képességekre, hogy a tesz-
telési képességeiket ilyen irányban bővítsük.

Ne tudásban, hanem ké-
pességekben gondol-
kozzunk

Kiélezni a kérdést teljesen felesleges: Kódol-
ni, vagy nem kódolni? Sokkal több értelme van 
a képességekről elgondolkodni. Kérdezzük 
csak meg, milyen szoftveres tudással kell egy 
tesztelőnek rendelkeznie a munkájához? Ter-
mészetesen ez attól függ, hogy mi pontosan a 
feladata. Itt egy lista a tesztelők elvárt képes-
ségeiről, amelyeket a tesztelők, vagy a csapa-
tok hasznosnak tartanak bizonyos esetekben:

a) Az alapok és algoritmusok olvasásának 
és megértésének a képessége

b) Tesztek készítése, futtatása, értelmezése a 
unit teszt keretrendszerben (TDD, BDD)

c) Tesztek készítése, futtatása, értelmezése 
a GUI teszteszközökben

d) A fejlesztőkkel való egyeztetés képessége 
a tesztlefedettségről és ennek a hasznosságáról 
a tesztekben

e) Egyszerű programok, lekérdezések írásának 
a képessége a tesztadatok elérése érdeké-
ben strukturált és strukturálatlan állományok-
ból. (SQL, XML, CSV, stb.)

f) A meglévő állományok és eszközök hasz-
nálatának a képessége a tesztek írásához, 
hálózati eszközök web szerverek FTP-k tesz-
teléséhez.

…és így tovább.

Meg kellene magyaráznom, hogy miért haszná-
lom a képesség szót a kompetencia helyett. Né-
hány esetben a kompetencia valamilyen végzett-
séget jelent (vizsgázott szakember). Azért hogy 
hiteles maradjak, mostantól a képesség szót fo-

gom használni, bár a képesség szó is ugyanolyan 
értékkel bír.

A technikai szakérte-
lem és a képességek 
kapcsolata

A képességek (vagy csapat/projekt elvárá-
sok) sokkal barátságosabb definíciók lesznek 
a tesztelők számára. Legtöbbször a technikai 
tudással nem rendelkező tesztelők egyeztet-
nek a fejlesztő kollégáikkal, vagy egy automa-
tizáló szakembert is bevesznek a csapatba. 
Ha a tesztelők maguktól akarják a technikai 
feladatot megoldani, akkor rendelkezniük kell 
valamilyen szakértelemmel. Milyen technikai 
szakértelmekre van szükség az egyes képes-
ségekhez? 

1. Minden képességhez egy alapfelfogás 
kell, hogy megértsük, a kód hogyan 
íródott és tapasztalattal kell rendelkez-
ni valamelyik fontosabb programozási 
nyelvben

2. Képesség a használt programozási 
nyelv megértésére

3. Képesség az unit teszt keretrendszer 
értelmezésére

4. A GUI és a teszteszközök használatá-
nak képessége

5. Kódszerkesztés és lefedettség vizsgá-
lat képessége

6. A sztenderd könyvtárak használatának 
a képessége (adatbázis elérések, XML 
és HTML olvasás képessége)

7. Architekturális és egyéb könyvtárak és 
kiegészítők használatának a képessé-
ge (web/http, levelező szerverek, stb.)

Számos programozói (vagy szoftvermérnö-
ki) kompetencia szint publikusan elérhető. 
Az egyik közkeletű itt (http://sijinjoseph.com/
programmer-competency-matrix/) megtekint-
hető, de ez leginkább a programozásra és a 
szoftverfejlesztői képességekre fókuszál. Úgy 
néz ki, mint egy tanterv, egy kompetencia 
ütemterv. De hagyjuk is a kompetenciákat.

A képességek elérése

A fent felsorolt képességek nincsenek semmi-
lyen fontossági sorrendben. Legtöbbször ezen 
képességek valamelyikére, vagy ezen képes-

HUMÁNERŐFORRÁS
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Pozíció

Senior Tesztelő
Feladatok

• Teszt automatizálási 
framework tervezése, 
fejlesztése C# nyelven, 
Visual Studio-ban

• Automatizált tesztek fej-
lesztése, karbantartása

• Az általa fejlesztett 
framework és tesztek 
támogatása a delivery 
csapatokban

• A termékek megfelelő 
automatizált tesztjeinek 
biztosítása, szoros 
együttműködésben a 
fejlesztői, tesztelői, üzleti 
és a hálózatokért felelős 
csapattal

• Minőségbiztosítási elvek-
nek való megfelelés, a 
szabályzatok fejlesztésé-
re való javaslattétel

• Teszt automatizálási 
stratégia kialakításában 
való részvétel

Elvárások
• Teszt automatizálási 

framework architektura 
tervezésében és fejlesz-
tésében szerzett 3+ év 
tapasztalat C# nyelven, 
.Net keretrendszerben

• Legalább egy automatizá-
lási framework módszer-
rel szerzett tapasztalat 
az alábbiak közül: data 
driven, keyword-driven, 
model-based, API-driven

• Elsősorban Microsoft 
eszközökkel (Visual 
Studio, Test Manager) 
vagy valamely teszt 
automatizáló eszközzel 
(Selenium, WebDriver, 
WatIn, NUnit stb) szerzett 
3+ tapasztalat

• ASP.NET MVC, SoA 
architektúra, SQL, XML 
(Rest), HTML, CSS 
technologiakkal készült 
webalkalmazások auto-
matizálásában szerzett 3+ 
év tapasztalat

•  ISEB vagy ISTQB vizsga 
megléte előnyt jelent

• Agilis módszertannal 
szerzett tapasztalat

• Önálló munkavégzésre 
való képesség

• Angol nyelv tárgyalási 
szintű ismerete

Amit ajánlunk
• Versenyképes jövedelem
• Éves bónusz, kafetéria
• Vadonatúj, modern mun-

kakörnyezet

Kapcsolatfelvétel a hirdetővel:
IT Jobs  
office@itjobs.hu
http://www.itjobs.hu/public/
hungary/hu/home.html

ÁLLÁSHIRDETÉS

www.tesztelesagyakorlatban.hu
mailto:office%40itjobs.hu?subject=
http://www.itjobs.hu/public/hungary/hu/home.html
http://www.itjobs.hu/public/hungary/hu/home.html
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ségek valamilyen kombinációjára van szükség 
az adott feladathoz. Jóllehet az alapvető kódolási ké-
pesség elvárás, és a feladat során az adott kérdés 
mélyebb megismerése szükséges, de csakis a saját 
ambíciónkon, vagy hozzáállásunkon múlik az új dol-
gok megismerése, megtanulása. Had mutassak egy 
példát a könyvtárakkal, ami láttatja, milyen messze 
vagyunk a programozóktól a feladatban.

Egyfelől ezek csak könyvtárak, amelyeket külön-
böző változatokban használunk, de minél bonyo-
lultabb problémákkal találkozunk, annál kifinomul-
tabb képességekre lesz szükségünk.

A következő felsorolásban a képességek szintjeit mutatom 
meg. A használhatóság szerint kell ezeket értelmezni:

1. Egyszerű programozói képesség, 
amely nem igényel külön könyvtártá-
mogatást

2. Könyvtárak, amelyek az alapnyelv részei

3. Könyvtárak, amelyek a programozói 
szakirodalmakban vannak. Ilyenek, 
amelyek az alapvető programnyelven 
kívüli folyamatokat támogatják, vagy a 
magasabb szintű algoritmusokat, üze-
netküldést, integrációt a közösségi há-
lózatokkal...

4. Kutatásra, értékelésre használt könyvtá-
rak ismerete, amelyek nincsenek doku-
mentálva, nincsenek a szakirodalmakban 
megemlítve. Pl.: adatok elemzése

5. Saját könyvtárak készítésének a ké-
pessége ott, ahol a meglévő könyvtá-
rak nem hoznak eredményt.

Az az ésszerű elvárás, hogy egy junior progra-
mozó a 3. szinten van, a tapasztalt a 4. szinten. A 
programozónak értenie kell a nyelvhez, de emel-
lett magabiztosan saját döntéseket is kell hoznia. 
A tesztelőknek azt kell megérteniük, hogy hogyan 
lehet magabiztos döntéseket hozni (3. szint) és mi-
lyen út vezet a juniortól a tapasztalt programozóig.

Mit és hogyan kell a tesz-
telőknek megtanulniuk?

Minden amiről eddig a képességekről beszél-
tünk nagyon szép, de a tesztelők általában az 
alábbi kérdéseket teszik fel:

• Szükségem van valamilyen képességre a 
feladathoz? Mire pontosan?

• Hogyan tudom azt megszerezni?

Az a javaslatom, hogy a motiváció, ’valaminek 
a megismerésének akarata’ az első képesség 
amire szükség van a feladat minél jobb megol-
dása érdekében. A meglévő programrészletek 
megtanulása, a kódok újbóli futtatása egy jó 
út a programozóvá válás iskolájában, de na-
gyon kevés hozzáadott értéke van a csoportos 
tanulásban. De a nap végén mégis fel tudsz 
mutatni egy programrészt, ami működik, ami 
értékkel rendelkezik, valami, amire lehet épít-
kezni, amivel növelheted a saját képességei-
det, amivel részt vehetsz a feladatban, és hoz-
zátehetsz a sikerhez.

A legjobb útja a tanulásnak egy adott kérdés 
megvilágítása egy programmal, hogy legyen 
tapasztalatunk a saját kód írásában, hogy tud-
junk valamit adni, amit saját magunk készítet-
tünk, és a feladatnak megfelelően változtatni 
vagyunk képesek. Természetesen a használ-
ható kódsorok és példák száma egy tréningen 
korlátos, inkább olyan példákkal találkozunk, 
amelyek az oktatás céljából fontosak. Len-
nie kell mindig egy optimális megoldásnak a 
kérdésre. Például nem minden esetben kell a 
legbonyolultabb könyvtárakat, vagy a legrész-
letesebb algoritmusokat használni. Elkerül-
hetetlen, hogy néha az ajánlott megoldás az 
egyetlen megoldás a kérdésre, de ez nem ál-
talános. És természetesen a való világ faktor 
is kívül van az oktatás keretein. Amikor a való 
világ határozza meg, hogyan is kell kinéznie a 
tökéletes megoldásnak.

Természetesen szükség van egy jó programo-
zói és tesztelői környezetre és egy jó tanárra is.

Mire nem jók a jelenleg 
elérhető kurzusok?

Majdnem az összes jelenleg elérhető kurzus 
az adott nyelv alapjait tanítja meg. Legtöbb-
ször a szintaktikai szabályokra fókuszál, tehát 
azt tanítja, hogyan lehet egy alap alkalmazást 
felépíteni. Nos, ez rendben is van, ha már ele-
ve programozók vagyunk, vagy akkor, ha azért 
tanulunk, hogy megismerjük a programozási 
nyelv szintaktikai elemeit. De ha teljesen kez-
dők vagyunk, akkor nem tanít meg arra, ho-
gyan készítsünk a való világ számára értékes 
alkalmazásokat:

• Nem tanít meg arra, milyen a jó terv vagy 
mik a jó/rossz programozói praktikák

• Ha objektum-orientált a nyelv, nem fogod meg-
tanulni, hogyan kell egy ilyen programot tervez-
ni, még akkor sem, ha tudod, hogyan kell egy 
objektumot létrehozni, vagy használni.

• Rengeteg olyan elemet fogsz megtanul-
ni, amit sohasem fogsz használni, illetve 
olyanokat, amelyeket a közeli jövőben biz-
tosan nem fogsz használni. 

• A teszteléshez leggyakrabban nem adnak 
semmilyen fogódzót és nem is fektetnek rá 
nagy hangsúlyt a tananyagban

• Nem igen fogsz tudni használható alkal-
mazást írni.

A tesztelők számára tartott programozói kur-
zusoknak az összes fentebb említett kérdést/
témát meg kellene világítaniuk.

Hogyan tanuljunk?

Amit itt javasolok az különböző tervezési el-
vek a tesztelők programozói képzésére, egy 
lehetséges tematikával. Egy programtervezé-
si eszköztár, a mögötte lévő gondolkodásmód 
megértésével.

Feladat orientáltság

A kurzusok példákon keresztül abban adjanak 
segítséget, hogy a hallgatók a napi munkájukat 
hatékonyabban végezzék. Nem az a cél, hogy 
az aktuális programozói nyelv minden aspek-
tusát megtanítsa a kurzus.

Gyakorlatiasak, nem tökéletesek

A tréning példái amiket megismerünk, nem 
lesznek tökéletesek. Nem feltétlenül a legha-
tékonyabbak, esetleg duplikált kódokat tartal-
maznak, vagy egyáltalán nem használnak ob-
jektumokat – de működnek.

Minden tréning az alapokkal kezdődik

Először a leghasználatosabb alapokkal ismer-
kedünk meg. Az általános programtervezéssel 
és folyamatokkal, valamint a programozási 
elemekkel. Minden további modul az alapmo-
dul felépítésétől függ.

Tartalom vezérelt és követelmény 
vezérelt tréning a képességekre

A képzések tartalmának egyeznie kell az elvá-
rásokkal, amelyek a képességekre vonatkoz-
nak, amelyeket a tréning után a résztvevőktől 
várnak.

Egy nyelvtanulási folyamat is ré-
sze kell, hogy egyen a tréningnek

Mivel a kurzusok nem fognak az összes rész-
letkérdéssel és az összes elérhető kiegészí-
téssel foglalkozni, lesznek hiányosságok és 
szürke foltok. A kurzusnak fel kell készíte-
nie arra, hogy képesek legyünk megtalál-
ni a megfelelő nyelvet, a leghasználhatóbb 
programkönyvtárakat, és kódrészleteket kü-
lönböző forrásokból azért, hogy ne vesszünk 
el, amikor egy új feladat vagy követelmény 
merül fel.

A szkriptnyelv kell, hogy a legelső legyen

Amikor az ügyfélnek nincs konkrét elvárá-
sa a nyelv tekintetében, akkor legelőször a 
szkriptnyelvek valamelyikét ajánlatos megta-
nulni (Python, Ruby, Perl stb.) A legelső cél az 
kell, hogy legyen, hogy képesek legyünk egy-
szerű szoftverkódok megírására egy egyszerű 
nyelven. Populáris nyelvek, mint C++, C# és 
Java túl erősek ehhez. Ha a programozók pl. 
Java-ban írják a kódokat akkor természetesen 
okos dolog, ha a tesztelők Java-t is tanulnak, 
bár a Java nem a legegyszerűbb nyelvek közé 
tartozik.
 
Integrált fejlesztőkörnyezet

Az ilyen környezetek a professzionális progra-
mozók munkáját könnyítik meg. Habár a kur-
zusok elején nyelv érzékeny szerkesztőkkel 
dolgoznak általában (Notepad++, Gedit, stb.). 
Egy ilyen környezetnek a bemutatására külö-
nös figyelmet kellene fordítani a kurzusokon. 

Nyílt forráskód, ahol csak lehet

A licencelési nehézségek elkerülése érdeké-
ben törekedjünk a nyílt forráskódú nyelvek, 
fordítók és tesztelési keretrendszerek haszná-
latára.

Minimális kapcsolat a modulok között

A legtöbb modulban arra törekszenek, hogy 
hasznos típusfeladatokat oktassanak, és min-
den modul magában is értelmezhető legyen 
(ez nem feltétlenül jó így). Azért, mert a mo-
dulok külön-külön is megállják a helyüket, sok 
az átfedés, az ismétlés a modulokban. A mo-
dulrendszer lehetőséget ad az oktatónak, hogy 
továbblépjen, vagy kihagyjon olyan részeket, 
amelyekről már volt szó az előző modulok át-
tekintésénél. 

És az ajánlások hosszú listája után nézzük 
meg, hogyan kellene egy ilyen tréningnek 
szerkezetileg összeállnia.
 

HUMÁNERŐFORRÁS

Szoftvertesztelésre szako-
sodott személyzeti tanács-

adó, a testerjob.hu megbízói 
számára átfogó szakmai 
ismeretekkel rendelkező 

munkatársat keres 

SENIOR TESZTELŐ
 

pozícióba.

A leendő munkatárs fel-
adatai lesznek: 
– Informatikai rendszerek 

tesztelése, tesztek kiérté-
kelése, hibamanagement

– Teszttervek, tesztforgató
könyvek készítése, a 
tesztek végrehajtása és 
a teszteredmények doku-
mentálása

– A problémák, hibák felde-
rítése, megfelelő minősé-
gű dokumentálása az erre 
használatos rendszerben

– A hibajavítások nyomon 
követése, együttműködés 
a programozókkal és fej-
lesztőkkel

Elvárások: 
– Szakirányú (informatikus, 

villamosmérnök) felsőfokú 
végzettség

– Tesztelési módszerek is-
merete 

– Szoftverfejlesztői jártasság 
– Általános informatikai 

szemlélet 
– Logikus gondolkodás, fej-

lett rendszerszemlélet 
– Szisztematikus, precíz 

munkavégzés
– Legalább alapfokú angol 

nyelvtudás

Előnyök: 
– Tesztmenedzsment esz-

közök ismerete
– Tesztautomatizálást támo-

gató eszközök ismerete

Amit kínálunk: 
– Betanulási lehetőség ta-

pasztalt kollégák mellett 
– Kellemes munkakörnyezet 

fiatal, dinamikusan fejlődő 
csapatban 

– Versenyképes jövedelem, 
vonzó juttatási csomag 

– Folyamatos továbbképzés, 
karrierlehetőség

Jelentkezés:
Állásajánlatainkat megta-
lálja és közvetlenül jelent-
kezhet hirdetéseinkre a  
www.testerjob.hu oldalon.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Senior 
Tesztmérnök 

(NNG Kft.)

Pozíció:
Senior Tesztelő

Munkavégzés helye:
Budapest

 
Feladatok:

Az iGO My way GPS-na-
vigációs szoftver és app-

likációk tesztelésének 
végrehajtása, dokumen-
tálása, illetve a tesztelő 
csapatban dolgozó más 

kollégák munkájának 
szakmai irányítása.

Elvárások:
    4-5 éves, a szoftver-
minőségbiztosítás és a 
szoftvertesztelés terüle-
tén szerzett tapasztalat
    Felsőfokú végzettség 
(informatikai/villamos-

mérnöki/gépészmérnöki 
végzettség előny)

    Minőség- és folyamat-
orientált szemlélet

    Alapfokú scriptelési 
vagy programozási 

ismeretek
   Magyar- és angol-

nyelv-ismeret

    Előnyök:
    ISTQB-CTFL képe-

sítés
    Jártasság, gyakorlati 
tapasztalat az autóipari 

minőségbiztosítási rend-
szerekben

    Eredmény- és haté-
konyságorientáció

    Szoftverekkel kapcso-
latos műszaki ismeret
    Tesztautomatizá-
lás területén szerzett 

szoftvertesztelői háttér, 
tapasztalat

    Linux/QNX-ismeret, 
tapasztalat

    Scriptnyelv (pl. perl, 
python) ismerete

Amit ajánlunk:
 Dinamikus nemzetközi 
növekedés, a jövő navi-
gációs fejlesztéseiben 

való részvétel
Versenyképes jöve-
delem, béren kívüli 

juttatások
    Csapatépítő ren-
dezvények, családi 

programok, társadalmi 
felelősségvállalás

ÁLLÁSHIRDETÉS

www.tesztelesagyakorlatban.hu
http://testerjob.hu
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A tréning felépítése

A struktúra tartalmazni fogja a kezdő modultól 
elindulva az összes olyan modult, amely se-
gít hasznos típusfeladatok készítésében. Az 
következő lista tartalmazza a költségeit egy 
olyan négy modulból álló kurzusnak, amely a 
tanulóknak elég tudást ad ahhoz, hogy kódot 
tudjanak írni és használni:

1. A kiválasztott nyelv alapjai
2. Szövegállomány keresés és keresési 

minta megfeleltetés
3. Egyszerű http weboldal
4. Egyszerű web szolgáltatás

Ez a négymodulos tréning csak egy példa. Az 
alapok modul majdnem az összes tréningben 
szerepel, a szerepe az kell, hogy legyen, hogy 
a tanulók képesek legyenek az adott nyelvben 
egyszerű programokat írni és ebből továbbfej-
lődni. Ezek után elérhetőek lesznek az olyan 
összetettebb modulok, mint a reguláris kife-
jezések, vagy az XML, vagy a web üzenetek 
kezelése.

Az átfogó témája a kurzusnak a weboldalak 
és web szolgáltatások tesztelése, valamint 
az adatok manipulálása az eredmény elérése 
érdekében. Az egyértelmű, hogy a különböző 
irányultságú tréningekre nagy szükség van. 
Mint például:

• Adatbázis: Adatok manipulációja relációs 
adatbázisokban az adatok kezelése, érvé-
nyesítése, generálása érdekében. (A leg-
jobb volna külön a relációs adatbázisokra 
és SQL-re)

• Unit Tesztek: Unit teszt keretrendszer 
használata az osztályok, komponensek és 
alkalmazások teszteléséhez.

• GUI tesztautomatizálás: fizetős, vagy nyílt 
forráskódú tesztfuttató eszközök és keret-
rendszerek megismerése számítógépre, 
webre vagy mobil eszközökre

• Adatelemzés: Olyan adatelemző eszközök 
használata, mint például a Python eseté-
ben: , Pandas, Matplotlib etc.

• Big Data: NoSQL(nem csak SQL) adat-
manipulációs technológia megismerése, 
amelyekkel képesek lesznek kezelni, érté-
kelni az adatokat.

• És így tovább..

Természetesen a kurzusok pontos felépítését 
minden esetben egyeztetni kell a megrendelő-
vel, hogy minél pontosabban találkozzanak az 
elvárt szempontokkal.

Összefoglalásként

Ebben a leírásban azt a tényt szeretném iga-
zolni, hogy a tesztelőknek igenis hasznos vol-
na a programozói alapok elsajátítása. Akkor 
is, ha egyes esetekben verejtékek árán szer-
zik meg ezt a tudást, kifizetődő lesz a tesztelő 
mindennapi életére. 

A ma elérhető kurzusok az olyan programozók 
tréningezésére fókuszálnak, akik egy újabb 
nyelvet szeretnének megismerni, és a tan-
anyag pedig a szintaktiak elemek minél szé-
lesebb körű megismerése. A tesztelőknek egy 
más szemléletű képzésre van szükségük, ame-
lyekben a technológia megismerése mellett 
olyan képességekben is fejlődjenek, amelyek 
szorosan kapcsolódnak a mindennapi teszte-
lési feladatokhoz. A programozói kurzusok a 
tesztelőknek, ennek a speciális látásmódnak a 
mentén kellene felépülnie. 

Ezek a sablonok, amelyek az ilyen tréningek 
felépítését segítik, elérhetőek. Az ilyen trénin-
gek leírása a teszteléssel kapcsolatos web-
oldalakon is fellelhető. Az egyéb más megvi-
lágításban felépített kurzusokra igenis nagy 
szükség van.

Ez egy folyamatban lévő dolog. Minden hoz-
záfűzést, véleményt és javaslatot szívesen 
fogadok. Érdeklődünk a különböző munkakul-
túrák iránt, izgalmasak a különböző iparágak, 
technológiák, amelyek hozzájárulhatnak ezen 
folyamat fejlődéséhez. Továbbá olyan szerve-
zetekkel is tervezzük az együttműködést, ahol 
az ilyen más jellegű kurzusokat felépíthetjük 
ezzel javítva a vállalat sikerességét. 

Szerző:  Paul Gerrard
Forrás:
http://gerrardconsulting.com/?q=node/642

Paul Gerrard tanács-
adóként, tanárként, 
íróként, programo-
zóként, tesztelőként, 
konferencia előadó-
ként, valamint coach-
ként is tevékenyke-
dik. Tanácsadóként a 
szoftvertesztelés és 
minőségbiztosítás a 
fő szakterülete. Ren-
geteg konferenciá-
ra hívják előadóként 
Európától Amerikáig, 
Ausztráliától Dél-Afri-
káig.

Ő volt az alapító elnö-
ke a BCS ISEB szoft-
vertesztelői tanúsít-
ványnak.

Tanulmányait az ox-
fordi egyetemen és 
az Imperial College 
London-on végezte. Ő 
vezeti a Gerrard Con-
sulting vállalatot és 
egyben házigazdája a 
Brit Tesztmenedzser 
Fórumnak.

A "Risk-Based 
E-Business Testing" 
könyv társszerzője 
Neil Thompson-nal 
és a "Business Story 
Pocetbook" társíró-
ja Susan Windsor-ral 
együtt. 2009-ben ő 
írta a "The Tester's 
Pocetbook" könyvet.

Paul Gerrard

HUMÁNERŐFORRÁS

http://gerrardconsulting.com/?q=node/642
http://www.iir-hungary.hu
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A szoftver alkalmazásfejlesztés egy követke-
zetes folyamat, amely rengeteg változtatást és 
kiegészítést igényel időről időre. Ezzel ellen-
tétben nem minden alkalmazásfejlesztő készít 
olyan alkalmazásokat, amely teljesen egyezik 
a felhasználók, vagy megrendelők elvárásai-
val. Egy kutatás szerint az alkalmazásfejlesz-
tés 70%-a rendszertámogatás és szoftverjaví-
tás.

Ahogy a tulajdonságok és követelmények vál-
toznak, és ahogy ezeknek a változtatásoknak 
a száma növekszik, egyre nehezebb helyzet-
be kerül a regressziós tesztet futtató tesztelő. 
Tudjuk, hogy a regressziós tesztek egy része 
automatizálható, az automatizált regressziós 
tesztek jobb eredményt és nagyobb lefedett-
séget jelentenek általában. Emellett az erő-
forrásokat az újabb és komplikáltabb funkciók 
tesztelésére irányíthatjuk.

Az automata regressziós teszteknél a teszte-
lők mindig szembesülnek a karbantartási prob-
lémákkal. Van néhány faktor, ami hatással van 
a regressziós teszthalmaz hatékonyságára. 
Közöttük vannak olyan esetek, amikor a teszt-
sorozat és kiegészítők elvesztik a szinkront 

a tesztelendő termékkel, alkalmazással, ami 
redundáns tesztekhez és többletmunkához és 
még ki tudja, hogy mihez vezet. Hogyan opti-
malizálhatjuk és tarthatjuk karban a regresszi-
ós teszteseteinket? Íme néhány tipp, amelyek 
segíthetnek:

• Regression Test Selection (RTS) ez az 
egyik legnépszerűbb módszer a teszte-
set halmaz optimalizálásának. A módszer 
felosztja a teszteket újrahasználható, új-
ratesztelendő és elavult tesztesetekre. 
Ezenkívül új teszteseteket kell létrehozni, 
azokra a feladatokra, amelyeket a jelenle-
gi tesztesetek nem fednek le, a nagyobb 
tesztlefedettség elérése érdekében.

• A másik nagyszerű út a regressziós tesztek 
karbantartására és optimalizálására egy jó 
nyomon követő - ellenőrző mechanizmus az 
új fejlesztésekre, kiegészítésekre a fejlesztési 
idő alatt. Ennek egy következetes folyamatnak 
kell lennie, amely karbantartja a teszteseteket 
és segíti a tesztmenedzser munkáját a kiegé-
szítések tesztelésének ellenőrzésében és a 
tesztlefedettség mérésében az újabb és újabb 
szoftverkiadások esetén.

Az automata teszteknél 
evidens, hogy a karban-
tartási munkákat idő-
ről-időre el kell végezni, 
különben a teszthalma-
zunk elavul, használ-
hatatlanná válik. De mi 
a helyzet a manuális 
regressziós tesztek-
kel? Hogyan tartsuk 
karban a robusztussá 
vált teszthalmazunkat? 
Hogyan optimalizáljuk 
tesztjeinket? Biztosan 
fel akarunk építeni egy 
számunkra átláthatat-
lanná váló teszthal-
mazt, vagy megpróbál-
juk valahogy logikusan 
rendszerezni azt?

Hogyan optimalizáljuk hatékonyan
                a regressziós teszthalmazt?

• A regressziós teszthalmaz karbantartásá-
nak jelentősége könnyen mérhető a teszt-
halmaz változásainak monitorozásával. A 
tisztán definiált folyamat megerősít majd 
abban minket, hogy csak azok a tesztese-
tek kerülnek be a regressziós halmazba, 
amelyek hasznosak a stratégia szempont-
jából, valamint használhatóak és hatéko-
nyak.

• A régi, használaton kívüli tesztesetek kitisztí-
tása egy másik jó megközelítés a regressziós 
tesztek karbantartására. Ebben az esetben 
az összes létező tesztet hatékonyságát ele-
mezni kell a teszthalmazban az adott esetre. 
Lesznek olyan esetek is, amelyekben egyes új 
funkciók nem lesznek támogatva a különböző 
fejlesztési irányok miatt. Ezeknél az eseteknél 
szintén változtatni kell a regressziós teszte-
ken. Így a regressziós teszthalmaz megbízha-
tóan a rendelkezésünkre áll hosszú ideig.

• A regressziós tesztek eredményességét a 
szoftverkiadástól a szoftverkiadásig is ellen-
őrizhetjük. Így könnyen megtalálhatjuk a ha-
tékonyságot csökkentő tényezőket, ha vannak 
ilyenek az lehetőséget ad számunkra a közbe-
avatkozásra és a hatékonyság növelésére.

• A mérőszámok használata is eredményre 
vezethet. Vizuálissá válik a regressziós teszt-
halmaz jelentősége. Más mérőeszközöket is 
bevezethetünk, mint például a regressziós 
tesztek által felfedezett hibák százalékos ér-
téke és ezen hibák fontossága.

Ezek mellett fontos azt is megvizsgálni, ho-
gyan kerülnek újabb tesztesetek a regressziós 
teszthalmazba. Akár optimalizálni is tudjuk a 
teszteket, amikor már robusztussá válnak, fut-
tathatunk különböző regressziós teszteket a 
különböző szoftververziókra, tervezhetünk és 
felfedezhetünk változásokat a regressziós tesz-
tesetekben annak érdekében, hogy a tesztelési 
munka még hatékonyabb legyen.

Bizonyosodj meg arról, hogy használhatóak-e 
ezek a tanácsok a regressziós tesztek karban-
tartásában. Használtad már ezek közül bárme-
lyiket ezelőtt? 

Szerző:  Prashant Chambakara

Forrás:
ht tp:// intersog.com/blog/How-To-Optimize-
Regression-Test-Suite-Effectively

Prashant Chambakara
a tesztautomatizálási
technológia megszál-
lottja, aki a Testing-
Whiz-nél dolgozik. Ő a 
felelős a TestingWhiz 
online marketing stra-
tégiájáért és annak 
végrehajtásáért. Ra-
jta tartja a szemét a 
tesztelési automatizá-
lási gyakorlatokon, és 
szereti megosztani az 
automatizálásban és a 
szoftvertesztelésben 
szerzett tapasztalatait.
Technikai gondolatait 
és tevékenységét a
Twitteren követheted:
@PChambakara.
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A tradicionális szoftverfejlesztés a vízesés 
modell mentén, mérföldkövekre szedve folyt 
évtizedeken keresztül. Az Agile alapjait több, 
mint egy évtizede letették. Az Agile a fejlesz-
tés álmodozásain alapul.  Az új fejlesztések 
a piaci igények alapján gyorsabban készül-
nek, mint eddig valaha. A szoftverfrissítések 
hibátlan kiadásának olyan gyorsnak kell len-
nie, amilyen gyors csak lehet. 

A felhő napról napra hihetetlen mértékben 
fejlődik, a mobil technológia is nagy hatással 
van arra, hogy hogyan történjen a szoftve-
rek fejlesztése a jövőben. A végfelhasználók 
visszajelzései hatással vannak a fejlesztésre 
és a dizájnra. A dokumentáció és a terve-
zés csak mellékes, a fontos a rugalmasság 
és a sebesség. Ez egy trend, amely a mo-
bil alkalmazások fejlődésével érkezett, és a 
fejlesztésre fókuszált, a tesztelést háttérbe 
szorítva.
 
Szakítsunk a múlttal

Az újabb kiadások gyorsan és csőstül jönnek 
manapság. Sokkal szigorúbb erőforrás és 
eszközbecslést követel a tesztelés tekinteté-

ben a kezdetektől fogva. Ha képesek vagyunk 
egy pontos becslést megfogalmazni, az per-
ceken belül lehet, hogy idejétmúlttá válik. 

Ez megvalósíthatatlan kis, fix számú csapa-
tokkal az Agile projektekben. Ahogy minden 
sprint újabb és újabb bővítményeket tartal-
maz, úgy a munka is időről-időre növekszik. A 
tesztelésnek az új funkciók mellett a feltárt hi-
bák javítását is ellenőrizni kell. Ha nem tudjuk 
a csapatot a fejlesztésnek megfelelően han-
golni, illetve automata tesztekkel csökkenteni 
a humán ráfordítást, a dolgok kicsúsznak a 
kezünkből.

Egy új megközelítés 
felépítése

Az Agile gondolkodásmód a fejlesztői közös-
ségekben számtalan új metodológia megszü-
letését jelentette, melyekhez szakmai köny-
vek és támogató szoftverek jelentek meg. A 
tesztelés oldalán az elmélet és a gyakorlat kö-
zött nagy szakadék tátong, amelyen változnia 
kell. A tesztelőknek a munkájukhoz eszközök-
re van szükségük. A tesztmenedzsmentnek 
a tesztelés egész életciklusát támogatni kell. 

Sok helyen a rég bejá-
ratott szoftverek vannak 
még mindig használat-
ban, habár a fejlesztés 
kezd agilis irányba elto-
lódni. Jobb esetben az új 
fejlesztési módszertant 
megtámogatják új szoft-
verekkel, de a tesztelés 
általában kimarad a kép-
ből. Nem csak az esz-
közökre, hanem a tesz-
telési folyamat(ok)ra is 
igaz, hogy nem tartanak 
lépést a fejlesztéssel. 
Gondoljuk át, cégünk-
nél ugyanolyan figyel-
met kap a fejlesztés és a 
tesztelés?

A tesztelés újragondolása 
        a modern szoftverfejlesztéshez

Egy projektmenedzsment eszköz bővítménye 
nem fogja ezeket a problémákat megoldani.
Az Agile korszak olyan képzett teszt szakembe-
reket követel, akik megfelelő teszteszközökkel 
rendelkeznek, amelyek képesek lépésről-lépésre 
rögzíteni a teszteket, a tesztesetekhez user story-
kat kapcsolni és automatizált teszteket létrehozni, 
amennyiben az szükséges.  Hibákat tudnak ex-
portálni és importálni és ezek segítségével átlát-
ják az egész tesztelési folyamatot.
A felfedező tesztelési képességek fejlesz-
tésével és az automatizálás bevezetésével 
– ahol van értelme – a tesztelők felnőnek a 
modern szoftverfejlesztés kihívásaihoz.

Használjunk automati-
zált tesztelést, ha van 
értelme

Az igazi értéke a tesztelőknek, hogy tesztelni 
tudják az új kiadásokat és meg tudják hatá-
rozni, hogy mi a hiba. Senkinek nincs kedve 
folyamatosan regressziós teszteket futtatni 
és az ezerszer megtalált hibákkal foglalkoz-
ni. Ez csak plusz munkát és unalmat jelent 
a tesztelőnek. Másrészről pedig a tesztelési 
erőforrásaink nem lesznek teljes mértékben 
kihasználva.

Az automatizált regressziós teszt segít a tesz-
telőknek azokra a területekre fókuszálni, amik 
a projekt számára fontosak. Az automatizált 
teszt nem könnyű, de ha meg van tervezve, 
akkor jól tud működni és hasznos lehet. A 
tesztesetek és tesztszkriptek nem készülhet-
nek el, amíg nincs működő kód. Amit tudunk 
tenni, hogy felvesszük azokat a tesztfolya-
matokat, amelyeket a tesztelők futtatnak az 
új szoftverkiadásokon, majd a rögzített lépé-
seket felhasználva generálunk teszteseteket, 
melyek a következő szoftverkiadás automata 
tesztelésének alapját fogják képezni.

Tesztelő és felhasználó

A vízesés modell idején a tesztelők kiter-
jedt dokumentációkkal és követelményekkel 
dolgoztak, hogy részletes teszt tervet tudja-
nak készíteni. Az összes teszteset az új ki-
adás megérkezésekor futtatható kellett, hogy 
legyen. Ez nem lehetséges az agile-ban. 
Amennyiben a fejlesztők magukévá tették az 
agile szemléletet, a tesztelőknek is ezt kell 
tenniük.

A felfedező tesztelés arra szolgál, hogy ellen-
őrizze az összes új funkciót az új kiadásban. 
A tesztelők felveszik a munkájukat, majd szer-
kesztik a felvett anyagot, hogy létrehozzanak 

egy szilárd alapot a regressziós teszteknek. 
A regressziós tesztek magja teljesen auto-
matizált. Úgy kell kialakítani ezt az automata 
részt, hogy a lehető legnagyobb hozzáadott 
értéket adja és a lehető legjobban informálja 
a tesztelőket a fejlesztők által adott csoma-
gokról.

Ennek érdekében a tesztelőket minél hama-
rabb és minél gyakrabban be kell vonni a fej-
lesztési folyamatba. Ott kell lenniük a scrum 
meetingeken, érteniük kell a user story-kat, 
együttműködés és kérdések várhatók el tőlük.  
A tesztelőknek természetesen sokat kell ta-
nulniuk a fejlesztőktől a projekttel kapcsolat-
ban, de ugyanakkor képeseknek kell lenniük 
kérdéseket feltenni üzleti oldalon. Ha igazi 
érdeklődést mutatnak a szoftver és a projekt 
iránt, sokkal hatékonyabb és eredményesebb 
végeredményre számíthatunk a munka vé-
geztével.

Változásra fel!

Ha elfogadjuk, hogy a fejlesztés visszafordít-
hatatlanul megváltozott, akkor arra fókuszál-
hatunk, hogyan fejlesszük a teszteIőket ennek 
érdekében. Az agile gondolkodás elsajátítá-
sa a tesztelés szempontjából, új folyamatok 
és eszközök megismerése - amelyek igazán 
segítenek az eredmények elérésében - és a 
tesztelőkkel való együttműködés igazi értéket 
adhat a projekthez.

Az egymással való kommunikációra való sar-
kallás és a projekt minél mélyebb megértése, 
valamint a tesztelők és a végfelhasználók mi-
nél életszerűbb emulálása segít az ügyfelek 
igényeinek minél pontosabb kielégítésére. A 
modern fejlesztés kibontakozóban van, és eh-
hez a modern tesztelésnek is kéz a kézben 
kell kibontakoznia. 

Szerző:  Vu Lam

Forrás:
http://dotnet.sys-con.com/node/3035974

Vu Lam villamosmér-
nökként a Purdue 
Egyetemen szerzett 
diplomát 1995-ben. Je-
lenleg a QASymphony 
cég alapítója és igaz-
gatója, ahol olyan hi-
bakereső szoftvereket 
fejlesztenek, amelyek 
képesek a felhasz-
nálók interakcióit 
nyomon követni és a 
hibákat felismerni. Ko-
rábban a First Consul-
ting Group-nál dolgo-
zott, amely a vietnámi 
offshore IT-s cégek út-
törő képviselője volt.

Vu Lam
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ADATBÁZIS

Napjainkban a vállalatok egyre nagyobb 
mértékben igénylik az adattárház teszteket. 
A szaporodó cég felvásárlások, adattárház 
migrációk - azzal együtt, hogy a döntéshozók 
egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az 
adatnak és az adatvezérelt döntéshozatalnak 
― mind az adattárház tesztelés jelentősé-
gét helyezi előtérbe. A vállalatok egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetnek az ETL (extraction, 
transformation, load – kinyerés, átalakítás, 
betöltés) folyamatokra, az üzleti intelligencia 
megoldásokra és az adattárházon alapuló al-
kalmazások tesztelésére.

A szervezeti döntéshozatal leginkább a válla-
lati adatok, rekordok mentén történik. Ezek-
nek az adatoknak kell a legjobb minőségű-
eknek lenni. Az összetett üzleti szabályok és 
transzformációs logikák az ETL-re alapulnak 
és nagymértékű, mélyreható tesztelést igé-
nyelnek.

Adattárház tesztelé-
si folyamat tervezése 

Az adatmodellezés átláthatósága és a vilá-
gos forrás-cél adatkapcsolatok nagy segít-
séget nyújtanak a minőségbiztosítási szak-
embereknek az elemzésben és abban, hogy 
minél pontosabb tesztelési stratégiát ala-
kítsanak ki. A projekt követelményelemzés 
időszakában a QA-nak azon kell dolgoznia, 

hogy megértse az adattárház technikai meg-
valósítását.

Az adattárházak különböző megvalósítá-
si szakaszaiban – forrás adatok kialakítása, 
adattárház tervezés, ETL fejlesztés, adatbe-
töltés, transzformációk, stb. – a tesztcsapat 
aktív részvételét és hozzáértését feltételezi. 
A hagyományos teszteléssel ellentétben a 
tesztelési folyamat nem az adattárház kiala-
kítás végén kezdődik. Röviden a teszt futtatás 
önmagában rengeteg szálból áll és az adat-
tárház egész életciklusán keresztül kell hogy 
tartson. (1. ábra)

Az adattárház implementációknál a siker kul-
csa az, hogy a tesztelői csapat képes legyen 
tervezni, fejleszteni és futtatni olyan tesz-
teket, amelyek felderítik az esetleges vagy 
többrétű hibákat, az adat inkonzisztenciákat, 
adatminőséget, adatbiztonságot, az ETL fo-
lyamatok hiányosságait, a teljesítményprob-
lémákat, az üzleti folyamatok pontosságát, 
valamint a használhatóságot a felhasználók 
szemszögéből.

Összességében a legfőbb fókusz a tesztelés-
ben a teljes ETL folyamaton kell, hogy legyen. 
A tesztelésnek a betöltés minden soránál el-
lenőriznie kell a transzformációk helyességét 
és az adattisztítás sikerességét. A csapatnak 
az összes tárolt eljárást, szkripteket, és egyéb 

Az adattárházak kap-
csán az egyik legfonto-
sabb kérdés, a forrás-
adatok minősége. Ez 
határozza meg, hogy 
milyen kinyerési folya-
matot alkalmazunk, mi-
lyen transzformációkat 
kell elvégeznünk, míg 
az adatok az adattárház-
ba kerülnek. A tesztelés 
sem az adattárház létre-
hozása után, hanem már 
a forrásadatok szintjén 
elkezdődik. Milyen lé-
péseket tegyünk, hogy 
megfelelően ellenőrzött 
folyamataink legyenek?

Adattárház tesztelés (I. rész)

folyamatokat is tesztelnie kell, amennyiben 
összefüggésben vannak az adattárház létre-
hozásában - mint például az IBM ®Netezza.

A tesztelés fontossá-
gának a felismerése

Számos oka van az adattárház tesztelésének és 
a minőségbiztosítási folyamatok használatának:

• A forrásadatok gyakran hatalmas mennyi-
ségűek és rengeteg helyről érkezhetnek.

• A forrásadatok minősége nem garantált, 
profilozottnak és tisztítottnak kell lenniük. 

• Inkonzisztencia és redundancia is lehet a 
forrásadatokban.

• Lehetnek selejtes, vagy hibás forrásada-
tok, amelyeket az ETL vagy a tárolt eljá-
rások a megfelelő hibaüzenettel logolnak.

• Olyan forrásadatok hiányoznak, amelyek-
nek minden esetben értékkel kellene ren-
delkezniük.

• Forrásadatok előzményei, üzleti szabályok, 
vagy a forrásadatok auditjai hiányoznak. 

• Az ellenőrzéshez nem állnak rendelkezés-
re vállalatszintű adatok és üzleti szabályok. 

• Mivel az ETL folyamatok általában több fázi-
son keresztül futnak mielőtt az adat az adat-
tárházba betöltődik, ezért minden folyama-
tot ellenőrizni kell, meg kell győződni arról, 
hogy az adatok az összes fázisban megfe-
lelően viselkednek, ahogy azt elvárjuk tőlük.

• Heterogén forrásadatok ― mint 
mainframe-k, táblázatok, UNIX fájlok ― 
különböző időpillanatokban lesznek be-
töltve, ezzel növelve a betöltés mennyi-
ségét.

Forrás

Forrás
kivonat

Törölt
adatok

Választható
adatok
tárháza

Transzform
ált adatok

Adat
raktár

Kezdeti és járulékos
terhelések tesztje

Kezdeti és járulékos
terhelések tesztje

Kezdeti és járulékos
terhelések tesztje

Kezdeti és járulékos
terhelések tesztje

Teszt
jelentés

Legjobb gyakorlat, végponttól-végpontig vizsgálat

1. ábra A teljes adattárház tesztelési folyamat több párhuzamos szálas megvalósításban.

Szoftver 
tesztmérnök

Pozíció
Senior Tesztelő

Feladatok
• Beágyazott mikrokontrol-

leres rendszerek prog-
ramjainak funkcionális és 
biztonsági kritériumainak 
tesztelése

• Szoftver követelmények 
verifikálása (HIL környe-
zetben)

• Szoftver tesztek terve-
zése, implementálása, 
futtatása és karbantartása

• Szoftver tesztelési doku-
mentáció elkészítése és 
karbantartása

• Szoftver tesztelési 
technológiák és eljárások 
fejlesztése, a tesztelés 
automatizálása

• Részvétel az elkészült 
szoftvertervezési és 
-tesztelési dokumentumok 
átvizsgálásában

• Folyamatos és hatékony 
együttműködés a fej-
lesztői társfunkciókkal a 
problémák hatékony meg-
oldásának támogatása

Elvárások
• Villamosmérnök vagy 

műszaki informatikus 
végzettség

• C programozási nyelv 
ismerete

• Programtervezési és/
vagy tesztelési tapasz-
talat előnyt jelent, de 
pályakezdő és tapasztalt 
szakemberek jelentkezé-
sét is várjuk!

• Szkript nyelvek ismerete 
(python előnyt jelent)

• Középfokú angol nyelv-
tudás

• Autóipari tapasztalat, 
beágyazott rendszerek-
ben való jártasság előnyt 
jelent

Személyiség
• Kiváló analitikus és prob-

lémamegoldó készség
• Határidők betartására 

való képesség
• Csapatmunkára való 

képesség
• Jó kommunikációs kész-

ség, proaktivitás

Amit ajánlunk
• Versenyképes fizetés és 

széles körű juttatások
• Részvétel nemzetközi 

projektekben
• Folyamatos szakmai fejlő-

dést biztosító, sikeres és 
gyorsan növekedő vállalat

Kapcsolatfelvétel a hirdetővel
ThyssenKrupp Presta 
Hungary Kft.
career.phb@thyssenkrupp.com
http://www.thyssenkrupp.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

www.tesztelesagyakorlatban.hu
mailto:career.phb%40thyssenkrupp.com?subject=
http://www.thyssenkrupp.hu
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ADATBÁZIS

• A tranzakció-szintű nyomon követhetősé-
get nehéz elérni az adattárházban.

• Az adattárház kulcsfontosságú vállalati 
eszközzé fog válni, a vállalat nagyrészt 
az adattárházra fogja az üzleti döntéseit 
alapozni. 

Tesztelési lépések ter-
vezése

Az adattárház implementálás tesztelése a 
teljes folyamat tesztelését jelenti. A teszte-
lői csapatnak a betöltések kulcspontjain kell 
tesztelni, a forrásadatok azonosításától a ri-
portokig és portálfunkciókig. Természetesen 
a csapatnak ezeken kívül számos más pon-
ton is kell tesztelniük, például az adatbetöltő 
munkafolyamatokon a forrásadatoktól az éles 
adatokig, a dimenziós adatoktól a tény adato-
kig, a riportoktól a portál funkcióig.  Minden 
adatbetöltő programot ellenőrizni kell a betöl-
téstől a betöltés eredményéig. Mindez ez ele-
jétől a végéig a QA folyamat része kell hogy 
legyen.

A QA csapat tervezése

Az adattárház elsődlegesen adatokat kezel, 
ezért a tesztelés középpontjában a tervezé-
si, fejlesztési és adat kinyerési teszteknek 
kell lenniük. A tesztek tervezéséhez és fej-
lesztéséhez a tesztelői csapat legtöbbjének 
értenie kell az SQL lekérdezésekhez és a 
performancia teszteléshez. Konkrétan a QA 
csapatnak a következő képességekkel kell 
rendelkezniük:

• Az adatbázisok és adattárházak alapkon-
cepcióival.

• Magas szintű SQL lekérdezések és adat 
profilozási tudás.

• Tapasztalat adattárház tesztek fejleszté-
sében, illetve tesztelési stratégiák kiala-
kításában, teszt tervek és tesztesetek lét-
rehozásában ― mik ezek és hogyan kell 
fejleszteni speciálisan az adattárházakra 
és a döntéstámogató rendszerekre vonat-
kozóan.

• Képességek a hatékony adattárház tesz-
tesetek és forgatókönyvek létrehozá-
sában az üzleti és felhasználói igények 
alapján.

• Képességek és érdeklődés az adatmo-
dellek és adattérképek felülvizsgálatá-
ban. ETL tervezés, ETL kódolás ― továb-
bá képesség a visszajelzésre a fejlesztők 
és tervezők számára.

Kockázatkerülés

Ahogy a vállalatok keresik a megoldásokat 
az adattárházak fejlesztésére, migrálására, 
konszolidálására, ugyanúgy keresik a „best 
practice”-eket az adattárház tesztelésre is. 
Az adatok és a rendszerek szisztematikus 
tesztelése a hibák és inkonzisztenciák miatt, 
létfontosságú a mai világban.

Az egyik legnagyobb veszély a sikeres üzle-
ti intelligencia rendszerek fejlesztésében az 
adattárház mielőbbi élesbe állítása, tapasz-
talt QA csapattal való tesztelés nélkül. Akár 
a meglévő adattárház bővítéséről, akár egy 
új kialakításáról van szó, a jól megtervezett 
tesztek segítenek megelőzni a komoly és kri-
tikus hibáktól az éles rendszerben.

A következő részben néhány ellenőrző lis-
ta példát mutatok, amivel előremozdítható 
a tesztelés. A listákkal rá szeretnék mutatni 
azokra a feladatokra, amelyeket gyakran ki-
hagyunk az adattárház tesztelések során. 

Szerző:  Wayne Yaddow

Forrás:
h t t p : / / i b m d a t a m a g . c o m / 2 013 / 0 7/ d a t a -
warehouse-testing-part-1/

Wayne informatikai 
tanácsadóként, veze-
tő QA szakemberként 
dolgozik. Nagy tapasz-
talata van az adatmig-
rációk és az adatok 
integrációja területén. 
Különösen a pénz-
ügyi ágazatban nagy 
adattárház projekte-
ken tevékenykedik. Ő 
az egyik társszerzője 
a "Testing the Data 
Warehouse: Assuring 
Data Content, Data 
Structures and 
Quality" című könyv-
nek.

A következő e-mail 
címen tudsz kapcso-
latba kerülni vele: 
wyaddow@gmail.com

Wayne Yaddow

Segítünk megkeresni 
  a  hibákat!

Magyarország vezetô szoftvertesztelô cége!

http://ibmdatamag.com/2013/07/data-warehouse-testing-part-1/
http://ibmdatamag.com/2013/07/data-warehouse-testing-part-1/
mailto:wyaddow%40gmail.com?subject=
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Egy napon az ATDD-ről (Acceptance Test Driven 
Development – Átvételi Teszt Vezérelt Fejlesztés) 
beszélgettem Kishen Simbhoedatpanday-val, és 
felmerült egy lehetőség egy ATDD implementá-
ciós előadásra. Beszélgettünk a tesztek mérhe-
tőségéről és hogy hogyan kellene a teszteket 
úgy újraszervezni, hogy még eredményesebbek 
legyenek. Gojko írt egyszer az elfogadási tesz-
tek anatómiájáról és arra gondoltam, hogy sok-
kal tisztábban kellene fogalmaznunk ebben a 
kérdésben. És ez szöget ütött bennem. Az egy-
szerű felelősség elve szintén alkalmazható az 
automata eseteknél – és a miértek megértésénél. 
Koncepcionális szinten kell ezt átgondolni. Az üz-
leti- és alkalmazásszintű aggodalmak szintjén – 
és sokszor a teszteszközök szintjén (gondoljunk 
a Seleniumra) – borzasztó dolgok ezek. Hagyjuk 
ennek a kifejtését későbbre.

A probléma

Ez a példa jól mutatja ezt. Nézzük meg! Egy rövid 
Google keresés után találtam: 

Funkció:
Mint felhasználó képes kell, hogy legyek egy 
gyors Google keresésre.

Forgatókönyv az egyszerű Google keresésre:
• A Google fő képernyőjén állok
• Beírom a keresési mezőbe, hogy “ATDD 

by example”

• Klikkelek a Keresés gombra
• Megnyitom az első találatot
• Az oldalon látnom kell az “ATDD by 

Example: A Practical Guide to Acceptance 
Test-Driven Development (Addison-
Wesley Signature Series (Beck))” könyvet 
és leírását

Mi a hibás ebben az esetben? Ha kicsit visszate-
kintünk a sorokra, a probléma abban rejlik, hogy 
ugyanabban a szövegleírásban több absztrakciós 
szint is megjelenik. Arra szeretnék rávilágítani, 
hogy különböző nézőpontokból lehet vizsgálni 
ugyanazt a dolgot.

Például, az a sor, ahol a keresési mezőt az “ATDD 
by example”-vel töltöm ki, értelmezhetem úgy, hogy 
a keresés domain-beli fogalmával foglalkozom, vagy 
a html oldal alkalmazási területével, vagy a böngésző 
driver könyvtárával. Hasonlóan a Klikkelek a „Kere-
sés” gombra sornál, az alkalmazás szintjét, vagy az 
üzleti szintet is nézhetem. Az üzleti területen a gomb 
magát a keresést valósítja meg, míg az alkalmazás 
területén ez egy implementációs rész ahol van egy 
gomba keresésnek.

A probléma a különböző koncepciók keveréséből 
adódik, mely 3 tényezőn alapszik:

• Nehéz megírni
• Nehéz értelmezni
• Nehéz kezelni

Sokszor akaratlanul 
bonyolítjuk meg saját 
magunk munkáját. Nem 
gondoljuk át a dolgokat, 
megszokásból végzünk 
egyes folyamatokat és az 
eredményekkel további 
problémák adódnak, me-
lyekre más folyamatokat, 
feladatokat találunk ki. 
Ha szánunk rá pár per-
cet és megnézzük mi a 
probléma gyökere, lehet 
egycsapásra meg tudunk 
oldani több – számunkra 
eddig láthatatlan - bo-
nyodalmat is.

Az ATDD elvei: 
              Az egyszerű felelősség elve

Nehéz megírni

Várjunk csak! Miért? Úgy működik, ahogy az alkal-
mazás fut, ahogy implementálva lett, tehát egysze-
rű megírni, nem? Nem!

Őszintén mondom, nagyon sok ilyen tesztesetet 
írtam már életemben. Ezekről a szörnyű napok-
ról rengeteg dologra emlékszem. Leginkább arra, 
hogy gyakran nagyon fáradtan értem haza. Ren-
geteg időt kellett azzal töltenem, hogy az összes 
lehetőséget számba vegyem. “Ha a feladatot ezen 
a módon oldom majd meg, akkor az alkalmazás 
így és így fog majd működni és itt és itt lesz vele 
probléma.”

Így most érthető? Nem valami jó a különböző le-
írásokat keverni. Ha a teszteket ezen elgondolás 
szerint írom meg, sokkal nehezebb dolgom van, 
mintha csak az üzleti szemlélet felől fognám meg 
a kérdést és tisztán azt az oldalt fejteném ki. Ren-
geteg dolgot kell egyszerre fejben tartanom mind 
az üzleti, mind pedig az alkalmazás oldaláról, sőt 
sokszor még a műszaki oldalról is.

Most összehasonlításképpen a példa másképpen:

Funkció:
Mint felhasználó képes kell, hogy legyek egy gyors 
Google keresésre.

Forgatókönyv az  egyszerű Google keresésre:
• Keressünk az “ATDD by example”-re
• Aztán nézzük meg az egyik találatot az 

„amazon.com”-ról

Így világosabb? Lehet, hogy az. Milyen nehéz volt 
megírni ezt? Szerintem nem volt olyan nehéz. Nem 
kell emlékeznem a html-ek részleteire, arra, hogy 
hol volt a kereső mező, és hogy melyik gombot kel-
lett ehhez megnyomni. Az üzleti oldalról közelítem 
meg a kérdést „keresek valamit” és várok legalább 
egyfajta eredményre. Teljesen egyértelmű a szá-
momra. 

De, de, de, de! Tudjuk ezt a tesztet egyszerűen 
rögzíteni? Jó kérdés! Gondoljunk arra, mi történik, 
ha a teszt 5 hónap múlva hibára fut.

Nehéz olvasni

Alapjában véve ugyanaz vonatkozik ide is, mint 
az írásra. Az érintett területeken rengeteg háttér-
kapcsolódást kell észben tartani. A fenti példában 
legalább három területet számoltam össze az öt 
sorban. És ez csupán egy forgatókönyv, egy teszt-
tel. A Te teszteset halmazodban hány eset van?

Tehát egy nem fókuszált teszt nagyszerű példa 
erre, amikor olvasod és próbálod megtalálni mi is 
a probléma valójában. Az a teszt amelyik külön-
böző területekkel dolgozik ugyanabban az időben, 
az egy fókuszálatlan teszt. Ilyenkor mindenképpen 
több terület koncepcióját kell egyszerre figyelembe 

venni és képesnek kell lenni a területek koncep-
ciói közötti váltásokra. Olyan ez, mintha 3 story-t 
olvasnál egyszerre: üzletit, alkalmazásit és egy 
teszteszközöst.

Összehasonlítva a második példával már világo-
sabb? Azt gondolom, hogy érthetőbb. Ha az üz-
leti területre fókuszálunk, akkor képesek leszünk 
e szerint gondolkodni. Ez megmagyarázza, hogy 
miért is szeretek unit teszteket írni az automatizá-
lásban. Azért, mert meg így tudnom magyarázni, 
hogy ragadtam meg az alkalmazás tesztelését 
az automatizálás szempontjából. Biztosnak kell 
lennem abban, hogy mind a domain mind a saját 
gondolkodásom szerint teszteltem az alkalmazást.

Nehéz kezelni

A legnagyobb fejfájást a hosszú távú karbantartás 
jelenti. Gondoljunk erre is! Ha különböző területek 
(üzleti, applikációs, technikai) alapján vizsgáljuk 
meg az aktuális feladatot, akkor a tesztelés mind 
a három területben meg kell, hogy történjen, mind-
et le kell fednie. Ha megváltoztatunk mondjuk egy 
technikai elemet, a teszt el fog szállni az összes te-
rületen. Ha megváltoztatjuk az alkalmazást a teszt 
el fog szállni ismételten, és ugyanígy fog tenni az 
üzleti logika változása esetén is. Ez így rengeteg 
karbantartási kérdést vet fel.

Ha ezen az úton haladunk, akkor egyazon időben 
különböző módon való gondolkodásra lesz szük-
ségünk. Az üzleti tesztet példákból építjük fel, az 
alkalmazás tesztelése a rendszerteszttel együtt 
kell, hogy működjön, és így tovább. Természete-
sen a tesztcsapatnak is képesnek kell lennie a vál-
tozásokat kezelni a tesztekben.

Három különböző domain, három különböző mód, 
ahogy kommunikálni kell a változásokat a tesztelés 
számára.

Ez a koncepció nem egy új koncepció a szoftverfej-
lesztésben. A legnehezebb része, azt észrevenni, 
hogy mikor keverjük a különböző megközelítése-
ket. Ennek eredménye, hogy a tesztek könnyeb-
ben érthetők lesznek, könnyebb lesz teszteket 
írni, olvasni, illetve karbantartani. Azt hiszem most 
már világos, hogy ez a kis többletráfordítás mennyi 
energiát takarít meg a számunkra.

Látsz még egyéb problémát ebben a néhány soros 
példában? Meg tudsz még világítani egyszerű fele-
lősségi veszélyeket az átvételi tesztekben? Abban 
kell fejlődnünk, hogy minél hatékonyabban megta-
láljuk ezeket a veszélyeket. 

Szerző:  Markus Gartner

Forrás:
http://www.shino.de/2014/05/28/principles-of-
atdd-single-responsibility-principle/

2006 óta szoftver-
tesztelőként dolgozok 
Németországban. El-
kötelezett vagyok az 
agilis módszerek iránt 
és hiszek a szoftver-
tesztelési képessé-
geim folyamatos fej-
lesztésében. Időnként 
előadok néhány agilis 
és tesztelői konfe-
rencián. Fekete öves 
tesztelő vagyok és a 
Maigi-Do tesztelői is-
kola oktatója, valamint 
a Weekend Testing 
európai részlegének 
alapítója.

Markus Gärtner

MÓDSZERTAN

www.tesztelesagyakorlatban.hu
http://www.shino.de/2014/05/28/principles-of-atdd-single-responsibility-principle/
http://www.shino.de/2014/05/28/principles-of-atdd-single-responsibility-principle/


www.facebook.com/EredetiK

Ételrendelés: 06-1/400-6100

Ingyenes kiszállítás Budapest egész területén!

RENDELJ EGY

BURGERT!

35.oldal

Próbáld meg                                             online!

www.testerjob.hu

http://www.facebook.com/EredetiK
http://www.testerjob.hu
http://www.testerjob.hu


http://borland.hu

	xxlgsm 2: 


