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Példamutatás

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.

A SpiraTest ® használatával egyszerűen, költséghatékonyan, egyedülálló módon javíthatod
tesztelési folyamatodat.

Bővebb információért keresd a SpiraTest ® hivatalos magyarországi forgalmazóját.
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Kedves Olvasó!

Kiadja:
Passed Informatikai Kft.

Formabontó módon a bevezetőben három témáról
szeretnék megosztani gondolatokat és információkat.

Szerkesztőség:
Főszerkesztő
Szőke Ármin
info@tesztelesagyakorlatban.hu

Visszajelzések
Köszönjük a sok visszajelzést, amit az előző
lapszámhoz küldtetek! Többen jeleztek hibákat,
amiket elégedettséggel olvastam, mert azt jelzi,
hogy figyelmes és gondolkodó olvasóink vannak.
A hibajelzéseken túl kaptunk dicséreteket is, amiket
szintén elégedettséggel olvastam. :-) Természetesen
igyekszünk, hogy a lehető legkevesebb hibával
találkozz, de az magazinkészítés is hasonló a
programfejlesztéshez: nincs hibamentes magazin.
Magyar szerzők cikkei
Jelen lapszámban 30% a magyar szerzők aránya.
Szeretnénk elérni, hogy több cikk jelenjen meg
magyar szerzőktől. Az említett arányszám
növekedését vettük célba. Ezt a célt akkor tudjuk
teljesíteni, ha ebben segítséget kapunk tőletek. Ha
van már meglévő, de újra leközölhető cikked, vagy
írnál egyet a magazinba, azt szívesen vennénk. Az
elérhetőségeinket az impresszum részben találhatod meg.
GDPR és az online magazin
Május 25. környékén sokat olvashattál a GDPR-ről.
A törvény minket is arra késztetett, hogy átgondoljunk néhány dolgot a magazin online megjelenésével kapcsolatban. Küldhettünk volna mindenkinek mi is egy emailt, de sejtésünk szerint ezekből
neked is eleged van. Inkább úgy döntöttünk,
hogy kitöröljük az online magazin felhasználói

xxxxxxxx
xxxxxx Kiadványszerkesztés,

grafikai munkák:
Mogyoró Győző
Graphic Designer
gyozo.mogyoro@gmail.com

Internet:
www.tesztelesagyakorlatban.hu

adatbázisát és a regisztrálás és bejelentkezés
funkciókat. Ezentúl a PDF formátumot bejelentkezés nélkül is meg lehet nyitni, le lehet tölteni.
Tervbe van véve egy twitter csatorna üzemeltetése, ahol a magazinnal kapcsolatos
aktuális gyors információkat megjelenítenénk. A csatornát már megnyitottuk, iratkozz
fel rá, ha szeretnél értesítést kapni új cikkekről
és az új lapszámokról: @tesztAGY.

Twitter:

@tesztAgy

Kapcsolat:
1095 Budapest,
Tinódi utca 1-3. C 1/9.
info@tesztelesagyakorlatban.hu

Köszönöm!

Szerzői jogok
Azzal, hogy belép a www.tesztelesagyakorlatban.hu oldalára, elfogadja
az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:
A www.tesztelesagyakorlatban.hu webszájton („lap”) található tartalom
a SZERZŐ(K) és a („kiadó”) szellemi tulajdona.
Az Passed 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 tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult
a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére,
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Szőke Ármin

A Tesztelés a Gyakorlatban Magazin oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely
részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye 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 jogsértés 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 Passed Informatikai Kft pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem
vállal.
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TARTALOMJEGYZÉK
6 T ör t énel em
Gojko Adzic

Nevek, melyektől a számítógépek megőrülnek

Kivonat Gojko közelgő könyvéről, Emberek vs Számítógépek, a hibás feltételezésekről, a számítógépes hibákról és a kettő között csapdába esett emberekről
szól majd.

10 A u t om at ik us
Jack Kinsella

Miért nyűglődünk még Cucumberrel?

Nemrég egy web fejlesztési projektről hallottam beszámolót mind a munkát végző
tanácsadó, mind a kliens szemszögéből. Az egyik tanácsadó elmondta nekem,
hogyan oktattak egy technológiailag visszamaradt ügyfelet agilis folyamatokra.
Szerinte, habár eleinte unalmas lehet ez az ügyfélnek, idővel értékelni fogja a
tudásukat, ennek nyomán fényes, üzleti ajánlólevelek örökkön örökké érkeznek
majd.

1

16 HR

Kérdő Attila
HR trendek, kihívások az IT tesztelői munkaerőpiacon,
Útmutató HR-eseknek

Az informatikai munkaerőpiac felborult az utóbbi jó pár évben. Tapasztalhatjuk,
hogy a fejlesztői erőforrásból erős hiány lépett fel és ennek folyamatos megoldása jelentősen felbolydította a HR-esek életét.

20 DevOps

1

Twain Taylor
App-ok és DevOps: Hova illeszkedik a QA?

A szoftverfejlesztés hosszú utat járt be a kezdeti, mindenki csinálja a saját dolgát
és majd megbeszéljük mire jutottunk megközelítésből.

22 DevOps

1

Brendan Connolly
Példamutatás

Bár a tesztelőket mostanában már a fejlesztési csoportokba sorolják, sokan még
kívülállóknak tekintenek rájuk. Hozzáadott értéküket ez a státusz adja, tartja fenn
és egyben folyamatosan veszélyezteti. A korai időszakban egyfajta szentség
lengte körül.

4.oldal
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26 DevOps
Jennifer Lent

Jó idők járnak a QA szakemberekre – itt az oka

Amikor a tesztelés elég korán bekerül a fejlesztési folyamatba, minden jobban
működik. Jennifer Lent cikke arról, hogy miért veszik végre egyre komolyabban a
QA szakembereket.
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28 Eset tanulmány
Schaffhauser Balázs

Követelménykezelés üzleti funkciókat megvalósító tesztmappákkal

Szenior tesztmenedzserként csatlakoztam a divíziómhoz. Alacsony szintű tesztelési kultúrát találtam, a tesztelők többféle módon veszélyeztették az iterációk sikerét. Krónikus túlvállalás, nem teljesített ígéretek, tesztelési dokumentáció hiánya,
a tesztfuttatás ad-hoc megközelítését mondhattuk el a hétköznapokról. Alacsony
munkamorál és a hétköznapi túlfeszítés, a jól végzett munka feletti öröm teljes
hiánya jellemezte a tesztelőket.

12
30 Módszer

Joel Montvelisky
Keressük meg a számunkra legaktívabb időt

Biztosak lehetünk benne, hogy az irodában töltött munkanap őrjítő, zajos és interakciókkal terhelt Nem én leszek az első vagy az utolsó, aki ezzel jön, de a körülöttünk zajló események miatt néha csodának számít, hogy egyáltalán képesek
vagyunk elvégezni a munkánkat.

32 Módszer
16
Michael Bolton

Hogy áll a tesztelés?

„A tesztelés jól halad” – ez mit is jelent pontosan – A termék jó állapotban van,
vagy jó a lefedettségünk, vagy sok hibát találunk?
„A tesztelés nem jól halad” – A termék jó állapotban van? A tesztelés megakadt?
Szokatlanul sok hibát találunk?

18
34 Gyakorl at
Szőke Ármin

Azt használd, amid van

Három kevésbé ismert Windows 10-es eszközről, amik megkönnyíthetik a képernyőkép mentését, képernyő videó készítését és „lépésről -lépésre” dokumentáció
készítését.
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Nevek, melyektől a számítógépek
megőrülnek
Kivonat Gojko közelgő
könyvéről, Emberek vs
Számítógépek, a hibás
feltételezésekről, a számítógépes hibákról és
a kettő között csapdába
esett emberekről szól
majd.

1961-ben az IBM bevezette az új nagyméretű feldolgozó rendszer t, a 7074 -et. A
bestia szállításához több teherautó kellett,
12*12 méteres termet igényelt és több mint
18400 kilogrammot nyomott. A rendszernek
28 millió karakteres kapacitású lemezes tárolóegysége volt és másodpercenként közel
34000 műveletet tudott feldolgozni - még
így sem bír t el Huber t B. Wolfeschlegelste
inhausenbergerdor ff nevével.
Huber t 1964-ben vált híressé, amikor az
Associated Press lehozta a tör ténetét arról, hogy a neve összeomlasztotta az IBM
7074 szuperszámítógépet a John Hancock
Biztosítónál. Huber tnek 26 keresztneve volt,
az ábécé minden betűjére egy, a vezetékneve pedig 666 betűből állt. Annak érdekében, hogy végül megkaphassa a biztosítási kár tyáját, Huber tnek 44 betűre kellett
rövidítenie a nevét (szóközökkel együtt) és
jelentkezését még így is manuálisan kellett
feldolgozni. Huber t úgy döntött, hogy csak a
nyolcadik keresztnevét használja, a második keresztnevének kezdő betűjét és a vezetéknevének első 35 betűjét.

6.oldal

A Guinness Világrekord különböző változatai szerint Huber t vezetékneve 590 vagy 666
betűből áll. Később, valószínűleg a növekvő
digitalizálás és a számítógépek intoleranciája következtében Huber t leginkább Huber t Blaine Wolfe + 590 néven volt ismer t.
Huber t 1997-ben elhunyt, de 816 betűvel a
nevében, kivéve a szóközöket, még mindig
tar tja a leghosszabb név világrekordját.
Bár a modern számítógépek több mint 34 kHzen dolgoznak, a szokatlanul hosszú nevek még
mindig lefagyasztják őket. 2013-ban Janice Ke
ihanaikukauakahihulihe’ekahaunaele kampányt
indított a Hawaii Közlekedési Minisztérium ellen,
mert nem tudta a nevét a jogosítványára nyomtatni. A jogosítványon csak 34 karakter fért el,
egyel kevesebb, mint Janice vezetékneve. A
jogosítványokon szintén nem szerepelhetett az
‘okina, a hawaii ékezet, ami hasonlít egy aposztrófra, annak ellenére, hogy az állam eredeti neve,
a Hawaiʻi is magában foglalja ezt a szimbólumot.
A honolului T V-állomás, a KHON2 újságírói
is leközölték Janice tör ténetét. A köz nyomására a kormány megtör t és megváltoztat-
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TÖRTÉNELEM
ÁLLÁSHIRDETÉS

Szoftvertesztelő
munkatárs
CSATLAKOZZ
HOZZÁNK, HA
• Szeretnél egy f iat alos
szakmai csapat része lenni
• Szeretnél izgalmas projektekben részt venni
AKIT VÁRUNK:
• Aktuális kliensoldali webes
technológiák ismerete (minimum Javascript/HTML5)
• Magas szintű számítástechnikai és hálózati ismeretekkel
rendelkezik
• Magabiztos angol nyelvtudással rendelkezik (minimum írásban)

ta az irányelvet, miszerint már 40 karakterig
lehetett nevet írni a jogosítványra. Emiatt az
egész államban frissíteni kellett a számítógépes rendszereket.
Nem csak a hosszú nevek okoznak furcsa
számítógépes problémákat, hanem a rövidek is. Vegyük például Stephen O, egy Virginiában élő dél-koreai tör ténetét. Stephen
számos hitelkár tya kérelmét elutasították,
mer t a helyi banki rendszerek nem tudtak
egyetlen betűből álló vezetéknevet felvenni, feltételezhetően azér t, hogy megakadályozzák azt, hogy az emberek csak a neveik
kezdőbetűit írják be a regisztrációs űrlapokra. Stephen csak OO néven szerezhetett jo gosítványt. Ez problémákat okozott, amikor
megpróbált autóbiztosítást szerezni, mer t a
hitelügynökség nem tudta egyeztetni az iratait. A hitelügynökség számítógépei Step hen utónevét Ostephen-ként rögzítették,
„előléptetvén” koreaiból, írré. A z egyik adatbázisban, hosszú keresés után úgy találták
meg, hogy szóköz-szóköz- O.
Stephen végül feladta a harcot a számítógépekkel, és megváltoztatta a nevét Oh-ra. Mr.
Oh-nak nem volt más választása, mint hogy
megadja magát a bináris logikának.
Habár az egy betűs vezetéknevek szokatlanul hangozhatnak, nem is olyan ritkák,
főleg a távol-keleti ázsiai nevek nyugatos
írásmódja miatt. Figyelemre méltó például
O Rissei, a híres japán Go játékos (a japánok általában a keresztnév elé írják a veze-

téknevet, tehát itt az O a vezetéknév). Egy
betűs keresztnevek is lehetségesek. Jó példa erre A Mar tinez, az amerikai színész, aki
a 80 -as évek szappanoperáiból ismer t, és
aki Adolfóról egy betűre rövidítette a nevét.
Természetesen a különböző országokban
különböző szabályok vannak a név hosszára - például Svédország nem engedélyezi az
egybetűs neveket, de az Egyesült Királyság
igen.
A z utazási nyilvántar tások és személyi igazolvány dokumentumok digitalizálása nyo mán, kicsivel hosszabb nevő embereknél
folyamatos problémát okoz a rosszul megír t
szoftver. A légitársaságok megkövetelik,
hogy az útlevélben szereplő nevek pontosan
egyezzenek a jegyeken szereplő nevekkel,
és az utasok adatai a kormányzati szer vek
nyilvántar tásával. De a névhossz-határok
különbözhetnek.
A z inkonzisztencia mér tékének megér téséhez csak meg kell vizsgálni a különböző
szabványokat. Például a Nemzetközi Polgári Repülési Szer vezet (ICAO) utasszállító és
repülőtéri adatcsere szabványai legfeljebb
64 karakter t engednek a személyi nyilvántar tásban szereplő mindegyik név, keresztnév és legfeljebb három közbülső név esetében. A zonban az ICAO útmutatásai az
útlevelekre vonatkozóan megkövetelik, hogy
a nevek 10 és 15 karakter / hüvelyk közötti betűmérettel legyenek nyomtatva, ami
mindegyik névben nagyjából 40 betűt enged
meg. A zonban ugyanaz a szabvány megkö -
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ELŐNYÖS:
• Linux rendszerek ismerete,
virtualizáció
• Verziókövető rendszerek ismerete (SVN)
• TDD módszerek ismerete
• C/C++ ismerete
• IP kamerák és videó megfigyelő rendszerek ismerete
• Biztonságtechnikai végzettség
• Szoftverfejlesztési ismeretek
• Szakirányú végzettség
AMIT NYÚJTUNK:
• Saját technológiákat fejlesztő, nemzetközileg is sikeres
cég tapasztalatát és támogatását, mely lehetőséget
nyújt számodra a legújabb
iparági trendek és technológiák megismerésére
• Hosszú távú biztos, kiegyensúlyozott stabil munkahelyet
és munkakörülményeket
• Erkölcsi és anyagi megbecsülést
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
• IT programozás, Fejlesztés
• Tesztelő, Tesztmérnök
• Teljes munkaidő
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
• Mindegy, vagy nem igényel
tapasztalatot
SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
• Angol - Felsőfok/tárgyalóképes szint
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
Amennyiben felkeltette érdeklődését ez a lehetőség, kérem
küldje el szakmai önéletrajzát
az info@passed.hu címre.
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TÖRTÉNELEM
veteli, hogy az útlevelek gépileg olvasható
része 39 betű legyen, beleér tve a szavak
közötti szóközöket is. Egyes kormányok még
rövidebb határér tékeket is előírnak. Például
az ausztrál útlevelek legfeljebb 31 karakter t
tar talmazhatnak a névmezők számára, beleér tve az összes szóközt is.
Még az egy országon belüli rendszereknek
is gyakran eltérő a hosszra vonatkozó szabályuk. Például az USA Nonimmigrant Visa
Application (DS -160) minden egyes névhez
31 karakter t enged, de az I-94-es Érkezési /
Induló Rekord 17 karakter t enged a vezetéknévhez, és csak 13 karakter t a keresztnévhez. A z Egyesült Államok Társadalombiztosítási Igazgatósága két 26 karakteres sor t
fogad el nevenként. A US Passpor t (DS-11)
alkalmazás 21 karakter t enged meg a vezetéknévnek, 17 karakter t a keresztnévnek és
16 karakter t a közbülső neveknek.
Hogy ennél is bonyolultabb legyen, a nemzetközi utazásokkal nem foglalkozó rendszereknek saját korlátai vannak. Például
az egyesült királyságbeli kormányzati adatszolgáltatási standardok 35 karakter t engednek minden névnek, de összesen csak
70 karakter t a teljes névhez, amely a címet,
az első keresztnevet, a vezetéknevet és a
közbülső neveket tar talmazza. Még születési anyakönyvi kivonatokat is kiadnak
hosszabb nevekkel. 1986. december 31-én
Margaret Nelson az Egyesült Királyságban
lévő Chester field-ben életet adott egy kislánynak. Margaret és férje, John, 207 nevet
akar t adni újszülött kislányuknak, de ez nem
fér t bele a születési anyakönyvi kivonatba.
Végül a szülők megelégedtek 139 keresztnévvel. Tracy teljes neve 140 szóból áll. Ha
a szóközöket is számoljuk, a név 995 karakterből áll. Képzeljük el, hogy Tracy egy
bevándorlási formanyomtatványban kitölti a
„minden más név, amelyen ismer t ” mezőt.
A hosszú nevek egy kicsit földhözragadtabb
példáját említendő, Uma Thurman és Arpad
Busson lánya, Rosalind Arusha Arkadina
Altalune Florence Thurman-Busson.

változtatta meg nevét egy olyan gyűjteményre, amely az eddig felvett James Bond
filmek címeivel egyezik. Már hivatalosan is a
következő néven ismer t: James Dr No From
Russia with Love Goldfinger Thunderball
You Only Live Twice On Her Majesty’s
Secret Ser vice Diamonds Are Forever Live
and Let Die The Man with the Golden Gun
The Spy Who Loved Me Moonraker For Your
Eyes Only Octopussy A View to a Kill The
Living Daylights Licence to Kill Golden Eye
Tomorrow Never Dies The World Is Not
Enough Die Another Day Casino Royale
Bond. Ennek a James Bondnak 69 szóból
vagy 310 karakterből áll a neve, szóközö ket nem számítva. Képzeljük csak el a híres
Sean Conner y jelenetet a kaszinó asztalánál, amikor „Bond, James Bond” -ként mutatkozik be, de közötte felsorolja az összes
többi nevet.
A Bond filmek úgy tűnik inspirálják a fanatikusokat, legalábbis az Egyesült Királyságban. Emma Louise Hodges Birmingham-ből,
2012-ben, 28 éves korában a 14 Bond Girl
nevének kombinációjára változtatta a nevét.
Ő most már Miss Pussy Galore Honey Rider
Solitaire Plenty O’Toole May Day Xenia
Onatopp Holly Goodhead Tiffany Case
Kissy Suzuki Mar y Goodnight Jinx Johnson
Octopussy Domino Moneypenny. (A Miss
egyike a neveinek, nem titulus.)

Gojko Adzic
Gojko Adzic egy londoni szoftver szakember.
Ő a szerzője a „Bridging
the Communication
Gap and Test Driven
.NET development with
FitNesse” című könyvnek. Gojko jelenleg a
harmadik könyvén dolg oz i k „Specification
by Example” melyet
a Manning kiadó fog
megjelentetni 2010
decemberében. Kapcsolatba léphetsz vele a honlapján: http://gojko.net

Persze, mindezek a példák teljesen őrült
szélsőségek, de ha személyes adatokat kezelő szoftvereket készítesz vagy tesztelsz,
győződj meg róla, hogy nagyon rövid vagy
kivételesen hosszú neveket is tudj használni, amik legalább az ICAO határait kimerítik.
Szerző: Gojko Adzic
Forrás: https://gojko.net /2017/05/24/namesmake-computers-go-crazy.html

A z emberek természetesen születhetnek
csak egy keresztnévvel is, majd megváltoztathatják majdnem bármire manapság.
A z Egyesült Királysági Deed Poll szolgáltatás lehetővé teszi a standard jelentkezést
egészen a 150 karakter hosszúságú nevekig, de egy speciális díj mellett még hos�szabb neveket is elfogad. David Fearn
Walsall-ból, a West Midlands-ből 2006 -ban
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Miért nyűglődünk még Cucumberrel?
Nemrég egy web fejlesztési projektről hallottam beszámolót mind a munkát
végző tanácsadó, mind a
kliens szemszögéből. Az
egyik tanácsadó elmondta nekem, hogyan oktattak egy technológiailag
visszamaradt ügyfelet agilis folyamatokra. Szerinte,
habár eleinte unalmas
lehet ez az ügyfélnek, idővel értékelni fogja a tudásukat, ennek nyomán fényes, üzleti ajánlólevelek
örökkön örökké érkeznek
majd.

10.oldal

A Cucumber használa- Képzeld magad az ügytának hátrányai és szé- fél helyébe
leskörű felhasználása
a szegény ember integ- Lépj ki a programozói bőrödből egy pillanatrációs tesztjeként.
ra és tégy úgy, mintha egy elfoglalt cégtulajNéhány nappal később találkoztam az ügyféllel:
“egy rémálom volt dolgozni velük. Nem engedték azt, amit akar tam, és jelentéktelen
dolgokról való vitával pazarolták az időmet.
Habár a munkát jól végezték, nem rendelkeztek üzleti érzékkel. Nem hiszem, hogy
sokáig léteznek majd.”
A tanácsadó elrontotta: Többek között, nem
megfelelő folyamatot erőltettek az ügyfélre.
Pláne, hogy Cucumber feature fájlokat adtak
neki, hogy olvassa és fogadja el, annak ellenére, hogy ez őt nem érdekelte. A z ügyfél
szavaival: “mi csak egy weboldalt akar tunk”.
(Ez valójában egy webalkalmazás volt, de
a nem-technikai emberek nem tesznek különbséget). A z ügyfél csak azt akar ta, „működjön jól”.

donos lennél, mialatt a következőt olvasod
(1. ábra):

A scenario-t, a feature leírás nélkül, innen
vettük: You’re Cuking It Wrong. (Ne feledd,
hogy Jonas (a jelzett cikk szerzője) nem ad
olvasni Cucumber fájlokat az ügyfeleinek.)
Az E-labs-os Jonas Nicklas szerint, a felső
egy elfogadható példa a Cucumber stílusra,
az érintettek nyelvén íródva. Mint egykori
megrendelője a szoftverfejlesztési szolgáltatásnak, egyet nem értésemnek kell hangot adnom. A részlet megfelelő szintje ez (2. ábra).
Minden más felesleges. Ha 10 sorba telik neked, hogy közöld az aloldalak hozzáadásának
módját, akkor pazarolod az időmet. Ezzel
nem vagyok egyedül. Elizabeth Keogh, BDD
szakértő, azt mondja:

www.tesztelesagyakorlatban.hu

AUTOMATIKUS
ÁLLÁSHIRDETÉS

Agilis
szoftvertesztelő
FELADATAID:

1.ábra
“Ha a scenario-d azzal kezdődik, hogy ‘Mikor a felhasználó bepötyögi, hogy ‘Törp’ a
‘Keresés’ szöveg mezőbe…’ akkor az már
messze alacsony szintű. A zonban, még a
“Mikor a felhasználó hozzáadja a ‘Törp’-öt
a kosárhoz, eljut a pénztárhoz,ezt követően
fizet a termékekér t ” is túlságosan alacsony
szintű. Valami olyasmi lesz a jó megoldás,
hogy ‘Mikor a felhasználó egy Törp-öt vásárol.’”

és a Diaspora-ban. A Tracks kivételével, szinte kizárólagosan web step-ekben lettek írva
a feature fájl-jaik. Valójában integrációs teszteket írtak Cucumber szintakszist használva.

A színlelt elemző
Ügyfélként gondolva magadra, nézzük meg
megint a fenti feature fájlt. Vállalkozásod üzemeltetési költségeivel teljes mértékben tisztában
vagy, ennek nyomán érthető módon teszed fel a kér-

2. ábra
A fentiek alapján a Rails közösség túlnyomó többsége helytelenül használja a
Cucumber-t. Annak ellenére, hogy másként
hisszük, a legtöbb programozó soha nem
ír t egyetlen átvételi tesztet sem; helyette a
Cucumber szintaxis használatával ír tak integrációs teszteket.
A fenti elítélő állítást úgy gondolom, bizonyítani kell. Szerződéses Ruby fejlesztőként és
programozók munkaadójaként, megtudom
erősíteni, hogy a legtöbb feature fájl, amit
láttam, step- Cucumber-ben alapér telmezésben rendelkezésre álló web step-ekből
áll. Ezen web step-ek integrációs teszt álruhában. “Mikor kitöltöm a ‘keresés’ mezőt
‘Törp’-pel” szerű Cucumber step-ek dominálnak a Rails közösségben, annak ellenére, hogy a legkockázatosabb megközelítésként azonosította Elizabeth Keogh.
Úgy gondoltam, hogysaját anekdotáimra
épülő tapasztalat nem elég, így kutattam
egy kicsit. Végigböngésztem a feature fájlo kat hat nagyobb open source Rails projektben, mint például Spree-ben, Radiant-ban

dést, hogy minek foglalkozunk annyit ezekkel a „in
order to” dolgokkal. Miért színleli a programozó az
üzleti elemzőt? Nem tudja, hogy a fejlesztési terv
elfogadásával, a mögöttes üzleti értéket megértetted, és elfogadtad? És ami legfontosabb, ezt a
munkát kiszámlázza neked?
A Cucumber módszere szerint leültök az ügyféllel és
feature-rő, feature-re meghatározzátok, minden egyes
funkció üzleti értékét. Ami szuper, de ez sok programozónak nincs benne a munkaköri leírásában. Magas
szintű elemzők és tanácsadók néha csinálják ezt, de
valószínű, hogynem ilyen szerepkörben tevékenykedsz a jelenlegi projekteden, így erre a Cucumber
alkalmatlan. Ezen felül, figyelembe véve a költségeit, a
Cucumber használata egyenesen pazarlás.

A Cucumber használatának költsége
1. A Cucumber szakít a szövegszerkesztőkkel
A szövegszerkesztők, mint a VIM, alapfeladata, hogy termelékenységünket megnö veljék. A z automatikus kiegészítés megkön�-

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

• jelenleg futó és induló webes
projektek tesztelési folyamatában való aktív részvétel,
• webes alkalmazások funkcionális tesztelése,
• a felmerülő hibák dokumentálása és nyomon követése, valamint a követelmények alapján tesztelési tervek készítése,
azok végrehajtása és az eredmények jegyzőkönyvezése,
• automata tesztek írása és karbantartása,
• a munkatársaknak lehetősége nyílik részt venni a tesztelési és fejlesztési folyamatok
továbbfejlesztésében
ELVÁRÁSOK:
• manuális tesztelés területén
szerzett tapasztalat,
• szoftverfejlesztési eszközök,
valamint
tesztautomatizálási scriptnyelvek ismerete,
Selenium, Apache JMeter
• precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, analitikus és
logikus gondolkodásmód,
• önálló, lendületes munkavégzésre való képesség,
• középfokú angol nyelvtudás
írásban
ELŐNYT JELENT:
• tesztautomatizálás területén
szerzett tapasztalat
• SCRUM módszertan ismerete
• webes arculattervezésben való
jártasság
• SQL nyelv alapszintű ismerete
AMIT KÍNÁLUNK:
• 100%-ban bejelentetett, versenyképes jövedelem és prémium
• modern munkakörnyezet, korszerű laptopok, mobiltelefon
• kiválóan megközelíthető iroda
(a Déli pályaudvar metróállomásnál)

• fokozott biztonságú, több milliós látogatottságú webes megoldások megismerése
• továbbképzési lehetőség, havonta több belső tanfolyam
• 800 kötetes belső technológiai
könyvtár, szakmai folyóiratok
• felkészült fejlesztőink rendszeres szakmai oktatást adnak
egymásnak
• nemzetközi és hazai nagyvállalati projektek
• erős, megkérdőjelezhetetlen
referencia
• agilis módszertanok használata
• inspiráló szakmai légkör
• sikereink megünneplése
Amennyiben felkeltette érdeklődését ez a lehetőség, kérem
küldje el szakmai önéletrajzát
az info@passed.hu címre.
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nyíti a leíró metódus nevek használatát és
újrafelhasználását. A fordítási ellenőrzések,
mentést megelőzően, kapnak el szintaxishibákat, mielőtt azok károkat okoznának. A
metódus definicíók megtalálása és felhasználása egyszerűvé vált a fejlett szerkesztő
alkalmazások segítségével.
A Cucumber step-jei metódusnevek, melyek
Gherkin szintaxist használva íródtak, és
egyedi szintaxisuk szakítás a szövegszerkesztőkkel. A step -ek üres helyeket tar talmaznak, a paramétereket nem szabványos
helyeken adják meg (When “john@gmail.
com” has “4” unsent messages), és reguláris
kifejezéseket használnak minta megadáshoz (“and or ”). A szövegszerkesztők nem
alkalmasak ezek kezelésére, így az automatikus kiegészítés, keresés és sok más funkció megszűnik, csökkentvén a lehetséges
teljesítményt.

2. A Cucumber-nek szüksége van saját teszt környezet fenntartására
Bárki, aki Cucumber használatát fontolgatja átvételi tesztekre valószínűleg már végez unit tesztet Test::Unit- ot vagy Rspecet használva. Mikor a projekt komplexitása
megnő, a teszt készleteket átszer vezzük
úgy, hogy a megosztott teszt kódot áthe lyezzük segéd metódusokba, majd több
tesztfájl között megosztott modulokra. Címkéző rendszereket használva kategorizáljuk a tesztjeinket, teszt futási időt gyorsít-

hatunk, denormalizálva a kódbázisunkat, ha
fegyelmezettek is vagyunk, növelni fogjuk
projektünk bonyolultságát, és így a hibázás
lehetőségét. Párhuzamosan kell fenntar tanunk Cucumber-es és unit teszt-es világainkat, és a teszt kiegészítők két úr kívánságait
kell hogy lessék. A Cucumber megvámolja a
közösség termelékenységét.

3. A Cucumber túlbonyolítot t
út vonalvál asztása
Egy technológiát nevezhetünk túlbonyolítottnak, ha termékeny használatához nagymennyiségű információ és szabály aktív
ismeretére szükség van, nem egyszer az
elvárható szint feletti terhelést okozván.
A Rails bonyolult. Mikor elkezdtem használni, nehéz időszakkal néztem szembe, ahogy
felfedtem az útvonalak labirintusszerű elnevezési mintáit, a többszörözéses konvenciókat, és az apró megkülönböztetéseket a
különféle ActiveRecord::Base perzisztens
metódusok között. Nem mondom, hogy a bonyolult rendszerek megér tése rossz dolog;
komplex rendszereknél ez gyakran előfordul. Ennek viszont indokoltnak kell lennie.
A Cucumber step-ekben, egy jellegzetes
weboldal említése, például “a bejelentkező
oldal”, megköveteli tőlünk, hogy ezt az érintett leírást egy olyan URL-segítő módszerhez rendeljük, amelyet alkalmazásunk ér t
(3. ábra).

3. ábra
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hatunk például a Spork-al és watchr-t vagy
autotest-et használunk tesztjeink automatikus futtatásához. Kiegészítőket adunk a
teszt környezethez, hogy olyan fejlett segéd
metódusokat használjunk, amelyek befagyasztják az időt, megnyitják az e-maileket
vagy webes kéréseket hamisítanak.

A Rails útvonal választó rendszere bonyo lult: Obie Fernandez szerint (The Rails
Way), mindenkit, aki ér ti, bele lehet préselni
egyetlen taxiba. A Cucumber egy absztrakciós réteget rak a már amúgy is bonyolult
rendszerre, amely lassabb fejlesztéshez és
több hibához vezet a nagyobb projekteken.

A Cucumber nem szeret megosztani. Nem
veszi fel a meglévő tesztkonfigurációkat
vagy segéd metódusokat. A címke rendszerünknek nincs súlya és így muszáj tükröznünk a már létező elrendezésünket az új
Cucumber világunkba. Ha fegyelmezetlenek
vagyunk a refaktoring során, kódot duplikál-

Új funkciók hozzáadásánál szembesültem
az alábbiakkal: akaratlanul is különféle természetes nyelvi leírásokat használva írnám
le az útvonalakat. Egyik nap talán a „login
page” -et „the sign in page”-nek nevezném,
és máskor „the log in page”-nak. Ezután a
Cucumber panaszkodott, hogy nem találja a

www.tesztelesagyakorlatban.hu

megváltozott elérési út nevet, ezér t a paths.
rb fájlba kellett belenéznem, hogy emlékeztessem magam az előző leírásomra. Sok
mindent kell fejben tar tani, sok a hibák és
lassulások lehetősége.
Kísérleteztem a paths.rb fájl eltávolításával, és olyan kiegészítő megírásával, amely
humanizált URL segédek bevonásával automatikusan meghatározza az útvonalat.
Elfogadhatatlan step definíciókat kaptam
eredményül, mint például „ And then I am on
the new user session page”. Túlságosan közel jutottunk a végrehajtási nyelvhez, hogy
ér thető legyen az átlagos stakeholder számára, ezér t ezt az opciót el kell kerülni, ha
a Cucumber-t arra kívánjuk használni, amire
szánták.

4. Pazarló belső struktúra
a Cucumberben
A kedvenc Rails funkcióm az egyik legegyszerűbb: mindennek van helye. A levelezők
egy mappába mennek, a modellek egy másikba, a konfigurációk pedig valahol máshová. Feltételezve, hogy egy projekt ragaszkodik a konvencióhoz, bármelyik funkció
forráskódját könnyedén megtalálhatod. Ez
hatalmas termelékenységi előnyökkel jár,
különösen olyan projekteken, amelyeket
más programozóktól örökölsz.
A Cucumber ar ra kér téged, hogy hoz z létre step def iníciókat minden olyan egyedi
step - hez, amelyet használsz. A konvenció
szerint ezeket a step - eket egy {feature _
nev} _ steps.r b fájl - ban kell tar tani. Kisebb
projek teken ez jó dolog, mivel a step de f iníciók könnyedén megtalálhatók. A prob lémák akkor kezdődnek, amikor egyszer
újra fel kell használnod jó néhány funkción
keresztül a step def iníciókat és TISZ TÁ N
szeretnéd tar tani a kódot. Két dolog szo kot t tipikusan tör ténni:
• Ha jó memóriád van, megtalálod a régi
step definíciót, és újra felhasználod a
metódust az új feature-ben. Ez szörnyű
lépés lehet. A megosztott helperek je-

lenléte a promote_ post _feature_steps.
rb fájlban kizárólagos kapcsolatot feltételez ezzel a feature-vel. Ha később eltávolítod a promote_ posts feature fájlt,
akkor valószínűleg eltávolítod a step definíciós fájlját is, elfelejtve, hogy globális step definíciókat is tar talmazott. Ide ális esetben ezeket a megosztott step
definíciókat egy globális step definíciós fájlba kellett volna átcsopor tosítani,
de való életben ez nem mindig tör ténik
meg. Mindenkinek vannak határidői.
• Ha nincs jó memóriád, vagy hosszú idő
eltelt, amióta utoljára láttad a projektet,
akkor elfelejtheted, hogy korábban írtál
egy step definíciót egy bejegyzés promóciójához. Másik lehetőség, hogy soha
nem hoztál létre ilyen step definíciót, de
egy másik programozó megtette, anélkül,
hogy tudnád. Írsz egy új step definíciót a
taxon_steps.rb fájlba, de a kódod már nem
maradt TISZTA. Egy későbbi időpontban
újratervezed a promóciós logikát, megcsinálod a változtatásokat a promote_post_
feature_steps.rb-ben, és a refaktorálást
befejezettnek gondolod. A taxon_steps.rb
innentől erre a step-re értelmezve elavult
lesz, ez zavaró teszt futtatási hibákhoz fog
vezetni, hiszen nincs alapos ok gyanakodni
egy problémára, a nemrégiben refaktorált
promóciós logikában. A Cucumber alapértelmezett használati módja a feature fájlok
szervezésében ezekkel a nehézségekkel
jár, és sok fegyelmet igényel az elkerülésük.

5. Terjengős fogalmazás
Egyetér tünk abban, hogy a tömörség a Ruby
egyik előnye, összehasonlítva más nyelvekkel, mint például a Java? Ugyanezen okból
részesíted előnyben a Sass-t, Coffeescriptet, és Slim-et a CSS-hez, a Javascript-hez
és az ERB-hez képest? Akkor miér t tar tasz
ki a Cucumber használata mellett?
A metódus nevek Cucumberben kétszer an�nyi karakter t igényelnek, mint az egyszerűbb Capybara megfelelőik. Hasonlítsd ös�sze (4. ábra, 5.ábra):
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Szoftvertesztelőket
keresünk!
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
• Tesztesetek tervezése, végrehajtása
• Komplex tesztelések végzése önállóan és csapatmunkában
• Manuális módon történő
tesztelés kivitelezése
• Dokumentációs feladatok
ellátása
• Kapcsolattartás az ügyféllel
és a fejlesztőkkel
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ
ELVÁRÁSOK:
• Informatikai végzettség vagy
informatikai tapasztalat
• Legalább fél éves tesztelői
tapasztalat tesztelési projektekben
• Jó kommunikációs készség
• Felelősségvállalás
• Csapatjátékosság
• Ügyfélközpontú, logikus gondolkodás
• Pontos, precíz munkavégzés
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
• Tesztelési módszertanok és
eszközök ismerete
• Tesztautomatizálásban szerzett tapasztalat
• ISTQB vizsga
• Középszintű angol nyelvtudás
• Programozási gyakorlat vagy
fejlesztői háttér
• SQL ismeretek
AMIT KÍNÁLUNK:
• Aktív tagja lehetsz tesztelői
csapatunknak
• Érdekes projektekben, szakmai kihívásokban lehet részed
• Megismerheted a tesztelési módszertanokat
• És nem utolsósorban, versenyképes jövedelemhez juthatsz
ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
• IT programozás, Fejlesztés
• Tesztelő, Tesztmérnök
• Teljes munkaidő
SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
• Pályakezdő/friss diplomás
SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
• Nem igényel nyelvtudást

4. ábra

5. ábra
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Budapest
Amennyiben felkeltette érdeklődését ez a lehetőség, kérem
küldje el szakmai önéletrajzát
az info@passed.hu címre.
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Vegye igénybe hatékony, pontos,
megbízható szoftvertesztelési
szolgáltatásainkat!
START

TESZTMÓDSZERTAN AUDIT

STATIKUS TESZTELÉS

V

TESZTAUTOMATIZÁLÁS

V

MANUÁLIS TESZTELÉS

NEM-FUNKCIONÁLIS TESZTELÉS

ÁTVÉTELI TESZT TÁMOGATÁS

www.passed.hu

A megbízható tesztcsapat!

AUTOMATIKUS

Jack Kinsella
(Felül) Anlizáló
6. ábra

Technikus vagyok, aki
erős érdeklődést mutat
a szabályok iránt, illetve extrém, olykor „beteges” módon szeretem
elemezni a dolgokat.
Jelenleg a valószínűségszámítás, a blockchain technológia, a
gépi tanulás és az algoritmizált
tréningek
érdekelnek.

7. ábra
A megnövekedett terjedelem csökkenti a kifejezőképességet és teljesítményt, és hibákhoz
vezet, mivel több karakter több helyet jelent, ahol
elírás előfordulhat.

6. A Cucumber szintaktikailag
eltántorít a kód újrafelhasználásától
A Cucumber felhasználók hajlamosak a step definícióikat más step definíciókkal kifejezve megadni. Az eszköz készítői ezt azzal bátorították, hogy
egyszerű megoldásokat hoztak létre ebből a célból. Íme egy példa (6. ábra):
Ez így utálatos, habár egy dolog érthető. A fejlesztő azt akarja, hogy kódja TISZTA maradjon,
de nem akarja a Ruby metódusokba csomagolt
step definíciók hozzáadott kavalkádját. Így újra
felhasználja a step definícióikat.
Megfontolandó: Amikor egy step definíción belül vagy, kizárólagosan a programozó területén
tartózkodsz. A stake holder sosem olvassa ezt.
Ezt észben tartva nem lenne előnyös használni
a teljes Ruby programnyelv rövidségét, pontosságát, alakíthatóságát, szerkesztői támogatását és
absztrakciós eszközeit? Ruby-t használva ilyeneket tudnál csinálni (7. ábra):
Véleményem szerint a fő ok, amiért oly sok cég
hagy fel az integrációs teszteléssel pár hónapon
belül, az, hogy step definíciókat más step-ekben
újrafelhasználnak, valamint magasabb szintű
step-ek összeállítása a Cucumber alap web stepjeinek felhasználásával. A tesztjeik bonyolultak
lesznek, ennek nyomán egyre kevésbé frissen
tartottak.

A megoldás nem egyszerű, a legészszerűbb út
magában foglalja erőteljesebb absztrakciós eszközök alkalmazását - például a teljes Ruby programnyelvet a szörnyű step definíciókkal szemben.

Konklúzió
A Cucumber-nek megvan a haszna, elsősorban
magas szintű elemzőeszközként nagy, soknyelvű
projekteken. Ami azt jelenti, hogy kevés programozó dolgozik ilyen pozícióban, és a rendszeres
integrációs tesztek metódus neveinek listáján
kívül az átvételi tesztek pazarlásnak tűnnek. A
Cucumber, amelyet a Rails programozók többsége használ, nem több, mint egy ügyetlen csomagolás az alap integrációs tesztek felett. A különbségek nem csupán kozmetikai jellegűek: a
Cucumber szintaxisa költséges mind a programozó, mind az ügyfél számára, akiknek az idejük és
pénzük is pazarolva van. Ráadásul a Cucumber
nyílt forráskódú fejlesztésekben technikai eszközként való használata, valamint a vállalkozói
munkában való felhasználása kétségtelenül nevetséges. Mégis, a programozók továbbra is helytelenül használják a Cucumber-t.
Miért nem vallod be magadnak, hogy nem végzel
átvételi tesztelést, és hogy nem érzed szükségesnek projektjeidben? Cseréld le a Cucumber-t tiszta Capybara-ban végzett integrációs tesztekre, és
meg fogsz lepődni, hogy mennyivel produktívabb
tudsz lenni.
Szerző: Jack Kinsella
Forrás: https://w w w.jackkinsella.ie/ar ticles/
why-bother-with-cucumber-testing
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HR trendek, kihívások az IT tesztelői
munkaerőpiacon. Útmutató HR-eseknek
Az informatikai munkaerőpiac felborult az
utóbbi jó pár évben. Tapasztalhatjuk, hogy a fejlesztői erőforrásból erős
hiány lépett fel és ennek
folyamatos megoldása
jelentősen felbolydította
a HR-esek életét.

Azt már kevesebben tudják, hogy ez a jelenség igaz a szoftvertesztelőkre is. Látványosan nagy a kereslet tesztelőkre, és egyben
nagy a hiány az utánpótlásból is.

Miért érdekes a kérdés?
A cikkben HR szempontból mutatjuk be a
szoftvertesztelői keresések újabb kihívásait,
a várható trendeket. Továbbá összefoglaljuk,
hogy mire érdemes fókuszálni a következő
időszakban, hogy megváltozott igényekre válaszokat tudjanak adni, cégvezetők, IT vezetők, HR vezetők.

Miért van ekkora szükség a tesztelőkre?
Mert szinte minden cég a digitális transzformáció jegyében ég, mindenki informatikai rendszert fejleszt
vagy fejlesztet, amelyeket viszont tesztelni szükséges.
Kb. 6-8 éve a tesztelési szakma nagykorúsága,
azaz önálló szakmává vált az informatikai piacon.
A tesztelői igény két oldalról jelenik meg. Egyrészről
a fejlesztő cégek, fejlesztő csapatok oldaláról van
igény, hiszen a fejlesztések tesztelés nélkül nem
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adathatók át a felhasználóknak. Szakmai sztenderdek szerint 3-4 (esetleg 3-5) fejlesztőként 1 tesztelő
verziót! Ez leginkább attól függ, hogy milyen kultúrájú cégről beszélünk.
A tesztelőkre szükség van a felhasználói oldalon
is, hiszen új rendszerek bevezetésénél, fejlesztések átvételénél a felhasználói oldalon is tesztelni
szükséges és most már ezekben az esetekben is
szakértő tesztelőt várnak, alkalmaznak.
A fenti okok miatt ma már tömegével találunk kereséseket többféle tesztelési munkakörben is a
legkülönbözőbb profilú cégeknél. A kereslet továbbra is nagy marad, nem várható az igények
csökkenése.

Mi a helyzet a toborzási piacon?
A szakképzett tesztelői hiány erősen megváltoztatta a béreket és magát a keresés
módját is.
Erős bérspirál alakult ki, gyakorlatilag elég
egy CV-t kirakni megfelelő helyre vagy
Linkedin profilban megadni a tesztelői szak-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

HR
tudást és folyamatosan jönnek az ajánlatok a
munkavállaló számára. A junior és szenior
szintek is torzulnak, ma már majdnem szeniornak számít 2-3 év szakmai tapasztalat.
A toborzók, rákényszerülnek, hogy egyre
kiinomultabb keresési technikákat alkalmazzanak. A jó munkaerő levadászása egészen komoly spor ttá fejlődött ki.

3.

akár nagyobb) bér fejlesztési is jelent,
de így is lesz olyan konkurencia, aki jelentősen felülígéri majd a munkatársunkat. Ebben sajnos biztosak lehetünk.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Fluktuáció: A tesztelői álláslehetőségek és a már túl kifinomult toborzások
miatt a tesztelők jóval könnyebben váltanak munkát. Elég beígérni magasabb
bér t és önmegvalósítási lehetőséget és
a váltás már meg is tör tént. A tesztelők
ma már nem azér t váltanak munkahelyet, mer t nem érzik jól magukat, hanem
mer t van egy még vonzóbb lehetőség:
pl. érdekes projektlehetőség, jobb munkahelyi környezet, rugalmas munkavégzés.

Software Tester

Amennyiben egy hr-es képben van az adott
területtel, ahova toboroz, akkor nagyobb
eséllyel tudja a jelöleket megszólítani, jobban megér ti vele a közös hangot. A tesztelő
örülni fog, hogy valaki ér ti, hogy mit csinál.
Ezzel a toborzó előnyt szerez a cégének a
jelöltje szemében. A toborzó időt spórolhat
meg a hiring managernek (annak a vezetőnek, akihez az ember t keresi), kevesebb
nem releváns jelöltet juttat el hozzá.

4.

További kihívás recruiterek számára, hogy a
tesztelőket sokszor tesztelési szakmai kérdéseken keresztül lehet megszólítani. A zaz
a recruitereknek magát a tesztelési szakmai
alapjait is érdemes megtanulniuk, hogy több
tesztelő jelöltet tudjon megszólítani. Ez viszont több éves tanulást is jelenthet, amire
már nincsen idő. Fontos a HR-IT szorosabb
együttműködés kialakítása.

Mi motiválja a tesztelőket?

A jelenség azt eredményezte, hogy most
már az IT toborzó is kurrens pozíció lett.
Most már nehéz jó recruiter t találni és ráadásul drága is.

A tesztelőket nem csak a pénz motiválja, de a
magas bér már alapszintű elvárás. A tesztelők
számára általánosságban a legfontosabb motivációs tényezők:

Milyen nyomás nehezedik a HR-esekre?

• Magas bér

A Z IT szakmában tevékenykedő HR vezetőknek a tesztelői hiány miatt leginkább az
alábbi kihívásokkal kell megküzdeniük. A tét
azér t is nagy, mer t ezek nem csak egyszerű
feladatatok, hanem egy cég alapműködésének feltételeit is jelentheti:
1.

Hatékony toborzás: A fentiek alapján
látható, hogy nem tartható fent a megszokott toborzás, a keresési csatornák
elapadnak. Aki nem újít, hátrányba kerül.

2.

Bérspirál: Már évek óta nyilvánosan
elérhetők az informatikus szakma bérei
tar talmazó kutatások, ezen belül külön a
tesztelői béreket is közzéteszik. A cégvezető azt érezheti, hogy minden évben
külön bér felzárkóztatási programot kell
indítaniuk a tesztelők megtar tásáér t,
ami éves szinten akár 20% -os (vagy

Megtar tás: Mivel a távozó munkaerő
pótlása még sokkal drágább, mint a régiek megtar tása (új toborzás, magasabb
bér, betanulás…), ezér t a cégek is egyre
nagyobb hangsúlyt és pénzt fektetnek a
megtar tásra. Érdekes, hogy a megtartási programok jellemzően a fiatalabb
generációknak szólnak, pedig érdemes
lenne odafigyelni a tapasztaltabb kollégákra is.

• Karrierlehetőség
• Rendszeres képzési lehetőségek
• Jó csapat, ahol megbecsülik.
Ne hanyagoljuk el a cég által biztosított „ingyen kaja, pia” vonzó lehetőségét sem.
Amire viszont érdemes fókuszálniuk a HReseknek, hogy a távozások egyik legjellemzőbb oka, a nem megfelelő vezetői attitűd,
hiányos people-management.

Mekkora a kihívás a HR
területeken?
A nyomás nagy, mert a vállalatok a HR vezetőktől várják el, hogy oldják meg a rendelkezésre álló költségkeretből a munkaerő-kiválasztást igen rövid határidőre. Jellemzően a
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WHAT WOULD BE YOUR
JOB?
• Designing, developing, executing and documenting
tests for iGO GPS navigation
software and applications
• Supporting the release of the
navigation software, and
playing an active part in the
shipping of the release
IF YOU HAVE…
• At least 1 year of experience
in designing, developing, executing/running and documenting manual and/or automated SW tests
• Experience with LINUX
• Hands-on experience with
command line terminal
• College/university degree
(preferably in Information
Technology/electrical engineering/mechanical engineering)
• Quality-oriented attitude
• Ability to handle several tasks
simultaneously
• Flexible attitude
• At least intermediate level English
• Ability to cope with stress
• Ability to cope with monotonous work moreover, you
have any of the following
• Basic knowledge of at least
one script language, or hardware expertise
• Result- and efficiency-oriented attitude
• Experience in automated
testing
• ISTQB CTFL certification
• Understanding of programming
You will make quite an impression on us!
WHAT CAN WE GIVE YOU
IN RETURN?
• A job at a successful global
company in Hungary, where
you can learn from the best
• Serious professional challenges
• A secure and well-paid job
• Cutting-edge infrastructure
• Flexible working hours
• The opportunity to develop
the navigation software of
the future in the present
• A youthful team
• The opportunity of working
abroad for several weeks
(Seoul, Tokyo, Detroit, Shanghai)
Amennyiben
felkeltette
érdeklődését ez a lehetőség,
kérem küldje el szakmai
önéletrajzát
az
info@
passed.hu címre.
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HR
HR felelőssége a munkaerő elvándorlásának
megakadályozása, melynek egyik alapeleme
a kompetencia és teljesítményértékelési rendszer. Ebben az a nagy kihívás, hogy a HR önállóan nem nagyon képes ezen rendszereket
kialakítani, mert komoly tesztelési szakmai tapasztalatra is szükség van, hiszen jól kell meghatározni a szakmai elvárásokat, szinteket, fejlődési útvonalakat és a szükséges képzéseket.

Mire érdemes felkészülni?
Várható trendek
Látható, hogy a HR vezetők részéről további nyitás szükséges az IT munkatársak felé.
Amire érdemes készülni:
• HR-IT keresztfunkcionális működés
A HR és IT szakemberek sokkal inkább rá
lesznek kényszerítve a közös megoldások
kialakítására, hogy jobban meg tudják szólítani a tesztelési szakembereket. A HR-eseknek meg kell tanulnia „IT nyelven”.
Fontos feladat lesz a szakmai fejlődést biztosító kompetencia illetve képzési rendszerek felállítása. Ezekhez szélesebb körű informatikai megoldások szükségesek, hiszen
az értékelési, képzési rendszerek erős és
átlátható adminisztrációt igényelnek, amiket
Excel táblában már nem lehet megfelelően
megoldani.
• Új toborzási források szükségesek
Látható, hogy jelenlegi munkaerő levadászási működés már nem tartható fenn, pedig
egyre nagyobb szükség lesz tesztelőkre.
A fejlesztőknél már sok „gyorstalpaló” akadémia létezik, a tesztelők esetében ez még
kevésbé van jelen. A jellemzően 4-6 hónapos fejlesztői képzésekkel nem mindenki
elégedett, mert egyébként drága a képzés,
másik oldalról viszont a képzésében résztvevők tudása nem elégséges a jó fejlesztéshez. Kérdés, hogy a tesztelői képzéseknél
ez a modell hogyan használható fel. További
tendencia, hogy a vállalatok önmaguk hoznak létre „akadémiákat” illetve erősítik a
gyakornoki képzési rendszerüket. Egy HR
vezetőnek ezen megoldásokra is készen kell
állnia.

tudással. Ezen személyek ráadásul motiváltak, akár könnyebben megtarthatóak és az
átképzésük sem feltétlenül drága. Ilyen erőforrás most még elérhető.
• Hangsúly a munkaerő megtartásán
Várhatóan a HR vezetők teljesítményének
egyik meghatározó mérőszáma a fluktuáció
csökkentésének mértéke lesz. A munkatársi megtartás azonban már nem csak a HR
vezető felelősségi köre, hanem a cégvezető
számára is kihívás, mert absztrakt megközelítést igényel. Amivel megfoghatók a tesztelési szakemberek:
• Jó vezető, erős people-management
• Tudatosan k ialakítot t és f r is sítet t bérstruktúra
• Egyénre szabott karrier és képzési rendszer biztosítása
• Egyér telmű céges jövőkép, melyben az
egyén is tud hinni
• Fontos szerepet kap a rendszeres távmunka lehetősége
• A z egyéni igények, élethelyzetek figye lembevétele
• Csapat hoz t ar toz ás ér zés k ialakít ása,
tudatos és rendszeres people menedzsment a közvetlen vezetőtől
• Játékszoba, nyugiszoba, ingyenes szolgáltatások biztosítása (pl. közös ingyenes
pizzázások, sörözések, buli) továbbá
• Illetve a gyors és könnyű megközelíthetőség
Összefoglalva a HR számára az lesz a nagy
kihívás, hogyan tudja átalakítani a működését
úgy, hogy az IT szakemberekhez közelebb
kerüljön, jobban megértse a motivációját és
megértse a háttérben húzódó mechanizmusokat. Ez egyben a HR digitális transzformációját is jelenti, ami egyben szemléletváltást is
igényel.

Az igazi nagy lehetőség a tesztelői átképzésben rejlik, hiszen ez egy komoly karrierlehetőség olyan munkaerő számára, akik
egyébként nem rendelkeznek versenyképes
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Szerző: Kérdő Attila

Kérdő Attila

BDO Magyarország,
IT Oktatási és
üzletfejlesztési
vezető
A Budapesti Műszaki
Egyetemen szerezte villamosmérnöki diplomáját. Fejlesztőként kezdte
a szakmai karrierjét,
majd informatikai fejlesztő cégeknél projektvezetőként, üzleti elemzőként
is segített több rendszerbevezetésnél.
Vezető
beosztásban foglalkozott projekt portfólió menedzsmenttel, support
terület vezetéssel, illetve
minőség irányítási rendszer kialakításával, bevezetésével. Az utóbbi
jó pár évben a tesztelési,
szoftverminőség irányítási üzletágat és céget
irányított, számos ügyfélnek biztosított tesztelési szolgáltatásokat, így
jól ismeri a hazai tesztelői szolgáltatási és munkaerő piacot.
Jelenleg a BDO Magyarországnál IT képzésekkel, átképzési programokkal, illetve Digitális
transzformációs projektek vezetésével foglalkozik. Ezt nagyban segíti,
hogy az informatika több
területéről is rendelkezik több éves szakmai
tapasztalattal. Megközelítése szerint az informatika hatékonyságát, a
fejlesztések minőségét
leginkább az határozza
meg, hogy az informatika
elemeit mennyire tudjuk
integráltan és egymáshoz illesztve kezelni.
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App-ok és DevOps:
Hova illeszkedik a QA?
A szoftverfejlesztés hosszú
utat járt be a kezdeti, mindenki csinálja a saját dolgát
és majd megbeszéljük mire
jutottunk megközelítésből.

A DevOps változást hozott, az amúgy természetesnek tekinthető, megrögzött gondolkodásmódba, amely szerint „hagyd, hogy befejezzem, amit
csinálok és csak utána tudok veled foglalkozni”.
Az igazság az, hogy senki sem szereti, ha megmondják neki mit csináljon és valószínűleg ezért
„népszerűek” a minőségbiztosítási csoportok a
szervezetben.
Ha a DevOps folyamatos fejlesztésről és ennek
élesbeállításáról szól, hol jön a képbe a QA?
Sokszor merül fel az a tévhit, miszerint a DevOps
szoftverfejlesztési gyakorlat csak egy őrült rohanás a célegyenesig. A kódot fontos időben elkészíteni, de a hibák csökkentése ugyanolyan fontos része a DevOps-nak, mint bármi más.
Az automatizálás mögötti alapgondolat az, hogy
csökkenti az emberi hibákat, mivel kevesebb
emberi beavatkozással jár. Amikor a feladatok
unalmassá és ismétlődővé válnak, az emberek
hajlamosak hibázni, ha ekkor egy automatizált
munkafolyamatra bízzuk a monoton dolgokat, az
embereknek lehetőségük nyílik kreatív irányba
kibontakozni.

Megtörni a mintát
A DevOps alapvetően megváltoztatta a QA csapat
szerepét és csak azok számára jelent majd sikert,
akik hajlandóak résztvenni a termelési folyamatban.
Volt idő amikor a minőség ellenőrök bementek egy
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szobába, felsőbbrendűségük tudatában elvégezték
vizsgálataikat és úgy sétáltak ki, mintha mindenkinél
jobbak lennének. A mobilos fejlesztéseket kifejezetten figyelembe véve, már értelmetlen egy külső, független QA csapatról beszélni.
A hagyományosabb gondolkodásmód persze az, hogy
mindig legyen egy külsős QA csoport, amely biztosítja az integritást és a minőséget. A új gondolkodásmód
szerint, a QA mindenki munkájának részévé
kell hogy váljon, addig a pontig, hogy a termelési ciklus minden pontjában jelen legyen.
Nem mindenki örül a változásnak és páran úgy
érzik, hogy ha folytatják azt, amit eddig csináltak, akkor minden rendben lesz. De a „csak a
késztermékre” alkalmazott QA nyomán észlelt
nehézségek hamarosan arra bírják őket, hogy
beintegrálják a termelési folyamatba.

Új alapok
A DevOps a problémák közvetlen megközelítésről
és az eddigi határainkon átlépésről szól. Bizonyos
módokon módszerekkel történő szoftverfejlesztést
tanultunk, és a DevOps ezt a hátteret töri meg. Mindenki, aki valaha tett írásbeli vizsgát tudja, hogy a
szokásos gyakorlat az, hogy befejezed az írást és
átadod a papírodat értékelésre. Ez a megközelítés
lényegében olyan, mint a hagyományos vízesés
módszer a QA csapat számára, azt leszámítva,
hogy az értékeléseket nekik kell elvégezni és vis�szajuttatni a többi csoportnak, kijavítandó a hibákat.

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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Valószínűleg egy sokkal jobb gyakor lat
lenne, hogy legyen mellet ted egy tanár,
aki azonnal ki tudja javítani a hibáidat.
Ez nem c sak időt takarít meg számodra,
hanem kiemelkedő eredményeket is hoz.
Igen, ha iskolában lennénk, akkor való színűleg c salásnak neveznénk ezt, de egy
vállalkozás esetén ez az eljárás dic sére tes és követendő.

Folyamatos tesztelés
Egy belső QA csapat előnye, hogy hamarabb
kapod meg a véleményüket, mielőtt egy tévedés vagy hiba bekövetkezne. A QA csoport
véleménye arról, hogy mely funkciók lesznek
megvalósíthatók, milyen tesztelésre lenne
szükség az egyes szolgáltatások esetében
és milyen problémák merülhetnek fel, felbecsülhetetlen értékű. A QA csoport bevonása
a kezdetektől azt is jelenti, hogy kapsz tőlük a
feladatokra vonatkozó becslést és a tesztelés
automatizálásnak esélyét a szoftverszállítási
folyamat különböző szakaszaiban.
Arról nem is beszélve, hogy ez a gyakorlat gyorsan megváltoztatja azt a népszerű véleményt,
miszerint a QA mérnökök kívülállók, valamint a
vállalat alapértékeit is kiegészíti. A minőség tudatosságnak a szervezeten belül, a levegővételhez
hasonló, természetes folyamattá kell válnia. Ha
a DevOps folyamatos fejlesztést jelent, akkor folyamatos tesztelést is. A teszt-vezértelt fejlesztési
megközelítésnek azt kellene jelentenie, hogy a
fejlesztők a saját fejlesztéseiket tesztelik, hibákat
keresnek és addig mennek tovább amíg azokat ki
nem javították.

DevOps, QA és mobil
alk almazások
Különösen a mobilalkalmazások tekintetében, a
cégek nagy része a DevOps folyamatok felé lép.
A QA csoportok különleges helyzetben vannak,
ahol eredeti pozíciójukból, a Dev és az Ops közötti területről, egy „mindent körbeölelő” entitás felé
építkeznek. A QA sikeréhez a DevOps-ban, a reaktív, kész terméken minőségi ellenőrzést végző
világból tudni kell váltani, proaktív, a fejlesztőkkel
együttműködő, őket minőségi termék előállításában segítő új világba.
A nap végén arra kell koncentrálnod, amiben jó
vagy. Amíg a fejlesztők abban jók, hogy kódot írjanak, nem olyan módon tekintenek a dolgokra,
mint egy QA szakember. A QA szakember mindig
is a gyártási rendszer szerves része kell, hogy legyen, inkább tanári, mint ellenőri szerepben.

Automatizált tesztelés
Eltekintve attól, hogy minden abba az irányba fejlődik, hogy a minőség mindenki érdeke
legyen, a QA csapatok a jövőben fejlett auto-

matizáló képességekkel fognak rendelkezni.
A teszt automatizálás a QA jövője a Devops
szerint működő vállalatokban. A mobilalkalmazásokra nézve ez egy újabb szint a tesztelésben, egész konkrétan nagyjából három
szintről beszélünk. A mobil alkalmazások először az emulátorok automatizált tesztelésén
mennek keresztül, majd valós eszközökön
végeznek automatizált tesztelést a felhőben
és végül cégen belül funkcionális/UI tesztek
következnek valós eszközökön.
Az egyik legnépszerűbb nyílt forráskódú automatizált tesztelőcsomag a Selenium nevéhez
fűződik. Valójában annyira népszerű, hogy
az ilyen eszközökön végzett tesztelést gyakran „Selenium tesztelésnek” nevezik. Ez a
tesztrendszer egyszerre több eszközzel vagy
emulátorral működik és támogatja a „hotswapokat”.
Számos érdekes tesztelési termék létezik,
mint például a Sauce Labs, amely széleskörű tesztelést segítő eszközöket tartalmaz
Seleniumra és annak mobilos változatára, az
Appiumra. A Sauce valódi eszközhasználatot
biztosít a felhőben, tehát nem kell saját labort
létrehoznod a cégen belül.
Egy másik egyszerű, mégis érdekes alternatíva a TestingWhiz’s Enterprise Edition, amely
több mint 290 beépített tesztelési paranccsal
rendelkezik, lehetővé téve a tesztek rögzítését és lejátszását, programkód használata
nélkül.
A HPE Unified Functional Testing, ismertebb,
régebbi nevén HP Quick test, szintén a népszerűbb automatizált teszteszközök közé tartozik. Funkciói közé tartozik a Mercury Business Process Trainingel való integráció, fejlett
hibakezelési mechanizmusok és automatizált
dokumentum készítés.

Twain Taylor
Twain pályafutását a
Google-nél
kezdte,
ahol többek között
részt vett az AdWords
csapatának technikai
támogatásában. Feladatai közé tartozott
kiértékelni a hibanaplókat, és megoldani
azokat a kérdéseket,
amelyek az ügyfeleket,
a támogató csapatot,
valamint az eszkaláció kezelését érintik.
Később olyan márkás
közösségi médiaalkalmazásokat és automatizálási szkripteket
hozott létre, amelyek
az induló vállalkozásokat segítik marketingt e v é ke ny s é g ü k b e n .
Napjainkban technológiai
újságíróként
segíti az informatikai
folyóiratokat, valamint
startup-okat támogat a
csapatépítési és alkalmazáskiadási igényeik
megvalósításában.

A QA jövője
Jó lenne, ha a minőség mindenki munkájának
része lenne és nem lenne szükség további QA
csapatokra az ellenőrzéshez és a tesztekhez.
A jövőt nem lehet elképzelni minőség elemzők
nélkül. Sokkal inkább a szerepek dinamikus
elmozdulását fogjuk látni és a QA csapatok
mélyebb beépülését a rendszerbe és valószínűleg egy új fajta QA-t, ami a teljesen automatizált tesztelésre összepontosít.

Szerző: Twain Taylor
Forrás: http://techgenix.com/devops-changesqa-apps/
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Példamutatás
Bár a tesztelőket mostanában már a fejlesztési
csoportokba sorolják, sokan még kívülállóknak tekintenek rájuk. Hozzáadott
értéküket ez a státusz adja,
tartja fenn és egyben folyamatosan veszélyezteti. A
korai időszakban egyfajta
szentség lengte körül.

A z eredeti szándék szerint továbbra is elfogulatlan szószólói szerettek volna lenni a
minőségnek, a dolgok a visszájukra fordultak és egyre bürokratikusabbak lettek.
A z agilis fejlesztési módszerek létrejöttével és népszerűsödésével, egyre kevesebb
hely maradt az ügyfél visszajelzéseket és
minőségi problémákat felkaroló „említett ”
kívűlállók számára.
A nagy, klasszikus ér telemben vett teszteléssel foglalkozó csapatok átadták helyüket
a fejlesztési csapatokban ülő tesztelő, minőségbiztosító munkatársaknak.
A kapcsolatok javultak, de a „kívülálló” státusz továbbra is fennáll. Bizonyos ér telemben ez azt jelenti, hogy a tesztelő ér tékét
nem kézzelfogható vagy mérhető készségek
határozzák meg, hanem az egyedi gondolkodásmódjuk. E gondolkodás „hordozója”
misztikus vagy természetfeletti képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezik.
Egyedülálló
világnézettel
büszkélkedik,
amely betekintést enged olyan körülményekbe és cselekvésekbe, amelyek megfe-
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lelő végrehajtás esetén kritikus problémákat vagy sérülékenységeket tárhatnak fel a
szoftverben.
Ebben a világban a tesztelő értékét az határozza meg, hogy mennyire tud másképp gondolkodni, mint a többi csapattag, valamint azt is
jelenti, hogy készségeiket és befolyásukat kön�nyebb nélkülözni, mivel a tesztelők által képviselt hozzáadott értéket képtelenek megérteni,
felmérni. Ittlétüket tekinthetjük mint egy jelképes felajánlás a Minőség Isteneinek.

Módszerek és keretrendszerek
A vállalatok és magánszemélyek nagy erőfeszítéseket tettek a fejlesztési gyakorlatok kialakítására
és szabványosítására. Ennek a munkának eredményeképp létrejött egy közös szókincs, amelyet
a problémák magyarázatához, megértéséhez, az
ötletek megvitatásához, egy szó mint száz a hatékony előrelépéshez használják fel.
Ezzel ellentétben elmaradt a megegyezés arról, hogy mi legyen a sztenderd a tesztelőkkel
való megfelelő együttműködésre.

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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a tesztelési tevékenységeket a fejlesztő csoport által már elfogadott folyamatokba tudjuk
beágyazni.

Kommunik áció
Az alapvető fogalmak jobb megértése nyomán, a csoportod megbeszélésein jobb szereplés drámai hatással lehet arra, ahogy az
emberek megítélik a képességeidet. Meglepődnél, ha tudnád, hogy az emberek mennyire elkötelezettek lesznek segíthetni, tanítani,
vagy mentorálni, onnan kezdve, hogy érdeklődést mutatsz a munkájuk iránt.

Igazodás általi befolyás

A cél, hogy bizalom és szavahihetőség épüljön közted és a fejlesztők között, amelyre
alapozva a folyamatok közös értelmezését a
tesztelés szolgálatába tudod állítani a mindennapokban.

Ha az emberek nem igazán tudják, mit csinálsz,
hogyan csinálod, vagy hogyan lehet róla beszélni,
mennyire lehetsz sikeres a csapatodban? Ahogyan
a fejlesztőknek, úgy a tesztelőknek is bevett gyakorlatokra és közös szókincsre van szükségük ahhoz,
hogy könnyen kommunikálhassák szándékaikat és
cselekedeteiket. A probléma az, hogy a tesztelés
nem rendelkezik akkora súllyal és befolyással, hogy
csapataikkal új eljárásokat és terminológiát fogadtassanak el. A tesztelés egyszerűen nem a domináns tevékenység egy szoftverfejlesztő csapatban.

Nézzünk pár példát:

Ez azt jelenti, hogy a tesztelési gyakorlatnak és
a szókincsnek összhangban kell lennie az elfogadott fejlesztési szabványokkal, folyamatokkal
és kifejezésekkel. Minden más szemantika és
folyamatdefinicíó csak arra jó, hogy a tesztelést
mint megörökölt, bürokratikus, drága kiegészítőnek
tartsák.

A tesztelők egy működő tervet láttak és tanulmányozták. A megértési folyamat alatt beemelték ötleteiket az automatizálásba. Működő és kézzelfogható példa volt a fejlesztők és
a szélesebb szervezet előtt, így az új ötletek
elfogadása sokkal gyorsabbá vált.

Az igazodás folyamata három lépésből áll:
megértés, közös folyamatok és kommunikáció.

Megértés
Minden a módszertan és a folyamat elveinek
és előnyeinek megértésével kezdődik. Ez
nem azt jelenti, hogy egy adott témában világszínvonalú szakértővé kell válni, de szükség
van arra, hogy megértsük az adott témát.

Közös folyamatok
Az új megértéssel felfegyverkezve meg tudjuk
állapítani, hogy az alapvető fogalmak és szókincsek közül melyek helyezhetők új kontextusba a tesztelés főbb szempontjainak támogatása érdekében. Követvén ezt az új irányt,

Tesztautomatizálás
Az automatizálás már követte ezt a modellt;
ez a sorozatgyártásnak a szoftverfejlesztésre való hatása. A szervezetek felismerték,
hogy a hatékonyság növelése és tevékenységük felgyorsítása érdekében a számítógépek
erejét fel kell használniuk, hasonlóan, mint a
szerelősorokon a robotokat.

Az automatizálás a fejlesztők, a tesztelők
és a üzlet képviselői közötti legbarátságosabb határterület. Ez egy biztonságos hely,
ahol az emberek tanulhatnak egymástól. A
fejlesztők megbeszélhetik a tesztelést, és a
tesztelők beszélni tudnak a kódról, mivel általában egyik csoport sem számít szakértőnek a másik területén, de elvárt, hogy közös
célért dolgozzanak együtt.

Sprint tervezés
A sprint tesztelést végző csopor tok megbecsülik és azonosítják a kívánt feladato kat a user stor y-k szállítása érdekében. A
fejlesztőktől általában elvárják, hogy munkájukat funkcionális feladatokra bontsák,
amelyek könnyen mérhetők, leírhatók és
megoszthatók.
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Automata tesztelő
FELADAT:
• Részvétel automata tesztelések fejlesztéseiben
• Üzleti folyamatok elemzése
• Tesztesetek készítése és futtatása automatikus teszteszköz felhasználásával
• Teszt adatsorok validálása
• Adatok ellenőrzése adatbázis
SQL query-kel
• Tesztjegyzőkönyvek készítése
ELVÁRÁS:
• 1-2 éves fejlesztési/tesztelési tapasztalat
• MS Office Excel függvények
emelt szintű ismerete
• SQL és XML ismeretek
• Minimum középfokú informatikai végzettség
• Precizitás, belső motiváció
az alapos munkavégzésre
• Önálló munkavégzés és
csapatmunkában való részvétel
• Új ismeretek gyors elsajátítása és alkalmazása
• Kombinatorikus gondolkodásmód
ELŐNY:
• Automata teszteszközökkel
kapcsolatos releváns ismeretek
• Felsőfokú informatikai végzettség
• Igazgatásszervezői ismeretek
• Folyamatelemzési készség
• ISTQB vizsga
AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes fizetést
• Alkalmazotti státuszt
• Változatos, sokrétű feladatokat
• Szakmai fejlődési lehetőséget
• Megoldás-orientált légkört
• Bővülő, dinamikusan fejlődő szervezet sikereiben
való részvétel lehetőségét
Amennyiben felkeltette érdeklődését ez a lehetőség,
kérem küldje el szakmai önéletrajzát az info@passed.
hu címre.
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AGILIS
SZOFTVERTESZTELŐ
FELADATAID:
• jelenleg futó és induló webes projektek tesztelési
folyamatában való aktív
részvétel,
• webes alkalmazások funkcionális tesztelése,
• a felmerülő hibák dokumentálása és nyomon követése,
valamint a követelmények
alapján tesztelési tervek készítése, azok végrehajtása
és az eredmények jegyzőkönyvezése,
• automata tesztek írása és
karbantartása,
• a munkatársaknak lehetősége nyílik részt venni a tesztelési és fejlesztési folyamatok továbbfejlesztésében
ELVÁRÁSOK:
• manuális tesztelés területén
szerzett tapasztalat,
• szoftverfejlesztési eszközök,
valamint tesztautomatizálási scriptnyelvek ismerete,
Selenium, Apache JMeter
• precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, analitikus és
logikus gondolkodásmód,
• önálló, lendületes munkavégzésre való képesség,
• középfokú angol nyelvtudás
írásban
ELŐNYT JELENT:
• tesztautomatizálás területén szerzett tapasztalat
• SCRUM módszertan ismerete
• webes arculattervezésben való
jártasság
• SQL nyelv alapszintű ismerete
AMIT KÍNÁLUNK:
• 100%-ban bejelentetett, versenyképes jövedelem és prémium
• modern munkakörnyezet, korszerű laptopok, mobiltelefon
• kiválóan megközelíthető iroda
(a Déli pályaudvar metróállomásnál)

• fokozott biztonságú, több milliós látogatottságú webes
megoldások megismerése
• továbbképzési lehetőség, havonta több belső tanfolyam
• 800 kötetes belső technológiai könyvtár, szakmai folyóiratok
• felkészült fejlesztőink rendszeres szakmai oktatást adnak egymásnak
• nemzetközi és hazai nagyvállalati projektek
• inspiráló szakmai légkör
Amennyiben felkeltette érdeklődését ez a lehetőség,
kérem küldje el szakmai önéletrajzát az info@passed.
hu címre.

24.oldal

A fenti részletezés sokkal kevésbé valószínű, hogy igaz a tesztelés egészére, inkább
csak egyetlen „teszteld le” feladat jelenik
meg. A tesztelési feladatok részletes leírása jellemzőleg különálló rendszerben, teszt
tervben kerül dokumentálásra.
Miért kell a tesztelési feladatot külön választani a fejlesztési feladatoktól?
Ez azért van, mert a tesztelők még mindíg kívülállók, akiknek folyamatai kevésbé vannak
definiálva és kevésbé értik őket. Lényegében
hiányzik az összehangolás a fejlesztők és a
tesztelők között.
A sprinttervezés során a tesztelő és a fejlesztő általánosan elfogadott szerepe dis�szonáns.
Először is megpróbáljuk azt megérteni, hogy
miért kell a fejlesztőknek ilyen magasszintű
átláthatóságot biztosítania a munkájukkal
kapcsolatban.
Nem olyan régen a fejlesztés olyan fekete
doboz volt, mint manapság a tesztelés. Ab ban az időben a fejlesztők megkapták egy
projektet és néhány követelményt, majd
egyedül hagyták őket, amíg minden kész
nem lett.
A fejlesztés túl sok időt és erőforrást égetett
el ahhoz, hogy a végeredményt a megrendelők későn kapják kézhez, amely sokszor nem
is az lett amit vártak.
Az agilis mozgalom célja, hogy a munka kisebb szakaszokra bontásával, valamint a
szereplők közötti gyakoribb kommunikáció
és résztermékek bemutatásával a fenti problémát orvosolja. Aktív visszacsatolás érdekében megnöveltük a szereplők közötti átláthatóságot.

Teszt tervezés
De ebben az ér telemben a tesztelés sok
csapatban ma sem változott, így nem szo katlan, hogy az agilis fejlesztési folyamat
egy mini tesztelési vízesésmodellben végződik.
Ter vünk, ami sikerre vihet már van, csak
megvalósítani kell, hogy az agilis tesztelési
sprintter vezés inkább az agilis fejlesztési
sprintter vezéséhez hasonlítson. A sprintekben tapasztalt, a tesztelést jellemző
mini vízesés modellt agilis tesztelési munkafolyamattal szeretnénk kiváltani.

Ugorjuk át a kimerítően dokumentált tesztter vet. Nem arról van szó, hogy nincs szükségünk ter vre, de ha megnézzük a fejlesztést, láthatjuk, hogy ott sincsenek kiterjedt
ter vek, mer t ez nem része a megközelítésnek. Vegyünk egy tesztelési stratégiát, körvonalazzuk az elfogadási kritériumokat az
adott tesztelési erőfeszítéshez, ahogyan azt
az agilis fejlesztésnél megismer tük.
Ninc s többet bedobozolt tesztelés. Ha
megakadályozod, hogy a fejlesztő egy
„ kódold le” feladat alá dolgoz zon, akkor
akkor a tesztelési munkát sem szabad így
kezelni.
Kezdjük néhány feladattal azokon a területeken, ahol tudjuk, hogy szükség van a
tesztelésre. Győződjünk meg arról, hogy
mindegyiknek van fókusza, célja amelyet
verbálisan le lehet írni, időbeni keretek között tartható, és olyan eredményei vagy kimenetei vannak, amelyek könnyen kommunikálhatók.
Az első sikerek után iteratív utat javaslunk:
ahogy befjezetél egy tesztelési feladatot,
nézzd végig mit tanultál belőle, vizsgáld
meg, mennyire haladtál előre a fenti folyamatban, és igény szerint bővítsd a tesztelési
munkádat leíró feladatokat.

A kód felülvizsgálata
A kód felülvizsgálat meglehetősen egyszerű
folyamat. Mielőtt a kódot beillesztjük a termékbe, megosztjuk egy vagy több emberrel,
akik felülvizsgálják és visszajelzést adnak
róla
Ahogy sejthető, ez a folyamat nem mindenkinek tetszik, és nincs elfogadott szabvány,
amely alapján a kódot ér tékelik. Ha a kódminőség szubjektív, milyen végeredményre
számíthatnak a csapatok?
A z első gondolat az, hogy hibakeresésre
jó. A következő a sorban, hogy a stílus, a
szabványok és a konvenciók fenntar tása a
kódban következetesen ér vényesüljön. Ezek
természetesen előfordulnak a felülvizsgálat
során, de az igazi előny az, hogy az emberek másképp viselkednek, jobban odafigyelnek, ha tudják, hogy munkájuk minőségét
ellenőrizni fogják.
Az a tény, hogy egy fejlesztő tudja, hogy meg
kell mutatnia a kódját valaki másnak, megváltoztatja a kód írásakor hozott döntéseit.
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A kód felülvizsgálat lehetőséget nyújt arra is,
hogy beszélgessünk a kódról. Tudás adható át
arról, hogy miért pont így lett megírva, növelvén az általános ismeretséget a kóddal kapcsolatban, ahelyett, hogy csak akkor nézzük
meg valaki kódját, amikor vészhelyzet van.
A kód felülvizsgálatról, gondolhatjuk azt is,
hogy ülünk egy szobában, kihallgatáson,
cselekedeteink alapos felülvizsgálat alatt… –
szörnyű, és időrabló gondolat.
Ennek leküzdésére a kód felülvizsgálatot
gyakran nem szemtől szemben, sőt nem is
egyidőben végzik el. A csapatok olyan eszközöket használhatnak, amelyek lehetővé
teszik, hogy valaki felülvizsgálatot kérjen,
megossza a változtatásokat és visszajelzést
adjon. Így kevésbé valószínű, hogy a szubjektív problémák egy része előforduljon, és az
áttekintés olyan dolgokra fókuszálhat, mint a
design vagy a unit teszt lefedettsége.

Teszt felülvizsgálat
Maga a tesztelés akkor is zavaros maradhat,
ha a csapat részletes teszteseteket ír. A probléma az, hogy a tesztelők gyakran nem férnek
hozzá a kód felülvizsgálat által biztosított vis�szacsatoláshoz.
A kódfelülvizsgálatban a fejlesztő munkáját
megvitatták és megosztották. Ha van tesztfelülvizsgálat, akkor az általában arra koncentrál, hogy mit fognak tesztelni (teszt terv),
és nem arra, hogyan lett elvégezve maga a
tesztelés. Ezt általában azzal szokták indokolni, hogy biztosítani akarják a jó minőségű
tesztelés kivitelezését. Ebben az értelmezésben, a fejlesztők által először lekódolt, majd
felülvizsgált megoldás ugyanazt a kockázatot
kellene hogy jelentse.

sokszor homályos „átment/sikertelen” csoportosítással számolnánk be, inkább a tesztelők,
teszt futtatás közbeni lépéseinek, kiegészítő
gondolatainak feljegyzésére koncentráljunk;
melyeket a kódsorokhoz hasonlóan ugyancsak átlehet nézni, és elmenteni a megfelelő
részhez.

Példamutatás
Az első lépés, mindíg a megértés, minnél mélyebb, annál nagyobb betekintést nyerünk. Minél nagyobb a betekintés, annál hatékonyabb
a kommunikációnk, ennek nyomán tesztelőként csapatunk folyamataira ráhatásunk jelentős mértékben megnő. Ennek nyomán a
tesztelő példaképpé válik csapata szemében.
A felhalmozott tudás átadandó más tesztelőknek is, gyakorlatban bemutatva, hogyan lehet
a tesztelési szempontokat integrálni egy-egy
csoport általános folyamataiba.
Ez működhet tesztelők és fejlesztők között is.
Tesztelési igények elfogadtatása a belső folyamatokban jobb sprint tervezést, és termékenyebb kód felülvizsgálatot eredményezhet.
A csapatban bemutatott, élesben alkalmazott
példaértékű megoldással nehéz vitatkozni.

Brendan
Connolly
Brendan Connolly egy
szoftver teszt tervező
fejlesztő mérnök Santa Barbara-ban, Kaliforniában, több mint
7 éves tapasztalattal
számos
különböző
szerepkörben. Felelős
a tesztelési stratégiák
kidolgozásáért és végrehajtásáért, valamint
kódolási tudását arra
használja, hogy tesztelőknek
fejlesszen
olyan
eszközöket,
amikkel megkönnyítheti az életüket.

Ragadd meg a lehetőséget befolyásod növelésére és mutasd az utat.

Szerző: Brendan Connolly
Forrás: http://qablog.practitest.com/leading-byexample/

Ahelyett, hogy áttekintjük, mit kéne csinálni, helyezzük a teszt felülvizsgálat előterébe a stratégia megvitatását, majd amikor kész a tesztelés
rendeződjünk át, hogy megvitassuk az eredményeket és adjunk esélyt a lefedettségről és vis�szajelzésekről való beszélgetéseknek.
A továbbiakban fontoljuk meg az aszinkron eszközökkel támogatott teszt felülvizsgálatot, hasonlóan ahhoz, ahogy a fejlesztők dolgoznak,
hogy csökkentsük a felülvizsgálatokra szánt
közös időt.
A teszttervek és tesztesetek sokszor használhatóak képzési anyagnak. Ahelyett, hogy
számolgatnánk a teszteseteket és mindenről
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Jó idők járnak a QA szakemberekre
– itt az oka
Amikor a tesztelés elég
korán bekerül a fejlesztési folyamatba, minden
jobban működik. Jennifer
Lent cikke arról, hogy
miért veszik végre egyre
komolyabban a QA szakembereket.

26.oldal

Eg y r e t ö b b m i n ő s é g b i z t o sít á s i s z a ke m b e r k a p j a m e g a m e g é r d e m e l t t i s z te l etet ,
c s a p a t t á r s a i k a l a pvet ő s ze r e p l ő i n e k te k i nt i k ő ket a s zo f t ve r f e j l e s z té s b e n.

é s a n o n i m i t á s t ké r t . „ Le ü l s z é s a z t m o n d o d, n e ke m i s i t t ke l l l e n n e m a m e g b e s zé l é s e n. A p r o j e k t időbeni megismerése
jobb minőségbiztosításhoz vezet.’”

E z a z e g y i k d o l o g , a m i t m e g f i g ye l te m a
l e g u t ó b b i S a n D i e g o - i M o b i l e D ev + Te s t
2 017 ko n f e r e n c i á n, a m e l y a p r ó, d e j e l e n t ő s vá l t oz á s vo l t a ko r á b b i ko n f e r e n c i á kh oz ké p e s t . A n e m t ú l t ávo l i m ú l t b a n s o k
Q A s z a ke m b e r b e s zé l t a r r ó l, m e k ko r a
n e h é z s é g e k b e ü t köz n e k a m i at t , h o g y a z
e l e j ét ő l ke zd ve s ze r et te k vo l n a b e ke r ü l n i
a f e j l e s z té s i p r o j e k te k b e.

Ezen jelek alapján mondhatjuk, hogy a Q A
szakemberek megkapják a megérdemelt
tiszteletet.

Búcsút intünk a QA
szakemberekkel
szembeni
el őítéletek nek

Régen a szof t ver tesztelés a megvalósítás
után következett be mely hozzáállást nehéz
volt megváltoztatni annak ellenére, hogy a
Q A szakemberek tudták, hogy ennek katasztrofális következményei lehetnek.

Jaimee Newber r y, aki a Mobile Dev + Test
konferencián vezet te a „ Mobile A pp Pro ject Kick O f f: Get It Right the First Time”
bemutatót, elismer te, hogy visszaeső bű nös. „ Mint ter vező, elfogult voltam, nem
gondoltam a Q A - ra a megvalósítás utánig.”

Ú g y t ű n i k , a s z a ke m b e r e k s a j át m a g u k
ke zd e n e k r á j ö n n i a r r a , h o g ya n t u d n a k
i d e j e ko r á n b e c s a t l a koz n i a f o l ya m at b a
é s e z ze l p oz i tív vá l t oz á s t e l ő i d é z n i. „ A
d o l g o k vá l t oz n a k ”, m o n d t a e g y Q A s z a ke m b e r, a k i e g y j á té k f e j l e s z t ő n é l d o l g oz i k

Mikor felhasználói élmény szakér tőként
mobil fejlesztési projek tet vezetet t az on line kiskereskedő Zappos számára, min den megváltozot t. Lát ta, hogy a Q A szakemberek döntő szerepet játszanak, amikor
egy projek t elkezdődik.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

DEVOPS
„ A Q A szakemberek meglepő kérdése ket tesznek fel” - mondta Newberr y, a Las
Vegas-i székhelyű „ Picture This Clothing”
társalapítója. Arra összpontosítanak, amit
a végfelhasználó valószínűleg tenni fog,
különösen akkor, ha a dolgok rosszul mennek.
„ Mi tör ténik, ha a kapcsolat nem elég
erős? Pontosan hogyan gondoljuk a hitelkár tyás vásárlást? És azon az eseten gondolkodtunk már ? ” Ezek a kérdések - a Q A
szakember szemszögéből - segíthetnek a
csapatnak a jobb szof t ver fejlesztésében.

A QA szakemberek élen
járnak
A korábban említett játék fejlesztő Q A szakember elmondta, hogy a tapasztalat azt
tanította neki, hogy vállaljon vezető szere pet, és készüljön fel azokra a nehéz helyzetekre, amelyek könnyedén félrevihetik a
szof tverprojekteket. Íme egy példa, amely
a „Get It Right the First Time” bemutatója
során foly tatott csopor tos beszélgetés so rán jött szóba.
Hogyan kezelheted a látszólag véletlensze rű kéréseket a kiemelt ügy felektől, akiknek
kevés napi szintű ismerete van a projektről? Olyan funkciókat kérnek, amelyek nem
voltak a ter vben, gyakran az utolsó pillanatban. Ez a forgatóköny v sokaknak volt
ismerős a csopor tban és a Q A szakember
előállt a megoldással. „ Először a fő funkciók befejezésére összpontosítunk ” - mondta. „ Ha nagyon ragaszkodnak hozzá, azt
mondom: „ Hozzáadjuk a kérést a backloghoz .”

drasztikusan befolyásolta a fejlesztők és
a minőségbiztosítási szakemberek együttműködését.
Ahelyett, hogy különálló csopor tként mű ködnének, a Q A szakemberek a programozói csopor tvezetők alá lettek beosztva,
„ Beilleszkedtünk hozzájuk.” Innentől már a
projekt korai szakaszától együtt dolgoznak
a fejlesztőkkel, ami az eddigiekben nem
volt lehetséges. Mielőtt teszteket ter vezne, Daigle leül a megfelelő fejlesztővel, és
megkérdezi: „ Hogyan fejleszted ezt a funkciót? ” „ Minél többet dolgozunk a fejlesztőkkel, annál inkább tesztelhető lesz minden”
A Ly f t-nél elengedhetetlen közös munka,
hiszen mind az Android, mind az iOS ver ziók heti kiadása a norma. „Igen, először furcsa volt ez az együttműködés, de mindenki
számára jó,” mondta Daigle.
Úgy tűnik, a Q A szakemberek ma
fejlesztő csapatok egyenjogú tagjai
Szerintem ez mindenki számára jó!
dom, hogy ez nem mindenhol igaz.
meg velem, Ön hogyan dolgozik.

már a
lettek.
De tuOssza

Szerző: Jennifer Lent
Forrás:
http://searchsoftwarequality.techtarget.
com/opinion/Its-a-good-time-for-QA-professionalsheres-why

Jennifer Lent
Jennifer Lent több éve dolgozik szakújságíróként,
jelentős publikációkkal a
háta mögött a szoftvertesztelés témakörében.
Legutóbb a Software
Development Times vezető szerkesztőjeként az
iparág legjelentősebb területeit érintő kérdésekkel
foglalkozott, de szerepet
vállalt a PC Magazine,
PC Week (most eWeek),
DejaNews és a Mainspring
Communications szerkesztésében is. Ezen
t ú l m e n ő e n Jennifer
h o z z á j á r u l t számos
kiadvány és weboldal sikeréhez, melyek közé
s o r o l h a t ó a CNET,
Compute r Wor ld, Inc.
Technology, Investor\’s
Business Daily, Monster.
com és a VARBusiness.
Jelenleg a TechTarget
csapatát e r ő s í t i , cikkei
megtalálhatók
a
SearchSoftwareQuality.
com oldalon.

Egy másik, hatékonynak bizonyult megkö zelítés szerint a szof t verprojektet a cég
alapvető ér tékeinek nézőpontjából kell
vizsgálni. „ Ha egy [igényelt] funkció nincs
összhangban a cég ér tékrendjével, akkor
nem tar tozik a szof t verhez” - mondta.

A QA szakemberek a
Lyft-nél
A Mobile Dev + Test egy másik ülésén az
is kiderült, hogyan kapnak elismerést társaiktól a Q A szakemberek. Heather Daigle,
egyike a vezető Q A mérnököknek a San
Francisco -i székhelyű Ly f t-nél, mely utazás-megosztó szolgáltatást nyújt. A céget
2012-ben alapították, két év vel ezelőtt a ve zetés olyan változtatást vezetett be, amely
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Követelménykezelés üzleti funkciókat
megvalósító tesztmappákkal
Szenior tesztmenedzserként csatlakoztam a divíziómhoz. Alacsony szintű
tesztelési kultúrát találtam, a tesztelők többféle
módon veszélyeztették az
iterációk sikerét. Krónikus túlvállalás, nem teljesített ígéretek, tesztelési
dokumentáció hiánya, a
tesztfuttatás ad-hoc megközelítését mondhattuk
el a hétköznapokról. Alacsony munkamorál és a
hétköznapi túlfeszítés, a
jól végzett munka feletti
öröm teljes hiánya jellemezte a tesztelőket.

28.oldal

A helyzet jobb megértése érdekében ejtsünk pár szót
a szervezeti struktúráról. A szoftverfejlesztők termékdivíziók szerint kerültek felosztásra. Minden egyes
szervezeti egységben több fejlesztői csapat dolgozott
a közös célok érdekében.
Az átlagos csapatstruktúra:
• fejlesztési csoportvezető, feladatai:
• felel a csapat általános működtetéséért
• scrum master
• a programozók vezetője (szakmai és
munkaügyi értelemben is)
• programozó, szenior programozó
• product owner
• architekt
• tesztelő, szenior tesztelő
A csapatokat általában a (rész-) termékek szállítására hegyeztük ki – ezalatt jellemzően a funkcionális
értelemben megvalósított részterméket értjük. Mind
a funkcionális, mind az egyéb nem funkcionális rétegei a tesztelésnek instabilan, hiányosan kerültek
megvalósításra, kivitelezésre, ezzel az éles környezeteink biztonságát veszélyeztetve. A tesztmérnökök
bár a külsős tesztmenedzser vezetése alatt álltak, a
kirendelt csapatnak tartoztak felelősséggel, amely
elsősorban a sikeres (-nek mondott) iterációt, és az
abban végzett munkát jelentette. Ennek nyomán
tesztszakmai továbbfejlődési lehetőség, önképzés,
egyéb tanulási lehetőségek idő hiányában kifejezetten korlátozottak voltak.

A termékfejlesztési terveink karbantartása a Microsoft
Team Foundation Serverben a következő struktúra
szerint történtek: A hosszabb távú fejlesztési tervet
epic-ben vettünk fel egy vagy több fejlesztési csapat
körülbelül 2-4 hónapnyi munkájaként. Az epic-eket
lebontottuk feature-szintre, ami jellemzően pár héttől
két hónapig terjedő időszakban jelentett munkát egyegy fejlesztési csapatnak. Legvégül beszélgettünk a
„Requirement” szinten lévő elemekről, amelyek egy
csapat által, egy iterációban elvégezendő feladatokat
jelöltek.
A fenti dokumentumelemekre változtatási kérelemként
(change request) kell gondolni. Az adott termék 1.0ás változatának tervezése, fejlesztése és leszállítása
után, némi idő elteltével, ugyanazon termék 1.1-es
változata kapott egy (vagy több) Epic-et, Feature-t,
Requirement-et, de ezen dokumentumok csak az igényelt változást írták le.
Ez a mód önmagában nem lett volna probléma,
de a teszteseteket, – ha egyáltalán rögzítésre kerültek, – egy requirement-hez kapcsolták
őket, és a tesztesetek tervezési és futtatási állapotjelzőit félreértetten alkalmazták. Amikor a
requirement lezárásra került, a tesztesetek is
eltűntek. Eltűntek, mivel a használt tesztmenedzsment eszköz lehetővé tette a teszteset
létrehozását úgy, hogy az egyetlen – az eszköz
által biztosított – felhasználói felületen nem jelent meg, megtalálni csak lekérdezésekkel, a
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tesztesetekre aggatott címkék segítségével lehetett. Ráadásul a címkéket sajnálatosan rendszertelenül használták.

élvezni, felhasználni a saját igényeik alapján rendezett, áttekinthető, könnyen megérthető teszteset-könyvtárat.

Ha a fentiek nem jelentettek volna elegendő kihívást, az agilis fejlesztési megközelítés egy tipikus félreértelemzése is a hétköznapok része volt:
„agilisek vagyunk, nincs szükség tesztdokumentációra”. A szervezeti változtatás megkerülhetetlenné vált.

A BFTS alapú teszteset-katalógus mellett ún. magas
szintű teszttervezést (high level test designs, HLTD)
kezdtünk alkalmazni, amelynek keretén belül a tesztmérnök a megkapott requirement-et átnézte, megértette, és az adott requirement-re értelmezett tesztelési
célokat laza, informális módon leírta.

További, a folyamatot korlátozó tényezőket azonosítottunk: a használatban lévő eszközrendszer, a
fejlesztőkkel kialakult együttműködési megközelítés
megváltoztatásáról szó sem lehetett. A fentiek áttekintése, megértése után, a hosszútávú hatás elérése
érdekében a csapatommal úgy döntöttünk, hogy kis
lépésekben kezdjük el a munkát.
A regressziós tesztelés: a hozzá szükséges dokumentáció érdekében új kapcsolati nézetet definiáltunk a
requirement-ek és tesztesetek közé. Új fogalmat hoztunk létre: az „üzleti funkciót”, amely nem epic-hez, hanem a felhasználók által elérhető funkciókhoz kötött.
Független mapparendszer a tesztmenedzsment rendszerben: ezen mappákból minden egyes mappa egy
specifikus üzleti funkciót jelenített meg. A fenti rendszer „tulajdonjoga” egy – két igen egyszerű szabály
szerint az első naptól a tesztelőknél volt:
• A struktúra üzleti funkció alapú: az áttekinthetőség miatt fontos, hogy minden, az adott
üzleti funkciót tesztelő teszteset egy mappában
legyen. Nem szabad specializált almappákat létrehozni.
• A mapparendszer részletezése a tesztelők feladata: olyan szinten kell lebontani a mappákat, teszteseteket, amilyen szinten várhatóak a
teszteset-igények a jövőben.
A fentiek működtetése érdekében két kiegészítő szabályt kellett hozni:
• Le kell írni a teszteseteket – ez bármenynyire is alapfeltétel, ki kellett mondani.
• Amennyiben egy teszteset újra felhasználásra kerülhet, akkor kapcsolni kell a megfelelő
üzleti funkció teszteset mappájába.
A rendszerünket „üzleti funkció teszteset-mappáknak”,
angolul röviden BFTS-nek neveztük el.
Ezek után a hosszú, esetenként fájdalmas folyamat,
a hétköznapi szokások megváltoztatása következett.
Mindennapi, ugyanakkor a munkát legkisebb módon
zavaró, finom, de határozott emlékeztetőket alkalmaztunk, miszerint körülbelül 5 másodperc egy tesztesetet
bekapcsolni az újrafelhasználás zálogát jelentő BFTS
mappába, viszont ezt könnyű elfelejteni, ellenben
mindannyiunk érdeke.
Elkezdődött a tesztesetek felvétele, és BFTS-be
sorolása. Pár hónap elteltével a termékeink fejlesztésében elérkeztünk a következő nagyobb verziókhoz, és ekkor már a tesztelők maguk kezdték

A HLTD feljegyzéseinket a tesztelőink csapattárs
programozókkal és más tesztelőkkel átnézették, közös munkában javították, ezzel az ebből létrejövő tesztesetek kezdeti minőségszintjét növelve.
Összefoglalva a fenti munkafolyamat-változásokat:
amikor egy tesztelőnk új igényt kapott, létrehozott egy
requirement-alapú tesztkészletet, amelybe szöveges
módon rögzítette a magas szintű teszttervet (HLTD).
A folyamat során a tesztelő megértette az esetleges
újrafelhasználási lehetőséget, és az ezzel együttjáró
BFTS belépési pontot, ahova a tesztkészlet alatt létrejövő teszteseteket csatolni kellett.
Ezt követte a tesztesetek futtatása, az iteráció és a
teszt lezárása, majd a tesztesetek átnézése, a futtatási eredmények beállítása, és végül a szükséges riportok elkészítése.
Ezzel a tesztelők megértették és megélték, hogy a
teszteset jól megírva, visszakereshetően az ő hozzájárulásuk a termékfejlesztés sikeréhez. A fent vázolt
módszerek (BFTS, HLTD) a tesztelők saját, közös
eredménye, amely többek között az együttműködést
és a termékszemlélet minőségét is emelte.

ESETTANULMÁNY

Schaffhauser
Balázs
Balázs 15 éves tapasztalattal rendelkezik
szoftver teszt menedzsment területen. Négy
nagyobb tesztcsapat
felépítését vezette különböző vállalatokban.
Szof t ve r t e sztelésen
felül érdekelt minőségbiztosítási folyamatokban, valamint az agilis
fejlesztésben. Jelenleg
a Passed Informatikai
Kft-ben vezető tanácsadóként dolgozik.
https://www.linkedin.
com/in/bschaffhauser

Mélyebben átláttuk saját munkánkat, ebbe beleértve a tervezéshez, kivitelezéshez szükséges
időt, valamint tesztjeink újrahasznosíthatóságára
is jobban tudtunk koncentrálni. Összességében az
iterációs vállalások biztonsági szintje emelkedett,
kockázataink csökkentek, elkezdtük újraépíteni a
bizalmat. Egy iteráció átlagos tesztelési erőforrásának csökkentésével új utak nyíltak meg előttünk,
többek között a felszabaduló időt tesztautomatizálás tanulásával és gyakorlással töltöttük.
Két hónap kellett a közös probléma elemzésre és a
technikai, módszertani lehetőségeink feltérképezésére, kilenc hónap szükségeltetett a hétköznapi szokások megváltoztatására. Körülbelül két év után a BFTS
teljes mértékben önállóan működik, több mint 6000
tesztesettel a mappáiban.
Szerző: Schaffhauser Balázs
Forrás: https://www.stickyminds.com/article/requirementsmapping-using-business-function-test-suites
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Keressük meg a számunkra
legaktívabb időt
Biztosak lehetünk benne,
hogy az irodában töltött
munkanap őrjítő, zajos
és interakciókkal terhelt
Nem én leszek az első
vagy az utolsó, aki ezzel
jön, de a körülöttünk zajló események miatt néha
csodának számít, hogy
egyáltalán képesek vagyunk elvégezni a munkánkat.

Egy át lag o s nap fo lyamán három, hat vagy
akár tíz különb öző feladat t al kell fo glal koznunk. Két sé günk sem lehet afel ő l,
ho gy rengete g e - mailt kell elolvasnunk,
válas zo lnunk rájuk, illet ve egy halom to vábbi S lac k, Sk y pe, W hat s A pp üzenetet
kapunk. A z is biz tos, ho gy át lagosan akár
napi öt o lyan be s zélgetés sel s zórakoz t atnak bennünket , amelyek nem kötő dnek a
munkánk hoz. És ak kor még nem is emlí tet tük a magánéletünket ér intő feladatokkal kap c so latos c s aládi vagy baráti üze neteket .

A Heuréka! ötletek két
helyről érkeznek
Tapasztalataim szerint a jó ötletek – én inkább
Heuréka! ötleteknek nevezem őket – két különböző helyről érkeznek: beszélgetésekből vagy
kipattannak a fejünkből.
Minden, amit fentebb említettem automatikusan
egyértelművé válik. Az egyetlen dolog, amit
meg kell tennünk – és ez önmagában is fontos!
– az, hogy a beszélgetések közben felmerült
ötleteket leírjuk, és azokat követve meggyőződ-
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hetünk arról, ahogy eredményre vezetnek. A
saját gondolatok ennél egy kicsit trükkösebbek, mivel további hozzávalókat igényelnek.

A leghasznosabb időt
magunknak tartogassuk
Mit értek saját gondolatok alatt?
Ez az a folyamat, ami akkor történik, amikor
egyben próbáljuk megvizsgálni a körülöttünk,
vagy velünk zajló eseményeket, és hagyjuk,
hogy észrevegyük a köztük lévő összefüggéseket. Megjegyzendő, hogy fentebb csak egy
tevékenységet határoztam meg: figyelni az
eseményeket. A másik része szinte csodával
határos, olyan, ami magától történik.
Azt gondolom, számos módja van, de csak a
saját receptemet árulhatom el:
• Elsőnek érkezem az irodába.
• Időt szánok a meditációra.
• Átgondolom a napi tevékenységemet.
• Leülök és csendben gondolkodom.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Ennyi, mint a varázslatnál, innen származnak
a legjobb ötleteim. (Innen és a zuhany alól, de
az egy teljesen másik történet!).
Mellesleg, ha nem szeretsz meditálni, akkor
pihenj le pár percre, és ürítsd ki a fejedből
mindazt, amit addig tettél. Személy szerint a
semmittevést szeretem és alkalmazom a legtöbbször, de tedd azt, ami hozzád a leginkább
közel áll.
Nyilvánvaló, hogy az ötletek bármikor felbukkanhatnak, de legtöbbször akkor érkeznek, amikor csendben azon gondolkodom,
hogy mit csináltam tegnap, és mit kell tennem ma. Sokszor akkor is eszembe jut valami hasznos, amikor más érdekességeken
jár az agyam, blogokon, amit olvastam vagy
podcast-eken, amiket meghallgattam. Néha
végiggondolom a legutóbbi PractiTest-en
dolgozó csapattal folytatott beszélgetésünket, és ez vezet egy újabb ötlethez. A
legszebb ebben, hogy ötletek bárhonnan
érkezhetnek, és időnként nagyon különböző
tevékenységekből és összefüggésekből állnak össze.

Minden ember más
Biztosan reggel érdemes ötletelni? Persze hogy
nem, hiszen minden ember más.
Már fiatalon rájöttem, hogy korai típus vagyok.
Korán kelek, és kicsattanok az energiától.
A produktív munkám nagy része 11 óráig befejeződik. A délutánjaim is eredményesek,
de sokkal kevésbé, mint a reggelek. Tudom,
hogy bármit is csinálok, kétszer-háromszor
több időt vesz igénybe, ha 15 óra után teszem, mintha reggel 10 előtt tenném. És tudom, hogy este 9 -kor nagyon kevés munkát
tudok már elvégezni.

lehetővé teszi a kikapcsolást és a „magamban vagyok, hogy gondolkodhassak ” idő szakot.
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Találjuk meg azt az
időpontot és a helyet,
ami csak rólunk szól
Fontos, hogy ez az idő a lehető legnagyobb
nyugalmat nyújtsa számunkra, ugyanakkor
sokszor nehézségekbe ütközhetünk. Hogyan hozzuk mások tudomására, hogy nem
egy megbeszélésen, hanem egyedül üldö gélünk, és nem akarjuk, hogy bárki megzavarjon? Hát, bizonytalan vagyok abban, hogyan érdemes ezt kommunikálni, de fontos,
hogy megtegyük, és ér thetően tegyük meg.
Ebédidőben sokan szeretnek magukban
könyvet olvasni, mások felteszik a fejhallgatót, és bezárják az ajtót, de láttam olyat
is, aki lekapcsolja a villanyt, és úgy tesz,
mintha nem lenne bent az irodában. Találjuk
meg a hozzánk leginkább illő megoldást!
Végezetül, ha ráleltünk a megfelelő időre, a
helyre és a lehetőségre, már csak hagynunk
kell, hogy az ötletek eszünkbe jussanak. A
többi azon múlik, hogy milyen a személyiségünk, és mi a legjobban számunkra!
Szerző: Joel Montvelisky
Forrás: http://qablog.practitest.com/set-the-besttime-of-the-day-aside-for-yourself/

Joel Montvelisky
A nevem Joel Montvelisky
és 15 éve dolgozom a tesztelésben. A PracticeTest
(elfogultság nélkül a legjobb teszt menedzsment
eszköz a világon) egyik
alapító tagja vagyok. Alapítója és főszerkesztője
vagyok a hebrewi tesztelési magazinnak a Think
Testingnek. Amikor időm
van, szívesen tartok QA
tréningeket és konzultációkat a tesztelésről,
az automata tesztekről és az agile-ról. Ez
ideáig tesztmérnökként
és minőségbiztosítási
menedzserként dolgoztam számos vállalatnál.
Az elmúlt 5 évben dolgoztam a Mercury Interactivenél, mint a TestDirector, a
Qualty Center, WinRunner
és QTP és még sok
egyéb eszköz minőségbiztosítási menedzsere.
Blogomon további írásaimat is elolvashatod: http://
qablog. practitest.com

Azért érek be korán a munkahelyemre – legtöbbször én nyitom az irodát, – mert olyankor
még legalább fél órán keresztül magamban
lehetek. Tehát összesen ennyi időm van, amit
egyedül és csendben tölthetek. De még egyszer, ez egy előnyös szituáció, hiszen ez az az
idő, amikor az agyam a legaktívabb.
Vannak barátaim, akikkel 10 óra előtt nem beszélek fontos ügyekről, és vannak olyanok is,
akikkel egyáltalán nem konzultálok délelőtt.
Keressük meg azt az időszakot, ami a legeredményesebb számunkra, és ha végre
megtaláltuk, alakítsunk ki egy rutint, amely
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Hogy áll a tesztelés?
„A tesztelés jól halad” –
ez mit is jelent pontosan
– A termék jó állapotban
van, vagy jó a lefedettségünk, vagy sok hibát
találunk?
„A tesztelés nem jól halad” – A termék jó állapotban van? A tesztelés
megakadt? Szokatlanul
sok hibát találunk?

Nem meglepő módon az emberek válaszaiban a kérdés értelmezése is benne van.
Ugyancsak nem meglepő módon, az értelmezés is különböző. Ami viszont meglepő,
hogy úgy tűnt, jó néhány ember hisz abban,
hogy a kérdésre adandó válasz egy, közös
értelmezésen alapul, és természetesnek
gondolják, hogy ezt kérdés feltevője automatikusan meg is érti.
Mit is jelent tesztelni – többek közöt t, meg ír ni, szer keszteni, megjegy zésekkel ellátni és igazolni egy tör ténetet. Mint bár mely
más jó tör ténet, egy teszteléssel foglal kozó tör ténet is több témát érint. Három,
fonalként egymásba c savarodó tör ténetszálról ismer jük meg a jól megír t tesztelé si tör ténetet. Egy fonalat kihagyunk, és a
félreér telmezés esélye drasztikusan meg emelkedik. Említet tem ezt már korábban,
de úgy tűnik, it t az ideje az emlékeztető nek.
A „Gyors szof t ver tesztelés” módszer tan ban a három szálon szőt t tesztelési tör té net fontosságát hangsúlyoz zuk; mely szá lak mindegyike saját üzenetet hordoz.
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A termékről és a jelenlegi állapotáról szól az
első üzenet. A tesztelés folyamán sokat tanultunk a termékről; mi ez, mit csinál, hogy
működik, hogyan nem működik az ügyfeleink
nézőpontjából.
A legfőbb ok, amiért a megrendelők tesztelőket
bíznak meg, hogy minél előbb megismerkedjenek
azokkal a problémákkal, amelyek a termék használhatóságát, értékét veszélyeztethetik – ennek
nyomán főként hibaleírások lesznek a termék állapotáról szóló üzenet fősodrában.
A kockázatok, mint potenciális, de még nem felfedezett problémák, ugyancsak erős hangsúllyal
szerepelnek ebben az üzenetben.
A termékkel kapcsolatos jó híreket mindig kön�nyű elmondani, jól néznek ki a termék állapotáról
szóló jelentésben. A rossz hír viszont, és főként a
további rossz hírek esélye, menedzsment figyelmet követel magának.
A tesztelésről szól a következő üzenet. Jótállásra
van szükségünk, ha a menedzsment bizalmát el
akarjuk nyerni, megtartani. Leírván a konfigurálás, működtetés, megfigyelés és kiértékelés folya-
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matát, válik a termék állapotáról szóló üzenetünk
indokolttá és megbízhatóvá. Ezen felül, a tesztelésről szóló üzenetben meg kell fogalmazni azon
módszereket, amelyek segítségével felismerjük a
problémákat, a döntéseinket megalapozó tesztelési „orákulumot”. Legvégül meséljünk még arról,
merre kerestük a problémákat; a tesztelési lefedettségről.
Fontos, hogy beszéljünk arról, mit fedtünk le tesztelésünkkel, de talán még fontosabb arról beszélni, hogy mi van még hátra, vagy mit nem tervezünk egyáltalán lefedni, addig amíg nem módosul
valami.
A nem lefedett területek olyan hibákat, kockázati
tényezőket rejthetnek, amelyek jóval veszélyesebbek a már azonosítottaknál. Mivel időnk és
energiánk véges, választanunk kell a tesztelési
célokban. A mi felelősségünk az, hogy a tesztelési célok kiválasztásának módjáról, okairól az ügyfeleink értesüljenek. A lehetséges, de nem elvégzett tesztelési célokat külön ki kell emelni, hogy
ügyfeleink megfelelően előkészített döntéseket
tudjanak hozni a nem tesztelt termék területekhez
kapcsolt kockázatokról, vagy útirány és erőforrás
módosítás nyomán ezen célok teszteléséről rendelkezhessenek.
Beszélnünk kell arról, mennyire jó a tesztelés. Ha
a második szál az elsőt támogatta, a harmadik
a másodikat. Ennél a pontnál, az a feladat, hogy
elmondjuk, hogy a lehetséges legjobb tesztelést
csináljuk, vagy azt, hogy miért nem, és milyen javaslataink vannak a jobbá tételre.
Különösen, a képességeink szerinti leggyorsabb,
legolcsóbb és legerőteljesebb tesztelést blokkoló tényezőket kell bemutatnunk. A „Gyors szoftver tesztelés nevezéktan” szerint, a hiba egy
felismert kockázat amely a termék használati
értékét csökkentheti; a probléma pedig a tesztelés értékét csökkentheti. (Amíg felismerjük, és a
menedzsmentet tájékoztatjuk a tesztelést esetlegesen blokkoló tényezőkről, addig a címkék nem
számítanak)
A harmadik szál alapeleme a tesztelhetőség. Bármi, ami a tesztelést nehezebbé, lassabbá, gyengébbé teszi, esélyt ad a hibáknak a felfedezés
nélküli túlélésre. A menedzsmentnek tudnia kell a
tesztelést blokkoló problémákról és erről döntést
kell hozniuk. A mi feladatunk az, hogy megfelelő
információval segítsük őket a döntés meghozatalában.
Valamikor a közeljövőben, egy esős napon, amikor a vezetőm megkérdezi,” miért nem találtad
meg azt a hibát?”, ésszerű választ szeretnék adni.

Első körben, nem „én” nem találtam meg, hanem
senki a csapatból. Arról is jó lenne emlékeztetni,
hogy a fejlesztés alatt mindent megtettünk; közösen döntöttünk a tesztelési és tesztelhetőségi
fókuszpontokról.
Viszont, ha fejlesztés alatt nem beszélünk a tesztelést érintő kérdésekről, akkor ezek a döntések
megfelelő minőségű információ nélkül lesznek
meghozva. Igen, ha nem találtuk meg azt a hibát,
akkor biztosra kell mennünk, hogy mindent megteszünk következő alkalommal a hiba elfogására
- ehhez bizony beszélnünk kell a problémáinkról.
Tapasztalatom szerint a tesztelők általában felismerik az első szál fontosságát, a termék állapotáról szóló jelentést. Kevésbé gyakori a második
szál használatában szerzett tapasztalat: a teszt
lefedettség modellezése és bemutatása. Sajnos
szinte egyáltalán nem létezik a harmadik szál,
nem nagyon vannak teszt jelentések, ahol a nem
lefedett, és nem is tervezett tesztelési célokról lehetne olvasni. A harmadik szálat érintően nagyon
úgy tűnik, hogy a tesztelést veszélyeztető problémákról a tesztelők egymást tájékoztatják - a vezetőkhöz már nem annyira jut el. A fenti problémák,
és a termékben megjelenő kockázati tényezők
összekötésében sem jók a tesztelők.
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Michael Bolton
12 éve foglalkozik szoftver- tesztelők oktatásával, öt kontinensen. Ő
a társszerzője - James
Bach mellett - a Rapid
Software Testing című
kiadványnak, amely bemutatja a bizonytalan
körülmények és extrém
határidők között végzett
szakszerű szoftvertesztelés módszertanát. Elérhetősége:
michael@developsense.com
http://developsense.com

Vezetők: ha tesztelői jelentést olvastok, akkor kérdezzetek rá mind a három szálra a történetben.
„Mi a helyzet a termékkel?”, „Honnan tudod?”,
„Mely részeket fedtetek le, mely fontos tesztelés
nem történt még meg?”, „Miért lehetünk boldogok
a tesztelési munkával? Milyen aggodalmaink vannak? Mi áll az utadba, hogy a lehetséges, legjobb
tesztelői munkát végezzed? Hogy tudunk gyorsabban, könnyebben, átfogóbban tesztelni?”
Tesztelők: ha kérdezik: „Hogy megy a tesztelés?”
akkor valószínűleg bármelyik, fent említett szál lehet a kérdés tárgya.
Ha nem jelezzük, miről beszélünk, és csak, az
alábbiakhoz hasonló „a tesztelés jól halad”, „a
teszteléssel problémák vannak” homályos válaszokat adunk, a kérdező a válaszunkat értelmezheti a termék állapotára, a teszt lefedettségre,
vagy a tesztelői munka minőségére. A jelentés,
amit hallanak és ahogy értelmezik, valószínűleg
nem az lesz, amit adni szándékoztunk.
Rövid válasz esetén is, a lehető legtisztább megoldás az, ha mind a három szálat megemlítjük.
Szerző: Michael Bolton
Forrás: http://www.developsense.com/blog/2018/02/
how-is-the-testing-going/
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Azt használd, amid van
Három kevésbé ismert
Windows 10-es eszközről,
amik megkönnyíthetik a
képernyőkép mentését,
képernyő videó készítését
és „lépésről -lépésre” dokumentáció készítését.

Szeretem azokat az eszközöket, amik megkön�nyítik, gyorsabbá, hatékonyabbá teszik a munkát.
Sok hasznos eszközt ismerek, amiket a saját gépemen napi rutin szerűen használok is. Bár a legtöbb általam használt eszköz „termelési célra” is
ingyenes, de sajnos a legtöbb esetben a cégeknél
a helyi szabályrendszer nem engedi meg ezeknek a használatát, csak azokkal az eszközökkel
lehet dolgozni, amik előre telepítve vannak. Ebben az írásomban három, a Windows 10-ben
eleve meglévő, de kevésbé ismert segédeszközt
mutatok be.

Képernyőkép készítés

Az indítás után a következő vezérlőpult jelenik
meg Windows 10-en (1. ábra).
A Windows 7-en a Mód (Mode) menüpont az
Új menüpont része volt és nem volt Késleltetés
(Delay) funkció.

Indítás

A képek „metszésére” négy módszerünk van,
ezek a Mód menüpontból állíthatók:
• Szabadkézi alakzat. Tetszőleges alakzatot
rajzolhatunk az objektum köré.
• Téglalap alakú metszet. Az egérmutató húzásával téglalapot rajzolhatunk a kívánt objektum köré.
• Ablakmetszet. Ki kell választani a rögzíteni kívánt
ablakot (pl. böngészőablakot vagy párbeszédpanelt).
• Teljes képernyős metszet. A teljes képernyőt
lehet „kilopni”.

A Start menüben a Windows Kellékek között található. A „Windows” Start gomb lenyomása után,
a ’képmetsző’ (angolul: snipping tool) kifejezést
gépelve megjelenik a Képmetsző elem a talála-

Az Új menüpont választásával a kiválasztott módon elkészíthetjük a képernyőkép-mentésünket.
A képet egyrészt a vágólapra másolja a program,
– innen például szövegszerkesztőbe is másolhat-

Képmetsző (Snipping Tool)
A képmetsző a Windows 7 óta része az MS Windows operációs rendszernek. Képernyőkép készítésre és a „lopott” képen kisebb módosítások
elvégzésére alkalmas eszköz. A „PrtSc + Paint”
párosnál kicsit szofisztikáltabb a használata.
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tok listájában, erre klikkelve indítható. Ha gyakran van rá szükségünk, érdemes kitenni az indító
ikonját az asztalra, vagy a tálcára.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

GYAKORLAT
ÁLLÁSHIRDETÉS

TESZTELŐ
FELADATOK:
• Robotok laboratóriumi és
terepi tesztelése (megfigyelés alapú adatgyűjtés)
• Szenzorok és gépelemek
funkcionális tesztelése
• Hálózati kapcsolatok, kommunikációs csatornák tesztelése
• Vezérlő szoftverek és szoftvermodulok funkcionális tesztelése, bug reportok
• Mobilapplikációk funkcionális
tesztelése
• Tesztesetek kidolgozása, teszt
dokumentáció készítése

1.ábra Képmetsző

2.ábra Képmetsző/szerkesztő
juk – másrészt megnyitja egy egyszerű szerkesztőben. A szerkesztőből a kép többféle képformátumban menthető (png, gif, jpg, mht).
Windows 10-en lehetőség van a kép kimentésének a késleltetésére is. A Késleltetés (Delay)
menüpont alatt kiválaszthatjuk a késleltetés időtartamát. Ezután az Új menüpont választására
nem azonnal, hanem a késleltetés beállításának
megfelelően aktiválódik a képlopó üzemmód.

Problémarögzítő
(Problem Steps Recorder)
A problémarögzítő szintén a Windows 7 óta része
a rendszernek. Alapesetben a Microsoft támogatás igénybevételét lehet megkönnyíteni vele,
de remekül használható saját céljainkra is. A
program rögzíti a tevékenységeinket és lépésrőllépésre leírást készít úgy, hogy minden lépésenként képernyőképhez leírja milyen objektumokkal

3.ábra Problémarögzítő

Kép módosítása
A kép módosítására csak néhány alapeszköz áll
rendelkezésre (2. ábra):
• Toll: Kiválasztott színnel, toll vastagsággal
lehet szabadkézzel rajzolni. Ez elég arra,
hogy például a kérdéses részt pirossal bekarikázzuk.
• Kiemelő: Sárga kiemelést lehet létrehozni a
kép tetszőleges területén.
• Radír: A tollal és kiemelővel rajzoltakat lehet
törölni.
Ha ennél többre van szükség (pl.: szövegdoboz,
egyenes vonal, alakzat…), akkor a Paint 3D programra lesz szükségünk, ami Windows 10-ben a
jól ismert Paint programot váltotta le.

milyen műveleteket hajtottunk végre. A lépésekhez saját megjegyzést is írhatunk. Alkalmas hiba
reprodukálás rögzítésére, tesztelési jegyzőkönyv
csatolmánynak, felhasználó kézikönyv készítésének a segítésére.

Indítás
A Start menüben a Windows Kellékek között található. A „Windows” Start gomb lenyomása után, a
’problémarögzítő’ (angolul: steps recorder) kifejezést gépelve megjelenik a Problémarögzítő elem
a találatok listájában, erre klikkelve indítható.
Ha nem indul el, akkor egy kis trükkre van szükség és a trükkhöz rendszergazdai jogosultság
kell. A trükk leírása hivatalosan itt megtalálható.
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ELVÁRÁSOK:
• Linux operációs rendszer felhasználói szintű ismerete
• Nem kell rendszergazda légy,
de tudj jogosultságokat állítani, SSH kapcsolatot felépíteni
és legalább alapszinten érts a
shell szkriptekhez
• Hálózati alapismeretek
• IP cím, alhálózati maszk, VPN,
routerek működése
• Programozási alapismeretek
• Nem kell programoznod, de
hibakeresésnél jól jön, ha
láttál már C/C++ és Python
programkódot
• Alapszintű villamosságtani
ismeretek
• Ohm-törvény, áram/feszültség, diódák, villanymotorok
működése, akkumulátorok
működése és kezelése, multiméter használata
• Jó kézügyesség
• Ne ijedj meg, ha használni kell
a kezedet és tudd, hogy mi a
különbség a csavarhúzó és
az imbuszkulcs között.
• Jó problémamegoldó képesség, nagyfokú önállóság
• Időnként terepre kell vinnünk
a robotokat, ahol bármi megtörténhet.
ELŐNY:
• Adatbázisok ismerete
• Digitális oszcilloszkóp ismerete
• Időnként kábeleket is kell szerelni, ezért jól jön, ha tudsz
krimpelni/forrasztani
• Mobil applikációk tesztelésében szerzett tapasztalat (iOS)
• B típusú jogosítvány
AMIT KÍNÁLUNK:
• Fiatalos környezet, jó hangulat
• Kis létszám - nekünk számít
a véleményed
• Versenyképes jövedelem
Amennyiben felkeltette érdeklődését ez a lehetőség, kérem
küldje el szakmai önéletrajzát
az info@passed.hu címre.
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Publikálj nálunk!
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GYAKORLAT

4.ábra Játéksáv
Röviden:
1. Regedit indítása
2. ’hklm\software\policies\microsoft\windows\
AppCompat’ elem megkeresése
3. ’AppCompat’ átírása ’AppCompat_HOLD’ -ra
4. Problémarögzítő újraindítása

Lépések rögzítése

Az indítás után a 3. ábrán látható ablak jelenik
meg. A Rögzítés indítása el is indítja a rögzítést.
Arra kell vigyázni, hogy alapbeállításként csak 25
lépést lehet vele rögzíteni. A lépések maximális
számát át tudjuk állítani, ha a ’?’ (Help) ikont lenyitva kiválasztjuk a ’Beállítások…’ lehetőséget.
Minden lépésnél van lehetőségünk megjegyzés
hozzáadásához is. Ekkor ki kell jelölnünk egy területet, és le kell írni a területhez tartozó megjegyzést. A végeredményben a kijelölt területünk kiemelten fog látszani a megjegyzésünkkel kisérve.
A Rögzítés szüneteltetéséve szüneteltethetjük a
Rögzítés leállítása ikonra klikkelve leállíthatjuk a
rögzítést. A rögzítés leállítása után megtekinthető
az eredmény (de itt nem szerkeszthető). A rögzítést ZIP formátumban menthetjük. A ZIP egy
MHT állományt tartalmaz.

Megtekintés és módosítás

Mivel nem általános célra készült az alkalmazás,
így kicsit ügyeskedni kell, ha a végeredményt
módosítani szeretnénk. Az alkalmazás egy ZIP
állományt készít. Ezt kicsomagolva egy MHT állományt kapunk, ami egy teljes weblap egyetlen
állományba csomagolva. Az MHT-t az Internet
Explorer megnyitja, a tartalmát megjeleníti. Ha
az automatizmus által készített lépésleírásokkal
nem vagyunk megelégedve, akkor ha van MS
Word szövegszerkesztőnk, abban meg tudjuk
nyitni az MHT állományt szerkesztésre és a mentés másként módszerrel a Word által támogatott
formátumokban el tudjuk menteni a végeredményt. Ebben az esetben a Word állományban a
képek méretezését át kell alakítanunk.

Játéksáv (Game Bar)
A játéksáv alapvetően játékosoknak készült képernyőkép és videorögzítő alkalmazás, amit a
Windows 10-ben elrejtettek. Egy ablakban futó
alkalmazást képes működés közben rögzíteni video formátumban. A játéksávot az Xbox alkalmazás használja, de különállóan is működik, ha az
Xbox alkalmazás nincs telepítve.

Indítás és használat.

A Játéksávot a Windows + G kombinációval csalogathatjuk elő (4. ábra).
Bár képes képernyőképet készíteni egy adott
ablakon belül, de erre ebben a cikkben említett
Képmetsző alkalmazás jobb. Van mód időzítésre,
video online közvetítésére és a beállítás menübe is érdemes benézni a további lehetőségekért.
Eldönthetjük, hogy akarunk-e hangot felvenni;
külső, illetve a felvett alkalmazás saját hangját is
rögzíthetjük.

Szőke Ármin
2 0 0 0 - b e n sze r e z t e
meg a tanári diplomáját matematika-számítástechnika szakon.
2006-ig tanárként dolgozott. 2006 óta szoftver-teszteléssel foglalkozik. Főként banki
és telekommunikációs területen szerzett
tesztelési, tesztautomatizálási és tesztvezetői tapasztalatokat.
Jelenleg több projekten szakmai vezető és
ennek a magazinnak a
főszerkesztője.

A felvétel gomb megnyomása után az aktuális ablak tartalmát rögzítjük. A felvétel leállítása után az
eredmény a felhasználó \Videos\Captures\ mappájába kerül mp4 formátumban.

Összegzés
A fenti programoknál vannak jobb megoldások
képernyőkép, vagy képernyő-video készítésre,
de a fenti megoldások már eleve rendelkezésre
állnak a Windows 10-ben, így nem kell engedélyt
kérni a telepítésükhöz a rendszergazdától. Általában ezek használata elégséges segítséget ad a
tesztelőknek a napi munka elvégzésére, legyen
az a hibát jelző képernyőfotó elkészítése, a hiba
reprodukálásának a leírása, a tesztelés képernyőmentésekkel történő logja vagy oktató anyag
készítése.
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Szerző: Szőke Ármin
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NE a végén fedezze fel a
hibákat!

Passed Informatikai Kft.

A hibák többsége az alkalmazás elkészítése
alatt kiszûrhetô, ezzel nagy mértékben csökkenthetô a fejlesztési folyamat költsége!
Szoftvertesztelési szaktudásunkkal támogatjuk, hogy ügyfeleink kritikus üzleti alkalmazásai hatékonyan, megbízhatóan mûködjenek minden körülmény között.

A megbízható tesztcsapat!
www.passed.hu

Szakmai ismeretek
Gyakorlati tapasztalatok
Új trendek, módszerek
Kizárólag szoftvertesztelésről
szóló cikkek
Negyedévente olvashatod

