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

A Tesztelés a Gyakorlatban Magazin oldalai teljes egészében, a reklámok-
kal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely 
részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely mó-
don újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedé-
lye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével 
nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket 
von maga után. Az Tesztelés a Gyakorlatban Magazin követelheti a jog-
sértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal 
a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
Az Acrobyte Informatikai Kft pontos és hiteles információk közlésére 
törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget 
nem vállal.
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A gond akkor van, amikor szembesülnek 
azzal a problémával, hogy az automatákat 
valakinek meg kell írni, folyamatosan karban 
kell őket tartani, futtatni kell, a futást ki kell 
elemezni. Ja, hogy ezen feladatokat embe-
rek végzik? Akkor meg minek automatizálni?

                                          Pongrácz János

Köszönöm!

Manapság nem múlik el nap, hogy a tesz-
telés automatizálása szóba ne kerülne. 
Ülhetünk egy konferencián vagy akár egy 
interjún, olvashatunk szakmai cikkeket, 
vagy tárgyalhatunk Megrendelőkkel. Ta-
lálkozhatunk vele a standup meetinge-
ken, a vezetői értekezleteken, bárhol ahol 
a szoftvertesztelés szóba kerül. Egyre 
több cég és szakember érdeklődike te-
rület iránt.

A tesztek automatizálását azonban egy 
álomszerű homály veszi körül. Senki nem 
tudja, hogy pontosan hogyan működik, de 
mindenki végtelen bizalommal van iránta 
és ebben látják a tesztelés jövőjét. 

Sokan csodafegyverként tekintenek rá, a 
manuális tesztelés helyett akarják hasz-
nálni megspórolva ezzel számos munka-
bér, iroda és egyéb költséget. Egyértelmű, 
hiszen nem az emberek fogják elvégezni 
a tesztelést, hanem az automaták. Az 
automaták meg reggeltőlestig, télen
nyáron, hidegbenmelegben működnek 
és folyamatosan tesztelik a kódot. Azt a 
kódot amit  csak halkan jegyzek meg  
most akarnak kifejleszteni.

© Copyright 2006-2008, Inflectra Corporation SpiraTest and Inflectra are registered trademarks of Inflectra Corporation

A SpiraTest® használatával egyszerűen, költséghatékonyan, egyedülálló módon javíthatod 

tesztelési folyamatodat.

Bővebb információért keresd a SpiraTest® hivatalos magyarországi forgalmazóját.

Minden cég arra törekszik, hogy a 

szoftvertesztelésben maximalizálja 

a minőségi és mennyiségi eredményeit.

A piacon számtalan lehetőségből 

választhatsz. 

Azonban, ha a legjobb eredményt 

szeretnéd elérni, csak egy megoldás 

létezik.
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TARTALOMJEGYZÉK

Módszertan
Kim Engel

Gondolkodó tesztelő vagy?
Minden feladatot kétféleképpen lehet megcsinálni. Az ember vagy belead min-
dent és szívvellélekkel áll hozzá, vagy „csak letudja”. Az első esetnél általában 
nyitott, befogadó személyiséggel találkozunk aki érdeklődik a feladat iránt és gon-
dolkodik a megoldásokon. Lelkes és motivált a szakmája iránt. Számomra ők a 
„gondolkodó” tesztelők.

Módszertan
Rob Lambert

Hogyan mérjük a tesztelők hatékonyságát?
Az biztos, hogy képletekben nincs hiány ezen a szakterületen sem. De biztosan 
mindent képletekkel, számokkal és mutatókkal kell kifejeznünk? Milyen következ-
tetéseket tudunk levonni ezekből a mérésekből? Amikor túlságosan belefeledke-
zünk a mátrixokba, számokba és mérésekbe akkor kell az érem másik oldalán az 
embert meglátnunk. Az emberekkel való munka türelmet igényel. Értsd meg őket 
is, ne csak a számokat!

Mobil
Ville-Veikko Helppi

Tesztautomatizálás alapjai, mobilalkalmazások, játékok és 
a mobilweb esetén – 1. rész
A professzionális automatizált teszt keretrendszer egy megoldás a nagy közös prob-
lémára: hogyan fejleszthetünk magas minőségű, robusztus, megbízható alkalmazá-
sokat a folyamatosan fejlődő technológia és a hihetetlen verseny nyomása alatt. Az 
automatizált szoftvertesztelés egy költséghatékony válasz lehet erre a kérdésre.

Crowdtesting
Parimala Hariprasad

Irányított crowdtesting – A tesztelés egy kibővített megközelítése
Mindig van új a nap alatt. Vegyük a Crowdtestinget, amit manapság a mobil alkal-
mazások tesztelésénél sokszor használnak a fejlesztő cégek. Vajon egy magyar-
országi pár fős fejlesztői csapatnak megérné a tesztelői közösség erejét használ-
ni? Milyen előnyei származhatnak belőle és hol vannak a buktatói?

Módszertan
Markus Gärtner
Hogyan adjunk el TDD-t <X>-nek?
Nyugodtan behelyettesíthetjük a címben x helyére a magunk nevét, mivel a kifo-
gások keresése a legtöbb embernek nagyszerűen megy. Sokszor nem is mást, 
hanem saját magunkat kell meggyőznünk bizonyos dolgok tekintetében. Legyen 
az módszertan, eszköz, vagy bármilyen újdonság használata. Mivel nagyon ha-
tékonyan tudjuk magunkat befolyásolni és akadályokat görgetni önmagunk elé 
ezért ez nem is olyan egyszerű feladat. 
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Módszertan
Michael Bolton
A jóslatok a problémákra vannak nem a tökéletességre
Egy ellenőrzés rámutathat egy hiba jelenlétére, illetve arra hogyan kellene 
a szoftvernek viselkednie. Teljesen mindegy, hogy milyen jóslatokra támasz-
kodunk, a teszt sohasem tudja megmondani, hogy a szoftver jól működike, 
illetve jól foge működni a jövőben. És akkor mire jók a jóslatok egyáltalán?

24

Mobil
Daniel Knott

A mobil teszt piramis
Milyen rétegei vannak egy tipikus tesztautomatizálási piramisnak? Aki egy kicsit 
is járatos az automatizálásban, annak valószínűleg ismerős a piramis és annak 
szintjei. Alkalmazható a piramis a mobil applikációk fejlesztésénél is? Milyen ki-
hívások vannak a mobil applikációk területén, amik az asztali és webes appliká-
cióknál nincsenek?

28

Módszertan
Gojko Adzic

Fedezzük fel képességeket, ne tulajdonságokat
A jó felfedező tesztelés nem csak a szoftver tulajdonságaira koncentrál, hanem 
az előre nem látható kockázatokkal is számol. A tesztelés folyamán sokszor ezért 
a dolgok mögé kell néznünk és az előre nem láthatóval, váratlan esetekkel kell 
dolgoznunk, hogy hasznos szoftver képességeket fedezzünk fel.

30

Módszertan
Shoshannah Gil

Kreativitás a tesztelésben
Előfordul, hogy belefásulunk egyegy feladat végrehajtásába, ha nem találunk 
elég kihívást a munkában. Hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni? Hogyan 
tudunk kreativitást csempészni a napi munkavégzésbe? Zökkentsük ki magunkat 
a mindennapokból, hogy más nézőpontból lássuk a dolgokat! Osszuk meg gon-
dolatainkat és motiváljuk a egymást a csapattagokkal!

32

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
http://passed.hu
http://www.tesztelesagyakorlatban.hu


TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

MÓDSZERTAN
más dolga, és hogy őt ne kényszerítsék 
arra, hogy megtanulja egy új eszköz hasz-
nálatát. Amikor ezeknek a tesztelőknek új 
készségekre, új tudásra lesz szüksége, 
elvár ják, hogy őket cégük munkaidőben 
képezze ki. Ennek hát terében a hagyomá -
nyos tesztelési megközelítés azon feltéte -
lezése áll, hogy bárki az utcáról bejőve, 
minimális képzés után képes teszteseteket 
végrehajtani, és ezt nevezzük „tesztelés -
nek”.

Mivel most épp egy tesztelési magazint ol -
vasol, ezér t téged jó eséllyel besorolhat-
lak Gondolkodó Tesztelőnek.

A gondolkodó tesztelő 
felismerése

Általában szenvedélyesen beszélek a 
szof tver tesztelésről, mint szakmáról, és 
sokféle érdekes választ kapok tesztelők-
tő l.

A NemGondolkodó tesztelők válaszai al ig 
változnak:

• „Nem, én még nem hallot tam James 
Bachról.”

• „Te munka után még tesztelői össze -
jövetelekre jársz?!”

• „Oh, rendben, oké ...”

Másrészt vannak olyan válaszok, mint 
ezek, melyek reményt adnak:

• „Honnan fogom tudni, hogy mit tesz-
tel jek tesztesetek nélkül?”

• „Honnan tudod, hogy befejezted a 
tesztelést?”

• „Hogyan tudnánk bemutatni a teszte -
lés ál lását?”

• „Hogyan találtál rá a tesztelői össze -
jövetelekre?”

Mindezek a válaszok azt mutat ják, hogy a 
tesztelő elkötelezet t a szakmája iránt, és 
szeretne több tudásra szer t tenni. Gyak-
ran a hangjuk ellenségesnek hangozhat, 
mer t össze vannak zavarodva, vagy félnek 
a változástól. Ez egy természetes reakció, 
f igyelembe véve az időt és energiát, amit 
a már meglévő teszteseteikre és azok do -
kumentálására fordítot tak. Ezt a védekező 
álláspontot alapvetően pozitívnak tar tom. 
A tesztelő fontolgatja a véleményemet és 
lehetséges, hogy egy olyan új megköze -
lítést fogad majd el, mely hatással van a 
szerepére és a termék minőségére.

Gondolkodó Tesztelő 
vagy?

Tegyük fel, hogy ebben a pillanatban nem köve-
ted az összfüggésvezérelt megközelítést a tesz-
telésben! Használjuk példaként a teszteseteket:

• A tesztesetek nehézkesen használha -
tóak.

• A részletes tesztesetek – melyek pre -
cízek és pontosak – karbantar tása 
időigényes, ha nem lehetet len.

• A tesztek száma egyre nő minden ter-
mék releasezel, akárcsak az azok 
végrehajtásához szükséges idő.

Ezekkel a tényekkel szembenézve, a Gon -
dolkodó Tesztelők egy része más utakat 
keres a tesztelési folyamatok javításához. 
Hívjuk ezeket „kompromisszumoknak”. A 
kompromisszumok annak út jai, hogy to -
vábbra is a hagyományos tesztelési mód -
szereket használjuk, el lenben lehetővé 
teszik, hogy ugyanezen módszerek foko -
zatosan gyorsítsák a tesztelést.

A tesztelés során rendszeresen kötünk 
kompromisszumokat, ami nem egy rossz 
dolog. Míg el nem felejt jük, hogy kompro -
misszumokat kötöt tünk, és el nem kezdjük 
a jelenlegi módszer t a legjobb megoldás -
ként kezelni…

Egy példa a kompromisszumra az „egyso -
ros” tesztesetek írása, szemben a lépés -
ről  lépésre haladó tesztesetekkel, ahol 
minden lépésnél megadjuk az elvár t ered -
ményt is. Ez szükségtelenné teszi azt le -
írni, hogy „1. lépés: Lépj be egy érvényes 
felhasználóval! ”, az elvár t eredménnyel „A 
felhasználó bejelentkezet t ”.

Ismerős?

Az „egysoros” tesztesetek felszabadít ják a 
tesztelő idejét hatalmas mennyiségű infor-
máció másolása és beil lesztése alól. Meg -
jegyzem, a „felszabadít ja a tesztelő idejét ” 
egy eufemizmus. Ez valójában azt jelenti, 
hogy „megállít ja a cég pénzének pazaro -
lását ”.

Egy másik kompromisszum lehet az is, ha 
a végrehajtás során a tesztesetek környe -
zetét is bejár juk, ahelyet t, hogy megpró -
bálnánk minden egyes tesztesetet írásban 
rögzíteni a különböző tesztkörnyezeteken. 
Ha ezt összekötjük egy képernyőmentő 
vagy egy munkamenet r ipor táló eszközzel, 
akkor máris a rendszerezet t felderítő tesz-
telési megközelítés felé tet tünk egy lépést.

Azt vet tem észre, hogy egy bizonyos pon -
ton – általában akkor, ha a tesztcsapat 
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Mit értek gondolkodó 
tesztelő alatt?

A gondo lkodó tesz te l ő  o lyasva lak i ,  ak i 
ak t ívan  fe j l esz t i  képessége i t ,  k r i t i kusan 
á l l  a  fenná l l ó  he ly zethez  és  fo lyamato -
san képez i  magát  szakmai lag .  M inden, 
az  összefüggéseket  f i gye lembe vevő 
tesz te l ő  gondo lkodó tesz te l ő.  A zon -
ban gondo lkodó tesz te l ők  do lgoznak  a 
hagyományos ,  „ l eg jobb gyakor la toka t ” 
követő  fo lyamatok  a lap ján  za j l ó  tesz -
te lés i  p ro jek tekben.  Ezek  a  tesz te l ők 
t i sz tában vannak az za l ,  hogy  az  IEEE 
829 sze r in t i  tesz t te r ve ik  sz in te  ve r z ió -
ró l  ve r z ió ra  azonna l  e lavu lnak  a  k ibo -
c sátás  u tán .  Ha l l o t t ak  már  a  fe lde r í tő 
tesz te lés rő l ,  de  nem b iz tosak  abban, 
hogy  ez  haszná lha tó  lesz e  az  ő  sa já t 
p ro jek t jükben.

Hadd jö j j ek  néhány t ippe l ,  ami  segí t 
fe l i smer n i  ezeket  a  gondo lkodó tesz -
te l őket !  Egy  k i s  bá to r í t ássa l  tudnának 
c sa t lakozn i  az  on l ine  g lobá l i s  tesz te l ő i 
közösséghez,  hoz zá já r u lva  a  tesz te lés i 
metódusok  fo lyamatos  jav í t ásához.  I de -
á l i s  esetben a  Gondo lkodó Tesz te l ő,  a 
Kompetens  Tesz te l ő  és  a  Bö lc s  Tesz -
te l ő  k i fe jezés  e lavu l t t á  és  fe les legessé 
vá l i k .

N e m - G o n d o l k o d ó 
Tesztelők

Ha tesztelési megközelítéséről kérdezik, 
egy nemgondolkodó tesztelő az ISTQB 
által előír t szof tver fej lesztési életciklus 
fázisairól kezd beszélni. Meg van róla győ -
ződve, hogy a tesztautomatizálás valaki 

Minden feladatot kétféle-
képpen lehet megcsinál-
ni. Az ember vagy belead 
mindent és szívvel-lélek-
kel áll hozzá, vagy „csak 
letudja”. Az első esetnél 
általában nyitott, befoga-
dó személyiséggel ta-
lálkozunk aki érdeklődik a 
feladat iránt és gondolko-
dik a megoldásokon. Lel-
kes és motivált a szakmá-
ja iránt. Számomra ők a 
„gondolkodó” tesztelők.

Gondolkodó tesztelő vagy?
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 Szeged

Pozíció
Junior Tesztelő

Feladatok
• A jövő megoldásainak fejlesz-

tése nemzetközi környezetben
• Automatizált tesztek fejlesz-

tése több platformon működő 
szolgáltatásokhoz és alkal-
mazásokhoz

• Alkalmazandó technológiák 
felkutatása és ajánlása

• A minőségi követelmények 
értelmezése és folyamatok 
alkalmazása

• Stabil megoldások biztosítása, 
állandó visszajelzés a termékről

• Szoros együttműködés a 
szoftvermérnökökkel

Elvárások
• Automatizált tesztelés terüle-

tén szerzett legalább 12 éves 
tapasztalat

• Minimum 1 éves tapasztalat 
a szkriptnyelvek (Python, Perl 
vagy shellscript) és összetett 
szkriptrendszerek területén

• Kreativitás
• Új termékek létrehozása iránti 

szenvedély
• Szakmai angol nyelv ismerete

ráadásul ezek közül is rád illik valami:
• Scrum csapatban való mun-

kavégzésben szerzett tapasz-
talat

• Rendszertesztek és integráci-
ós tesztek ismerete

• Folyamatos integrációs kör-
nyezetek ismerete és ezen a 
területen szerzett tapasztalat

• Aktív angolnyelvismeret
• Több platformos fejlesztés-

ben szerzett tapasztalat
• (IP) hálózatépítés ismerete
• ISTQBtanúsítvány

...akkor biztosan le fogsz nyű-
gözni bennünket!

Amit ajánlunk
• Állást egy sikeres világcégnél 

itthon
• Egy vadonatúj termék teljesen a 

kezdetektől való fejlesztésének a 
lehetőségét

• Szakmai kihívásokat
• Biztos, jól fizető munkahelyet
• Modern infrastruktúrát
• Rugalmas munkaidőt
• A jövő navigációs szoftvereinek 

fejlesztését a jelenben  szó szerint
• A jövő autóiba épített szoftverek 

fejlesztésének lehetőségét
• Fiatalos csapatot

Jelentkezés módja:
Jelentkezz még ma a következő 
linken: https://www.profession.hu/
allas/testautomationengineer
szegednngkftszeged797930/
optimum

ÁLLÁSHIRDETÉS
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nyomás alat t van –, hajlamosak vagyunk 
elfelejteni, hogy ezek a kompromisszumok 
egy ok miat t vannak a helyükön: lehetet len, 
hogy minden releváns információt rögzít-
sünk a tesztesetekben. A csapatban csak 
az marad meg, hogy a tesztesetek tel jes 
mér tékben rögzítenek mindent, amit le kell 
tesztelni egy termék release előt t . A leg -
inkább f igyelemmel követendő mérőszám 
az elvégzet t tesztek mér téke lesz, mely a 
napi és heti helyzetjelentésekben találha -
tó meg. Egy NemGondolkodó Tesztelőnek 
ez a mérőszám azt mutat ja, hogy mennyi 
tesztet kell még elvégezni, eddig pontosan 
mennyi let t elvégezve; és hogy a tesztelés 
akkor fejeződik be, amint a zöld sáv elér i 
a 100 %ot.

A Gondolkodó Tesztelő számára ez a mé -
rőszám bosszantó és zavaró. Legjobb 
esetben ez egy nagyjábóli adat a me -
nedzsmentnek arra, hogy még körülbelül 
mennyi tesztelési ráfordításra van szüksé -
ge a projektnek. Rosszabb esetben ezt a 
tesztelési folyamat egyedüli mércéjeként 
és a termék minőségének indikátoraként 
használják. Ez a pi l lanatnyi helyzet tel 
kapcsolatos frusztráció segíthet a Gon -
dolkodó Tesztelő fel ismerésében. Ez nem 
tévesztendő össze az állandóan panasz-
kodással, ami a NemGondolkodó Teszte -
lő saját ja! A különbség felismerése bizony 
gyakor latot kíván.

Összefüggés-vezérelt 
tesztelés 
(ContextDr iven Testing, CDT)

Az összefüggésvezérelt tesztelők egy ré -
sze – magamat is beleér tve – korábban a 
hagyományos tesztelési módszereket kö -
vette. Gondolkodó Tesztelőként viszont 
egyre inkább frusztráltak let tünk, miközben 
dokumentáció igényes folyamatokat hasz-
náltunk. Tesztelők vagyunk, akik folyama-
tosan kérdéseket tesznek fel és tanulnak, 
és valóban elkötelezettek vagyunk termé -
keink és a saját munkánk minősége iránt.

A frusztráció leküzdéséhez a Gondolkodó 
Tesztelőnek olvasnia, kutatnia kell minél 
szélesebb körben a szakmájában. Ahhoz, 
hogy kitűnjünk bármely szakmában, az 
elkötelezet tségünkre van szükség, amely 
túlmutat a napi munkán. Minden tesztelő 
találhat olvasni , tanulnivalót különböző 
tesztelési megközelítésekről és gyakorol -
hatja e módszerek használatát, akár ot thon 
is PCn, táblagépen vagy okostelefonon.

A CDT fordulópontja

Azonosítot tam néhány módszer t, hogyan 
tudja egy Gondolkodó Tesztelő elérni a 

CDThez vezető fordulópontot, azaz mikor 
van az a pi l lanat, amikor a tesztelő fel is -
meri, hogy alapvető tévedések vannak a 
hagyományos, „egy kaptafára” megközelí-
tést alkalmazó tesztelésben, és fogékony-
nyá válik a CDTmódszerek megfontolásá -
ra, alkalmazására.

A leghatékonyabb együt tdolgozni egy tré -
nerrel vagy mentorral. A tréner végig tud -
ja vezetni a tesztelőt a szakmai fej lődés 
időszakán, ahhoz segédanyagokat és tá -
mogatást nyújtva. A Szof tver tesztelési 
Egyesület (Associat ion for Sof tware Test-
ing, AST) számos tesztvezető adataival 
rendelkezik, akik hajlandóak tréner i szol -
gáltatásokat biztosítani az érdeklődőknek. 
Ennél is több ASTtag hajlandó online se -
gítséget nyújtani, ha emailben keresik őt 
meg.

Az összefüggésalapú és felderítő teszte -
lésről szóló irodalom olvasása segít a Gon -
dolkodó Tesztelőnek, hogy a maga idejé -
ben elér je a fordulópontot. Kiindulásként 
javaslom olvasásra Elisabeth Hendr ickson 
könyvét: Leckék a szof tver tesztelésből a 
Caner, Bach és Pet t ichordnál (Lessons 
Learned in Sof tware Testing by Caner, 
Bach & Pet t ichord and Explore It!).

Végezetül, a professzionális tesztelési 
megközelítések, a szakirodalom rendsze-
res és mélyreható tanulmányozása kiváló 
útja, hogy lelkesek és motiváltak legyünk 
szakmánk iránt. Gondolok például az ak-
tív konferenciarészvételekre, a korábbi 
konferenciaelőadások megtekintésére a 
YouTubeon, a tesztelési magazinok olvasá-
sára és szakmai blogokra való előf izetésre, 
mint pl. a Software Testing Club.

Szerző: Kim Engel

Forrás:
ht tp: //w w w.test ingc i rcus.com/Are YouA
ThinkingTester/
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Kim Engel

Kim Engel egy prag-
matikus, a felhasználói 
élményre, a kockáza-
tokra és a résztvevők 
közötti kommunikáció 
javítására fókuszáló 
t e s z t m e n e d z s e r . 
Szenvedélye a tanu-
lás; lelkes olvasója a 
tesztelési blogoknak. 
Írásai alkalmanként 
http://www.isitgoode-
noughyet.com oldalon 
jelennek; a Twitteren 
@kengel100 néven 
keresd. Aucklandben, 
Új-Zélandon él, és tag-
ja az ISST-nek.

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA
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Önmagában nagyon érdekes ez a mérőszám – érde-
kes, úgy mint „mond ez bármit is a folyamat minőségé-
ről és a tesztelésről?”

Különösképpen érdekes, amikor ezzel kezdjük el mér-
ni ténylegesen a munkatársunk hatékonyságát. Vajon 
egy tesztelőnek mekkora kontrollja van azon, hogy egy 
szoftverben mennyi hiba van? És vajon meg tudja hatá-
rozni, hogy kik fogják majd ezeket a hibákat kijavítani?

Egyszer kaptam egy levelet egy hölgytől egy masszív 
kalkulációra vonatkozóan, ahogyan ő méri a kollégáit. 
A kalkuláció a teszteset futtatások és a megtalált hibák 
számán alapult. A periódus, amikor a hibát találta, a 
hiba kijavításának a sebessége és az elkészítet tesz-
tesetek mennyisége és ezen adatok kombinációja. 
Mondhatni bizarr! 

Nagyon bonyolult volt a kalkuláció és tele volt hibale-
hetőségekkel, félreértelmezési lehetőségekkel, pon-
tatlanságokkal. Milyen meglepő volna, ha a munkatár-
sak jövője, előrehaladása egy ilyen rossz kalkuláción 
alapulna, de mégis vannak vállalatok, ahol ilyen 
mátrixokra támaszkodnak.

Van egy történet egy tesztelőről (és a jövőjéről) aki 
szintén hibaszámok és tesztesetek futtatásának a 
száma alapján volt kontrollálva. Ezek a mérőszámok 
végül egy olyan belső rendszerbe kerültek, ami önma-
gában sem volt igazán tesztelve. Így kétséges, hogy a 
rendszer egyáltalán kielégítie az elvárt üzleti célokat.

• És mi a helyzet a csapat eredményességével?
• Valamint mi van a szoftver hozzáadott értéké-

vel?
• Mi a helyzet az árbevétellel?
• Mi van a csapat felkészültségével, amikor egy 

problémát kell megoldaniuk?
• Mi van a munkamenettel, a feladatokkal?
• Mi van az egyéniséggel, aki fejlődni és növeked-

ni akar?
• Mi van az érzésekkel, a munkahelyi hangulattal 

az ügyfelektől érkező visszajelzésekkel?
• Az emóciókkal a munkatársak között?

Ezeket nagyon nehéz mérni, és magukban nem is ad-
nak semmire sem választ. Az összeset együtt vizsgál-
va kaphatunk korrekt eredményt, de mint mondtam, 
ez nagyon nehéz.

Tehát így állunk.

Most mutatok egy kalkulációt, ami minden kalkuláció 
alapja. Egy kalkulációt, amiből az összes többi csapat 
vagy egyéni hatékonysági kalkuláció kiindul.

Higgy nekem – használd ezt és kapni fogsz egy szá-
mot.

Ez a szám lesz a megfelelő szám. A legfontosabb 
szám az életedben. Az egyetlen szám, amire szük-
séged van. A legösszetettebb szám, ami csak létezik.

Ezt még kiegészítésként:
KÉRLEK ne használd ezt arra, hogy döntést hozz va-
laki karrierjén, vagy jövőjén ez alapján.

Inkább csináld a dolgod helyette, építsd a kapcsolato-
kat, értsd meg az embereket. Kezeld az embereket is, 
ne csak a számokat!

Te már kiszámoltad a számod? Írd le magadnak va-
lahová! 

Szerző: Rob Lambert

Forrás: 
http://thesocialtester.co.uk/howdoyoumeasurethe
effectivenessofatestertheonlycalculationyou
need/

10.oldal www.tesztelesagyakorlatban.hu

Erre a kérdésre azzal a kérdéssel válaszolok, hogy „Miért 
akarod mérni a tesztelők hatékonyságát a csapatodban?”

Meg akarom érteni, hogy mi a kérdés mögötti motiváció. 
Miért fontos az személyek hatékonyságának mérése a 
vezetők számára? (mert ez egy tipikus vezetőktől jövő 
kérdés)

Természetesen fontos tudni, hogyan teljesít valaki a 
munkájában, hogyan látja el a feladatait, de emögött 
a kérdés mögött általában nem ez áll. A kérdés legin-
kább arra szokott vonatkozni, hogyan tudom fejleszteni 
tréningekkel az embereket, vagy csak szimplán anyagi 
szempontok miatt érdekes.

Ne érts félre, szeretem a méréseket. Minden apró dolgot 
mérünk mi is, amit csak tudunk, de óvatosan bánunk a 
következtetésekkel, amiket a mérések alapján vonunk le.

A vezetők (különösen a tesztvezetők) tipikus válasza szo-
kott lenni a fenti kérdésre, hogy próbálják igazolni a teszte-
lők hozzáadott értékét a projekthez és/vagy a csapathoz.

Gyakran csak két dolgot próbálnak mérni. (Habár sok 
minden mást is mérhetnek/mérhetnének, de általában 
abba a csapdába esnek, hogy egyegy kiragadott szám 
alapján hozzák meg a döntéseiket.)

Először is, vajon Teszter Feri és Teszter Fanni ugyan-
olyan hozzáadott értéket jelentenek a projekt számára? 
Ki tudjuk őket cserélni, ha a projekt azt kívánja? Jobb az 
egyik, mint a másik?

Másodszor, egyáltalán Teszter Feri vagy Teszter Fanni 
adnake hozzá bármit is a projekthez? (mi történne, ha 
levennénk őket a projektről?)

Ez általában agyatlan mérőszámok kitalálásával végző-
dik, mint mennyi tesztesetet futtatott, mennyi hibát talált. 
Ezzel mérik a tesztelők hatékonyságát.

Amilyen őrültség, annyira általános, hogy ilyen egyszerű 
mátrixok segítségével hoznak döntéseket az egyéneken.

Tudom, hogy miért. Tudok egy pofon egyszerű indokot, 
miért uralkodik ez a gyakorlatban. Mert az emberek ke-
zelése nagyon nehéz feladat.

Az embereket különkülön kezelni és megérteni, vala-
mint feltárni, hogy mi a projekthez hozzáadott értékük, 
időbe telik és tipikusan a szoftverfejlesztésben nem mér-
hető egyszerű számokkal. (annak ellenére, hogy néhány 
menedzser mégis így gondolja)

Az emberekkel való munka nagy türelmet igényel. 
Minden a kapcsolatokról szól. A visszajelzéseket elfo-
gadni magadról, néha fájdalmas.

Ezért a menedzserek a mátrixokban keresik a munka-
társak hatékonyságának a pontos értékét. Egy számot 
értékelni sokkal egyszerűbb, mint soksok számot ér-
tékelni. Vagy akár több csapattag véleményét értékelni 
a saját tapasztalatok és a többiek véleménye alapján.
A leggyakoribb, amit a tesztmenedzserektől hal-
lok, a hiba felderítési szám.

Az biztos, hogy képletek-
ben nincs hiány ezen a 
szakterületen sem. De bi-
ztosan mindent képletek-
kel, számokkal és mu-
tatókkal kell kifejeznünk? 
Milyen következtetéseket 
tudunk levonni ezekből a 
mérésekből? Amikor túl-
ságosan belefeledkezünk 
a mátrixokba, számokba 
és mérésekbe akkor kell 
az érem másik oldalán az 
embert meglátnunk. Az 
emberekkel való munka 
türelmet igényel. Értsd 
meg őket is, ne csak a 
számokat!

Hogyan mérjük a tesztelők hatékonyságát?

Rob Lambert

Több éve szoftver-
tesztelőként dolgozom. 
Érdeklődési kö    römbe 
tar tozik a kommuni-
ká ció, kreativitás, kö-
zösségi oldalak, webes 
megjelenés, néprajzku-
tatás (több más dolog 
között).

Kreatív vezetője és 
a Tesztelési felület 
szerkesztője vagyok 
a Software Testing 
Club oldalnak (www.
softwaretestingclub.
com).

Tesztvezetőként mun
kálkodom a New Voice 
Media-ban:
http://www.newvoice-
media.com
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CROWDTESTING
5. A tesztelők sokszínűsége széleskörű tesz-

teléshez vezet.
6. Kevesebb idő szükséges a teszteléshez, 

csökken a piacra jutási idő és a tulajdonosi 
összköltség, mivel a legtöbb hiba viszonylag 
rövid idő alatt azonosítható, ami a fenntartá-
si költségek jelentős csökkenéséhez vezet.

Crowdtesting hátrányai

A projekt irányítása során a biztonsággal, a kitettség-
gel és a titoktartással kapcsolatos problémák léphet-
nek fel, amikor felkínálunk egy közösségi projektet 
egy szélesebb felhasználói körnek tesztelésre.

1. A projektmenedzsment kihívásokkal néz 
szembe a tesztelők különböző hátteréből, 
nyelvéből és tapasztalataiból adódóan.

2. Minőségbiztosítási erőfeszítéseket igényel 
a hibajegyek ellenőrzése, javítása, az is-
métlődések és a téves riasztások feltárása 
és megszüntetése.

3. Méltányossági és egyenlőségi korlátok van-
nak a fizetési mechanizmusban, amikor a 
munka hozzáadott értéke és az előírt mini-
mális elvárások nem találkoznak.

Hol alkalmazható a 
crowd testing a legjobban?

Mobil szervezetek

Mivel a Google, az Apple és a Microsoft fej-
lesztőeszközei gyakorlatilag ingyen elérhe-
tőek, egyre nagyobb az a fejlesztői kör, mely 
mobil alkalmazásokat és weboldalakat hoz 
létre Android, iOS és Windows platformokra. 
De könnyű egy alkalmazás fejlesztési és sike-
res bevezetési költségeit alábecsülni. A költ-
ségek megtakarításának egyik módja lehet a 
crowdtesting.

A crowdtesting leginkább a felhasználócentrikus 
alkalmazások esetén célravezető. A mobil és 
játék applikációk felhasználói kifejezetten elvár-
ják, hogy az alkalmazások fussanak az ezernyi 
különböző gyártótól származó, különböző mé-
retű, felbontású, különböző hálózatokra kap-
csolódó és helyszíneken lévő eszközökön. Ez 
megkívánja, hogy ne csak tesztelők kisebb cso-
portja tesztelje a szoftvert maroknyi eszközön 
és konfigurációban, hanem számos felhasználó 
az ezzel járó sokszínűséggel.

Növekedési szakaszban
lévő startupok

A lean star tup forradalom elterjedésével a 
világ különböző részein, a star tupok ala-
pítói termékeiket ma már okosabban, béta 
fázisban olcsóbban vagy ingyenesen teszik 
közzé. Néhány évvel ezelőtt a béta teszte -
lést még egy kiválasztott csoport végezte, 
amely el volt különítve a felhasználók széles 

közönségétől. Ma sok startup alkalmazásá-
nak korai verzióit is közzéteszi a felhasználók 
számára, hogy gyors és fontos visszajelzése-
ket kapjon. Gyorsabban akarnak hibázni és 
ebből tanulni.

Bizonyos alkalmazásokat csak néhány helyen 
lehet tesztelni, némelyek speciális vezetékes 
csatlakozást és hálózati szolgáltatót igényel-
nek, bizonyosaknak speciális hálózati csatla-
kozásra van szüksége, mint pl. a 4G LTE vagy 
még jobb minőségű hálózati csatlakozásra; 
van olyan, amelyik adott nyelvű felhasználókat 
igényel, és így tovább. Ilyen esetekben akár-
milyen felhasználó nem is tud dolgozni, nem 
használható a teszteléshez. Ilyen esetekben, 
amikor specifikus felhasználókra van szük-
ség, szóba jön egy elkötelezett és irányított 
crowdtesting közösség.

Vállalatok

Nagyvállalatok is profitálhatnak a 
crowdtesting előnyeiből úgy, hogy nagy fel-
használói bázist alapul véve tanulmányozzák 
a használati mintázatokat és a visszajelzé-
seket f igyelembe véve fejlesztenek, miköz-
ben biztosítják az alkalmazások zökkenő-
mentes futását számos különböző eszközön, 
operációs rendszeren, böngészőn és nyel-
vi változatban. A kibocsátást követő nagy 
hibakitettségű alkalmazások számára jó le-
hetőség a crowdtesting.

Például a Microsoft kiadta az Off ice 2010 
irodai programcsomag béta változatát, ame-
lyet 9 millió ember töltött le és tesztelt, 2 
millió ér tékes megjegyzést és észrevételt 
téve, ami hozzájárult a termék jelentős ja-
vításához.

A tesztelés megköze-
lítésének kibővítése

Több üzletembert és értékesítőt hallottam 
beszélni arról, miért fog működni az offshore 
tesztelés, vagy a szétosztott tesztelést miért 
nem; vagy a crowdtesting miért varázsszer, 
és így tovább. Több, mint egy évtizedes ta-
pasztalatom alapján állíthatom, hogy nincs 
csodaszer. Minden szervezet ápol egy bizo-
nyos szellemiséget, fenntart egy megfelelő 
munkakultúrát, tehetséges emberek csapatát 
és egy csomó műszaki adósságot. Teljesen 
mindegy, hogy 50 évvel ezelőtti, mai, vagy 
50 évvel későbbi cégeket nézünk, a legtöbb 
szervezetnél a  szoftvertesztelés jelenti a 
legkevesebb problémát. Az ügyfél szerint a 
szoftvertesztelés pénzbe kerül, pénzt viszont 
nem hoz. Az IT vezetőség szerint pedig nincs 
értelme a szoftvertesztelési technikákat az 
„ügyfelek” részére olyan csomagolásban el-
adni, hogy „ez az évszázad leginnovatívabb 
megoldása”.
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A tesztelési szakma számos változáson 
megy keresztül. A formálódó informatikai 
látkép egyre ügyfél központú, a nyílt for-
ráskódú és a felhő alapú. A hardverek és 
a szoftverek növekvő komplexitása mellett 
nehezebb és nehezebb igazán jó tesztelést 
végezni a szinte végtelen számú platform, 
eszköz, tesztkonfiguráció és sokféle fel-
használói karakter által kialakított környe-
zetben.

Mi az a Crowdtesting?

A crowdtesting vagy crowdsourced testing egy 
olyan igényalapú modellben történő valós tesz-
telés, amelyet magasan képzett, földrajzilag kü-
lönbözően elhelyezkedő szakemberek látnak el 
egy biztonságos privát platformon keresztül.

Crowdtesting a következő hagyományos 
tesztelési problémákra kínál megoldást:

• ugyanazok tesztelik a szoftvereket
• f ix / korlátozott mennyiségben rendel-

kezésre álló erőforrások
• felhasználói szempontok hiánya
• friss ötletek hiánya

E cikkben rövid áttekintést adok az irányított 
crowdtestingről, amely egy kiegészítés ah-
hoz, hogyan lehet a crowdtestinget jobban 
csinálni.

irányított crowdtesting

Egy képzett projektmenedzser, aki jellemző -
en egy tapasztalt vezető vagy egy személy 
az ügyfél oldaláról megtervezi/véleményezi 
a tesztstratégiát, és jóváhagyja/módosítja 
azt, hogy teljes mértékben lefedje az ügy-
fél által vizsgálandó követelményeket. Min-
den projekt tar talmaz egy olyan fórumot, 
ahol a hibák és a problémák megvitatha-
tók és további kérdéseket lehet feltenni. A 
tesztelők dokumentálják a hibajegyeket és 
a tesztripor tjaik minősége alapján kerülnek 
ér tékelésre. A tesztelők keresete az alap-
ján növekszik, minél több, a projektvezető 
által elfogadott hibát találnak. A közösség 
ötvözi az együttműködés és a versengés 
szempontjait, mivel tagjai azon dolgoznak, 
hogy megoldást találjanak a felmerült prob-
lémákra.

A crowdtesting előnyei

1. Reprezentatív forgatókönyvek valós fel-
használóktól.

2. Szoros visszacsatolás gyors és agilis visz-
szajelzésekkel.

3. Széles körű lefedettség az esetek, platfor-
mok, eszközök, böngészők, tesztelők stb. 
területén, melyet nagyon nehéz egy házon 
belüli tesztlaboratóriumban előállítani.

4. Költséghatékonyság.

Mindig van új a nap alatt. 
Vegyük a Crowdtesting-
et, amit manapság a mo-
bil alkalmazások tesztelé-
sénél sokszor használnak 
a fejlesztő cégek. Vajon 
egy magyarországi pár 
fős fejlesztői csapat-
nak megérné a tesztelői 
közösség erejét használ-
ni? Milyen előnyei 
származhatnak belőle és 
hol vannak a buktatói?

Irányított crowdtesting - 
     a tesztelés egy kibővített megközelítése 
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Software Tester
Pozíció

Junior Tesztelő
Feladatok

• Participate in 
software quality 
assurance processes

• Create test 
cases based on 
requirements

• Execute tests and 
report about progress

• Analyze and review 
requirements 
and project 
documentation

• Cooperate with local 
and remote team 
members

Elvárások

• Job experience in the 
field of software test-
ing / software quality 
assurance

• Have the ability 
to design formal 
test cases manual 
testing, based on 
requirements 

• Continuous self
development, 
and adapt to new 
SQA tasks and 
responsibilities 

• Have a good 
command of both 
written and spoken 
English

• Have a good eye for 
detail, be precise and 
tireless

Amit ajánlunk

• International work 
environment

• Opportunity to work 
with cutting edge 
technologies > 
Professional trainings 
and mentoring

• Competitive salary & 
benefits package

How to apply/ 
contact information:

If you are interested in 
the above mentioned 
position, please send 
a detailed CV (in 
English) referring to 
the position to: 
allas@passed.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
mailto:allas@passed.hu
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A tesztelési szolgáltatások esetében az igény 
az, hogy a megoldásokat, módszereket úgy 
vázoljuk fel, mint egy kibővített megközelíté-
sét a  tesztelésnek.

1. forgatókönyv - Egy olyan szerve-
zet keres meg, amely hagyományos 
tesztelési módszereket alkalmaz

Tegyük fel, hogy ez a szervezet kiforrott tesztelési 
folyamattal rendelkezik, és van egy kiváló teszt-
centere minden tesztelési és minőségbiztosítási 
feladatra a szervezeten belül. Hogyan állítasz elő 
hozzáadott értéket? Fontos megérteni az ügyfél 
igényeit, azonosítani azokat a problémákat, ame-
lyekkel a tesztelés hiánya vagy alacsony színvo-
nala miatt küzd, és felvázolni azt a modellt, amely 
a legmegfelelőbb számára. Az ügyfélnek szüksé-
ge lehet néhány tesztciklusra annak megítélésé-
hez, hogy a modell működike vagy sem.

Ebben az esetben, lehet csak egy friss szem szük-
séges. Segítséget jelenthet ha új személyeket javas-
lunk a cégnek vagy a csapatnak annak érdekében, 
hogy előrébb mozdítsuk a tesztelést. Ha ez nagyobb 
léptékben szükséges, akkor a crowdtesting lehet az 
egyik opció. Nem az egyetlen opció, de mindenkép-
pen egy a számos lehetőség közül.

2. forgatókönyv – Ha egy szervezet 
a tesztkonfigurációk és a tesztesz-
közök sokszínűségét keresi

Egy nagy szervezetnél webes és mobil alkalmazá-
sok különböző operációs rendszerekre, böngészők-
re és böngészőverziókra, számos mobil eszközre, 
különböző platformokra, mint például Android, iOS, 
Windows, számos eszközről, különböző képernyő-
méretben és felbontásban érhető el. Ez az állapot 
tökéletes terep a crowdtestingnek, amelyben egy 
professzionális tesztelő közösség a „hozdasaját
eszközödet” modellben dolgozik és teszteli az alkal-
mazást, ezáltal szélesebb lefedettséget biztosítva 
eszközök és platformok tekintetében.

3. forgatókönyv – Ha egy szer-
vezet a regressziós tesztelési 
problémáját akarja megoldani

A régi alkalmazásoknál a regressziós tesztelésre 
nagy szükség lehet. Amíg az új funkciókat meg-
tervezik és lefejlesztik, a meglévő funkciók meg-
hibásodásának megelőzése számos problémát 
okozhat. Ezt a kockázatot tovább növeli a többfaj-
ta operációs rendszer, böngésző, mobileszköz és 
egyéb tesztkonfiguráció. A regressziós tesztelés 
kiválóan alkalmas crowdtestingre, ahol a tömeg 
rövid idő alatt képes haladni a különböző platfor-
mokon és tesztkonfigurációkon.

Mit tartogat a jövő?

Crowdsourced tesztelésnek nyilvánvalóan meg-
vannak az előnyei és a korlátai. Nem lehet cso-

daszernek tekinteni minden tesztelési követel-
ményre, és a tömeg erejét megfontoltan kell 
alkalmazni. A sikeres crowdtesting kulcsa, hogy 
körültekintően alkalmazzuk annak a szervezetnek 
a taktikai és stratégiai igényeitől függően, amely 
a crowdsourced tesztelési szolgáltatásokat igény-
li. Fontos, hogy a szervezet elfogadja a megfe-
lelő modellt, azonosítsa a célalkalmazásokat, a 
crowdtestinget végrehajtsa, kitapasztalja néhány 
tesztelési ciklus erejéig, nyomon kövesse a teszt-
eredményeket és a modellt saját igényeinek meg-
felelően testre szabja.

Miért is beszélek 
crowd testingről?

Nemrég csatlakoztam a PASS Technologieshez, 
amely a szoftvertesztelési szolgáltatásokkal, offs-
hore teszteléssel és crowdtestinggel foglalkozik. 
Bár már mintegy 11 éve dolgozom az offshore 
testing szolgáltatások területén, ez az első élmé-
nyem arról, hogyan működik a crowdtesting. Szá-
mos előnyét látom, amely miatt a szervezeteknek 
érdemes alkalmazniuk a crowdtestinget, illetve 
kiszélesíteniük a tesztelési szolgáltatásaikat, le-
gyenek e szervezetek szolgáltatás vagy termék-
alapúak.

Miért előnyös az  
ügyfélnek?

• ondemand tesztelés
• jobb tesztlefedettség
• gyorsabb teszteredmények
• olcsóbb
• kivitelezhető megoldás

Miért jó a tesztelőnek?

A tesztelők „keresnek, tanulnak és fejlődnek”. A 
tesztelő számára a crowdtesting előnyei többek 
között:

1. bevétel a jóváhagyott hibák után a hibaala-
pú fizetési modellben;

2. kapcsolati háló a legmenőbb tesztelőkkel, 
akik a közösségünkbe tartoznak;

3. sztártesztelőként a szakmai közösség elis-
merése; 

Szerző: Parimala Hariprasad

Forrás:
ht tp: / /cur ioustester.b logspot .hu /2014/11/
managedcrowdtestingaugmentedapproach.
html
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Parimala
Hariprasad

Parimala kilenc évnyi 
tapasztalattal rendelke-
zik tesztelés, vezetés és 
szoftvertesztelő csapa-
tok trenírozásában. 
Dolgozott már CRM, 
biztonsági, kereskedel-
mi és támogatásauto-
matizálási területeken. 
A tesztelés mellett 
– amit nagy szenve-
déllyel űz – nagyon 
kedveli a tesztelők 
trenírozását is. Gyak-
ran ír tapasztalatairól 
a http://curioustester.
blogspot.com olda-
lon. Emellett még szá-
mos cikket publikált 
tapasztalatairól olyan 
magazinokban, mint a 
Better Software, Test-
ing Circus és Testing 
Planet. Parimala ak-
tív résztvevője a te-
rülethez kapcsolódó 
konferenciáknak és 
találkozóknak. Mélyen 
hisz a csapatmunká-
ban, és segíti a csapa-
tokat, hogy közösen 
dolgozzanak a végső 
cél elérésében. Ha épp 
nem tesztel, szívesen 
játszik két tündéri gyer-
mekével, könyveket, 
magazinokat, cikkeket 
olvas. Jelenleg teszt-
menedzserként dolgo-
zik a Moolya Software 
Testing Pvt Ltd-nél, 
Bangaloreban. Elérhető 
a parimala@moolya.com 
címen vagy twitteren 
@CuriousTester néven.

CROWDTESTING

Segítünk megkeresni 
  a  hibákat!

Magyarország vezetô szoftvertesztelô cége!

http://curioustester.blogspot.hu/2014/11/managed-crowdtesting-augmented-approach.html
http://curioustester.blogspot.hu/2014/11/managed-crowdtesting-augmented-approach.html
http://curioustester.blogspot.hu/2014/11/managed-crowdtesting-augmented-approach.html
http://curioustester.blogspot.com
http://curioustester.blogspot.com
parimala@moolya.com
http://passed.hu
http://passed.hu
http://passed.hu
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Hébehóba olvasok valami ilyesmit.

„Ja, a [TDD/BDD/ATDD] nagyszerű. De hogyan 
győzzem meg a főnökömet / beosztottamat / kol-
légáimat, hogy szánjanak rá időt?”

Az elmúlt hetekben úgy döntöttem, hogy kell va-
lamit írjak erről, ha újra fölmerül ez a kérdés. És 
tessék, itt van!

A TDD nem működik

Először is azt hiszem, segít, ha alkalmazunk egy lec-
két, melyet évekkel ezelőtt úszóedzőként tanultam. 
Volt több kissé szokatlan, időnként nehezen végre-
hajtható gyakorlat a repertoáromban. Ezek karcsa-
pások variációiból álltak szokatlan testhelyzetekben.

Időről időre, amikor kiadtam egyikmásik gyakorla-
tot a gyerekeknek, minden alkalommal valaki vagy 
akár mindenki panaszkodott: „ez nem működik”, 
„nem tudok így úszni”, stb.

Amit a gyerekek nem tudtak, hogy először én is kipró-
báltam ezeket a gyakorlatokat, hogy megtudjam, mi-
lyen nehezek is azok. Ezáltal azt is megtudtam, hogy 
meg lehet azokat csinálni. Idővel rájöttem, hogy az 

„ez nem működik”et könnyen le lehet fordítani: „nem 
tudom, hogyan tudom megcsinálni”, és íme, hadd lás-
sam, hogyan tudok neki segíteni ebben.

Manapság ugyanezt alkalmazom a TDDre. Amikor 
valaki azt mondja nekem, hogy a TDD nem működik 
az ő kód bázisán, máris kész a fordításom: „Nem tu-
dom, hogy működik a TDD az én kódomon”, és me-
hetünk is.

A főnököm nem engedi

Ja, tényleg. Ez egy kemény üzenet: megmondod az 
ácsnak, hogyan tartsa a szekercét? A vízvezetéksze-
relőnek, hogyan használja a csőkulcsot? Az autósze-
relőnek, hogy mikor cseréljen olajszűrőt?

Komolyan, miért a főnököd, a projektmenedzsered, 
vagy bárki más, aki megbocsátja, ha nem használod 
a TDDt, mondja meg neked, hogyan csináld a mun-
kádat? Azt hittem, egy magasan képzett szellemi dol-
gozó vagy. Ha meg vagy győződve a TDD hatékony-
ságáról, nincs az a főnök vagy projektmenedzser, aki 
megmondja, hogyan végezd a dolgod.

Óh, sajnálom, valóban van egy eset, amikor helyén-
való lehet, hogy a főnököd azt mondja, ne használd 

Nyugodtan behelyette-
síthetjük a címben x he-
lyére a magunk nevét, 
mivel a kifogások kere-
sése a legtöbb ember-
nek nagyszerűen megy. 
Sokszor nem is mást, 
hanem saját magunkat 
kell meggyőznünk bizon-
yos dolgok tekintetében. 
Legyen az módszertan, 
eszköz, vagy bármilyen 
újdonság használata. Mi-
vel nagyon hatékonyan 
tudjuk magunkat befolyá-
solni és akadályokat gör-
getni önmagunk elé ezért 
ez nem is olyan egyszerű 
feladat. 

Hogyan adjuk el a tdd-t <X>-nek?
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a TDDt: ha a TDD segítségével sem tudsz olyan 
működő szoftvert szállítani, amely megfelel az üzleti 
céloknak.

De ne feledd: ez arról visszajelzés, hogyan használod 
a TDDt, és nem arról, hogy a főnök vagy a projekt 
menedzser milyen rossz is lehetne. Szóval, a jobb, 
TDDt használó gyakorlatok és tervezési módszerek, 
melyek képessé tesznek, hogy jobb legyél, a projektet 
segítik amin dolgozol.

A TDD nem működik a 
[nyelvemen / keretrend-
szeremen / stb.]

Hogyne. Ez csak egy könnyű kifogás. Igen, ezek a 
szemét programozók sosem voltak segítőkészek. Ez 
az, fog ez működni!

Ööö, várj egy picit! Mit gondolsz, hány éves a TDD va-
lójában? Egy dolog a Smalltalk közösségtől? Mindjárt 
kiderül, hogy ez nem egészen igaz.

Nemrég Arialdo Martini írt erről egy blogbejegyzést 
(https://arialdomartini.wordpress.com/ 2012/07/20/
youwontbelievehowoldtddis/), hány éves a TDD 
valójában. Olvasd el, az elejétől a végéig, megvárlak.

Meglepődtél? Akárcsak én – bizonyos mértékig. Mind-
amellett, hogy tény, a TDDhez hasonló dolgokról elő-
ször Dijkstra írt a cikkeiben és beszélt róluk az első 
NATOkonferencián, TDD valójában ennél régebbi.

Szintén fontos megjegyezzük, amit Jerry Wein-
berg mondott a TDDről ebben a Michael Boltonnak 
adott interjúban (http://www.developsense.com/
blog/2011/01/jerryweinberginterviewfrom2008/).

„Michael: [...] Mindkettőről tanultam a veled és más 
okos emberekkel folytatott beszélgetésben. Emlék-
szem, egyszer Joshua Kerievsky kérdezett arról, mi-
ért és hogyan teszteltetek a régi időkben. Azt mond-
tad Josh-nak, hogy kénytelenek voltatok tesztelni, 
mert a berendezések annyira megbízhatatlanok 
voltak. A számítógépek nem fagynak le úgy, mint 
régen, tehát mi ma a motiváció unit tesztek készíté-
sére és tesztelésközpontú programozásra?

Jerry: Mi még nem úgy neveztük azokat a dolgokat, 
mint manapság, de ha megnézed az első könyve-
met (Computer Programming Fundamentals, Leeds 
& Weinberg, first edition 1961 —MB) és még sok 
más, azóta megjelent munkát, látni fogod, hogy 
mindig az, ahogy gondolkodtunk, volt az egyetlen 
logikus módja a dolgoknak. Ezt Bernie Dimsdale-től 
tanultam, aki pedig Neumann Jánostól.

Amikor elkezdtem a számítástechnikával foglalkozni, 
nem volt senki, aki programozni tanított volna, így sa-

ját magamat képeztem. Azt hittem, ez elég jó, aztán 
1957-ben összefutottam Bernie-vel, aki megmutatta 
nekem, hogy az igazán okos emberek hogyan csi-
nálják. Ez először egy kicsit sokkolta az egómat, de 
aztán rájöttem, ha Neumann is így csinálta, akkor 
nekem is így kellene.

Neumann sokkal okosabb volt, mint én vagy a leg-
több ember valaha is lesz, és ez azt jelenti, hogy ta-
nulnunk kell tőle. [...]

Szóval, a következő alkalommal, amikor a főnököd 
azzal jön, hogy felejtsd el a unit teszteket, vagy 
hagyd abba azokat a TDD dolgokat, mondd el neki 
a Jerry Weinberg történetét, hogyan tanult Bernie 
Dimsdaletől, aki meg Neumann Jánostól hallotta 
ugyanezt. Aztán kérdezd meg, nem tartjae oko-
sabb magát Neumannál.

Ja, és különben is, annak ellenére, hogy a hardvereink 
jó része egyre megbízhatóbb, a legtöbb szoftverünk 
még nem. Amikor megválaszolod a kérdést, miért ad-
tunk fel valamit, amit Neumann tanított nekünk, a to-
vábbiakban nem fogom elfogadni ezt kifogásként.

Mi van, ha ezek egyike 
sem működik?

Pár évvel ezelőtt részt vettem egy Code Retreat 
ülésen Bielefeldben. Egész nap TDD szerint dol-
goztunk, hat egymást követő ülésen, mindig töröl-
tük a kódot a végén, hisz igyekeztünk megismerni a 
TDDt, és nem egy gyönyörű megoldással előállni 
egy rég megoldott problémára.

A nap végén tartottunk egy gyors visszatekintést. 
Mindenki elmondta, mit tanult aznap, és mit fog 
másképp csinálni a következő héttől. Az egyik srác 
előlépett és azt mondta, hogy munkahelyet vált hét-
főn, mivel soha nem fogja tudni használni a TDD 
a jelenlegi munkahelyén. Most, miután ezt megta-
pasztalta, ő sem akar már mást csinálni.

Igaz, a „változtasd meg a szervezetet, vagy válts cé-
get” kifejezés természetesen vonatkozik a TDDre 
is. Ha meg vagy győződve erről a megközelítésről, 
többé nem akarsz mást csinálni, és a jelenlegi kör-
nyezeted nem támogatja ezt, nos, lépj tovább! 

Szerző: Marcus Gärtner 

Forrás: 
http://www.shino.de/2014/11/02/howtoselltdd
tox/#more3209
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2006 óta szoftver-
tesztelőként dolgozok 
Németországban. El-
kötelezett vagyok az 
agilis módszerek iránt 
és hiszek a szoftver-
tesztelési képessé-
geim folyamatos fej-
lesztésében. Időnként 
előadok néhány agilis 
és tesztelői konfe-
rencián. Fekete öves 
tesztelő vagyok és a 
MaigiDo tesztelői is-
kola oktatója, valamint 
a Weekend Testing 
európai részlegének 
alapítója.

Markus Gärtner

MÓDSZERTAN

Csatlakozz a FaceBook csoporthoz!
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles
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A mobil alkalmazás ökoszisztémák ― ve -
gyük ide az Androidod és az iOSt ― mind-
egyik hihetetlenül dinamikus, de ugyan-
akkor folyamatosan küzdenek a szof tver 
és hardver fregmentációval. Ez főleg az 
Androidokra igaz, de az iOS esetén is je -
len van, gondoljunk csak az iOS8 megjele -
nésére. Ahogy az iOS verzió megjelent, a 
meglévő alkalmazások sutává váltak a fr is-
sítet t operációs rendszerű készülékeken.

Még az új iPhone6 és iPhone6 Plus eszkö -
zöknek is voltak hasonló típusú problémái. 
Ehhez még hozzájött az is, hogy a régeb -
bi készülékekkel rendelkező felhasználók-
nak gyakorlatilag az a választásuk maradt, 
hogy megvásárolják az újat, ha azt akarják, 
hogy minden addigi alkalmazásuk jól mű -
ködjön.

Az Android világában más a helyzet. Mint 
eszközszállítóknál (OEM eszközök), a 
szof tver fr issítések és testre szabások 
megvalósítása sok fejtörést okozott az al-
kalmazás és játékfejlesztőknek. A fejlesz-
tők megpróbálták a terméküket a lehető 
legtöbb hardver és szof tververziónál tel-

jesen kompatibilisen tar tani. Az hogy egy 
új alkalmazás, vagy játék csak a legújabb 
plat formokon működik úgy gondolom, nem 
tar tozik most ide. Miér t akarna a fejlesztő 
egy nagy felhasználói csopor t tól megsza-
badulni, mint potenciális felhasználó?

A professzionális automatizált teszt ke -
retrendszer egy megoldás a nagy közös 
problémára: hogyan fejleszthetünk magas 
minőségű, robusztus, megbízható alkalma-
zásokat a folyamatosan fejlődő technológia 
és a hihetetlen verseny nyomása alat t. Az 
automatizált szof tver tesztelés egy költség-
hatékony válasz erre a kérdésre, nem meg-
feledkezve a következő üzleti előnyökről:

• tesztelés hatékonyságának a növelése
• a tesztelés eredményességének a nö -

velése
• gyorsabb piacra jutás

Ez a cikk végigmegy a használati eseteken 
a tesztautomatizálásban és gyakorlatias 
példákat, segítségeket ad az elinduláshoz. 
Ezek mellet t fókuszálunk majd a mobiltesz-
telés különböző megközelítéseire is és fel-

A professzionális autom-
atizált teszt keretrendszer 
egy megoldás a nagy 
közös problémára: hog-
yan fejleszthetünk magas 
minőségű, robusztus, 
megbízható alkalmazá-
sokat a folyamatosan 
fejlődő technológia és a 
hihetetlen verseny nyo-
mása alatt. Az automa-
tizált szoftvertesztelés 
egy költséghatékony 
válasz lehet erre a kér-
désre.

A tesztautomatizálás alapjai, mobilalkalma-
zások, játékok és a mobilweb estenén – 1. rész

1. ábra Az automatizáció több ezer valós eszközön való párhu-
zamos tesztelést tesz lehetővé (Testdroid)
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tár juk,  hogy ez a re latív f r iss topik hogyan 
segíthet az a lkalmazásfej lesz tőknek a 
hatékonyabb, robusz tusabb fe j lesz tés -
ben. A haladóknak szóló példa majd ké -
sőbb a c ikkben ráv i lágít  majd,  hogyan 
segít  a képfe l ismerés a mobi l tesz te lés -
ben. Különösképpen majd akkor,  amikor 
az Appium’s test  automat ion f ramework
ön fut tat juk a Supercel l ’s  Clash of  Clan 
játékot ,  hogy megmutassuk, hogyan mű -
ködik a beépítet t  képfe l ismerés a gyakor-
latban.

A tesztautomatizálás 
tökéletes a mobilalkal-
mazás fejlesztéshez

A mobi la lkalmazás fe j -
lesz tése nagyon e l tér  a 
számítógépre fe j lesz-
tet t ,  vagy a beágyazot t 
szof t verek tő l .  A mobi l -
fe j lesz tés gyakor lat i lag 
agi l is  fe j lesz tést  je lent , 
mely agi l i tást  már szám -
ta lan eszköz és módszer 
támogat ja napja inkban. 
Ehhez képest valamit 
manuál isan tenni  – mint 
pé ldául  egy appl ikác iót 
manuál isan tesz te ln i  – 
soha nem agi l is ,  ami mi -
at t  a tesz t  automat izálás 
borzasz tóan sok fe j lő -
dést hozot t  az a lkalma -
zás és játék fe j lesz tők 
é letébe. Felgyorsít va ez-
zel  a do lgokat ,  és iszo -
nyatos hozamot hozva a 
területnek.

Az agilis folyamatok része -
ként a tesztautomatizálás 
segítségével elérni a kompa-
t ibilitást a felhasználók, az 
eszközök és a piac között, 
mostanára tipikusnak tekint-
hető. Szerencsére rengeteg 
eszköz elérhető és tökéle -
tesen használható a teszt-
automatizálásban. Például 
vegyünk egy tipikus 2 hetes 
fejlesztői sprintet. Minden 
nap van standup és egy cso -
mó scrum feladat, te tar tod 
kézben a fejlesztést, rajtad 
múlik, mikor lesz végtermék. 
A tesztautomatizálás kézzel-
fogható ér téket képvisel már 

akkor, amikor a tesztelés a fejlesztéssel  
párhuzamosan végezhetővé válik ― példá-
ul, egy éjszakai teszt fut tatása. A követke -
ző reggelen a teszt lefutott, a regressziók 
eredményei készen állnak az elemzésre. 
Egy hiba minél korábbi megoldása egy cso -
mó időt és pénzt spórol a fejlesztésben, va-
lamint a végtermék hamarabb előállítható. 
A legfontosabb tényező azonban az, hogy 
magasabb minőséget érhetünk el és keve -
sebb hiba lesz az alkalmazásban.

A tesztautomatizálás megadja a lehető -
séget a mobil alkalmazások hatékonyabb 
és gyorsabb tesztelésére. Ha egyszer egy 
folyamat automatizálva let t, akkor az bár-
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2. ábra Az automatizálás értéket ad az agilis projektnek.

Csatlakozz a FaceBook csoporthoz!
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles
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mikor újra és újra, gyorsan lefut tatható. 
Majdhogynem minden esetben ez a leg -
jobb, leghatékonyabb módja a regressziós 
tesztelésnek a hosszú életciklusú alkal-
mazásoknál. Tény, hogy az automatizálás 
bármelyik mobil alkalmazásnál a leghaté -
konyabb és a legjobb módja a hatékonyság 
növelésének, valamint a tesztekkel tör ténő 
eredményesebb lefedésnek.  Az igazi előny 
mégsem a gyors és ismétlődő lefut tatható -
ságban rejlik, hanem abban a lehetőség-
ben, hogy automatizálva lehet olyan teszte -
ket fut tatni, amelyeket manuálisan például 
lehetetlen volna.

Miket kell figyelem -
be venni egy mobil 
alkalmazás automa-
ta tesztelésekor

Nézzük meg, hogyan lehet a fejlesztői fo -
lyamatot a tesztautomatizálással (a ma-
nuális teszteléssel szemben) javítani és 
hogyan lehet lerövidíteni a fejlesztés idő -
tar tamát.

1. Költségek és  Erőforrások

Mindegy, hogy manuális vagy automata tesz-
telésre adjuk a fejünket, a költségeket és az 
erőforrásokat mindenképpen szem előtt kell 
tartani (minden pénzbe kerül). Idő, fejlesz-
tők, tesztelők, infrastruktúra, eszközök, tré-
ningek. A projekt és az alkalmazás méreté-
től függően az automatizálás majdhogynem 

nyilvánvalóan jó megtérülést hoz. Például, ha 
egy automata teszt kialakításra kerül, akkor 
az akárhányszor futtatható különösebb több-
letköltség nélkül, valamint sokkal gyorsabb, 
mint bármelyik manuális teszt. Az automata 
tesztek csökkentik a tesztelésre szánt időt, 
néha akár hetekről órákra. Az az igazán idő-
takarékos megoldás, amely könnyen átfordít-
ható költségtakarékossá.

2. INTEGRÁLT APP FEJLESZ-
TÉSI ÉS TESZTELÉSI CIKLUS

Az automatizálással történő  hatékonyság és ter-
melékenység növelése valójában egy új gondolko-
dásmód felvételével indul. Minden fejlesztési ciklus 
során a szoftvert tesztelni kell, hogy ezáltal bizto-
sítsuk a lehető legjobb minőségű terméket. Minden 
egyes alkalommal, amikor az alkalmazás kódjában 
módosítás történik, a tesztelést meg kell ismételni. 
Minden kiadásnál a szoftvert meg kell vizsgálnunk 
az összes lehetséges támogatott operációs rend-
szer és hardver konfiguráción. Ennek a feladatnak 
a manuális tesztelése költséges és időigényes len-
ne. Például az összes támogatott eszközön min-
den támogatott Androidos verzión való manuális 
tesztelés nagyon sok időt venne igénybe.

3. ESZKÖZÖK ÉS TECHNOLÓGIA: 
TESZT KERETRENDSZEREK

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozd ki 
a felhasználható erőforrásokból és ma-
ximalizáld a tesztelés lefedettségét, vá-
laszd ki a legerősebb és a leginkább 
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plat formfüggetlen módszer t. Egy ilyen 
módszerrel egyaránt lehet a követelménye -
ket validálni és csökkenteni a költségeket 
a jól ismer t automatikus teszteset generá-
láson keresztül. Azonban a teljes automa-
t izálás a nagy alkalmazásoknál magasabb 
költségeket is eredményez, amelyet szá-
mos vállalat nem volt hajlandó megf izetni. 
Túl azon a feltevésen, hogy a használt fej -
lesztési módszerhez nem megfelelő integ -
rálhatóak ezek a teszt keretrendszerek, a 
cégek aggodalmának egyik oka leginkább 
a költségek növekedése volt.

4. TESZT LEFEDETTSÉG
ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS: 
NYÍLT SZABVÁNYOK AZT JE-
LENTIK, NINCS SZÁLLÍTÓ

Az automat izált  tesztelés növel i  a tesz-
te lés mélységét és k i ter jedését, valamint 
je lentősen javít ja a szof tver minőségét. A 
hosszadalmas és alapos tesztek – melyek 
manuál is teszteléssel gyakran nem meg-
valósíthatóak – automatikusan futhatnak. 
Ideális esetben a teszteknek teljes hozzá-
féréssel kell rendelkezniük az applikáció -
hoz, hogy tesztelni tudják annak különböző 
tulajdonságait – memória tar talom, adat-
bázis táblák, fájlok tar talma és különböző 
belső állományok – annak megállapítására, 
hogy a termék az elvárásoknak megfelelő -
en viselkedike. Minden egyes teszt fut ta-
tás során az automata tesz tek könnyedén 
végrehajthatnak ezernyi komplex esetet , 

mely manuál is teszteléssel egyszerűen 
nem lehetséges. A fej lesztők megszaba -
dulnak az ismét lődő manuál is tesztek tő l, 
több idejük marad az új automat izált  tesz-
tek k ialakítására, a termék funkcióinak 
továbbépítésére és bővítésre (valamint 
újabb automata tesztek létrehozására).

5. HATÉKONYSÁG JAVÍTÁS 
ÉS GYORSABB BEFEJEZÉS

Dióhéjban, a professzionális automata 
szof tver tesztelés egy megoldás arra a gya-
kori problémára, hogyan kell jó minőségű, 
robusztus és megbízható szof tver t készíte -
ni az egyre növekvő bonyolultságú techno -
lógia és a hatalmas verseny nyomása alat t. 
Az automatikus szof tver tesztelés 3 módon 
javítja az üzleti eredményeket: nagyobb 
tesztelési eredményesség, nagyobb teszte -
lési hatékonyság és gyorsabb piacra jutás.

Különböző módok az 
automata mobil tesz-
telésben

Általában 3 módja van, hogy automatizáljuk a 
tesztelést a mobil applikációknál.

1. KÉZZEL ÍROTT TESZTESETEK

Tipikusan ez a legjobb választás, ha tu -
dod mit csinálsz és ha vannak programo -
zási képességgel megáldot t embereid, 
akik megír ják a teszt szkr ipteket. Ren -

geteg lehetőség áll 
rendelkezésre az 
automata tesztelé -
si keretrendszerek-
ben, eszközökben 
– a kereskedelmi és 
nyí lt forráskódú kí-
nálatban egyaránt. 
Miután a mérnökeid 
megír ták a az ösz-
szes tesztszkr iptet 
amely természete -
sen időt és erőfor-
rást vet t igénybe, 
megkaptad azt amire 
pontosan szükséged 
van: jól felépítet t , 
alapos szkr iptek, 
amelyek pontosan 
olyan szempontok 
alapján tesztelik az 
applikációt, ahogy 
azt elvárod.
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3. ábra Mobil applikáció tesztelés folyamatos integrációval együtt

4. ábra Mobil applikációk piacra kerülése

MOBIL

Teszt 
koordinátor

Pozíció

Tesztvezető

Feladatok

• Tesztelési folyamatok 
koordinálása vevői 
projektekben

• Teszt scriptek to-
vábbfejlesztése

• Egyeztetés a vevők-
kel a tesztelést érintő 
kérdésekben

• Kapcsolattartás a fej-
lesztőcsoporttal

• Fejlesztésre irányuló 
javaslatok kidolgozá-
sa, egyeztetése

Elvárások

• Felsőfokú végzettség
• MATLAB ismerete
• Magabiztos német és 

angol nyelvtudás
• Kiváló kommunikáci-

ós készség
• Kiváló szervezési ké-

pesség
• Utazási hajlandóság

Az állás betöltéséhez 
előnyt jelent:

• CAN hálózati ismeret, 
CAPL nyelv ismerete

• Autóipari tapasztalat
• SIMULINK ismerete
• ASCET ismeret
• Tapasztalat hasonló 

feladatkörben
• Angol nyelvtudás

Jelentkezés az állásra:
Ha a fenti ajánlatunk 
elnyerte tetszésed és 
szakmai kihívásnak ér-
zed, kérjük küldd el ön-
életrajzodat az alábbi 
címre: 
Robert Bosch Kft., 1103 
Budapest, Gyömrői út 120.,
email:allas@passed.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
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2. FELVÉTEL-LEJÁTSZÁS 
MEGKÖZELÍTÉS

Ez a módszer kevésbé hajlamos a hibázásra, 
mivel nem kell a tesztszkriptek kódját megírni, 
viszont ezáltal korlátozottabb funkcionalitást 
eredményez. A tesztek gyorsan rögzíthető-
ek és a különböző operációs rendszereken 
és eszközkonfigurációkon újra és újra le le-
het játszani. Ezek a tesztek a felhasználói 
interakciókra és a felhasználó által vezérelt 
tevékenységekre fókuszálnak. Vannak azon-
ban dolgok, amelyek a tesztek határán kívül 
eshetnek (például integráció más szoftverek-
kel).

3. AUTOMATA TESZT GÉPEK

Az automata teszt gépek nagyszerű lehető-
séget adnak a smoke tesztekre. Nincs szük-
ség konkrét tesztesetekre, a hangsúly inkább 
a felhasználói felület logákáján van, úgy mint 
a menük megnyitása, gombokra kattintás, 
swiping, vagy többujjas mozdulatok. Az au-
tomata teszt gépek így a legkevésbé adnak 

pontos eredményt a funkcionalitásról, ellen-
ben nagyon gyorsan visszajeleznek az appli-
káció minden egyes iterációjáról.

Szerző: Ville-Veikko Helppi

Forrás:
http://www.smashingmagazine.com/2015/01/
basictestautomationforappsgamesand
mobileweb/
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5. ábra Manuális és automata tesztelés különbségei a mobil applikációknál

Ville-Veikko
Helppi

Termékmenedzser a 
Bitbar Technologies-
nél és a népszerű 
Testdroid termékcsa-
lád tagjait felügye-
li. A termékcsalád a 
mobil applikációk és 
játékok tesztelését te-
szi lehetővé. Kövesd 
Twitteren (@WippleH) 
vagy látogasd meg 
a termék weboldalát 
(www.testdroid.com). 

MOBIL
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Publikálj nálunk!

Előnyök:
Pontosan kiszolgálja a tesz-
telési igényeket, rengeteg 
framework és eszköz lehetőség

Kompromisszumok:
Rengeteg időt és képzett erő-
forrást vesz igénybe, hogy 
teszteket írjunk, sok az emberi 
hibalehetőség

Előnyök:
Egyszerű őket létrehozni, pon-
tosak, nem olyan érzékenyek az 
“emberi” hibákra, mint a kézzel 
írott tesztek, az eszközök között 
válogathatunk

Kompromisszumok:
Csak néhány automata teszt 
keretrendszeren működnek

Előnyök:
Leggyorsabb, rendkívül automa-
tizált, kiválkiválóó smoke teszt, 
gyorsteszt végrehajtására, 12 
eszköz közül választhatunk

Kompromisszumok:
Nem olyan pontosak, mint a va-
lódi tesztesetek

Kézzel írt teszt szkriptek Felvétel – lejátszás Automata tesztgépek

Csatlakozz a FaceBook csoporthoz!
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles

http://www.smashingmagazine.com/2015/01/basic-test-automation-for-apps-games-and-mobile-web/
http://www.smashingmagazine.com/2015/01/basic-test-automation-for-apps-games-and-mobile-web/
http://www.smashingmagazine.com/2015/01/basic-test-automation-for-apps-games-and-mobile-web/
https://twitter.com/WippleH
http://www.testdroid.com/
http://tesztelesagyakorlatban.hu
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles


24.oldal www.tesztelesagyakorlatban.hu

James Bach és én is folyamatosan f inomít-
juk a gondolatainkat a tesztelést i l letően, 
így tör tént ez a jóslatok tekintetében is. A 
jelen írásomban, erre reagálok most:

„A tesztelés magában foglalja a program 
tesztadatokkal tör ténő fut tatását és az így 
kapott eredmények elemzését is. Különbö -
ző típusú teszteredmények születhetnek. 
Ezek tar talmazhatják a program kimeneti 
változóinak végső ér tékét vagy kiválasztott 
változók közbenső nyomait. Tar talmazhat-
ják továbbá mér t időadatokat az éles rend-
szerre vonatkozóan.

A tesztek megkívánják a külső kapcsolatok 
és mechanizmusok meglétét is, amivel az 
eredmények valódiságát vizsgálni lehet. 
Ez a mechanizmust nevezzük a továbbiak-
ban jóslatnak. A jóslatok lehetnek külön-
böző űrlapok, tar talmazhatnak táblázato -
kat, kézzel számított ér tékeket, szimulált 
eredményeket, követelmény leírásokat.”  
William E. Howden, A Survey of Dynamic 
Analysis Methods, in Sof tware Validation 
and Testing Techniques, IEEE Computer 
Society, 1981

Miközben nagy tisztelettel vagyok az olyan 
úttörők munkássága felé, mint Prof. Howden, 
van néhány probléma ezzel a tesztelési meg-
közelítéssel a pontosság tekintetében.

• A tökéletes eredmény egy szoftvertől 
nem alapvető. Egy eredmény vagy jó 
vagy nem jó, mely az aktuális elgondo-
lástól, elvtől, vagy modelltől függ.

• Triviális példa: Matematikailag igaz, 
hogy ha egy számot kettővel osztunk, 
akkor annak a számnak éppen a felét 
kapjuk. A legtöbb területen ez igaz, de 
ahogy egy George Carlin vicc mondja, 
ha egy morzsát kettévágunk, akkor nem 
két fél morzsánk lesz, pontosan két mor-
zsát kapunk.

• Lehet, hogy egy alkalmazás funkcionáli-
san tökéletese eredményt ad, de az még 
koránt sem biztos, hogy elfogadható az 
üzleti folyamatok vonatkozásában. Pél-
dául: Az alkalmazás 2+2 eredményeként 
4et ad, de fehér háttérre fehér betűvel 
írja ki.

A jóslatok a problémákra vannak, 
                                   nem a tökéletességre
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• Kölcsönösen igaz ez akkor is, amikor 
az alkalmazás hibás eredményt ad, de 
az eredemény még mindig egészen el-
fogadható. Példa: a számítógép órája 
minden másodpercben egy tizedmásod-
percet késik, de minden percben újra-
szinkronizálja magát az atomórával. A 
számítógép tulajdonképpen sohasem 
mutatja a pontos időt, de a felhasználó 
ezt sohasem fogja észrevenni és igazá-
ból nem is érdekli. Egy másik példa, ha 
az alkalmazás nem ad pontos eredményt 
a tízedik helyi értéken, de mivel csak az 
első 23 helyi értéket jelenítjük meg, ez 
egyáltalán nem számít.

• A megfelelő eredményt nem lehet előre 
tudni. Néhány esetben, főleg a tudomá-
nyos alkalmazásoknál a kísérlet megtör-
ténik, és felfedezünk valami újat. Hogy 
meghatározzuk a kapott eredmény he-
lyese vagy sem, meg kell vizsgálni a 
matematikai modelleket, meg kell vizs-
gálni az alkalmazás és a hálózat korlá-
tait is. Ezekben az esetekben a helyes 
eredmény elfogadása nem triviális és 
további fejlesztést, tervezést igényel. 
Példa: egy rendszer teljesítményének 
értékelése nem nagy dolog. Viszont ösz-
szehasonlítani különböző rendszerek 
(vagy adott időpillanatban a rendszer 
különböző verzióinak) teljesítményeit 
már a tesztelés kihívása.

• Mint ahogy egy szoftver fejlesztésénél 
és tesztelésénél is lehet, hogy felfede-
zünk nem kívánt, nem jól definiált, vagy 
egyáltalán nem definiált részeket is. An-

nak érdekében, hogy egy program képes 
legyen a megfigyelésre, definiálnunk kell 
mit kell megfigyelni és ezt le kell kódol-
nunk. A gép nem tud elképzelni, feltalálni, 
vagy tanulni és nem lát előre az eredmé-
nyek és felfedezések tekintetében. Ezzel 
szemben az ember képes a folyamatos 
tanulásra, előre tudja jelezni az elgon-
dolásait és a felfedezéseket. Néha olyan 
felfedezésekre is képesek vagyunk, ami-
re nem is gondoltunk előre. Néha bizto-
sak vagyunk benne, hogy most valami 
újat fogunk felfedezni – ezek néha jók, 
de néha hibásak is lehetnek. Különkü-
lön megvizsgálva, tesztelve új dolgokat 
fedezhetünk fel. A tesztelés megmutatja 
nekünk, hogy ez az új felfedezés egy új 
hibát vagy problémát tárte fel és abban 
is segít, hogy merre induljunk, mit te-
gyünk az új felfedezéssel.

• A jóslat lehet hibás, vagy egyáltalán 
nem is releváns. Példa: egy alkalmazás, 
amely arra hivatott, hogy egy másik al-
kalmazás működését ellenőrizze lehet, 
hogy önmagában hibás. Lehet, hogy 
a dokumentáció nem aktuális, vagy a 
szakértők, akik a rendszert betéve isme-
rik, elfeledkeztek valami fontosról. 

• A jóslatok inkonzisztensek. Lehet, hogy 
van pár nagyon jó eszközünk a hőmér-
séklet mérésére, de a hőmérséklet mé-
rése a klimatológiában alapvetően bi-
zonytalan. Mi a pontos hőmérséklet a 
szabadban? Napon, vagy árnyékban? 
Amikor a hőmérő egy épület közelében 
van, vagy távol tőle? A föld közelében, 
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Egy ellenőrzés rámu-
tathat egy hiba jelenlé-
tére, illetve arra hogyan 
kellene a szoftvernek 
viselkednie. Teljesen 
mindegy, hogy milyen 
jóslatokra támaszko-
dunk, a teszt sohasem 
tudja megmondani, hogy 
a szoftver jól működike, 
illetve jól foge működni 
a jövőben. És akkor mire 
jók a jóslatok egyáltalán?

MÓDSZERTAN

 Mobil applikációk 
automatikus tesztelé-
sének végrehajtása, 

dokumentálása, illetve 
a tesztelő csapatban 
dolgozó más kollégák 
munkájának szakmai 

irányítása

Elvárások

• Legalább 45 éves 
szoftvertesztelői 
tapasztalattal

•  Felsőfokú végzett-
séggel (informatikai/
villamosmérnöki/gé-
pészmérnöki előny)

• Képesség több feladat 
párhuzamos ellátására

• Analitikus szemlélet-
móddal

• Magyar és angolnyelv
ismerettel

• Monotonitástűrőké-
pességgel rendelkezik.

• Linux/QNXismeret, 
tapasztalat Scriptnyelv 
(pl. perl, python) isme-
rete előnynek számít a 
pályázat elbírálásánál.

Amit ajánlunk

Tesztautomatizálási 
mérnök pozícióra keres 
munkatársat dinamiku-
san fejlődő, budapesti 
partnerünk. Leendő 
munkatársuk számá-
ra komoly szakmai 
kihívásokat, nemzet-
közi növekedést a jövő 
fejlesztéseiben való 
részvételével, illetve ver-
senyképes jövedelmet 
biztosítanak.

Amennyiben felkeltette 
érdeklődését ez a lehe-
tőség, kérem küldje el 
szakmai önéletrajzát az 
allas@passed.hu címre!

ÁLLÁSHIRDETÉS

Csatlakozz a FaceBook csoporthoz!
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles

http://www.tesztelesagyakorlatban.hu
http://www.developsense.com/blog/category/oracles/
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vagy egy kicsivel magasabban? Néhány 
kérdésre egy másik írásomban választ 
adok. 

• Felfedezünk néhány inkonzisztenciát a 
rendszerben, de mégsem tudjuk kijaví-
tani, garantálni a jó működést. Ahogy 
Djikstra szokta mondani, a tesztelés 
megmutatja a hiba jelenlétét és nem a 
távollétét. Ennél részletesebben, mé-
lyebben nézve Popper szerint a teóriá-
kat csak hamisítani lehet, nem lehet őket 
bizonyítani. Példa: Nem számít hányszor 
teszteltük azt, hogy a kalkuláció 2+2re 
4et adjon eredményül. Sohasem tudhat-
juk, hogy minden esetben ezt követően 
is 4et fog adni eredményül. Csak annyit 
mondhatunk, hogy az eddigi tapasztala-
taink alapján arra következtetünk, hogy 4 
lesz az eredmény, de a következtetések 
bizonytalanok és problémásak is lehet-
nek. Nassim Taleb példája: A pulyka a 
farmon minden nap abban a hitben erő-
síti magát, hogy a farmer érdeklődik és 
szereti a pulykákat ― míg egyszer csak, 
pár nappal a Hálaadás előtt kap egy na-
gyon hirtelen, kellemetlen és (a pulyka 
szempontjából) villanásnyi betekintést, 
hogy rosszul gondolta.

• Néha nem is kell tudnunk a jó ered-
ményt, ahhoz, hogy eldöntsük, hogy a 
kapott eredmény rossz. Példa: A cosinus 
függvény eredménye 1 és 1 között kell 
hogy legyen. Nem kell tudnunk, mi a jó 
eredménye a cos(72)nek, hogy eldönt-
sük a 4.2es eredmény rossz. Gyakran 
a tesztelők nagy biztonsággal képesek 
eldönteni az adott eredményről, hogy 
rossz anélkül, hogy tudnák a jó ered-
ményt.

A tökéletesség ellenőrzése – különösen ak-
kor, amikor a teszteredmények mechaniku-
san, vagy indirekt módon lettek kiértékelve 
– üzleti veszélyeket hordoz magában. Minden 
jóslat gyarló. Egy „helyes” teszt egy hibás 
jóslaton alapulva nem fog helyes eredményt 
adni, és nincs az a „helyes” teszt, amely jó 
eredményt adna. Ebben az esetben minden 
teszt egy tudományos kísérlet. És mint minden 
kísérlet hibás is lehet. Egyik teória a másikat 
támasztja alá, de ez nem azt jelenti, hogy a 
kísérlet igaz. Kísérletek milliói mondják azt, 
hogy nincs fekete hattyú. Megfigyelések mil-
liói semmit sem árulnak el arról, hogy valami 
hiba volna, amiből fekete hattyú születhetne. 
A legjobb amire képesek vagyunk, hogy egy 
olyan tesztet futtatunk, ami egy újabb fehér 

hattyú megfigyelését eredményezi. Az ilyen 
esetekben emlékezzünk erre a példára.

Egy ellenőrzés rámutathat egy hiba jelenlété-
re, illetve arra hogyan kellene a szoftvernek 
viselkednie. Teljesen mindegy, hogy milyen 
jóslatokra támaszkodunk, a teszt sohasem 
tudja megmondani, hogy a szoftver jól műkö-
dike, illetve jól foge működni a jövőben. És 
akkor mire jók a jóslatok egyáltalán?

Ha megfordítjuk a fókuszt a pontosságon, 
akkor sokkal robosztusabb felfedezésekre le-
szünk képesek. Nem használhatjuk a jóslata-
inkat logikusan abban az értelemben, hogy a 
szoftver jól működike, illetve hogy jól foge 
működni, a használhatjuk arra a jóslatainkat, 
hogy kiderítsük vane valami olyan ellentmon-
dás, ami miatt a szoftver nem fog jól működni. 
Ezért mondjuk azt a Rapid Software Testing
ben, hogy a jóslatokkal feltárhatjuk az esetle-
ges problémákat a szoftverben.

Szerző: Michael Bolton

Forrás:
http://www.developsense.com/blog/2015/03/
oraclesareaboutproblemsnotcorrectness/
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Michael Bolton tesz-
telő, tanácsadó és tré-
ner. James Bach-hal 
közösen társszerzője 
a Rapid Software Test-
ing című könyvnek, 
amely a szakszerű 
tesztelés módszerta-
nát veszi sorra bizony-
talan körülmények és 
feszes határidők kö-
zött. Michael a környe-
zetvezérelt szoftver-
tesztelő iskola vezető 
egyénisége húsz év 
tapasztalatával a háta 
mögött mind teszte-
lésben, fejlesztés-
ben, menedzsment-
ben és szakírásban. 
Jelenleg a torontói 
DevelopSense tanács-
adó céget vezeti. A 
DevelopSense előtt a 
Quarterdeck Corpo-
rationnél volt. Elér-
hetősége: michael@
developsense.com

Michael Bolton

MÓDSZERTAN

Csatlakozz a FaceBook csoporthoz!
https://www.facebook.com/groups/szoftverteszteles
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Aki a szoftver teszteléssel és szoftver tesz-
telés automatizálással foglalkozik, ismernie 
kell a tesztautomatizálási piramist, amelyet 
Mike Cohn vezetett be.

Ahogy az a következő képen látható, egy ti-
pikus piramis három rétegből épül fel. Az al-
ján található az automatikus unit teszt réteg, 
középen az automatizált integrációs teszt 
réteg, legfelül pedig az automatizált end
toend teszt réteg (ideértve a user inter fész 
teszteket is). Minden egyes réteg különböző 
méretű, jelezve a tesztek számát, amelye-
ket meg kell írni minden szinten. A manuá-
lis tesztelés nem része a teszt piramisnak, 
ezért ez további tesztelési feladatokat jelké-
pező felhőként jelenik meg.

Azonban ez a piramis nem alkalmazható 
mobil applikációkra és mobil tesztautomati-
zálásra. A mobil applikációk tesztelése más 
szoftverekhez képest – mint pl. az asztali és a 
webes applikációk – olyan teljesen különbö-
ző tesztelési tevékenységeket igényel, mint 
a mozgás, a szenzorok, különböző eszközök 
és hálózatok. Rengeteg manuális tesztelés 
szükséges, hogy meggyőződjünk arról, egy 
mobil applikáció az elvárt módon működik a 
különböző használati esetek során.

A mobil tesztautomatizálási eszközök még 
nem olyan kiforrottak, mint a webes és asz-

tali alkalmazásokhoz használt megfelelő -
ik, ami egy felfordított tesztautomatizációs 
piramist eredményez (lásd a piramis képét 
lenn). Ahogy az eszközök egyre kiforrottab -
bak, e piramis valószínűleg megfordul, mert 
az alapértelmezett tesztautomatizálási pira-
mis szilárdabb alapokon nyugszik.

Az alapértelmezett piramis ezért nem hasz-
nálható a tesztautomatizálás és a manuális 
tesztelés indikátoraként a mobil eszközök 
világában.

Milyen rétegei vannak 
egy tipikus tesztautoma-
tizálási piramisnak? Aki 
egy kicsit is járatos az 
automatizálásban, annak 
valószínűleg ismerős a 
piramis és annak szintjei. 
Alkalmazható a piramis a 
mobil applikációk fejlesz-
tésénél is? Milyen kihívá-
sok vannak a mobil ap-
plikációk területén, amik 
az asztali és webes ap-
plikációknál nincsenek?

A mobil teszt piramis
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A felfordított mobil 
teszt piramis

A piramis ezen verziójában az automatizált unit 
teszt réteg a legkisebb. Ez azért van így, mert nem 
minden mobil applikációs egység vagy módszer 
tesztelhető elkülönítve. Bizonyos esetekben külön-
böző APIkat, rétegeket és rendszereket mockolni 
szükséges annak érdekében, hogy a kisebb egy-
ségek működjenek. Ugyanez a helyzet minden 
más szoftveralkalmazás esetében is, de bizonyos 
esetekben a más rendszerek mockolása a mobil 
applikációknál a legkomplexebb. Ez egyáltalán 
nem hatékony műszaki vagy gazdasági szempont-
ból. Azonban ez nem mentség arra, hogy egyálta-
lán ne írjunk mobil unit teszteket. Az alkalmazás 
üzleti logikáját unit szinten kell tesztelni.

A következő szint az endtoend teszt 
automatizációs réteg. Ezen szinten az egész al-
kalmazást teszteljük felhasználói szempontból. A 
tesztelés azért történik, hogy meggyőződjünk róla, 
az egész rendszer működik, kezdve az alkalmazás 
felhasználói felületétől, a háttérrendszereken és a 
vezeték nélküli hálózatokon keresztül, beleértve az 
integrációs teszteket különböző könyvtárakkal és 
APIkal. Az integrációs teszt réteg ezért az endto
end réteg része.

A legjelentősebb változás ebben a piramisban az, 
hogy része a manuális tesztelés. A mobil tesztelés 
rengeteg manuális tesztelést igényel, és ezt sajnos 
nem helyettesítheti a tesztautomatizálás vagy bár-
mely más eszköz. Mindazonáltal a mobiltesztelés 
automatizálása egy nagyon lényeges kérdés és 
minden mobil tesztelőnek képesnek kellene lennie 
automatizált regressziós tesztek írására, melyek 
gyors visszacsatolást biztosítanak az alkalmazás 
mindenkori minőségi állapotáról. Továbbá a teszt-
automatizálás segít a csapatnak olyan megbízha-
tó és masszív mobilapplikációt alkotni, mellyel az 
ügyfél elégedett lesz.

A mobil teszt piramis

A felfordított tesztelési piramisnak nincs szilárd alap-

ja és a mobiltesztelés rengeteg manuális tesztelést 
igényel, amely miatt megalkottam a négy rétegű, 
manuális és automatizált lépéseket is tartalmazó 
saját mobil teszt piramisomat. A legnagyobb rétege 
a piramisnak a manuális tesztelés és ez képezi az 
erős alapját minden mobil applikációs projektnek; 
ezt követi az endtoend tesztelés, a béta teszte-
lés és a legfelső réteget alkotó unit teszt. A piramis 
szürke részei jelzik az automatizált lépéseket, a fe-
hér részek pedig a manuális tesztelési lépéseket. A 
béta tesztelési réteg új a piramisban, de alapvető 
minden mobil applikációs projekthez. Szem előtt 
tartva a mobilfelhasználók magas szintű igényeit, e 
réteg szükséges része minden mobil projektnek an-
nak érdekében, hogy korai visszacsatolást kapjunk 
a mobilfelhasználóktól. Vagy crowdtesting meg-
közelítést alkalmazunk a béta teszteléshez, vagy 
megkérhetjük kollégáinkat az alkalmazásunk korai 
verzióinak béta tesztelésére, hogy fontos visszajel-
zéseket adjanak.

Figyelj a felfordított piramis problémájára és hasz-
náld a mobil teszt piramist a projektben a manuális 
és automatizált tesztelés megfelelő keverékéhez. 
Én is használtam a piramist számos projektben és 
segítséget nyújtott egy megbízható, hatékony és 
értékes tesztelési folyamat kialakításában. 

Szerző: Daniel Knott

Forrás:
ht tp: //www.ministryof test ing.com/2014/10/
mobiletestpyramid/

Daniel Knott
Daniel Knott 2003 óta 
a szoftverfejlesztés 
és tesztelés számos 
területén dolgozott 
már. Pályafutását gya-
kornokként az IBM-nél 
kezdte, ahol részt vett 
a vállalati szoftverek 
fejlesztésében, tesz-
telésében. Eközben 
s z á m í t á s t e c h n i ká t 
tanult a Wiesbaden-i 
Egyetemen. Az egye-
temen töltött idő alatt 
vált szenvedélyévé a 
szoftvertesztelés, és 
ezért választotta ezt 
a karrierében. Dani-
el számos iparágban 
dolgozott különböző 
cégeknél, ahol ő volt a 
felelős a webes, asztali 
és mobil tesztelésért. 
Számos projektben ő 
alakította ki a teljesen 
automatizált tesztelési 
keretrendszert mobil 
és webes alkalmazá-
sok esetében.
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A felfedező tesztelés világos elképzelést kö -
vetel meg. Nagyfokú koncentrációt igényel, 
a csapatnak el kell tudnia dönteni, hogy mi 
az, ami fontos, és mi az, amivel nem kell 
foglalkozni. A tiszta elgondolás segít meg-
előzni a későbbi strukturálatlan lépéseket a 
rendszerben. Ahogy a szoftver bizonyos ré-
szei implementálásra kerülnek és a felhasz-
nálói sztorik rendelkezésre állnak a felfede-
ző tesztelésre, logikusan fel lehet építeni az 
új teszt feladatokat, lépéseket a változások-
ra. Ez az egész nem hangzik túl intuitívnek, 
mivel a sztori alapú tesztelés csőlátáshoz 
vezethet és akadályozhatja a csapatot a ha-
tékony tesztelésben.

A sztor ik és a funkciók szi lárd star tkövei 
a determiniszt ikus ellenőrzéseknek, de 
nem annyira használhatóak a felfedező 
tesztelésben. Amikor a felfedező tesztelés 
a funkciókra és a változásokra összpon -
tosít, amelyeket a sztor ik fut tatása ered -
ményez, a tesztelők megunják azokat a 
funkciókat tesztelni, amelyek továbbra is 
jól működnek és néhányszor el is térnek 
a meghatározot t folyamattól. Beleunnak 
annak a taglalásába, hogy mit is kellene 

tapasztalniuk a tesztek során. A felfedező 
tesztelés akkor a legjobb, amikor az előre 
láthatat lannal és a várat lannal dolgozunk. 
Ennek érdekében megállapításokat kell 
tennünk, valamint teszteket kell kidolgoz-
nunk az előre nem látható eredményekre. 
Ennek az elérése érdekében a felfedező 
csapat nem csupán a szof tver tulajdonsá -
gaira koncentrál.

A jó felfedező teszt az előre nem látható 
kockázatokkal is számol, ezér t a dolgok 
mögé kell nézni. Egy másik ér telemben, 
nem dobhatjuk a tesztelés hálóját túl nagy 
területre, mer t azzal elvesztjük a fókuszt. 
A jó megközelítés, hogy megtalál juk az 
egyensúly t a tesztelési határok szélesí-
tése mellet a fókusz megtar tására, hogy 
mire is képes a felhasználó a rendszer-
ben. A rendszer tulajdonságai képessé 
teszik a felhasználókat arra, hogy valami 
hasznosat csináljanak, i l letve elveszi a 
képességüket at tól, hogy valami veszélye -
set tegyenek. Az a jó módszer a nem vár t 
veszélyek felderítésére, ha nem a szof tver 
tulajdonságaira, hanem a képességeire 
koncentrálunk.

A jó felfedező tesztelés 
nem csak a szoftver tu-
lajdonságaira koncen-
trál, hanem az előre nem 
látható kockázatokkal is 
számol. A tesztelés foly-
amán sokszor ezért a dol-
gok mögé kell néznünk és 
az előre nem láthatóval, 
váratlan esetekkel kell 
dolgoznunk, hogy hasz-
nos szoftver képessé-
geket fedezzünk fel.

Fedezzünk fel képességeket, 
                              ne tulajdonságokat
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Legfontosabb előnyök

A felfedező tesztelésben a képességekre 
koncentrálni, jobb megér tést eredményez 
és elkerülhető a csőlátás.

Jó példa erre egy kapcsolat felvételi űr-
lap, amit a MindMupnak készítet tünk a ta -
valyi évben. Az űr lap felhasználói kérése -
ket küldöt t, amennyiben azt a felhasználó 
kitöltöt te. Felfedezhet tük volna rengeteg 
dolgot, mint mezőhosszak, email formá -
tumok, karakterkészletek, üzenetek, de 
ez csak arra let t volna jó, hogy elmond -
hassuk, az űr lap működik. A háló kicsit 
messzebbre dobása, két űr lapképességre 
hív ta fel a f igyelmet. A felhasználóknak 
képeseknek kell kapcsolatba lépni velünk, 
amennyiben valamilyen hibába ütköznek 
és nekünk egyszerűen kell tudnunk kezeli 
ezeket a felhasználói kéréséket és megol -
dani a felmerült problémákat. Így van egy 
dolog, amit mindenképpen meg kell előz-
nünk, mégpedig azt, hogy ezt a csator-
nát senki sem blokkolhatja, a felhasználói 
problémáknak minden esetben célba kell 
érniük. Ezt a képességet vizsgáltuk a fel -
fedező tesztelésben, megnéztük egy elér-
hetőségi probléma alat t a kapcsolat i űr lap 
működését, valamint azt, hogy mennyire 
egyszerű egy t ipikus probléma felmerülé -
se esetén a r ipor tolás. Ket tő kr it ikus do -
logra hív tuk fel a f igyelmet.

Az első az volt , hogy a fő okát a problémá -
nak nem kezelték az eredeti megoldásban. 
A megbízhatat lan hálózati csat lakozás 
még rengeteg egyéb bejövő kérést is ke -
zelt. De amikor az internetkapcsolat vélet-
lenszerűen leállt , függetlenül at tól, hogy 
az űr lap ki let t töltve vagy sem, a böngésző 
megszakítot ta a kapcsolatát a szerverrel. 
Ha valaki hir telen leszakad az internetről, 
a kapcsolat i űr lap tel jes mér tékben hasz-
nálhatat lanná válik. Lehet, hogy a felhasz-
náló kitöltöt te az űr lapot a kérésével, de a 
rengeteg hálózati akadály miat t sohasem 
fog velünk kapcsolatba lépni. Ugyanez 
tör ténik amikor a mi szerverünk egyszer 
csak megáll. Egyiknek sem kellene meg -
tör ténnie egy ideális vi lágban, de amikor 
megtör ténnek, akkor van a felhasználónak 
igazából szüksége a segítségre. Végül a 
tulajdonság ki let t fej lesztve tökéletesen, 
de még mindig volt egy nagy hiányosság 
a képességben. Ennek érdekében egy al -
ternatív kommunikációs csatornát alakítot-
tunk ki, ami akkor is elérhető, ha a hálózati 

kapcsolat nem működik. Megjelenítet tünk 
egy email címet az űr lapon, ahol jelezni 
lehet a hibát, i l letve az űr lapra is kitet tünk 
egy üzenetet, hogy az űr lap nem let t el -
küldve.

A másik nagy gond az volt , hogy a felhasz-
nálók bár kapcsolatba tudtak lépni velünk, 
az alkalmazás mélyének ismerete nélkül 
nem tudtak elég információt adni a hiba ja -
vításához, ha adatvesztésről, vagy szof t-
verhibáról volt szó. Ez először a tel jes sö -
tétségbe taszítot t minket, és megzavar ta a 
kollégákat, hogy segítséget tudjon nyújta -
ni a felhasználóknak. A megoldás az let t , 
hogy a hiba elküldésével a hát térben el -
küldtük az operációs rendszer verzióját, a 
böngésző típusát, valamint az utolsó 1000 
felhasználói tevékenységet a logból, ami 
segítet t reprodukálni a hibát.

Hogyan tud ez működni

Hasznos képességeket úgy találhatunk a 
felfedező teszteléshez, ha feltérképezzük, 
hogy a szof tver meglévő tulajdonságaival 
mire képes, i l letve mire nem képes a fel -
használó. Amikor a felhasználói sztor ikat 
tervezzük, fókuszáljunk inkább a felhasz-
nálói oldal ér tékeire az „annak érdekében, 
hogy…” típusú mondatokra, ne pediglen az 
„én azt akarom csinálni, hogy…” kezdetű -
ekre.

Akár impact mapet, akár user story map
et használunk a tervezéskor, mindkét 
esetben jó ki indulási pontunk van a fel -
használói képességek megvitatására, át-
beszélésére. 

Szerző: Gojko Adzic

Forrás:
http://gojko.net/2015/03/12/explorecapabilities
notfeatures/
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A Ministry of Testing weboldalon, Andy Glover 
Vizuális tesztelési műhely cikkének elolvasá-
sa után nagy kedvem támadt nekem is egy 
workshop létrehozására a munkahelyen, 
amely a kreativitást segíti elő a tesztelésben. 
Mindig is élvezettel olvastam Andy képregé-
nyeit, elsősorban azokat, amelyek a teszte-
léssel voltak kapcsolatban. A mi workshop
unk célja legfőképpen az volt a többi tesztelő 
tapasztalataival összhangban, hogy hogyan 
lehet a kreativitás szikráit a tesztelési munká-
ban kihasználni. Mark Leibowit kollégámmal 
kapcsolatba léptünk a cégünk kreatív csapa-
tának a vezetőjével, Nicole DiCelloval. A kre-
atív központ célja, hogy játékokkal, csapat-
építőkkel segítse az innovációkat. Ez a forrás 
egy jó kezdetnek bizonyult.

Nincs olyan, hogy 
valaki hibázik

A műhelyt két részre osztottuk és mind a két 
session másmás együttműködési lehetőség-
re fókuszált. Két szabályt határoztunk meg, 
az egyik, hogy nincsenek hibák, a másik pe-
dig, hogy nem kell művésznek lenned, hogy 
művészkedj. Az első részben a csapatnak 

közösen kellett festenie, a másodikban pedig 
drót és fonalszobrokat kellett alkotnunk. A 
második rész egy gondolattérkép gyakorlattal 
végződött, egy másik kolléga projektjére kel-
lett a teszttervet készíteni. Ez a kreatív munka 
a gondolattérképek létrehozásával különböző 
nagyszerű ötleteket szült. Bár nem voltunk 
teljesen tisztában egymás projektjeivel, még-
is inspirálónak tartottuk, hogy egymás gondo-
lattérképét javíthatjuk, kérdezhetünk és mo-
tiválhatjuk egymást és rengeteg zseniális, új 
ötlettel tértünk vissza a dolgozóasztalhoz.

A kreatív játék folytatása

A műhely rengeteg hasznos és érdekes tanul-
sággal szolgált. A kreatív játékok felnyitották 
a tesztelők szemét és még robusztusabb és 
hatékonyabb teszttervek elkészítésére inspi-
rálta őket. A művészeti projektben azt tapasz-
taltuk, hogy a nyugodt környezetben a csoport 
tagjai meghallgatták egymás ötleteit, fontoló-
ra vették egymás javaslatait, ezáltal egy új 
megvilágításba helyeződött a csapatmunka. A 
műhely azt is megmutatta, hogyan lehet eze-
ket a vizuális és képi elemeket a felhasznál-
ni a teszttervek létrehozásában. A workshop 

Előfordul, hogy belefá-
sulunk egy-egy feladat 
végrehajtásába, ha nem 
találunk elég kihívást a 
munkában. Hogyan lehet 
ezeket a helyzeteket 
kezelni? Hogyan tudunk 
kreativitást csempészni 
a napi munkavégzésbe? 
Zökkentsük ki magunkat 
a mindennapokból, hogy 
más nézőpontból lássuk 
a dolgokat! Osszuk meg 
gondolatainkat és mo-
tiváljuk a egymást a csa-
pattagokkal!

Kreativitás a tesztelésben: 
                          Egy műhely kialakítása
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ismertette a koncepciót, ajtót nyitott annak a 
gondolkodásnak, hogyan válhat a kreativitás 
a tesztelési munka előnyére.

Amikor a tesztelők a projektben a kezdetektől 
fogva a fejlesztői csapat tagjai, ők is felelnek 
a projektért, ők is előreviszik azt, szívvellé-
lekkel a projekt mellett állnak. A csapat ismeri 
a projekt erősségeit és gyengeségeit, a fel-
használói követelményeket kívülről és belül-
ről egyaránt. Másik esetben ha már egy futó 
projekthez rendelnek egy tesztelői csapatot. 
Ilyenkor elég nagy kihívás, hogy a tesztelők 
magukénak érezzék a projektet és megtalál-
ják a módját annak, hogyan tudnak kreativi-
tást vinni a folyamatba. A drótos és fonalszob-
ros feladat rávilágított erre a kettősségre, 
amely sokszor váratlan formában bukkan fel 
előttünk a tesztelésben is.

Kreativitás injekció 

A műhely során kis csoportokban dolgoztunk, 
fonalból és drótokból szobrokat készítettünk. 
Ahogy a készítés során elkezdtük sajátunk-
nak érezni a szobrokat, egyből arra kértek 
minket, hogy hagyjuk ott az asztalunkat és 
a tőlünk balra lévő asztalhoz menjünk. Sok 
tesztelőnek nehéz volt otthagyni a projektet, 
aminek már ő is a részese volt, sokak pedig 
örültek, hogy otthagyhatják és csinálhatnak 
valami mást. Ez a feladat nagyban megvilágí-
totta azt az elvárást, hogy a tesztelők rugal-
masak legyenek, ami elég nehéz, ha nagyon 
sok munkát fektetsz bele valamibe. Ezen kívül 
még nagyon sok dolgot tanultunk.

Azt is megtanultuk, habár lehet, hogy nem a 
projekt legelején csatlakozunk, van számta-
lan lehetőség a kreativitásra a tesztelésben 
vagy a teszttervek elkészítésében. A műhely 
azt is megmutatta, ha úgy érezzük, lépjünk 
egy lépést hátra, játsszunk, csináljunk valami 
kreatívat és térjünk vissza újult erővel a mun-
kába. Másik módja a kreativitás belekeveré-
sének a munkába, hogy tartsunk magunknál 
olyan eszközöket, ami segít kreatívnak lenni. 
Egy játékszünet, vagy egy kreatív pillanat a 
szabadidőnkben, frissességet ad és még több 
kreativitást hoz a munkában.

Kérdezzünk!

A workshop tapasztalatai olyanok voltak, mint 
egy mikrokozmosz a tesztelés világában. Azt 
tapasztaltuk, ha kreatív szüneteket tartunk a 
munkában az elősegíti a hatékonyságunkat a 
tesztelésben. A műhelyt új tapasztalatokkal, 

újonnan megismert eszközökkel hagytuk el, 
valamint új perspektívákkal a kreatív teszte-
lés és fejlesztés tekintetében. Felismertük, 
ha időt szánunk arra, hogy megálljunk egy 
pillanatra és figyeljünk azokra, akik körülöt-
tünk vannak, ha hátrébb tudunk lépni, hogy 
kívülről lássuk a dolgokat, ha meg tudunk 
osztani gondolatokat másokkal, tudjuk egy-
mást motiválni, erősíteni az ötleteikben, akkor 
nagyban segítjük a projekt előrehaladását. 
Sokak a műhelyben serkentőnek látták azt, 
hogy megosztják a tapasztalataikat más pro-
jektekkel kapcsolatban, friss perspektívákat 
eredményez a tervezésben vagy a felhasz-
nálói esetek kigondolásában. Azt tapasztal-
tuk, hogy csak pár percet vesz igénybe egy 
gondolkodásmód váltás, de jelentős hatással 
van a kreativitásra és a hatékonyságra is a 
munkában.

Személyiségtől függetlenül a kreatív anyagok 
és kreatív foglalkozások fellobbantják a kre-
ativitás lángját és energetizálnak, felfrissíte-
nek mindenkit. Vizuális eszközöket használni 
más, mint szavakkal kommunikálni. Például a 
gondolattérképeket használhatjuk olyan esz-
közként, amellyel ötleteket, koncepciókat, 
terveket, teszttervek lehet hatékonyan, ered-
ményesen megosztani egymással. A legfon-
tosabb, hogy a workshop végére mindenkinek 
olyan ötletek kerültek a tarsolyában, amikkel 
a kreativitást bele tudja vinni a munkájába. 

Szerző: Shosannah Gil

Forrás: 
ht tp: //www.ministryof test ing.com/2015/03/
creativitytestingworkshop2/

Shoshannah Gil
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Próbáld meg                                             online!

www.testerjob.hu
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Passed Informatikai Kft.

A hibák többsége az alkalmazás elkészítése 
alatt kiszûrhetô, ezzel nagy mértékben csök-
kenthetô a fejlesztési folyamat költsége!

Szoftvertesztelési szaktudásunkkal támo-
gatjuk, hogy ügyfeleink kritikus üzleti alkalma-
zásai hatékonyan, megbízhatóan mûködje-
nek minden körülmény között.

NE a végén fedezze fel a 
hibákat!

A megbízható tesztcsapat!

www.passed.hu

http://passed.hu
http://www.passed.hu
http://www.passed.hu
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