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Üdvözlettel,

Bízom benne, hogy a sikereken felbuzdulva,
a változtatások hatására jövőre még több érdekes, szakmai cikket fogunk tudni közölni.
Végezetül nem kívánhatok mást a Kedves
Olvasónak, mint Békés Boldog Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag Új Évet!

Passed Informatikai Kft.

Szerzői jogok

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

művek

Azzal, hogy belép a www.tesztelesagyakorlatban.hu oldalára, elfogadja
az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:
A www.tesztelesagykorlatban.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 tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult
a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére,
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Pongrácz János

A Tesztelés a Gyakorlatban Magazin oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely
részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével
nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket
von maga után. Az Tesztelés a Gyakorlatban Magazin követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal
a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
Az Acrobyte Informatikai Kft pontos és hiteles információk közlésére
törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget
nem vállal.
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22 Módszertan

Inder P. Singh

Pongrácz János

Hogyan készítsünk hatékony tesztelési stratégiát?

Tesztelési követelmények nyilvántartása

A projekttagok általában nem szeretnek a fejlesztések folyamán dokumentálni,
adminisztrálni. Egészen addig, amíg egyszer csak segítségükre nem lesz az elkészített anyag. A tesztelés dokumentálásával is ez a probléma. Meg kell tanulnunk
olyan dokumentumokat létrehozni, amelyek segítik, előre lendítik a munkánkat!

Legutolsó (nem reprezentatív) felmérésem alapján 10-ből 4 fejlesztésnél egyáltalán nem tesztelnek, 3 helyen nincs tervezett tesztelés, további 2 helyen
nem használnak tesztmenedzsment eszközt és a maradék 1 helyen sincsenek nyilvántartva az eszközben a tesztelési követelmények.

8 módszertan

24 Teszteszköz

Elisabeth Hendrickson

Fabiányi Gábor – KÜRT Zrt.
Szoftvertesztelés tesztközelből

Tesztautomatizáló eszközök kiválasztása

Egy nagyon jó összefoglaló a tesztelésről. Azoknak ajánlanám, akik most kezdik kialakítani a tervezett tesztelést a fejlesztési projektekben. Választ kapunk
arra, hogy milyen részletekre kell figyelnünk a szoftvertesztelés tervezése és
végrehajtása alatt.

Hogyan válasszunk automatikus eszközt a projektjeinkhez? Mennyire van megkötve a
kezünk a különböző fejlesztési keretrendszerek használatával? Lehetséges, hogy több
eszköz között kell döntenünk. Mindenképpen csakis függettlen forrásból származó véleményt vegyünk figyelembe a döntésünk meghozatalánál. Ha nem tudunk választani,
az lesz a legjobb, ha mindegyik eszköznek adunk egy esélyt, a kisebb projektjeinkben.

10 módszertan

28 Cloud

Tóth Árpád

Rob Lambert

Behaviour Driven Development (Viselkedés alapú fejlesztés)

A felhő, mint tesztelési platform

BDD? TDD? Melyik milyen előnnyel szolgálhat számunkra? Milyen minőségjavulást hozhat, ha az egyik, vagy a másik módszerrel készítjük az implementációt? Melyik módszerrel tudjuk jobban az üzleti igényeket lefedni? Egyszerű
példán keresztül bemutatva láthatjuk a különböző módszerekkel implementált
alkalmazásokat és azok minőségbeli változásait.

Egyre többen választják a felhőt fejlesztési-, tesztelési területüknek. A bárhonnan
elérhető felhő fizikailag nem szab korlátot a fejlesztésnek, így sokkal szabadabban tudnak fejleszteni, tesztelni a csapatok. Nem beszélve arról, hogy a költséges
hardver erőforrásokat sem kell megvennie a csapatnak. A havi bérleti díj pedig
csak a munka időtartama alatt terheli a cég költségvetését.

14 Humán erőforrás
Tóth Zsigmond

Hogyan váljunk jó szoftvertesztelővé?

Milyen kompetenciákkal kell rendelkeznünk, ha sikeresen akarunk állást keresni? Az önéletrajzunkban legfőképpen a szakmai tudásunkat fogják tüzetesebben átnézni leendő vezetőink. De mindemellett egyre erőteljesebben
jelentkezik a cégek részéről az az igény, hogy szakképzett tesztelői vizsgával
rendelkező szakembereket vegyenek fel a csapatukba.

18 Teszteszköz
Szőke Ármin

Spiratest – Teszteszköz sokrétű tudással

Spiratest. Ha valaki rákeres erre a névre az interneten, akkor elképzelhető,
hogy egy alkoholkimutató indikátorcső termékre bukkan. Vagyis alkoholszondáról, annak tulajdonságáról és az áráról tájékozódhat. A cikk nem erről a
termékről szól. :)
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www.tesztelesagyakorlatban.hu
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Megvan rá a lehetőséged, hogy több külön•böző
fókuszpontot válassz ki az egyes tesztesetek során. De nem szabad a ló túloldalára
esni, a túl sok teszteset felületes alkalmazásával. Gazdálkodj okosan. Csak azokat a teszteseteket határozd meg, melyekre valóban szükséged lesz.
stratégiádat teljes mértékben az
•adottA tesztelési
szituációhoz kell igazítani. Ami más cégeknél működött, vagy bevált nálad a múltban,
nem biztos, hogy jelen esetben is használható
marad.

MÓDSZERTAN
oldható, akkor a kiválasztáskor megbízható
(gyártótól független) és népszerű felhasználói
visszajelzéseket vedd alapul.
meg mennyire használhatóak a tesz•telésiVizsgáld
folyamatok (pl. a teszt belépési/felfüggesztési/folytatási/kilépési feltételei, a tesztesetek futtatásának és a hibák rögzítésének folyamata) az
adott szituációban. Majd határozd meg ezek közül
azokat a tesztelési folyamatokat, amelyeket újból
fel fogsz használni, módosítani vagy teljesen újra
fogsz írni.

és a végfelhasználó(k) igényeit és a rendszerrel kapcsolatos elvárásokat szem előtt tartva.

Nagy gyakorlattal bíró
tesztmenedzser. Gazdag
tapasztalatokkal
rendelkezik a magas
minőségű
szoftvertesztelésben. Specialitásai közé tartozik a teljes pre-sales szakmai
támogatás, teszt stratégiák definiálása, automatizált tesztelési keretrendszer kialakítása,
a termék automatizált
és manuális tesztelése, mentorálás és profi
tesztelők oktatása. Jelenleg Inder minőségbiztosítási menedzser
az Oracle-nél.
Ez a pozíció magába
foglalja az Argus Safety
alkalmazás teljes automatizált és manuális
tesztelési életciklusának menedzselését nagyobb cégeknél. Inder
szenvedélyesen
közreműködik a szoftvertesztelői közösségekben is. Ő működteti az
500-nál is több taggal
rendelkező
Software
Testing Space csoportot a LinkedInen. Inder
az utóbbi években aktív tagja a Microsoft
MSDN fórumoknak és
moderátora az ottani
szoftvertesztelési fórumnak.

stratégiád egyetlen célja a tesz•telésiA tesztelési
célkitűzések teljesítése kell hogy legyen.

Többet olvashatsz tőle
a blogján:

stratégia tervezésekor figyelem•be Akelltesztelési
venned a szükséges tesztelési környezet meglétét is. Rendelkezned kell legalább egy
olyan tesztkörnyezettel, amely azonos a termék
környezetével. A tesztelési stratégiád nagy részére pedig a lehető legáltalánosabb tesztelési
eljárásokat alkalmazd.

Hogyan készítsünk hatékony
tesztelési stratégiát?

Jelöld ki azt az adatot amely rögzítve, mérve,
•kielemezve
és jelentve lesz, hogy látszódjon a
tesztelés folyamata.

stratégia tervezése során vizsgáld
•megA tesztelési
minden felvetésedet. Tervezz alternatívákat
arra az esetre, ha egy korábbi felvetésed később
hibásnak bizonyul.

tesztelési stratégiádnak meg kell határozne feledd, a hatékony stratégia sohasem le•ni aA teszteszközöket
•hetÉsállandó.
(tesztmenedzser eszköz,
Figyeld a kapott eredményeket, és ne
hibakezelő rendszer, automatizált teszteszközök). A legjobb, ha már kipróbált teszteszközökkel rendelkezel. Amennyiben ez nem meg-

habozz a szükséges változtatások elvégzésével a
tesztelési stratégiádat illetően.

hirdetés

A
projekttagok
általában nem szeretnek a
fejlesztések
folyamán
dokumentálni,
adminisztrálni. Egészen addig, amíg egyszer csak
segítségükre nem lesz az
elkészített anyag. A tesztelés dokumentálásával
is ez a probléma. Meg kell
tanulnunk olyan dokumentumokat létrehozni,
amelyek segítik, előre
lendítik a munkánkat!

Kezdésképp beszéljünk arról, hogy mi is a tesztelési stratégia? Stratégia alatt a rendelkezésre
álló erőforrások hatékony felhasználását értjük,
a kívánt célok elérése érdekében. A tesztelési
stratégia az a terv, amely rámutat arra, hogy érhetjük el hatékonyan a tesztelési célokat.
Mint bármely más stratégiát, a tesztelési stratégiát
is különböző szintek szerint osztályozhatjuk. Lehet
egy tesztelési stratégiád a szervezési szinten, a
programozási vagy éppen a projekt szintjén. Viszont
az adott osztályon belül ez általános stratégiának
tekintendő, a vezetési irányelvek vagy éppen a szervezeti terv részét képezi. Projekt szinten a tesztelési
stratégia egyszerűen a tesztelési terv része is lehet.
A későbbiekben pedig, a projekt természetétől függően, a korábban meghatározott tesztelési stratégia vagy megfelel a következő szinteken eltervezett
tesztelési stratégiának, vagy nem.

A hatékony tesztelési
stratégia előnyei

esetek használatával, mint a unit testing, integrált
tesztelés, és így tovább).
Tiszta rálátást ad a szükséges emberekre, eljá
•rásokra,
eszközökre és infrastruktúrára.
a tesztelési eljárás megvitatá•sáraHasználható
a projektben érintettekkel (ügyfél, projektmenedzser, tesztmenedzser, fejlesztők és tesztelők).
Ha szeretnéd meghatározni a hatékony tesztelési stratégiát a projekted/programod/szervezeted részére, fontold meg az alábbi tippeket
A tesztelési stratégia meghatározás előtt
•mindenképp
végezz felmérést a megrendelő(k)

Szerző: Inder P. Singh

http://inderpsingh.blogspot.com

•
Mérsékli az objektív tesztelés veszélyeit.
• Segít
rendszer különböző részeire összpon•tosítani aatesztelés
folyamán (például eltérő teszt
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Inder P. Singh

Két tesztelési stratégia elkészítésére is szük
séged lehet a szituációtól függően – egy mindenki
számára elérhető és egy részletes, a megrendelők elvárásaihoz igazított változat.

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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BEVEZETŐ

Megfelelő időt szükséges szánni a tesztelési ter v elkészítésére, amely részletesen tartalmazza, hogy mely fázisban, mikor, melyik
teszteljárást kell alkalmazni, milyen eszkö zökkel, milyen erőforrásokkal. A megfelelő
tesztelési ter v sok időt és energiát spórol
meg a későbbiekben. Ugyanilyen fontos a
teszteredmények jegyzőkönyvekkel tör ténő
dokumentálása és az eredmények visszavezetése a projektbe.

Átgondolt, kimerítő
tesztelés

Szoftvertesztelés tesztközelből
Egy nagyon jó összefoglaló a tesztelésről.
Azoknak ajánlanám,
akik most kezdik kialakítani a tervezett
tesztelést a fejlesztési
projektekben.
Választ kapunk arra,
hogy milyen részletekre kell figyelnünk
a szoftvertesztelés
tervezése és végrehajtása alatt.

A szoftver fejlesztési projektek egyik kulcskérdése a tesztelés, mégis, súlyához képest
általában kevés figyelmet és erőforrást szentelnek neki. A következmények komolyak lehetnek. Nem feltétlenül kell nagy méretekben gondolkodni, kisebb projektek esetén is
alapvető fontosságú eleme a fejlesztésnek a
megfelelően megter vezett, megfelelő kontroll alatt tar tott és persze megfelelő minő ségben és alapossággal végzett tesztelés.
Sokszor még nem világos az érintetteknek,
hogy pontosan mit is kell ér teni tesztelés
alatt. Sokan hiszik azt, hogy a tesztelés a
fejlesztési folyamat végén sorra kerülő, átadás/átvételi ellenőrzés, ahol a funkciók
működését vizsgálják és azt, hogy a végeredmény többé-kevésbé megfelel-e a megrendelő által elvár taknak.
Valójában a tesztelésre, illetve a különböző célú
(kódelemző, teljesítmény, funkcionális, regres�sziós stb.) teszt-eljárásokra elejétől kezdve, a
fejlesztés teljes folyamatában szükség van. Ezzel
elkerülhető, hogy a projekt végén szembesüljünk
olyan problémákkal, amelyek már nem, vagy csak
nagyon nagy ráfordítással orvosolhatók.
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Vegyük sorra azokat a szempontokat, amelyekre mindenképpen ügyelni kell, ha egy
szoftver fejlesztési projektbe fogunk, és a
tesztelést a helyén szeretnénk kezelni.

Szakember
A te s z te l é s t te s z te l é s b e n j á r t a s s z a ke m b e r e k r e ke l l bíz n i. Eg y ko m o l ya b b s zo f t ve r te s z te l é s e r e n d kív ü l ko m p l ex f e l a d at ,
a k ü l ö n b öz ő f á z i s o k k ü l ö n b öz ő f e l a d a t a i
e l té r ő ko m p ete n c i á k at követe l n e k m e g,
te h át n e m e l e g e n d ő, h a m o n d j u k kó d te s z te l ő s z a ke m b e r r e bíz zu k a z e g é s z
f o l ya m at ot .

Menedzsment,
dokumentáltság
Nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki a
tesztelési folyamatot, a szer teágazó fel adatokat összefogja, menedzseli, és aki
nagyobb léptékű rátekintéssel bír a pro jek tre. Er re a pozícióra is teszteléshez
ér tő szakember kell, pusztán projek tme nedzsment tapasztalatoknál többre van
szükség.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

modul hogyan működik együtt a korábban
fejlesztett modulokkal illetve a meglévő
rendszerekkel. Bonyolultsága és költségessége miatt ez a tesztfajta is gyakran mellőzve van. A költségek csökkentése érdekében
itt is hatékony megoldás lehet a reprezentatív esetek, illetve lényeges szoftverelemek
tesztelése.

Infr astruk túr a

(f ut tató k örny eze t, tesztel ő
eszk özök , tesztelési
menedzsment eszk özök stb. )

Általában elvárható lenne, hogy a projekt
legelejétől folyamatosan fusson az elkészült
kódok, részek tesztelése (ezt biztosítja például a KÜRT szoftver fejlesztés-minőségbiztosítási módszer tana, amely a FrontEndAr t
valós statikus forráskód-elemzését is tar talmazza), de ez többnyire elmarad. Ennél is
nagyobb hiba szokott lenni azonban, hogy
egyáltalán nincs definiálva, a projekt mely
pontján kell elkezdeni a tesztelést.

Szoftverek tesztelésénél ez mindig kardinális kérdés, éles rendszeren nem szabad
tesztelni, a megfelelő infrastruktúra általában nem nagyon áll rendelkezésre, időszakosan van csak szükség rá, könnyen változtathatónak kéne lennie és drága.

Legalább ilyen lényeges a tesztelés „mennyisége”. A tesztelési tervben előírtak szerint kell
minden fázisban az adekvát teszt-metódust
alkalmazni, és ezekkel minél átfogóbb, a készülő termék minél nagyobb keresztmetszetét
górcső alá vevő vizsgálatot végezni.

Ha nem lehetséges
tesztelni

Már egy nem túl komplex szoftver esetén is
szinte végtelen számú teszt-esetet, vagyis
szcenáriót kellene megvizsgálni, ha le akarjuk fedni a szoftver teljes funkcionalitását,
környezeti összefüggéseit. Mivel ez lehetetlen, különböző megoldások állnak rendelkezésre a feladatot könnyítendő. Ilyenek
például az automatizált tesztelő eszközök,
nagy létszámú tesztelői csapat alkalmazása, teszt-optimalizáló módszerek, de meg
kell említeni, hogy sokat segítene az is, ha
szakszerűen lennének meghatározva a feltétlenül tesztelendő teszt-esetek.
Lényegesek a teljesítménytesztek, amelyeknél ügyelni kell arra, hogy a terheléses
tesztet végző eszközöket hol helyezzük el
az informatikai rendszerben. Például olyan
szoftver esetén, amelyhez internetes hozzáféréssel csatlakozhatnak a felhasználók,
nem lehet az internet és a fejlesztett rendszer
közé pozicionálni a tesztet végző eszközöket,
mert így a teszt hamis eredményt adhat.

Ezekre a problémákra megoldást jelenthet
egy felhő alapú tesztkörnyezet bérbevétele,
ami gyakorlatilag az összes kérdésre választ ad.

Vannak rendszerek, amelyeknél a folyamatos, gyors fejlesztések mellett nem megvalósítható a tesztelés. A z ilyen projekteknél
együtt kell élni a várható hibákkal, az üzemeltetésnek kell felkészülnie a gyakoribb
telefonhívásokra, szükség esetén mentésekből való visszaállításra, régebbi szoftver verziók gyors visszaállítására.
A z ilyen szoftverek esetén költségesebb lehet az üzemeltetés, mer t olyan üzemeltetési folyamatokat kell kialakítani, működtetni
és tesztelni, melyek az átlagosnál jobb incidenskezelést, mentést-visszatöltést vagy
akár katasztrófahelyzet-kezelést biztosítanak. Külső szakér tő bevonása nélkül számos szer vezet nem képes ilyen folyamatok
megfelelő szintű kialakítására.

Szerző: Fabiányi Gábor – KÜRT Zrt.

A tesztek egy harmadik fontos csopor tját
alkotják a regressziós tesztek, amelyek azt
vizsgálják, hogy egy újonnan kifejlesztett
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BEVEZETŐ
ÁLLÁSHIRDETÉS

Megbízónk
Magyarország
egyik legnagyobb szoftvercége, amely a járműipar, a
mobil és személyi navigációs szektor számára fejleszt
elsősorban márkafüggetlen
navigációs megoldásokat. A
cég mára globálissá fejlődött
és megahatározóan jelen van
a piacon egész Európában,
Észak- és Dél-Amerikában,
Ázsiában, Ausztráliában és
Új-Zélandon is.
Számukra keresünk új munkatársat Senior IT Quality
Assurance pozícióba.
Feladatok:
• GPS-navigációs szoftver
és applikációk tesztelésének végrehajtása, dokumentálása, illetve a tesztelő csapatban dolgozó
más kollégák munkájának
szakmai irányítása.
Elvárások:
• Felsőfokú végzettség
(előny:
informatika/villamosmérnök /gépészmérnök)
• 3 -5 éves szoftver-minő ségbiztosítás és szoftvertesztelés területén szerzett
tapasztalat
• Jártasság, gyakorlati tapasztalat az autóipari minőségbiztosítási rendszerekben
• Minőség és folyamatorientált szemlélet, képesség
több feladat párhuzamos
ellátására
• Rugalmas hozzáállás, analitikus szemléletmód
• Stressztűrő és monotonitás-tűrőképesség
• Magyar- és angol nyelvismeret
Előny:
• ISTQB-CTFL képesítés
• Eredmény- és hatékonyságorientáció
• Szoftverekkel kapcsolatos
műszaki ismeret
• Tesztautomatizálás területén szerzett szoftvertesztelői háttér, tapasztalat
Amit a cég kínál:
• Egy sikeres cég biztos
háttere és kiépült infrastruktúrája
• Piacképes jövedelem
• Nagyfokú önállóság, komoly szakmai kihívás
• Folyamatos fejlődés, karrierlehetőség
• Kiváló munkakörnyezet
A munkavégzés helye:
Budapest
Jelentkezés:
Ha szeretnél egy dinamikus
csapatban dogozni, küldd el
önéletrajzodat a pozíció név
és a TESK-3066-11 hivatkozási szám feltüntetésével, a
TESK03@tesk.hu
e-mail
címre!
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Bizony, az utolsó 3 tesztesetnek nem felelt meg az
implementáció, tesztelőink hibát találtak, ugyanis a
függvény nem kezeli a hibás bemenetet. Ezek után
fejlesztőnk a következőre javította a függvényt:
def factorial(number):

<tetszőleges elérési út>\factorial
| tests

| features

- zero.feature

if (number<0):

print(„Wrong INPUT!”)
return -1

if (number==0) or (number==1):
return 1

else:

return number*factorial(number-1)

A hibakezelést úgy oldotta meg, hogy, ha egy nem
nem-negatív input érkezik, akkor a függvénynek -1et ad át. Így az utolsó 3 teszteset is lefut sikeresen.

Ugyanez TDD-ben

Behaviour Driven Development
(Viselkedés alapú fejlesztés)
BDD? TDD? Melyik
milyen előnnyel szolgálhat számunkra?
Milyen
minőségjavulást hozhat, ha az
egyik, vagy a másik
módszerrel készítjük
az implementációt?
Melyik
módszerrel
tudjuk jobban az üzleti igényeket lefedni? Egyszerű példán
keresztül bemutatva
láthatjuk a különböző
módszerekkel implementált alkalmazásokat és azok minőségbeli változásait.

Bevezetés

Üzleti elvárások

Dan North brit tesztelő újra és újra hasonló problémákba ütközött tréningjei során. Agile technikákkal kapcsolatban észrevette, hogy hallgatói és ő maga is munkája
során ugyanazokkal a problémákkal szembesül. A
hallgatók, akik unit teszteket írtak kódjaikhoz, általában
a következő nehézségekkel találták szembe magukat:

Képzeljük el a következő problémát. A megrendelőnk üzleti követelménye egy olyan program, ami
kiszámítja és kiírja a képernyőre egy nem-negatív
szám faktoriálisát. Hogyan valósítanánk ezt meg
hagyományos szoftverfejlesztési modellben? Valószínűleg egy jelentős tervezési fázis után, egyszer
csak megérkezik a probléma egy fejlesztőhöz, aki
megírja a programot, aminek a lelke maga a faktoriális függvény. A fejlesztőnk Pythonban implementált és ezt a függvényt írta:
def factorial(number):

Nem értették, hol kezdjék el a tesztelést, miből
•induljanak
ki?
Melyek
•lyeket nem?azok a részek, amit tesztelniük kell és meMennyit kell tesztelniük?
• Nehéz
•sikertelen.megtalálni, megérteni, miért lett egy teszt
Akkoriban Test Driven Developmenttel (tesztvezérelt
vagy teszt alapú fejlesztéssel) foglalkozott, ez szolgált
a viselkedés alapú fejlesztés (BDD) alapjául. A BDD
nem csak a TDD, hanem más már meglévő fejlesztési és tesztelési metodikákat is felhasznál. Ilyenek pl.
Domain-driven Development, Acceptance Test Driven
Development, Definition of Done, User Stories, stb.
A BDD lényege, hogy az adott szoftver termék viselkedését veszi alapul, ezt használja fel tesztek, ill. az
implementáció elkészítéséhez, ami azért jó, mert a viselkedés nagyon közel áll az üzleti követelményekhez,
azaz jobban kiszolgálja a megrendelő elvárásait. Ez
egyértelműen pozitív hatással van a minőségre.
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if (number==0) or (number==1):
return 1

else:

return number*factorial(number-1)

Jól látszik, hogy a klasszikus rekurzív algoritmust
valósította meg. A tesztelők már alig várták, hogy
megírják a teszteket a programhoz. A következő
teszteket specifikálták a követelmények alapján:

A Test Driven Developmentről manapság is könyveket írnak, ennek a cikknek nem feladata a TDD teljes tárgyalása, csak annyira említjük meg, amennyi
kapcsolata van a BDD-vel. Nézzük, meg, hogy egy
másik cég, aki TDD-ben fejleszt, hogyan valósítaná
meg az előző feladatot. Szintén egy kezdeti tervezési fázis után, nekiállnak a fejlesztésnek, azonban
ebben a módszertanban a tesztek születnek meg
először. tegyük fel, hogy teljesen ugyanazokat a
teszteket specifikálják a tesztelők, mint az előbb, de
még implementáció nincs hozzá.
Ezek után a fejlesztők megírják az implementációt, de
úgy hogy szem előtt tartják a már megvalósított teszteket. Így születik meg pontosan ugyanaz a javított kód,
mint az előző bekezdésben. Tehát a fejlesztők (beszélhetünk unit tesztről is, így a tesztelő és a fejlesztő
személye egybe eshet) rá vannak kényszerítve, hogy
megfeleljen az implementáció a már megírt teszteknek. Ezt a „tests first” megközelítést használják fel a
BDD-ben is.

Ugyanez BDD-ben
Valósítsuk meg BDD-vel az előbbieket mi magunk!
Az implementálást Pythonban készítjük el, a BDD
eszköz pedig legyen a lettuce (www.lettuce.it)! Az
előbbi példa Gabriel Falcaotól származik, ő a lettuce
megalkotója. A lettuce egy Python kiegészítés, ami
lehetővé teszi a BDD tesztek írását Pythonban.
Először írjuk körül a viselkedését, ebből generálódnak a tesztesetek, majd folyamatosan készül el az
implementáció is. Itt a legfőbb kapcsolat a TDD-vel,
hogy a tesztek itt is megelőzik a megvalósítást.

Nézzük a gyakorlatban!
Először szerezzük be a lettuce-t! Az installáláshoz bővebben itt találunk segítséget:
http://lettuce.it/intro/install.html#intro-install.
Valamint érdemes megnézni a Quick Start Tutorial részt,
ahol ugyanez a faktoriális probléma van részletezve. Ha
az installáláson túl vagyunk, hozzuk létre az alábbi
könyvtár struktúrát:

www.tesztelesagyakorlatban.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS

- steps.py

Hozzuk létre a zero.feature és a steps.py üres fájlokat. Egyikben írjuk le a viselkedést, a másikban az
implementáció születik. Írjuk be a következőket a
zero.feature fájlba:
Feature: Compute factorial

In order to learn Lettuce
As beginners

Megbízónk egy olyan multinacionális nagyvállalat, amelynek neve világszinten ismert
az üzleti tanácsadás, technológia területén. Számukra keresünk új munkatársat

Szoftvertesztelő
pozícióba.

We’ll implement factorial
Scenario: Factorial of 0

Given I have the number 0

When I compute its factorial
Then I see the number 1

A feature fájl Gherkin nyelven íródott, ami lehetővé teszi,
hogy definiáljuk az éppen tesztelt feature-t (a faktoriális
számítása), valamint a teszteseteket (Scenario). Ezek
szerint az első tesztünk nullának a faktoriálisát ellenőrzi. Meghatározza a bemenetet (Given) és hogy milyen
esemény hatására (When) milyen elvárt eredményt
szeretnénk látni (Then). Bővebben a Gherkinről itt olvashatsz:
https://github.com/cucumber/cucumber/wiki/Gherkin.
Most írjuk meg az implementációt pythonban (steps.py):
from lettuce import *
@step(‚I have the number (\d+)’)

def have_the_number(step, number):
world.number = int(number)

@step(‚I compute its factorial’)
def compute_its_factorial(step):

world.number = factorial(world.number)

@step(‚I see the number (\d+)’)

def check_number(step, expected):
expected = int(expected)

assert world.number == expected, \
„Got %d” % world.number

def factorial(number):
return -1

Jól látható, hogy a feature fájlban található mondatokhoz tartozik egy-egy függvény, így lesznek végrehajthatóak a tesztjeink. Jelenleg a függvényünk
-1-et ad vissza. Nyissunk egy parancssort, álljunk a
tests könyvtárba, majd futtatáshoz egyszerűen írjuk
be: lettuce
Ekkor a lettuce megtalálja a feature fájlban leírt
Feature részt, valamint az egyetlen tesztesetet,
majd futtatja azt, ami hibára fut, hiszen 0 faktoriálisa
nem -1. A lettuce az egyes mondatokra rákeres a
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Feladatok:
• A cég informatikai rendszereinek tesztelése, tesztek kiértékelése, hibamanagement,
• A hibajavítások nyomon kö-
vetése, együttműködés a
programozókkal és fejlesztőkkel
• Kapcsolattartás a felhasználókkal.
Elvárások:
• Magabiztos teszttervezési és tesztelési képesség/
tapasztalat
• JUnit ismeret/jártasság
• Java, DB2 ismeret
• Jó kommunikációs készség,
csapatjátékos személyiség
• Nyitottság, rugalmasság, dinamizmus, jó együttműködési képesség
• Angol nyelvtudás
Előnyt jelent:
• Erős IT háttér/affinitás
• Eclipse, J2EE, Struts tapasztalat
• Hybernate and JPA ismeret
• Storage termék tapasztalat
• Lotus Notes/Domino tudás
• MQ, Message broker tapasztalat
Amit a cég kínál:
• Szakmai ismeretek folyama
tos bővítése
• Kihívásokat jelentő feladatok
egy dinamikusan növekvő
vállalatnál,
• Önálló felelősségteljes munka,
• Hosszú távú lehetőség egy
fiatalos, lendületes csapatban.
Munkavégzés helye:
Vác (Budapestről egyszerű és
gyors bejárással)
Jelentkezés:
Szakmai önéletrajzokat magyar (és angol) nyelven várjuk,
a pozíció név és a TESK2678-11 hivatkozási szám
megjelölésével a TESK03@
tesk.hu e-mail címre.
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python fájlban, majd azt követő utasításokat végrehajtja. Ezek a mondatok természetesen többször is
felhasználhatóak a teszt során. Most javítsuk ki a
függvényünket! Írjuk meg a rekurzív faktoriális függvényt! A steps.py-ban javítsuk át a függvényt erre:
def factorial(number):

number = int(number)

def have_the_number(step, number):

Scenario: Factorial of 0

Given I have the number 0

When I compute its factorial
Then I see the number 1
Scenario: Factorial of 1

Given I have the number 1

When I compute its factorial
Then I see the number 1
Scenario: Factorial of 5

Given I have the number 5

When I compute its factorial
Then I see the number 120

Futtassunk ismét, majd örüljünk, hiszen mind a 3
tesztünk pass. Egészítsük ki még 3 tesztesettel a
Scenariókat, adjuk még hozzá a feature fájlhoz:
Scenario: Factorial of a minus number

Given I got a strange input, for example:
When I compute its factorial
Then I see an error message

Scenario: String input for factorial

Given I got a strange input, for example:
When I compute its factorial
Then I see an error message

Scenario: Factorial of a strange number
3.12

world.number = int(number)

else:

Most futtassuk újra a lettuce-t! Azt látjuk, hogy
egyetlen tesztünk zöldre fut. Most adjunk hozzá
több Scenariót a feature fájlhoz! Azaz bővítsük ki a
teszteseteket! Pl. ellenőrizzük 1 ill. 5 faktoriálisát is.
Nézzenek ki így a feature fájl Scenariói:

A megbízható tesztcsapat!

@step(‚I have the number (\d+)’)

def have_the_number(step, number):

@step(u’I got a strange input, for example: (.*\

return number*factorial(number-1)

asd

from lettuce import *

if (number == 0) or (number == 1):
return 1

-2

Javítsuk ki steps.py-t a következőre:

Given I got a strange input, for example:
When I compute its factorial
Then I see an error message

Ha most futtatunk, akkor faildre fut az utolsó 3
tesztünk, hiszen még az implementáció nem kezeli a hibás bemenetet. Sőt az „I got a strange input, for example:” mondathoz/tesztlépéshez még
nem tartozik utasítás ezért is reklamál a lettuce.

D+)’)

world.number = -1

@step(‚I compute its factorial’)
def compute_its_factorial(step):

world.number = factorial(world.number)

@step(‚I see the number (\d+)’)

def check_number(step, expected):
expected = int(expected)

assert world.number == expected, „Got %d” %

world.number

@step(‚I see an error message’)
def error_message(step):

assert world.number == -1, ‚Wrong INPUT!’

def factorial(number):
if (number<0):

print(„Wrong INPUT!”)
return -1

if (number==0) or (number==1):
return 1

else:

return number*factorial(number-1)

Jól látható, hogy implementáltuk a hibás bemenethez tartozó tesztlépést, ami nem tesz mást, mint -1gyel hívja meg függvényünket, ami fel van készítve,
hogy hiba üzenetet jelentessen meg, valamint speciálisan -1-et ad vissza. Ha most futtatunk, láthatjuk,
az összes tesztesetünk sikeresen lefut.

Tóth Árpád

Szoftvertesztelő
mérnök
Okleveles programozó matematikus. 3 éve
foglalkozik szoftverteszteléssel. Kezdetben a Nokia Siemens
Networks, jelenleg pe
dig a Deutsche Telekom különböző projektjeiben dolgozik, mint
tesztmérnök. Érdek
lődési területe a modell alapú tesztelés,
valamint a terheléses
tesztelési technikák.
Korábban kifejezetten
funkcionális, jelenleg
pedig
performance
tesztekkel foglalkozik.
A szakmán kívül, többszörös magyar bajnok
formációs latin táncos. Showtánc Európa- és világbajnok.

Összefoglalás
A BDD legnagyobb előnye az érthetőség. Ha
ugyanis a tesztünk hibára fut, jól látható, hogy melyik lépés volt sikertelen. Ezt olyan szöveges formában kapjuk meg, amit egy nem szakmai ember is
megért. Sőt lehetőség van a Gherkin kifejezések
testreszabására is. Így akár magyarul is definiálhatjuk a mondatokat. Ezek a mondatok nem csak azt
mutatják meg, hogy hol futott hibára a teszt, hanem
azt is, hogy éppen mit tesztelünk és az milyen üzleti követelménnyel van kapcsolatban növelve ezzel
a megértést és a tesztelési lefedettséget. Ma már
minden programozási nyelvhez találunk BDD eszközt. A php-hez behat, a Javához JBehave, a c#hoz SpecFlow vagy pl. a Ruby-hez a Cucumber áll
a rendelkezésünkre.
Szerző: Tóth Árpád

www.passed.hu
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HUMÁN ERŐFORRÁS
BEVEZETŐ
helyzetbe kerüljön az egyre erősödő piaci versenyben és megfeleljen a növekvő és átfogó
ismereteket igénylő elvárásoknak. Az egyes
szervezetek által kiadott tanúsítványok egy
szakember pályafutásában mérföldköveknek
számítanak, amelyek megszerzésével egyenes
arányban halad előre és egyre feljebb a ranglétrán, nem beszélve a karriertervezés tudatos
lépéseiről.
Bizonyos pozícióknál ma már elvárás, hogy a
jelölt rendelkezzen ISTQB vizsgával. Az ISTQB
(International Software Testing Qualifications
Board) szoftvertesztelői világszervezet 2002
novemberében lett alapítva Edinburgh-ban. A
Hungarian Testing Board (HTB) az ISTQB magyarországi szervezete pedig 2007. október
6-án alakult és kezdte meg hazai munkáját.

Hogyan váljunk jó szoftvertesztelővé?
Milyen

kompetenci-

ákkal kell rendelkeznünk, ha sikeresen
akarunk állást keresni? Az önéletrajzunkban legfőképpen a
szakmai tudásunkat
fogják tüzetesebben
átnézni leendő vezetőink. De mindemellett

egyre

erőtelje-

sebben jelentkezik a
cégek részéről az az
igény, hogy szakképzett tesztelői vizsgával rendelkező szakembereket vegyenek
fel a csapatukba.
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Milyen egy jó szakember?
Bárkiből lehet tesztelő?
Mi szükséges egy sikeres karrier
eléréséhez?
Annak érdekében, hogy valakiből jó szoftvertesztelő váljon, számos technikai és személyes tulajdonsággal kell, hogy rendelkezzen.
A technikai ismereteken felül rendszerismeret,
és a teszteléshez elengedhetetlen programok
használatának képessége feltétlenül szükséges a munkavégzéshez, különösen az automatizált teszteléseknél. Például feladat lehet egy
vállalati rendszerben működő pénzügyi modul
tesztelése.
Ez esetben nem csak technikai, hanem üzletifunkcionális szempontból is kell, hogy értsük és
megértsük a rendszer működését, átlássuk ös�szefüggéseit. Képesnek kell lennünk, hogy átlássuk a vállalat erőforrás-tervezési rendszerét,
a pénzügyi modul illeszkedését a rendszerhez,
és hogy ez mit jelent a vállalkozás egészére
nézve. Ha a rendszer tesztelését technikai és
üzleti szempontból is értékelni tudja, munkájával nagyobb elismerést tud kivívni, objektíven

átlátva az alkalmazások működését, az egyes
hibákat kiszűrve gyakorlati megoldásokat lesz
képes szolgáltatni a megrendelőknek.
Fő feladata ugyanis nem más, mint hogy elemezze a rendszer hibáit, és megoldásokat javasoljon ezekre a problémákra. Ahhoz, hogy
valaki képes legyen a problémák kiszűrésére
és azok megoldásainak továbbítására, rendelkeznie kell az alapvető szakmai ismeretek mellett olyan problémamegoldó és kommunikációs
képességgel, ami által, egy hidat képezve a
probléma és a fejlesztők között a gördülékeny,
hatékony munkafolyamatot segítve egyszerűen
jutunk el a megoldáshoz, a végső fázishoz, a
rendszer elvárásoknak megfelelő működéséhez. A jó szakember egyszerre támaszkodik a
megszerzett tudására és tapasztalatára, hiszen
a szakmában igazi elismerést azok szereznek,
akik e kettő ötvözetét napi szinten, rutinszerűen
alkalmazzák.
Amikor ideje engedi, egy elhivatott szoftvertesztelő nagy hangsúlyt fektet a továbbképzésre, tanulásra, hogy az elért, újabb minősítések
kapcsán megtartsa pozícióját, vagy előnyösebb

www.tesztelesagyakorlatban.hu

A sillabuszok kidolgozása, valamint az akkreditációs eljárások lefolytatását követően 2008.
őszén kezdődtek meg egy egységesen elfogadott nemzetközi képzési terv alapján a magyar
szoftver- és rendszertesztelők számára szervezett tanfolyamok és vizsgák. Az ISTQB a felelős
az ISTQB Certified
Tester
nemzetközi
képzési tervért. Három különböző szintű certifikáció létezik:

• Foundation Level
Level
•(TestAdvanced
Manager, Test
Analyst, Technical
Test Analyst)

Level
•(TestExpert
Management,
Test Automation,
Security Testing).

A jó szoftvertesztelő
képes gyorsan alkalmazkodni a változó körülményekhez és feladatokhoz. Ez az a rugalmasság, ami lehetővé teszi a gyors mozgást a projektek és a felmerülő, sokszor változó technikai
környezet között. A folyamatosan megújuló
platformok és frissülő programok megkívánják,
hogy nyitott legyen a változások befogadására
és a folyamatos tanulásra.

mennyire kezdeményező, csapatban megállja-e a helyét, javaslatai, döntései konstruktívak,
hatékonyak-e. Amennyiben képes motiválni
munkatársait, együttműködni a közös cél érdekében, akkor a projektekben való részvétele
idő-és költséghatékony lesz, egy adott munkát
gyorsan és pontosan lesz képes elvégezni. Sok
munkáltató bizonyos esetekben a kelleténél is
nagyobb hangsúlyt fektet a személyes kompetenciákra, főleg azóta, amióta az IT iparág
fejlődése kapcsán egyre nagyobb és nagyobb
csapatok dolgoznak egyes projekteken. Ezért is
jellemző, hogy a kiválasztások alkalmával nem
csak a szakmai oldalt helyezik előtérbe, hanem
vizsgálják a csapatban betöltött szerepet, annak szubjektív megnyilvánulásait is.

Összefoglalva egy jó tesztelő
az alábbi tulajdonságokkal kell,
hogy rendelkezzen
A cégek által preferált szakember az a személy,
aki analitikus, logikus gondolkodású, rendezett,
kíváncsi és odafigyel a részletekre. Jó csapatjátékos, képes tanulni, kezelni a stresszt, képes megfelelni a szoros határidőknek, jó kommunikációs és
interperszonális képességekkel rendelkezik.
De egy jó szoftvertesztelőnél, mindenek előtt az
a legfontosabb elvárás,
hogy rendelkezzen egy
egészséges adag szakmai pesszimizmussal.
Tény, hogy a szoftvertesztelési iparág egyre
nagyobb méreteket ölt,
és csak növekedni fog a
következő években. Ha
már rendelkezik munkatapasztalattal és bizonyos technikai ismeretekkel a szakmában, akkor mindenki jó eséllyel
indul, hogy napokon belül munkát találjon – ha
keres. Ha mégsem, számítania kell arra, hogy
egy szép napon megcsörren a telefonja azzal,
hogy: - Ne haragudjon a zavarásért, állás ügyben keresem Önt.

Tóth Zsigmond
vezető tanácsadó

Zsigmond közel 10
éve dolgozik HR területen, mint vezető
tanácsadó. Nemzetközi
nagyvállalatoknál
szerzett tapasztalatát
felhasználva
segíti
munkaadó
ügyfeleit a hatékony emberi
erőforrás
menedzsment
kialakításában
és eredményességük
növelésében, az álláskeresőknek pedig a
számukra legmegfelelőbb munkához vezető
úton nyújt támogatást
– minden esetben cégre és egyénre szabott
megoldásokat kínálva.
Híve a hagyományos
toborzási és kiválasztási
módszereknek,
de a legújabb keresési
technikákat is szívesen alkalmazza munkája során.
Hitvallása: „A jövő záloga maga az ember.
Ismerd meg és tudni
fogod, mit kell tenni a
sikerért.”

Szerző: Tóth Zsigmond

Természetesen a karrier építőkövei között nem
csak a megszerzett ismeretek és tapasztalatok, hanem a személyes kompetenciák is nagy
helyet foglalnak el. Nagyon fontos, hogy egy
adott munkatárs hogyan jön ki a kollégákkal,
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Tóth Árpád
szoftvertesztelő
mérnök

Hamarosan...
www.testerjob.hu
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TESZTESZKÖZ
A telepítés végén a „http://hosztnév/SpiraTest”
címről tudjuk indítani a programot.
Az adminisztrátor felhasználó neve:
•„Administrator”,
• jelszava első belépéskor: „PleaseChange”.

„Belakás”

A telepítés után az alkalmazást egy böngészőből tudjuk használni. A rendszerbe (a telepítéskor megadott jelszóval) adminisztrátorként
tudunk belépni az első indítás alkalmával. Alapértelmezésben angolul szól hozzánk a rendszer. A magyarítás csak trükközéssel oldható
meg, nem publikált módon kell több állományt
is szerkeszteni.
A beállításokhoz csak a megfelelő jogosultságú
felhasználók férnek hozzá. Az összes beállítást
az „Administration” menüpontból érjük el.

Spiratest – teszteszköz sokrétű
tudással
Spiratest. Ha valaki
rákeres erre a névre
az interneten, akkor
elképzelhető, hogy
egy alkoholkimutató
indikátorcső termékre bukkan. Vagyis
a l ko h o l s z o n d á r ó l ,
annak tulajdonságáról és az áráról tájékozódhat. A cikk nem
erről a termékről
szól. :)

A Spiratest az Inflectra Inc. (http://www.
inflectra.com) megvásárolható, web alapú tesztmenedzsment terméke. Az árát a „low-budget”
kategóriába lehet sorolni. Körülbelül egy jól fizetett informatikus havi béréből megvásárolható és ezt a díjat nem kell évente megismételni. A
szupport (amennyiben szükséges) évente a vételi ár töredéke. Tesztmenedzsment eszközként
a teljes tesztelési életciklust lefedi a tudása. Ha
nagy költségvetésű hasonló termékkel mérjük
össze, akkor természetesen alul marad, de van
néhány figyelemreméltó tulajdonsága.
A kipróbáláshoz letölthető egy 30 napig teljes
értékűen használható verzió. Ehhez regisztrációra van szükség a honlapon, ahol a letöltés után adnak egy 30-napos licenc kódot. Ha
nem akarunk a telepítéssel bajlódni, akkor arra
is van mód, hogy az Inflectra oldalán „béreljünk” ingyenesen egy teljes értékű feltelepített
SpiraTest-et 30 napig. Ebben adminisztrátorként úgy garázdálkodhatunk, ahogy akarunk.
A cikk írásakor a 3.1.0.0 verziót nyűttem. Ebben a
verzióban sok kényelmetlenséget megszüntettek
az előző verziókhoz képest. A rendszert folyamatosan fejlesztik és a javításokat is azonnal kiadják.
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Telepítés
Mivel a rendszer ASP alapú, így a telepítés
Windows környezetben oldható meg. A telepítéshez szükségesek:

•
•
•
•

Sok más eszközhöz hasonlóan ez is projekt alapú, azaz több projektet kezel párhuzamosan.
Minden projekten külön-külön beállíthatóak a
felhasználók, a jogosultságok, a munkafolyamatok (workflow). Lehetőség van a projekteket
csoportokba foglalni és bizonyos szempontból
ezeket együtt kezelni. Ennek a jogosultságoknál és a riportoknál van jelentősége. (Például
a belső munkatársak látják a csoportba tartozó
összes projektet együtt, a külső munkatársak
csak azt az egy projektet, amihez rendelve vannak.)
Első lépésként hozzunk létre egy projektet.

ban látható legördülő lista aktuális eleme mutatja.
(Hasonlóan más, projekt alapú rendszerekhez.)
Projektcsoportot az „Edit Project Groups” menüpontból tudunk létrehozni. Ha már hoztunk létre
csoportot, akkor egyesével tudjuk a csoporthoz
rendelni a projektjeinket („View / Edit Projects” /
Edit).
A felhasználókat a „Project Membership” menüpont alul tudjuk jogosultságcsoportonként a projekthez rendelni. A jogosultság csoportokat mi állíthatjuk össze, alapvető jogosultságok mátrixának
a megadásával. Bármennyi jogosultságcsoportot
készíthetünk („View / Edit Roles).
Projektenként beállíthatjuk a bejegyzés típusokat
és a priority, severity és status értékeket. A priority
és severity értékekhez színeket is megadhatunk.
A status értékek felsorolásánál arra kell vigyáznunk, hogy projektenként csak egy kezdő (default)
státuszunk lehet, tehát nem lehet két különböző
bejegyzés típusnak más kezdő státusza. Az ös�szes státuszt fel kell sorolni, amit a projektben valamilyen bejegyzés típusnál alkalmazni akarunk.
Minden státusznál meg kell adnunk, hogy lezárt
vagy nyitott állapotról van-e szó. Lezárt állapotból
több is lehet.

Munkafolyamat
testre szabás
Több workflow-t készíthetünk. Akár minden bejegyzés típushoz különbözőt. A bejegyzés típusoknál tudjuk a típushoz a workflow-t rendelni
(„Edit Types”).

1. ábra

A telepítés néhány kérdéses, next-next típusú.
Nálam gond csak akkor adódott, ha nem volt
megfelelő .Net környezet a gépen. Ilyenkor előfordult, hogy a feltelepítést meg kellett ismételni
(egy „letelepítés” után).

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Szoftver
tesztelő
A leendő munkatárs feladatai lesznek:
• Teszttervek, tesztforgatókönyvek, tesztesetek készítése
• Tesztek végrehajtása és az
eredmények dokumentálása
• Megtalált hibák rögzítése az
arra használatos rendszerben
• Hibajavítások nyomon követése, együttműködés a programozókkal és fejlesztőkkel
Elvárások:
• Informatikai (informatikus,
villamosmérnök) felsőfokú
végzettség
• Minimum 2 éves tesztelői
tapasztalat
• Hibakezelő, vagy tesztmenedzsment eszköz ismerete
• Általános informatikai
szemlélet
• Logikus gondolkodás, fejlett
rendszerszemlélet
• Szisztematikus, precíz
munkavégzés
• Monotonitás tűrés
• Legalább alapfokú angol
nyelvtudás
Előnyök:
• Tesztautomatizálást támogató eszközök ismerete
• Tesztelési módszertanok
ismerete
• ISTQB vizsga
Amit kínálunk:
• Betanulási lehetőség
tapasztalt kollégák mellett
• Kellemes munkakörnyezet
fiatal, dinamikusan fejlődő
csapatban
• Versenyképes jövedelem,
vonzó juttatási csomag
• Folyamatos továbbképzés,
karrierlehetőség

MS Windows alapú webszerver (IIS)
MS SQL szerver (az Express Edition kiadások is megfelelőek)
Microsoft .NET Framework 4.0 (vagy nagyobb)- Microsoft ASP.NET 4.0 (vagy nagyobb)
Java Plug-in 1.6
Rendszerigényre minimum 2 GB memóriát írnak. Saját tapasztalatom, hogy ha már 5-10 fő
használja párhuzamosan a programot (kliens
oldalról), akkor a legalább 4 GB-ra van szükség
a hatékony működéshez. (Komolyabb munkánál
az SQL és a Webszervert nem egy rendszerre,
hanem külön érdemes telepíteni.)

ÁLLÁSHIRDETÉS

Pozíció területe(i):
• Gyártás / Termelés / Mérnök
Villamosmérnök
• IT / Telekommunikáció
• Tesztelő / Tesztmérnök

Projektek

A workflow-k meghatározása úgy történik, hogy

„View / Edit Projects” (1. ábra)
Ha több projektünk van, akkor a beállítások mindig
az aktuálisan kiválasztott projektre lesznek érvényesek. Az aktuális projektet a jobb felső sarok-

minden állapotnál megadunk átmeneteket
(Transitions), amik meghatározzák, melyik más
állapotra van lehetőség onnan áttérni,
minden állapotnál meghatározzuk, hogy mi-

•
•
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Munkavégzés helye:
Budapest
Jelentkezés:
A fényképes, szakmai önéletrajzokat a pozíció megjelölésével és a PP01 hivatkozással ellátva a info@passed.hu
címre kérjük elküldeni.
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TESZTESZKÖZ
2. ábra

Szőke Ármin
tanácsadó

lyen aktív és milyen kötelezően kitöltött mezőket lehet látni
minden átmenetnél meghatározzuk,
hogy kinek van joga azt állítani (csak a jogosultak látják az átmenethez tartozó linkeket),
hogy ki kapjon értesítést az adott állapotváltozáshoz.

•
•
•

Levelezés
Bár a workflow-k tartalmazhatnak értesítést, de
ezek csak a bejegyzésekre vonatkoznak. Különböző eseményekhez lehet értesítéseket rendelni megadott felhasználóknak, felhasználó
csoportoknak („Notification Events”). Ezeknek
az értesítőknek a formáját is testre szabhatjuk
(„Notification Templates” 2.ábra).

Saját mezők
Van lehetőség projektenként saját mezők definiálására, amik részt vesznek a szűrésekben és a riportokban. Jelenleg csak szöveges és lista típusú
saját mezőket tudunk létrehozni korlátos számban
(„Edit Custom Properties”). A lista típusú mezőkhöz,
előbb listát kell készítenünk („Edit Custom Lists”).
Bosszantó, hogy a saját mezők mindenhol csak
külön fülön láthatóak. Így, ha például van egy „web
böngésző” listánk, amit a hiba felvételekor kötelezővé teszünk, akkor, aki felveszi a hibát a képernyőn
nem látja ezt a listát. Vagy ismeri már a rendszert
és a külön fülre klikkelve kitölti ezt a mezőt is (nem
kényelmes), vagy ha nem ismeri a rendszert, akkor
a hiba mentésekor kap egy figyelmeztetést, hogy
a kötelez mező nincs kitöltve és nem biztos, hogy
megtalálja a listánkat.

Használat
A Spiratest felépítése azt az alapvető tesztelési
szemléletet tükrözi, hogy

jelölünk ki. (Planning/Releases)
• Verziókat
Megírjuk
a teszteseteket. (Testing/Test
•Cases)
futtatásra kijelölt csomago•kat Tesztesetekből
állítunk össze, amiket a tesztelők futtatnak.

(Testing/Test Sets)
A futtatások eredményeit követhetjük, áttekinthetjük (Testing/Test Runs)
Hibákat (és egyéb típusú bejegyzéseket) kezelünk. (Tracking/Incidents)
A követelményekből, tesztesetekből, a futtatások eredményéről, a hibákról riportokat, elemzéseket, jelentéseket gyártunk. (Reporting)
Mindezeket segíti két összefoglaló képernyő.
My Page: A felhasználóhoz köthető
(tulajdonos vagy felelős) projektek,
követelmények, tesztesetek, feladatok, bejegyzések listái
Projekt Home: Egy adott projekt táblázatos és grafikonos összefoglaló interaktív riportjai.

•
•
•
•

•
•

Mi mást várunk egy tesztmenedzsment eszköztől? :)
Látható a fenti rövid összefoglalóból, hogy minden
teszteléssel kapcsolatos tevékenységet támogat
a rendszer. Egy ilyen rendszer ereje azonban
nem abban rejlik, hogy ezeket a részfeladatokat
képes támogatni (ezt alapnak gondolom), hanem
egyrészt ezek a funkciók mennyire könnyen, hatékonyan használhatók, másrészt, hogy ezek között a feladatok között milyen kapcsolatokat képes
teremteni. Minden tesztelésben részt vevő tudja,
hogy a tesztesetek a követelményekhez kapcsolódnak (és viszont), hogy a hibák teszteset futtatásokhoz kapcsolhatók (és viszont). A funkciók
részletesebb leírásában ezekre a kapcsolatokra,
illetve a megvalósításukra is ki fogok térni.

Követelményeket veszünk fel. (Planning/
•Requirements)
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2000-ben szereztem
meg tanári diplomámat matematika-számítástechnika szakon.
2006-ig
tanárként
dolgoztam. Az Avon
Cosmeticsben kezdtem teszteléssel foglalkozni, később banki
és telekommunikációs
projektekben vettem
részt senior tesztelőként, majd tesztvezetőként. Tanácsadóként
oktatás, tesztelési folyamat kialakítás, tesztelési módszertan írás,
teszteszköz kiválasztás és bevezetés volt
eddig a feladatom.
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Szerző: Szőke Ármin
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MÓDSZERTAN
tesztelési követelményeket is rögzítik és folyamatosan karbantartják azokat megközelítőleg
1,2% (10%-nak a 40%-ának a 30%-a).
Még egyszer jelezném, hogy nem reprezentatív
a felmérés!

hogy ez cseppet sem igaz. Az üzleti követelmények között nem fogunk találni technikai-, vagy
tesztadatokra vonatkozó követelményeket.

Elszámoltam valamit?

Core területek (folyamatok) kiemelése:
•Kiválasztunk
olyan területeket, amelyek

Lehet. De meghökkentő, hogy bármikor szóba
kerül a tesztelési követelmények rögzítése és
karbantartása kétféle alannyal találom szemben magamat.
Aki meglepődik, hogy miért is kellene neki a
•követelményeket
rögzítenie.
Aki
már
hallott
hogy kellene a követel•ményeket rögzíteni,róla,
de nincs rá ideje.

Előnyök
Miért is kellene a tesztelési követelményeket
rögzítenünk és karbantartanunk? Milyen előnyökre tehetünk szert ezáltal?

Tesztelési követelmények nyilvántartása
Legutolsó (nem reprezentatív) felmérésem alapján 10-ből
4 fejlesztésnél egyáltalán nem tesztelnek, 3 helyen nincs
tervezett tesztelés,
további 2 helyen nem
használnak
tesztmenedzsment eszközt és a maradék
1 helyen sincsenek
nyilvántartva az eszközben a tesztelési
követelmények.

A tesztelési követelmények teljesen el vannak
hanyagolva. Érthető is. Kinek van még erre is
ideje, amikor magára a tesztelésre sincs elég
erőforrás?
Egy ideje felraktam a Netre egy kérdőívet a
tesztmenedzsment eszközökről (http://www.
testing.hu/kerdoiv/tesztmenedzsment_kerdoiv.
php) és a hibakezelőkről. A kérdőív nem a
legszebbek közül való, de bízom benne, hogy
idővel egyre többen fogják kitölteni. Az eddigi
válaszok alapján az derült ki, hogy a tesztmenedzsment eszközöket használók körében is
kevesebb mint 40% használja a tesztelési követelmények tárolására az eszközt. A használók
köre szétbontható több csoportba.
Vannak akik a projekt elején felviszik a követelményeket és ezekre írnak teszteseteket (ös�szekötik a teszteseteket a követelményekkel),
de a követelmények karbantartásával már nem
foglalkoznak. Ez sajnos abból a szempontból
rossz, hogy az idő változásával a követelmények és a tesztesetek szétválnak. Míg a tesztesetek folyamatosan frissítve vannak a projekt
előre haladtával, a követelmények leragadnak
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az induló fázisban, így a későbbiekben használhatatlanná vállnak.
Vannak akik folyamatosan karbantartják a követelményeket és a felvett hibák által generált
új követelményeket is rögzítik a rendszerben,
tehát teljesen naprakész követelmény listával
rendelkeznek. Illetve az egyes követelményeket
rendszerezik, összekötik egymással őket. Az ő
számuk a legkevesebb. Gyakorlatilag a tesztelési követelményeket rögzítők között minden
harmadik tesztelő használja így a rendszert.

Haladjunk sorban. Milyen tesztelési követelményeket rögzítsünk?
követelmények
• Üzleti
Funkcionális
követelmények
• Teljesítménybeli,
performancia követelmények
• Technikai követelmények
• Módszertani követelmények
• Tesztkörnyezetre és tesztadatokra vonatkozó
• követelmények
Különböző teszttípusok által meghatározott
•tesztelési
követelmények
Sokan gondolják, hogy ha az üzleti követelményeket nyilvántartják, akkor a tesztelési követelményeket is elintézik. A fenti listából kiderül,

Mire lehet még a követelménykezelést használni?
nagyobb figyelmet kapnak. Ezeknek a követelményeit egy csoportba szedjük, teszteseteket
fogalmazunk meg rájuk. Így a projekt minden
egyes időpillanatában meg tudjuk mondani,
hogy az adott területet milyen % arányban teszteltük már le.
verziók, változások kezelése:
•Az Alkalmazás
egyes verziókra, külön nyilvántarthatunk

tesztelési követelményeket. Így meg tudjuk
mondani, hogy melyik verziót mennyire teszteltük le.
Egyedi tulajdonság szerint csoportosíthatunk
•követelményeket:

A menedzsment igényei szerint (verziók, mérföldkövek, dátumok, funkciók, teszttípusok,
tesztelők, környezetek, jogszabályok, ügyfelek,
stb.) csoportosíthatjuk a bejegyzéseket, így a
felmerülő kérdésekre folyamatosan pontos választ tudunk adni.
Sok mindent fel lehetne még sorolni, de a lényeg
mindenhol ugyanaz. Információt szeretnénk
kapni az alkalmazás minőségéről. A tesztelési
követelményekkel a kiválasztott szempontokat
(tulajdonságokat) tudjuk nyomon követni és folyamatosan ellenőrizni.

Pongrácz
János
1999–ben szereztem
diplomát,
2003-ig
programozóként dolgoztam a BME Informatikai
Központjában. Később az Avon
Cosmetics
Hungary
tesztelési csapatában
végeztem funkcionális
és integrációs teszteket. 2006-tól tesztvezetőként, tesztkoordinátorként
dolgozom
számos nagyvállalati
projekten. Főbb fela
dataim
elsősorban
az eszközkiválasztás,
módszertan kidolgozás és tesztcsapat
kialakítása. A Passed
Informatikai
Kft-ben
szakmai
tanácsadóként, szoftvertesztelési vezetőként segítem
az Ügyfeleinknél dolgozó munkatársainkat.

Szerző: Pongrácz János

hirdetés

Összefoglalva
A hazai fejlesztések 10%-nál van tesztmenedzsment eszköz (vagy kialakított Excel táblázatokkal), és azoknak is csak 40%-a használja
a rendszert tesztelési követelmények tárolására. A válaszok alapján aki korrekt módon rögzíti
és karban is tartja a tesztelési követelményeket
az a használók (vagyis a 10%-nak a 40%-a) közül kb. 30%.
Tehát ha egy hazai fejlesztési projekttel állunk
szemben annak az esélye, hogy a projekten a

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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Miskolci neves multinacionális
partnerünk számára keresünk
munkatársat az alábbi munkakör betöltésére:

Tesztmérnök
Feladatok:
• Tesztelési tevékenység
irányítása
• Teszteredmények kiértékelése
és dokumentálása
• Technikus csoport vezetése,
szakmai támogatása
• Tesztek fejlesztése
• Kapcsolattartás a fejlesztőmérnökökkel és a minőségirányítási osztállyal
• Szabványok értelmezése

Tesztautomatizáló eszközök kiválasztása
Hogyan válasszunk
automatikus
eszközt a projektjeinkhez? Mennyire van
megkötve a kezünk
a különböző fejlesztési
keretrendszerek
használatával?
Lehetséges,
hogy
több eszköz között
kell döntenünk. Mindenképpen
csakis
függettlen forrásból
származó véleményt
vegyünk figyelembe
a döntésünk meghozatalánál. Ha nem
tudunk
választani,
az lesz a legjobb, ha
mindegyik eszköznek
adunk egy esélyt, a
kisebb projektjeinkben.
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Évekkel ezelőtt, 1999 tájékán írtam egy cikket
a GUI automatizáló teszteszközökről. Nemrég
kaptam egy e-mailt valakitől, aki olvasta a cikket,
melyben segítségek kért tőlem a kiértékeléssel
kapcsolatban. Mivel úgy éreztem válaszom mások számára is hasznos lehet, így írtam a témáról
még egy cikket.
Sok idő telt már el az előző értekezésem óta, mely
idő alatt rengeteg minden változott ebben a témában, így ez alkalommal más oldalról közelíteném
meg. Hiszen napjainkban jóval több lehetőség
áll rendelkezésünkre, mint akkoriban, és számuk
minden egyes nap elteltével egyre csak nő.
1999-ben megalkottam egy hatékony kiértékelési folyamatot, közreműködtem vállalatoknál üzleti
eszközök kiválasztásában, és idővel beigazolódott, hogy az ebbe fektetett rengeteg idő és pénz
nem volt hiábavaló. Ugyanis túl nagy ára lett volna
egy elhibázott döntésnek.
Elvégre, minden kiválasztott eszközhöz licencet
kellett vásárolni, melyek az eszközök cseréjével
újbóli megvételre kerültek, míg a régiek feleslegessé váltak, ennek finanszírozása azonban
nem volt sem olcsó, sem megengedhető. Ezt a

költséget csak fokozta az a tény, hogy az egyes
rendszerekre írt tesztek más rendszerekkel inkompatibilisek voltak, így ezeket sem lehetett tovább használni az új eszközökkel. Amikor tehát új
eszköz bevezetésére került sor, az pontosan azt
jelentette, hogy a régit minden hozzákapcsolódó
fejlesztéssel együtt ki kellett dobnunk. Mindezek
tudatában, hónapokban volt mérhető az az idő,
mely alatt megtaláltuk a legmegfelelőbb eszközöket, egyben az értelmét a 8 számjegyű beruházásoknak.
De mára a piac megváltozott, a nyílt forráskódú
eszközök felülmúlják a kereskedelmi (fizetős) eszközöket, emellett a licenceket is el lehet felejteni.
Persze a kereskedelmi eszközök is szép számmal jelen vannak, a dolog viszont annyiban változott, hogy ma már előbb kezdek el keresgélni a
nyílt forráskódú eszközök között, és csak ezután
nézem meg a fizetősöket.
Most pedig a cikk azon pontjához érkezett az olvasó, melyben útmutatást kap az eszköz- kiválasztással kapcsolatban. Ha olyan eszközt szeretnénk,
amely képes funkcionális tesztek automatizálására, (ellentétben a unit teszteléssel) mindenképpen
szükség lesz egy keretrendszerre és egy driver-re.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

A keretrendszer felel a tesztek formai meghatározásaiért, kapcsolatot teremt a tesztek és a tesztautomatizáló kódok között, végrehajtja azokat, és
jelentéseket készít az eredményekről.
A driver az interfész manipulálásáról gondoskodik.
Példának hoznám fel a saját projektemet, az
www.entaggle.com-ot, melynél a Cucumber keretrendszert és a Capybara driver-t használom.
Az, hogy melyik keretrendszert milyen driverekkel használjuk, a saját döntésünk.

Térképezzükfel a szóba
jöhető keretrendszereket
Tesztek formátuma
Az első dolog amely fontos lehet a választás során, az a nyelvi támogatás a tesztek kifejezésére,
vagy a kódírásnál. (pl.: Angol)
Ez a választás az egész csapat munkáját befolyásolja, nem kizárólag a programozókét és tesztelőkét, mivel minden olyan embernek, aki részt
vesz a projektben, képesnek kell lennie legalább
a funkcionális tesztek értelmezésére.

Ha sikerült ilyet találnunk, akkor készen is lennénk, mivel a keretrendszer eleget tesz a követelményeinknek. Összefoglalva a funkcionális teszteléshez választott keretrendszernek olyannak
kell lennie, amely olyan teszt formátumokat támogat, amellyel együtt tud dolgozni az egész csapat.
Tehát ahelyett, hogy megpróbálnánk kitalálni,
hogy mi lehet az, amit az érdekeltek látni szeretnének, inkább kérdezzük meg őket.
Minden ilyen esetben kérjük ki a vállalati szféra
véleményét, és alaposan győződjünk meg arról, hogy megfelelő lesz-e az adott környezet
számukra, nem pedig presztízsből mondják rá
azt, hogy jó lesz. Erre egy jó módszer lehet, ha
szembesítjük őket egy kóddal vagy kódrészlettel,
és felmérjük mennyire értik annak lényegi részét.
Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy nehézséget
jelent ez számukra, gondolkozzunk el egy másik
keretrendszer alkalmazásán.
Ne feledjük el, attól még, hogy nem kódokat, hanem kifejezéseket használunk a tesztek megírásához, nem lesz semmivel sem butább a rendszer,
csupán áthidalja és egy szintre emeli a fejlesztőktesztelők és a laikusok munkájának gyorsaságát,
így ez előny lehet nem pedig hátrány.
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Elvárások:
• Gépész/mechatronikai/villamosmérnöki végzettség
• 3-5 éves szakmai tapasztalat
• Minimum középfokú angol
nyelvtudás
• Elektromos kéziszerszámok
alapos ismerete
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret: Word, Excel,
Adobe Acrobat
• Jó kommunikációs készség
• „B” kategóriás jogosítvány
Amit megbízónk kínál:
• Fiatal, motivált csapat
• Vonzó juttatási csomag
• Nagyon jó fejlődési lehetőségek
Jelentkezés:
Kérjük, csatolva küldje el magyar és angol nyelvű szakmai
önéletrajzát, valamint kísérőlevelét Libricz Anna kapcsolattartó részére a honlapunkon
található regisztrációs űrlap
segítségével, vagy e-mailben
az anna.libricz@pannonjob.
hu címre. Megköszönjük, ha
a regisztrációt választja, mert
így adatai gyorsabban jutnak
el hozzánk, és ez a sikeres
pályázat egyik záloga.
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Pozíció leírás
Szoftver megoldások fejlesztésében több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkező
partnerünk számára keresünk

TEST MANAGER
munkatársat

Feladatok:
Meglévő szoftverek automatizált teszteseteinek elkészítése

Követelmények
Elvárások:
• Legalább 3 éves tesztautomatizálási tapasztalat
• Tesztelési és tesztautomatizálási módszerek ismerete
• Tapasztalat automatikus
tesztrendszerek kiépítésében
• Szoftverfejlesztői jártasság
C/C++ programnyelvekben
• Angol vagy német nyelv
kommunikációs szintű ismerete (a német előny)
• Szakirányú felsőfokú (informatikus, villamosmérnök)
végzettség
• Logikus gondolkodás, fejlett
rendszerszemlélet
• Önálló munkavégzés
Előnyt jelentenek:
Rational Rose/ UML tapasztalat
• Tervezési minták mélyebb
ismerete
• Rugalmasság, széleskörű
szakmai érdeklődés
• Csapatszellem, tolerancia
• Jó kommunikációs készség
Juttatások
• Szakmai-, nyelvi fejlődés
lehetősége
• Kellemes munkakörnyezet,
dinamikusan fejlődő csapat
• Hosszú távú nemzetközi
projektek
• Versenyképes juttatási
csomag
További információ
Ha szeretné megpályázni a
pozíciót, kérem, küldje el magyar és angol nyelvű önéletrajzát a it@grafton.hu e-mail
címre.
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Mikor ezeket magyarázom másoknak, néha megkérdezik tőlem:
„Ok, rendben, de melyik az a tesztautomatizáló
eszköz, aminek a használatát a LEGEGYSZERŰBB megtanulni? „ Általában Ők a „Legegyszerűbb” alatt a „felvétel-lejátszást” értik.
Az ilyen típusú és logikájú rendszerek választása
igen hívogató lehet, de ez a könnyedség olykor
a fejlesztés falakba ütközését jelentheti, amelyet
gyakran nem lehet áttörni. Minden ilyen keretrendszer rendelkezik felvétel-lejátszás (makró
jellegű) lehetőséggel, ám ezek nem mindig nyújtanak átfogó megoldást az adott problémára, így
célszerű olyan rendszert választani, amely ezek
mellett más lehetőségekben is bővelkedik.
Tehát a nyelvi kifejezésekkel írt tesztek az együttműködésben segítenek. De láttam már olyan
Java-ban és JUnit-ban írt elfogadási teszteket
Selenium alatt futni, melyek ugyancsak az együttműködést biztosították. A lényeg az együttműködésben, nem pedig a teszt formátumában van.
Az viszont tény, hogy vannak előnyei annak, ha
a teszteket kódokkal fejezzük ki. Hogyha ugyanolyan keretrendszert alkalmazunk a unit és a
funkcionális tesztelésre, akkor az absztrakciós
réteget ki tudjuk iktatni, így csökkentjük a bonyolult tesztek komplexitását a szakavatott emberek
számára, így könnyebben tudnak teszteket írni és
gyorsabban tudják frissíteni azokat.
Számtalan példát láttam arra, hogy Java-val dolgozó rendszerekkel előbb érték el ezt, mint az angol nyelvet használó rendszerekkel.

A programozási nyelv

Kód nyelve
Java		
		
		
Ruby
.NET

csoport tagjainak tudása szerepel. Emellett
segítséget kérhetünk az AA-FTT mail listán is
(http://tech.groups.yahoo.com/group/aa-ftt/.)

Driver
választás

Szóval, miért is vegyük fontolóra a kódgyártás nyelvét? Én annak a híve vagyok, hogy
törekedjünk egy olyan rendszer választására,
mely lehetővé teszi, hogy a teszt megírásához
az automatizáló kódot és a gyártási kódot is
ugyanazon a nyelven írjuk. Okai:

A driver csak egy könyvtár,
amely tudja hogyan manipulálja a tesztelendő interfészt.
Lehet, hogy nem csak egy
driver-re lesz szükséged, ez
annak a környezetnek a függvénye, amelyben tesztelsz.
Lehet, hogy külön kell egy
driver a webes alkalmazásokhoz és ezen felül kell még egy
a Windows-os alkalmazásokhoz is.

programozók már ismerik a nyelvet. Ez
•egy Aóriási
áldás, így könnyen be tudnak kapcsolódni a funkcionális tesztek automatizálásba.
Talán egy igazi programozási nyelv, amely
•támogatja
az automatizált újraszervezést és

más hasznos dolgokat. Az automatizált tesztkódok fenntarthatósága érdekében igyekezzünk megszüntetni a duplikációkat és szilárdítsuk meg az addigi elveket.
Ez növeli annak a valószínűségét, hogy
•képesek
legyünk megkerülni a GUI paraméterezését különböző feltételekkel és adatokkal.
Számos esetben használhatjuk a unit teszt
kódjait a funkcionális tesztelésnél. Pl.: Megoszthatjuk az adatokat generáló kódjainkat
a unit tesztek és a elfogadási tesztek között,
mellyel ismét csak csökkennek az erőforrás
igényei az automatizált tesztek létrehozásának
és fenntarthatóságának.

Az ökoszisztéma
Ha már eddig a keretrendszerről beszéltünk,
érdemes belegondolni abba is, hogy milyen
környezetben kell működnie az adott rendszer-

Nyelvi kifejezéseket támogató rendszerek
Robot Framework,
JBehave, Fitnesse
Concordion
Cucumber
Specflow

Az idő múlásával, ahogy említettem, temérdek
eszköz áll rendelkezésünkre, és még távolról
sem értünk a lista végére. Még sok más eszköz szerepel az AA-FTT táblázatában.(http://
bit.ly/aaftt-tools). Az AA-FTT az Agile Alliance
Functional Testing Tools csoport. Ez egy programja az Agile Alliance-nek. A táblázatban a

Kód alapú rendszerek
JUnit, TestNG

Test::Unit, RSpec
NUnit

nek. Azt tudom tanácsolni, hogy mondjunk le
az olyan rendszerek használatáról, melyek
nem képesek együttműködni az adott forráskód
kezelő rendszerünkkel (SCM), a buildelő folyamatunkkal, vagy a folyamatos integrációt biztosító rendszerünkkel (CI). Amennyiben ezek
zökkenőmentesen zajlanak, úgy megtaláltuk a
megfelelő rendszert.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Elisabeth
Hendrickson

Ne feledjük, hogy milyen csodálatos dolog, hogy napjainkban ilyen eszközök állnak
rendelkezésünkre, és igyekezzünk kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket.
A driver-ek kiválasztásánál
vegyük figyelembe a technikai hátteret is. Nehéz jó tanácsot adni ezen a téren, mivel én is csak azokról az
eszközökről tudok véleményt mondani, amelyeket
már ismerek, ám ennél jóval több létezik. Mostanában webes alkalmazásokkal dolgozom, így a
Selenium / WebDriver-t használom.

Kísérlet

Végezetül, ha egy nagyobb cégnél dolgozunk,
problémát jelenthet a teszteszközök sokszínűsége is. Ebben az esetben érdemes csökkenteni
az eszközök számát, ami az egyes munkatársak
számára is áttekinthetőbbé teszi a rendszert. De
legyünk óvatosak az azonnali szabványosítással
és legyünk figyelemmel a kiválasztásnál. Volt rá
példa, hogy az egyik nagyvállalat egyetlen, egyszerűbb eszközt választott a gazdaságosságra
hivatkozva.

Ne aggodalmaskodjunk sokat azon, hogy milyen
eszközöket választunk. Mérlegeljük melyek felelnek meg az általunk megjelölt kritériumoknak, és
melyek azok, amik a gyakorlatban sem okoznak
csalódást. Leginkább úgy tudjuk megtenni ezt, ha
kipróbáljuk magukat az eszközöket. Ez manapság már nem jelent akkora költségeket.

Ez lehetővé tette a képzés egységesítését is.
Azonban a nyílt forráskódú rendszerek világában
a gazdaságosság és a használhatóság nem mindig van egyenes arányban. Inkább a problémákra
keressünk külön-külön megoldást az általánosítás helyett. Az eszközválasztásnál tehát egyszerre kell nézni a megtérülést és a hatékonyságot.

Mégis hogyan lehetséges ez? Először is sok cég
gondolja úgy, hogy a licenc költség nem probléma a nyílt forráskódú eszközök miatt. Ha ezek
között a rendszerek között történik a váltás, akkor
nagyobb arra az esély, hogy a tesztek a másik
rendszerrel is együtt tudnak működni, akár egy
kis változtatás árán is.

Szintén érdemes megjegyezni, hogy a tesztelési keretrendszer egységesítése mellett legalább
olyan fontos a driver-ek egységesítése is.

Egy driver kereséséhez használhatod az AA-FTT
táblázatot, vagy a kérdezhetsz a levelezési listától is.

Így bátran kísérletezhetünk anélkül, hogy ez pénzbe kerülne. Bárhogy is döntünk, ne gondolkodjunk
rajta hónapokig, hogy melyiket válasszuk, inkább
kezdjünk el dolgozni az egyikkel. Tudvalevő, hogy
a tapasztalatszerzés jobb az elmélkedésnél.

A tanácsom, hogy minden esetben körültekintően
járjunk el a tesztautomatizáló eszközök kiválasztásánál, mert már a szempontok mérlegelésénél
bebiztosíthatjuk sikerünket egy adott projektben.
Sok szerencsét és jó automatizálást…

Alapítója és elnöke
annak a Quality Tree
Software vállalatnak,
amely tanácsadással
és oktatással foglalkozik. A cég hatékony
és tömör megoldási
javaslatokkal próbálja segíti a fejlesztői
csapatok
munkáját.
Ugyancsak
ő
alapította az Agilistry
Studio-t, amely központi területévé vált az
agilis szoftverfejlesztésnek a kaliforniai
Pleasanton-ban. Több
mint 20 éves szakmai
tapasztalattal a háta
mögött Elisabeth 2003
óta meghatározó tagja
az agilis közösségeknek. 2006-2007 között segítette az Agile
Alliance igazgatóság
munkáját, valamint ő
az egyike fő szervezője az Agile Alliance
Functional
Testing
Tools
programnak.
Elisabeth
megosztja idejét a tanítás, az
előadás, az írás és az
agilis csapatban való
munkája között. Csapatában teszteléssel
„fertőzött” programozók dolgoznak, akik
becsülik az ő tesztelési megszállottságát.
Megtalálhatod a
Twitteren @testobsessed,
vagy olvashatod blogját
http://testobsessed.com

Szerző: Elisabeth Hendrickson
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BEVEZETŐ

CLOUD
vásárolt eszköz között, de számos pont szól
mellette a gazdasági oldalról nézve. Érdemes
ennek is utána olvasni, amennyiben felhő típusú megoldáson gondolkozol.
Számtalan vállalat keres rugalmas és költséghatékony megoldásokat, melyek túlnyomórészt
a felhőben működnek és SaaS árazási és adaptációs modellel rendelkeznek. Erre egyből beugrott a teszt menedzsment két nagykutyája, a
Testuff és a Practitest, a Pivotal Tracker-rel
és Fogbugz-zal együtt, akik számtalan hibakövetési megoldást biztosítanak.
Fontos megjegyezni, hogy még megannyi további szolgáltató van a piacon. A The Software
Testing Club wiki oldalán listázott eszközök
száma folyamatosan bővül, ahogy a vállalatok
száma is növekszik a The Testing Planet listája alapján.

A felhő, mint tesztelési platform
Egyre többen választják a felhőt fejlesztési-, tesztelési területüknek. A bárhonnan
elérhető felhő fizikailag nem szab korlátot
a fejlesztésnek, így
sokkal szabadabban
tudnak
fejleszteni,
tesztelni a csapatok.
Nem beszélve arról,
hogy a költséges
hardver erőforrásokat sem kell megvennie a csapatnak. A
havi bérleti díj pedig
csak a munka időtartama alatt terheli a
cég költségvetését.

A tesztelési szektorban tapasztalt érdekfeszítő
változások egyike, hogy sok új vállalat, a frissen
felállított fejlesztési csoportjaikkal (pl. programozók, tesztelők, termékek, stb.), automatikusan a felhőt tekintik tesztelési platformnak és
eszköznek.
Ez egy természetes folyamat, mivel ezen vállalatok gyakran a teljes infrastruktúrájukat a
felhőre alapozzák. Érdekes változás ez a piacon, amely elképzeléseim szerint csak tovább
fog növekedni, hiszen a csapatok olcsóbb, rugalmasabb és sokkal folyamat agnosztikusabb
eszközöket fognak keresni a tesztelés támogatására.
Ez már egy több éve tartó folyamat és ugyanezt
a trendet tapasztalom az egyik általam tesztelt
felhő alkalmazásnál is. Úgy tűnik az új vállalatok a felhőt, mint tesztelési platform használják,
így érthető módon a szoftvereik többségét is a
felhőben tárolják.
Számtalan oka lehet ennek, de úgy gondolom,
a fő okok között az ár, a skálázhatóság, a gyors
változtathatóság adta szabadság, és a decent-
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ralizált csapat felállításának a lehetősége van.
Egyre ritkábbá válnak a központi irodák és az
egyes cégek a munkára valóban a legalkalmasabb embereket választják, azok helyett, akik
az iroda 30 kilométeres körzetében laknak.
Trendi manapság az ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek használata, mivel a vállalatok
arra törekednek, hogy a tesztelési célkitűzéseiket számos szempontot szem előtt tartva valósítsák meg, mint például; könnyű használhatóság, közösségi támogatás, megbízható SLA a
nyílt forráskódot támogató gazdasági vállalatok
részéről, gyors beüzemelés, folyamat agnosztikus megoldások, piacvezető megoldások és
a teljes működtetési és vásárlási költségek általános csökkentése. Érdekfeszítő és egyben
jól használható eszközök közül sok a közösség
kezei közül kerül ki.
A felhő esetében azt is érdemes észben tartani,
hogy egy szolgáltatás vásárolsz, melynek üzemeltetési költségei lesznek, és nem számolhatod el úgy, mint egy terméket. Az üzemeltetési
költség és az egyszeri kiadás egy a végletekig
leegyszerűsített különbség a felhő és egy meg-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

A felhő technológia lehetővé teszi ezen vállalatok számára, hogy szolgáltatásaikat olyan költséghatékony módon - SaaS fizetési modellel
megtámogatva - tegyék elérhetővé, ami igény
szerint skálázható az adott feladattól függően.
Rugalmas eszközöket, on-line adattárolást biztosít, és jól együttműködik más felhőalapú rendszerekkel. Bár ezek az eszközök gyakran kevesebb funkcióval rendelkeznek, mint népszerűbb
társaik, de gyakran ez is a vásárlás mellett szól.
hirdetés

Sok értékesítőnek maradt a nyakán olyan komolyabb szoftver, melyeknek feltétele, hogy
helyben telepítsék és jelentős licenc díjat fizessenek utánuk. Nehézkes az új funkciók bevezetése, az átfutási idő a felhasználók igényei
és az új funkciók bevezetése között pedig nem
napokban, hanem években mérhető. Rugalmasság, változtathatóság és alkalmazkodó folyamatok jelentik a sikert sok cég számára. S
éppen ezért az ingyenes, nyílt forráskódú és/
vagy felhőalapú termékek kezdenek lendületbe
jönni.
Ez persze nem azt jelenti, hogy a népszerű termékek rosszak, vagy sikertelenek lennének. Sok
teszt csapat igen hatékonyan használja őket. Én
csak figyelem a trendet. Már most is több kiváló
felhő alapú eszköz és rendszer található a piacon.
Ám a felhő adta lehetőségeket nem minden csapat fogja tudni kihasználni, vagy épp nem is tervezik a felhő használatát. A már meglévő hardver
és a jól működő, házon belül kidolgozott eljárások
kellő visszatartó erőt jelentenek.
De ha éppen a semmiből készülsz nagyot alkotni,
a felhő lenne az ésszerű választás?
Oszd meg velem a gondolataidat. Az én véleményem, értelemszerűen, jórészt az általam tesztelt
terméken, és azon a piacon alapul, amelyben dolgozom.
Szerző: Rob Lambert

Rob Lambert
Több éve szoftver
tesztelőként dolgozom.
Érdeklődési körömbe
tartozik a kommuni
ká
ció, kreativitás, kö
zösségi oldalak, webes
megjelenés, néprajzkutatás (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.
www.newvoicemedia.com.
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