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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 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.
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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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6 Interjú

26 Módszertan

Prezi Inc.

Gagneet Singh

Interjú Török Gáborral

Tesztlefedettség – Ipari szabványok

A mindössze három évvel ezelőtt indult a prezentációs iparágat teljesen megújító
Prezi rendkívüli ütemben növekszik, és újabb platformokon jelenik meg. A cég
tesztelési módszereiről Török Gáborral beszélgettünk, aki a Prezi QA csapatának
vezetője.

Tesztlefedettség alatt sokmindent érthetünk. Általában a kódsorok lefedését és a
lehetséges utak lefedését értik a tesztelők alatta. De hogy egyszerre mindkettőre
gondoljunk, erre szinte alig van példa.

8 Humánerőforrás

28 Módszertan

Parimala Shankaraiah

Tóth Zsigmond

Hogyan tartsuk meg a jó munkatársakat?

Teszteset mánia

Minden cég életében eljön az az idő, amikor összeáll egy ütőképes csapat. Hogyan lehet a jól bevállt embereket hosszú időn keresztül a cégnél tartani? Mivel
tudjuk őket motiválni még évek múlva is?

A tesztelés velejárója a tervezés, és a tesztesetek írása. Sokszor még cégen
belül is többféle módszerrel állhatunk neki a tesztek megtervezésének. Munkánknak keretet szabhat a rendelkezésre álló idő, pénz, esetleg a vállalati tesztelési folyamat. Mennyire alaposan kell kidolgoznunk, leírnunk egy tesztesetet? Aluldokumentáltuk vagy túldokumentáltuk a tesztelést? Találjuk meg az arany középutat.

12 módszertan
Matt Heusser

32 Módszertan

Hét mód arra, hogyan fedezzük fel a szoftverhibákat élesítés előtt

Michael Kelly

Ha valaha is meglepődtél egy olyan hibán, ami utólag teljesen egyértelműnek
tűnt, furdalhat a kíváncsiság, hogy honnan származnak a tesztötletek, és hogyan
csináljunk még többet. Matt Heusser bemutat hét ötletet, hogy miként adhatsz
egy újabb löketet a szoftvertesztelésnek.

Agilis szoftvertesztelési stratégiák menedzserek részére
Egy agilis projekt tesztelésének irányítása egyedi kihívásnak bizonyulhat: egyvagy kéthetes iterációk, egymást átfedő tesztek, megérteni, mit jelent a csapat
számára a „kész” jelző, és megtalálni az egyensúlyt funkcionális tesztelés és minden más kritéria (teljesítmény, biztonság, stb.) között. A cikk végigvesz néhány
gyakori hibát, melyekkel agilis tesztelés során találkozhatunk.

A mindössze három évvel
ezelőtt indult a prezentációs iparágat teljesen
megújító Prezi rendkívüli
Árbócz Dávid
ütemben
növekszik,
és újabb platformokon
„Egy
kis
fény
a sötétségben” - nálunk járt az APC Back-UPS
jelenik
meg.
A cég
tesztelési
módszereiről
Török
Pro család legkisebb tagja
Gáborral beszélgettünk,
volna eddig elő, hogy egy nem várt vihar vagy áramszünet
aki aKivel
Prezine
QA fordult
csapatának
következtében örök búcsút kelljen vennie számára fontos adataitól, vért és
vezetője.

18 Hardver

38 Interjú

MasterCard Mobile – Cellum Global Zrt.
Interjú Inotay Balázzsal
2011 végétől érhető el ingyenesen mind a három mobilplatformra a Mastercard
Mobile névre hallgató alkalmazás, amely a fizetést és a számlák kiegyenlítését
könnyíti meg számunkra. Az alkalmazás fejlesztéséről, és a további lehetőségeiről Inotay Balázzsal, a Cellum Global Zrt. alapítójával és stratégiai igazgatójával
beszélgetünk.

verejtéket nem kímélő munkájától, vagy netán egy-egy szeretett hardverétől.
Ezen probléma áthidalására kínál megoldást jelen tesztünk főszereplője, az
APC otthoni, illetve kisirodai felhasználásra szánt szünetmentese, az APC
Back-UPS Pro 550.

24 Módszertan

40 Módszertan

Pongrácz János

Marc Rambert

Tanulni szeretnél?

A tesztpiramis és a kódlenyomat

A keresletből adódóan eléggé korlátozott a hazai teszteléssel foglalkozó tanfolyamok, oktatások száma. De mit csináljunk, ha mégis tovább szeretnénk
képezni magunkat a szoftvertesztelés területén? Az itthoni helyzetet próbálja
bemutatni ez a cikk.
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Hogyan tudjuk növelni a tesztelésünk hatékonyságát? Például úgy, hogy releváns teszteket választunk egy-egy funkcióra, folyamatra, ezáltal csökkentjük
a felesleges tesztek futtatásával járó időveszteséget.

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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INTERJÚ
jelenti, hogy folyamatosan kis csapatokban dolgozunk, úgynevezett ProductTeam-ekben. A
PruductTeam-ben van designer, fejlesztő, projektmenedzser, illetve tesztelő és QA-s is. Az egész folyamatban részt vesz a QA-csapat. Nem azt a módszert követjük, hogy elkészítünk egy designt, egy
prototípus, amit implementálunk, aztán a fejlesztők
kidolgozzák, és a végén a QA leteszteli, hanem ez
egy körkörös, és önmagára visszaható folyamat.
A QA nem csupán tesztel, hanem minden olyan információt a csapatában eljuttat, ami a minőséggel
kapcsolatos, része a support-nak. Folyamatosan figyeli a user-experience csapattal együtt dolgozva a
használhatóságot, és ezeket is visszacsatornázza a
fejlesztési módszertanba, hiszen a termék használhatósága nagyban befolyásolja, hogy hány felhasználónk van.
Mit tesz a csapat, hogy a tesztelés meghatározó részévé váljon a fejlesztésnek?

Az
Interjú
adatbázis
Töröktesztelésének
Gáborral
fontossága
A mindössze három évvel
ezelőtt indult a prezentációs iparágat teljesen
megújító Prezi rendkívüli
ütemben
növekszik,
újabb platformokon
és újabb
jelenik meg. A cég tesztelési módszereiről Török
Gáborral beszélgettünk,
aki a Prezi QA csapatának
vezetője.

A Prezi igazi újítása, hogy a hagyományos prezentációs technikával szakít, a térben mozgó előadás
pedig a felhasználók számára egy teljesen új élményt, illetve szabadságot ad, a korábbi lapozáson
alapuló korlátok ugyanis megszűnnek. Ez a teljesen
új szemlélet milyen elvárásokat, illetve kihívásokat
támasztott a fejlesztés és a tesztelés során?
A legnagyobb kihívás talán éppen az, hogy a Prezi
egy teljesen új koncepciót valósít meg, egy teljesen
új felhasználói interfészt ad a felhasználók kezébe.
A zoom-ing user interfészt használja, ami nem egy
megszokott dolog. Egyrészt számunkra egy kihívás
a fejlesztői oldalról, mert nincsenek még annyira bevett praktikák, amik mentén magabiztosan lehet dolgozni, vagy amilyen szakirodalomhoz vissza lehetne nyúlni. Másfelől pedig a felhasználóink felé egy
teljesen újszerű dolog, és meg kell ismernünk azt,
hogy Ők hogy tudják használni ezt az alkalmazást,
ezt a felületet. Meg kell Őket tanítanunk, tehát egy
olyan felületet kell a kezükbe adnunk, ami magától
értetődő, és amit tudnak használni. A usability kérdés egy nagyon fontos aspektusa ennek a fejlesztésnek, amivel foglalkoznunk kell.
Mint startup vállalkozás, nálatok mennyire elfogadott a tesztelés a csapaton belül?
Maximálisan. Már a cég indulásától kezdve ez egy
nagyon fontos szempont volt, hogy odafigyeljünk a
minőségre; a menedzsment is támogatja a tesztelést
és a tesztelési törekevéseinket. Abból kifolyóan, hogy
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start-upok vagyunk, abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy nem utólag kell már egy meglévő valamilyen céges szervezetbe bevezetni a tesztelést és
megismertetni a dolgozókkal, hozzáilleszteni a meglévő projektvezetési módszertanhoz, hanem kezdettől fogva a tesztelés része az egész fejlesztésnek, és
mindenki magáénak érzi emiatt a minőséget. Nem
egy önálló dolog az, hogy tesztelünk, hanem egész
végig odafigyelünk, és ez része a fejlesztésnek.
Startup vállalkozásként, milyen egyedi problémákkal kell megküzdenie a csapatnak a szoftvertesztelés területén?
Legfőképpen a növekedéssel, illetve a változással. Amikor én a Prezi-hez jöttem, feleennyien voltunk, most ahhoz képest dupla annyian vagyunk,
és még szeretnénk, ha ez a szám újra duplázódna. Ez igazából nagyon sok kihívást ad nekünk,
másfelől lehetőségeket is, hiszen ha gyorsan változunk, lehetőségünk van gyorsan korrigálni is.
Ehhez igyekszünk megfelelő, a gyors változást
támogató projektvezetést, illetve projektmenedzsmentet használni, és igazából a tesztelésben is ez a
legnagyobb kihívás, hogy amit ma jónak gondolunk
és bevált tesztelési folyamat, azt lehet, hogy holnap
meg kell változtatnunk.
Ezeket a problémákat hogyan tudjátok kiküszöbölni?
Egyrészt azt, hogy egy agilis módszertant, a kanban-t használjuk a projektmenedzsmentre. Ez azt

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Annak köszönhetően, hogy már a kezdetektől fogva
tesztelünk, az egy kihívás, hogy az új csapattagokat
integráljuk ebbe a módszertanba, nekik is megtanítsuk, hogy mi hogyan gondolkodunk a tesztelésről. Amiatt, hogy a QA szervesen része ezeknek
a PruductTeam-eknek, igazából az egész csapat
együtt dolgozik a minőségen, az egész csapat érintett a minőségben, és emiatt folyamatosan része a
fejlesztésnek, designnak maga a tesztelés is literrációkon keresztül egészen addig, amíg azt ki nem
rakjuk a felhasználóink felé. Illetve megvan, minden
olyan eszközünk, ami ezt segíti, és dolgozunk rajta,
hogy ezek mindenki számára elérhetők legyenek,
és kényelmesen lehessen tesztelni.
Miért érzitek fontosnak, hogy a megoldást alapos
tesztelésnek vessétek alá?
Ami talán a legfontosabb, hogy noha a Prezi egy
szoftver, mi nem egy szoftvert árulunk, hanem egy
szolgáltatást nyújtunk a felhasználok felé. A Prezinek az a legfontosabb, hogy a felhasználói elégedettek és boldogak legyenek, hiszen csak akkor
fogják használni a szoftvert.
Ha egy olyan eszközt adunk a kezükbe, amit nehézkesen tudnak használni, ami tele van hibákkal, akkor
nem fogják szeretni és nem fogják használni, pedig
mi azt szeretnénk, hogy minél többen és többen
használják. Ennek a legfontosabb aspektusa az,
hogy tudjuk garantálni azt, hogy amikor kiteszünk
egy újdonságot a Prezi-ben, akkor biztosak lehessünk abban, hogy nincsen benne hiba, és ebben
pedig a tesztelés egy nagyon jó barátunk, nagyon jó
partner. Minden fejlesztési iterációval egy időben a
tesztelés is része a rendszerünknek folyamatosan,
ahogy dolgoznak a fejlesztőink, folyamatosan futnak a háttérben a tesztek.

egy új relase-t kiteszünk a felhasználóknak, hanem,
ha arra van szükség, akár ezt óránként is meg tudjuk tenni.
A fejlesztések során leginkább milyen tesztelési feladatokra és módszerekre koncentráltok?
Célunk az, hogy lehetőség szerint mindent automatizáljuk. Az automatizált tesztjeinkből legyen sok,
hiszen csak ez tudja azt garantálni, hogy humán
beavatkozás nélkül folyamatosan tudjunk tesztelni.
Egy úgynevezett acceptance test vezérelt termékfejlesztést próbálunk kialakítani a csapatokon belül, ami azt jelenti, hogy a tesztelés már a funkció
designolásakor jelen van rendszerünkben.
Agilis módszertant használunk, amiről sokan azt
gondolják, hogy nincsenek specifikációk, nem kell
specifikációt írni, de természetesen ez nincsen így,
hiszen ha nem tudjuk, hogy mi a funkció, azt nem
tudjuk designolni vagy lefejleszteni.
Ahelyett, hogy egy száraz, és önmagában nem
használható specifikációt írnánk, az egyes funkciók user stroy-ait, úgymond specifikációját írjuk le,
és azt megpróbáljuk egyből funkcionális tesztekbe
megfogalmazni. Ez azért nagyon jó, mert már a design szakaszban is előhoz olyan problémákat, amiket nem gondoltunk volna, de a teszt írása közben
kiderül, hogy ez a funkció így nem fog tudni futni,
tehát már nem is kell eljutni a fejlesztéshez.

Török Gábor
Gábor a Budapesti
Corvinus
Egyetemen
és a Gábor Dénes Főiskolán végzett tanulmányait követően - miután
évekig back-end és
front-end fejlesztésekben vett részt - csatlakozott a Prezi QA csapatához. Mindig új utakat
keres a termékek automatizált teszteléséhez.
Feladatai közé tartozik
a
tesztinfrastruktúra
kialakítása és fenntartása.

A fejlesztőnek ez pedig egy nagyon jó dolog, hiszen
miközben fejleszt, már rendelkezésére áll az a teszt,
amit ha a fejlesztése végén lefuttat és zöldet mutat, akkor jól dolgozott, és akkor kész a funkció. Ez
segíti azt, hogy igazán komolyan vegyük ezeket a
teszteket, hiszen mindenki érzi, hogy ez neki fontos,
az Ő munkáját is segíti. Ezért nem kell külön azért
dolgoznunk azon, hogy meggyőzzük arról az embereket, hogy a tesztek fontosak, hiszen mindenki
a saját bőrén tapasztalja, hogy milyen jó az a teszt.
Ezért is van egy ilyen robotunk az irodában, ami
megszólal akkor, ha valaki elront egy ilyen tesztet,
és ez is egy olyan visszacsatolás arról, hogy egyből
akarunk róla tudni, ha hibáztunk és egyből ki tudjuk
javítani, még mielőtt véletlenül azt kiadjuk a felhasználóinknak.

Az interjú teljes verzióját megtekintheted weboldalunkon a www.tesztelesagyakorlatban.hu -n.

Célunk továbbá az, hogy a continuous integration
jegyében folyamatosan tudjunk újdonságokat kitenni, hogy ne egy- vagy kéthetes ciklus legyen, amíg
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HUMÁNERŐFORRÁS
• értékeljük a kreativitást
• a munkahely biztonsága – avagy folyamatos
visszajelzéssel biztosítsuk a beosztottakat pozíciójuk és személyük szükségességéről

A motiváció ereje
Minden tesztcsapat élén – jó esetben – magasan képzett szakemberek állnak. A lemorzsolódási arány nagymértékben függ a vezetői hozzáállástól. Sok esetben meg lehet figyelni, hogy
alkalmazottak a főnökükre történő hivatkozással hagyják el egyébként jól fizető és a számukra megfelelő munkahelyüket.
Mindez fakadhat a nem megfelelően motivált
vezetők hozzáállásából. Ugyanis ez esetben felülről építkezve, egy jól motivált vezető hasonlóképpen fog viselkedni a beosztottaival, mint
vele a felettesei. Amennyiben tehát egy cég vezető beosztású alkalmazottait megfelelően motiváljuk, úgy ennek a hatása kiterjed a szervezet
más egységeire is.

Hogyan tartsuk meg
a jó munkatársakat?
Minden cég életében
eljön az az idő, amikor
összeáll egy ütőképes
csapat. Hogyan lehet a jól
bevállt embereket hosszú
időn keresztül a cégnél
tartani? Mivel tudjuk őket
motiválni még évek múlva is?

A fluktuáció fogalmának törlése szótárunkból
csak egy irreális álom a világunkat jellemző globális versenyben. Bizonyos mértékben természetesen még nem jelent problémát, azonban
a komolyabb lemorzsolódás minden vállalat
életében komoly feladatot és kihívást jelent. A
következőkben bemutatásra kerülnek olyan javaslatok, melyekkel minimálisra csökkenthető
az elvándorlás, és megtarthatók lesznek cégünk munkatársai.
Ezek az alapelvek általánosságban igazak a
vállalkozásokra, azonban nagyobb hangsúlyt
kapnak a tesztelő szakemberek megtartásának
feltételei, melyek hasznosak lesznek azon vállalatvezetők, menedzserek, vezetők és tesztelők számára, akik a holnapot tartják szem előtt.

Milyen hatásai vannak a magas
fluktuációnak?
• kicsúszhat a projekt a kezünkből, és az ügyfeleink sem nézik jó szemmel
• pénzügyi terhet jelent a vállalatnak
• költséges az új munkatársak felkutatása és szakmai képzése
• veszélyezteti a projektre szánt időt
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• megterhelést jelent a meglévő alkalmazottak
számára (új kollégák beilleszkedése)
• bizonytalan termelékenység
Felmérések szerint az elvándorlások legfőbb
oka a megbecsülés hiánya. Hiszen ha egy cégnél nem foglalkoznak a munkavállalókkal, ki
maradna olyan társaságban, ahol ügyet sem
vetnek az igényeikre, nem kapnak szakmai támogatást, vagy éppen magára hagyják a problémákkal?
Nem szabad elfeledni, hogy a pénz nem minden. Napjainkban a munkavállalók jobban aggódnak az életminőség és a család igényei miatt.

Elöljáróban néhány megoldás
munk atársaink megőrzésére
•
•
•
•
•
•
•

megfelelő bérezés a pozícióhoz mérten
figyeljünk a munkavállalók igényeire
tiszteljük kollégáinkat
mindig értékeljük a jó munkát
képezzük a munkatársakat
kellemes munkahelyi légkör megteremtése
karrierlehetőségek kialakítása

www.tesztelesagyakorlatban.hu

A csapatépítés fontossága
A pénz nem minden. Ezt az elvet szem előtt
tartva nagyobb hangsúlyt kapnak a munkavállalói igények is. Milyen munkakörnyezetben és
főleg kivel kell együtt dolgozni? A munkahelyi
kultúrára és a kikapcsolódási lehetőségekre
nagy hangsúlyt kell fektetni.
Ezek azok a tényezők, amelyek igazán össze tudják kovácsolni a kollégákat. Megfelelő munkahelyi környezetben pedig mindenki hatékonyabban,
jobb kedvűen végzi a feladatát. Közös kirándulások, sportesemények, különböző versenyek felüdülést jelentenek a munkavállalók számára.

A magánélet támogatása
Egy munkavállaló magánéletébe nincs és nem
is lehet beleszólása egy munkáltatónak, de a
magánélet stabilitását elősegítheti. Ilyen segítség lehet az egészségügyi támogatás, a
gyermekek oktatásának támogatása, üdülési,
utazási kedvezmények biztosítása. Ezzel gondoskodást és bizalmat kölcsönzünk minden
munkavállalónk felé – természetesen ez esetben is fontos az objektív jutalmazás és esélyegyenlőség betartása.

• a tesztelés miatt csúszik a menetrend
• a tesztelőket kevésbé tisztelik a többi munkatársnál
Ha ezeket és az egyéb panaszokat nem kezeljük megfelelően és időben, bizony hamarosan
új csapatot kell összeállítanunk. A megoldás
pedig természetesen a menedzsment feladata. Ilyen esetben a csapat összeállításán van
a hangsúly, avagy fontos, hogy összeillő, hasonló habitusú embereket ültessünk a teambe,
úgy fejlesztői, mint tesztelői szinten, vagyis
egy csapat tekintetében nem csak a szakmai,
hanem az emberi oldalt is vizsgálnunk kell, és
foglalkozni kell a vállalati kommunikációval, ha
pedig szükséges, beavatkozni és javítani rajta.

A legfőbb lépések összegzése
a fluktuáció megakadályozására
Teremtsük meg a képzés
lehetőségét
Ajánljunk fel díjmentes vagy kedvezményes – a
cég érdekeit is szolgáló – képzéseket. Legyenek elérhető tanfolyamok, külső vagy belső oktatások, esetleg szakkönyvek. Azonban a szoftvertesztelői minősítések (ISTQB) megszerzése
lehet a legmotiválóbb egy szakember számára.

Értékeljük a munkát
Ne csak a mennyiségi, hanem a minőségi hibákat is tartsuk szem előtt. Értékeljük, hogy a
kollégánk megtalálja a hibákat, hogy keményen
dolgozik ennek érdekében.
Értékeljük és jutalmazzuk, akár szóban is a személyeket és a csapatot egyaránt. Vezessünk be
csapatversenyeket kifejezetten tesztelőknek
heti vagy havi szinten. Aki a legtöbb hibát találja, jutalomban részesül. Egy sikeres QA csapat
létrehozásában egy ilyen vagy hasonló verseny
nagy szerepet tölthet be.

Lássuk és láttassuk a határidőket,
a célokat

A panaszok kezelése

A célok és a kritériumok pontos meghatározása
minden projektnél elsőrangú szempont, magabiztosságot, tervezhetőséget kölcsönöz a munkavállalóknak. Akik nem látják munkájuk célját
és végpontját, azok számára gyorsan unalmassá válhat bármilyen feladat.

Néhány példa a panaszokra:
• a fejlesztőket mindig többre tartják a tesztelőknél
• minden hibáért a tesztelő a felelős

Ne hagyjuk tehát, hogy a csapatunk céltalanul
bolyongjon a feladatok erdejében, engedjünk
több betekintést a feladatok mögé is, dolgozzunk együtt, közösen a cél elérése érdekében.

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

ÁLLÁSHIRDETÉS

Szoftvertesztelésre
szakosodott személyzeti
tanácsadó, a testerjob.hu
megbízói számára
munkatársat keres

TESZTELŐ

pozícióba, budapesti
munkavégzéssel.
Feladat:
– Tesztesetek
tervezése, létrehozása,
önálló kivitelezése és
adminisztrációja
– Bejövő hibajelentések
esetén hibaelhárítás (hibaelemzés, hibajavítás, stb.)
– Folyamatos kommunikáció kollégákkal, csoportvezetőkkel és az ügyfelekkel
– Részvétel olyan karbantartó tevékenységekben,
mint a hibajegyek kezelése,
problémamegoldás
Elvárások:
– Felsőfokú szakirányú
végzettség
– Legalább 2-3 év tesztelési vagy egyéb informatikai tapasztalat
– Aktív, középfokú német
ÉS angol nyelvismeret
szóban és írásban
– Terhelhetőség, magas
problémamegoldó, csapatjátékos attitűd
Előny:
– SAP BW, BI, ABAP
ismeretek
– SQL ismeret
– Nemzetközi projektben,
külföldön szerzett
tapasztalat
Amit kínálunk:
– Versenyképes jövedelem
és juttatási csomag
– Ergonómikus, modern
munkakörnyezet az
Infoparkban
– Folyamatos fejlődés lehetősége az informatika és a
nyelvek területén.
Karrier lehetőség
– Multinacionális környezet:
részvétel a T-Systems nemzetközi projektjeiben
Jelentkezés:
Állásajánlatainkat megtalálja
és közvetlenül jelentkezhet
hirdetéseinkre a
www.testerjob.hu
oldalon.
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Vegye igénybe
hatékony, pontos, megbízható
szoftvertesztelési szolgáltatásainkat.

HUMÁNERŐFORRÁS
Minden hiba egy lehetőség
a tanulásra
Ha hibáznak a tesztelőink, fogjuk fel úgy, mint
egy lehetőséget arra, hogy tanuljanak a saját
hibáikból. Ameddig egy ember önállóan azon
dolgozik, hogy kijavítsa a hibáit, sokkal kisebb
valószínűséggel fogja ugyanazt elkövetni a jövőben. A számonkéréssel csak helyzetet és nem
problémát oldunk meg, ezt soha ne feledjük. Mint
tudjuk, okos ember a saját hibáiból tanul.

Tegyük a munkát változatossá
Minden ember elunja magát, ha időről-időre
ugyanazt a feladatot kell csinálnia. Persze a tesztelők munkája önmagában is ismétlődő fázisokból
áll. A munka elosztásán azonban lehet változtatni, mert nincs két tesztelő, aki a különböző projektekben ugyanazt a részfeladatot látja el.
A projektek között ezért van annyi mozgásterünk,
hogy, mintegy vetésforgóként úgy ültessük munkatársainkat a gépek elé, hogy minden alkalommal más munkafázisból vehessék ki a részüket
– ami frissen tartja és újabb kihívások elé helyezi
a szakembereket.

lesztő kollégáik, úgy a motiváció, mint a szakmai
támogatás, bátorítás, ösztönzés és jutalmazás
tekintetében.

Ünnepeljünk, ha van mit
A sikert a lehetőségekhez képest ünnepeljük
meg, akár egyénről vagy csapatról beszélünk. Ez
segít egyrészt a csapatszellem jobbá tételében,
másrészt tudatosítja mindenkiben eredményeik
elismerését.
De mindenek előtt Öntől, vezetőtől függ, hogy a
kollégák továbbra is cégénél maradnak, vagy új
lehetőségek után néznek. Ha ön tisztelettel, motiváltan, megbecsüléssel tekint munkavállalóira, elkötelezetten vezeti az üzletet – avagy jó példával
jár elől – akkor már megtette az első lépést, hogy
hosszú távon, közösen tesztelve vigye sikerre a
vállalkozást, ugyanazzal a sikeres csapattal, akikkel elindult az úton.

Tesztelők és fejlesztők
Amellett, hogy törekednünk kell a fejlesztők és a
tesztelők közötti jó viszony kialakítására és ápolására, figyeljünk arra is, hogy a tesztelő kollégák is
ugyanannyi figyelemben részesüljenek, mint fej-

hirdetés

A megbízható tesztcsapat!

www.passed.hu
16.oldal
10.oldal

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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Szerző: Tóth Zsigmond

Tóth Zsigmond
Zsigmond közel 10 éve
dolgozik HR területen,
mint vezető tanácsadó.
A testerjob.hu szakmai
vezetőjeként munkája
jelentős részét képezi
a tesztelők kiválasztása. 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.

rew és James Whittaker „Hogyan törjünk fel
webhelyeket: Webalkalmazások és webes szolgáltatások biztonsági vizsgálata” című könyvét.

Erősségek
A gyors támadások technika lehetőséget ad egy
futólagos rendszeranalízis lefuttatására egy igen
szűkös időkeretben. Miután kész van, még specifikációk nélkül is tudsz valamit a szoftverről, így az
erre áldozott idő megtérül, növelve a szakértelmed.
Ezt a képességet könnyű megtanulni, és miután
némi gyakorlatra tettél szert a gyors támadásos
szakaszaid során, valószínűleg feltűnik néhány
hiba. Amíg a fejlesztők ezen hibák kijavításaival foglalkoznak, addig kigondolhatsz tényleges üzleti szerepeket, és belevetheted magad más technikákba,
melyekről az elkövetkezendőkben írok.

Hét mód arra, hogyan fedezzük fel a
szoftverhibákat élesítés előtt
Ha valaha is meglepődtél
egy olyan hibán, ami
utólag teljesen egyér
telműnek tűnt, furdalhat a kíváncsiság, hogy
honnan származnak a
tesztötletek, és hogyan
csináljunk még többet.
Matt Heusser bemutat hét
ötletet, hogy miként adhatsz egy újabb löketet a
szoftvertesztelésnek.

A tesztelés egy képesség. Tanulható és gyakorlással fejleszthető is. Ebben a cikkben hét technika
tesztelési ötletei kerülnek összegzésre, illetve további ötletek, hogy miként folytassuk.
1. Gyors támadások
2. Ekvivalencia- és határfeltételek
3. Gyakran elkövetett hibák
4. Állapotátmeneti diagramok
5. Használati esetek és a szappanopera tesztek
6. Kódalapú lefedettségi modellek
7. Regressziós és nagyvolumenű tesztelési technikák
Gatyát felkötni! Az elején kezdjük, és nagyon gyors
tempóban fogunk haladni, különös figyelmet fordítva a webalapú alkalmazástesztelésnek.

1. technika: Gyors támadások
Ha nincs, vagy csak nagyon kicsi fogalmad van egy
rendszerről, akkor nem ismerheted a követelményeket, így a követelmények tesztekké alakításának
formális módszerei nem fognak segítségedre lenni.
Ehelyett megtámadhatod a rendszert, megpróbálhatod hibás adatokkal pánikhelyzetbe hozni azt.
Ha egy mező kötelező, hagyd üresen. Ha a felhasználói felület egy meghatározott folyamatot ír elő,
próbálj meg más útvonalat választani. Ha a beviteli mező egyértelműen szám kellene, hogy legyen,
próbálj meg beírni egy szót vagy egy akkora számot,
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amit a rendszer már nem képes lekezelni. Ha számokat kell használnod, akkor ki kell derítened, hogy
a rendszer egész számokat vagy tizedestörteket
vár. Ha szavakat kell használnod, akkor próbáld
meg a Karaktertáblát használni Windows alatt
(Start > Futtatás > charmap), és válassz olyan
speciális karaktereket, amelyek általánosságban
nem találhatók meg a billentyűzeteken.

TIPP
Nagy hívője vagyok a francia-kanadai és a spanyol karaktereknek, mivel azok ténylegesen előfordulnak nálunk az ügyfelek neveiben.
Az alapelv az, hogy próbálj olyan kombinációkat
alkotni, melyekre a programozók nem számítottak az általános hibakezelés elkészítésekor. Ha
egy összetett webes alkalmazáson dolgozol,
próbáld meg gyorsan átméretezni a böngésző
ablakot vagy gyorsan oda-vissza váltogatni a fülek között. Bejelentkező oldalon (vagy bármilyen
képernyőn, ahol van elküldés gomb) nyomd meg
az Enter-t és nézd meg, hogy elküldi-e az űrlapot
(el kéne).
Gyors támadások rövid és tömör listájához tekintsd meg Elisabeth Hendrickson
„Heurisztikus
Teszt
Segédletét”
(http://
testobsessed.com/wp-content/uploads/2011/04/
testheuristicscheatsheetv1.pdf).
Egy
átfogóbb leírásért pedig tekintsd meg Mike And-

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Végezetül: a gyors támadások gyorsak. Segítségedre
lehetnek egy gyors becsléshez. Bár nem ismerheted
a követelményeket, ha a támadásaid sok hibát okoznak, akkor a programozók nem gondolnak kivételes
esetekre, és az is valószínű, hogy a fő funkcióknál is
hibáznak. Ha a támadásaid nem tárnak fel hibákat,
akkor lehet némi bizalmad, hogy minden működik.

Hátrányok
A gyors támadásokat gyakran éri az a kritika, hogy
„jelentéktelen hibákat” találnak – különösen belső
alkalmazásoknál. Bár a képesség mesteri szinten
való elsajátítása nagy erősség, sokan a gyors támadásokkal le is tudják a tesztelést, így bárki, aki elvégez egy kétnapos kurzust, már el is tudja végezni a
munkát. De nem ez a helyzet. Olvass tovább!

2. technika: Ekvivalencia- és
határfeltételek
Miután már van némi fogalmad arról, hogyan kéne
a szoftvernek működnie, megismerkedsz a viselkedésre és kritériákra vonatkozó szabályokkal. Képzelj el egy szoftvert, ami a vezetőket osztályozza
gépjárműbiztosítás szerint. A követelményekben
szerepelhet az, hogy a 16 és 18 év közöttiek egy
bizonyos arányban fizetnek, míg a 19 és 25 év
közöttiek más arányban fizetnek, és így tovább.
A kapott információkat könnyedén beilleszthetjük
egy táblázatba, ahogy az 1. ábrán is látható. A
valódi alkalmazás természetesen sokkal komplexebb lenne, de a lényeg így is érthető.
Már a táblázatra tekintve rögvest felfedezhetsz egykét hibát (1. ábra):

• Mennyit kérünk egy pontosan 45 éves személytől?
Ezt nevezem a „45 éves problémának”.
• Nem tudjuk hogy mennyit kérjünk attól, aki 91 éves,
vagy idősebb. A követelmény lista a 90. évnél
véget ért.
Így most 0-tól 91 éves korig minden korosztályt
tesztelhetnénk – ami 91 teszteset lenne. Azonban
egy valós alkalmazásban mind a 91 tesztet meg
kéne szorozni a vezetők jogosítványán lévő pontokkal, kedvezmények sokaságával és talán még
a biztosítás típusával, vagy egyéb változókkal is. A
tesztesetek száma exponenciálisan nő, amit kombinatorikus robbanásnak nevezünk.
Az ekvivalencia osztályok szerint, „Hé haver, a
táblázatban minden egyes oszlop egyforma. Elég
egyszer tesztelni mindet”. Na jó, igazából nem ezt
mondja, de megpróbál rámutatni, hogy egy oszlopon belül lévő adatok egyenlőek, vagy ekvivalensek
lehetnek. (Értitek?) Ez az elmélet lehetővé teszi az
5, 18, 25, 35, 55, 71, 77, és 93 évesek tesztelését
– így azokat, amiknek hasonlónak kell lennie, letudhatjuk 8 tesztben a 91 helyett.
Észrevettétek, hogy azt mondtam: kell lennie. Ez
nem feltétlenül így van.
A határérték-tesztelés úgy működik, hogy egyesével kapja el a hibákat minden alkalommal, amikor a programozó „nagyobb mint” értékkel hasonlít össze két számot, miközben a „nagyobb vagy
egyenlő”-t kellett volna használnia. A határérték
tesztelés elkapja a „45 éves problémát”. Ebben a
példában minden egyes ámenetet tesztelünk előtte és utána: 15, 16, 21, 22, 30, 31, stb., így minden
eset le van fedve.

Erősségek
A határérték és ekvivalencia osztályok segítségével a végtelen számú teszteket egy még kezelhető méretre csökkenthetjük. És még arra is van egy
mechanikájuk, hogy jelezzék a követelmények lefedettségét.

Hátrányok
Az 1. ábrán lévő „osztályok” csak annak a személynek helyesek, aki kiválasztotta őket. Nem
tudhatjuk, hogy létezik-e más, „rejtett” osztály –
például, ha egy időt reprezentáló numerikus szám
következő alkalommal egy karakterkészletként
vagy „string”-ként jelenik meg, a legtöbb számra
működni fog.

<16

16-21

22-30

31-45

45-65

66-75

76-90

91+

Not offered

$200/mo.

$175/mo.

$150/mo.

$125/mo.

$150/mo.

$175/mo.

?

1.ábra: Példa a gépjárműbiztosítás havi költségére, kor szerint
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MÓDSZERTAN
ÁLLÁSHIRDETÉS

Our company is
looking for

QA Engineers
in Szeged.
Job Description
Your tasks:
– Manual testing of web
and embedded applications
built using the latest
technologies
– Implementing and running
test cases manually (client,
website, server, MS SQL
database)
– Create and maintain
internal technical
documentation
– Tackle and solve very
hard problems with high
success rate
We have:
– Agile-like, never-boring
development
– Fast development cycles
– Millions of enthusiastic
users
– Regular FedEx days
when you can implement /
fix things you find the most
troubling or interesting
– A great working
environment, located
in the heart of Szeged
– Competitive salaries
& benefits
– Employee stock option plan
Skills/Requirements
We need people who:
– Have at least 2 years of
work experience in software testing
or related environment
– Know software
engineering processes and
methodologies
– Experience with issue
tracking systems
– Have basic Knowledge
of Internet Technologies
including web services,
web applications and
networks
– Have a good command
of written English in a
technical environment
– Have excellent problem
solving ability
– Exceptional analytical
skills
Beneficial skills:
– Experience with
automation tools
–Previous programming
experience is a great
advantage
– Experience in
Smartphone devices and
platforms (Android, iOS)
would be beneficial
– ISTQB certification
If you are interested
please send us your
application. You can find
more details on
www.testerjob.hu.
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Szoftvertesztelésre
szakosodott személyzeti
tanácsadó, a testerjob.hu
megbízói számára átfogó szakmai ismeretekkel
rendelkező munkatársat
keres

TESZTVEZETŐ
pozícióba.
Feladatok:
– A tesztelési csoport
munkájának teljes körű
tervezése és koordinációja
– Tesztelési folyamatok
tervezése, tesztesetek
írása, felhasználói és üzemeltetői tesztek lefuttatása, fejlesztői tesztesetek
ellenőrzése, kapacitás- és
eszköztervezés
– Teszt portfólió folyamatos frissítésének működtetése és a legoptimálisabb teszt infrastruktúra
megteremtése
– Kapcsolattartás a projektvezetőkkel, fejlesztőkkel és ügyféltámogatással
– Csoporttagok szakmai
fejlődésének elősegítése,
motiválása
Elvárások:
– Felsőfokú műszaki vagy
informatikai végzettség
– Legalább 2-3 éves releváns, tesztelési területen
szerzett munkatapasztalat
– Alapos és mélyreható
informatikai tudás
– Teszt csoport vezetésében szerzett tapasztalat
– Önálló, hatékony és
precíz munkavégzés az
érvényes előírásoknak
megfelelően
– Középfokú angol
nyelvtudás
– Tesztelési módszertanok
ismerete

Viszont, amikor összehasonlítod a 10, 11, és 12
számokat más számokkal, csak az első szám fog
számítani – így a 10, 11 és a 12 az 1 és 2 közé
fog esni. Cem Kaner (http://kaner.com/), a Florida
Tech szoftverfejlesztő professzora ezt a „lokális
optimum problémájának” nevezi – arra utalva,
hogy a programozó képes a programot olyan viselkedésekre optimalizálni, melyek nem egyértelműek a dokumentációban.

3. technika: Gyakran elkövetett
hibák
Emlékszel még a Net fiatalkorára, amikor egy könyvet vagy valami mást próbáltál rendelni egy weboldalról, de semmi sem történt? Ismét a megrendelés
gombra kattintottál. Ha szerencséd volt, két könyv jelent meg a kosaradban. Ám ha nem volt szerencséd,
akkor a küszöbödön találtad őket. Ez a fajta hibázási
lehetőség eléggé gyakori probléma volt – így megtanultunk tesztelni. Idővel a programozók okosabbak
lettek, fejlesztették a kódjukat, és ez a fajta támadás
egyre kevésbé volt hatékony. Ám rámutat valamire:
egyes platformokon gyakran ugyanazok a hibák tűnnek fel újra és újra.
Egy mobilalkalmazás esetén például lefedettség
hiányával találkozhatom, vagy túl sok megnyitott
alkalmazással kis memóriával rendelkező készüléken. Azért használom ezeket a technikákat,
mert láttam a hibáikat. Még a szoftverfejlesztő
cégnél beleáshatunk a hibakereső szoftverünkbe,
hogy kiderítsük a gyakori eseteket és teszteljük
azokat. Idővel megtanítjuk a programozóinknak
ezen hibák elkerülését vagy megakadályozását,
javítva a kód minőségét, mielőtt éles környezetbe
kerülne.

Erősségek
Ezen módszer lényege, hogy kiderítsük, milyen
gyakori hibák fordulnak elő az adott platformon,

Hátrányok
Az idő előrehaladtával járó potenciaveszteség
mellett ez a módszer teljesen használhatatlan
„fekete hattyúk” megtalálására – olyan hibák,
melyek meghaladják a csapat tudását. Minél
többet vállal a csapatod (új adatbázis használata, új programozási nyelvek, új csapattagok,
stb.), annál kockázatosabbá válik a projekt – és
ezzel egy időben válik egyre értéktelenebbé ez
a módszer.

4. technika: Állapot-átmeneti
diagramok
Képzeld el, hogy a felhasználód ott van valahol a
rendszerben – mondjuk a bejelentkező képernyőn.
Egy lépéssel már a következő helyen lehet, talán a
kezdőlapján, vagy éppen egy hibaoldalon. Ha listázzuk az összes ilyen helyet és a köztük lévő linkeket,
akkor úgymond megkapjuk az alkalmazás térképét. Majd ezek után készíthetünk teszteket, melyek
végighaladnak a teljes alkalmazás minden egyes
átmenetén. Pete Walen (http://rhythmoftesting.
blogspot.com/) kollégám ezeket az átmeneteket
használta – és állt elő ötletekkel – egy rendszerfelügyelő-alkalmazás projekt megvitatásakor (2. ábra).
Több példát is lehet találni állapot-átmeneti diagrammokra - amit néha véges állapotú
gépekeknek neveznek - Dr. John Dalbey jegyzeteiben (http://users.csc.calpoly.edu/~jdalbey/SWE/Design/STDexamples.html), a Kaliforniai Politechnikai
Egyetem szoftverfejlesztői kurzusán.

Erősségek
Az alkalmazás feltérképezése egy azonnali,
erőteljes tesztötleteket tartalmazó listát eredményez. A modell tovább finomítható a csapattal
való együttműködéssel, „rejtett” állapotátmenetek felderítésével, melyeket csak maga a programozó vagy a specifikáció szerzője ismerhet.

Amit ajánlunk:
– Változatos munkakör
– Kulcsfontosságú szerep
egy dinamikus csapatban
– Stabil háttérrel rendelkező vállalat, hosszú távú
munkalehetőség
– Versenyképes jövedelem és béren kívüli
juttatási csomag

Amint megvan a térkép, megkérhetsz másokat,
hogy rajzolják le a saját diagrammjaikat (nem tart
túl sokáig), majd összehasonlítod ezeket a sajátoddal. A térképek közti különbségek utalhatnak
a követelményekben lévő hiányokra, a szoftverben lévő hibákra, vagy legalább a csapattagok
közti különböző elvárásokra.

Hátrányok

Jelentkezés:
Állásajánlatainkat megtalálja és közvetlenül jelentkezhet hirdetéseinkre a
www.testerjob.hu oldalon.
2.ábra: Walen rendszerfelügyelő alkalmazásának állapotdiagrammja
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projekten vagy csapatban; majd megpróbáljuk ismét tesztelni ezt a verziót. Ha új a csapatod, vagy
korábban nem kerestetek hibákat, még mindig leírhatjátok azokat a felbukkanó hibákat, amik visszatérően „hatnak” – majd elkezdhetitek ellenőrizni őket.

Az általad rajzolt térkép nem feltétlenül tükrözi a program működését, más szóval „a térkép
nem a terület”. A 2. ábrán lévő korábbi példa
megmutatja, hogy Pete az összes átmenetet

www.tesztelesagyakorlatban.hu

tesztelte, de felfedeztek egy apró memóriatúlcsordulást pusztán egy hétvégére bekapcsolva
hagyott monitorral. Egy diagram megrajzolása
nem fog rámutatni ezekre a különbségekre, sőt,
még a bizonyosság téves képzetét is adhatja a
csapatnak.

5. technika: Használati esetek és a szappanopera tesztek
Ebben a szituációban alkalmazz olyan, a szoftverre fókuszáló használati eseteket és forgatókönyveket, melyekben egy ember szerepébe teszed.
Ezzel a cserével olyan elképzelések merültek fel,
hogy mit próbálna véghezvinni a szoftver emberként, ahelyett, hogy csak funkciók összességeként tekintenénk rá, mint a „megnyitás” és a
„mentés”. Alistair Cockburn „Writing Effective Use
Cases” (http://www.informit.com/store/product.
aspx?isbn=0201702258) című könyvében részletesen leírja az eljárást, de úgy is tekinthetsz erre
az ötletre, mintha a rendszer felhasználóiból kihúznád a ki, mi, és miért viselkedést, és egy leírásba foglalnád még a szoftver megírása előtt.
Ezek a példák hajtják előre a követelményeket, a
programozást és még a tesztelést is, és minden
bizonnyal kiemelik a funkcionális programozás
főbb pontjait, meghatározzák az alkalmazás számára a jóváhagyási teszteket, melyeket köznyelven írva is megért a felhasználó.
A forgatókönyvek hasonlóak, már abban tekintetben, hogy meg lehet velük határozni, miként
használná valaki a rendszert. A szappanopera
tesztek
(http://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_
testing) valószínűtlen forgatókönyvek őrült és vad
kombinációi, mint amilyeneket a TV-ben is látni.

TIPP
Egy biztosítónál azt teszteltük, hogy ha egy gyereket két nappal a korhatár-limit vége előtt regisztrálnak, aztán balesetet szenved, ami egy dollárral
többe kerülne, mint a levonható összeg, ami egy
nappal a „már túl késő feladni” vonalon túl lett beiktatva, majd megnézzzük, hogy a rendszer feldolgozza-e.
Mint a gyors támadásoknál, a szappanopera tesztek is gyors, informális becslést adnak a szoftver
minőségéről. Végtére is, ha a szappanopera teszt
sikeres, elég valószínű, hogy az egyszerű, közönséges esetek is működni fognak.

Erősségek
A használati esetek és forgatókönyvek hajlamosak együttműködni az üzleti vásárlókkal, és ha
a követelményfelállítási folyamat részét képezik,
szinte varázsütésre készít teszteseteket a követelményekből. Van értelmük, és jóváhagyási tesztek egyszerű sorát tudja biztosítani. A szappanopera tesztek több erőt biztosítanak, és képesek
több teszttípust egyetlen folyamatba sűríteni.

Hátrányok
Az ilyen használati eseteken alapuló tesztek
egyik beceneve a „tutyi-mutyi jóváhagyás”
(http://en.wikipedia.org/wiki/Namby _Pamby),
mivel nem fogják megadni azt a fajta kombinatorikus szigort, amit mondjuk egy ekvivalencia
osztálytól vagy határértéktől kapnánk. Ha átfogó képet akarsz kapni ezekkel a technikákkal,
valószínűleg nem fog sikerülni, csak elárasztod
az üzleti felhasználókat részletekkel. A szappanopera tesztek pont az ellenkezői ennek,
annyira összetettek, hogy ha valami elromlik,
akkor tetemes időbe telhet megtalálni a hiba
forrását.

6. technika: Kódalapú lefedettségi
modellek
Képzeld el, hogy van egy fekete dobozod, amely
megjegyzi a végrehajtott kód minden egyes sorát.
Csak bekapcsolod, és hozzákezdesz a teszteléshez,
majd annak végeztével kikapcsolod, és csak nézed,
amíg kódok sorai állnak teszt nélkül („pirosan”). Ezt
követően javíthatsz a piros funkciók és ágak tesztelésén. Erre vannak céleszközök, mind egységtesztelési
szinten (Clover - http://www.atlassian.com/software/
clover/overview), mind pedig felhasználóoldali tesztek
szintjén (McCabe IQ - http://www.mccabe.com/).
A fentebb leírt szintet állítás lefedettségnek nevezik,
és megvannak a határai. Vegyük azt a példát, hogy
van két IF-állításunk, mindkettő egy-egy sornyi kóddal.
Talán le tudok futtatni egy tesztet, ami a teljes kódot lefedi, de hibákba ütközhetek, ha csak az első, második
vagy egyik IF-állítás se kerül végrehajtásra. Számos
egyéb mód van annak mérésére (http://en.wikipedia.
org/wiki/Code_coverage), hogy mennyi kód került
végrehajtásra, mint az áglefedettség (ami lefedné
mind a négy esetet) vagy a döntési lefedettség (ami
végigveszi az összes lehetséges OR, AND, és XORállítás kritériáját, hogy a döntésen belül elágazik-e).

Erősségek
A programozók szeretik a kódlefedettséget. Lehetővé teszik, hogy egy számot rendeljenek – egy valódi, kézzel fogható számot, mint például 75% - az
egységtesztjeik teljesítményéhez, és motiválhatják
magukat a pontszám növelésére. Eközben a lefedetlen kódra tekintve új lehetőségekere bukkanhatunk a
fejlesztések és hibák terén!

Hátrányok
A felhasználószintű lefedettségi eszközök költségesek, a programozó szintű eszközök, amik
hajlamosak feltételezni, hogy a csapat automatizált egységtesztet végez, és egy folyamatos
integrációs szerverrel és kellő fegyelemmel rendelkezik. Az eszköz telepítését követően a legtöbben az állításlefedettségre fókuszálnak – a
legkevésbé erőteljes mérés felé. Még a döntési
lefedettség sem foglalkozik olyan szituációkkal,
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MÓDSZERTAN
ÁLLÁSHIRDETÉS

Partnercégünk
munkatársat
keres

Szoftvertesztelő
pozícióba.
Munkavégzés helye:
Budapest
Feladatok
• A cég szoftverének
regressziós tesztelése
• A hibák reprodukálása,
követése
• A tesztek lebonyolítása
és dokumentálása, tesztesetek létrehozása
• Együttműködés a
fejlesztői csapattal
Elvárások
• Felsőfokú végzettség
• Legalább 2 éves szoftvertesztelői tapasztalat
• Középfokú angol nyelvtudás
• Analitikus szemlélet,
rugalmas hozzáállás
Előny
• ISTQB CTFL
• OpenGL technológia
ismerete
Amiért érdemes a pozíciót megpályázni
• Versenyképes fizetés,
béren kívüli juttatások
• Dinamikus, összetartó
csapat (családi rendezvények)
• Önállóság, kihívások,
szakmai fejlődési lehetőség
• Egy sikeres, nemzetközileg elismert hazai cég
stabil háttere, infrastruktúrája
• Folyamatos nemzetközi
növekedés, a jövő szoftvereinek fejlesztésében
Jelentkezés
Szakmai önéletrajzokat
magyar és angol nyelven
várunk a pozíció név és a
TESK-3942-12 hivatkozási szám feltüntetésével a
TESK12@tesk.hu e-mail
címre
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MÓDSZERTAN
ahol a döntés hibát tartalmaz, vagy amikor vannak
más, rejtett ekvivalencia osztályok; tegyük fel egy
harmadik féltől származó keretrendszer, amit az
összeállított forráskódtól eltérően mérnek.
Kódlefedettségi számok használata hasznos
lehet, bár a folyamatirányítás egy módjaként
használva igazából növelheti a hibás viselkedést. A tapasztalatom szerint gyakorta jobb
ezeket a méréseket a programozókra hagyni.

7. technika: Regressziós és
nagyvolumenű tesztelési technikák
Szóval a mai verzió működik és kiadod. Ez remek!
Viszont holnap egy új verzió más rizikóival találjuk
szemben magunkat. Meg kell ismerkednünk az új
funkciókkal, és biztosítani, hogy semmi sem hibás
– már amennyire tudjuk. Biztosítani akarjuk, hogy a
szoftver minősége nem fog visszaesni valami olyan
miatt, ami tegnap még működött.
Az emberek sok pénzt költenek regressziós tesztelésre, a fentebb leírt korábbi tesztelési ötleteket alapul véve,
újra és újra lefuttatva. Ezt általában vagy költséges felhasználókkal, vagy még költségesebb programozókkal
oldják meg, akik hosszú időt töltenek el az automatikus
tesztek megírásával, majd későbbi felügyeletével.
Kell lennie egy jobb megoldásnak! És gyakorta van is.
Ha az alkalmazásod utasítások egy sorát kapja, melyeket rögzíthetsz, és utána bármilyen rögzíthető
eredményt produkál, akkor nagy mennyiségű adatot
gyűjthetsz, elküldve azt mindkét alkalmazásnak, majd
begyűjtheted és összehasonlíthatod az eredményt. Ha
eltérő eredményt kapsz, akkor egy új funkciót építettél,
egy hibát alkottál, vagy … valami még érdekesebbet.

Hátrányok
Egy felvevő/visszajátszó/elfogó szerkezet megépítése egy GUI számára igen költséges lehet, és nehéz
lehet meghatározni, hogy az alkalmazás valóban
elromlott-e, vagy csak egy kis mértékben változott.
A legtöbb esetben ezek a megoldások láthatólag jól
befészkelték magukat az IT/adatbázisok területén
olyan cégeknél, mint a Microsoft és az AT&T, aminek köszönhetően a programozók a megszokott
tesztek mellett ezekre is ügyelnek, vagy éppen olyan
nagyobb hibákat találnak, amiket az üzleti logika ismerete nélkül is megértenek. Míg egyes szoftverprojektek láthatólag felkészülnek erre a megközelításre,
mások… nem. Sok időt és pénzt áldozhatsz rá, hogy
kiderítsd, a te projekted hol bukik meg.

Technikák kombinálása
Az imént felsorolt technikák listájára tekintve két ijesztő
trendet látok. A tesztek egy része könnyen automatizálható, akár a grafikus szint alatt lévő programozók
által vagy egységtesztekkel lefedve. A tesztek másik
fele pedig teljesen üzleti szemléletű, és csakis akkor
tűnnek fel, ha valaki elkezdi használni az alkalmazást, papírt rak a nyomtatóba vagy az Internet Explorer egy kőkorszaki verziójában találkozik egy egyedi
renderelési hibával. Az egyes tesztötletek átfedhetik
egymást (lehet egy forgatókönyved, ami egy konkrét
kötést tesztel), míg mások teljesen függetlenek.
Ez a cikk a tesztötletek kitalálására összpontosított.
Most, hogy megvan a készlet (ami szinte semmi a
lehetséges adatok és átalakítások összeségéhez képest), kapunk némi kihívást:
• Korlátozzuk az ötleteket azokra, melyek most a
legtöbb információt nyújtják
• Egyensúlyozzuk ki az egy óra alatt elvégezhető
automatizálható tesztet és az 50, kézileg futtatható tesztet, hogy kiderítsük, mire jöttünk rá ebben
az órában, és azt hogyan jelentsük

Ha nem vagy regressziósteszt párti, de azért meg
tudod építeni a belső mag működésének modelljét,
akkor lehetséges lehet véletlenszerű utasításokat
generálni és az aktuális eredményt összevetni a várt
eredménnyel. Harry Robinson, Doug Hoffman és
Cem Kaner ezen terület három szakértője, amit alkalmanként nagyvolumenű tesztautomatizálásnak
neveznek. Harry Robinson-nak van erről egy remek
prezentációja a Bing-nél. (http://seaspin.org/forums/
storage/9/328/ETA_in_Bing_-_SeaSPIN_110301.pdf )

Én ezt úgy hívom, hogy a „tesztelés nagy játéka”: a kihívás, hogy hogyan osszuk be az időnket, és miként
vonjuk le a következtetést egy gyakorlatilag végtelen
rendszernél.

Erősségek

MEGJEGYZÉS

A megfelelő probléma esetén, mondjuk egy IT-bolt
az adatbázisán keresztül dolgoz fel fájlokat, ez a
technika igen hatásos lehet. Hasonlóképpen, ha a
szállítható szoftver egy SQL-ben írt jelentés, akkor
átadhatod a problémát másoknak teljesen köznyelven, hogy ők majd megírják a saját SQL-állításukat,
és összehasonlítják az értékeket. Az állapot-átviteli
diagrammoktól eltérően ez a megoldás az eszközökben lévő rejtett állapotok megtalálásában remekel.
Egy pacemaker vagy rakétaindító esetén ezen hibák
megtalálása igen fontos lehet.

Szóval vesd bele magad a tesztelés nagy játékába és szórakozz jól! Játssz, hogy nyerj!

Köszönettel tartozom a következő személyeknek, amiért segítettek a cikk áttekintésében: Ted Young (http://about.me/
tedmyoung), Anne-Marie Charrett (http://annemariecharrett.
com/), Catherine Powell (http://blog.abakas.com/), Timoth
Western

(https://twitter.com/#%21/Veretax)

és

David

Greenlees (http://martialtester.wordpress.com/).
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Matt Heusser
Matt Heusser fejleszt,
tesztel és szoftverprojekteket
menedzsel
West
Michigan-ben.
Publikációi megtalálhatóak a Better Software
Magazine,
Software
Test & Performance
Magazine, The Software
Development
Times,
Dr Dobbs Journal Online, Stickyminds.com,
CadetStuff.org oldalain, és számos egyéb
helyen. A Speaking
Credits friss prezentációkat tartalmaz a
STAREast, a Better
Software és az Indiana
QA
konferenciákról,
ahol Matt tartotta a
záróbeszédet. A 2005ben tartott három konferenciára később is
meghívták Matt-et. Matt
helyi csoportoknál is
tart előadásokat, mint
a XPWestMichigan és
az AITP. Számítógépes
Információs Rendszerekben szerzett mesterfokozatot, IS Menedzsment és Elosztott
rendszerek területére
fókuszálva.
Szakmai
gyakorlatát matematika
és
számítógép-tudomány területen végezte.
Matt, mint korábbi tag a
Civil Légi Járőr katonai
kadétjainak adott tanácsokat, tartott tréninget
és felkészítést.
További részletes információkért keresd fel az
Execlon Development
weboldalát:
http://www.xndev.com

Szerző: Matt Heusser
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HARDVER
csatlakozón a fogyasztás lecsökken, illetve közel
a nullával lesz egyenlő, akkor a szünetmentes
kikapcsolja a túlfeszültségvédett szürke csatlakozóhoz kötött készülékeket.
A szünetmentes alján található kis takarólemez
bújtatja a Pro 550 lelkét, az akkumulátort, mely
pozitív pólusú piros kábelének csatlakoztatása után a készülék immáron üzemkészen, közel
90%-os töltöttségi szinten néz elébe a villamos
rendszer szeszélyeinek.
teljesítményszint mellett kalkulált áthidalási idő,
adott frekvencia, aktuális terhelési szint százalékban, valamint a bekapcsolást követően történt
események száma.

„Egy kis fény a sötétségben”
– nálunk járt az APC Back-UPS Pro
család legkisebb tagja
Kivel ne fordult volna eddig elő, hogy egy nem várt
vihar vagy áramszünet
következtében
örök
búcsút kelljen vennie
számára fontos adataitól,
vért és verejtéket nem
kímélő munkájától, vagy
netán egy-egy szeretett
hardverétől. Ezen probléma áthidalására kínál
megoldást jelen tesztünk
főszereplője, az APC otthoni, illetve kisirodai
felhasználásra
szánt
szünetmentese, az APC
Back-UPS Pro 550.
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A Pro 550-es egy szolid kartondobozban érkezett
hozzánk, melyet kibontva a következők köszöntek
vissza ránk:
A dobozban a szünetmentesen kívül két tápkábel
(IEC C13-C14), egy adatkábel (UTP-USB), egy
telefonkábel, valamint a user manual és a segéd
szoftver CD-i mellett egy biztonsági előírásokat
tartalmazó kiskönyv kapott helyet. Magát, mint a
konnektorba dugható tápkábelt a gyártó nem mellékelt a szünetmenteshez, gondolva arra, hogy
erre a célra maximálisan megfelel a rákötött perifériák tápkábelének egyike is. Továbbá ha egy
számítógépen és egy monitoron kívül mást is szeretnénk a szünetmenteshez csatlakoztatni, akkor
további kábeleket kell majd megvásárolnunk.

Alattuk található a hat darab IEC (C13) csatlakozó. A baloldali oszlopban helyezkednek el a
szünetmentes akkumulátora által támogatott aljzatok, míg a jobboldali oszlopban találhatók csak
a túlfeszültség védelmet látják el. Fontos, hogy
kiemeljük a három szürke csatlakozót, melyek az
energiatakarékos (Master) funkció bekapcsolásakor jutnak szerephez. Az akkumulátor által kezelt
oszlopban található a fő Master csatlakozó (melyre értelem szerűen a számítógépet kötjük). Ha e

A szünetmentes bekapcsolása után a Pro 550
öndiagnosztikát végez, ellenőrzi, hogy az akkumulátor megfelelően csatlakozik-e, megfelelően
veszi-e a töltést, továbbá ellenőrzi annak töltöttségét, illetve az épp aktuális terhelést. Ezt követően a készülék kijelzőjén minden számunkra
fontos adatot megtudhatunk. Az áramforrás típusa, a töltöttségi szint, valamint a terhelés szintje
mindig látható a kijelzőn. Ha egyéb információkra
van szükségünk, a módválasztó gomb nyomogatásával egyéb fontos adatokat csalhatunk a kijelzőre, mint például bejövő/kimenő áramerősség,
a rákötött eszközök aktuális teljesítménye, adott

Ha e monitorozó információknál többet szeretnénk megtudni, ajánlott a szünetmentest a
mellékelt USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatni, majd telepíteni az ugyancsak mellékelt
PowerChute programot. A program segítségével
megnyílik előttünk a lehetőségek tárháza, ugyanis nem csak a monitorozó s diagnosztikai lehetőségeink bővülnek, de lehetőségünk nyílik különféle beállítások alkalmazására is.
A szoftver segítségével folyamatosan képet kaphatunk az aktuális fogyasztásunkról, - ha annak
egységárát előre beállítottuk, akkor - a kalkulált
napi energiaköltségünkről, valamint hogy jelen
fogyasztás mellett mekkora a szünetmentes által
nyújtott áthidalási idő. Ugyancsak megtudhatjuk, hogy a kellő energia előállítása során men�nyi CO2 keletkezett, hogy hány fát kellett kivágni
ezen energiamennyiségért, hogy egy izzót men�nyi ideig tudna üzemeltetni, illetve hogy jelen
széndioxid mennyiséget hány kilométer autózás
során pöfékeli ki autónk.

A 190 x 91 x 310 mm-es méretekkel és cirka 6,5
kg-os súllyal rendelkező Pro 550 egy masszív,
tekintélyt parancsoló fekete műanyag borítást
kapott. Előlapján találhatjuk a kezelő gombokat,
illetve alattuk helyezkedik el a szünetmentes
főbb diagnosztikai adatait megjeleníteni képes
LCD kijelzője. De a lényeg a készülék hátlapján
található, ugyanis itt helyezkednek el a készülék
csatlakozói. Felül találhatók az Ethernet hálózat
védelmét szolgáló, valamint a számítógéppel való
kommunikációt elősegítő RJ-45 csatlakozók. A
kettő között helyezkedik el a megszakító biztosíték, melyet egy-egy leoldás követően elégséges
benyomni, nem szükséges annak esetenkénti
cseréje.

www.tesztelesagyakorlatban.hu
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HARDVER
ÁLLÁSHIRDETÉS

SW Tester (Telco)
are you interested
in SW testing?
do you have any
experience in telco?
have you ever tested
web applications?
Key Responsibilities of
the job:
– Responsible for
liaison with various
stakeholders during the
test execution cycle
– Perform detailed
– Reviews of manual test
cases
– Develop manual test
cases
– Execute manual and
automated test cases
– Report defects
– Defect triaging with
developers
– Defect retest and
closure
Requirements:
– Basic Telecom
– Knowledge and
– Knowledge on OSS/
BSS fulfillment flow &
Inventory application flow.
– Basic SQL
Knowledge.
– UNIX knowledge.
–Web services
testing experience using
SOAPUI.WSDL, Request
/ Response Validations.
Interface testing
understanding.
– Testing and QA
Process, Defect life
cycles.
– Test tool experience
(Quality Center, QTP etc.).
– Good written and
verbal communication
skills in English.

Az aktuális állapot lapon találjuk a legfontosabb
adatokat, úgy, mint a napi átlagfogyasztás, az akkumulátor töltöttségi szintje, a legutóbbi akkumulátoros beavatkozás oka, illetve ideje, az aktuális
áramerősség, valamint a szünetmentesre rákötött
eszközök aktuális összteljesítménye.
A PowerCute program segítségével szoftveresen
is konfigurálhatjuk a szünetmentest. Többek közt
beállíthatjuk, hogy a szünetmentes mennyi akkumulátoron töltött idő után, vagy lemerülése előtt
mennyi idővel kapcsolja ki a rákötött számítógépet. Személyre szabhatjuk a szünetmentes jelzőhangját is, azt KI/BE kapcsolhatjuk, megadhatjuk,

hogy ha a gép kikapcsolt vagy alvó állapotban van
akkor, illetve megadott intervallumban maradjon
csendben. Beállíthatjuk a készülék érzékenységét, hogy mennyire legyen résen elektromos zajok esetén.
Megadhatunk egy feszültségintervallumot, hogy
ha az alá vagy fölé menne a feszültség, akkor
lépjen közbe az UPS. Igencsak lényeges beállítási lehetőségeket nyújt a felhasználónak az
energiagazdálkodás lap. Itt megadhatjuk, hogy
ha a MASTER-csatlakozóba kötött gépet alvó
állapotba helyezzük, hibernáljuk vagy kikapcsoljuk, akkor mennyi idő után kapcsolja ki, majd

Other skills/
experiences:
– Experience in testing
– Inventory Management
systems(Preferably
Amdocs Cramer) for Telecom service providers
– General Knowledge
on Networks, Devices
and IP Configurations.
– Basic XML Validation
knowledge.
– Earlier GUI Based
Testing experience,
Cramer is a GUI with
different task engine
flows that we test based
on various requirement
conditions using inbuiltWizards, attributes,
network flows, etc., both
front-end as well as backend validations. End-toend test flows.
– Engineering Degree
in Electronics/
Communications/IT
–CSTE Certification

A szünetmentesre a tesztelés során egy DualCore
Intel Core 2 Duo E7500, 2933 MHz processzorú, 2x 2 GB DDR3 memóriájú, NVIDIA GeForce
8400GS grafikus kártyával rendelkező gépezetet,
egy 22”-os BenQ G2222HDL monitort, valamint
egy Motorola kábelmodemet és egy D-link wifi
routert szabadítottunk rá. Nyugalmi helyzetben
63W, közepes terhelésen 135W valamint teljes
terhelésen 200W jelent meg az APC fogyasztásmérőjén.
Majd áramszünetet szimulálva, az áramellátás
megszűntekor egy fülsüketítő sípolás társaságában 20%/38%/60% terhelést, 20min/14min/7min
fennmaradt áthidalási időt jelezve, majd az idő
teltével egyre gyakoribb hangjelzést követően
17min/13,5min/7min után következett be a „vég”.
Az akkumulátor újratöltése sorra 5-5,5 órát tett
ki, meglepve minket, akik a gyártó által közölt 12
órás töltési időre voltunk felkészülve. Érdekes
tény továbbá, hogy 20perc töltés után már elérte
az akkumulátor a 32%-os töltöttségi szintet, majd
1:12 perc után az 50%-os szintet, majd visszavett
a gyorsaságából (korábban a notebook töltésekor
is felfigyeltünk erre a jelenségre).
Alkalmunk volt kipróbálni az energiatakarékos
funkció működését is, ugyanis ahogy azt előre
beállítottuk, kikapcsolta a rákötött perifériák csatlakozóját, mikor a teljesítménye nagymértékben
lecsökkent. A számítógépet is a beállításokhoz
megfelelően kapcsolta ki, mikor akkumulátorról

Contact:

Peter.Foldes@kellyservices.hu
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újrabekapcsoláskor mennyi idő után kapcsolja
vissza a szünetmentes a rákötött eszközöket.
Megadhatjuk továbbá, hogy a MASTER aljzat
mekkora feszültségi szintje alatt kapcsolja ki az
eszközöket. (Ezen beállítások esetén automatikusan bekapcsolódik az energiatakarékos mód.)

www.tesztelesagyakorlatban.hu

üzemelt. Ha nagyobb teljesítményű eszközök voltak rákapcsolva (2 számítógép, 2 monitor), akkor
figyelmeztetett, hogy jelenlegi fogyasztás mellett
nem lesz képes az akkumulátor ellátni a feladatát.
Összességében meg vagyunk elégedve az APC
Back-UPS Pro 550-nel, hisz messze túlszárnyalta az elvárásokat. Meggyőző tiszteletet parancsoló külsejével és megbízható „belső” tudásával
meggyőzött minket. Láthattuk, hogy egy ilyen teljesítményű konfiguráció teljes terhelése mellett is
bőven marad időnk, hogy elmentsük épp aktuális
munkánkat, elbúcsúzzunk esetleges üzleti chatpartnereinktől és még időben kikapcsolni vagy
hibernálni tudjuk gépünket.
A célcsoport elvárásait messzemenően ki tudja
elégíteni, hisz ne feledjük, hogy otthoni/kisirodai
alkalmazásra ajánlják. Erősebb testvéreit, mint
a PRO 900/1200/1500 szánja a gyártó erősebb
több számítógépet ellátni kívánó felhasználók
részére. Talán az egyetlen negatívum, amit említhetünk, hogy ugyebár a PRO 550-t otthoni, illetve kisirodai felhasználásra ajánlják, mégis IEC
(C13) csatlakozókat kapott, s nem szabvány aljzatot. (Ez magyarázható azzal is, hogy különböző
nemzeteknél más-más a szabvány, így megannyi
aljzatos készüléket kellene gyártani, míg az IEC
az nemzetközi szabványú csatlakozó.) Így ha valaki (mint jelen esetben mi is) routert, modemet,
egyéb nem IEC-csatlakozós eszközöket szeretne
rákötni, akkor be kell szereznie a megfelelő kábeleket.
Bátran ajánljuk minden kedves olvasónknak ezt
a szünetmentest, hisz egyben védi adatainkat,
hardvereinket és pénztárcánkat is.
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Szerző: Árbócz Dávid
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MÓDSZERTAN
Felsőoktatás
Tudomásom szerint 3 helyen lehet szoftvertesztelésről tantárgyakat hallgatni. Lehetséges, hogy a többi
egyetemen, főiskolán is foglalkoznak a témával, de
erről sem információm nincs és találni sem találtam
a weben.
BME
A Műszaki Egyetemen két tanszéken is foglalkoznak
a teszteléssel. Az egyik az Irányítástechnikai és Informatikai Tanszék, ahol több tárgy tematikájában is
megtaláljuk a tesztelést. A másik az Automatizálási
és Alkalmazott Informatikai Tanszék.
SZTE
Az egyetemen az Informatikai Tanszékcsoporton
belül a Szoftverfejlesztés Tanszéken lehet tesztelésről tárgyakat hallgatni.
ELTE
Az egyetem Informatikai Karán több tárgy is foglalkozik a szoftverteszteléssel és a szoftver minőséggel.

Tanulni szeretnél?
A keresletből adódóan
eléggé korlátozott a hazai
teszteléssel
foglalkozó
tanfolyamok, oktatások
száma. De mit csináljunk,
ha mégis tovább szeretnénk képezni magunkat
a szoftvertesztelés területén? Az itthoni helyzetet
próbálja bemutatni ez a
cikk.

A jelenlegi certifikátok nem mérik az egyén képességeit, szakmai tudását, és nem garantálják a szakmai
kompetenciát, valamint a professzionalizmust a tesztelésben. Az okmány csak annyit mond nekünk, hogy
a tulajdonosa végigjárta, meghallgatta a tanfolyamot
és megértette a tananyagot. De arról nem mond semmit, hogy alkalmazni hogyan tudja a megtanultakat.

Nekem is van németből alapfokúm...
Én azon a véleményen vagyok, hogy a szakmai tapasztalat többet ér, mint bármilyen papír. Nekem is
van német nyelvből alapfokúm, de egyetlen egy német szót sem tudok kinyögni. A nyelvvizsga papíromat rosszul állították ki, és angol helyett németet írtak
bele. Komolyan. Ha bárkinek bemutatom az okmányt,
azzal csak a papír kiállítóját járatom le, de a tapasztalatomat, nyelvtudásomat nem tudom bizonyítani vele.
Egy önéletrajzban is nagyon szépen mutat az
ISTQB vizsga, de ettől még nem kap senki sem állást. Ha nincs szakmai tapasztalata az embernek,
akkor előnyösebb színben tüntetheti fel a vizsga a
személyt, jobban felfigyelnek rá és behívják az illetőt interjúzni, de az interjún teljesíteni kell. Vannak
olyan cégek, akik megkövetelik, hogy a náluk dolgozó emberek letegyék az ISTQB vizsgát, illetve csak
olyan embereket vesznek fel, akik ilyen certifikáttal
rendelkeznek. Lehet szempont az emberek képzése,
és ezért elküldhetjük őket a tanfolyamra. Ezzel egy
szintre hozhatjuk az emberek bizonyos tudását, például egy szakmai nyelvet fognak beszélni.

24.oldal

Most akkor legyen papír,
vagy ne legyen?
Nálam mindig is a szakmai tudás számított. Egy
papír megszerzéséhez sokszor nem kell olyan
nagy teljesítmény. Ez viszont egy állásinterjún kapásból kitűnik. Nem mindegy, hogy papírunk van
róla, vagy mindent tudunk a teszteszközökről,
módszertanokról, tesztelési folyamatokról stb...
(Természetesen a kettő nem zárja ki egymást.)
Egy ismerősöm csak azért akart elmenni 30 éves
fejjel főiskolai diplomát csinálni, mert az mégis
jobban mutat az önéletrajzában.
- Hány éve dolgozol informatikusként? – kérdem tőle.
- Tíz.
- Akkor meg miért gondolod, hogy egy noname
diploma többet fog számítani, mint a tapasztalatod?
Ha kapok egy önéletrajzot, az első dolgom, hogy megnézem, az illető milyen beosztásban dolgozott az utóbbi 1-2 évben. Nem elég fejlesztőnek, tervezőnek lenni,
ha szenior tesztelői pozíciót kívánunk megpályázni.
Ilyeneket írnak, hogy „több mint 20 éves szakmai tapasztalatom meggyőző lehet....”. Hát nem meggyőző,
mivel az 20 éve fejlesztőként lett ledolgozva.
Milyen lehetőségem van, ha valamilyen
certifikátot szeretnék szerezni, vagy csak a
szoftvertesztelésről akarok tanulni?

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Középiskolai vagy OKJ-s képzések keretében nem
lehet találni komolyabb szoftvertesztelési oktatást.
Az egyetemeken pedig annyira általános szinten
oktatják az anyagot, hogy gyakorlati tudást szinte
képtelenség szerezni. Természetesen szükség van
a szemléletet kialakító tárgyakra, de véleményem
szerint (amely egy általános piaci vélemény) nagy
szükség lenne mély gyakorlati ismeretek oktatására
is. Olyanokra gondolok, mint egy konkrét tesztmenedzsment eszköz vagy hibakezelő eszköz elsajátítása, vagy az automatizáló szoftverek közül 1-2
eszköz oktatása. Mély és használható tudást kellene átadni. Ugyanis egy-egy eszköz alapos ismerete
után egy másik eszköz elsajátítása már sokkal egyszerűbben történik.

Tanfolyamok
Tanfolyamok tekintetében már kicsivel jobb a helyzet.
Több cég is oktat szoftvertesztelés vagy szoftverminőség témában. Ha rákeresünk a weben, kétféle
tanfolyamot találhatunk. Az egyik típus valamilyen
eszközt oktat, a másik típus pedig általános szoftvertesztelési módszereket.
A tanfolyami oktatással személy szerint csak annyi
problémám van, hogy rövid ideig tart, és ha azonnal
nem kezdjük el a gyakorlatban használni a megszerzett tudást, akkor el is felejtjük hamarosan.
A másik probléma, hogy nagyon drágák ezek a
tanfolyamok, vizsgák. Engem személy szerint bos�szant, hogy kifejezetten csak cégek tudják megfizetni a 100-300 eFt körüli árakat. A szakképzési keret
felhasználás módosítása miatt most már sokkal
kevesebb olyan elkölthető pénz van, melyet ezek a
cégek kifizetnek. Így kevesebb tesztelő fog ezekre a
tanfolyamokra menni, mert saját zsebből csak kevesen finanszírozzák meg az oktatást. Lehet ez fogja
meghozni a várva várt áresést? Képtelen vagyok azt
elhinni, hogy 20-30 eFt-os tanfolyamokat nem lehet
szervezni. Ez a drágaság nem csak a tanfolyamokra,

hanem a konferenciákra is igaz. Miért kell 100 eFtos belépő díjakat kérni a résztvevőktől? Nem egy
IT-s konferencián voltam, ahova vagy ingyen, vagy
jelképes összegért tudtam bejutni.

Milyen nemzetközi certifikátokat
lehet szerezni?
Magyarország egyértelműen ISTQB-nagyhatalom.
Idehaza nincs más alternatíva a nemzetközileg elismert tesztelői kvalifikáció megszerzésére. Egyetemeken, főiskolákon nincsenek ilyen szakok, tehát
diplomát nem lehet belőle szerezni, az egyéb tesztelői tanfolyamokon pedig saját oklevelet adnak ki.
A nemzetközi porondon más egy kicsit a helyzet. Van
pár minősítés, amit meg lehet szerezni. Például:
• Certified Associate in Software Testing (CAST)
• Certified Manager in Software Testing (CMST)
• Certified Software Test Professional (CSTP)
• ISTQB
• ISEB
• TMPF TMap Next Foundation
Pár nagyobb minősítőnél lehet megtanulni a tananyagot és letenni a vizsgát:
• Examination Institute for Information Science
• International Institute for Software Testing
• International Software Testing Quality Board
• International Software Testing Qualification Board
• QAI Global Institute
A tananyagokat akár on-line letölthetjük, akár „offline” meghallgathatjuk a tanfolyamokon. Természetesen az off-line forma anyagilag jóval többe kerül.
Ezeknek a képesítéseknek a megszerzése eléggé
egyformán történik. Néhány pontban van eltérés. Általában valamilyen előfeltételhez kötik a megszerzését. Ezek az előfeltételek leginkább a diplomára és a
szakmai évekre vonatkoznak. A vizsgák több részből
állnak, melyekből 70-90%-ot kell sikeresen teljesíteni
a képesítés megszerzéséhez.

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
feladataim elsősorban
az eszközkiválasztás,
módszertan
kidolgozás és tesztcsapat
kialakítása. A Passed
Informatikai
Kft-ben
szakmai
tanácsadóként, szoftvertesztelési
vezetőként segítem az
Ügyfeleinknél dolgozó
munkatársainkat.

A certifikátok közül például a Certified Associate in
Software Testing (CAST) leírása így néz ki:
„A CAST megszerzése azt jelenti, hogy a tulajdonosa professzionálisan ismeri a tesztelés alapelveit
és a szoftvertesztelés gyakorlatát. A felkészülés és
a vizsga ára kb. 20-30 eFt között van.
Előfeltétele a következő:
• 3, vagy 4 éves képzési formában felsőfokú diploma
• 2 éves képzési formában felsőfokú diploma és
1 év IT szakmai tapasztalat
• 3 év IT szakmai tapasztalat
A papíralapú vizsga 2 részből áll. Mindkét rész egy
50 kérdéses tesztlapos vizsga, amelyek kitöltésére
45 perc áll rendelkezésre. A részek között 10 perces
szünetet engednek. A teljes 100 kérdés 75%-át kell sikeresen megválaszolni a certifikát megszerzéséhez.”
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MÓDSZERTAN
de immáron a tesztmenedzser által biztosított
dokumentum alapján. Egészen mostanáig a
csapat többi tagja nincs is bevonva, és majd
a csapatok megbízott vezetői döntik el, mit
csinálnak a beosztottjaik. A dokumentáció
végre kezd körvonalazódni, amit a kényelem
kedvéért úgy nevezünk, hogy „tesztterv” vagy
„tesztelési stratégia”. Ez hamarosan a tesztelő
csapat Bibliájává/Védájává válik, és ehhez kell
igazodni. És ezennel hivatalosan is kezdetét
veszi a szoftvertesztelési életciklus.
Miután az üzleti követelmény dokumentációt
vagy a termék követelmény dokumentációt a
teszteseteidhez igazítottad, hozzá is foghatsz
ezeknek a folyamatba való bekötéséhez. Ez az
a pont, ahol elkezdesz olyan koncepciókat is
bevonni, mint a tesztmátrix és a tesztvektorok,
amely laikus szóhasználattal (fejlesztői nyelven) annyit tesz, hogy a tesztek az alkalmazás
nézeteinek különböző adatkapcsolati pontjai
köré vannak strukturálva.

Tesztlefedettség – Ipari szabványok
Tesztlefedettség
alatt
sokmindent érthetünk.
Általában a kódsorok le
fedését és a lehetséges
utak lefedését értik a
tesztelők alatta. De hogy
egyszerre mindkettőre
gondoljunk, erre szinte
alig van példa.

A minőségbiztosítási-ipar/tesztipar mostanság el lett árasztva azzal a kényelmesnek vélt
koncepcióval, melyre csak úgy utalunk, hogy
tesztlefedettség. Koncepciónak nevezem, mivel
egy, a menedzsment fejéből kipattant gondolattal kezdődik, ott náluk le is ragad, majd végül
a tesztelőnek adják, hogy végrehajtsa a megadott feladatokat.
És még mielőtt észbe kapnának, az elképzelés
egy grafikai reprezentáció formájában ölt alakot, amire sokan csak úgy utalnak, hogy üzleti
analízis. Ez azt hivatott reprezentálni, hogy a
jelenlegi tesztek, melyeket létrehoztak vagy a
kód „X” sorát fedik le, vagy az üzleti rész „Y”
számát, de mindkettőt általában nem.
A kérdés a következő: ez egy korrekt reprezentációja a teljes forgatókönyvnek, melyben
a tesztek lefedettsége mérhető? És nem pedig
az, ahogy a tesztmenedzser vagy a fejlesztési
menedzser - aki már kellően sok energiát fektetett bele - szeretné elképzelni. Az előbb leírtak
téves képet adnak egy olyan fontos probléma
kezeléséről, mint a tesztlefedettség. A tesztelés
egy olyan koncepció, ahol ellenőrizzük, hogy
üzleti/felhasználói szemszögből minden meg-
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felelően működik-e, míg a tesztlefedettségnek
mindkettőre figyelnie kell – a felhasználói és a
fejlesztői nézőpontra is.
Engedd meg, hogy végigvezesselek egy tipikus „szoftvertesztelési életcikluson”. A követelmények egy HATALMAS adag dokumentum
formájában érkeznek, melyek számos iteráción
és felülvizsgálaton estek át üzleti és az érintett
befektetői részéről (de legritkábban a tesztcsapattól).
Ez a gondosan összeállított csomag egy hivatalos ceremónia keretén belül kerül a tesztelőcsapat birtokába, amit úgy nevezünk: „az életciklus
kezdete”. A tesztmenedzser keresztülrágja magát ezen az örömteli dokumentáción, és a „korábbi” tapasztalatai alapján megbecsüli, hogy
mi mindent kell tesztelni, és mely tesztesetek
tekinthetőek nagyjából késznek. Ezt „becslési
periódusnak” nevezzük, és egy durva becslést
ad, hogy mikor fog elkészülni a tesztelőcsapat
– figyelembe véve az automatizálást, manuális
tesztelést, a teljesítményt és a biztonságot.
A „becslési periódus” végeztével a feladat a
vezetőkhöz kerül felosztásra és becslésre,
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És most jön a legjobb rész! Itt bújik meg a
tesztlefedettség néven ismert bűnös, amikor jön a felettes tesztelő és közli, hogy a
kód „X” során vagy az üzleti rész „Y” számán
végzünk tesztlefedettséget (GUI alkalmazásoknál, amik általában a tesztelt alkalmazások
90%-a). De tudja egyáltalán, hogy mit is fedett
le a teszteseteivel? Néhányuk tudja, míg mások csak feltételezik egy ilyen cikk elolvasása
után vagy a felettesük jóváhagyása után, aki
talán szintén ilyen helyekről szerezte tudását. A teszteseteket szétválogatják, majd egy
részük az automatizálásért felelős csapathoz
kerül, hogy a regressziós folyamatba iktassák,
másik részük pedig a „hiba életciklusa” folyamatba kerül! (Hogy ez egységesen mit is jelent
a szétszórt csapatoknak, nagyban függ attól,
hogy a menedzsment mennyit költött egy jó hibakövető alkalmazásra. Az én javaslatom Joel
Spolsky „FogBuzz” (http://www.fogcreek.com/
fogbugz/) blogjának megtekintése. De tegyen
mindenki belátása szerint.

De valójában mennyire is hasznos egy ilyen
jelentés? Az én őszinte véleményem szerint
semennyire! Jó munkát végeztünk a kódsorok
lefedésében, de lefedtük az utakat is, melyeken
keresztül végrehajtják a kódot? Erre szerintem
még az esetek 25%-ában sem gondolnak. Biztosan lefedtük a határértékeket is? Lehet, hogy
néhány teszteset biztosította ezt, de lefedtük
volna az egészet? Gondoskodtunk-e azokról a
végleges értékekről, amelyek a képernyőn bizonyos mezőkben megjelenhetnek? Nem, ez
többnyire egy garantált hiány.
A következőt tettük:
a) Biztosítottuk, hogy a kódsorok legalább 8590%-a le van fedve a teszteseteinkben automatizált scripteket használva (Remek! Ez
probléma lehet alapos manuális tesztelésnél, szóval nem kell megsértődni).
b) Biztosítottuk, hogy minden GUI képernyő le
van fedve.
De biztosra mentünk, hogy azon a raszteren
minden egyes mezőérték le van fedve? Általában nem! Ezek azok a területek, ahol hibákba
futunk.
És többnyire a negatív tesztelésként ismert fogalom sem kap kellő figyelmet ilyen esetekben.
A szokásos problémák:
a) Nincs elég idő.
b) Nem olyan fontos, hiszen ilyen eset nem történhetne a gyártás során.
De ezek fontos dolgok, és hozzájárulnak a
tesztjeink lefedettségéhez. Ebben a cikkben főleg arra hívtam fel a figyelmet, hogy mi az, amit
nem tesztelnek és/vagy milyen rosszul tesztelnek dolgokat. A jövőben érdemesebb körültekintőbben eljárni a különböző teszteszközök
esetén.

Gagneet Singh
Gagneet az elmúlt 8 év
ben a minőségbiztosí
tás/tesztelés területén
dolgozott (közben 4
évet töltött rendszer
eszközök fejlesztésé
vel), és olyan cégek
kel dolgozott együtt,
mint a Toshiba, Adobe
(Macromedia), McAfee,
Oracle, Yahoo! és nem
régiben a Microsoft.
Szeret blogolni és meg
írni a tapasztalatait a
különböző
szerveze
tekről és szituációkról.
Munkája főleg az au
tomatizált tesztelésre
összpontosult a telje
sítmény minőségbiz
tosítás mellett. És a
mostanság igen felka
pott „felhő” alapú szol
gáltatások (Hadopp és
Azure
használatával)
biztonsági tesztelésé
vel is foglalatoskodott.
Jelenleg az úgyneve
zett a Down Under-nél
dolgozik Sydney-ben,
New South Wales-ben.

Szerző: Gagneet Singh

Miután megvannak a tesztesetek és bevágták
őket az automatizált tesztkörnyezetbe, ráveti
magát a tesztmenedzser, és egy rakás gombot nyomkod végig a konzolon (amit a csapata
készített neki, hogy az egész egy sétagalopp
legyen a számára, vagy pedig a menedzsment áldozott valamivel többet azokra az igazán hatékony alkalmazásokra). És már meg
is született a gyönyörűen színezett jelentés
arról, hogy mi sikerült és mi nem, és különösképpen „Mennyi kód/felület volt lefedve
a teszt során”. Az igazi szépség a menedzsment számára!
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Mi van, ha azt mondod a 3 éves gyerekednek,
hogy „Menj, és vedd fel a távirányítót a TV-szekrényről”? A gyereked meg fogja csinálni egészen
addig, amíg megérti a „távirányító” és a „TV-szekrény” fogalmát.
Tegyük fel, hogy van a termékedben egy funkció,
amit tesztelni kell, hogy a parancs gomb használható-e vagy sem. Ennek a vége egy elég terjedelmes teszteset-dokumentáció lesz.
Valóban rosszabbak a felnőttek egy 3 évesnél,
amikor alapvető dolgok értelmezésére kerül a
sor?

Miért írunk teszteseteket?
1. Képezzük az újoncokat, akiktől elvárt, hogy
már az első naptól teszteket futtassanak, és
ezt büszkén nevezzük „gyakorlati tréningnek”.
2. A teszteseteket az újoncokra vagy juniorokra
hagyjuk, akik vakon végre tudják hajtani a lépéseket, és tesztelni tudják az új funkciókat
minimális segítséggel a managerek részéről
– nem szeretnénk, ha az újoncok zavarnák
a seniorokat, akiknek sokkal értékesebb az
idejük.

A párosítás ösztönzése

Ezek után elégedetten dőlhetünk hátra. A nap
végén csak az számít, hogy mennyire élvezted
a funkciók tesztelését, és nem az, hogy mennyi
tesztesettel végeztél aznap. Amúgy is csak egy
kritikus folyamatot fogsz végrehajtani, majd egyre gyakrabban beírni a „MEGFELELT”-et az Excel dokumentumban. [A cikk egyik kritikusa azt
javasolta, hogy töröljem ezt az állítást, mert elég
veszélyesnek hangzik. Ha már maga az állítás
veszélyesnek hangzik, milyen veszélyes lehet a
gyakorlatban?]

Junior tesztelőt egy fejlesztővel párba állítva
segíthet neki megérteni a teszt alatt álló funkció
technikai aspektusát. Ez arra is buzdítja a tesztelőt, hogy a jövőben majd a kód mélyére ásson
és nem várt problémákat kutasson fel. Ezen
kívül a tesztelő kutathat hibák után a napló és
konfigurációs fájlokban, az xml-sablonokban, az
üzleti logikában és egyéb helyeken, köszönhetően a fejlesztőkkel együtt töltött időnek.

Pátyolgatott és Törekvő
tesztelők

Teszteset mánia
A tesztelés velejárója a
tervezés, és a tesztesetek
írása. Sokszor még cégen
belül is többféle módszerrel állhatunk neki a
tesztek
megtervezésének. Munkánknak keretet
szabhat a rendelkezésre
álló idő, pénz, esetleg
a
vállalati
tesztelési
folyamat. Mennyire alaposan kell kidolgoznunk,
leírnunk egy tesztesetet?
Aluldokumentáltuk vagy
túldokumentáltuk a tesztelést? Találjuk meg az
arany középutat.

ellenére a tesztelők kénytelenek teszteseteket
írni. Nem csoda, hogy a tesztelést sokan unalmas és monoton munkának tekintik. Mert melyik
is az izgalmasabb? Egy asztal előtt ülve word/
excel dokumentumokba írni a teszteket, vagy
a termék funkcióit tesztelni, ahol kiteljesedhet a
megfigyelő, kreatív és elemző készségünk. A terméket tesztelve minden bizonnyal fejlődni fognak
a készségeink. Több lehetőséget és szabadságot
kapunk kevésbé bejáratott módszerek használatára, megalapozott vagy megalapozatlan döntések meghozatalára.

3. Több millió dollárt akaszthassunk le a vevőkről,
bemutatva nekik a számtalan dokumentumot a
minőség biztosítása végett.
4. Megkockáztassuk egy olyan hiba figyelmen
kívül hagyását, melyet egy múltbéli tesztesetnél találtunk.
5. Egy helyen tudjuk a felhalmozott tudást a funkcióról/termékről, ha az érintett tesztelők elhagyják a projektet vagy a céget – röviden: egy
írásos ismeretanyag
6. Megmutassuk a programozóknak, hogy a tesztelés egy időigényes munka és nem olyan
könnyű, mint amilyennek látszik.
7. A management is láthassa a tesztelők által végzett munkát.
8. Időt nyerjünk a vásárlóktól és még több munkaórát számlázhassunk ki.
9. És így tovább….

Unalmas a tesztelés?
Egy tesztelő sem olvas szívesen mások által írt
teszteseteket, hogy aztán egyedül végezze el
azokat. Egy tesztelő se ír szívesen teszteseteket
egy olyan funkcióra, amiről tudja, hogy úgysem
fogja tesztelni. Ki tudja, hogy a cégnél lesz-e
még, amikor a termék végre elkészül. Mindezek
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Akár a Vízesést, V-modellt vagy az Agilis utat követjük a szoftverfejlesztés során, a nyomás, hogy
új teszteseteket írjunk, nem akar megszűnni. Gyakorta hallhatjuk, amint a managerek azt üvöltözik,
hogy „Tesztesetek kellenek az újoncoknak”. Aha!
Szóval az újoncok nem használhatják a fejüket?
Csak egy rakás robot, akik hibákat kutatnak?
Minek alkalmazzunk mérnököket, ha elegendő
néhány báb is, hogy elvégezzék a falra írt feladatokat? Miért alkalmazunk kreatív és innovatív
embereket, ha aztán arra kérjük őket, hogy előre
meghatározott munkát végezzenek, amihez nincs
szükség általános ismeretekre, józan észre vagy
csak egyszerű gondolkodásra a tesztelés alatt
álló termékről való információgyűjtés során? Miért pátyolgatjuk őket?
Másfelől viszont a törekvő tesztelők további tesztelőkkel összeállva remekül tudják oktatni az újoncokat
a csapatban ahelyett, hogy kukába való dokumentumokat sóznának rájuk. Bár egyes tesztelőknek
időpocsékolásnak tűnhet, ez egy remek módja az
újoncok érdeklődésének felkeltésére, hogy rövid
idő alatt megismerjék a terméket. Napi fél óra bőven elegendő lenne a képzésükre, és megvitatni az
elsajátított ismereteket. Hosszú távon ezek a tesztelők nemcsak többé válnak, mint egyszerű teszteset
kukacok, hanem mint önálló személyiségek képesek
lesznek játszi könnyedséggel és magabiztossággal
tesztelni bármilyen bonyolult funkciót.

MÓDSZERTAN

Az újoncok tesztelőkkel való párosítása nem
csak a képzésben segít, de még a munka is
jobban halad. Míg az egyik szempár a terméket
teszteli, a másik friss szempár pedig megfigyeli
a tesztelési folyamatot, jegyzetel, így könnyebben fel lehet fedezni kiskapukat és jobb teszteket
javasolni. Ezáltal nemcsak hogy gyorsabban végez egy tesztelő, de segíti is az újoncot a termék
megismerésében egy költség- és időhatékony
módon.

Egy tervező mellett a későbbiekben a tesztelő
képes lehet olyan egyszerű szkripteket írni, melyek felgyorsítják vagy támogatják az olyan rutin
teszteket, mint a tesztverziók tesztelése, a legutóbbi verzió fájljainak ellenőrzése, hogy megfelelőek-e, vagy bármi más, ami időigényes vagy
nagyon motorikus, de könnyen automatizálható,
ezáltal időt spórolva. És ez csak egy példa. A
tervező, aki kívül-belül ismeri a terméket, nagy
segítség lehet az ellenőrzések és tesztek során.
Ez az eljárás segíthet az ellenőrzések azonosításában és azok automatizálásában. És ugyan
mennyire lehet ez bonyolult feladat, ha a tervező
a sötétségből a fénybe vezet?
Ideális esetben a különböző csoportokban lévő
emberek párosításai új rálátást biztosítanak a
tesztelőknek a termékre, ezáltal jobb tesztötletekkel állhatnak elő. A keresztfunkciós csapatokkal történő összedolgozás és visszajelzések
pedig segítenek felhasználóbaráttá tenni a terméket.

Az ellenőrzőlista előnyei
Számítanál-e arra, hogy a doktor, aki éppen
megműt téged, egy rakás dokumentumon rágná keresztül magát, hogy kiderítse, miként haladjon tovább? Már meg kellett volna tanulnia,
vagy gyakorolni egy ideig, mielőtt tényleges
műtétet végezhetne. A saját belátása szerint
döntene. Röviden, egy ellenőrzőlistát használna, amíg a műtétet végzi. Befeküdnél egy orvos keze alá, aki az egyik kezében egy szikét,
a másikban pedig egy több mint 300 oldalas
dokumentációt tart?
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A tesztelők sem sokban különböznek az orvosoktól. Valószínűleg sokan nem értenének egyet
azzal, hogy egy termék minden pillanatban életveszélyben lehet, de egy termék tesztelése olyan
kritikus feladat, amelyhez az összes érzékszervnek tökéletesen kell működnie és nyugodtnak kell
lenni hozzá.

legyen az 50 lépés, véglegesítenéd, majd jönne a
következő teszteset. Az idő előrehaladtával legfeljebb a szókincsed fejlődne, ami nem sok. Célszerűbb lenne a tesztelési képességekre összpontosítani.

Az ellenőrzőlisták az ellenőrizendő pontokat tartalmazzák. Mi lenne, ha tesztötleteket jegyzetelnék részletes lépések helyett. Az ellenőrzőlisták
segítik a tesztelőket a listázott esetek felderítésében, új ötletek hozzáadásában a meglévőek mellé, új és jobb tesztek kitalálásában. A tesztelők
teljes nyugalommal használhatják ezt az ellenőrzőlistát, nem veszélyezteti a tesztelés szabadságát és felelősségét.

Most, hogy minden megvan, hogyan is kezeljük
a szabályozásokat az orvosi szektorban, vagy
amikor kormányzati szervek vannak bevonva egy
kritikus alkalmazás megírásakor? Bár a részletes tesztesetek megírása időigényes, az orvosi
szektor számára készülő termékeknek több szabályozásnak is meg kell felelnie. Ilyen esetekben
a részletes tesztdokumentáció nélkülözhetetlen.
Minden elvégzett tesztet dokumentálni kell, hogy
az megfeleljen az adott ország szabályainak.

Az ellenőrzőlisták segítenek megalapozott döntéseket hozni, míg a tesztesetek általában sokkal
gépiesebbek. Az ellenőrzőlisták a véleményt preferálják az agyatlan módon a dokumentumban leírtak vakon követésével szemben. Az ellenőrzőlisták
segíteni fognak abban, hogy szeresd a munkádat,
ahelyett, hogy napi 8 órában nyüglődsz vele és
csak azt várod, hogy haza mehess és elfelejts mindent, amit aznap csináltál. Melyiket választanád?

A tesztelés nem egy gépírói munka
A tesztelés egy nélkülözhetetlen készség a teszteléshez. Sokunk nem rendelkezik kellő tesztelési
tudással, de ezt idővel el lehet sajátítani. Inkorrekt
a tesztelői munkát egy gépírói munkává leminősíteni, mely során a tesztelők csak több oldalnyi
tesztesetet írnak. A hangsúlynak a tesztelésen
kell lennie, nem a dokumentáció megírásán. A
tesztesetek megírására való fókuszálás a végrehajtási időből vesz el, ami igen kritikus szempont
bármely projekt során.
A fejlődő országokban sok szervezet a tesztelőket minden egyes apró funkcióra kiterjedő tesztesetek írására utasítják. Képzeld el, hogy egy ilyen
szervezethez kerülve napi szinten kéne teszteseteket írni, mindegyikben minimum 50 lépéssel. És
mit csinálnál? Csukott szemmel besétálnál az irodába, majd vakon begépelnél valamit, hogy meghirdetés

Hogyan kezeljük a szabályozásokat?

Ezek kivételes esetek. Hacsak nincs feltétlenül
szükség a tesztesetek dokumentálására, akkor
vehetjük hasznát az ellenőrzőlistáknak, hogy több
időnk maradjon a tesztek végrehajtására.
Hány alkalommal találkoztál olyan tesztelővel aki
majd kiugrott a bőréből a tesztesetek írásának
hallatán? Pontosan, eggyel sem. A tesztelők a
tesztelést szeretik, nem pedig az értelmetlen dokumentumok gépelését, csak hogy néhány fejes
örüljön az irodában. A tesztelők nem robotok, hanem emberek, akik a fejüket használják a döntéseiknél. Ha tesztelőket tervezel alkalmazni, add
meg nekik a lehetőséget, hogy használhassák a
fejüket a felületes minták helyett. Ha szeretnéd
hosszú távon magad mellett tartani a tesztelőket,
akkor állítsd őket kihívások elé a gépelés helyett.
Ha egy tesztelőt akarsz, akkor kezeld úgy, mint
egy felsőbbrendű lényt, aki az egyik leghatalmasabb eszközzel rendelkezik a világon – az agyával.
Szerző: Parimala Shankaraiah

Parimala
Shankaraiah
Parimala-nak több mint
nyolc év tapasztalata van tesztelésben,
szoftvertesztelő csapatok menedzselésben,
és mentorálásban. Legnagyobb szenvedélye a
tesztelők mentorálása,
már több mint 30 tesztelőnek volt a mentora.
Tesztelői élményeiről
újabban a blogján is ír:
ht tp://curioustester.
blogspot.com
Szerzőként, és társszerzőként is közreműködött több tesztelői magazinnál, mint
a Better Software, a
Testing Circus és a
Testing Planet. A tesztelés mellett szívesen
játszik két gyermekével, könyveket, magazinokat, cikkeket olvas.
Parimala
jelenleg
a Moolya Software
Testingnél
dolgozik
Bangalore-ban, mint
tesztmenedzser. Elérhetősége:
www.moolya.com
parimala@moolya.com

MÓDSZERTAN
Egy kódsor megírása előtt mindig gondolnak a
tesztelésre. Az eszközök ennek csak egy részét
képzik. A folyamat is támogatja ezeket az eszközöket. Ha egy agilis csapatban dolgozol, akkor
a csapatodnak kell egy tesztelési módszertan
és a megfelelő eszközök annak támogatására.
Milyen teszteket fogsz készíteni? Egység, integrációs, elfogadási, teljesímény alapút? Milyen típusúak lesznek? Tesztelésalapú, viselkedésalapú, elkészültségre összpontosító? Milyen
módszereket és eszközöket fogsz használni
ezek elkészítéséhez?

Agilis szoftvertesztelési stratégiák
menedzserek részére
Egy agilis projekt tesztelésének
irányítása
egyedi kihívásnak bizonyulhat: egy- vagy
kéthetes
iterációk,
egymást átfedő tesztek,
megérteni, mit jelent a
csapat számára a „kész”
jelző, és megtalálni az
egyensúlyt funkcionális
tesztelés és minden más
kritéria (teljesítmény, biztonság, stb.) között. A
cikk végigvesz néhány
gyakori hibát, melyekkel
agilis tesztelés során találkozhatunk.

Ebben a cikkben túlnyomórészt a Scrum keretrendszerre mutatok példákat. Nem azért, mert
a Scrum jobbnak bizonyul, hanem mert sok
tapasztalatom van vele. Ezzel könnyen tudok
dolgozni. A Scrum egy inkrementális folyamat,
mely során egy keresztfunkciós csapat egy
vagy több termék teendőlistájából származó
esetek sorozatán dolgozik.
Az egyes iterációkat „sprint”-eknek nevezzük.
A saját sztorid tartalmazza a te elvárásaidat,
a termék teendőlistája pedig a termékre vonatkozó sztorikat. A Scrum híres a napi megbeszéléseiről, melyeket „scrum”-nak hívnak. A
Scrum-ról többet megtudhatsz a cikk alján lévő
linkekből, melyek segíthetnek jobban megérteni
az itt leírtakat.

Megbirkózni az időhiánnyal
Akár most ismerkedsz a teszteléssel, vagy csak
az agilis projekten való tesztelés új számodra,
az első kihívás, amivel találkozni fogsz, az a
tesztelésre szánt rövid idő. Az agilis projektek
többsége, melyeken dolgoztam, úgy voltak kialakítva, hogy kéthetes iterációk során készüljenek el. De dolgoztam már egyhetes és három-
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hetes ismétlési ciklusokkal is. Ismerek olyan
embereket, akik hosszabb ismétlési ciklusokkal
is dolgoznak.
Az agilis csapatok pontosan emiatt az időhiány
miatt támaszkodnak nagyban az automatizálásra, amikor tesztelésre kerül a sor. Sok más oka
is lehet a tesztek automatizálásának, de a kód
változásairól mihamarabbi visszajelzések megkapása kiemelten fontos. Vegyük példaként az
Expected Behavior által összeállított tesztelési
csomagot (http://www.expectedbehavior.com/
blog/2010/01/13/our-testing-stack). Ők egy
Ruby on Rails webalkalmazásfejlesztő cég, és
többek között az alábbi eszközöket használják
teszteléshez:
• Cucumber: egy viselkedésalapú fejlesztői
teszteszköz
• HtmlUnit: egy teszteszköz a böngésző szimulálására
• Celerity: egy keret a HtmlUnit-hoz
• Culerity: integrálja a Cucumber-t és a Celerity-t
• Bootstrapper: segít a “bootstrap” folyamatban
és az adatbázisok feltöltésében
• Factory Girl: keretrendszert és DSL-t biztosít a
tesztcsomagok kezdeti beállításainak meghatározására és használatára

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Bár gondolhatsz ezekre csak mint „programozási” elfoglaltság, ha egy agilis csapat tesztmenedzsere vagy, akkor tisztában kell lenned
a dolgokkal. A stratégiád nagy részét a tesztek
azon részének lefedésére fogod összpontosítani, amivel a fejlesztőid még nem foglalkoztak.
Ez azt is jelenti, hogy meg kell értened, mit és
hogyan csinálnak. Továbbá sok esetben alapozhattok arra, amivel már korábban foglalkoztatok. Nemcsak a teszteszközeiknek (adatbázis
feltöltése minta adatokkal, szolgáltatások szimulálása, stb.) veheted hasznát, de még ki is
bővítheted a tesztjeiket a sajátjaiddal.
Az automatizálás mellett a sikerhez vezető út
következő állomása az, hogy megértsd, miként
lehet keretrendszert készíteni gyors teszteléshez. Számomra ez gyakorta egy felderítésen
alapuló tesztelési megközelítést jelent. De ismerek néhány tesztmenedzsert, akik a tradicionálisabb eljárásokkal is sikereket értek el. A trükk
az, hogy a tesztelés során minimalizálni kell a
dokumentációt, a felállási időt és az egymás feje
fölött való elbeszélést, mialatt maximalizáljuk
a tesztenkénti lefedettséget, és hogy mennyit
hasznát vesszük a hallgatólagos tudásnak.

Kitalálni, hogy hova passzol
a tesztelésünk
Ha kapsz egy keresztfunkciós csapatot, akik kéthetes ciklusokban dolgoznak, hamar káosz lesz.
Nem fogod tudni kellően letesztelni azt a szoftvert,
amit a sprint utolsó napját megelőzően írtak. Ez
egy érdekes problémát vet fel az agilis tesztcsapatok számára. Ki kell találniuk, hogy hová passzol
a tesztelésük. Lentebb megosztok néhány tippet,
melyek segítettek nekem az agilis csapatok tesztelésének irányításában. Viszont nem kell szorosan
követni a leírtakat – nyugodtan kombinálj, és használd azokat a megközelítéseket, melyek legjobban
kielégítik az igényeidet.
Beágyazott tesztelők: A legtöbb agilis csapatban azt szeretnék, ha a sprintben dolgozó
teszterek együtt haladnának a fejlesztőkkel.

Ezt nevezem beágyazott tesztelésnek. A tesztelők a sprint részei, a tesztek pedig a fejlesztéssel egyidőben folynak. A sprintben lévő
sztori addig nincs „kész”, amíg nincs tesztelve
és nincs kijavítva az összes hiba. Ebben az
esetben a tesztelők az első héten annyi tesztet
írnak, amennyit csak tudnak, és amint elérhető a szoftver, megkezdik a tesztelését. Itt nagy
nyomás alatt vannak.
Ennek a megközelítésnek megvan az az előnye, hogy minőségi termék lesz a végeredmény. A programozók folyamatos visszajelzéseket kapnak a szoftverről, és ha ki kell javítani
egy hibát, akkor a kódrészlet még ott lebeg
előttük. Továbbá egy közös célt állít fel – a kész
azt jelenti, hogy letesztelt és hibamentes. És
mindenki ezen cél elérésén dolgozik. Nincs sok
szöszölés a hibákkal, a döntéseket gyorsan
hozzák, és gyorsan teljesítik is azokat.
Másrészt viszont hihetetlen nyomás alakul ki a
sprint utolsó napjaiban. A sztorik nagy részének már a sprint elején kész kell lennie, különben nem marad idő a tesztek futtatására és a
hibák javítására. Ezért a csapatnak nagyon ott
kell lennie a szeren, amikor az előzetes becslésekre kerül a sor, és okosan kell felépíteniük
a sprintek struktúráját. Mindenki hibázik, így
könnyű elképzelni, hogy ebben a felállásban
sok sprint végén lesz fennakadás.
Fejlesztéstől független tesztelés: Az alternatíva, hogy a tesztelő csapat nagy részét
a sprinten kívülre helyezzük. Gyakori eset,
hogy a tesztelő csapat egy sprinttel a fejlesztők mögött van. Ezzel ugyan csökken a sprint
végi stressz, viszont az időben és helyben való
elzártság klasszikus problémáit veti fel. Az egyik
legnagyobb, amikor megtalálják a hibát, és ki kell
találni, hogyan fogják kijavítani.
Amikor a tesztelés el van választva a fejlesztéstől, gyakori, hogy a tesztek megtervezése és végrehajtása egyidejűleg történnek. Ha én lennék a
tesztelő, akkor minden bizonnyal az adott sprintre
terveznék teszteket, és az előző sprintből kikerült
szoftvert tesztelném a korábban írt tesztekkel.
Ez megköveteli a tesztelőktől a sprintek közötti
egyensúlyt. Ha nem éreznek rá, akkor vagy lemaradnak a tervezéssel, vagy a tesztek végrehajtásánál lesznek gondok.
Verziókra fókuszáló tesztelés: Újabb alternatíva az előző két megközelítésre, ha visszanyúlunk egy sokkal tradicionálisabb tesztelési
eljáráshoz, és csak a futószalagról lekerülő
végleges verziókat teszteljük. Ennél az eljárásnál teljesen figyelmen kívül hagyják a sprinteket,
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Partnercégünk
munkatársat keres

Szoftvertesztelő
pozícióba.

Feladatok:
• Navigációs szoftver és
applikációk tesztelésének végrehajtása, dokumentálása,
Elvárások:
• 2-3 éves szoftvertesztelés
és
szoftver-minőségbiz
tosítás területén szerzett
tapasztalat
• Jártasság automatizált
tesztelésben
• Minőség és folyamatorientált szemlélet, képesség
több feladat párhuzamos
ellátására
• Rugalmas hozzáállás,
analitikus szemléletmód
• Stressztűrő és monotonitás-tűrőképesség
• Középfokú angol nyelvismeret
Előny:
• ISTQB-CTFL képesítés
• Jártasság, gyakorlati tapasztalat az autóipari mi
nőségbiztosítási rendszerekben
• B kategóriás jogosítvány,
vezetési tapasztalat, külföldi utazási hajlandóság
• Linux ismeret
• Szoftverekkel kapcsolatos műszaki ismeret
• Tesztautomatizálás területén szerzett szoftvertesztelői háttér, tapasztalat
• Scriptnyelv (pl. perl,
python) ismerete
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 dolgozni,
küldd el önéletrajzodat a
pozíció név és a TESK3942-12
hivatkozási
szám feltüntetésével, a
TESK03@tesk.hu e-mail
címre!
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Nemzetközi, piacvezető,
gépgyártás területén
tevékenykedő megbízónk
részére keresünk új kollegát az alábbi pozícióba:

Tesztmérnök
Feladatok:
– Berendezések specifikálása, minősítése,
kiválasztása, beüzemelése és karbantartása
– A berendezések programozása, fejlesztése
– A felmerülő hibák
szakszerű elhárítása, és
a problémák elemzése
– Gépekhez kapcsolódó
dokumentációk
összeállítása
– A berendezések
képességvizsgálata és
felkészítése a
tesztgyártásokra
– Tesztprogramok és
teszteljárások fejlesztése
– Próba- és sorozatgyártások statisztikai
megfigyelése
– Együttműködés a
termékfejlesztési csapattal és a nemzetközi
telephelyekkel
Elvárások:
– Szakirányú végzettség
(villamosság, elektronika)
– Középfokú NÉMET és/
vagy ANGOL nyelvtudás
– Méréstechnikai vagy
digitális technikai
ismeretek
– Kapcsolástechnikai,
illetve zavar elhárítási
tapasztalat
– Rugalmas, proaktív,
döntésképes személyiség
– Gyakorlatiasság,
precizitás

kivéve talán a tesztek tervezésénél. És minden
egyes tesztet a végleges verzión futtatnak. Ez
a megközelítés még használható is a köztes
verziók esetén – ahol például a szoftverből kéthárom hetente érkezik új verzió – ám hiba lenne
a főbb verziók esetén is használni. Ugyanazok
a problémái, mint a vízesésalapú tesztelésnek.
Mindemellett a végleges verzió esetén érthető, hogy egy adott minőségi elváráshoz mérten
tesztelnek. Példaképpen a teljesítmény, a használhatóság és a biztonság talán csak a végleges változatban tesztelhető igazán. Bár ez
nem mindig igaz, de mindenképp vannak olyan
tesztesetek, melyek a végleges verziót részesítik előnyben. Ezért kell mindent elkövetni annak érdekében, hogy a végleges verzió esetén
minimális szükség legyen a tesztelésre. A legtöbbet kell kihozni belőle, amit csak így lehet.
Általános szabály, hogy minél közelebb van a
tesztelés a kód megírásához, annál jobb lesz
a szoftver.

Megérteni, hogy mit, és mikor
kell tesztelni
Én úgy tapasztaltam, hogy a legtöbb iteráció sztorik egyvelegét tartalmazza, melyek potenciálisan
gyártásra kerülnek, eltérő időben. Példaként vegyünk egy átlagos verzió menetrendet, ahol kéthetente kerül ki új verzió. A hétközben kiadott változatok nagyrészt csak kisebb verziók, és minden
harmadik hónapban jön egy főbb verzió. Ha pedig
közben kell kiadni valamit, azt gyorsjavításnak nevezzük. Ez a következőképpen néz ki: (1. ábra)

Ebben a felállásban úgy tapasztaltam, hogy
nem ritka az olyan sprint, ahol egyszerre több
verzió fejlesztése folyik. Például hibajavításokat írhatsz a következő alverzióhoz, mellette
apróbb funkciók fejlesztése folyik az ezt követő
alverzióhoz, és mindezek mellett még néhány
komolyabb funkció is fejlesztés alatt van a következő főbb verzióhoz. Ebben az esetben ha
a fentebb látható 1. sprintben dolgozol, és a
sprintet 20 sztorira osztották, az az alábbi módon nézhet ki: (2.ábra)

Az erős konfigurációkezelés igen fontos, hiszen
egy agilis környezetben gyakran kevés idő van
manuális regressziós tesztelésre. Úgy tapasztaltam, hogy a regressziós problémák a rossz
konfigurációkezelés okán jönnek elő. Ellenben,
ha egy erős konfigurációkezelési terved van és
mindenki tisztában van az elvégzendő feladatokkal, a regressziós hibák felbukkanása drámaian lecsökken. Egy korábbi csapatommal,
miután újragondoltuk a konfigurációkezelési
tervünket, lehetőségünk nyílt több verzión dolgozni az egyes sprintek során, és csökkenteni
tudtuk a regressziós és a kódkezeléssel kapcsolatos hibákat közel 90%-kal az egyes verzióknál.

Sztorik a
sprintben

Kiadási
határidő

Tesztelés
szempontjából

Hibajavítás
szempontjából

1

Az összes teszt
tervezése és vég
rehajtása ebben
a sprintben
történjen

A sprint vége

A talált hibákat
ebben a sprintben
kell kijavítani
A talált hibákat
lehetőség szerint
a sprint 1. hetében
kell javítani
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14

A sprint végétől
1,5 hét

Az összes teszt
tervezése és
végrehajtása
többségében
ebben a sprintben
történjen
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2

A sprint végétől
3,5 hét

Az összes teszt
tervezése
ebben a sprintben történjen

A hibajavítás elnapolható a következő sprintre, ha
szükséges

A sprint végétől
9,5 hét

A tesztek tervezése ebben
a sprintben
történjen, de
szükség esetén
várhat

A hibajavítás
várhat, ha
szükséges
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Meglepődnék, ha első olvasásra átláttad volna az
iménti diagrammon és táblázaton bemutatott példát. Azt javasolnám, hogy fuss át rajtuk még néhány alkalommal, hogy követni tudd a kódot a fejlesztés során. Amikor négy különböző verzió kódját
kell követned, fontos a jó verziókezelés. A legtöbb
verziókövető alkalmazás képes erre, de igen nagy
előny, ha a forráskódhoz még ticketeket is tudsz
rendelni. Ehhez olyan verziókövető alkalmazást
keress, mely együttműködik a konfigurációkezelő
alkalmazásoddal.
Végezetül, ez az egész arról szól, hogy kiderítsd az
egyes verziók esetén mit és mikor kell tesztelni. Az
eltérő futamok és verziók más-más módon terhelik le a tesztelői csapatodat. Ezen terhek elosztása
komoly feladat. Keress vagy fejlessz ki olyan alkalmazást, mely segít követni a lefedettséget és a folyamatot az adott időben, több verzión keresztül, és
még legalább egy, a felhasználóknak szánt verzió
tesztelésének irányításáért is felelős. Így a sprint
tesztelési kötelezettségei mellett még követhetnék
a lefedettségét egy verziónak, miközben segíthetnek másoknak a tesztek futtatásában.

Gondolj másképp a hibákra

Munkavégzés helye
Heves megye
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2.1.1

Ebben a felállásban a csapatodnak egyszerre
négy különbő verzión kell dolgoznia. Hogy itt
sikeresek legyetek, erős konfigurációkezelési
gyakorlat, szoros verziókövetés és az egyes
verziók tesztelési lefedettségének pontos ismerete szükséges.

Fejlődési lehetőség
– Nemzetközi karrierlehetőség egy fiatal és
innovatív csapatban
– Rendszeres
tapasztalatcsere a külföldi
telephelyek kollégáival
– Nyelvtanulási
lehetőség
– A bejárás megoldott
több irányból
(Budapestről is)

Jelentkezés:
e –mailen:
engin@grafton.hu

Verziószám

Ahogy a tradicionális fejlesztési módszertanok
esetén, a tesztelés során érezhető nyomás a
verziókon is meglátszik. A leginkább érezhető, ahogy a csapat reagál, ha hibát találnak.
Egy vízesés projektben a fejlesztők gyakran

1.ábra

www.tesztelesagyakorlatban.hu

csak várakoznak, hogy hibába fussanak, miközben a tesztelés teljes gőzzel folyik. Tudják,
hogy hibákba fognak futni és várnak rájuk. Ezzel szemben agilis projektnél a fejlesztők már
minden bizonnyal a következő sztorival foglalkoznának. Ők már elkészültek a kóddal, mely
el lett fogadva a sprint során. És már vannak
egyéb feladataik, amikre fókuszálhatnak.
Ha a sprint során hibát találnak, a válasz gyakorta egyszerű – kijavítják a hibákat vagy a
sprintnek nincs vége. Ám mi történik a sprint
után? Mi van akkor, ha a végleges verzió tesztelésénél, egy köztes sprint során találnak egy
hibát, vagy a tesztelési sprint során egy olyan
funkcióban találnak hibát, amely nem ebbe a
sprintbe tartozik?
Az eltérő csapatok másként közelítik meg ezt
a problémát. Egyes csapatok minden egyes
hibához kötnek egy sztorit. A teendőlistára
kerülnek, épp úgy, mint bármilyen más sztori,
prioritást kapnak, és azzal az eljárással dolgoznak rajtuk, mint a többi sztorin is. Más csapatok break-fix ciklusokban dolgoznak, mint egy
tradicionális csapat. Ha a verzióhoz kapcsolódó
hibát találnak, a fejlesztők azonnal nekilátnak
kijavítani, és a tesztelők újra tesztelik, ha kell.
Ebben az esetben rendelkezned kell megfelelő
fejlesztői kapacitással erre a feladatra. De honnan lesz rá kapacitásod, ha az összes fejlesztő
a sprinten dolgozik?

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

ÁLLÁSHIRDETÉS

Teszt manager
(telco terület)
pozícióba.
Feladatok:
– Egy 20-40 fős tesztelési
csapat vezetése, koordinálása, people management feladatok ellátása
– Kapcsolattartás a
partnerekkel, külföldi
kollégákkal.
Elvárások:
– Felsőfokú végzettség
(előny: informatika/villamosmérnök/gépészmérnök)
3-5 éves management/
csapatvezetési tapasztalat (IT területen – telco
projektek)
– Szoftvertesztelési
háttér/tapasztalat
– CRM rendszer ismeret
Rugalmas hozzáállás,
tolerancia
– Tárgyalóképes angol
nyelv-ismeret
– Külföldi utazási hajlandóság
Előny:
– Telekommunikációs
projektekben szerzett
jártasság
– Multinacionális környezetben szerzett tapasztalat
(pl. India, Németország,
Izrael)
– CRM rendszerek
ismerete (Billing system,
rendszer integráció)
– 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
– Külföldi utazási
lehetőség
A munkavégzés helye:
Budapest és külföld
Jelentkezés:
Ha szeretnél egy dinamikus csapatban dogozni,
küldd el önéletrajzodat a
pozíció név és a TESK4023-12 hivatkozási
szám feltüntetésével, a
TESK12@tesk.hu e-mail
címre!
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Gyakori válasz erre az átmeneti sprint. Az átmeneti sprint gyakorta a kód véglegesítése
előtti sprint. Ekkor a fejlesztők csak kis munkaigényű feladatokat látnak el, számolva a végleges verzió esetén felbukkanó tesztelési és/vagy
fejlesztési feladatokkal. Ez a stratégia jól működik nagyobb verziók esetén, de mi van akkor,
ha a csapat több kisebb verzión dolgozik? Ebben az esetben nehezebbé válik időt szakítani
egyetlen verzióra.
Mint a csapat vezetője, hamar dülőre kell jutni, hogy miként fogjátok kezelni a problémákat.
El kell dönteni, hogyan lesznek kezelve: a teendőlistára kerülnek, vagy külön-külön lesznek
követve. A végleges verzió tesztelése során
fellépő problémákra is kell megoldás: átmeneti
sprintek lesznek, vagy valami más félretett hibajavítási kapacitás a fejlesztőknek? És mindezek után, hogyan fogod ezt az egész folyamatot nyomon követni, figyelni az időre, és tudni,
mikor készültél el?

Végezetül
Az előbbiekben sokmindenről esett szó. Ha számodra új az agilis tesztelés, remélhetőleg világossá vált, hogy a tesztelés itt nem mehet a saját
ütemében, mint például a tradicionális metodikák
esetén. Agilis projektnél a tesztelők számtalan
tesztet futtatnak, a tesztelők a munkafolyamat részei a sztorik teljesítésében, ám a tesztelés nagyja felesleges lehet, ha nincs jó konfigurációkezelésed, és a verziótervezés sincs a helyén.

Ha már egy gyakorlott agilis tesztmanager
vagy, akkor ezek többségével tisztában vagy,
így inkább a sprint és verziók lefedettségének a
követését rendszerezd, priorizáld, és egyenlítsd
ki a terhelést a túlterhelt csapaton, találj módot
az automatizálás áthidalására, melyet a fejlesztők használnak naponta.
További technikákért a tesztek lefedettéségnek
kezeléséről, kockázati, és végrehajtási tesztekről agilis projekteknél látogass el a következő
oldalakra:
• Szofver tesztelés agilis projekten: Hogyan
kezdjünk hozzá
(http://searchsoftwarequality.techtarget.com/
tip/Software-testing-on-an-agile-project-Howto-get-started)
• Két perces útmutató a szoftver tesztelési lefedettségének megállapításához
(ht t p: //searc hs of t ware qualit y.te c ht ar g et .
com/tip/ Two-minute- guide-to- determiningsoftware-testing-coverage)

MÓDSZERTAN

Michael Kelly
Michael (Mike) Kelly
jelenleg mint független szoftverfejlesztési
tanácsadó és tréner
dolgozik. Mike emellett
szoftvertesztelés
témában publikál és
nyilatkozik.
Rendszeres külső munkatársa a
SearchSoftwareQuality.
com-nak, valamint az
Association for Software Testing volt elnöke.

• A felderítés alapú tesztelés előnyei agilis környezetben
(http://searchsoftwarequality.techtarget.com/
tip/ The -benefits- of- explorator y-testing-inagile-environments)
• A tesztelés szerepe agilis projektekben
(http://searchsoftwarequality.techtarget.com/
news/1243805/Role-of-testing-in-agile-projects)
Szerző: Michael Kelly

hirdetés

Médiaajánlat
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INTERJÚ
Tehát alapvető volt, hogy az ügyfelek számára
egyszerű legyen, a második fő kérdés az volt,
hogy nagyon biztonságos legyen, hiszen ma látjuk
a világban, hogy rengeteg probléma van a bankkártyákkal a bankkártyacsalásokkal kapcsolatban. Ezért mi itt egy teljes forradalmat csináltunk,
és a bankkártyaadatoknak mind a feldolgozását,
mind a tárolását újdonságokkal – jó pár általunk
kifejlesztett szabadalommal – oldottuk meg, elsősorban az ügyfelek védelmének az érdekében.
Nem biztos, hogy Ők ezt teljesen megértik és tudják, de az megérthető, ha egy alkalmazás biztonságos, annak az eredménye később realizálódik,
amikor nem történik vele visszaélés.
Milyen problémák, akadályok merültek fel még a
fejlesztés megkezdése előtt?
Amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, azt kellett
megnéznünk, hogy milyen környezetekbe fogjuk
ezt működtetni. Végül is a telefónia alapvető problémája az, hogy egy ellenőrizetlen eszköz, és állandóan bekapcsolva van az embernél. Nagyon
izgalmas volt megoldani azt, hogy egy ilyen ellenőrizetlen eszköznél mégis védett módon tudjunk
érzékeny adatokat tárolni, vagy érzékeny adatokat kezelni. A másik a platform kérdése volt, és
mivel az igény az volt, hogy lehetőség szerint a
lehető legtöbb platformra állítsuk elő, ezért a leggyengébb láncszem adta a legtöbb fejtörést, ez
maga az Android, ami a nyíltságából adódóan
leginkább támadható operációs környezet.

Interjú Inotay Balázzsal
2011 végétől érhető el ingyenesen mind a három
mobilplatformra a Mastercard Mobile névre
hallgató
alkalmazás,
amely a fizetést és a
számlák
kiegyenlítését könnyíti meg számunkra. Az alkalmazás
fejlesztéséről, és a további lehetőségeiről Inotay Balázzsal, a Cellum
Global Zrt. alapítójával és
stratégiai igazgatójával
beszélgetünk.
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Pontosan mire is használható ez az alkalmazás,
hogyan működik? Kiknek ajánlják?
Az alkalmazás elsősorban a vásárlási és fizetési
folyamatokat könnyíti meg, és a ma olyan népszerű smartphone-okba helyezi ezeket a folyamatokat, végtelenül leegyszerűsítve a felhasználónak
a dolgát. Az alkalmazás viszonylag sok dologra
használható, és sok dolgot bele is gondolhatunk a
jövőre vonatkozóan. Ebben jelenik meg a világon
először egy fizető alkalmazásban a QR-kód használata, mint tranzakcióelőkészítő folyamat egy
vásárlási folyamatban, és ebbe az alkalmazásba
implementáltuk a bankkártyák beviteli lehetőségét. A bankkártyák regisztrációját követően mindenki használhatja többfajta fizetési folyamatra.

tok, és az emberek élete egyre inkább felgyorsult,
egyre inkább fontos volt az, hogy a fizetési folyamatok egyszerűek, gyorsak legyenek, ne kelljen
a vásárlási és fizetési folyamathoz elhagynunk az
otthonunkat, bárhol, bármikor ezeket az alkalmazásokat használni lehessen.
Természetesen az kézenfekvő volt, hogy a mobiltelefon lehet az, ami ezt a fajta szolgáltatást létrehozza. Mint mondtam, 12 éve kezdtünk el fejleszteni, ezen gondolkodni. A technológia szintjének
a figyelembevételével kezdtük el a fejlesztéseket,
gyakorlatilag ez a cégcsoport a mobil értékcsere
egy kicsit tágabban megfogalmazva, mobil értékcsere-megoldások fejlesztésével, kialakításával,
piacra vitelével és üzemeltetésével foglalkozik.

Mikor merült fel Önökben először az ötlet, hogy
szükséges lenne egy ilyen fizetési felület?

Az ötlet átgondolása után, mik voltak az első lépések a megvalósításért?

Jó pár éve kialakult az ötlet már a fejünkben, több
mint 12 éve kezdtünk el ezzel foglalkozni, de természetesen ennek is megvolt a maga evolúciója,
ahogy minden mást látunk az életben. Először a
SIM-kártyákra telepítettünk alkalmazásokat, és
amikor ezek az operációs rendszerek stabilizálódtak, akkor kezdtük el a fejlesztést. Most már
közel két éves munkán vagyunk túl azzal, hogy
októberben ez kikerült a piacra. Több éve elkezdődött a világban az a folyamat, hogy a fizetési és
a vásárlási rendszerek átalakulnak: először megjelentek a hatalmas nagy multi bevásárlóközpon-

A kialakítás úgy nézett ki, hogy megpróbáltuk
beleélni magunkat a fogyasztó helyzetébe, hogy
működne ez egyszerűen. Ugye az egyszerűségben rejlik a nagyszerűség is minden esetben, nálunk ez egy évek óta bevált szlogen, hogy minden
egyes felesleges gombnyomás felezi az ügyfélkört. Egy alapvető kérdés volt, hogy tudunk olyan
alkalmazást készíteni, amit tényleg gyorsan, hatékonyan és jól tudnak használni az ügyfelek. Így
került a QR-kód is szóba, ami gyakorlatilag egy
kattintásra nagyon sok információt képes a telefonba felszívni a kódon keresztül.

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Ezért az egész alkalmazástervezést ahhoz kellett
szabnunk, hogy milyen támadások érhetik az alkalmazást, ami ugye a teljes rendszer védelmét illeti, nem csak az Androidos részt. A hátországot,
a háttérrendszerek működését tekintve sem szabadott megengedni, hogy egy ilyen szűk keresztmetszeten keresztül a rendszer elérhető legyen.
A másik a platformok működése, használhatósága, és ezek különbségei; egy iPhone másképp működik, mint egy Android, még akkor is,
ha vannak hasonlóságok. Például egy iPhonefelhasználó és egy Windows-felhasználó alapvetően másképp használja a telefonját, ezért
nem az volt a megoldás, hogy megpróbáljuk
ugyanazt az alkalmazást három platformon lefordítani és alkalmazássá gyúrni, hanem három
teljesen külön csapatot hoztunk létre, akik natív
szinten írják a kódokat, alkalmazkodva az adott
operációs környezethez és az adott felhasználói
igényekhez, logikákhoz. Tehát ha megnézünk
egy Windows-os MasterCard Mobile verziót, az
alapvetően máshogy néz ki, másképp működik,
mint egy iPhone-os verzió. Ez adódik abból a
fajta fejlesztői környezetből, abból a fajta felületből, amit a Windows biztosít, viszont ugye
ahhoz is alkalmazkodni kellett, hogy akik ezt a
felületet használják, azok máshogy is használják, tehát az ő működési rendjükre kellett szabni
az alkalmazást.

Nem mondom, hogy egyszerű volt kitalálni, hogy
ez hogyan működjön. Ugyanakkor viszont a háttérrendszerekbe mindenképpen meg akartuk valósítani az alapkérdéseket: a biztonságból, a jó
kezelhetőségből, az ergonómiából nem akartunk
engedni egyik platformon sem.
Mennyi idő telt el, mire el lehetett kezdeni a tényleges fejlesztést?
Nálunk az éles környezethez kísértetiesen hasonló
tesztkörnyezet is létezik, hiszen akkor, amikor ma az
alkalmazásokat verziózzuk, és nem az első verzió
van kint, nyilvánvalóan az újabb verziókat folyamatosan tesztelnünk kell. Mivel az éles rendszeren is
egységes hátország van, ezért a tesztrendszeren
is ennek kell lennie, ebbe az összes platform egyidejűleg, egyszerre tud bekapcsolódni, tehát ebben
nincsenek különbségek. Természetesen ami izgalmas, az az, hogy ha kitalálunk egyfajta designt,
egyfajta kezelést, egyfajta ergonómiát egy új alkalmazáselemhez, akkor azt minden platformon meg
kell valósítani, minden platformon meg kell nézni,
hogy működik, nem csak az a kérdés, hogy az informatikai adatcserék jól zajlanak-e le.
Mire a tesztelőhöz kerül az alkalmazás, a fejlesztők
már tesztelték, de a tesztelőnek, minden funkciót,
egyéb elemet, adatáramlást, stb.-t le kell tesztelnie,
illetve azt is, hogy az a felhasználói élmény megvan–e, amit át szeretnénk adni.
Milyen egyedi problémákkal kell megküzdeniük
az alkalmazástesztelésénél?
Amint már mondtam, különböző platformokon
vagyunk jelen. Nyilvánvalóan a különböző platformok különböző módon kezelnek bizonyos dolgokat, hogy egy példát mondjak: van egy úgynevezett push-notification logika a rendszer mögött,
ugye ez egy olyan háttérüzenet-küldés, amit mind
a háromfajta (mondjuk úgy, hogy) operációsrendszer gazda más elvek alapján valósított meg,
mégis a felhasználói élménynek a telefonokon
hasonlónak kell lenni.

Inotay Balázs
Cellum Global
stratégiai igazgató
1992-ben a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett.
1996-tól a Microsoft
Regionális Fejlesztési
Igazgatójaként a regionális fejlesztési tevékenység támogatása és
szakmai irányítása volt
a feladata Magyarországon. A CompuWorx
Rt. vezérigazgatójaként
a magyar chipkártyás
diákigazolvány-rendszer,
a
SuperShop
törzsvásárlói rendszer,
és a MOL törzsvásárlói
rendszer kifejlesztésében és bevezetésében
vett részt. 2000-ben
alapította a Cellum Zrt.
jogelődjét. 2004-től a
Cellum-Csoporthoz tartozó MPP Zrt., a Mobilkereskedelmi platform
üzemeltető cégének vezérigazgatója, 2011-től a
Cellum Global stratégiai
igazgatója.

Az interjú teljes verzióját megtekintheted weboldalunkon a www.tesztelesagyakorlatban.hu -n.
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MÓDSZERTAN
hogy megértsd a funkciók vagy a szoftver funkcionális részei általi változásokat. Így a megfelelő fontossági sorrend érdekében tudsz további teszteket biztosítani ott, ahol a hibákat el kell kerülni.

Rendben, de mit teszünk akkor,
ha nincs kellő számú automatizált
tesztünk?

2. ábra
Ugyanakkor szinte lehetetlen 100%-os tesztelési
lefedettséget elérni a szoftvernél. Hogyan kezeljük
tehát ezeket a „tesztelési lyukakat”, hogy eldönthessük, milyen további tesztek szükségesek? Két
megoldást ajánlunk erre:

A tesztpiramis és a kódlenyomat
Hogyan tudjuk növelni
a tesztelésünk hatékonyságát? Például úgy,
hogy releváns teszteket
választunk egy-egy funkcióra, folyamatra, ezáltal
csökkentjük a felesleges
tesztek futtatásával járó
időveszteséget.

Talán ismeritek a híres tesztpiramist, melyet Mike
Cohn (http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Cohn), a
Scrum Alliance (http://www.scrumalliance.org/)
egyik alapítója alkotott meg. A piramist számtalanszor használták és módosították. Most rajtam
a sor, hogy feltöltsem a piramist!

A tesztpiramis
Azok számára, akiknek új a tesztpiramis (vagy
csak elfelejtették), az elv a következő: Az alsó sornak kell leginkább automatizálva lennie: ez adja a
legjobb befektetési megtérülést, mivel a fejlesztők könnyedén írnak egységteszteket, melyektől
azonnali visszajelzést kapnak. Minél inkább auto-

matizált az egységteszt, annál erősebb lesz az
alap. A középső sort már sokkal nehezebb automatizálni, mint az alapot, és az itt lévő tesztek a
piacramutató tesztekre fókuszálnak. Ezek a funkcionális tesztek adják meg a „A megfelelő dolgot
építjük?” kérdésre a választ. Ez fogja biztosítani,
hogy a funkcionalitás megfelel az elvárásoknak. A
legfelső sor lesz a legkevésbé automatizált, mivel
ezen a szinten jórészt UI tesztelés folyik, melyeknek költséges a megírása vagy karbantartása, és
gyakorta szorulnak emberi felügyeletre (például
vizuális szempontból).

1.Regressziós kockázatok
figyelése
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Mivel egy kép többet ér minden szónál, hadd mutassam be ezt az elvet a 3. ábrán.

És mint el tudod képzelni, ez a technológia önfejlesztő. Minél több tesztet futtatsz, annál jobban ráérez a
szoftver, és képes lesz sokkal hatékonyabb regres�sziós tesztstratégiák kidolgozására (www.kalistick.
com/how-to-increase-software-test-efficiency.html).

2.Üzleti szemlélet hozzáadása
De még a teszt nélküli változásokra figyelve is túl
nagy falat lehet az egész, ha nincs meg a kellő
mennyiségű automatizált teszt. Éppen ezért ajánljuk az üzleti szemlélet hozzáadását: áss a mélyére,

Úgy gondolom, hogy a piramis igen hasznos, és a
tesztcsapatok hatékonyabbak lehetnek ezt az elvet
követve. Ám valami hiányzik…

www.tesztelesagyakorlatban.hu

Tesztlenyomat hozzáadása
A tesztelés során a Kalistick’s agent (http://www.
kalistick.com/) képes rögzíteni az összes végrehajtott
utat az alkalmazásban. Ez nem a felvételről/visszajátszásról szól, hanem a tesztesetek összekapcsolásáról,
és úgy írni a kódot, hogy ha az adott verzióban változások történnek, akkor a releváns tesztesetekkel lefedhetőek és azonosíthatóak a regressziós kockázatok.

Ebben a többrétegű rendszerben a teszteket különböző emberek végzik, és mindegyik teszt más
természetű. Ez egy újabb problémát hoz fel: nincs
egy aggregált elképzelés ezekről a tesztekről. Például nehéz átlátni az egész elfogadási, és GUI
tesztek halmazát.

1. ábra

A változások, a lefedettség és az üzleti szemlélet
egyesítésével nemcsak jobban fogod tudni beosztani a tesztelésre szánt időt az automatizált és manuális tesztek kiegyensúlyozásával, de még a lényeges
tesztekre is jobban figyelhetsz (elkerülve ezáltal a
felesleges teszteket), és biztosíthatod a kockázatok
lefedését az alkalmazásban.

A lényeg az, hogy összevesd a tesztelésre váró
szoftver jelenlegi verzióját a korábbi verzióval. Ez
az összehasonlítás segít, hogy megtaláld azokat a
változásokat, ahol magas a regressziós kockázat.
Összevetve ezt az információt a tesztlefedettséggel, egyértelműen rámutat azon regressziós hibákra, melyek kimaradtak a tesztelésből.

Ami a piramisból hiányzik

Ennek okán a csapatok „tesztelési lyukakat” hagyhatnak az alkalmazásban: a szoftver olyan részei,
melyeken semmilyen tesztet sem végeztek, így a
tesztelés során ezeken a részeken nagyobb esél�lyel csúsznak át a hibák a hálón. (2. ábra)

Ugorjunk a piramis csúcsára. Ez az a pont, ahol több
manuális tesztre van szükséged, ha kevés az automatikus teszt. Egy ilyen szituációban nem lesz elég
időd minden alkalommal az összes manuális teszt
végrehajtására. Ki kell választanod a lényeges teszteket, a fontosságuknak és az alsóbb szinteken kimaradt teszteknek megfelelően végrehajtani azokat.

A technológia célja kettős

Marc Rambert
Marc Ramber a Kalistic
w w w. k a l i s t i c k . c o m
társalapítója.
Néhány
Svédországban és Dániában töltött év után visszatért
Franciaországba, és a
Kalistick társalapítójaként megalkotott egy
egyedi tesztelést javító
szoftvert.
Az IT világában szerzett
tapasztalatának hála átlátja a szoftverfejlesztés és tesztelési eljárás
egészét, és kimondottan érdekelt az agilis
tesztelésben.
Az innovatív ötleteinek köszönhetően a
Kalistick számtalan díjat
kapott az évek során.
Marc szereti az innovációt, és szívesen megosztja ötleteit. Ha te is így teszel, kövesd twitter-en:
@MarcRambert

1. Növelni a teszt hatékonyságát releváns tesztek
kiválasztásával a tesztsorozatra, és elkerülni az
időveszteséget a felesleges tesztekkel, melyek
nem tesztelik a megváltozott modulokat.
2. Biztosítja, hogy minden kockázat le van fedve, még
bizonyos közvetett változások (általában regressziós) általi közvetett kockázatok is.

Tanulság
Az utadon, mely a piramis egyes szintjein lévő
automatizált és manuális tesztek egyensúlya felé
vezet, ez a technológia segíteni fog a szoftvertesztelési hatékonyságod növelésében.
Szerző: Marc Rambert

3. ábra
TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA
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NE a végén fedezze fel a
hibákat!

Passed Informatikai Kft.

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

A megbízható tesztcsapat!
www.passed.hu

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

www.tesztelesagyakorlatban.hu

