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Mint az már a borítóból kiderült, apróbb vál-

toztatásokat hajtottunk végre a lapon. Az elő-

ző példányoktól eltérően, új formában jelenik 

meg a magazin. Az olvasói véleményeket fi-

gyelembe véve próbáltuk meg kialakítani az 

új arculatot. De nemcsak a magazinban, ha-

nem a weboldalon is hamarosan újdonságok-

kal szembesülhetünk. Új fogjuk átalakítani az 

oldalt, hogy az sokkal interaktívabb legyen, új 

cikkeket, írásokat lehet majd rajta találni. Eb-

ben a kiadásban is számos érdekes témával 

foglalkozunk. Szó lesz többek között a számí-

tási felhőről, agilis tesztelésről, teljesítmény-

tesztelésről, a tesztelési munka kiszervezé-

séről. Fel kell még hívjam a figyelmet egy új 

kezdeményezésre, mely a Szoftvertesztelő 

verseny címet viseli. Magyarországon elő-

ször kerül megrendezésre ilyen verseny. Bí-

zom benne, hogy sikeres rendezvény válik 

belőle. Mindig jó hallani a szakmát segítő 

kezdeményezésekről.

Kedves Olvasó!
IMPRESSZUM

Szerzői jogok
Azzal, hogy belép a www.tesztelesagyakorlatban.hu oldalára, elfogadja 
az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált fel-
használója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:
A www.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 tar-
talmának egyes részeit  kizárólag saját felhasználás céljából  merevle-

mezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult 
a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, 
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi for-
galomba hozatalára.

A Tesztelés a Gyakorlatban Magazin oldalai teljes egészében, a reklámok-

kal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely 
részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely mó-

don újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedé-

lye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével 
nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket 
von maga után. Az Tesztelés a Gyakorlatban Magazin követelheti a jog-

sértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal 
a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
Az Acrobyte Informatikai Kft pontos és hiteles információk közlésére 
törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget 
nem vállal.
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Passed Informatikai Kft.

A hibák többsége az alkalmazás elkészítése 

alatt kiszûrhetô, ezzel nagy mértékben csök-

kenthetô a fejlesztési folyamat költsége!

Szoftvertesztelési szaktudásunkkal támo-

gatjuk, hogy ügyfeleink kritikus üzleti alkalma-

zásai hatékonyan, megbízhatóan mûködje-

nek minden körülmény között.

NE a végén fedezze fel a 
hibákat!

A megbízható tesztcsapat!

www.passed.hu

                                          Pongrácz János

Üdvözlettel,
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Tartalomjegyzék
Cloud
Ewald Roodenrijs

Alkalmazások tesztelése a felhőben - Teszteljük az üzleti 
technológiát

Mérget vehetünk rá, hogy a végfelhasználó az alkalmazással való első találko-

zásakor üzleti folyamatot fog elkezdeni végigfuttatni, letesztelni. Ebből is látszik, 
hogy számukra elsősorban nem a informatikailag, hanem az üzletileg jól működő 
szoftver a fontos. Fordítsunk nagyobb figyelmet az üzleti technológiára!

Open Source
Szőke Ármin

Redmine
A Redmine egy open source, Ruby nyelvet használó, web alapú projektme-

nedzsment eszköz (http://www.redmine.org/). Egyszerű, könnyen átlátható, 
jól testre szabható rendszer. A tesztelésben a nagyon átgondolt issuetrack 
részét tudjuk hasznosítani hibajegy kezelőként.

Humán erőforrás
Tóth Zsigmond

A tesztelő erő forrása – avagy a tesztelés emberi oldala
Eddig még nem esett szó a magazinban a humán erőforrásról. Milyen alap-

vető tesztelői értékekről beszélhetünk? Vannake közös személyiség jegyek? 
Hogyan válasszuk ki a tesztelőket, tesztvezetőket? Milyen továbbképzési le-

hetőségeink vannak? Hogyan motiváljuk a kiégett szakembereket? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ.

 

Outsourcing
George Hamblen

A kiszervezett tesztelés kezelése (idő- és költségtakarékosan)
A tesztelési feladat végrehajtásának nagyszerű módja a kiszervezett teszte-

lés, amikor kevés az idő vagy a munkatárs. A kiszervezett tesztelés jól ki tudja 
egészíteni a minőségbiztosítási csapat munkáját is. Azonban nagyon drága 
is lehet és nem mindig a legjobb megoldás egy projekt számára. Ez az írás 
megpróbál segíteni hogyan állapítsuk meg a szükségleteket, hogyan értékel-
jük a munkát és hogyan egyesítsük a kiszervezést egy már létező csapattal.

Performancia
Tóth Árpád

Teljesítménytesztelés
A teljesítménytesztelés alapjai könnyen, érthetően megfogalmazva. Megtud-

hatjuk milyen fajtái vannak a performancia tesztelésnek, és melyiket mikor 
érdemes használni. A JMeter alapszintű bemutatásával gyakorlati alkalma-

zásban is láthatunk egy teljesítménytesztet. (Azért bizakodom, hogy nem 
egyszerre próbálja ki az összes Olvasó és állítjátok közösen fejre a webolda-

lunkat. – a szerk.)

Módszertan
Jeff Patton

Egy kellemetlen igazság az agilis szoftvertesztelésről
Az elmúlt nyolc évben Jeff Patton az agilis szoftverfejlesztéssel foglalkozott. 
Ennek egyik jellegzetessége, hogy a fejlesztésbe folyamatosan bevonják a 
tesztelőket. A tesztelők munkája nehéz és mozgalmas. És az előző évben 
Jeff végre kezdte megérteni, hogy a tesztelés jelentősen eltér az agilis szoft-
verfejlesztés során.

Módszertan
Schaffhauser Balázs

A tesztelési szintek
A tesztelési folyamatban nagyon fontos, hogy megfelelő időben megfelelő tesz-

teket futtassunk. Ahhoz hogy ne keveredjünk össze érdemes különböző szinteket 
definiálni. Mi a célja az adott tesztelésnek? Milyen szinteket alkalmazzunk a tesz-

telésben? Adott szinteken kik készítsék el és futtassák a teszteket?

Módszertan
Pongrácz János

Tesztelési erőforrások becslése
A tesztelési folyamatban több szinten is becsülhetünk, de mindegyiknél van-

nak betartandó szabályok, ajánlások. A számomra legfontosabbakat össze-

gyűjtöttem, hogy a becslésünk ne csak hasra ütés szerűen történjen, hanem 
legyen benne valamilyen összefogottság. Ezek alapján mindenki összeállít-
hatja a saját „becslés előkészítő“ listáját.

Cloud
Kovács István

Használjuk tesztelésre a számítási felhőt!
Egyre több helyen olvashatunk a számítási felhő előnyeiről, terjedéséről. A 
technikát flexibilis, könnyen változtatható környezetek, testre szabható esz-

közpark jellemzi, mely segítségére lehet a tesztelésnek is. Tesztkörnyezetből, 
hardver erőforrásból a tesztelés általában nem áll valami fényesen, így néha 
támaszkodhatunk egyegy felhő szolgáltatásra. 
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A számítási felhő (cloud computing) az informá-

ciós technoló giát az üzleti technológia felé moz-

dítja. A felhőben lévő alkalmazások tesz te lése is 
követi ezt az i rányt. A szoftveres tesz teléssel már 
nem az ITt (Information Technology) teszteljük, 
hanem a BTt (Business Technology). De hogyan 
tesztelhetjük az üzleti technológiát? Mivel a „B” 
a BTben az üzletet jelenti, ezért üzleti megköze-

lítést kell használnunk a tesz telésben is. Az üz-

let került a vezető helyre a BDTMben (Business 
Case Driven Testing – Üzleti esettanulmányok 
alapján történő tesztelés). De mindez elegendő, 
hogy SaaS (Software as a Service) megoldásokat 
teszteljünk?

Az IT már egy fontos
árucikk?

A technológia a mindennapi élet része, mind 
az üzleti, mind a magánéletben. Ha elvesszük 

az alkalmazásokat, e-mailt, hálózatokat és az 

internetet bármely szervezettől, szinte azonnal 
megáll az élet. A telefon és a fax idejében va-

lószínűleg meglettünk volna technológia nélkül 
egykét napig, de manapság ez elképzelhetetlen.
A mai különbségek sokkal többek a függőség-

nél: már nem ugyanazokat a dolgokat csinál-

juk. A technológiával megtámogatva olyan új 
dolgokba kezdünk, amiket a technológia nélkül 
egyszerűen nem tudtunk volna végrehajtani. És 
most hogy a technológia beszivárgott a szerve-

zetünk minden részébe, új dolgokat kérünk tőle.
Ha közelebbről tekintjük, hogy mit várunk az IT
től, tisztán látszik, hogy a felhő egy jó modell az 
előrejelzésre és technológia vásárlásra.
Amikor üzleti technológiát tesztelünk, az üzle-

ti elképzelések a legfontosabbak. Az alkalma-

zásnak tökéletesen illeszkednie kell az üzleti 
szükségletekhez és követelményekhez. A SaaS 
alkalmazások tesztjei során a felhasználói el-
képzelésekre, vagyis valós, életszerű tesztek 
használatára van szükségünk. A felhasználói 
elképzeléseket tesztforgatókönyvbe írjuk le 
úgy, hogy az könnyen olvasható legyen az üzlet 
számára és lehetőség szerint később egyszerű-

en automatizálhassuk őket.
A forgatókönyvek létrehozásának több módja 
is van, de a két legelterjedtebb a valós élet-

beli teszteket és a folyamat ciklus teszteket 
(ProcessCycle Test  PCT) használja. Olyan 
teszt modelleket hozunk létre, melynek a 
szkriptjeit a felhasználói forgatókönyvekből 
szerezzük a modell vezérelt fejlesztés (MDQI 
– Model Driven Quality Improvement) használa-

Teszteljük az üzleti technológiát

Ewald a Sogeti Nether
lands csapat üzleti 
fejlesztői csapatának 
tagja és a Sogeti cso
porton belül az IBM 
Test Cloud megoldá
sainak a globális veze
tője. 

Mint a Test Cloud glo
bális vezetője ő felel a 
szoftvertesztelés és 
számítási felhő szol
gáltatásokért. 

Ő a társszerzője a 
‘TMap NEXT® – BDTM’ 
könyvnek, a szerzője a 
‘TMap NEXT® Testing 
Clouds‘ könyvnek és 
közreműködője a ‘Seize 
the Cloud’ könyvnek. 
Nemzetközi konferenci
ákon és különböző tan
folyamokon előadóként 
szerepel, valamint szer
zője számos szakmai 
cikknek.

Írásait megtalálod a 
blogján: 
www.testingthefuture.net

Ewald 
Roodenrijs

Alkalmazások tesztelése a felhőben –
tával. Mivel az üzleti technológiákat teszteljük, 
a tesztelésnek kapcsolódnia kell az üzlethez és 
az üzleti folyamatokhoz.

Folyamat ciklus teszt
(PCT)

A folyamat ciklus teszt egy olyan technika me-

lyet arra használnak, hogy a megfelelőség 
(suitability) jellemzőit teszteljék (a tesztesete-

ket üzleti folyamatok és eljárások futtatására 
tervezzük). A teszt alapja, hogy a strukturált 
információk az adott rendszer viselkedésében 
útvonalak és döntési pontok formájában meg-

jelenjenek. A folyamat ciklus teszt sok pontban 
eltér a legtöbb teszt tervezési technikától. 
A folyamat ciklus teszt nem egy tervezési teszt, 
hanem egy szerkezeti teszt. A tesztesetek a fo-

lyamatok szerkezetéből származnak és nem a 
tervezési specifikációkból. A folyamat ciklus 
teszt várható eredménye egyszerű, a fizikai 
teszteseteknek végrehajthatóknak kell lenniük. 

Ez értelemszerűen maga után vonja, hogy az 
egyedi akciókat is végre lehet hajtani.

Az üzleti technológiában, az üzlet fontos szere-

pet játszik abban, hogy meghatározzuk meny-

nyire hatékony a tesztelés. Ha az üzlet nem 
nézi meg a rendszerét és nem segít felállíta-

ni és végrehajtani a teszt szkripteket, akkor a 

tesztelőknek nehéz dolga lesz a rendszer mi-

nőségének megfelelő értékelésében. Bár az 
üzlet csak az ellenőrzésben és a rendszer jó-

váhagyásában tud segíteni, ez is létfontosságú 
a tesztek végeredménye szempontjából.
Hogy segítsük az üzletet, a tesztelőknek figyel-
met kell fordítaniuk a rendszer üzleti szempontjai-
ra is. Ezt megtehetik, ha olyan tervezési technikát 
használnak, ami alkalmas üzleti szempontú teszt 
szkriptek írására. A teszt tervezési technikák, mint a 
folyamat ciklus teszt, használati eset test (Use Case 
Test) és a valós, életszerű teszt nagy segítséget 
nyújtanak, amikor teszt szkripteket kell alkotni. Ezek 
a teszt szkriptek jobban fókuszálnak a rendszer üz-

leti használatára és biztosítják a tesztelő számára 
azokat az eszközöket amire szüksége van az üzleti 
technológia tesztjeinek a végrehajtásához, mivel 
szinkronban vannak az üzlet igényeivel.
Ezért a tesztelést már a projekt kezdésének pil-

lanatában el lehet indítani. Amikor az üzleti elvá-

rásokat és forgatókönyveket meghatározzuk, a 
tesztelők elkezdhetik a teszt szkriptek írását. A 
tesztelőknek nem kell megvárniuk amíg a kódolás 
elkészül. Amikor kód már meg van írva és a mű-

ködését a szállító letesztelte, az alkalmazásokat 
integrálni kell a rendszerrel. Ez az egyesítés azzal 
kezdődik, hogy meghatározzuk az üzlet hogyan 
akarja a rendszert használni. Mivel ezt már a pro-

jekt elején definiáltuk, a tesztelést azonnal el tud-

juk kezdeni az integrációs teszteket. 

Szerző: Ewald Roodenrijs

CLOUD

Mérget vehetünk rá, 
hogy a vég  felhasználó 
az alkalmazással való 
első találkozásakor üzleti 
folyamatot fog elkezdeni 
végig  futtatni, letesztelni. 
Ebből is látszik, hogy 
számukra elsősorban 
nem a informatikailag, 
hanem az üzletileg jól 
működő szoftver a fon
tos. Fordítsunk nagyobb 
figyelmet az üzleti tech
nológiára!
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Telepítés

A telepítésben az okozhat nehézséget, hogy Ruby 
nyelven írt alkalmazásról van szó és parancssorból 
kell sok mindent elvégezni. Ennek ellenére a mellé-

kelt dokumentáció alapján a telepítés közben nem 
ütköztem akadályba. Aki ki szeretné próbálni, de el-
rettentené a parancssoros babrálás, annak a Bitnami 
megoldását javasolnám (http://bitnami.org). Innen le 
lehet tölteni egy Redmine csomagot, ami előtelepí-
tett Apache webszervert, MySQL adatbázisszervert, 
Rubyt és Redminet tartalmaz. Ennek a telepítésénél 
csak néhány (angolul feltett) kérdésre (elérési utak, 
a port számok, a jelszavak, a Redmine fő adminiszt-
rátorának a neve, email címe és jelszava) kell vála-

szolnunk és pár perc múlva már ki is próbálhatjuk a 
Redminet. A Bitnamis telepítő elérhető Windowsra, 
Linuxra, és Macre is. Ez a Bitnamis környezet fi-

nomhangolások és biztonsági beállítások után akár 

belső hálózaton is működőképes.
Első indítás
A programot a webböngészőbe beírt elérési út-
tal lehet indítani. (Például lokális gépen: http://
localhost/redmine). A telepítéskor megadott admin 
felhasználónévvel és jelszóval vehetjük birtokba a 
rendszert. A Redmine több nyelven is képes kom-

munikálni a felhasználókkal. Minden felhasználó-

val olyan nyelven, ahogy a felhasználó azt magá-

nak beállítja. Az első induláskor a felület angolul 
kommunikál velünk. A magyarra váltást két lépés-

ben érhetjük el: 
1. A My account menüpont alól tudjuk a saját fel-
használónk nyelvét magyarra változtatni.
2. Az Adminisztráció/Beállítások/Megjelenés me-

nüpont alól az alapértelmezett nyelvet is magyarra 
tudjuk állítani.

Ezek után a Redmine alapértelmezetten magyarul 
kommunikál velünk és minden új felhasználóval is.

Testre szabás
Projektek - szerepkörök - felhasználók

A Redmine párhuzamosan több, egymástól elsze-

parált projektet képes kezelni. A projektek hierar-

chiába szervezhetőek tetszőleges mélységben, 
tehát van lehetőség alprojektek kialakítására. Pro-

jektenként állítható:
Milyen feladattípusok (issue típusok) legyenek 
az adott projektben?
(A feladattípusok teljesen testre szabhatóak. Alap-

esetben: hiba, fejlesztési igény, support.)

Redmine

9.oldal

Milyen modulok legyenek bekapcsolva adott 
projektnél?
(Feladat követés (issue track), Idő rögzítés, Hírek, 
Dokumentumtár, Fájlok, Wiki, SVN tár, Fórum.) 
Pluginokkal bővíthetők az alapmodulok.
Résztvevők: Felhasználó  jogosultság páros 
megadásával vehetők fel a projekthez hozzáférő 
felhasználók.
Verziók (lista)
Feladat kategóriák – felelős páros (lista)
Alprojekt hozható létre.
(1.ábra)

A munka elkezdéséhez mindenképpen létre kell 

hozni egy projektet (Adminisztráció/Projektek).
A projektekhez rendelhetünk felhasználókat, 
meghatározott szerepkörrel. A szerepkörök ha-

tározzák meg, hogy mihez van létrehozási, szer-
kesztési, módosítási, törlési, hozzászólási jog. 
Az alap szerepköröket bővíthetjük, módosíthatjuk 
(Adminisztráció/Szerepkörök és jogosultságok). A 
szerepkörök beállítása jogosultsági mátrixszal tör-
ténik, azaz modul szinten állíthatók (kibe kapcsol-
hatók) a hozzáférési jogok (pl. Projekt modulhoz: 
projektek szerkesztése, projekt kezelése, tagok 

kezelése, verziók kezelése).

Publikus vagy privát projekteket hozhatunk létre. 
Publikus projektre bárkinek rálátása van, a privát 
projektekhez csak a projektre felvett felhasználók-

nak. A rendszerben állítható, hogy bárki regisztrál-
hate, vagy csak az adminisztrátornak legyen joga 
létrehozni felhasználókat.
Felhasználókat manuálisan is létrehozhatunk, 
LDAPból is lehet importálni, vagy megengedhet-
jük a regisztrációt is. A felhasználók projekthez 
csatolása a felhasználók felől is elvégezhető, azaz 
egy felhasználónál megmondhatjuk, hogy milyen 
szerepkörben, melyik projektekhez csatlakozik.
(2. ábra)

Miután létrehoztunk egy projektet és felvettünk 
rá felhasználókat, akár el is kezdhetjük a munkát 
a Redmine alapbeállításaival. Azt kell még tud-

nunk, hogy az issuekat a Redmine magyarosítá-

sa Feladatoknak nevezi. (Jobban szeretem a “be-

jegyzés”t használni. Aki szintén így van vele, az 
a config/locales/hu.yml állomány szerkesztésével 
könnyen megteheti. Innentől a cikkben is bejegy-

zésként fogok rá hivatkozni.) A bejegyzéseket típus 
szerint lehet külön kezelni. Bejegyzés típus lehet 
például: hiba, módosítási kérelem, feladat, doku-

mentum hiba, kérdés. A bejegyzés típusokat köny-

nyen tudjuk módosítani (Adminisztráció/Bejegyzés 
típusok)

Workflow
A workflowval szabályozhatjuk, hogy a különböző 
típusú bejegyzéseink (hiba, módosítási kérelem, 

A Redmine egy open 
source, Ruby nyelvet 
használó, web ala
pú projektmenedzs
ment eszköz (http://
www.redmine.org/). 
Egyszerű, könnyen 
átlátható, jól testre 
szabható rendszer. 
A tesztelésben a 
nagyon átgondolt 
issuetrack részét 
tudjuk hasznosítani 
hibajegy kezelőként.

OPEN SOURCE

1. ábra

2. ábra

TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

INTEGRATION AND

VERIFICATION 

ENGINEER

Job description
On behalf of our multi-
national partner active in 
the areas of engineering 

services and product in-

formation we are actively 
looking for an Intergration 
and verification engineer 
who will be responsible 
for the design verifica-

tion, development and 
enhancement of test 
systems, working closely 
with hardware engineers 

and platform software en-

gineers to produce sys-

tem solutions.

Requirements
The ideal candidate has a 
minimum of 3 years com-

mercial experience within 
a Software Engineering 
environment; developing 

& debugging software 
running on an embedded 

RTOS (preferably Linux).
Skills requierd:
 Experience of version 
control systems.
 A positive attitude is a 

very important attribute 
for the candidate.
 A proactive “can do” 
approach is important, 
and the candidate must 
have a drive for success. 
 Flexibility and the ability 
to get results is essential.

 Ability to communicate 
clearly on technical mat-
ters in written reports as 

well as interpersonally 
with design groups and 

teams.

If you would like to apply 
for this job, please send 
us your curriculum vitae 
both in Hungarian and 

English with the refer-
ence number in the sub-

ject of your application to 
it@grafton.hu.

ÁLLÁSHIRDETÉS



www.tesztelesagyakorlatban.hu TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

BEVEZETŐBEVEZETŐ

10.oldal

support, task...) milyen életutakat járhatnak be. Minden bejegyzés 
típushoz szerepkörönként adhatjuk meg melyik státuszból melyik 
státuszba állítható egy bejegyzés. A workflow meghatározásá-

nál, szerepkörön belül megkülönböztethetjük, a “szerző” és a 
“hozzárendelt” felhasználókat is. (Szerző az, aki az adott bejegy-

zést létrehozta. Hozzárendelt felhasználó pedig az, aki aktuáli-
san felelősnek van beállítva az adott bejegyzéshez.)
(3. ábra)

Mielőtt beállítanánk a workflowt, előbb gondosan tervezzük meg 
papíron.

1. A rajz alapján előbb felvesszük az állapotok listáját (Adminiszt-
ráció/Bejegyzés státuszok). Meg kell határozni, melyik a kezdő, 
melyik a vég státusz (vég státuszból több is lehet).
2. A következő lépésként szerepkörönként és bejegyzés típuson-

ként beállíthatjuk, mely státuszból mely státuszba lehessen állí-
tani. (Adminisztráció/Workflow). 

Egyéni mezők: 

Egyéni mezőket nem csak bejegyzésekhez készíthetünk. Lehet 
egyéni mezője:
- Bejegyzés: Projektenként és bejegyzés típusonként vehetünk 
fel egyéni mezőt.
- Projektek: A projektek beállítása oldalán jelenik meg az álta-

lunk felvett plusz mező.
- Verziók: A verziók tulajdonságait bővíthetjük új mezővel.
- Felhasználók: Tetszőleges adatokat tárolhatunk a felhaszná-

lóknál.

- Csoportok: A felhasználókat a könnyebb kezelés érdekében 
csoportokba szervezhetjük. Ezekhez a csoportokhoz is felvehe-

tünk plusz mezőt.

- Bejegyzés prioritások: A bejegyzés prioritások alapesetben 
egy prioritás lista, de a lista elemeihez így plusz tulajdonságokat 
csatolhatunk.

- Dokumentum kategó-
riák: Ha dokumentum-

kezelésre is használjuk 

a Redmine-t, akkor a 

dokumentumkategóriák 

attribútumait bővíthetjük 
itt egyéni mezővel.

Egy egyéni mezőnél 
meghatározhatjuk, hogy 
kötelező legyene, hasz-

nálhatóe szűrőfeltétel-
ben, értéke kereshetőe. 
Az egyéni mező lehet: 
szöveg, hosszú szöveg, 
egész, lebegőpontos, 
lista, dátum, logikai, fel-
használó, verzió.

Felsoro-
lások

Három “előregyártott” 
felsorolás áll rendelke-

zésre: tevékenységek, 
feladatprioritások, do-

kumentum kategóriák. 

Ezeket globális szinten 

használják a projektek (tehát nem lehet projektenként különbö-

zőket használni, viszont a listaelemeket tetszés szerint módosít-
hatjuk, bővíthetjük, törölhetjük.
(5. ábra)

Plug-inek

Viszonylag sok plugin létezik Redminehoz, amivel lehet bővíte-

ni a tudását. A plug-ineket leírás szerint kell telepíteni, általában 

parancssori utasításokkal.

Használat

Beállítani sem nehéz a Redminet, de használni még könnyebb.
Belépéskor egy összegző képernyőt kapunk, ahol az aktuális 
projektek láthatóak, amikben valamilyen szerepkörben tagok 
vagyunk. Ha azokra a feladatokra vagyunk kíváncsiak, amikhez 
közünk van, (tehát vagy mi vettük fel, vagy felelősnek vagyunk 
jelölve, vagy megfigyelőként vagyunk ráiratkozva) akkor a “Saját 
kezdőlapom” menüpontot kell kiválasztani. A jobb felső sarokban 
találjuk a projektek listáját. Ha itt kiválasztunk egy projektet, ak-

kor annak az “Áttekintés” oldalára jutunk.
(4. ábra)
A projekteken belül menünként látjuk azokat a modulokat (wiki, 

fórum, dokumentumtár, bejegyzések...), amik a projekten be van-

nak kapcsolva és amihez a projekten belül van jogunk. Új bejegy-

zés felvitelére is külön menüpontot kapunk. Mivel a hiba egy be-

jegyzés típus, ezért a hibákat is ezzel a menüponttal kell felvenni.
(6. ábra)
A hiba felvétele ugyan úgy történik, mint más hasonló rendsze-

rekben. Ki kell tölteni a kötelező mezőket és meg kell nyomni a 
“Létrehoz” gombot. Sajnos az alapértelmezett mezők nem kap-

csolhatóak kibe és nem adhatjuk meg ezeknél, hogy milyen ese-

tekben legyenek kötelezőek és mikor nem. Zavaró lehet, hogy a 
leírás mező nem kötelező új hiba felvitelekor.
(7. ábra)
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Sajnos nem találtam meg, hogy hol lehet ezt felületről állítani. 
Remélem ezt későbbi verzióban megoldják. Egy kis buherálással 
azért megoldható (ez az open source előnye és hátránya is egy-

ben):
A Redmine telepítési mappájában az app/models/issue.rb állo-

mányban meg kell keresni a 

validates_presence_of :subject, :priority, :project, :tracker, 

:author, :status

sort, és le kell cserélni erre:
 validates_presence_of :subject, :description, :priority, :pro-

ject, :tracker, :author, :status

Még meg kell oldani, hogy a kis piros csillag is megjelenjen. A 
app/views/issues/_form.rhtml állományban kell a következős so-

rokat megkeresni:
<p><%= f.text_field :subject, :size => 80, :required => true %></
p>

<p><%= f.text_area :description,

                   :cols => 60,
                   :rows => (@issue.description.blank? ? 10 : 
[[10, @issue.description.length / 50].max, 100].min),
                   :accesskey => accesskey(:edit),
                   :class => ‘wiki-edit’ %></p>

és a végén a %></p> elé (, közvetlenül a ‘wikiedit’ után) be kell 
szúrni:
,

:required => true

A kód módosítása után újra kell indítani a kiszolgáló szervereket.
A már felvitt hibákat a bejegyzések menüpont alól érhetjük el. Itt 
lehetőségünk van viszonylag összetett szűrések létrehozására 
is. Bármelyik mezőre szűrhetünk többféle relációban. Listaérté-

kek esetén választhatunk, hogy egy vagy több érték közös meg-

adásával szűrünk. Az Opciók részt ha lenyitjuk, megadhatjuk, 

hogy melyik mezőket és milyen sorrendben szeretnénk látni az 
eredményben. A szűréseket elmenthetjük és ha van hozzá jo-

gunk, akkor nyilvánossá tehetjük. (Természetesen nem a szűrés 
eredményét mentjük el ilyenkor, hanem a szűrésfeltételek ösz-

szességét.) A mentett szűréseket jobb oldalt linkként látjuk.
A szűrt találati listát exportálhatjuk CSV vagy PDF formátumba.

A találati listában a 

Tárgy vagy ID mezőkre 
klikkelve az adott hiba 

részletezésébe jutunk, 

ahol tovább kezelhetjük 

a hibajegyet.

A Redmine képes elő-

állítani alapvető riport 
táblázatokat. A bejegy-

zéseknél jobboldalt 

láthatunk egy “Összeg-

zés” linket. Itt a követke-

ző áttekintő táblázato-

kat kapjuk (8.ábra):

Mindegyik táblázat a 
nyitott és lezárt (és ösz-

szes) bejegyzés számot 
mutatja meg az adott 

attribútum bontásában. Ha bármelyik táblázatnál a nagyítóra 
kattintunk, akkor a nyitott és lezárt gyűjtőállapotok helyett a stá-

tuszok szerinti bontást tudjuk megnézni.

Sajnos ez kevés szokott lenni, hiszen általában ezeknek a táblá-

zatoknak valamilyen kevert formájára van szükségünk. Például 
hibatípusú bejegyzésen belül vagyunk kíváncsiak a prioritásál-
lapot bontásra. 

Amiket tehetünk:
- találunk ehhez plug-ineket,

 megírjuk magunk (esetünkben Ruby nyelven) a hiányzó riportot,
 adatbázisból készítünk megfelelő lekérdezéseket,
 a szűrt bejegyzés listát táblázatba exportáljuk és egy táblázat-
kezelő segítségével készítjük el a számunkra szükséges riportot.

Ha nincs plugin, akkor leggyorsabb és legkönnyebb megoldás-

nak a táblázatos módszert tartom. (A szűrt lista Excel táblázatba 
exportálása után kimutatás adatlap(ok) segítségével, lényegé-

ben bármilyen riportot el tudunk könnyen készíteni. Ez a “trükk” 
más hasonló eszközöknél is hatékonyan alkalmazható.)

(A tapasztalatom az, 

hogy néhány plugin és 
egy táblázatkezelő volt a 
megoldás erre. Ezeket a 

plugineket telepítettem:

 extra query operators,
 issue history,
 show descriptions,
 traceability,
- user status,

- xls export.

3. ábra

4. ábra

6. ábra

5. ábra

OPEN SOURCE

- Típus

 Prioritás
 Felelős
 Szerző

 Verzió
- Alprojekt

- Kategória
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Ezekkel a pluginekkel a szűréseket lehet oko-

sítani. Az xls exporttal nem kell a CSV formátu-

mot használni, hanem XLS formátumba tudunk 
közvetlenül exportálni.)

A Redmine az általam ismert ingyenes hibake-

zelők közül a legrugalmasabb, legkönnyebben 
testreszabható, legkönnyebben használható 
eszköz.
 

A könnyű átláthatóság miatt a felhasználók ha-

mar megszokják a használatát. Tud magyarul 
és ez szintén előnye lehet több vetélytársával 
szemben. Egy kis CSS tudással tetszőlegesen 
testre szabható (céghez igazítható) a kinézete is.

Ha nem csak hibát akarunk kezelni, akkor össze 
tudjuk kötni a TestLink nevű (szintén ingyenes) 
eszközzel, ami a követelményeket, a tesztese-

teket és a futtatásokat kezeli.

Az eszköz tudása pluginekkel bővíthető. Már 
most is sok található hozzá, és ezek között van 
tesztmenedzsment kezdemény is. 

Későbbiekben ezzel együtt is érdemes lesz ki-
próbálni.

Ami mindenképpen az előnye, hogy nem csak a 
tesztelőket szolgálja ki a hibakezeléssel, hanem 
a programozókat is képes támogatni. Hiszen 

minden projekten lehet verzió-kezelten kódot 

tárolni benne, feladatokat kiosztani, dokumen-

tumokat tárolni, Wikialapú tudásbázist kialakí-
tani.

Két negatívumot tudok említeni. Az egyik a te-

lepítése, de azt csak egyszer kell megfelelő-

en elvégezni a leírások alapján és aztán csak 
használni. A másik a riportolási képessége, ami 

elég szegényes. 

Szerző: Szőke Ármin

8. ábra

Szőke Ármin
tanácsadó

2000ben szereztem 
meg tanári diplomámat 
matematika szá mí tás
technika szakon. 2006-
ig tanárként dol   goztam. 
Az Avon Cos  meticsben 
kezd tem teszteléssel 
fog  lalkozni, később 
ban ki és telekommu
nikációs projektek
ben vettem részt 
senior tesztelőként, 
majd tesztvezetőként. 
Tanácsadóként okta
tás, tesztelési folyamat 
kialakítás, tesztelési 
módszertan írás, teszt-
eszköz kiválasztás és 
bevezetés volt eddig a 
feladatom.

7 .ábra

www.masterfield.hu

www.teszteloverseny.hu

OPEN SOURCE
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HUMÁN ERŐFORRÁS

Tesztelnék. 
De mit is értünk 
tesztelés alatt?

Egyesek szerint az utóbbi évek GDP növekedése 
az informatika és a telekommunikáció fejlődésének 
tudható be. Az iparágak kínálta termékek és szolgál-

tatások olyannyira elárasztották a piacot, hogy mára 
nélkülözhetetlenné válva mindennapjaink, életünk 
részét képezik – és ez a fejlődés megállíthatatlan. 
Az egyre növekvő igények kiszolgálására való tö-

rekvés eredményeképpen folyamatos kutatásra, 
fejlesztésre van szükség az informatika minden te-

rületén. Ehhez a fejlesztéshez azonban az informa-

tikai vezető cégeknek egyre növekvő pénzáramot 
kell generálniuk ahhoz, hogy termékeik  a piaci ver-
senyben – előnyre tegyenek szert és mihamarabb 
bekerüljenek a kereskedelmi körforgásba. Azonban 
a rohanás az idővel azt eredményezi, hogy a vég-

termék nem mindig tökéletes. Ma már egyetlen, ma-

gára valamit is adó cég sem engedheti meg magá-

nak azt a luxust, hogy a végfelhasználókat tekintse 
tesztalanynak. Szükségszerűvé vált, hogy az ellen-

őrzéseket professzionális módon, arra szakosodott 
munkatársak végezzék. A hibák felismerése és 
dokumentálása, korrigálása a megfelelő ismerettel 
rendelkező szakemberek, a tesztelők feladata. 
Éles ügyfélhelyzeteket generálva ők azok, akik a 
kereskedelmi forgalomba kerülés, a felhasználás 

előtt minden helyzetben és módon elérik, hogy 
megtalálják a kényes pontokat – ha hiba csúszott 
a rendszerbe. 

A tesztelési szolgáltatások nyújtására szakoso-

dott vállalatok legnagyobb kihívása a tesztelésre 
alkalmas tesztkörnyezet megteremtése, amihez 
kiválóan ismerniük kell nemcsak a tesztelés alatt 
lévő alkalmazásfejlesztő informatikai környezetet, 
fejlesztőeszközöket, hanem a végfelhasználók ál-
tal képviselt iparágat is.

Tesztelhetek?

A fejlesztő cégek által létrehozott tesztkörnyeze-

tekben dolgozó tesztelőkre eleinte nem volt fel-
tétlenül jellemző, hogy informatikai végzettséggel 
rendelkezzenek, ami mára kizárólag a junior tesz-

telőkre lehet igaz. Régebben az egyes folyama-

tokhoz tartozó feladatokat általános IT ismeretek-

kel rendelkező munkatársak is el tudták látni, mert 
nem fektettek nagy hangsúlyt a fejlesztésekkel 
párhuzamos vagy az azokat követő tesztelésekre. 

Hallottunk olyan esetről, hogy egy bevezetett in-

formatikai rendszert az adott cég munkatársai 
„teszteltek”, vagyis ha munkájuk során hibával 
találkoztak, jelezték feletteseiknek, akik jelezték 
a vezetőnek, aki jelezte a fejlesztő cégnek, aki to-

vábbította a jelzést a fejlesztőnek, aki – ha éppen 
nem volt más munkája – javította a hibát. 

Persze az információs sztrádán nem mindig jutott 
el a pontos feladat emberünkhöz, aki később korri-
gálta a hibát még egyszer, vagy többször. Beláthat-
juk, ha nem közvetlenül szakemberek végzik el a 
feladatot, sok vizet el kell használni a tűzoltáshoz. 
Igaz, a tesztelői feladatok ellátásához szükség van 
az egyéni képességek meglétére is, a tudást cél-
irányos tréningek kapcsán is meg lehet szerezni, 
de az alapok ma már megkívánják, hogy egy iga-

zán jó tesztelő rendelkezzen informatikai, szakirá-

nyú végzettséggel. 

A sikeres tesztelő legjellemzőbb karakterje-

gye az átlag feletti monotóniatűrés, a struk-

túrában való gondolkodás képessége és a 
nagyfokú precizitás. Az apró különbségek 
felismerésének képessége szintén elenged-

hetetlen a precíz munkához. A munkaadók 
egyik legnagyobb kihívása pedig a tesztelők 
érdeklődésének és szakmai motivációinak fo-

lyamatos fenntartása. Ezt segíti, ha a tesztfo-

lyamatok párhuzamosan végezhető, egymás-

tól különböző ritmusú, összetett tesztelési 
alfolyamatokra oszlanak, és a munkabeosz-

tás során a munkatársak rotációs projektbe-

osztása mindig különös figyelmet élvez.

Merre induljak?

Ha megszületett a döntés és a fent említett krité-

riumoknak is megfelel valaki, meg kell határozni 
a pozíció szintjét. Tapasztalat nélkül, vagy kevés 
tesztelői tapasztalattal a junior tesztelő állásokat 
érdemes megcélozni, minimálisan 23 éves, re-

leváns tesztelői tapasztalattal, eszköz és mód-

szertan ismerettel a senior kategória javallott, míg 

több, mint 3 év, kifejezetten adott szegmensen 
belül eltöltött év predesztinálhat valakit arra, hogy 
tesztvezetőként építse karrierjét – amihez termé-

szetesen további feltétel a vezetői ambíció.

Amennyiben tisztában vagyunk a pozíció szintjé-

vel, indulhat a keresés. Állást kereshetünk pasz-

szívan és aktívan egyaránt. Előbbi esetben – a 
legtöbb álláskereső ezt a módszert használja – 
rendelkezésünkre állnak hirdető újságok, online 
hirdető portálok, ahol megtalálhatjuk a nyitott 
tesztelői pozíciókat és szabadon elküldhetjük a 
már elkészített pályázatunkat, önéletrajzunkat – 
bízva a pozitív válaszban.

Az aktív álláskeresés kapcsán azonban nagyobb 
sikereket érhetünk el. Ez esetben  amennyiben 
szintén tisztában vagyunk céljainkkal – direkt mó-

don felkereshetjük az összes, számunkra szimpa-

tikus céget, ahol fejlesztéssel és/vagy teszteléssel 
foglalkoznak, leadhatjuk pályázatunkat több, az IT 
területén is működő fejvadász cégnél és munkaerő
közvetítő irodánál, valamint kihasználva kapcsolat-
rendszerünket (mert mint tudjuk a kapcsolati tőke 
a legerősebb) felhívhatjuk ismerőseinket, baráta-

inkat, exiskolatársainkat, vagy kérdezhetünk tőlük 
a közösségi portálokon keresztül is, hátha tudnak 
ajánlani egy lehetőséget, amit szintén egy ismerő-

süktől hallottak…mert a siker érdekében ez a legke-

vesebb, amit tehetünk.

A tesztelt karrier

Sokszor felteszik nekem a kérdést, hogy mennyi-
re nehéz jó tesztelőket találni. Nos, a válaszom 
mindig az, hogy jó tesztelőket, QA szakembereket 
nagyon nehéz találni. Mert a legtöbb feladat ösz-

szetettsége megkívánja a magas fokú informatikai 
tudást és a megfelelő személyiségi jegyek is fon-

tosak – feladatra, cégre és projektre szabva kell 
ugyanis a jelölteket felkutatni és kiválasztani. 
Azonban ha sikerül rátalálni a legjobb munkatárs-

ra, átlagon felüli bérezésre és egy mozgalmas, ki-
hívást jelentő feladatra számíthat – ami sokak szá-

mára vonzóvá teszi az informatikai fejlesztésekhez 
kapcsolódó, egyre inkább fejlődő iparágat, a tesz-

telést és igazi, tervezhető pályát garantál a szakma 
iránt elkötelezetteknek.

Szerző: Tóth Zsigmond

Eddig még nem esett 
szó a magazinban 
a humán erőforrás
ról. Milyen alapvető 
tesztelői értékekről 
beszélhetünk? Van
nake közös szemé
lyiség jegyek? Ho
gyan válasszuk ki a 
tesztelőket, teszt
vezetőket? Milyen 
továbbképzési lehe
tőségeink vannak? 
Hogyan motiváljuk a 
kiégett szakembere
ket? Ilyen és ehhez 
hasonló kérdésekre 
kapunk választ.

Szakmai fórumokon, kiadványokban, szaklapokban sokat olvashatunk a szoftvertesztelésről általában, 
tesztkörnyezetről, automatizálásról, specifikációkról, követelményekről, eszközökről és még sorolhatnám 
mi mindenről, ami a szakterület számára fontos és hasznos lehet – szakmai szempontból. Azonban ed-

dig kimaradt valami a sorból. Elbert Hubbard óta tudjuk, hogy: „Egy gép 50 átlagos ember munkáját tudja 
elvégezni. De egy gép sem tudja elvégezni egy rendkívüli ember munkáját.” Az igazság az, hogy valóban 
minden gép mögött/előtt ott ül/áll egy ember, akinek köszönhetően az adott rendszer feladatokat old 
meg, megkönnyíti az életünket, teszi a dolgát. Ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberi tényezőt 
sem. Nem elég ugyanis a megfelelő szakmai tapasztalat, a széles körű informatikai ismeret, az iskola-

padban eltöltött oly sok év, ha sokan nem tudják, hogyan érvényesíthetik megszerzett tudásukat, melyik 
cégnél, milyen pozícióban érdemes elhelyezkedniük egyéni képességeiknek megfelelően.

Zsigmond közel 10 
éve dolgozik HR te
rületen, mint vezető 
ta nácsadó. Nemzetkö
zi nagyvállalatoknál 
szer zett tapasztalatát 
fel használva segíti 
mun kaadó ügyfele
it a hatékony emberi 
erőforrás menedzs
ment kialakításában 
és eredményességük 
növelésében, az állás
keresőknek pedig a 
számukra legmegfele
lőbb munkához vezető 
úton nyújt támogatást 
– minden esetben cég
re és egyénre szabott 
megoldásokat kínálva. 
Híve a hagyományos 
toborzási és kiválasz
tási módszereknek, 
de a legújabb keresési 
technikákat is szíve
sen alkalmazza mun
kája során. 

Hitvallása: „A jövő zá
loga maga az ember. 
Ismerd meg és tudni 
fogod, mit kell tenni a 
sikerért.”

Tóth Zsigmond
vezető tanácsadó

A tesztelő erő forrása – 
avagy a tesztelés emberi oldala
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A tesztelési feladat 
v é g r e h a j t á s á n a k 
nagyszerű módja a 
kiszervezett teszte
lés, amikor kevés az 
idő vagy a munka
társ. A kiszervezett 
tesztelés jól ki tudja 
egészíteni a minő
ségbiztosítási csapat 
munkáját is. Azon
ban nagyon drága is 
lehet és nem mindig 
a legjobb megoldás 
egy projekt számára. 
Ez az írás megpróbál 
segíteni hogyan ál
lapítsuk meg a szük
ségleteket, hogyan 
értékeljük a munkát 
és hogyan egyesít
sük a kiszervezést 
egy már létező csa
pattal.

A kiszervezés
fogalma

A kiszervezett tesztelési feladatok azok, melyet 
egy harmadik fél hajt végre. Ezek a feladatok 
lehetnek: teszt stratégia, tervezés, végrehajtás 
vagy automatizáció. Ezeket a feladatokat álta-

lában nem helyben végzik, bár ott is meg lehet 
csinálni. Ráadásul ott van még annak a feltétele 
is, hogy a feladatokat integráljuk az éppen futó 
tesztfolyamatba a projekt bármely időpontjában.

Menedzserek – ismerjék
a lehetőségeket
A minőségbiztosítási menedzsernek ismernie 
kell az összes erőforrás opciót. A szoftvervilág 
nagyon gyorsan változik, projektek jönnek be és 
mennek ki mielőtt észrevennénk hogy mi volt a 
siker. Nem mindig lehetséges egy első osztályú 
csapatot vagy felszerelést fenntartani. Kevés a 
tehetséges tesztmérnök és projektmenedzser, 
szóval életmentő lehet ha jó kapcsolatot ápo-

lunk egy kívülálló tesztcéggel. A kiszervezett 
tesztmérnököket be lehet tenni egy már létező 
minőségbiztosítási szervezetbe. Ez az integrá-

ció lehetőséget ad a tesztelés fellendítésére és a 
hardver erőforrás kibővítésére. Amikor a projekt-
nek vége, megint le tudjuk csökkenteni a teszt-
csapatot és a hardver erőforrást.
A tesztcégek mellett, nagy segítség ha a teszt-
eszközök gyártóival is jó kapcsolatot ápolunk. 
Néhány teszteszköz gyártó teljes körű szolgál-

tatást biztosít a termékéhez. Ha sürget az idő, 
az ő mérnökeik segíthetnek az eszköz haszná-

latában és az igényeinkhez igazíthatják azt. A 
kiszervezési lehetőségtől függetlenül, minden 
próbálkozásnál időbe fog telni, hogy a költsége-

ket és az embert biztosítsuk a feladathoz. Ezért 
fontos, hogy elegendő időt hagyjunk a megoldá-

si lehetőségek mérlegelésére. A szükségletek 
meghatározása – hozzunk létre egy kiszervezési 
kritériumot.

Amikor egy projekt elkezdődik, tegyük fel a kö-

vetkező kérdéseket. Ez segít eldönteni mely te-

rületre kell összpontosítanunk. 

Elegendő a tesztelő 
személyzet a projekt 
teljesítéséhez?

Hogy néz ki a végrehajtási
terv?

Van elég idő, hogy embereket vegyünk fel és ké-

pezzünk ki a projekthez? Ha a munkatársak hiá-

nya a gond, akkor egy tesztlabor jó tesztelőkkel 
megoldhatja ezt a szükségletet.

A hardver megfelelő?
A hardver óriási kiadásokkal járhat. Néhány eset-
ben, a funkcionális tesztelés nagy részét egy 
vagy két platformon le lehet futtatni. Ha a teszt 
terveket jól megírták, akkor ki lehet szervezni a 

hardver konfigurációs tesztelést. Így a legmoder-

nebb gépekhez jutunk hozzá és a tesztelési több-

let párhuzamosan segít a mi kollégáinknak.

Vannak elvárások 
vagy specifikációk?
A elvárások tisztásása alapvető a jó tesztterve-

zéshez és a stratégiához. Ez a kiszervezett fel-
adatnál is fontos, mert a kívülállónak kevés vagy 
semmilyen ismerete sincs az adott alkalmazásról. 
Egy jó specifikáció jobb teszt terveket és jobb 
teszt eseteket eredményez.
 

Van-e teszt stratÉgia 
vagy terv?

A teszt stratégia egy dokumentum, ami tisztázza 
a tesztelés szemléletmódját. Ez az első doku-

mentum amit a tesztcsapatnak el kell készítenie 
és ez az alapja más minőségbiztosítási átadan-

dó anyagoknak is. Egy jó stratégia lefedi a teszt 
stílusokat, az eszközhasználatot, a teszt esetek 
összegzését, hogy mi van benne a tesztelési cél-
ban és mi nincs. Ha lehetséges, akkor ezt házon 
belül készítsük el. Ha a harmadik fél készíti, akkor 
a cég a projekt irányítása felé tolódik el. Ilyet csak 
akkor csináljunk ha az egész minőségbiztosítást 
ki akarjuk szervezni.

Szükség van-e valamilyen 
speciális készségre a pro-
jekt végrehajtásához?

Szükség van-e olyan tesztelők-
re akik valamilyen szakterületen 
is jártasak (pl.: pénzügy stb.) ?

Néhány szoftver alkalmazás megköveteli a szakte-

rület részletes ismeretét. Ha a munkatársak között 
nincs ilyen, akkor szükség lehet a kiszervezésre.

Kell-e automatizálni?

Az automatizálás még mindig nem gyakorlat sok 
szervezetnél. Még ha van is tapasztalt automa-

tizálási szakember, az időkényszer is közbeszól-
hat. Ha az automatizáció elvárás, akkor ez is egy 
kiszervezhető feladat. Úgy mint a hardver tesz-

telésnél, itt is nagyon fontos a jó dokumentáció, 
hogy a legtöbbet hozzuk ki a pénzünkért. Amikor 
a projektnek vége, a teszt szkriptek tulajdonjogát 

átvehetjük és beépíthetjük a regressziós készlet-

be. Ezt persze egyeztetni kell a feladatot végző 
harmadik féllel. Az ő mérnökeik lehet, hogy el tud-

ják végezni ezt a feladatot.

Végre kell hajtani stressz-, 
vagy load tesztet?

Ha kliens/szerver vagy webalkalmazást tesz-

telünk, feltétlenül szükséges valamilyen fajta 
stressz, vagy load tesztet csinálni. Ez a tesztelés 
szimulálja a felhasználói adatbevitelt és megnéz-

hetjük hogyan viselkedik a rendszer, ha a felhasz-

nálók száma növekszik. A stressz és load tesz-

teket általában a senior mérnökök végzik. Nehéz 
ilyet találni. A stressz tesztelést általában akkor 
csinálják amikor az alkalmazás fejlesztése már a 
végéhez közeleg, ami azt jelenti, hogy a határidő 
elég szűkös. Ez a fajta tesztelés is extra hardvert 
igényel.

Van elég pénzem a kiszervezésre
vagy tudunk rá szerezni?

A pénz mindig egy kulcskérdés. Ha kevés a pénz 
akkor csak a legkritikusabb feladatokat szervez-

zük ki. Egy ötletes alternatíva, ha egy másik rész-

legről veszünk kölcsön néhány embert. Egy má-

sik, ha üzletet kötünk egy közeli főiskolával, hogy 
gyakornokokat szerezzünk.

Miután megválaszoltuk az előző kérdéseket, állít-
suk össze a listát és készítsük el a kritériumokat. 
Ezen ismérvek alapján kezdhetjük felkutatni a 
külsős cégeket. Némelyik cég minden szükségle-

tet el tud látni, szóval bizonyosodjunk meg arról, 
hogy a lista fontossági sorrendben van. A legkriti-
kusabbak a lista elején álljanak.

Minden kritériumnak megfe-
lelnek a tesztelő cégek?

A tesztelő cégek keresését kezdhetjük a kollégák 
és ismerősök hívásával. A szóhagyomány még 
mindig a legjobb referencia. Ha ez a megoldás 
nem válik be, akkor forduljunk az internethez és 
a hirdetésekhez. A több portál, blog, magazin (pl.: 
Software Quality Magazine) jó forrás lehet. Sokfé-

le szoftvertesztelő céget találhatunk, ezért fontos, 
hogy keresés előtt rögzítsük a kritériumokat. Szű-

kítsük le a jelentkezőket kettőreháromra és csak 
azután hívjuk fel őket telefonon.

KÉRDÉS

Most hogy megvannak a jelöltek, itt az ideje, hogy 
kérdezzünk, kérdezzünk és kérdezzünk. Ez a kul-

csa az egésznek, hogy el tudjuk dönteni melyik 
céget válasszuk. Itt van néhány fontos kérdés, 
amit fel kell tennünk:
 

Kérjünk a következők-
ből néhány mintát: 

Teszt terv és teszt esetek, Hiba jelentések, Pro-

jekt összefoglalók. A minták kinézete és felépítése 
nagyon fontos. Amikor a munkát más helyszínen 
végzik, az írott és szóbeli kommunikáció nagyobb 
szerepet kap. A személyes találkozók nagyon rit-
kák lesznek. Nézzük meg mennyire világosak és 
részletesek a hibajelentéseket, tesztesetek.

Kérdezzünk a hardverről/
szoftverről

- A projekt gépeit megosztják más feladatokkal?

A kiszervezett tesztelés kezelése 
(időben és költségtakarékosan)

Megbízónk magyar tulaj-
donban lévő, saját szeg-
mensében piacvezető 
vállalat, hozzájuk kere-
sünk új munkatársat
Pozíció: Szoftverteszte-
lő (BS5032) Budapest

Munkakör:

PC szoftverek (C#, C++, 
Delphi) többszintű teszte-
lése a szabványoknak és 
specifikációknak megfe-
lelően Integrációs, modul 
és unit tesztek készítése 
és futtatása Manuális és 
automatikus tesztek és 
teszteszközök készítése
Teszt dokumentáció ké-
szítése,
Együttműködés a fejlesz-
tőkkel

Elvárások:
Több éves releváns szak-
mai tapasztalat Microchip 
PIC mikrovezerlők ismerete

Informatikus, villamosmér-
nök vagy fizikus végzettség

Szakmai szintű angol 
nyelvtudás

Teszt metódusok ismerete

Önálló, felelősségteljes, 
precíz munkavégzés

Többéves tesztelői ta-
pasztalat előny. Ipari fej-
lesztések terén szerzett, 
hardver közeli tapasztalat 
előny
ISTQB vizsga előny
Amit megbízónk kínál:

Megbízónk a megfelelő 
jelöltnek hosszú távú le-
hetőséget, kiemelkedő 
szakmai lehetőséget és 
versenyképes juttatási 
csomagot kínál.
Hivatkozási szám: BS-
5032

Ami a pályázathoz 
szük séges:
Magyar és  ha az idegen-
nyelvtudás jelen esetben 
pályázati követelmény  
idegen nyelvű önéletrajz, 
illetve motivációs levél. 

ÁLLÁSHIRDETÉS
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- Mennyire elérhető a projektspecifikus felszerelés?
Ha egy nagyon leterhelt céget használunk, akkor nagy valószí-
nűséggel a felszerelést megosztják a projektek között. Az érde-

künk, hogy ezt kiderítsük. Kérdezzük meg, ha szükséges a cég 
tude bérelni/beszerezni egyéb felszerelést.

- Mennyi hardverük és szoftverük van?
Kérjünk egy hardver és szoftverlistát. Egy jó nevű cég ad arra, 
hogy a legújabb felszerelést használja. Sőt az is fontos, hogy 
legyenek régebbi gépeik, melyek még elterjedtek a piacon. A cél 
az, hogy olyan közel kerüljünk a célközönség gépeihez, ameny-

nyire csak lehet. A következő listát szerezzük meg: CPU-k, Nyo-

mtatók, Modemek, Grafikus kártyák, Hálózati kiegészítők

- A hardverük jól szervezett, átlátható?
Egy tesztlabornak sok felszerelése lehet, de mennyire jól szer-
vezett? Néhány esetben azt láttam, hogy a laborban minden-

hol alkatrészek voltak és a gépek félbeszedetten üzemeltek. 
Kérdezzük meg, hogy a gépeket szoktáke átcipelni és hogyan 
követik nyomon a komponenseket. Egy jó kérdés lehet például, 
hogy ha egy videokártyát kellene megtalálni, hogyan csinálnák?

- Használnak-e teljesen új, csomagolt gépeket?
Néhány labor olyan szoftvereket telepít a gépeire, melyek nekik 
abszolút természetesek. Ezek a szoftverek lehet, hogy elfed-

nek olyan problémákat amivel egy átlagos otthoni felhasználó 
találkozhat. Egy jó módszer ennek kiderítésére ha a labornak 
van teljesen új, még becsomagolt gépe. Ezek a gépek olyanok 
mint amilyet a felhasználó kap a boltban és mentes mindenféle 
cégre jellemző szoftvertől. Nem minden gépen található például 
táblázatkezelő vagy szövegszerkesztő. Ha egy szoftver olyan 
dllt igényel ami egy népszerű alkalmazásban vagy operációs 
rendszerben van, az otthoni felhasználó gépe le is fagyhat. Ha 
egy széles körben elterjedt alkalmazást tesztelünk, ez a fajta 
teszt szinte kötelező.

- A tesztelők tartják karban a gépeket vagy az IT 
szakember?
Ha a tesztelők állandóan gépeket konfigurálnak, akkor nincs 
idejük tesztelni. Ha a labornak van saját IT csapata, akkor ők 
tartják karban és futtatják a gépeket míg a tesztelők a teszte-

lésre figyelnek. Egy IT csapat sokkal gyorsabban tud rendbe 
tenni egy gépet.

Kérdezzünk az alkalmazottakról

- Nézzük meg néhány tesztelő önéletrajzát. Milyen a tesztelők 
tapasztalata összességében?
Nézzünk meg néhányat a leendő tesztelők önéletrajzából is. A 
kereskedők mindenféle dolgot megígérnek, de a tesztelést ak-

kor is csak egyének végzik. Nézzünk át néhány a tesztelők ál-
tal készített jelentést és projekt összegzést. Keressünk esetleg 
hasonló témában végzett tapasztalatot vagy terméket melyet 
teszteltek már.

- A tesztelők több projektben is dolgoznak egyszerre?
Ha a laborok nem egy helyen vannak, akkor egy már megis-

mert tesztelővel nem tudunk később találkozni. Derítsük ki ez 
hogyan van és ennek megfelelően tervezzünk. Ha rátalálunk 
egy jó tesztelőre, kérjük őt megint egy jövőbeli projektnél is. Tu-

lajdonképpen akár konkrét tesztelőket is kérhetünk a szerződés 
megtárgyalásakor.

- Aláírnának-e titoktartási nyilatkozatot?

- A tesztelőket a céghez kötik szerződéssel?
Mivel a munkát más helyen végzik és sok klienssel, javaslom hogy 
írjanak alá egy titoktartási nyilatkozatot. Ha a szoftverek pénzügyi-
leg nagy fontosságúak akkor kössünk a projekthez mindenkit aki 
érintett. Ez lehet egy kikötés a szerződésben. Ne veszítsünk el jó 
tesztelőket, azért mert nem kötöttük ki, hogy csak a mi projektünk-

ben dolgozhatnak.

- Dolgoztak már hasonló projekt technológiával?
A tesztelők dolgoztak már hasonló projekteken? Ez nagy segítség le-

het, főleg ha a saját tesztelőink sem ismerik túl jól az új technológiát.

LÁTOGATÁS

Tovább szűkítettük a jelentkezőket, így itt az ideje a helyszín 
felkeresésének. A látogatásnál fontos, hogy saját szemünkkel 
lássuk milyen a labor felszereltsége és milyen a munkakörnye-

zet. Menjünk körbe a laborban.

- A labor úgy néz ki mint egy kényelmes munkakörnyezet?
Ezt mindenki magától értetődőnek veszi. A tesztelést emberek 
végzik és az embereknek kényelmes környezetre van szüksé-

gük. Némelyik labor kicsi és ablaktalan. Minél jobb a környezet, 
annál jobb a munka minősége.

- A hardver jól szervezett?
Nézzünk körül a laborban. Keressünk különböző hardvereket. 
Kérjük meg őket hogy keressenek meg eztazt. Nézzük meg 
mennyi ideig tart ez.

- A labor megfelel a biztonsági követelményeknek?
A saját szervezetünknek vannak sajátos biztonsági követelmé-

nyei? Bizonyosodjunk meg arról hogy a külsős cég is megfelel 
ezeknek. Ilyen lehet, hogy a projekt nem működhet a belső 
LAN hálózaton vagy nem kapcsolódhat a külvilággal.

- Készítsünk interjút a tesztelőkkel
Ezek az emberek végzik a tényleges munkát. Kérdezzük őket. Pró-

báljuk kideríteni, hogy a tapasztalatuk megfelele az igényeinknek.

KÖLTSÉGEK

Itt kezd trükkössé válni a dolog. A külsős cégek hajlamosak 
mindent kiszámlázni. Készítsünk kategóriákat, amivel dolgo-

zunk majd. Ezek a kategóriák tartalmazzák az alkalmazottakat, 

a hardvert és a feladattal kapcsolatos költségeket. És persze 
legyenek benne a tervezett kezdési és befejezési dátumok.

- Fix költségek vannak vagy napi elszámolás?
A szoftver lehet hogy késve érkezik. Vane állásidő vagy csak 
akkor fizetünk amikor dolgoznak? Jár juttatás ha a tesztelő sza-

badságra megy közben? Vane helyettes ember ha valaki el-
megy szabadságra?

- Ha hosszabb időre kötelezzük el magunkat, akkor lehet-e 
jobb szerződést kötni?
Ha egyszerre több projektet viszünk a labornak, akkor próbáljunk 
alacsonyabb árat kialkudni. Ha egy projekt megy egyszerre akkor 
az költségesebb.

- Vannak-e járulékos hardver költségek?
Néhány labor csak az alapgépeket biztosítja a teszthez. Ha a 
teszt szimulációknak ennél többre van szüksége, akkor ezt még 
a szerződés aláírása előtt tisztázzuk.

- A tesztelők nálunk vagy máshol dolgoznak?
Ha a tesztelők máshol dolgoznak, akkor rögzítsük 
a szerződésben hogy ki fizeti ennek a költségeit.

- Egyeztessünk, hogy a leszállítandó termékben 
mi legyen.
Előre döntsük el hogy a projekt végtermékbe mi 
legyen. Például tartalmazza a hibajelentések és 
a javaslatok másolatai és minden levelezést a két 

fél között.

- A projektmenedzsernek külön fizetés jár?
Tisztázzuk, hogy a projektmenedzser a tesztcsapat 
tagjae. Fizessünk külön projektmenedzsert, vagy 
nézzük meg hogy az egyik tesztelő el tudnáe ezt a 
feladatot végezni. Ez csökkentené a költségeket.

MUNKAFOLYAMAT

Kezdjük el és alakítsuk ki a munkafolyamatot. 
Ha megvan a külsős cég, akkor kezdjük el a 
tesztelést. Állítsunk fel projekt munkafolyamatot.

- Teszteljünk egy kevésbé kockázatos részt.
Ha komoly fenntartásaink vannak a kiszervezés-

sel, akkor próbáljunk ki egy kevésbé kockázatos 
területet. Válasszunk olyan projekt részt ami nem 
zavarja nagyon a menetrendet ha valami nem sike-

rül tökéletesen. Ha jó tapasztalataink vannak a ki-
szervezéssel, akkor vállalhatunk több kockázatot.

- Építsünk ki egy elsődleges kontakt személyt 
mindkét oldalon.
Ha a munkát egy külső helyszínen végzik fontos, 
hogy a kommunikáció rendszeres legyen és követ-
kezetes. Ezt úgy érhetjük el a legegyszerűbben, 
ha mindkét oldalon csak egyegy kontakt személy, 
vagy alkalmazás van. Ez segít elkerülni a félretájé-

koztatást és mozgásban tartja a munkát. Az e-mail 

a legjobb módja, hogy nyomon kövessünk minden 
változást. A telefonhívásokkal nincs gond, csak nem 
marad utána semmi nyom. Néhány esetben kérhe-

tünk egy business kontaktot, ő tudja kezelni a nem 
teszteléssel kapcsolatos ügyeket.

- Hozzuk össze az egész csapatot, hogy lássák 
egymást.
Fontos, hogy a csapattagok ismerjék egymást, fő-

leg ha más helyszínen dolgoznak. A csapat egy-

ségét segíti ha a csapattagok ismerik egymást 
már a tesztelés megkezdése előtt. Ha ez nem 
lehetséges, akkor legalább a kapcsolattartó sze-

mély legyen ott az ismerkedésnél.

- Biztosítsuk a labor számára dokumentációt.
Minden lehetséges dokumentációt adjunk át a la-

bornak. Általában nekik nincs előzetes ismeretük 
az adott környezetről vagy az alkalmazásról. Ha a 
projekt már elkezdődött, akkor nekik is gyorsan fel 
kell venniük a munka ritmusát. Ha nem kapják meg 

a kellő dokumentációt, a csapatból valakinek ki kell 
mennie és személyesen kell segítséget nyújtania. 
Ez eléggé elnyújthatja a munkamenetet. 
A labor számára biztosított teszttervek és tesztese-

tek mindig legyenek nagyon alaposak. Fontos, hogy 
a tesztesetek világosak legyenek, mindenki tudja, 
hogy mit teszteljen és mi lesz a várható kimenet. Ne 
hagyjunk lehetőséget arra, hogy mindenki egyéni-
leg értelmezze a kimeneti eredményeket.

- Nézzük át a ő tesztterveiket és teszteseteiket.
Ha a labor küld át a csapatnak tesztterveket, 
nézzük át őket alaposan. Bizonyosodjunk meg 
arról, hogy a részletessége megfelelő és nincs 
benne semmi félreérthető. Minden tesztesetnek 
kell hogy legyen egy előre definiált eredménye. 
A tesztesetek kimenete nem lehet nyitott a saját 
értelmezésre. Nézzük meg, hogy minden terület 
le legyen fedve tesztesetekkel.

- Hívjunk össze napi / heti megbeszéléseket.
Állapodjunk meg egy fix időpontban amikor rend-

szeresen találkozunk és a tesztlabor beszámol a 

haladásról. Ezt fel lehet használni arra, hogy ők 
is kérdéseket tegyenek fel vagy megbeszéljük a 
felmerült problémákat. Az a  legpraktikusabb ha 
egy heti írásbeli jelentést is kérünk tőlük. Ebben 
legyenek benne a hibajelentések, a tesztelés stá-

tusza és minden egyéb. Legyen mindig valaki aki 
tartja a kapcsolatot. A tesztelőknek mindig legyen 
munkájuk, ne hagyjuk őket üresjáratban.

- Építsünk ki egy hibajelentő mechanizmust.
Ha lehetséges a tesztelők közvetlenül a hiba adat-
bázisba, hibakezelő eszközbe vigyék be a hibákat. 
Egy webalapú rendszer erre a legideálisabb. Na-

gyon egyszerű egy ilyen eszközt beállítani, hasz-

nálni. Ha mégsem megoldható a hibakezelő eszköz 
közös használata, akkor egy másik módszer ha 
emailen keresztül küldik a hibákat, de itt fennáll az 
esély arra, hogy elveszhetnek. Az emailben küldött 
hibákat igazoljuk vissza a külsős cégnek. Nézzük 
meg, hogy a bejelentett hibák megismételhetőke 
mielőtt a fejlesztőkhöz fordulunk. Ezzel segítjük a 
tesztelő cég munkáját. A fejlesztők nem szeretik a 
nehezen megismételhető hibákat. Ha a megbízott 
cég ilyen defekteket küld, azzal a saját munkájának 
a megbízhatóságát csökkenti.

- A projekt végterméke.
A projekt végén kell hogy legyen egy előre tisztá-

zott végtermék. Ebben legyenek benne:

A projekt összegzése és a javaslatok
Az elvégzett tesztesetek eredményekkel együtt
Minden levelezés másolata

A hibajelentések

- Kezeljük úgy a tesztelőket mintha a saját al-
kalmazottaink lennének.
Tartsuk észben, hogy a tesztelők a kiterjesztett al-
kalmazottaink. Bánjunk úgy velük mint a saját em-

bereinkkel. Néhányan lényegtelennek tartják ezt, 
de tartsuk észben, hogy ezek a tesztelők végzik a 
legfontosabb feladatok egyikét. Bánjunk velük jól.

Szerző: George Hamblen

George tapasztalt IT 
vezető, alapos mi
nőségbiztosítási ta
pasztalattal. Belső- és 
kiszerevezett funkci
onális és automatizált 
tesztelési erőforrá
sokat irányít. Számos 
sikeres web alapú 
és dobozos termék
bevezetésen van túl. 
George ezenkívül elis
mert, fontos szakértő 
és szerző a minőség
biztosítási területen. 
A szolgáltatásiszint 
fejlesztésben a gyár
tás irányítás területén 
ITIL foundation képe
sítéssel rendelkezik. 
Jelenleg tanácsadó
ként tesztmenedzseri 
feladatokat lát el egy 
pénzügyi szolgáltató 
vállalatnál.

Kapcsolatba léphetsz 
vele az alábbi email cí
men: 
George_ Hamblen@
yahoo.com.

George 
Hamblen

OUTSOURCING



www.tesztelesagyakorlatban.hu TESZTELÉS A GYAKORLATBAN – A SZAKÉRTŐ TESZTELŐK LAPJA

BEVEZETŐBEVEZETŐ

20.oldal 21.oldal

Nem funkcionális tesz   telésről sajnos ritkábban 
esik szó. Örülünk, hogy működik az alkalmazá-

sunk, kinek van arra ideje és pénze, hogy olyan 
kérdésekre válaszoljon, minthogy mennyire 
megbízható? Mennyire stabil? Karbantarthatóe 
egyáltalán? Milyen könnyű a végfelhasználónak 
használni? Vagy, hogy mennyire ter helhető? Eb-

ben a cikk  ben az utóbbi kérdéskört fog juk körül-
járni. Rövid elméleti áttekintés u tán, használni 
fogunk egy alkalmazást, amivel terhelünk egy 
weboldalt, majd kimutatást készítünk, hogyan vi
selkedett a terhelés alatt.

Mi az a Perfomance 
Testing?

Az ISTQB fogalomtár a következőket írja: „Teszte-

lési folyamat, mellyel a szoftvertermék teljesítmé-

nyét lehet meghatározni.” Ez kicsit túl általános, 
nekem jobban tetszik, amit a Wikipedián találtam: 
„Olyan tesztelési folyamat, ami meghatározza, 
hogy milyen gyors a rendszer egy bizonyos szem-

pontból, adott terhelés alatt. Ezen kívül validálhat 

és verifikálhat más minőségi tényezőket is, mint 
skálázhatóságot, megbízhatóságot vagy forrás ki-
használtságot.” A lényeg, hogy egy nem funkcioná-

lis tesztelési folyamat, ami szoftvertermék teljesít-
ményével foglalkozik. Meg kell még említeni, hogy 
a fejlesztés korai szakaszában is van értelme vele 
foglalkozni. Segít felfedni a teljesítménybeli problé-

mákat, akkor, amikor még nem késő.

Milyen fajtái vannak?

A Performance Testing vagy PET egy gyűjtőfo-

galom. Sok fajtája létezik, én most 6ot említek, 
amelyek szerintem a legfontosabbak webes alkal-
mazások szempontjából. Az elsőnek vegyük ma-

gát a Performance Testinget, ezt külön típusnak is 
lehet venni. Itt arra kell gondolni, hogy kifejezetten 
a sebességgel foglalkozunk. Olyan kérdésre ad 
választ, mint pl. az elég gyors lesze a webolda-

lam? Hogyan nő a válaszidő, ha egyre többen 
használják? Arra keresi a választ, hogy a termék 
megfelele a teljesítménybeli követelményeknek 
(ez az utóbbi természetesen annyira általános, 
hogy mindegyik fajtára igaz, attól függően, milye-

nek azok a követelmények). Az egyik leggyakoribb 
fajta a Load Test, vagy terheléses teszt. Itt azt veri-
fikáljuk, hogyan viselkedik az alkalmazás, normális 
vagy annál magasabb terhelés alatt. Változike a 
viselkedése terhelés alatt? A Load Test egy fajtája 

az Endurance Test. Leginkább „Terhelési próba-

ként” vagy „Tűrő próbaként” lehetne lefordítani. 
Ez a tesztelési fajta, kifejezetten hosszabb ideig 
tartó, folyamatos terhelés mellett vizsgálja a rend-

szer működését. Gondoljunk csak arra, hogy lehet, 
hogy egy 1 órás teszt alkalmával hibátlanul műkö-

dik a rendszer, de egy több naposnál már kialakul-

hatnak olyan problémák, amelyek csak hosszabb 
tesztek alkalmával lehet megtalálni. A következő 
a Stress teszt. A Stress teszt azt, vizsgálja, hogy 
maximális, még inkább túlterhelés alatt, korlátozott 
erőforrásokkal, hogyan viselkedik, még inkább ho-

gyan „hal” meg a rendszer, ill. „támad fel”. Ennek 
egy alfajtája a Spike test. Itt tipikusan arra, kell 
gondolni, hogy rövid idő alatt sok felhasználót en-

gedünk rá a célrendszerre, majd szintén gyorsan 
le is csökken a számuk, így vizsgálva meg, hogyan 
reagál a rendszer a gyors, drasztikus változásokra. 
Legvégül meg kell említenünk a Capacity Testet. A 
kapacitás teszt azt vizsgálja, vajon mennyi felhasz-

nálót/tranzakciót bír el a rendszer? Segít kideríteni, 
milyen és mennyi erőforrást kell bevonni a későbbi 
növekvő felhasználószám esetén.(1.ábra)

Milyen előnyei vannak?
A PET segít kideríteni, hogy a termék megfelele a 
teljesítménybeli követelményeknek. Elősegíti a tel-
jesítménybeli gyenge pontok felfedését, rendszer-
hibák okainak felderítését. Összehasonlíthatunk 
vele kettő, vagy több rendszert, minimalizálhatjuk 
vele a hardware, ill. software költségeket a meg-

felelő teljesítményhez. Elősegíti az applikáció ská-

lázhatóságát, ezen kívül kapacitás és teljesítmény-

nyel kapcsolatos statisztikai adatokat szolgáltat.

Hogyan történik mindez?

Ideális esetben, mielőtt bármit is tesztelnénk, na-

gyon sokat kell foglalkoznunk a tesztkörnyezet 
meghatározásával. Itt nagyon sok kérdést tehe-

tünk fel és fel is kell tennünk. Ilyenek pl.: Mit tudunk 
a felhasználókról? Hogyan és honnan fogják elérni 
a rendszert? Milyen fizikai kapcsolatuk van (kap-

csolat sebessége stb.)? Tűzfalon belül és kívül is 
használják? Milyen kliens oldali alkalmazással 
teszik ezt? Cacheelés szóba jöhet? Aztán ne fe-

lejtsük el a hardware tulajdonságokat sem. Milyen 
hardwarerel rendelkezik a szerver, ill. a kliens? 
Milyen processzorral, memóriával dolgoznak? 
Egyszóval, minden olyan kérdést fel kell tennünk, 
ami hatással van a teljesítményre. Ezért olyan fon-

tos, hogy ezzel kezdjük a munkát. A második lépés 
a kilépési feltététel meghatározása. Ez határozza 

meg, mikor tekintjük befejezettnek az egész folya-

matot. Ilyen konkrétumok lehetnek, pl. 1000 fel-
használót „bírjon el” a weboldal, azaz elfogadható 
válaszidőn belül még elérhető legyen, vagy, hogy 
500 felhasználói után is 40 ms alatt legyen a vá-

laszidő. Ezután tervezzük meg a teszteseteket. Itt 
meg kell határozni a teljes tesztforgatókönyvet. Mi-
lyen felhasználókat fogunk ráereszteni a rendszer-
re? Milyen felhasználói esetet szimulálunk? Milyen 
tesztadatokkal fogunk dolgozni? Mivel fogjuk eze-

ket generálni? Itt tervezünk meg minden részletet a 
későbbi megvalósításhoz. Ezután hozzáláthatunk 
a tesztkörnyezet konfigurálásához. Ahhoz, hogy 
rendszerünket terhelésnek vessük alá, elő kell ké-

szítenünk a tesztkörnyezetet. Ki kell választani a 
megfelelő eszközöket/toolokat. Mivel és hogyan 
fogjuk elérni a kívánt terhelést? Hogyan fogunk 
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Budapesti amerikaimagyar 
vegyes tulajdonú innovatív, 
kutatásfejlesztés területen 
mű ködő szoftverfejlesztő 
part nercégünk kreatív csapa-

tába keresünk tapasztalattal 

rendelkező munkatársakat az 
alábbi munkakörbe:

Szoftvertesztelő
(manuális tesztelés)  

Budapest

Feladat:
A cég webes alapú informati-
kai rendszereinek tesztelése, 

tesztek kiértékelése, hibama-

nagement

Teszttervek, tesztforga tó
köny    vek készítése, a tesztek 
végrehajtása és a tesztered-

mények angol nyelvű doku-

mentálása.

A problémák, hibák felderí-
tése, megfelelő minőségű 
dokumentálása az erre hasz-

nálatos rendszerben.

A hibajavítások nyomon köve-

tése, együttműködés a prog-

ramozókkal és fej  lesztőkkel.

Elvárások:
Hasonló, tesztelői munkakör-
ben szerzett szakmai tapasz-

talat.

A dokumentációhoz szüksé-

ges középfokú angol nyelv-

tudás.

Pontosság, precizitás, ala-

pos munkavégzés, megbíz-

hatóság.

Nagyfokú kreativitás és elhiva-

tottság, proaktív személyi ség.
Légy kitartó, mert az úttörő 
munkához erre szükség van!

Előny:
Java, PHP, Ajax, SQL tech-

nológiákban szerzett tapasz-

talat

Informatikus/villamosmérnök 
végzettség

Mobil és okos telefonok mé-

lyebb/szoftveres ismerete
Internet és irodai alkalmazá-

sok magas szintű ismerete,
Egyéb, hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalat.

Jelentkezés:
Részletes magyar nyelvű 
önéletrajzodat és motivációs 
leveledet csatolva küldd el 
Raffai Gábor kapcsolattartó 
részére emailen: 
gabor.raffai@pannonjob.hu 
címre. 

ÁLLÁSHIRDETÉS
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Tóth Árpád okleveles 
programozó matemati
kus. 3 éve foglalkozik 
szoftverteszteléssel. 
Kezdetben a Nokia 
Siemens Networks, 
je lenleg pedig az IT
Services tesztmér
nöke. Érdeklődési te
rülete a modell alapú 
tesztelés, valamint a 
terheléses tesztelési 
tech nikák. Korábban 
ki fejezetten funkcio
nális, jelenleg pedig 
performance tesztek
kel foglalkozik. A szak
mán kívül, többszörös 
magyar bajnok for
mációs latin táncos. 
Showtánc Európa- és 
világbajnok.

Tóth Árpád
szoftvertesztelő

mérnök

monitorozni? Milyen 
plusz források kellenek 
a megtervezett tesztje-

ink későbbi futtatásá-

hoz? Ha már mindent 
tudunk tesztjeinkről 
és azt is, hogy hogyan 
kell őket megvalósítani, 
nincs más hátra, mint 
a tesztek implementá-

lása. A megvalósítási 

fázis után, a futtatás 
következik. A keletke-

zett monitoring fájlokból 
tudjuk kiértékelni fut-
tatásunkat. Valamilyen 
logolási folyamat min-

dig van, ez biztosítja a 

későbbi analizálás alapját, innen tudjuk kitalálni, hogy a kilépési 
feltétel teljesülte. Jellemzően különböző kimutatásokat, diagra-

mokat is készítünk, hogy az akár napokig tartó futtatásokból nyo-

mon lehessen követni a rendszer változásait. Végül egy riportot 
készítünk a futtatásról, ezzel jelezve a folyamat végét. Természe-

tesen ezekből az eredményekből merítve javítjuk a tesztjeinket az 
újrafuttatáshoz. (2.ábra)

Lássuk a gyakorlatban
Az alábbiakban meg fogjuk ismerni a JMetert. Az Apache JMeter 
egy nyílt forráskódú performance tesztelő szoftver. A következő-

ket tesszük: Meglátogatjuk a http://www.tesztelesagyakorlatban.
hu weboldalt. Verifikáljuk, hogy a kezdőlapon megjelenike a „A 
Magazin” felírat. Ha igen, várjunk nagyjából 5 másodpercet és 
látogassuk meg a „Reklám” menüpont alatt található oldalt és 

ott is győződjünk meg róla, hogy megjelenike a „Hirdetések” 
felírat. Mindezt tegyük 100 db virtuális felhasználóval, úgy hogy 
fokozatosan másodpercenként 1 újabb virtuális felhasználó 
lépjen be a tesztbe. Készítsünk róla egy kimutatást, hogy ho-

gyan változik a válaszidő a terhelés növelésével! Első lépés-

ként töltsük le a JMetert a  http://jakarta.apache.org/jmeter/ oldal 
„Download Releases” menüpontja alól. Válasszuk a bináris vál-
tozatot és töltsük le a tömörített fájlt. Kicsomagolás után indítsuk 
el a „jakartajmeter<verziószám>\bin” könyvtárban lévő jmeter.
bat fájlt! Grafikus kezelőfelület fogad minket.(3.ábra)

Mi lesz veled weboldal?
A fenti feladat megvalósításához első lépésként létre kell hoz-

nunk egy Thread Groupot. Ezt úgy tehetjük meg, hogy jobb egér-
gombbal kattintunk a baloldali Test Plan címkére, majd Add > 
Threads (Users) > Thread Groupot választjuk. Minden virtuális 
felhasználó logikailag egy folyamatként, szálként jelenik meg a 
tesztünkben. Ezeket fogja össze csoportba a Thread Group. Itt 
három dolgot állíthatunk be. A virtuális felhasználók darabszá-

mát, a rampup periódust (mennyi idő alatt induljon el az összes 
szál) és hogy hányszor fusson le a Thread Group alatti rész. A 
Number of Threadshez írjunk 100 felhasználót! A rampuphoz 
szintén 100at, hiszen, ha azt szeretnénk, hogy másodpercen-

ként egyegy újabb felhasználó is becsatlakozzon a tesztben, 

akkor 100 másodperc alatt biztosan elindul 100 szál. Ha itt 
mondjuk 10 másodpercet írnánk, akkor 10 másodperc elteltével 
mind a 100 felhasználó biztosan elindulna, de ebben az esetben 
10/100, azaz egy tized másodpercenként lép be egy újabb user. 
Ha egy felhasználó befejezte munkáját a szál automatikusan 
megszűnik. Ha mindezeket beírtuk, akkor a Loop Contnál hagy-

juk az alapméretezett 1es értéket, ezzel jelezve, hogy mindez csak 
egyszer fusson le. Ezután, meg kell mondanunk a programnak, 
hogy látogasson el a Tesztelés a gyakorlatban kezdőoldalára. Ezt 
úgy tehetjük meg, hogy jobb egérgombbal kattintunk a Thread Gro-

upra és Add > Sampler > HTTP Requestet választjuk. Itt a Server 
name or IPhoz írjuk be, hogy www.tesztelesagyakorlatban.hu, port 
numberhez beírhatjuk, hogy 80, de ez az alapméretezett http port 
is, úgyhogy hagyhatjuk üresen is. A Pathhoz írjuk be, hogy „/in-

dex.php” jelezve, hogy a kezdőlapot akarjuk meglátogatni. A többi 
mezőt hagyjuk üresen. Most vizsgáljuk meg, hogy megjelenike a 
„Magazin” felírat a kezdőlapon. Megint csak jobb egérgombbal kat-
tintsunk a http Requestre, majd Add -> Assertations -> Response 

Assertation. A megjelenő képernyőn válasszuk a Main Sample 
Only Text response és a Contains lehetőségeket a rádió gombok 
közül, majd kattintsunk az Add gombra. Itt a Patterns to test rész-

hez kattintva pötyögjük be: „Magazin”. Ezzel megvizsgáltuk, hogy 
a kezdőlapon megjelenő „A Magazin” felíratnak valóban része a 
„Magazin” felírat. Most jön a gondolkodási idő. A feladat „nagyjából 
5 másodpercet” említ. Ezt egy Gaussian Random Timerrel oldjuk 
meg. Ez garantálja, hogy nagy valószínűséggel 5 másodpercet vár 
a JMeter, ettől nagyobb eltérésnek már kisebb a valószínűsége. Mi-
nél nagyobb az eltérés mutatkozik az 5 másodperctől, annál kisebb 
a valószínűsége, hogy előfordul, a kitérés maximális mértékét pedig 
mi adjuk meg. Ez garantálja, hogy véletlenszerűen 5 másodperc kö-

rüli ideig vár. Kattintsunk jobb egérgombbal a Thread Groupra, majd 

Add > Timers > Gaussian Random Timer. A Deviationhöz írjunk 
100 milisecondot, a Constant Delayhez pedig, 5000 milisecondot. 
Azaz 5 másodpercet várunk és adunk egy kis (tizedmásodperc) ki-
lengési időt. Adjunk hozzá egy újabb http Requestet a Thread Gro-

uphoz a fent leírtak szerint, annyi különbséggel, hogy a Pathhoz 
„/reklam.php”t írjunk. Ugyanígy az előzőekhez hasonlóan, adjuk 
hozzá egy Response Assertationt is „Hirdetés”t írva a Pattern to 
test részhez. Így a fenti feladat tesztlépéseivel megvagyunk. Sze-

retnénk azért látni valamilyen féle visszajelzést is, főleg, ha kimu-

tatást kell készítenünk a válaszidőről. Úgynevezett Listenereket kell 

hozzáadnunk a szálcsoportunkhoz. Ezt már a 
jól ismert jobb egérgombos módszerrel Add -> 

Listener > View Results Tree és az ugyanitt ta-

lálható Add > Listener > Spline Visualizert is 
adjuk hozzá. Az előbbi azért felel, hogy lássuk 
http kéréseink vajon „betalálnak-e” az utóbbi 

pedig interpolált görbét rajzol nekünk, hogy 
lássuk, hogyan változik a válaszidő az idő el-
teltével. Ha hozzáadtuk őket a Thread Group-

hoz válasszuk a Run menüből a Startot! Ha a 
két Listener valamelyikére kattintunk futás köz-

ben, láthatjuk az eredményeket. A View Result 
Treenél a http kérések sikerességét valamint 

magát a válaszokat láthatjuk akár HTML formá-

tumban is. A Spline Visulizer pedig a válaszidő 
változását mutatja. Ha nem történt semmi hiba, 
valami hasonlót láthatunk, mint a 4. ábrán.

Jól látható, hogy amikor a legtöbb felhasználó ak-

tív, akkor nő meg a válaszidő legjobban. A Splinet 
egyébként ki tudjuk exportálni képként a későbbi ri-
portokhoz (Edit > Save Node As Image).

Végszó

Javaslom, játszadozzunk el a felhasználószám-

mal és a rampup timemal, figyeljük meg, hogyan 
változik a válaszidő! Túlterhelni az oldalt úgysem 
tudjuk, szerencsére gátad szab saját gépünk 
kapcsolata. Remélem egy jó kis ízelítőt kaptunk 
a Performance Testingről és kedvet kaptunk a 
JMeterhez is. Aki teheti, nézzen utána a képessé-

geinek (funkcionális tesztre is alkalmas) és hasz-

nosítsa munkája során.

Szerző: Tóth Árpád

3.ábra

4.ábra

PERFORMANCIA
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MÓDSZERTAN

Azon vállalatoknál melyek bevezették az agilis 
szoftverfejlesztést gyakran szembesültem a tesz-

telők és a csapat többi tagja közötti nézeteltéré-

sekkel. A tesztelők termékspecifikációkat fognak 
kérni a tesztelés megkezdéséhez, hogy kiderül-
jön az adott fejlesztés megfelele a vele szemben 
támasztott követelményeknek, ami mellesleg egy 
teljesen logikus kérés. A csapat gyakran hivatko-

zik felhasználói visszajelzésekre és átvételi krité-

riumokra, melyekben egy jó tesztelő semmi perc 
alatt meglátja a hibákat. 

„Ezt a szoftvert így nem adhatjátok ki”, mondhatja 
a tesztelő. „Ezekben a mezőkben hiányoznak a 
jóváhagyási paraméterek. És mi fog történni, ha 
nagyobb mennyiségű adatot helyezünk ide?”
 

„És ez csak az első visszajelzés,” mondhatnám 
„Később olyannal is fogunk találkozni, melyek jó-

váhagyási feltételeket és határokat fog beállítani 
azokra a mezőkre. És hogy őszinte legyek, ezek 
a mezők még sok változáson eshetnek át miu-

tán bemutattuk őket a megrendelőnek – ezért 
is halogatjuk jelenleg e funkciók hozzáadását.”
„Tehát akkor jelenleg nincs is értelme tesztelni,” 
mondaná a tesztelő. „Ha a kód változik, akkor 
amúgy is újra kell tesztelnem az egészet. Akkor 
hívjatok, ha már nincsenek változtatások.”

Meg tudom érteni a kételyeiket, de azt is tudom, 
hogy le kell tesztelni azt, ami eddig elkészült – 
még akkor is, ha nem teljes és változni fog. És 
ekkor döbbentem rá, hogy miről is szól a teszte-

lés agilis szoftverfejlesztés esetén. Had szem-

léltessem egy történettel:

Képzeld el, hogy egy autógyárban dolgozol. Te 
vagy a tesztpilóta, és a futószalagról leguruló 
autókat kell tesztelned. Először végigmész egy 
akadálypályán, majd egy körpályán száguldasz 
nagy sebességgel, végül pedig az autót vásár-
lásra alkalmasnak nyilvánítod. Mindehhez pedig 
fekete bőrkesztyűt és napszemüveget viselsz. 
(Persze biztosan nem így megy ez az egész, de 
a poén kedvéért képzeljük el.)

Az utóbbi egy hétben igazi kínszenvedés volt a 
munkád. Amikor az aznapi tizenötödik kocsidat 
indítod, az döcögősen fut, majd pedig 100 mé-

terre a gyár hátsó kijáratától lefullad. Már előre 
tudod, hogy az üzemanyagpumpa lesz a hibás, 
mivel az előző öt autónál is az okozta a problé-

mát. Az autót hibásnak jelölöd, majd visszakül-
död, hogy diagnosztizálják a felmerült problé-

mát és javítsák ki. Lehet, holnap ismét tesztelni 

fogod ezt az autót.

Most néhányotok biztos azt gondolja, „Miért 
nem tesztelték le az üzemanyagpumpákat mie-

lőtt beszerelték az autóba?” És milyen igazatok 
van, ez egy remek ötlet lenne. A való világban 
valószínűleg minden egyes alkatrészt külön
külön letesztelnek, mielőtt összeszerelésre 
kerülnek. Majd a végén ismét tesztelik a már 

összeszerelt járművet. Az alkatrészek egyéni 
tesztelése nagyban hozzájárul a minőség javí-
tásához, egészen az autó elkészültéig.

Hasonló okokból van tesztelés agilis szoftver-
fejlesztésben is. Egy agilis fejlesztőcsapatban 
lévő tesztelő tesztelhet olyan alkalmazást, 
amely félkész, hiányosak az érvényesítések, 
vagy éppen hiányzik néhány mező. Még csak 
félkész – a szoftver egészének egy része – de 
már ebben a félkész állapotban lévő tesztelés is 
segít csökkenteni a minőségromlás veszélyét. 
Ez nem arról szól, hogy bizonyítsuk a szoftver 
elkészültét, hogy most már teljes, szállításra 
kész. Ehhez az kéne, hogy vezessük az „egész 
autót”, amit csak akkor fogunk megtenni, ha 
már az teljesen elkészült. Azzal, hogy a szoft-
vernek egy részét készítjük el, és bemutatjuk, 
hogy működik is, el tudjuk végezni a tesztelés 
egyik legnehezebb típusát: a jóváhagyást. 

Már nem is emlékszem mikor hallottam először 
az ellenőrzés és jóváhagyás szavakat. Annyira 
nonszensz volt számomra; a két szó úgy hang-

zott mintha egymás szinonimái lennének. Most 
már értem a különbséget, ami igen fontos. Ellen-

őrzés alatt a specifikációknak való megfelelést 
vizsgáljuk, más szóval, a szoftver azt teszi, amit 
tennie kell, hiba nélkül. A jóváhagyás annyit tesz, 
hogy a szoftver használatra kész, ellátja a kije-

lölt feladatát. Végtére is, a szoftver értéktelen, 
ha nem teljesíti a megadott feladatát, amit ne-

héz biztosítani egészen addig, amíg valójában 

el nem kezdik használni a kiszabott feladatára.  
És a jóváhagyásra leginkább alkalmas személye 
az, aki számára a program készül. Még ha a cél-
felhasználó nem is tudja pontosan meghatároz-

ni, hogy megfelele számára a szoftver, azt már 
gyakran meg tudják mondani, ha nem felel meg, 

ahogy azt is, hogy mit lenne érdemes változtatni 
rajta, hogy nagyobb eséllyel feleljen meg a kö-

vetelményeknek.

Kis részekből felépíteni egy szoftvert és azo-

kat a részeket idejekorán tesztelni, lehetőséget 
ad nekünk arra, hogy korábban fogjunk hozzá 
a jóváhagyási folyamathoz. Ezzel az eljárással 
viszont elkerülhetetlenek a szoftverben bekövet-
kező változások. Ezek a változások vagy kis lép-

tékben érkeznek, vagy folyamatosan egy agilis 
szoftverfejlesztési projekt során, amiről az agilis 
fejlesztők úgy gondolják jobb, mintha egyszer-
re kapnák meg egy nagy adagban a projekt év-

égén, amikor már idő szűkében vannak, és nagy 
a feszültség.

Egy agilis környezetben lévő tesztelő feladata 
a termék minőségének javítása, mielőtt az el-
készül. Továbbá azt is, hogy a fejlesztői csapat 
szerves és fontos tagjává válik. Segítenek biz-

tosítani, hogy a szoftver – minden egyes apró 
része, mely elkészült – már ellenőrizve van, 
mielőtt a felhasználó jóváhagyná. A tesztelőket 
már korán bevonják, hogy segítsenek meghatá-

rozni az elfogadási kritériumokat, még mielőtt 
elkezdődne a szoftver megírása. A tapasztala-

tuk felbecsülhetetlen olyan hibák felkutatásá-

ban, melyek nagy valószínűséggel jóváhagyási 
problémákat okoznának a megrendelőnél.

A nap végére egy agilis tesztelő valószínűleg 
sokadjára fogja ellenőrizni ugyanazt a funkciót, 
hogy a hozzáadott vagy megváltoztatott részek-

kel is biztosan működjön. Egy tipikus agilis ter-
mékre sokkal több tesztelési időt kell fordítani, 
mint egy nemagilis fejlesztés során. A kellemet-
len igazság, mellyel az agilis tesztelők szem-

besülnek, hogy ez az egész folyamat kemény 
munkával, és ugyanazon funkció sokszori újra-

tesztelésével jár. Az én szememben ez a teszte-

lők szerepét sokkal fontosabbá és kritikusabbá 
teszi, mint valaha.

Szerző: Jeff Patton

Jeff Patton egy agilis 
szoftverfejlesztő csa
patot vezet, melynek 
célja a lehető legjobb 
szoftver kifejleszté
se. Büszkén dolgozik 
a ThoughtWorks-nél. 
Jeff rovata a szoftver
tervezési és elő-ter
vezési tippekkel rend
szeresen megjelenik 
a StickyMinds.com 
oldalon. Jeff érde
mei közé sorolható a 
2007es Gordon Pask 
Award megnyerése is, 
melyet az Agile2007 
konferencián vett át. 
Jeff blogja, prezen
tációi, és más cikkei 
megtalálhatóak awww.
agileproductdesign.
com oldalon.

Az alábbi cikket eredeti 
nyelven itt olvashatod: 
www.stickyminds.com

Jeff Patton

Egy kellemetlen igazság az agilis 
szoftvertesztelésről

Az elmúlt nyolc év
ben Jeff Patton az 
agilis szoftverfej
lesztéssel foglalko
zott. Ennek egyik jel
legzetessége, hogy 
a fejlesztésbe folya
matosan bevonják a 
tesztelőket. A tesz
telők munkája nehéz 
és mozgalmas. És az 
előző évben Jeff vég
re kezdte megérteni, 
hogy a tesztelés je
lentősen eltér az agi
lis szoftverfejlesztés 
során.

h i r d e t é s
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BEVEZETŐ

A tesztelők elfogadási tesztek alatt egyes funk  
ciókat tesztelnek? Rendszerteszt során, unit 
tesztek hibáival találkoztál?

Arról van szó, hogy a kezdő tesztelő nagyon 
könnyen eltéveszti a célt. Merre is megyünk, mi 
a célja az útnak, és milyen eszközöket tudunk 
felhasználni – kérdések, amelyekre az adott vá-

laszok meghatározzák a tesztelési szin tet, amely 
szerint kellene tesztet tervezni és végrehajtani. 

Főszabályként kell elfogadnunk, hogy annyi tesz-

telési szintet kell definiálni, ahány logikai szinten 
dolgozik a projektet jellemző programozói gárda.

Miért fontos ez?

Minden egyes szinten, a tesztelő lehetőséget 
kap arra, hogy ellenőrizze az elkészült részter-
méket, ezzel együtt a termékfejlesztés egésze 
kapja meg azt a lehetőséget, hogy kevesebb 
örökölt hiba jusson egyre feljebb, ezáltal köny-

nyebben, gyorsabban és olcsóbban történhet 
meg az adott szinten belül a hiba kijavítása. 

Lehetőség szerint a jónak látott, de hiányzó 
szinteket próbáljuk meg erőltetni, lehet hogy 
hanyagságból hiányzik a programozói oldalon. 

Az alábbiakban részletezett tesztelői szintek egy-

mással párhuzamosan is előfordulhatnak egy pro-

jekt életében.

Unit teszt

A fejlesztés alatt álló alkalmazás egységeinek 
tesztelése zajlik itt. Célja, hogy biztonságos alapot 
nyújtson a felépítmény létrehozásához. Könnyedén 
automatizálható. Ebben a szintben a feladat: unit 
teszt esetek generálása, írása, módosítása, futta-

tása, majd a futtatás során talált eltérések elemzé-

se, hibajavítás. Általában nincs a teszt csapatban 
a unit teszt létrehozásához megfelelő tudás. Ekkor 
a teszt vezető feladata az, hogy ellenőrizze a unit 
tesztek meglétét, illetve amennyiben lehetséges, a 
tesztelő tapasztalatával támogassa a programozót 
a unit teszt megírásában (“nem elégséges a pozitív 
utak ellenőrzése”). Használt nyelv a programozási 
környezetnek megfelelő unit tester eszköz. A teszt 
esetek tárolása célszerűleg a szoftver kód tárolá-

sával egy helyen. (*)

Modul (integrációs) teszt

Az alkalmazás egyes részei modul készenléti álla-

potba kerül(het)nek, amikor is, a tesztelő feladata, 

A tesztelési szintek

hogy a modullá integrált kódelemeket tesztelje. 
Itt a programozási nyelvet ismerő tesztelők van-

nak előnyben, miszerint még nincs sehol GUI, 
ahol a hagyományos értelemben vett teszt el-
indulhatna. 

A programozási környezet, a forráskód, és az 
architektúra ismerete birtokában a tesztelő sa-

ját kódjával, elképzelései szerint teszteli a mo-

dulokat. Mike Cohn könyvében olvastam (http://
www.succeedingwithagile.com/), hogy ez a 
szint a legjobban automatizálható része a tesz-

telésnek. Gondoljuk csak meg, itt még nincs az 
örökké változó GUI, amelyen egy üzleti funkció 
végrehajtásához akár több modult is automati-
zálni kell. Itt csak, és kizárólag az adott modul 
működésére lehet koncentrálni, és elég csak 
egyszer foglalkozni vele.

Ezen felül, igény szerint a modulok együttműkö-

désével is kell foglalkozni ebben a szintben. Itt 
a szükséges tudás az egyes modulok interface 
definíciója és elvárt működése. A tesztelő, ha 
az alkalmazás felépítése megengedi, akár pa-

rancssoros állományok segítségével érheti el 
célját. 

A használt nyelv, jellemzőleg magasabb szintű 
automatizálás vagy parancssoros utasítások. 
Tárolás lehetőleg a szoftverkóddal egy helyen. 
(*)

Rendszerteszt

Az alkalmazáson (ha van) akkor már megjelent 

a GUI, részben elérhető funkciókkal. A tesztelők 
megfelelő dokumentációs forrás felhasználásá-

val teszt eseteket írnak, ütemeznek, majd futtat-
nak. A tesztelési szint célja: a feltételezett, jobb 
esetben leírt specifikációnak megfelelő működés 
vizsgálata. Nyelvezete általában egyszerű szö-

veges, a rendszerre jellemző utasítások halma-

za, amit egy kívülálló akár nem is ért meg. Jel-
lemző a teszt automatizálás illetve a kulcsszavas 
tesztelés (melyről majd egy másik cikkben írok).

Több, kiegészítő része lehet a szintnek: biz-

tonsági tesztelés, terheléses tesztelés, stressz 

tesztelés. A tesztesetek tárolása amennyiben 
megoldható, akkor a forráskód tároló eszközök 
még mindig javasolt (*), amennyiben nem, akkor 
egy a célnak megfelelő eszköz, wiki, stb.

Elfogadási teszt

A szint célja, hogy a végfelhasználót támogassa 
az új (általunk) szállított termék elfogadásában. 
Megírása és elfogadása optimális esetben kö-

zös, megrendelői – szállítói, feladat. Nyelvezete 
hétköznapi, a témához értők által értelezhető, 
végrehajtandó mondatok egésze. 

Tárolás: az üzleti felhasználók által könnyedén 
elérhető, de lehetőség szerint verziózott doku-

mentációs rendszerben.

Javaslom, hogy akár a fentiek felhasználásával, 
tesztelési szinteket definiáljatok, ahol a cél, az 
eszköz – nyelvezet, kivitelezés és az ellenőrzés, 
rövid, írásos megfogalmazásával mind a teszte-

lőket, mind a projekt többi részvevőjét segítitek.

* 
A tesztesetek tárolásáról: amennyiben a megfe-

lelő jelentések elkészíthetők egyéb, hozzáadott 
eszköz nélkül, akkor a tárolást jó lenne az alkal-
mazás kóddal együtt megoldani. 

Tapasztalatom szerint ebben a megközelítésben 
sokkalta nagyobb esély van arra, hogy ugyan-

olyan termékként tekintsenek a teszt vagyonra, 
mint a szoftverkódra – valamint ezáltal biztosít-
va van, hogy jócskán a kiadás után, visszatérve, 
megtaláljuk pontosan azt a tesztesetet, amellyel 
az adott verziójú alkalmazást teszteltük.

Szerző: Schafhauser Balázs

2001-től tesztvezető
ként, az Egroupban, az 
Avon Cosmeticsben, a 
Lufthansa Systemsben 
és a 3DHistechben volt 
lehetőségem tanulni, 
megismerni számos 
iparágat a tesztelés 
szemszögéből. Teszt
csapatok felépítése, tá
mogatása, eszközök ki
választása, bevezetése 
tartozott a feladataim 
köré. Jelenleg a Scrum 
módszertant tanulom, 
Scrum masterként te
vékenykedek.

Schaffhauser
Balázs

A tesztelési folyamat
ban nagyon fontos, 
hogy megfelelő idő
ben megfelelő teszte
ket futtassunk. Ahhoz 
hogy ne keveredjünk 
össze érdemes kü
lönböző szinteket de
finiálni. Mi a célja az 
adott tesztelésnek? 
Milyen szinteket alkal
mazzunk a tesztelés
ben? Adott szinteken 
kik készítsék el és fut
tassák a teszteket?

MÓDSZERTAN
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BEVEZETŐ

Egy nagyon pontos becs lés sokat segíthet a tesz-

telői csapatnak. Először is a becslés miatt elejétől 
a végéig át kell gondolnunk a projektet, így kevés 
olyan rész maradhat ki, ami a későbbiekben plusz 
munkát eredményezne. (Legalábbis a saját hi bánk
ból nem kerülünk kutyaszorítóba.) Má sod    szor a ve-

zetőség szempontjából jó megítélés alá kerül a csa-

pat, mivel jól átgondolva, megbízhatóan, pontosan 

végzi a munkáját. A vezetőség a becsült ér tékekkel 
hatékonyan tud számolni, könnyebben tudja a pro-

jekteket összeszervezni, és gör  dülékenyebbé tudja 
ten    ni a projektek közti váltásokat.

Ha körültekintően becsültünk, akkor ritkán fogy el 
az erőforrás, így kevésbé kerül a tesztelés olyan 
szorult helyzetbe, ahol az erőforrásokért folytatott 
küzdelem időt vesz el a tényleges munkavégzés-

től. Mint mindenki mással természetesen velem is 
előfordult, hogy rosszul becsültem meg egy fel-
adatot. 

De az évek során tapasztaltam pár dolgot, 
másrészt egyegy melléfogás után mindig fej-
leszteni próbálom ezt a képességem.

A tesztelési idő, erőforrás becslése több szin-

ten is problémás lehet. Akár a projekt mene-

dzseri, akár a tesztmenedzseri, akár a teszte-

lői szinteket nézzük elég sok fejfájást okozhat 
az embernek, ha becsülnie kell. 

A több órás gondolkodás után hirtelen elfogy 
az ember türelme és sokszor vagy az addig 
kalkulált számot, vagy annak a dupláját veszi, 
és részéről le van tudva a feladat. 

Hogy a lehető legszilárdabb alapokon nyugod-

jon a becslésünk nézzük meg, milyen praktiká-

kat alkalmazhatunk.

Gondoljunk vissza a lezárt projektekre!

Gondoljuk át, hogyan működik a szerveze-
tünk. A sajátosságokat mindenképpen tart-
suk szem előtt.

Írjuk össze a feladatokat és becsüljük meg 
egyesével őket.

Használjuk a csapatot! 

Becsültessük meg az emberekkel a kisebb 
részeket és összegezzük ezeket. 

Figyeljünk a projekt nagyságára, határaira! 
Mekkora a rendszer mérete?

Milyen teszttípusokat fogunk futtatni? Mit vár 
a Megrendelő/Ügyfél/Főnök tőlünk?

Minden információnk megvan a teszteléshez? A 
hiányos információk plusz erőforrást igényelhet-
nek! (Ellenőrizzük a dokumentáció minőségét.)

Meg kell terveznünk a teszteseteket, vagy 
csak futtatnunk kell?
A tesztkörnyezetek és tesztadatok a rendel-
kezésünkre állnak? Milyen feladataink lesz-
nek velük? (Tesztkörnyezet menedzsment, 
tesztadatok előállítása, stb.)

Megvan minden informatikai tudásunk a fel-
adat elvégzéséhez? Technikailag a csapat el 
tudja látni a feladatot?

Az üzleti tudás nálunk van, vagy segítségre 
szorulunk? Mennyi időt vesz el a betanítás? 
Mennyire leszünk hatékonyak az első időkben?

Mennyi tesztesettel kell dolgoznunk? Meny-
nyit kell elkészítenünk, átnéznünk, ellenőriz-
nünk, lefuttatnunk?

Gondoljunk a plusz tesztkörökre!

Tudunk valamit párhuzamosan tesztelni?

Milyen teszteszközökkel fogunk dolgozni?  
Mennyire fogja segíteni munkánkat?

Milyen új dolgokkal kell együtt élni a feladat-
végzés alatt? (új tesztrendszer, új csapat-
tagok, új adatbázis, új szoftverek, ...) Ezek 
mennyire fognak minket hátráltatni?

Az egyéb aktivitásnak is erőforrás igénye van! 
(riport generálás, logok generálása, menedzs-
ment felé jelentés, teszteszköz beállítás, meg-
beszélések, egyéb elfoglaltságok)

Mi van ha valaki nem fogható harcra a teszte-
lési idő alatt, mert más feladatot kell végeznie?

Mi van ha rossz felé megyünk? Állítsunk fel 
mérföldköveket és becsüljük újra a tesztelési 
időt minden egyes pontnál.

Adjunk magunknak egy kis puffer időt.

Ha mindezeket szem előtt tartjuk nagy esé-

lyünk van a lehető legjobb becslés elkészíté-

sére. A becslés valószínűleg nem lesz 100%
ban pontos, de ez nem is baj. 

Azt vallom, hogy a tényleges erőforrástól egy 
maximum 10%os eltérés nagyon jó becslés-

nek számít. 

A 1020%os eltérést vehetjük tartható és el-
fogadható számításnak, míg ettől nagyobb 
differenciánál javaslom kicsit fejlesszük ezt a 
képességünket.

Egy kisebb projektnél (12 hónap, átlagos tesz-

telési feladatok) ilyen alaposan átgondolva az 
erőforrás igényeket, gyakorlatilag tökéletes 
becslést tudunk végezni. Minél nagyobb pro-

jektről beszélünk akár időben, akár feladatban 
egyre nehezebb lesz megbecsülni, vagy a kö-

zelébe kerülni a tényleges számoknak. 

Ha nagyobb tesztcsapattal dolgozunk, akkor 
mindig vegyük figyelembe, hogy nem csak egy 
projektből áll az életünk. Sokszor kell a projek-

tek között tesztelőket mozgatni. Próbáljuk meg 
úgy elvégezni a becslést, hogy előre megha-

tározzuk a tesztelői csapat keretét, mégpedig 
úgy, hogy később a többi projekt indulásánál 
ne legyünk gondban. 

Ne csak egy projektre koncentráljunk, hanem 
előre tekintve az időben a feladatok egészét 
nézzük.

Természetesen minden cégnek, projektnek, 
csapat nak vannak sajátosságai, amiket szem 
előtt kell tartani. Az ezektől eltérő dolgokra 
nem lehet mindig tökéletesen felkészülni. A vá-

ratlan események is zavart okozhatnak, amikor 
egyegy tesztelő kidől a sorból egy influenza-

járvány, vagy egy laza bokaficam miatt. 

Ezekre az előre nem tervezhető nehézségek-

re nem fogunk tudni teljes körűen felkészülni. 
Csökkenteni tudjuk a felmerült problémák ha-

tását, de ezekre bebiztosítani magunkat gya-

korlatilag lehetetlenség. Az, hogy hogyan ke-

zeljük a kialakult problémás helyzeteket pedig 
már egy másik cikk része.

Szerző: Pongrácz János

1999–ben szereztem 
diplomát, 2003ig 
programozóként dol
goztam a BME Infor
matikai Központjá
ban. Később az Avon 
Cosmetics Hungary 
tesztelési csapatában 
végeztem funkcionális 
és integrációs teszte
ket. 2006-tól tesztve
zetőként, tesztkoordi
nátorként dolgozom 
számos nagyvállalati 
projekten. Főbb fela-
dataim elsősorban 
az eszközkiválasztás, 
módszertan kidolgo
zás és tesztcsapat 
kialakítása. A Passed 
Informatikai Kftben 
szakmai tanácsadó
ként, szoftvertesztelé
si vezetőként segítem 
az Ügyfeleinknél dol
gozó munkatársainkat.

Pongrácz 
János

A tesztelési folya
matban több szinten 
is becsülhetünk, de 
mindegyiknél van
nak betartandó sza
bályok, ajánlások. 
A számomra legfon
tosabbakat össze
gyűjtöttem, hogy a 
becslésünk ne csak 
hasra ütés szerűen 
történjen, hanem le
gyen benne valami
lyen összefogottság. 
Ezek alapján minden
ki összeállíthatja a 
saját „becslés előké
szítő“ listáját.

Tesztelési erőforrások becslése

MÓDSZERTAN
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CLOUDBEVEZETŐ

Manapság széles körben, eltérő szolgáltatási te-

rületeken találkozhatunk a felhővel, ezért is ne-

vezik sokan a következő évek IT trendjének. A 
Wikipédia úgy határozza meg a felhő fogalmát, 
hogy olyan állományokkal és programokkal dol-
gozunk, melyek nem a saját gépünkön, hanem 
az interneten egy számunkra ismeretlen helyen 
vannak tárolva. A saját eszközünkön csak egy kis 
terjedelmű program, kliensalkalmazás fut.
Az alapján, hogy az egyes informatikai rétegeket 
kik kezelik, fizikailag hol helyezkednek el, többféle 
számítási felhő típusról beszélhetünk:
• Privát számítási felhő (private cloud)
• Infrastrukturális számítási felhő (Infrastructure 
as a Service  IaaS)
• Platformalapú számítási felhő (Platform as a 
Service  PaaS)
• Szoftveralapú számítási felhő (Software as a 
Service  SaaS)

A webes technológiák alkalmazásával többféle 
eszközzel is elérhetővé válnak a felhőben tárolt 
alkalmazásaink, adataink. (1. ábra) A felhő segíti 
a különböző eszközeinken lévő adataink szink-

ronizálását. (pl.: Google Calendar) Amennyiben 
használunk online levelező rendszert, vagy a 
Google Docsban készítettünk dokumentumokat 

máris olyan alkalmazásokkal, adatokkal dolgo-

zunk, amelyek nem a gépünkön, hanem távoli 
szervereken vannak eltárolva.

Mivel pontosan nem tudni, a felhőben hol tárolód-

nak adataink ezért nem lehetünk biztosak afelől, 
hogy illetéktelenek nem férhettek hozzájuk. Lé-

teznek természetesen biztonságos technológiák, 
melyek alkalmazásával megszüntethetők ezek a 
problémák, így a kérdés valójában az, mi magunk 
mennyire bízunk meg a szolgáltatóban. Inkább 

A számítási felhőről (cloud computing)

külföldi viszonylatban látunk érdekes cloud meg-

oldásokat magyar cégek még nem igazán me-

részkedtek erre a szolgáltatói területre.

Környezet a teljes 
alkalmazás életciklusra

Külföldön vannak olyan cégek, akik az ügyfelei-
ket a fejlesztési, tesztelési, alkalmazás hoszting 
kérdésekben egy egységes felülettel segítik. Itt a 
felhasználó ki tudja használni az adott cég szak-

értelmét, hardveres és szoftveres szolgáltatásait.

Milyen szolgáltatásokat
kínálnak?

A modern felhő architektúra és a virtualizációs 
technológiák alkalmazásával az alábbi szolgálta-

tások érhetők el:
• Menedzsment rendszerbe szervezett funkciók 
(rendelés, konfigurálás, ügyféltámogatás, további 
szolgáltatások ajánlása)

• Összekapcsolt, egységesített, átjárhatóvá tett 
felületek
• Egy portálon keresztül elérhető felületek
• Bármikor kérhető tanácsadói támogatás

Olyan vállalatok vannak megcélozva a szolgálta-

tással, amelyek:
• Nagy hardver erőforrású rendszereket üzemel-
tetnek.

• Alkalmilag végeznek, vagy végeztetnek szoft-
verfejlesztést és tesztelést (mert nem ez a fő pro-

filjuk)
• Kis fejlesztő, tesztelő cégek, amelyek szolgál-
tatásaik elvégzéséhez nem tudják megvenni a 

szükséges erőforrásokat.
• Nagyvállalatok, ahol egyes projektek nagy erő-

forrás igénye miatt időszakosan hardver erőforrá-

sok bevonása szükséges.

A felhő főbb előnyei közé sorolhatjuk, hogy webes 
hozzáférést biztosít bárhonnan. Nagy értékű esz-

közparkon széles szolgáltatáscsomagot vehetünk 
igénybe megfelelő ár/érték arányban. Az árazás 
általában használat alapú. Az IT üzemeltetést 
megoldja a szolgáltató cég, mely folyamatos hoz-

záférést és stabil környezetet biztosít alkalmazá-

sainknak, adatainknak.

Alkalmazás hoszting 
a felhőben
Az alkalmazás hoszting szolgáltatás lénye-

ge, hogy a felhőben pusztán egy infrastruktúrát 
hoznak létre (szervereket, klienseket, operáci-
ós rendszerrel telepítve), mely azután szabadon 
használható az ügyfél által megválasztott felada-

tokra (IaaS).

• Hozzáférés nagy számítási kapacitáshoz on
demand jelleggel.

• Éles és tükör rendszerek is üzemeltethetők a 
felhőben.
• A tervezésfejlesztéstesztelés után kényelmes 
alkalmazás hosztinghoz is a felhőben maradni.
• Az alkalmazást az ügyfél üzemelteti.
• Az alatta lévő operációs rendszert, virtualizációs 
környezetet, fizikai infrastruktúrát a szolgáltató 
üzemelteti.

Miért jó a felhőbe vinni 
az alkalmazásokat?

• Kiugró alkalmi infrastruktúra szükséglet biztosí-
tására ad megoldást.

• Folytonos üzletmenet biztosítása.
• Megoldás lehet a hardverigényes éles rendszer 
üzemeltetésére.

• Ideális alkalmazás 2nd site üzemeltetésre: Az 
elsődleges hoszt környezet informatikai kiesé-

se esetén a felhőben futó alkalmazás kerül éles 
üzembe.

Kezdve az operációs rendszerektől a webhoszting, 
fejlesztői környezetek, adatbázis kezelés, tarta-

lomkezelés, üzleti folyamatokat lefedő progra-

mokon keresztül egészen az oktatásig, hang és 

videó szolgáltatásokig nagyon sok alkalmazást 
kínálnak a felhőt üzemeltető cégek. Egyes téma-

körökben (pl. tartalomkezelés  CMS) több prog-

ram közül választhatunk (Joomla, Drupal, e107, 
stb.) az adott igényeinknek megfelelően. Ezek a 
programok előre telepítettek, minimális beállítás 
után azonnal használatba vehetőek.

Fejlesztési környezet
a felhőben
A rendszerfejlesztők egy célszoftver segítségével 
könnyen és gyorsan beállíthatják a részükre létre-

hozott virtuális környezet jellemzőit, így az általuk 
fejlesztett szoftvereszközöket tetszőleges körül-
mények között vizsgálhatják.

• Fejlesztési kapacitás bérleti jelleggel
• Tetszőleges időben, bővíthetően
• Nagy értékű fejlesztőeszközök bérleti jelleggel
• Távolról is szabadon konfigurálható virtuális kör-
nyezet
• A fejlesztési környezet mentése és historikus ar-
chiválása gyors és kényelmes
• Forráskód biztonságos tárolása és megőrzése, 
letétje

• Előre telepített kiegészítő alkalmazások, eszkö-

zök: Projektmenedzsment eszközök, felhasználó 
szabályozás, monitoring, kódelemző eszközök, 
verziókövetés, ticketing rendszer, Wiki, üzenő fal, 
fájlmegosztás
• Saját, egyedi környezet alakítható ki igény szerint

Egyre több helyen 
olvashatunk a számí
tási felhő előnyeiről, 
terjedéséről. A tech
nikát flexibilis, köny
nyen változtatható 
környezetek, testre 
szabható eszközpark 
jellemzi, mely segít
ségére lehet a tesz
telésnek is. Tesztkör
nyezetből, hardver 
erőforrásból a tesz
telés általában nem 
áll valami fényesen, 
így néha támaszkod
hatunk egy-egy felhő 
szolgáltatásra. 

ÉszakPest megyei elektroni-
kai iparban működő multinaci-
onális megbízónk számára ke-
resünk munkatársat az alábbi 
munkakörbe:

Tesztmérnök
Észak-Pest megye

Feladatok:
A gyártási folyamat végén a 
késztermékek (szerverek) 
szoft  veres tesztelése és fej-
lesztési támogatása.
Az operátorok által futtatott 
tesztprogramok eredményei-
nek értékelése, hibák össze-
gyűjtése, a szerverek szoftve-
res hibáinak kijavítása.
A gyártási folyamatba beveze-
tett újabb teszt kódok tesztelé-
se, bevezetése, hiba esetén, 
javítása.
Tesztprogramok változtatása, 
modellezése, karbantartása.
Tesztelési folyamatok általá-
nos felügyelete, hatékonyság-
növelés.
Eredmények rögzítése, ripor
tálás a vezetés felé.

Elvárások:
Felsőfokú informatikai (vagy 
villamosmérnöki) végzettség.
PCk vagy szerverek szoftve-
res/hardveres tesztelésében, 
javításában szerzett tapasz-
talat.
Legalább 1 éves (felhasználói 
vagy adminisztrátori szintű) 
Unix/Linux gyakorlat.
Perl Script programozási ta-
pasztalat.
Magabiztos, haladó angol 
nyelvtudás írásban és szóban 
egyaránt.
Alapvető PHP és HTML 
scripting tudás.

Előnyök:
SUN Solaris vagy HP unix ta-
pasztalat.
Clustering megoldások isme-
rete.
Storage Area networks 
(Brocade, McData, Cisco) is-
merete.
VMware tapasztalat.
Disk Storage Systems, DS8k, 
DS4k, DS6k, Non IBM Stora-
ge Enterprise and Midranges 
ismerete.
Fiber optic data storage ta-
pasztalat.
SAN environment/SAN Volu
me Controller ismerete.

Jelentkezés:
Részletes magyar nyelvű 
önéletrajzodat és motivációs 
leveledet csatolva küldd el 
Raffai Gábor kapcsolattartó 
részére emailen: 
gabor.raffai@pannonjob.hu 
címre. 
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Miért jó a felhőben 
fejleszteni?

• Szinte azonnal lehet kezdeni a fejlesztési kör-
nyezetet kialakítani, nem kell várni a hardverbe-

szerzésre.

• A fejlesztő cégnek nem kell nagy, és sokféle 
infrastruktúrát fenntartani, hanem egyszerűen ki 

tudják bérelni azt.

• Flexibilis szoftverbérleti konstrukció, nem kell 
megvenni a drága licenceket.
• Biztonságos és bizalmas környezetben együtt 
tud működni a fejlesztendő alkalmazás megren-

delőjével

Hogyan használhatjuk 
a felhőt tesztelésre?
A szoftvertesztelés jellemzően mindig idő, informá-

ció és hardver hiánnyal küzd egy átlagos vállalatnál. 
A hardver hiányon segíthet egy könnyen és gyorsan 
konfigurálható tesztelési környezet. Gondoljunk 
bele mennyire egyszerű a felhőben gombnyomásra 
szervert bővíteni, CPU, RAM vagy HDD kapacitást 
növelni, esetleg új alkalmazást (HP Quality Center, 
IBM Functional Tester, SpiraTest, Mantis, ...) telepí-
teni, vagy új platformokon tesztelni a programunkat 
mindenféle hardveres beruházás nélkül. Kifejezet-
ten előnyös lehet a tesztelési folyamatokat a felhőbe 
vinniük azoknak a csapatoknak, melyeknek sokré-

tűen kell tesztelniük a fejlesztett rendszerüket.

Flexibilis környezet - 
kontrollált költségek

A tesztelési környezetek igény szerint tetszőleges 
időben bővíthetőek. A környezet jellemzői könnyes 
és gyorsan beállíthatóak, módosíthatóak. Tesztelési 
kapacitást növelhetünk gombnyomásra ondemand 

jelleggel. A flexibilitás eredménye a maximálisan 
kontrollált költségkeret. Ugyanolyan egyszerűen 
csökkenthető is a kapacitás, mint ahogy növelhető. 
Többféle operációs rendszeren, akár több különfé-

le hardverkörnyezettel lehet tesztelni egyidejűleg. 
A hardverkörnyezet változtatásával megtervezhet-
jük az éles szerver hardver erőforrásait. Az előre 
telepített, választható kiegészítő alkalmazásokat 
használva új tesztelési eszközöket próbálhatunk 
ki. A projekttől és feladattól függően több tesztelést 
automatizáló szoftver, kódelemző, vagy hibakezelő 
közül választhatunk.

Ha a merendelői 
oldalon 
vagy...

A legtöbb erőforrás probléma a tesztadatokkal és 
tesztkörnyezetekkel kapcsolatos ebben a szeg-

mensben. A tesztkörnyezeteket bonyolult beállíta-

ni, összehangolni a többi rendszerrel. Ha létrejön 
egy környezet, arra 10 projekt zúdul rá egyszerre. 

A felhő használatával a rendszergazdák elkezdhe-

tik beállítani a környezetet, a tesztelő csapat azon-

nal dolgozhat a projekten, nem kell várni a hard-

verbeszerzésre. Egy felhőben fejlesztett szoftvert 
könnyen át lehet vinni a tesztelési szakaszba, majd 
igény szerint visszatérni a fejlesztéshez úgy, hogy 
a feladatkörök és tevékenységek megfelelően el-
határolódnak. Bármely rendszer lemodellezhető, 
a vizsgálandó alkalmazások feltölthetők, telepíthe-

tők és módosíthatók, így lehet ellenőrizni a változ-

tatások hatásait.

Egy felhő támogathatja a fejlesztői teszteket, a ma-

nuális és automatikus teszteket, a végfelhasználói 
teszteket, az üzemeltetői teszteket, biztonsági 
teszteket.

Ha a szállítói 
olda lon vagy...

Tetszőleges, testreszabott körülmények között 
lehet tesztelni. Nem kell egy projekt miatt feles-

leges hardverberuházásokat végrehajtani. Flexi-
bilis konstrukció segíti a céget, hogy bármilyen 
hardverszoftver igényű projektet elvállalhasson. 
Előre telepített, vagy saját magunk által imple-

mentált eszközöket használhatunk. Olcsó bérleti 
konstrukcióban juthatunk hozzá drága professzi-
onális teszteszközökhöz.

Szerző: Kovács István

1997ben végzetem a 
Műszaki Egyetemen, 
majd programozóként 
dolgoztam kisebb fej
lesztő cégeknél. 2001-
től kezdve számos pro
jektben tesztelőként, 
tanácsadóként tevé
kenykedtem. 2003-ban 
egy nemzetközi kon
ferencián volt szeren
csém több tesztelési 
módszertani előadást 
meghallgatnom. Azóta 
a tesztelési módszer
tanok, folyamatok és 
az automatizálási tech
nikák érdekelnek leg
inkább. 2004-től teszt
vezetőként dolgoztam 
néhány hazai pénzinté
zetben. Feladatom volt 
a tesztelési folyamatok 
kidolgozása, javítása, 
teszteszközök beveze
tése és a tesztcsapat 
irányítása. Jelenleg ta
nácsadóként tevékeny
kedek.

Kovács István

A megbízható tesztcsapat!

www.passed.hu

Vegye igénybe

hatékony, pontos, megbízható

szoftvertesztelési szolgáltatásainkat.



Hamarosan...

www.testerjob.hu
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Kizárólag szoftvertesztelésről szóló cikkek
Negyedévente olvashatod

Gyakorlati tapasztalatok
Új trendek, módszerek

Szakmai ismeretek


